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NASLOV
naslov

SAVO IN DEL MESTA SO
OÈISTILI

Litija, od kod lepote tvoje

PRILONOST ZA DEKLETA
IN FANTE

... iz uredništva ...

Sredi prejnjega meseca sta Mestna skupnost Litija in Obèina
Litija v sodelovanju s Komunalno stanovanjskim podjetjem Litija
izvedli èistilno akcijo. K sodelovanju so povabili tudi nekatera
drutva, odzvali so se Gasilsko drutvo Litija, Rafting klub Vidra
Litija in Ribika druina Litija. Tudi upan litijske obèine,
predsednik Mestne skupnosti in direktor Komunale so se spopadli
z odpadki.

upan litijske obèine Franci Rokavec (levo) in predsednik Mestne skupnosti
Litija Martin Brilej sta iz nekega grabna izvlekla del strehe, ki bi bila e vedno
uporabna za prekritje npr. zajènice.
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Prispevke poljite do 8. JUNIJA 2007
v elektronski obliki na naslov: Tiskarna ACO, C.D.K. 39,
1270 Litija ali po e-poti: obcan@siol.net
ali tiskarna.aco@siol.net.

○

Veè kot 50 obèanov se je odzvalo povabilu upana litijske obèine Francija
Rokavca in predsednika Mestne skupnosti Litija Martina Brileja za letonjo
spomladansko oèièevalno akcijo v Litiji. Prostovoljci so oèistili reko Savo
od Tenis parka AS do Podkraja na obeh bregovih, del Grake Dobrave,
obronke rekreacijskih poti od Schwarzove hoste do »intarja« pod Svibnom,
in predel od cerkve do pokopalièa. Sava je bila kar precej onesnaena, z
odpadki v njej so se »spopadli« predvsem tevilni èlani litijskega Rafting
kluba, ki so tudi sicer dajali ton akciji, in èlani GD Litija.
Vsi skupaj so nabrali za tiri tovornjake odpadkov, zbranih v zabojnikih, ki
jih je postavila in nato odpeljala litijska Komunala. Precej odpadkov pa je e
ostalo v naravnem okolju, saj vsega niso zmogli oèistiti in bodo poèakali na
naslednjo akcijo. Tudi drugi predeli mesta, ki ji v tokratno akcijo niso vkljuèili,
bodo prili na vrsto drugiè.

Turistièno drutvo Litija
vabi èlane drutva in vse zainteresirane obèane na

8. TRADICIONALNI REKREATIVNI POHOD
OD LITIJE NA DRAGOVEK,
ki bo v soboto, 26. maja 2007 z zaèetkom ob 8. uri
pred AMD Litija, v Podkraju, Litija.

Rekreativni pohod, ki bo ob vsakem vremenu, bo po pe poti (cca 1,5 ure
hoje) od AMD Litija, preko irmanskega hriba do naselja Dragovek,
Turistiène domaèije »Blaj«, kjer bo od 10. ure naprej druabno sreèanje.

Èièenja Save so se lotili tudi èlani litijskega Rafting kluba Vidra (na
posnetku), èlani GD Litija in drugi prostovoljci. Rafting klub je pokazal, da
poleg premagovanja tekoèih in divjih voda, obvlada tudi èièenje naravnega
okolja, zlasti Save, ki so jo doslej e veèkrat oèistili.

Kandidati in kandidatke naj se javijo na tel. 89-83-843, 89-95-353,
041/719-444 ali e-naslov: tiskarna.aco@siol.net do 15. junija 2007.

Èas je, da vstanete iz anonimnosti!

V tej tevilki smo nekatere gotovo razoèarali, ker nismo objavili vseh
èlankov. Vzrok za to je v kolièini èlankov, ki smo jih prejeli za to tevilko
 bilo jih toliko preveè, da nismo mogli najti naèina, da bi vse objavili.
Èlanke smo izbirali na podlagi vrste, teme in aktualnosti. Nekatere
neobjavljene bomo morda objavili v naslednji tevilki. Zaradi tega se
vsem avtorjem neobjavljenih èlankov opravièujemo in upamo, da bomo
kljub temu sodelovali tudi v prihodnje.
Tokratni intervju z direktorjem Predilnice Litija, Francem Lesjakom, se
je prepletel z izjemno zanimivim in sproèenim pogovorom, a je bil
predolg za objavo v celoti. Objavljeno besedilo je tisti del pogovora, v
katerem sva se pogovarjala o podjetju, ki ima v zgodovini Litije izjemno
pomembno vlogo. Sodeè po najinem pogovoru pa bo Predilnica vsaj
tako pomembna tudi v prihodnje.
Marko DJUKIÆ

Stenski koledar za leto 2008, ki ga bo izdala Tiskarna ACO bo imel
tokrat imel drugaèno vsebino. Namesto lepot in zanimivosti iz preteklosti,
se bodo na 12 straneh koledarja predstavila dekleta in fantje iz obèine
Litija in njene okolice.
Koledar bo imel umetniko in izrazno zasnovo, zato vabimo k sodelovanju
dekleta in fante z zanimivimi obrazi in splonim izgledom, ki bodo
predstavljali posamezne strani koledarja.
Seveda gre v prvi vrsti za samo promocijo sodelujoèih in tudi monosti
za nadaljnje doseke na tem podroèju.

Na razgovoru bodo dekleta in fantje dobili vse potrebne informacije o
nadaljnjem poteku priprav in realizaciji tega projekta in druga navodila.
Pogoj za prijavo je starost nad 16 let.
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DRUTVO REKREATIVCI 77
LITIJA V BEOGRADU
Rekreativci 77 Litija so bili od 27. do 29. aprila letos na izletu v Beogradu.
Med drugim so si v teh dneh ogledali Dedinje s spominskim parkom marala
Tita in muzej, Topèiderski park, stadion Marakana, Terazije, trdnjavo
Kalamegdan, Novi Beograd, letalski muzej na letalièu Surèin in zadnji dan
med povratkom 120 let staro domaèijo v vasi Maradik pod Fruko goro v
Vojvodini. Namen izleta je bil predvsem igranje mednarodne prijateljske
nogometne tekme. Rekreativci 77 so se v soboto, 28. aprila pomerili z ekipo
veteranov NK Torlak, na njihovem stadionu, na Vodovcu v Beogradu. Po
dobri igri in podpori navijake skupine je bil na koncu rezultat 2:2. Za
Rekreativce 77 sta gola dosegla Dragan Barukèiæ in Primo Groelj. Tekma
je sodila v okvir priprav na mednarodni nogometni turnir, ki bo v zaèetku
meseca septembra letos v Litiji, ko bo Drutvo Rekteativci 77 Litija praznovalo
30. letnico.
Franci KAJBA

direktor Predilnice Litija

To, da smo znali reagirati na potrebe,
nas je naredilo prepoznavne v
evropskem prostoru.

stran xx

zadnja stran

mahkovic reklama

Intervju: Franc LESJAK,
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Ob èistili akciji pa se vsakokrat postavlja vpraanje, zakaj ljudje e vedno
odmetavajo odpadke v naravno okolje. Kot, da do nekaterih posameznikov
sploh e niso prile nikakrne vesti o stanju okolja in predvsem posledicah
taknega onesnaevanja. Prostovoljci so namreè nali tudi takne odpadke,
da niso mogli verjeti, da je to res, prevladovala pa je raznovrstna
embalaa.(s)

kulturni
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O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

obèinska
stran
Vsebino prispevkov zbrali in uredili uslubenci obèinske uprave.
Direktor: Valentin Zdravko PES.

O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE
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DAN SLOVENSKE ZASTAVE
NA GEOSS-U

Praznik slovenske zastave praznujemo na dan, ko je 7. aprila 1848 na Wolfovi
ulici v Ljubljani pogumni tudent Lovro Toman prviè izobesil slovensko
zastavo. V nai obèini Litija od osamosvojitve Slovenije dalje obèani vedno
veèkrat s ponosom izobeamo dravno in obèinsko zastavo za praznike in
prireditve. V evropski zvezi se vedno bolj zavedamo, da je naa identiteta
ogroena. Dravni simboli zopet dobivajo veljavo. Opaa pa se, da je
slovenska zastava velikokrat nepravilno izobeena na drogu z roèico: tako
da je belo polje zastave obrnjeno k drogu, kar je napaèno in nepravilno.
e bolj pa je neokusno, ko vidi pred trgovinami in lokali zastave, ki so
umazane in raztrgane. Tak odnos je aljiv in nedopusten in kae na to, da se
e vedno dovolj ne zavedamo in ne spotujemo naih simbolov.
Naa tribarvnica belo  modra  rdeèa je pravilno izobeena tako, da je
bela nad modro  grb pa mora stati ne pa leati.
Ob vsaki zmagi, ko se dviga naa zastava zaèutimo ponos, ki ga vsak doivlja
na svojstven naèin.
Grboslovno, rodoslovno in zastavoslovno drutvo Heraldica Slovenica letos
e deseto leto zapored izobea slovensko zastavo na Geossu pri Spodnji
Slivni.
Letos smo na cvetno nedeljo prièeli prireditev e dopoldan, ko je na Vaèah
daroval mao za domovino upokojeni beograjski nadkof dr. Franc Perko.
Blagoslovil je vse evropske, obèinske zastave (ki so jih nosili skavti) in
prapore, med katerimi je bila tudi zastava Obèine Litija in obèinski prapori.
Gospod Perko je lepo orisal kriev pot nae zastave in Slovencev. Mnogi so
dali zanjo ivljenja, mnogi pa so v njenem imenu teptali in pobijali tudi nae
brate Slovence, kar je bilo nedopustno in sramotno.
Drugi del prireditve je bilo slavnostno izobeanje slovenske zastave. Èastna
èeta Slovenske vojske je zastavo sveèano prinesla in jo izobesila. Okoli nje
so plapolale evropske in obèinske zastave ter prapori. Slavnostna govornica
je bila evropska poslanka ga. Ljudmila Novak, ki je opisala pomen nae
zastave in slovenskega jezika v evropski skupnosti narodov. Predsednik
Heraldice Slovenice g.Joef Lajovec je v imenu drutva podaril slavnostni
govornici Slovensko zastavo z namenom, da jo ponese v Bruselj in izobesi
v svoji pisarni.
Vsako leto se praznika zastave udelei vse veèje tevilo narodno zavednih
Slovencev, ki na ta naèin izkazujejo svoje domoljubje in èast slovenski zastavi.
Ljubiti slovenske narodne simbole je zavedati se, da si in da bodo tudi
naslednji rodovi Slovencev stali in obstali.
Heraldica Slovenica, Danilo KASTELIC

V KS BREG  TENETIE SE
DOGAJA

V soboto 21.04. je v nai KS potekala delovna akcija z imenom »ÈIÈENJE
MULD«. V okviru akcije smo èistili mulde in nasipali bankine. Svet KS je nad
udelebo navduen. Akcije se je udeleilo mnogo krajank in krajanov. S
skupnimi moèmi smo se lotili podroèja celotne KS. Pri najbolj zahtevnih
obmoèjih smo si pomagali z gradbeno mehanizacijo, ostalo èièenje smo
opravili roèno. Na koncu akcije smo v zahvalo udeleencem orgarnizirali
zakusko, kjer smo skupno smo ugotovili, da se v nai KS muld ni èistilo e
vsaj 10 let. Ob deevju in lokalnih neurjih bo sedaj odvodnjavanje sluilo
svojemu namenu, manj se bo unièevalo cestièe.
Javno se zahvaljujemo vsem udeleencem delovne akcije, vsem ki ste nas
bodrili z okrepèili ali spodbudno besedo pred vaimi domovi! V tako aktivni
KS je uitek delati. Posebej se zahvaljujemo podjetju Trgograd za podarjen
pesek ter Janezu Pajku in Aleu Groboljku za pomoè z mehanizacijo. Na cilj
je, da s to akcijo nadaljujemo tudi naslednje leto. Nekaj vas je bilo tudi proti
èièenju. Upamo, da boste do naslednje akcije spremenili miljenje in se nam
morebiti tudi pridruili.
Po uspeno izvedeni delovni akciji se je svet KS podal v novo nalogo.
Gasilskemu drutvu smo se pridruili pri izvedbi kresovanja. Za hrano in pijaèo
so skrbeli gasilci, obiskovalce prireditve pa smo pogostili tudi èlani KS z
brezplaènim golaem. Prireditev je orgarnizacijsko uspela, gasilskemu drutvu
se zahvaljujemo za povabilo k aktivnemu sodelovanju.
Svet KS Breg - Tenetie

POLITIKA  AKTUALNO

VSE PREVEÈ JAVNIH CEST
NA ZASEBNIH ZEMLJIÈIH
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Ko se èlani izvrilnega odbora sreèujemo z
obèankami in obèani nas pogosto opozarjate
na neurejene statuse kategorizacij veèih
zemljiè po katerih potekajo ceste, predvsem
na obmoèjih krajevnih skupnosti. Marsikomu javna cesta poteka preko
parcele, nemalokrat celo skozi dvorièe in to brez izplaèanih odkodnin.
Razreitev problematike je jasna in orgarnizacijsko dokaj preprosta. Potrebno
je izdelati kategorizacijo cest, nato pa izvesti postopek parcelacije. Parcele
je potrebno odmeriti, spremembe evidentirati v zemljikem katastru,
lastnikom privatnih parcel pa izplaèati odkodnine.
Zatakne pa se seveda pri denarju. Odmere in odkupi predstavljajo precejen
zalogaj za lokalno skupnost, vendar se jih bo èimprej potrebno celostno
lotiti.
Problematiko financ lahko pogledamo tudi z drugega zornega kota, v nai
obèini je kar nekaj obèinskih parcel, ki so e vrsto let v brezplaèni uporabi
obèank in obèanov. S prodajo ali oddajo le teh bi bilo mono pridobiti precej
sredstev.
V predlogu dolgoroènega razvojnega plana obèine v letih od 2009 do 2016
je predvidenih skupno 2.800.000 EUR za odmero in 3.600.000 EUR za
odkup zemljiè. Viina predvidenih sredstev nakazuje, da je problematika
res pereèa, celo alarmantna.
Tudi sami imate monost vpliva. Postopek sprememb lahko poleg lokalne
skupnosti preko vloge pri upravnem organu sproi tudi lastnik parcele.
Izvrilni odbor N.Si Litija

UTRINEK IZ VOLILNO OBÈNEGA ZBORA SLS LITIJA

V soboto, 14. aprila, so se v velikem tevilu
zbrali èlani obèinske organizacije Slovenske
ljudske stranke Litija na rednem obènem
zboru. Èlani so pregledali delo v minulem letu
in si zastavili naloge za letonje leto. Obènega zbora se je udeleil tudi minister dr. Ivan agar, Sluba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
Med drugim so soglasno sprejeli poroèilo predsednika Gvida Kresa in poroèilo
o delu svetnike skupine, ki sta ga pripravila Franci Rokavec, in Gvido Kres,
tajnik obèinskega odbora Joe Perme pa je predstavil poroèilo o finanènem
poslovanju obèinskega odbora SLS Litija. Sprejet je bil tudi program dela
obèinskega odbora za letonje leto.
Rezultati lokalnih volitev, kjer so volivci najveè glasov namenili prav SLS in
njenemu kandidatu za upana Franciju Rokavcu potrjujejo, da je bilo delo v
stranki pravilno in nakazujejo usmeritev poti tudi v prihodnje. Sicer pa je v
letonjem letu ena od osnovnih usmeritev obèinskega odbora SLS Litija
konstruktivna dra pri izpeljavi kljuènih nalog, ki so v interesu obèank in
obèanov Obèine Litija. Po obirni in konstruktivni razpravi na posamezne
toèke dnevnega reda obènega zbora je bilo sprejeto veè sklepov med njimi
tudi sklepi, ki se nanaajo na èimprejnjo finanèno pomoè drave za e
sanirano kodo po neurju s toèo v lanskem letu na obmoèju obèine Litija,
podporo predlogu za ustanovitev osrednje kranjske  srediène pokrajine s
sedeem v Litiji, kar je za zelo dobro ocenil tudi minister dr. Ivan agar,
podporo priprav za sprejem dolgoroènega razvojnega programa Obèine Litija
in priporoèilo Kmetijski zadrugi Litija o odloèitvi pri reevanju Litijske mesarije.
Na obènem zboru so bile po tirih letih opravljene tudi volitve v vse strankine
organe, za predsednika obèinske organizacije SLS Litija je bil ponovno izvoljen
dosedanji predsednik Gvido Kres.
Joe PERME

E POMNITE TOVARII IN
TOVARIICE
Dne 27. aprila, 2007 so ZZB udeleencev NOB in Obèinska organizacija Litija ter
Socialni demokrati OO Litija - martno organizirali proslavo ob Dnevu upora proti
okupatorju na Javorskemu Pilu(to je ime praznika, ki so ga preimenovali iz Osvobodilne
fronte slovenskega naroda, OF, kar je pravo ime tega praznika.) OF je vse ljudska
mnoièna politièna organizacija naprednih in svobodoljubnih Slovencev ne glede na
njihovo ideoloko in socialno pripadnost, ustanovljena na pobudo KPS 27.4.1941
leta v Ljubljani z nalogo, da povede slovenski narod v boj za osvoboditev in drubeno
preobrazbo. Ustanovile so jo tiri skupine: KPS (kot organizator in edina homogena
politièna sila), krèanski socialisti, slovensko sokolovstvo in kulturni delavci. Do jeseni
1941 je k OF pristopilo e veè manjih skupin.. OF se je med narodom hitro irila in
predstavljala osnovo za uspeno NOB. Njen organ je bil vrhovni plenum, konstituiran
15.6.1941, in njegov izvrni odbor. Zaradi porasta svojega vpliva in potreb NOB se je
vrhovni plenum septembra 1941 proglasil tudi za Slovenski narodnoosvobodilni odbor.
Od Junija do konca leta 1941 je OF izoblikovala 9 temeljnih toèk narodnoosvobodilnega
programa, in sicer:
- napovedala je boj okupatorju do zmagovitega konca (ta boj je bil istoèasno boj za
zedinjenje vseh Slovencev v okviru enotne Jugoslavije)
- proglasila lojalnost vseh skupin OF in sklenila, da bo OF po konèani vojni prevzela
oblast na Slovenskem, uvedla ljudsko demokracijo, vsa nereena vpraanja pa se
bodo urejala po vojni demokratièno. OF je postala v Ljubljanski pokrajini drava v
dravi, ljudje so izpolnjevali njene ukaze in ne okupatorjevih. Razirjena je bila na
vso Slovenijo in povsod so obstajali njeni odbori. Po kapitulaciji Italije so bile razpisane
volitve v zbor poslancev slovenskega naroda v Koèevju (1-3/10-1943), kjer je bil
izvoljen 120 èlanski vrhovni plenum OF z 10 èlanskim izvrnim odborom.
To je bil smisel OF, ki je vse svobodoljubne Slovence zdruil v boj proti okupatorju in
domaèim izdajalcev in tega dogodka se moramo vsako leto
s ponosom spominjati. In zakaj ta spomin v Litijski obèini obeleujemo prav na
Javorskemu Pilu.
Cankarjeva brigada je bila udarna brigada, ki je nizala uspene akcije, seveda pa tudi
poraze. Izgubila je celotni èetrti bataljon 16.marca 1944 na Javorovici, druga najveèja
izguba pa je bila 28.9-1944 prav tu na Javorskemu Pilu. 28. septembra se je brigada
okoli 8. ure pribliala razmejitveni èrti na meji na Javorskemu Pilu, kjer so padli v
zasedo tirih domobranskih èet. Kljub nenehnemu juriu na tem kraju ni bilo mogoèe
preko meje, in tako je na tem kraju padlo 30 borcev, prav toliko je bilo pokodovanih,
veè kot 20 pa je bilo e pogreanih.
Danes po tolikih letih se e kar naprej nekateri spraujejo kdo je bil na pravi strani,
toda evidentno je, da so to bili borci NOB, ne tisti, ki so prisegli Adolfu Hitlerju, od
njega dobivali oroje, obleko, hrano in plaèo in se borili proti lastnemu ljudstvu. Tudi
danes nekateri strmijo, da se slednji izenaèijo s pravicami, kot jih imajo udeleenci
NOB, al na ta naèin nikakor ne more priti do sprave, paè pa do e veèjega
nezadovoljstva in razdora.
Na proslavi je uvodoma spregovoril predsednik zveze zdruenj borcev Litija, Mirko
Kaplja, slavnostni govornik pa je bil predsednik SD Litija Gorazd Mavretiè, vse navzoèe
pa je nagovoril borec Cankarjeve Brigade, ROZMAN Jaka Èiko, ki je sodeloval v
bojih na Javorskemu Pilu.
Proslavo je spremljal bogat kulturni program, v katerem je sodelovala godba na pihala
Litija, Uèenci osnovne ole Gabrovka , meani pevski zbor Jevnica ter tevilni praporai.
Po konèani proslavi, katere so se udeleili tevilni borci, obèani Litije in iz drugih
krajev, (le mladincev je bilo zelo malo) je bilo pri Lovskem domu LD Gabrovka tovariko
sreèanje s partizanskim golaem.
Spotovani Tovarii in Tovariice sreèamo se naslednje leto na istem kraju z istim
namenom, obuditi spomine na teke in odloèilne trenutke nae zgodovine, spomniti
se na tiste, ki so na tem kraju dali svoja ivljenja za nao lepo prihodnost,(padli pod
streli okupatorjevih pomagaèev).
Ciril GOLOUH

Rdeèi kri Slovenije

OBMOÈNO ZDRUENJE LITIJA, Trg na Stavbah 1, Litija

RAZPIS ZA LETOVANJE
OTROK MED POÈITNICAMI 2007
Obmoèno zdruenje Rdeèega kria Litija bo tudi v letu 2007 v èasu
poletnih poèitnic organiziralo letovanje za predolske in olske otroke iz
Obèine Litija od 5 do 14 leta starosti .
OSNOVNI PODATKI LETOVANJA
Letovanje v MPD Frankopan Punat na otoku Krku od 28.6. do
12.07.2007
Letovanje v MZL Debeli Rtiè od 01.08. - 08 .08. 2007
Letovanje v MZL Debeli Rtiè od 08.08. - 18 .08. 2007
Kot v preteklem obdobju bomo tudi letos v èasu letovanja organizirali
tevilne prostoèasne aktivnosti (rekreacija in portne dejavnosti, druabno
ivljenje, razvedrilo in program za zabavo, ustvarjalne dejavnosti
naravoslovno tehniène vsebine in izlet z ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, ki bodo razdeljeni v manje skupine , bodo
skrbeli vzgojitelji-vodièi, predvsem iz vrst pedagokih delavcev in
tudentje pedagokih poklicev, ki imajo dolgoletne izkunje na tem
podroèju in poleg tega tudi dodatna znanja (uèitelji plavanja, animatorji
s podroèja kulturnih dejavnosti, roènih spretnosti in drugo). Otroci morajo
pred letovanjem opraviti zdravniki pregled pri svojem zdravniku.
STROKI LETOVANJA
Obmoèno zdruenje Rdeèega kria Litija skua pridobiti ustrezna finanèna
sredstva iz naslova lokalnih skupnosti (Obèine Litija) in iz naslova
koncesije za sofinanciranje letovanja otrok z zdravstvenimi indikacijami
ter prispevki sponzorjev in donatorjev. Prizadevamo si, da bi bil prispevek
starev za 11 dnevno letovanje oziroma 14 dnevno letovanje otroka
èim niji. Pri tem bo upotevan dohodek na druinskega èlana z
namenom, da bi otroci iz socialno in materialno ogroenih druin
letovali pod èim bolj ugodnimi pogoji z najnijim prispevkom starev.
Stari morajo ob prijavi otroka za letovanje prijavo oddati na priloenem
obrazcu in k temu predloiti tudi fotokopijo davène napovedi 
dohodnine za leto 2006.
Na osnovi bruto dohodka na druinskega èlana bo komisija za letovanje
pri OZ RK Litija doloèila prispevek stara za letovanje prijavljenega otroka
iz Obèine Litija po naslednji lestvici:
- do 350 EUR
7,50 EUR na dan
- od 351 EUR do 420 EUR
10 EUR na dan
- od 421 EUR do 500 EUR
13 EUR na dan
- nad 501 EUR
20 EUR na dan
iz Obèine martno pri Litiji pa:
- do 350 EUR
12,50 EUR na dan
- od 351 EUR do 420 EUR
15 EUR na dan
- od 421 EUR do 500 EUR
18 EUR na dan
- nad 501 EUR
25 EUR na dan
Prispevek starev otrok iz obèine Litija z zdravstveno indikacijo bo
7.50 EUR na dan, prispevek starev otrok iz Obèine martno pa 12,50
EUR na dan. Stroki letovanja - prispevek starev se poravna najkasneje
do 10.6.2007 na podlagi polonice, ki jo boste prejeli z obvestilom o
letovanju in doloèitvijo prispevka.
ROK PRIJAVE
Prijavo za letovanje, je potrebno oddati na priloenem obrazcu
»PRIJAVNICA« z vsemi dokumenti do 05.06.2007 na Obmoèno
zdruenje Rdeèega kria Litija, Trg na Stavbah t. 1, 1270 Litija.
POSEBNOSTI LETOVANJA
Tudi v letonjem letu bo letovanje 11 dnevno  10 polnih penzionov na
Debelem Rtièu. Pestrost ponudbe se v letonjem letu razirja na otok
Krk; mesto Punat, ki ga upravlja OZRK Maribor in sicer na 14 dnevno
letovanje.
Dodatne informacije lahko dobite na OZRK Litija, Trg na Stavbah t.1
po telefonu 01/8963 730 ali 051 443600.
OZRK LITIJA

LETOVANJE OTROK IZ SOCIALNO OGROENIH DRUIN
od 27.aprila 2007 do 4. maja 2007

KORK GABROVKA

Za nami je e skoraj polovica leta. Naa organizacija je skupaj s podeelskimi
enami, za vse krajane, organizirala predavanje, dr. Mojce Senèar in vije
medicinske sestre Tatjane Kumar z naslovom: »enske skrbimo za svoje
zdravje!« Obisk je bil izredno velik, kar nam da vedeti, da so takna in podobna
predavanja za krajane zanimiva in zaelena.
V veèina vaseh smo v mesecu februarju, marcu in aprilu pobrali tudi èlanarino.
Z novim letom smo zaèeli obiskovati krajane, ki so praznovali okrogle jubileje
- 80 letnice. Ob okrogli obletnici smo se jih spomnili s skromnim darilom in
seveda obiskom, ki so ga bili e posebej veseli.
Za KORK Gabrovka, Marinka L.

Obmoèno zdruenje RK Litija je v èasu prvomajskih poèitnic od od 27.aprila
2007 do 4.maja 2007 organiziralo brezplaèno letovanje za 8 oloobveznih
otrok . Otroke so predlagale osnovne ole iz Obèine Litija (6) in Obèine
martno pri Litiji(2), ki so od starev pridobile tudi pisno soglasje. Otroci so
letovali na Debelem rtièu. Organiziran je bil tudi skupen prevoz izpred portne
dvorane v Litiji.
Letovanje je za otroke posebno doivetje, posebno e za otroke iz socialno
ogroenih druin. Trudimo se, da bi bili otroci èim bolj sproèeni, zadovoljni,
veseli in da bi èim bolj kakovostno in ustvarjalno preiveli èas, da bi se vrnili
domov z lepimi spomini in obèutji.
Tedensko bivanje je razdeljeno na teme dneva, le-te pa so predvsem
razvedrilnega in vzgojnega pomena, pozitivnega samovrednotenja,
spotovanja, sprejemanja drugaènosti, strpnosti, socialne integracije,
spoznavanja sebe in skupine, svojih potreb in èustev; vse to pa je prepleteno
z namenom gojiti in vzdrevati dobre medsebojne èloveke odnose.
Dnevni program vsebuje gibalne igre in portne dejavnosti, ustvarjalne likovne
delavnice, glasbo, posluanje pravljic, igre v vodi (bazen), ogled filmskih
predstav, sprehodi v blinjo in daljno okolico (Resljev gaj, Pokopalièe koljk);
izlete (Koper), plesi in animacija ob veèerih, nastopi in sreèanja z gosti iz
glasbenega podroèja in umetnosti, igre brez meja, turnirji namiznih iger in
vrsta drugih dejavnosti.
Nadaljevali bomo s programom Tam, kjer rastejo sanje.
Poseben poudarek v tem letu bo na ekologiji. Osnovni cilji so okoljsko
izobraevanje in vzaveèanje, onesnaevanje ivljenjskega okolja, ekoloko
razvrèanje odpadkov
Vse dejavnosti bodo potekale na spontan naèin, poimenovan RTIKI EKO
DAN. Program je prilagojen starostni stopnji otrok, njihovim zmonostim,
kot tudi eljam in potrebam, predvsem pa je pomembno medsebojno
druenje, pogovori, tkanje prijateljskih vezi in èim lepe preiveti in doiveti
dni.
OZRK LITIJA
Odhod otrok na letovanje 27. aprila 2007

RCL  AKTUALNO

JAVNI ZAVODI V OBÈINI LITIJA:
POTREBA, HIPER INFLACIJA BREZ
RAZLOGA ALI KAJ TRETJEGA...
Lokalna skupnost (obèina) lahko ustanovi Javni zavod zaradi opravljanja
doloèene javne slube na svojem podroèju...
V letonjem letu smo obèinski svetniki doiveli predstavitev nekaterih javnih
zavodov v obèini, ki se financirajo preteno iz proraèuna obèine Litija.
Predstavili so se Knjinica Litija, Javni zavod za kulturo, Mladinski center
Litija ter JP Stanovanjsko komunalno podjetje Litija in na nek naèin posredno
tudi Center za socialno delo Litija. Edini opazen enaèaj med zavodi je ta, da
je obèinski proraèun glavni vir finanènih sredstev za njihovo delovanje. Pogoji
in pa smiselnost delovanja zavodov pa so popolnoma razlièni in neprimerljivi
med seboj.
Tako je mono e iz aviona opaziti velikanske razlike in velikost teav, s
katerimi se ubadata pri osnovnem delovanju Zavod za kulturo in Mladinski
center, medtem ko Knjinica Litija, Stanovanjsko komunalno podjetje in
tudi Center za socialno delo delujejo in poslujejo zelo uspeno v primerjavi
s prej omenjenima zavodoma. Tako imamo zavode, ki so na maksimumu
vseh postavk v proraèunu obèine in dva zavoda, ki sta na minimumu...
Vzrok je v neenaki obravnavi zavodov, obèina nekaterim zavodom zagotavlja
maksimalne pogoje za delo, drugim le minimalne ali pa e teh ne.
Spraujem vodstvo obèine: ali obèina potrebuje profesionalno kulturo na
podroèju prireditev, muzejske dejavnosti in kulturne dedièine ter Center za
mladino v Litiji ali ne. Èe ni posluha za omenjene dejavnosti, naj se to
glasno pove. Èe pa posluh je, naj se obema zavodoma omogoèi normalno
in dostojno delovanje, saj vendar opravljata javno slubo v korist obèine. V
oèi bode zlasti stanje objektov, v katerih delujejo posamezni zavodi in katerih
lastnica je obèina. V nekatere se stalno vlaga in obnavlja, nekateri so
zanemarjeni e desetletja, na eni strani bliè, na drugi e skoraj beda. Npr.
na Polniku se gradi nova kulturna dvorana, v Litiji pa naa dvorana postaja
e mestna sramota. Pa vendar gre tudi tu za odnos do porabnikov - obèanov...
Predvidevam, da se bo v nasprotnem primeru ponovil-dogodil port v obèini,
ki nazaduje tudi zaradi razloga, da nima krovne institucije ( zavod za port),
ki bi vlekla voz iz sivega povpreèja oz. bi prepreèila nazadovanje.
Èas je, da vsi zavodi, ki so bili ustanovljeni v obèini s toèno doloèenimi
razlogi oz. za potrebe obèanov, zaènejo delovati s polno paro in v korist
vseh obèanov pod enakimi pogoji, tako prostorskimi, kadrovskimi in
finanènimi. Èas je, da se zaène upotevati jasno doloèene naloge, ki so
navedene v odlokih o ustanovitvi za posamene javne slube, pod pogojem
seveda, da ima vsak zavod vsaj osnovne pogoje za delo.
In e nekaj besed o Javnem podjetju KSP Litija.
Kdor èaka doèaka Skoraj pet let je bilo potrebno, da smo svetniki
obèinskega sveta obèine Litija dobili na mizo kakrenkoli uradni dokument
naega najveèjega javnega zavoda, ob katerem pa mi je padlo v oèi predvsem
naslednje:
1) Oskrba z vodo. V mestu Litija je trenutno zadovoljiva, a potrebno bo
razmiljati o novih èrpalièih vode, ki bodo na ozemlju obèine Litija. Od
skupno sedmih vodovodov, ki jih ima v upravljanju Komunala, samo
vodovod Litija  martno prinaa dobièek. Ostali vodovodi prinaajo izgubo,
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kar je povsem netrno obnaanje podjetja ter nedopustno od obèine, da
gradi takne vodovode. Pri tem najbolj izstopa - prednjaèi vodovod
Konjèica, kjer so planirani prihodki v viini 1500 EUR, odhodki pa v viini
32.294 EUR...!!!
2) Ravnanje z odpadki. Zbiranje in odvoz smeti v obèini e ni zaivelo tako,
kot bi bilo prièakovati. Predrag odvoz odpadkov v centralno odlagalièe
Unièno v Hrastniku e puèa posledice, e posebno zato, ker loèeno zbiranje
odpadkov na ekolokih otokih ni prineslo takih uèinkov oz. pocenitev odvoza
smeti, kot so nekateri prièakovali. Edina monost veèjega sortiranja odpadkov
v ekoloke otoke je v tem, da bomo uporabniki plaèevali odvoz smeti po
dejanski porabi in ne veè pavalno. Podjetje naèrtuje pri ravnanju odpadkov
izgubo v viini 8.730 EUR v obèini Litija in v viini 24.620 EUR v obèini
martno...
3) Vzdrevanje javnih poti in javnih zelenih povrin. Podjetje vzdruje v
Litiji cca. 15 km mestnih ulic, cca. 14 km ploènikov, 16.200 m2 parkiriè,
priblino 48.000 m2 parkovnih povrin in gredic. Kljub vsakoletnemu
realnemu zmanjanju sredstev in poveèanju obsega dela, planira JSKP Litija
v letu 2007 poveèanje viine sredstev s strani obèine Litija in s tem izenaèene
prihodke z odhodki.
Kratkoroèna bodoènost JSKP Litija je po mojem preprièanju v izrazitem
trnem naravnanju gospodarjenja v vseh segmentih njihovega delovanja,
maksimalnem izkoristku notranjih rezerv in v konstruktivnem sodelovanju z
obema lastnikoma -obèinama Litija in martno.
Dolgoroèno verjamem, da bo obèina Litija (74,4% lastnitvo) kmalu zaèela
razmiljati o odkupu delea obèine martno(25,6 % lastnitvo) in sama
vzpostavila bolji sistem delovanja Javnega komunalnega podjetja v korist
vseh obèanov. Tako, kot so za to poskrbele e mnoge obèine...
Duan HAUPTMAN
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PREHUDNIK JE OÈIÈEN DO KDAJ?
Litijsko Komunalno stanovanjsko podjetje je na osnovi posredovanja in zahtev
Mestne skupnosti Litija, oèistilo Prehudnik, to je pepot (in za nekatere tudi
slaba blinjica do Zg. Loga), ki je ena redkih in e kolikor toliko mirnih poti
za sprehode ljudi.
Komunala se je z vlaèenjem raznega odpadnega materiala kar precej
namuèila, vsekakor pa veliko bolj, kot pa tisti, ki so vse to zmetali v graben,
ki je tik nad eleznico. Postavili so tudi varovalno ograjo, tako, da je sedaj
prehod skozi Prehudnik bistveno lepi.
Seveda pa takno zahtevno delo ni zastonj. Nekdo mora vedno plaèati in
tudi tokrat bodo posledice peèice onesnaevalcev, ki so Prehudnik zasvinjali,
plaèali vsi obèani, èeprav bi bilo treba takne ljudi odkriti in kaznovati ter jim
naloiti plaèilo vseh strokov èièenja.
Stroki èièenja so presegali 6 tisoè evrov, posledice pa bomo prebivalci
mesta obèutili tudi tako, da bodo nekatere javne povrine v mestu manjkrat
delene èièenja.
Odlaganja kosovnih odpadkov v obèini res ni reeno, kot bi moralo biti,
vendar v naravno okolje se jih nikakor ne sme odlagati, ker je to kaznivo.
Vsi obèani, ki imajo kosovne odpadke, naj jih pripeljejo na prostor za zbiranje
odpadkov v Ponovièe, kje jih sprejemajo vsak dan od ponedeljka do petka
od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure.
Za gradbene odpadke pa poklièite Komunalo na tel. 890-00-10 in vam bodo
pomagali pri tem. Dokler v obèini ne bo urejena predelovalnica gradbenih
odpadkov, jih bo treba odlagati na zaèasne lokacije. Pridobivanje te lokacije
oz. predelovalnice pa je v teku.
Komunala je oèistila tudi divje odlagalièe v Podkraju, Maljek pa e èaka na
to. To so sicer najvidneja odlagalièa okrog Litije, so pa seveda e drugje.
Ob tem bi bilo teko oceniti, da vsi nai obèani niso osveèeni glede
ohranjanja naravnega okolja. Verjetno gre za peèico nevestneev, ki pa s
taknim nedovoljenim odlaganjem naredi ogromno kodo. Najbr bo treba
uvesti primerno nadzorno slubo in takne ljudi odkrivati ter kaznovati. Seveda
pa je treba prej postaviti jasen in urejen sistem ravnanja z odpadki.(s)
Prehudnik sedaj, ko so ga oèistili,
ponuja veliko bolj prijazno podobo.

Tale spominek je ostal po èièenju
Prehudnika, ki sprehajalce
spominja, da je bilo pod to smreko
nekoè precej razburljivo.
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Franc Lesjak

Direktor Predilnice Litija

Na podroèju nenehnih inovacij pa smo ugotovili, da ne v podjetju ne v okvirih
razvojnega centra nimamo dovolj znanja. Zlasti zaradi tega, ker nekatera
druga podjetja niso bila resnièno zavezana projektom  nekateri direktorji
so sredstva sprejeli, a na razvoju niso veliko delali, saj jo to zelo teavno in
dolgotrajno delo.
Zato smo se obrnili na drugo bazo znanja - slovenske fakultete. V Sloveniji
je na dveh tekstilnih fakultetah okrog 60 doktorjev in magistrov znanosti,
kar je velikanski potencial. Odloèili smo se, da jih poskusimo vkljuèiti v
razvoj za nae potrebe in dali smo pobudo za ustanovitev slovenske
tehnoloke platforme. Ker smo vso znanost, kar je je v Sloveniji na tem
podroèju, zdruili na sreèanjih, delavnicah in seminarjih - se pravi raziskovalce
iz podjetij in fakutet, ki so se, zanimivo, takrat ele prviè zares sreèali in
spoznali  smo ustvarili pogoje za zelo ivahno strokovno razpravo, katere
plod je bila slovenska razvojna agenda za tekstilno panogo. To je strokovni
dokument, izdan v obliki knjige, ki pomeni osnovo za reitev slovenske
tekstilne industrije, torej naèin, kako lahko preivi. Zdaj pa je vse odvisno od
lastnikov in menederjev. Mi smo pokazali pot in ta je zdaj znana vsem.
Platforma je kot igrièe  ljudem smo omogoèili, da so se spoznali, pravila
igre poznajo, na njih pa je, ali igrajo ali ne. Ves èas teèejo projekti, ki so
subvencionirani s strani EU, podpira pa nas tudi Ministrstvo za znanost.
Vendar je prihodnost in uspenost posameznih podjetij, kot sem e rekel, v
rokah njihovih lastnikov in vodstev.

smo se lotili vsega. Znanje in energijo smo imeli in uveljavili smo se kot
sposobni izdelati nekaj, èesar drugi ne morejo. Tako smo se tudi nauèili
fleksibilnosti. To, da smo znali reagirati na potrebe, nas je naredilo
prepoznavne v evropskem prostoru. Danes ne samo da nas potencialni kupci
tudi e sami poièejo, temveè se na nas obrnejo tudi raziskovalni intituti, ki
ièejo partnerje za projekte.
Danes ni mogoèe, da bi si izmislili nekaj novega. Izumov ni. Je pa cel kup
inovacij, ki jih je potrebno sestaviti v verigo. Takne verige pa ni tako lahko
kopirati. Mi verjamemo v evropsko povezovanje in smo postali del evropske
tekstilne verige kot èlani evropskih raziskovalnih intitucij. To je naa
dolgoroèna prihodnost. No, in od tod prihajajo k nam izjemno zahtevni
projekti, ki si jih je vèasih kar teko predstavljati. Primer preje za uporabo pri
filtraciji tipièno kae na stopnjo nae strokovnosti in zaupanje, ki ga uivamo.
Te preje so eden od sestavnih delov filtrov, ki jih vgrajujejo v termoelektrarnah
in ne smejo biti gorljive, ne smejo reagirati s kislinami in bazami, tako da
mora biti preja kot del filtra dokazano popolnoma zanesljiva, saj bi slabo
narejen izdelek za seboj potegnil celo zaustavitev elektrarne. e samo to, da
smo del te verige, je veliko priznanje in dobra referenca.
Taknih projektov imamo veliko. Skupaj z razvojnim partnerjem razvijamo
posebno prejo v projektu, imenovanem »Clean Room« (èista soba, op. a.)
za ekstremne proizvodne pogoje, na primer proizvodnjo èipov ali v
farmacevtski industriji, kjer obleke ne proizvajajo statiène elektrike, kjer z
obleke ne odpade niti eno vlakno, da v prostoru ni odveènih delcev. To je
izredno zahteven projekt za najbolj zahtevne pogoje v industriji in zato je
izjemno pomembno, da imamo zanesljive delavce, ki bodo delo opravili
natanèno. Napake niso dopustne.

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

Ustaviva se e pri zaposlenih. Zaposlujete zelo razlièno izobraen kader.
Kako vam vse uspe motivirati za tako zahtevno delo in nenehno
izobraevanje?
Te skrivnosti ne morem izdati (smeh, op.a.). No, bistveno je, da vse delavce

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  v proizvodnji, razvoju ali trenju  obravnamo kot nujen in pomemben del

V zadnjih letih je Predilnica Litija prejela vrsto nagrad razliènih institucij,
sodelujete pri razvojnih projektih v tekstilni industriji, ste èlan evropskega
stratekega sveta za tekstilno panogo itd. Ali lahko za zaèetek opiete
trenutno delovanje Predilnice, njene razvojne programe in kako deluje
razvojni center?
To je zelo kompleksno vpraanje. V Predilnici Litija smo se v èasih, ko je
bila v krizi, zavedali, da je njena edina prihodnost v tem, da se usmeri v
specialne preje, torej preje, ki jih drugi ne znajo narediti, in temu primerno
smo prilagodili nao strukturo, kadrovsko zasedbo in strategije. Zato se
Predilnica ne more primerjati z drugimi tekstilnimi podjetji v Sloveniji, ki so
gradila na masovni produkciji in niso pravoèasno izvedla prestrukturiranja.
Kriza, v kateri smo bili leta 1992, je bila za nas hkrati prilonost. Druge
tekstilne tovarne so bile takrat e zelo uspene, mi pa smo bili pred steèajem
in smo morali poiskati novo pot. Organizirali smo se v bolj sodobno obliko
podjetja, medtem ko so drugi lahko e nadaljevali po stari poti. Ko se je
trièe odprlo za kitajske izdelke, so bile druge tovarne nepripravljene. Mi
smo e vedeli, da moramo spremembe graditi na znanju in ne na fiziènem
delu, ki je sicer sestavni del tekstilne panoge, saj zaposlujemo 60 %
nekvalificiranih delavcev in jih bomo tudi v prihodnje, a da bi znali razviti
prave izdelke in naèin, kako jih ponuditi na trièu, smo potrebovali strokovno
znanje.
Pred osmimi leti smo ustanovili Industrijsko-razvojni center predilcev, ki se
je raziril in je danes v njem zastopanih 23 vodilnih slovenskih tekstilnih
podjetij. V centru je potekala izmenjava informacij med raziskovalci v tekstilnih
podjetjih. V okviru centra smo izvedli lepo tevilo projektov. Nekateri so bili
financirani tudi z evropskimi sredstvi za razvoj tekstilne industrije.
Skozi to delo smo ugotovili, da moramo za preivetje graditi na treh stebrih.
Prvi je uvajanje inovacij v proizvodnjo  novih vlaken in materialov. Drugi
steber so nova podroèja uporabe  ne le za oblaèila in dekorativo, temveè
tudi za druga podroèja, kot so tehnièna uporaba, gradbenitvo, medicina,
geotekstilije itd., saj tekstil prodira na vsa podroèja ivljenja. Tretji steber pa
je grajenje na majhnih serijah in hitrem odzivanju potrebam. Torej, da ne
izvajamo masovne produkcije  celo leto enega izdelka  temveè da ves
èas razvijamo nove izdelke.
To pa zahteva posebno organizacijo, prilagodljivost, delavce, ki so sposobni
delati na veè delovnih mestih in so pripravljeni na to, da se ves èas uèijo. To
zadnje je na velik doseek. Pri nas nekateri delavci z osnovnoolsko
izobrazbo delajo na raèunalniko vodenih strojih, ki so vredni milijone evrov.

Drava ves èas poudarja povezovanje znanosti in industrije. Prejnja
vlada je celo ustanovila agencijo, ki naj bi spodbujala in koordinirala
takna povezovanja. Vi ste se povezali samoiniciativno, zakaj dravi ne
uspejo takna povezovanja?

podjetja. Naa organizacijska kultura je takna, da se oni tega zavedajo in
zato jih izobraujemo in vkljuèujemo v razliène aktivnosti, s katerimi jim
pokaemo, da so del celote. Tako smo ohranili kar nekaj navad e iz èasov
socializma.

Poglejte, èe sem èisto poten, se tudi v nao platformo niso vkljuèili vsi  s
fakultet se nam je pridruilo le 30 % kadrov, recimo nekateri stareji
znanstveniki in drugi, ki imajo financiranje za svoje projekte zagotovljeno,
se prav tako niso. Vzrok ni v dravi. Drava je dala pobudo za povezovanje
podjetij, saj to izhaja iz lizbonske strategije, katere cilj je, da bi bila EU
tehnoloko in inovativno najbolj napredna druba na svetu. Povezovanje
znanosti in industrije je problem cele EU, le da je pri nas e nekoliko veèji. A
problem ni v dravi, temveè v okostenelih intitucijah. Zakaj bi raziskovalci,
ki izvajajo temeljne raziskave, ki jih nihèe ne kontrolira, li v aplikativno
znanost? Drava se trudi, da bi povezala znanost in industrijo, a znanost
nima interesa, ker imajo zagotovljena sredstva. Znanost ni na trgu. Èe bi
bilo njihovo financiranje odvisno od projektov, ki jih znanost izvaja v
sodelovanju z gospodarstvom, bi bila situacija popolnoma drugaèna.

Se vam zdi, da sodobni menederji z izobrazbo po amerikem sistemu
kapitalizma to lahko razumejo ali se nauèijo taknega naèina vodenja
podjetja?

Drugi vzrok pa je, da v gospodarstvu procesi preoblikovanja e potekajo.
Veliko je e monopolnih podjetij, dravnega lastnitva itd. Ko bo podjetja trg
prisilil v to, bodo videla potrebo po znanju. Za podjetja je sodelovanje z
znanostjo zelo zahtevno, saj se morajo najprej sama dovolj usposobiti, da
sploh znajo sodelovati. Poleg tega pa je recimo v tekstilni panogi problem
to, da je razvojno delo dolgoroèno, pri nas pa podjetja potrebujejo hitre
reitve, saj se ukvarjajo z operativnimi problemi in teko razmiljajo
dolgoroèno.

e za konec... Danes, s stalièa uspenega podjetja, je pot, ki jo je
Predilnica prehodila v zadnjih 15 letih upravièena. Kako je bilo v letih,
ko je bilo treba zapirati obrate in odpuèati delavce, da je lahko podjetje
preivelo? To je bilo gotovo boleèe. Ste vedeli, da bo uspelo?

No, pred 15 leti mi na evropskem trgu nismo obstajali, jugoslovanski trgi pa
so se nam sesuli. Takrat nismo dobivali visokotehnolokih naroèil, temveè
smo proizvajali tisto, kar se je drugim zdelo preteko ali predrago. Mi pa

Hvala za pogovor in uspeno delo e naprej.

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

Veèkrat poudarjam, da taknega dela, kot ga opravljamo mi, najemni delavec
ne more opravljati. Nekdo, ki le pride in dela, gre ob dveh domov, se ne bo
prilagajal in izobraeval in mu ne bo mogoèe zaupati. Preprosto ni zanesljiv.
Mi pa imamo tiri izmene, veliko oddelkov, ves èas uvajamo nove postopke
in novo tehnologijo in moramo zaupati naim delavcem. Tega ti novi
menederji ne razumejo. Oni lahko delajo v masovni produkciji, kjer je delavec
za tekoèim trakom skoraj kot stroj. Pri nas ni tako. Preprièan sem, da v
manjih tovarnah podjetniki delajo kot mi. Drugaèe ne gre. V veèjih tovarnah
pa je taken sistem teko vzpostaviti.

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

Leta 1992 je bil poloaj katastrofalen. iro raèun je bil blokiran dve leti,
dolni smo bili za dve leti elektrike, dela ni bilo, delavcev je bilo enkrat preveè
itd. Skupaj s prejnjim vodstvom smo sprejeli odloèitev o sanacijskem
programu. Drugega izhoda ni bilo. Zmaga je bila imperativ in zame kot Litijana
V Predilnici nam je ves èas uspevalo zdruevati tako reevanje operativnih je bilo to izjemno pomembno. A moram reèi, da konec koncev vse skupaj ni
teav in razmiljati dolgoroèno, zato vemo, kako teavno je to. V prej omenjeni bilo boleèe. Od 150 delavcev, ki smo jih odpustili, smo jih priblino 50
agendi so zaèrtane smernice za znanstvene raziskave na naem podroèju. ponovno zaposlili, 50 se jih je upokojilo, ostali pa so nali delo drugje. irih
Drava jih je do sedaj podpirala in upamo, da jih bo tudi v prihodnje. Slovenija socialnih posledic ni bilo. Vsem smo po svoji moèi pomagali, saj smo vedeli,
je premajhna, da bi si lahko privoèila temeljne raziskave na vseh podroèjih. da bo odpuèanje pri nai delavcih e dolga leta pustilo obèutek nezaupanja.
Mogoèe je nekaj podroèji, kjer smo tako dobri, da se splaèa, drugaèe pa Postopno se je stanje izboljalo in danes so naa delovna mesta varna.
morajo biti raziskave usmerjene v to, kaj potrebuje gospodarstvo, in ne v tevilo delavcev se poèasi zmanjuje, saj veliko vlagamo v razvoj in investicije
 v avtomatizacijo  tako da je tudi napornih del vse manj. Vendar se tevilo
nekaj, kar nima jasnega konènega namena.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ zmanjuje po naravni poti, tako da odhajajo delavci v pokoj in jih ne
Kako ste se odloèali, kaj razvijati? Glede na to, kaj izdelujete in kaj nadomeèamo vseh oz. ièemo druge profile. Poveèuje se tevilo zaposlenih
razvijate (nevidne preje za vojake uniforme, preje za filtracijo plinov z visoko izobrazbo, s specifiènimi znanji itd. Odpuèamo pa ne. In
predvidevam, da tudi v prihodnje ne bomo.
itd.), bi se to komu lahko zdelo kot znanstvena fantastika.

M.D.
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VIKEND SEMINAR DRUTVA SOITJE LITIJA IN MARTNO V DOBRNI
Mesec april je minil v znamenju pripravljanja prireditev in snovanja
naèrtov.
Za vas smo pripravili èisto nov tip razstave umetnin. Poimenovali smo jih
desantne razstave, saj se bodo pojavile samo za hip, v nekaj uricah popestrile
nae obièajne opravke v mestu, mogoèe podale tudi prilonost za prijeten
klepet in martinèkanje na spomladanskem soncu. Kraj, datum in èas razstave
bo vsakokrat drugaèen in ker bodo to razstave na prostem bodo odvisne
tudi od vremenske napovedi. Kot prve bomo tako 22. maja ob 17h na
Kardeljevi ploèadi (ploèad obèinske zgradbe) predstavili slike Lidije Skubic.
Restavracija Mona Lisa bo poskrbela za pogostitev Ne potrebujete kravate,
niti veèerne toalete, samo eljo po lepem, zato pridite.
Veè o Tombasu in naem delu, kontaktih itn. pa aurno objavljamo na nai
speltni strani www.tombas.si.

Drutvo Soitje Litija in martno je e èetrto leto organiziralo vikend seminar
za druine njihovih èlanov. Rogaki, Simonovemu zalivu in Moravskim
toplicam je sledila Dobrna. V hotelu Vita so se izkazali kot odlièni gostitelji
dvainsedemdesetih èlanov, sorodnikov, pedagokih delavcev Osnovne ole
Litija in prostovoljcev. Velika druèina se je odpravila iz Litije v petek, 13.
aprila. Ob prihodu v Dobrno so namestili , nato pa so imeli voden ogled
okolice. Po veèerji je sledilo spoznavno sreèanje in razgovor o programu in
tisto, kar so vsi komaj èakali - plesni veèer v kavarni hotela, ob ivi glasbi.
V soboto, 14. in v nedeljo, 15. aprila, so se dogodki kar nizali. Pedagoki
delavci ole so in Pavel in Marija Smolej, so pripravili tiri delavnice in sicer
likovno, glasbeno, portno in namizno. V istem èasu, ko so potekale
delavnice, so imeli stari predavanja in sicer: Sistemske oblike skrbi za
osebe s posebnimi potrebami, dipl. soc del. Maja Makaroviè Moder, Dejavniki
tveganja za srèno-ilne bolezni, Roman Kralj, dr. med. spec. splo. med. in
Kako premagujem stres, prof. def. Marjeta Mlakar-Agre. Preostali èas so
udeleenci izkoristili za sprehode, plavanje, balinanje, pogovore, veliko èasa
pa so si vzeli tudi za dobro hrano v hotelu.
V nedeljo, ob 11. uri so vodje delavnic in koordinatorica predstavili povzetek

dela. Skupine so se predstavile s programom in izdelki. Vsi prisotni so izrazili
veliko zadovoljstvo z izvedbo.
Marjeta MLAKAR-AGRE
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UTRINKI IZ PASJE MALE OLE
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ODGOVOR upniku
Litijski upnik je na raèun pisma moje spreobrnjene sestre dobil navdih
za odgovor, kateri mu je delal skrbi in kljub njegovemu intelektu ni
povedal nièesar.
Gospodu upniku predlagam, naj bo najprej ÈLOVEK, kateri bo
komuniciral z verniki ali neverniki in naj se zgleduje po predhodnikih v
Litijski upniji, kateri so zapisani v dobri luèi v vernikih in nevernikih v Litiji, ele potem
naj uveljavlja neko Kanonsko pravo, katero ni pisano na koo ljudem, paè pa Vatikanski
kuriji katera lanivo predstavlja dejstva in zgodovino krèanske vere v svoj prid. Samo
z prilagajanjem potrebam vernih ali nevernih si bo tudi sam upnik morda pridobil
mesto med predhodniki.
Sam evangelij namreè sporoèa bratje,ljubimo se med seboj,verni ali neverni. Sam
Kristus naj bi krèeval nevernike, torej so zahteve cerkve ,da so do krsta upravièeni
samo pripadniki cerkve nezasliane ! Neko botrstvo si je izmislila cerkev,saj sam
Kristus in njegovi uèenci pri krèevanju niso potrebovali nikakrnih botrov. Vsaj mislim
tako. Slogan Mir in dobro pa naj bo dejanje, ne pa puhlica izreèena ob vsaki mai
Glede izjav podrepnika Litijskega upnika ,kateri se je podpisal pod èlanek v prejnji
tevilki bi dodal samo sledeèe:
 vae zagovarjanje predpisov nekega prava odraa slepo zapeljanost in nepoznavanje
le tega in kae na travme ki ste jih verjetno preivljali ob pretevanju obiskovalcev
cerkve v nedavnih èasih. Glede na to, da poznate piclja, mu izstavite raèun, njemu,
ne meni, ker mene ni bilo tam. In preprièan sem, da ste se uteli vi, ker vas ni
nadziral le eden
 razlaga, kaj je dolnost botra je pravtako bedasta,saj je boter vedno v sorodstvu
 glede gradnje cerkve pa so vae navedbe zavajajoèe,kar ni niè novega v vaih
vrstah,namreè je Mestna obèina prispevala 50 milijonov bivih tolarjev za dograditev
in obnovo cerkve v Litiji, katera sredstva so plaèali verni in neverni zato,da se boste
bahali kakno cerkev ste zgradili ( z svojimi prispevki bi namreè potrebovali vsaj e
50 let, da bi jo dokonèali)! Torej je cerkev od vseh krajanov, vernih ali nevernih.
Koliko imate odprtih terjatev pa tudi vemo
 pritepenec je èlovek,ki je priel nepovabljen v nek kraj in kateri poskua uveljavljati
neke svoje kaprice, katere so sprte z lokalnimi obièaji ali dejanji predhodnikov
pritepenca.
Podpora podrepnika pritepencu kae na isto zgreeno namero vsiljevati neko pravo in
deliti ljudi na verne ali neverne - torej po Zupanèièevi filozofiji (pritepenci - neverniki).
Bodi ÈLOVEK!
Za mene je zadeva konèana, elel sem samo opozoriti upnika, da ne ravna pravilno
in v nasprotju z delovanjem predhodnikov. Nadaljnje replike me ne zanimajo! Lep
dan!
Janez GRADIEK, Partizanskapot 13, 1270 Litija

POMAGAJMO IVALIM V
STISKI
Èlovek postaja vse bolj in bolj brezobziren do ivali in narave. Imamo Zakon o zaèiti
ivali, a vendar smo e vedno prièe hudih primerov zlorabe, izkorièanja in muèenja.
Poletje je tu in vroèi dnevi so pred nami. Vemo, kako v tem èasu ivali trpijo, prepogosto
so izpostavljene vroèini, goèemu soncu in eji. Zaèitniki ivali prosimo lastnike
ivali naj posvetijo rejnim in vsem drugim domaèim ivalim veè pozornosti, kajti poèutje
teh nebogljenih bitij je odvisno samo od vas, same si al ne morejo in ne znajo
pomagati. Naj ivijo v svojem okolju, brez stisk, strahu, boleèin, naj ne bodo ejne in
laène, njihovi bivalni prostori naj bodo dovolj zraèni in èisti.
rtve vroèinskega vala so zlasti psi èuvaji, ki svojemu gospodarju zvesto sluijo in
èuvajo njegov dom ter imetje. To pasje bitje, ki je èloveku najbolj zvesto, je zaradi
krutosti in malomarnosti mnogih ljudi najbolj zoperstavljeno. Ponovno opozarjamo
lastnike, ne puèajte psov v tej vroèi in sonèni pripeki, naj imajo vedno na raspolago
sveo, prepotrebno, èisto in pitno vodo ter vsakodnevni dvakratni obrok neoporeène,
zdrave hrane. Mladièe do enega leta starosti hranite veèkrat na dan. Èe e mora biti
pes priklenjen, naj bo veriga dovolj dolga (4 do 5 m), z usnjeno ovratnico, ki ga ne
sme stiskati. Skrajno neèloveko je ovijanje vratu psa z verigo, vrvjo ali celo ico, saj
se mu le-ta dobesedno zare v ivo meso. Psa veèkrat skrtaèite, da mu odstranite
odmrlo dlako in zajedalce: bolhe, klope in ostale. Imeti mora leseno utico s
predprostorom in leièem, kjer bo imel varno zavetje pred vremenskimi neprilikami.
Nikar ne imejte psa neprestano na verigi, peljite ga vsaj dvakrat na dan na sprehod, da
se sprosti. Isto velja za pse, ki prebivajo v bolj ali manj tesnih prostorih. Pes je druabno
bitje in si eli bliino svojih skrbnikov, èutiti mora, da je èlan druine, zato NE PUSTITE
PSA OSAMLJENEGA. Verjemite, taken pes trpi in se poèuti zavrenega. V primeru
bolezni ivalim pravoèasno priskrbite veterinarsko pomoè. To naj bi bili najosnovneji
pogoji za normalno ivljenje naih ivali.
Zaradi neodgovornosti ljudi je tudi vse veè zavrenih maèk (psov), ki si ièejo zavetje,
vse preplaene, ejne in laène, bolane in preganjane od brezèuteèih ljudi. Tako postane
njihovo ivljenje eno samo trpljenje. Zato opozarjamo, predno si nabavite kakrno koli
ival, stokrat premislite ali ste sploh pripravljeni skrbeti za njo. Da ne bo toliko
nezaeljenih sirot vam priporoèamo sterilizacijo samièk ali kastriranja samcev.
Ljudje se moramo konèno zavedati, da imajo ivali vso pravico iveti v razmerah, ki
jih bodo ohranjale zdrave in zadovoljne. Toda al v nai vsakdanjosti e vse preveèkrat
doivljamo preveliko èloveko krutost in objestnost nad nebogljenimi tirinonimi bitji.
S skupnimi moèmi lahko taka dejanja , èe ne prepreèimo pa vsaj omilimo. To naj bo
poziv na pomoè za vse trpinèene ivali, kajti TUDI IVALI SO IVA BITJA, MAR NE ?
Èlanica Drutva za zaèito in
proti muèenju ivali: tefka KOS

OLA, KI NI OLA (V/5)
Ko sem leta 1947 zaèel hoditi v litijsko osnovno olo, je bila tam kot danes, le da
je bila samostojna zgradba, brez povezave s sosednjim sodièem, v katerem so si
po osvoboditvi leta 1945, namesto sodièa, omislili olo.
Litijsko osnovno olo so postavili leta 1912, sodièe pa so gradili v letih 1905 in
1906. Ko so obe zgradbi povezali s prizidkom, je vse to postala litijska osnovna
ola. Ena èetrtina je v zgradbi, ki je bila zgrajena namensko za olo, ena èetrtina je
v prizidku in polovica v sodièu.
Sodièe, v katerem je ola, je sicer najlepa litijska zgradba, sfuali so le z dolgim
prizidkom na juni strani, ki spominja na konjunico. Takrat je bil projekt ole
bistveno drugaèen, pa je denar el drugam, in za Litijo ga je ostalo zgolj za ta
prizidek, ki pa je reil kar precej problemov, e zdaleè pa ne najveèje.
In tu se e niè kolikokrat povedana zgodba ponovno zaèenja. Sodièe, torej ola,
je res lepa zgradba, vendar al le od zunaj, notri pa je ena sama katastrofa. Èe bi
se èlovek obrnil na pravo inpekcijo, ki bi se ji ljubilo kaj narediti, bi olo zaprla oz.
prepovedala pouk v njej. Letonji dogodek, ko je nekoga v njej elektrièni tok skoraj
ubil, je vso mizernost ole spet spravil na dan.
Ob dejstvu, da v oli s 500 uèenci in 100 uèitelji ter drugim osebjem sploh ni
tople vode (!) in da imajo vsi zaposleni v oli le dva WC-ja (!), bi morala vsakogar
dvigniti v zrak. Èe povem, da ola sploh nima jedilnice za otroke, ki jedo kar v
razredih (uèitelji pa v zbornici) in da del pouka e vedno poteka v bivih sodnijskih
zaporih, se vpraam ali je to sploh mogoèe. Èe k temu dodam e olsko igrièe,
ki ga ola enostavno nima (!) je vpraanje, èe je to res mogoèe, e tem bolj
aktualno.
Ko sem e ravno pri igrièu, bi poudaril e en velik problem, ki iz dneva v dan klièe
po ukrepanju, ki pa ne bi povzroèili strokov. Gre za to, da vsak dan 300 napol
obleèenih otrok preèka dokaj prometno cesto (!), ko gredo k pouku telovadbe
v blinjo dvorano. Bi rekel, da ne poznam v nai dravi takne ole v kateri bi bili
otroci izpostavljeni tolikim nevarnostim in nedoreèenostim. Povsod bi e zdavnaj
promet po cesti med olo in dvorano enostavno zaprli in se raje odloèili za varnost
svojih otrok, kot za gost promet pred olo s 500 otroci.
Moram reèi, da sem e pred vsaj 20 leti opozarjal na veèino opisanih dejstev, in
terjal nujno ukrepanje, ki pa ga ni bilo. Le kje so razne olske inpekcije, pa pristojni
obèinski oddelki, ki predlagajo vsakoletne proraèune obèine, da litijska ola e
vedno deluje v taknih nemogoèih razmerah?
Sedaj, ko je e ne vem kolikokrat prilo do ogroanja ivljenja v oli, se bo vendarle
moralo ukrepati. Obèina je sicer takoj interventno naroèila projekt sanacije
celotne elektro in vodovodne instalacije, kar naj bi se v poletnih poèitnicah
popravilo, vendar bo kup problemov v oli e ostal. Ker ola paè ni v zgradbi, ki bi
bila zgrajena za pouk, ampak v bivi sodniji. Sodièa pa, kot vemo, ne rabijo
zbornice, prireditev, igrièa
Najbolj zanimivo od vsega pa je dejstvo, da ima litijska ola kljub taknim obupnim
pogojem (za otroke in uèitelje), izjemno dobre uspehe na uènem podroèju in pri
obolskih dejavnostih, saj otroci pobirajo visoke lovorike ne vseh mogoèih podroèjih
po vsej dravi. Treba jim je èestitati. Njim in uèiteljem. Nedvomno bi si zasluili
olo v oli, ne pa v sodièu.
Nenazadnje pa se mi ob tem postavlja e vpraanje investiranja obèinskega denarja
v ole. Kljub temu, da je veliko ol v obèini e sedaj napol praznih, ker je otrok
vedno manj, in da tudi demografska gibanja ne kaejo niè bolje, se kar naprej
pojavljajo zahteve za gradnjo novih ol, vseh po vrsti prevelikih, ki bodo slej ko
prej zevale praznino. Lokalne strasti so namreè tolikne, da nihèe niti ne pomisli,
da je sosednja ola napol prazna in bi lahko otroci imeli tam kakovosten pouk, ne
da bi v nove zidove vlagali milijone. Ti milijoni pa gredo v glavnem iz epov
prebivalcev Litije, ki v proraèun tudi najveè prispevajo. In kaj imajo od tega? olo,
ki ni ola, ki je brez tople vode, igrièa, jedilnice, s crknjeno in nevarno instalacijo ,
skratka, marsikatera tala je bolja. Ima e katero mesto v dravi pouk za 500
otrok v 100 let starem sodièu?
Investicij v ole pa seveda ne bi smeli kar ustaviti, paè pa jih usmeriti v realne
okvire in predvsem za izboljanje kakovosti pouka, ne pa za gradnjo dragih in
prevelikih povrin, ki bodo èez nekaj let morda ostale brez otrok. Tako naj bi storili
tudi z litijsko olo, ki bi jo iz sodnije konèno uredili v olo.
Martin BRILEJ

NALOGA ZA PRAVE DETEKTIVE
Poleg biometrije se najnoveji potni list razlikuje tudi v barvi. Precej veè je zelene, ki
nadomeèa rdeèo; tudi, ko ga osvetlimo z ultravijolièno svetlobo! Ima pa e novo
zaèito, ki je spet povezana s situlo z Vaè. Ob strani nae fotografije so drobne figure
s situle, ki arijo z razlièno jakostjo  odvisno, s katero valovno dolino ultravijoliène
svetlobe jih osvetlimo (sl.1).
V potnem listu pa je veliko napak, ki so povezane z mojim èlankom iz prejnje tevilke
Obèana. Vsaka napaka, èeprav je ponovljena veèkrat, teje samo enkrat. Tako je
napak, ki jih je naredil oblikovalec potnega lista, est. Sedma napaka je fotografija, ki
sem jo namenoma vstavil v prejnji èlanek.
Nagrade za najbolje detektive: Tisti, ki bo prvi odkril vse napake, ki so povezane s
prejnjim èlankom in potnim listom, bo dobil prvo nagrado. To je gledaliko vodenje
po obmoèju Vaè in Geossa, ki traja tudi do 3 ure. To je vodenje, pri katerem ob
zabavni animaciji  rekli bi komediji - spoznamo najpomembneje znamenitosti z
Vaè. S seboj pa lahko pripeljete cel avtobus prijateljev! Èe ne veste, kam peljati in
kako razveseliti svoje prijatelje, potem je to morda ideja za vas. Druga nagrada je
namenjena tistemu, ki bo spregledal kakno malenkost, in ki bo imel za prvim najmanj
napak. Nagrada je veèjezièni vodnik po naem obmoèju. Tretja nagrada pa je zemljevid
z naslovom Raj okoli Geossa in je namenjena tretjemu najboljemu detektivu.
Odgovore prièakujem do vkljuèno meseca septembra 2007, ko vam bom katero od
napak tudi zaupal.
Za reevanje potrebujete torej: èlanek iz Obèana v mescu aprilu (http://www2.arnes.si/
~zkolen/potni%20list.htm ), potni list, UV svetilko ali baterijo (za preverjanje denarja)
in seveda situlo ali njen plaè.
Naa drava se razlikuje od drugih drav po tem, da potrebujete potni list v samem
srcu drave, da se pozabavate v iskanju napak, ki jih je namenoma in nehote naredil
oblikovalec, g. Miljenko Licul.
Uivajmo!
ZVONE

rebolj

Vae odgovore in pripombe lahko poljete na: Zvonimir Kolenc, Vaèe 12, 1252 VAÈE,
Tel.: 01 897 66 80, GSM.: 041 896 632, E-pota: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si

Ali veste, da je v nai obèini organizirana
ola za pse? Organizira jo Kinoloko drutvo
Litija, ki ga vodita Maja in Stane Lesjak.

Za olo sem izvedela iz lokalnega èasopisa. Don je bil takrat star ravno tiri mesece,
zato sem poklicala na objavljeno telefonsko tevilko drutva. Dogovorila sem se za
uvodni sestanek, ki je potekal prvega marca v Podentjurju. Na uvodnem sestanku
nas je Maja seznanila z opremo za psa in pripomoèki za olanje. Prisotni smo se
razdelil v skupine. Naa skupina male ole je imela 6 udeleencev (psov). Psi so bili
stareji od treh mesecev in nobeden pred tem e ni obiskoval teèaja ali ole za pse.
Naa skupina je imela olo dvakrat tedensko, sreèali smo se estnajstkrat. Pouk se je
zaèel takoj naslednji dan po uvodnem
sestanku. Sestava skupine je bila zelo pisana.
Obiskovali so jo doberman Ares, beagle Brin,
nemka doga Hui, husky Bobi, ter labradorja
Don in Mars.
Zakaj ravno mala ola, boste verjetno vpraali,
oziroma zakaj ravno olanje psov, ko pa lahko
psa nauèi tudi sam doma? Nekaj je res na
tem, saj sedaj trg ponuja veliko literature o
vzgoji in negi psa, ki je dostopna v knjigarnah,
knjinicah in na internetu. Ampak moje
mnenje je bilo, da èe bomo imeli psa, ga
bomo tudi nauèili pravilnega vedenja in obnaanja  tega pa se pes lahko najhitreje in
najlaje nauèi prav v oli. Poleg tega je uèenje psa v oli tudi uèenje psa v skupini.
ola nudi tako skupinski, kot tudi individualni pristop k uèenju. Torej, èe s psom nisi
pravilno izvedel vaje, sta te intruktorja pouèila o pravilni izvedbi vaje, tako da si
vsako vajo lahko res pravilno naredil.
ola je potekala na ograjenem travnatem vadièu.
V èasu olanja smo uporabljali pripomoèke, kot
so kliker, »nagrada« in »zajèek« za igro. Za
nagrado je vsak vodnik prinesel najljubo hrano
svojega psa, za Dona torej hrenovko. Pri vseh
teh pripomoèkih nam je vodnikom kar naenkrat
zmanjkalo rok. V eni roki si dral povodec s psom,
v drugi roki kliker, za pasom ali v torbici si imel
»nagrado«, okoli vratu pa obeenega »zajèka«
za igro. Ampak brez panike! Ta dilema, s katero
roko bo kaj dral, je bila prisotna samo na prvi
vaji, kmalu smo vsi postali rutinirani.
Naèin oziroma metoda uèenja s pomoèjo klikerja
se imenuje ola na osnovi pozitivne motivacije. Metoda je zelo prijazna do psa, saj
psa ne kaznuje fizièno, kaznuje ga samo tako, da mu ne da nagrade, èe ukaza ne
izvri. Pes pa kmalu ugotovi kaj se mu izplaèa. olanje s pomoèjo klikerja je prijazno
tako za psa kot tudi vodnika. Psu da na primer ukaz »sedi«, v trenutku ko se usede,
ga potrdi s klikerjem in mu da nagrado ter ga pohvali. Ko izpolni tvoj ukaz - in samo
takrat - klikne in ga nagradi. V tem èasu smo se nauèili kar nekaj povelij in
sicer: pozornost, sedi, prostor, lezi, hodi, èakaj in odpoklic. Po vsaki vaji je sledila
obvezna igra z »zajcem« za sprostitev psa. Ena izmed najpomembnejih vaj je bila
vaja pozornosti. Èe si pridobil pozornost svojega psa, si zmagal. Vse te vaje smo
morali vaditi tudi doma, delati tako imenovane domaèe naloge, zato v oli ni bilo
»blefiranja«.
Midva z Donom sva se v skupini dobro poèutila saj nismo le delali in »pilili« vaj,
temveè je bilo tudi veliko pogovora o psih. Izmenjali smo si veliko izkuenj, nao
skupino bi lahko poimenovala kar »skupina za samopomoè« pod dobrim vodstvom
Maje in Staneta. Pogosto smo se pogovarjali o prehrani in negi psa  kakna in
koliko hrane je primerno za pravilno rast psa, pravilna izbira krtaèe za negovanje
dlake, èièenje ues, oèi, zobovja, o raznih izpuèaji na pasji koi, o uporabi sredstev
proti klopom, bolham in ostalim zajedalcem, cepljenjih in pregledih pri veterinarju. Na
naa vpraanja, kaj je dobro za eno pasmo, kaj za drugo, nam je Maje podala
marsikateri praktièen nasvet.
Kinoloko drutvo pa za pse ne organizira samo male ole, ampak tudi obnovitvene
teèaje za pse, ki so se e olali, osnovno olo, flyball, osnove agilityja in podobno.
Se e veselim obnovitvenega teèaja v jesenskem èasu.
NATAA s psom DONOM

5 KOLESARK.COM
Drzen naèrt v naih glavah je dozoreval pol leta in dozorel. S kolesom od Litije do
najbolj priljubljene slovenske boje poti Brezje na Gorenjskem in nazaj. Vsaka v svoji
glavi, jih je prevozila e prej, pred podvigom. 156 kilometrov, ni tako malo, niti v
mislih ne, a kjer je volja, je tudi pot.
21.4.2007 ob esti uri zjutraj, smo vsaka s svojim kolesom, z nahrbtnikom na rami in
obvezno èelado na glavi dobre volje prièakale na dan. Vsaka s svojim ciljem v glavi,
vsaka z lastnim namenom, a vse z eno samo eljo; za druenje, za prijateljstvo, za vse
tiste drobne pozitivne interese, ki danes zdruuje ljudi, a jim je pozornost premalo
posveèena.
Slikovita pokrajina je bila kriva, da smo pozabile na morebitne dvome in skrbi.
Obèudovale smo prelepo Slovenijo preko reke Save, pa vse tja, prek irnih polj oljne
repice do sonène Gorenjske. Prvi klanci, ki smo jih premagovale z zagrizeno
borbenostjo, so se postavili pokonci, a ko smo v daljavi zagledale mogoèno cerkev,
ki je posveèena Mariji pomagaj na Brezjah, so nai razgreti obrazi zaareli od veselja
in sreèe. e celo sonce je pokukalo izza oblakov.
Obvezna zahvala, krepèilen poèitek in sms pozdravèki naim prijateljem in e je bilo
treba kreniti proti domu. Dan se je preveal v veèer, ko smo prikolesarile v Litiji in se
poslovile z eljo, da to e kdaj ponovimo. Nae romanje se je konèalo tudi z boleèimi
zadnjicami, a to itak spada v obvezno pokoro.
Mija LOC
Z leve proti desni (Vida,
Liza, Joi, Suzika in Mija)
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RAZPIS 7. ODPRTEGA OBÈINSKEGA
PRVENSTVA V IGRANJU NA
DIATONIÈNO HARMONIKO  JEVNICA
2007, KI JE HKRATI TUDI
PREDTEKMOVANJE »ZLATA
HARMONIKA 2007« LJUBEÈNA
ZKD Litija in KUD Jevnica tudi letos organizirata odprto obèinsko
prvenstvo v igranju na diatonièno harmoniko  Jevnica 2007.
Tekmovanje se vsako leto priène v juniju z izbirnimi predtekmovanji.
Polfinalni tekmovanji sta v avgustu, finale pa v zaèetku septembra v
Ljubeèni.
Pravico do sodelovanja na tekmovanju imajo vsi harmonikarji
posamezniki na dvo, tro in tiri vrstni diatonièni harmoniki, ki se
pravoèasno prijavijo na razpis in sprejemajo razpisne pogoje.
Harmonikarji zaigrajo dve skladbi po lastnem izboru.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih starostnih kategorijah: I. do 14 let
starosti, II. od 15 do 25 let, III. od 26 do 40 let, IV. od 41 do 60 let in V.
nad 60 let
Zaeljene so predvsem slovenske narodne oziroma ljudske vie, kajti
tudi to je prilonost, da ohranjamo ljudsko izroèilo. Lastnih skladb se ne
igra.
7. odprto obèinsko prvenstvo v igranju na diatonièno harmoniko  Jevnica
2007 bo v soboto, 9. junija 2007, s prièetkom generalke ob 17.00 uri.
Tekmovanje se bo prièelo ob 18.00 uri v Zadrunem domu Jevnica.
Na tem 7. odprtem obèinskem prvenstvu v igranju na diatonièno
harmoniko  Jevnica 2007 lahko sodeluje harmonikar, ki do srede, 6.
junija 2007 polje organizatorju priloeno prijavnico in sicer na naslov:
ZVEZA KULTURNIH DRUTEV LITIJA, Trg na Stavbah 8a ,p.p. 68,
1270 Litija
Svoj nastop mora tekmovalec potrditi 9. junija 2007, na dan prireditve
ob 17.00 uri na prireditvenem prostoru.
Tekmovanje poteka po starostnih kategorijah  od najmlaje do
najstareje. Vrstni red tekmovalcev doloèi organizator pred tekmovanjem.
Tekmovanje bo ocenjevala trièlanska strokovna komisija, dva èlana iz
obèine Litija in strokovni selektor Zlate harmonike iz Ljubeène, ki tudi
naredi izbor za nadaljnje tekmovanje. Strokovna komisija izbere izmed
vseh nastopajoèih izbere tri najbolje, ki prejmejo praktièno nagrado.
Vsi sodelujoèi prejmejo priznanje za sodelovanje na tekmovanju in
praktièna darila.
Tekmovanje je javno in na njej niso dovoljeni nobeni tehnièni pripomoèki
razen ozvoèenja.
Predsednik ZKD Litija: Joe GORENC

VABILO NA REGIJSKE
KMEÈKE IGRE
Drutvo podeelske mladine Litija in martno
(DPM LI) organizira letonje regijske kmeèke igre, ki
bodo potekale v soboto, dne 9. junija 2007 za
kulturnim domom v martnem pri Litiji. Tekmovanje
se bo prièelo ob 15h. Po tradicionalni konji in
grabljenju bo sledila demonstracija kmetijske
mehanizacije Fendt. Nato bodo ekipe pomerile svoje
moèi e v preostalih igrah. Druenje se bo konèalo ob
dobri pijaèi in jedaèi, za veselo vzduje pa bo poskrbel
ansambel Ceglarji.

PORTNO DRUTVO »PRESAD« GABROVKA

VABI NA 5. POHOD
MED GABROVKIMI VINOGRADI
V SOBOTO, 16. JUNIJA 2007
Start bo ob 15.00 iz portnega igrièa Osnovne ole Gabrovka.
Oprema pohodnikov naj bo primerna za sredogorje.
Pohod poteka po kolovoznih in gozdnih poteh in traja 2 uri in pol brez
postankov, èe pa se ustavljate ob zidanicah in domaèijah z domaèo obrtjo
ob poti, pa lahko traja od 3 do 4 ure. Pot je oznaèena z markacijami v
obliki kozarca in bo vodila iz igrièa O Gabrovka mimo »Janèkove«
zidanice na Vodice in nazaj v Gabrovko. Med potjo se boste lahko
okrepèali z domaèo hrano in pijaèo ter kupili kak spominek domaèe
izdelave. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost.
Informacije: Igor Medved, tel.: O31-632-971,
e-pota : igor .medved@guest.arnes.si, Miran Grm, tel. : 031-616-354

LIONS KLUB LITIJA
PRAZNUJE 10 LET
DELOVANJA
Lions klub je humanitarno drutvo, ki je bilo ustanovljeno za namenom
pomagati ranljivim skupinam ljudi, predvsem na obmoèju Obèine Litija.
Komu vse je bila pomoè v tem obdobju namenjena:
 otrokom s posebnimi potrebami (orema posebne sobe za sproèanje,
sofinanciranje letovanj, sofinanciranje specialne olimijade..);
 starejim nad 65 let, socialno ogroenim s finanènimi prispevki za razliène
potrebe, s svetovanjem, s prostovoljnim delom na njihovih domovih;
 slepim in slabovidnim s finanènimi sredstvi za izboljanje kvalitete ivljenja,
za nakup ortopedskih pripomoèkov, predvsem raèunalnike opreme in
Braillovih vrstic;
 starem, ki imajo otroke z motnjo v duevnem in telesnem razvoju s
svetovanjem;
 finanèna pomoè mamicam-samohranilkam za nabavo oblaèil in hrane za
novorojenèke;
 otrokom ulice iz Kolumbije;
 izgnancem iz Bosne;
 Zdravstvenemu domu v Litiji pri nabavi medicinske opreme;
 In e mnoge aktivnosti, ki so jih organizirali Lions klubi po Sloveniji.

UGANKA  NOVI KRATKI FILM KUD ART
CLUB LITIJA

Reija: Boris Ulèar Malibu, Scenarij: Vesna Berk, Maska: Anja
Po uspeno izvedeni avdiciji 31.3. v Mladinskem centru Litija smo
se z igralci dobili 14.4. na bralnih vajah. Prvi dan snemanja filma je
potekalo 21.4. v Zagorju na avtobusni postaji in Europarku (Litija
paè nima atletske steze). 27.4. se nas je vseh dvanajst spet
dobilo(moj avto je bil nabit poln pecerije in snemalnih
pripomoèkov). Tri dni smo preiveli na Èrnivcu nad Kamnikom v
najeti koèi (zahvaljujoè Jankotu .). Bilo je naporno, vendar lepo.
Vsi smo uivali v lepoti narave in vem, da se bo to videlo tudi na
filmu. Postavil sem tudi Blog za film Uganka, kamor bodo lahko
igralci in pomona ekipa zapisali svoje obèutke: http://
borisu.tripod.com/uganka/>
Glavne vloge: Miran  Nejc Kresnik  Kreso, Suzana  Ura
Poarek, Darja - Taja (MCT), Metka  Urka Brkoviè, Mojca - Neli
Kaliek, Ernest  Goran Mlakar, Simon  Simon Pangeriè
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 28. maja ob 17h vas vabimo v
avlo obèine Litija na otvoritev
likovne razstave Helene Sodnik z
naslovom POP ART. Kustos
razstave bo akademski slikar Zlatko
Rudolf.Slike bodo na ogled do 15.junija 2007.
 12.maja se je v MC Litija prièela filmska delavnica pod mojim mentorstvom.
e je èas, da pridete.Vsak filmofil je pomemben in si bom vzel èas za njega!
 11.aprila je bila v MC Litija otvoritev likovne razstave RDEÈE IN ÈRNO
naega podpredsednika Zvoneta Vrtaènika.
 15.junija bo Zvone Vrtaènik v Knjinica Litija postavil e eno razstavo:
A(RT)COUSTICS« -ZGODBE IZ OVITKOV GRAMOFONSKIH PLOÈ.
Razstava ovitkov gramofonskih ploè obravnava tovrstno ustvarjalnost kot eno izmed
pomembnih oblik vizualne kulture in nosilca sporoèil o glasbi.
 Literarna sekcija Z. POETI pripravlja novo pesniko zbirko Ogovarjanje tiine
(predvidoma izide jeseni) in e ièe sponzorje.
 Sponzorje ièemo tudi za promocijo filma Uganka in I. FILMSKI FESTIVAL MILKE
IN METODA BADJURE, ki bo 20. oktobra v Javnem zavodu za kulturo.
 e prej pa bo generalka 8. septembra Obmoèno sreèanje filmskih ustvarjalcev.
Poljite nam Va domaèo video mojstrovino!
 Mladinska filmska sekcija pod vodstvom Ure Poarek pa upa na zmago na nateèaju
za kratki film Vsi drugaèni  vsi enakopravni, ki ga organizira Urad RS za Mladino in
DZMP Krko. Èe bodo izbrani, bodo z Janom Cvitkovièom 12. in 13.5. posneli 30
sekundni film! Scenosled je bil oddan, sedaj je odvisno od komisije, èe jim bo ideja
veè.
 2. junija organiziramo enodnevni izlet na filmski festival Kino otok Izola.Odhod ob
12h izpred portne dvorane v Litiji. Ogledali si bomo veèerni film, se po monosti
sreèali z reiserjem in obèutili festivalsko vzduje. Prijave sprejemamo do 30.5. na
Gsm: 041/731-995
Kontakt: Boris Ulèar  Malibu, email: skorjpon@gmail.com, Spletna stran:
www.artclublitija.si

Ob 10-letnici Lions kluba, ki bo 25. maja 2007 ob 17,00
uri, bo organiziran Grajski veèer na gradu Bogenperk.
Program bo primerem dogodku.

Prireditev je humanitarne narave, saj zbiramo sredstva za otroke z motnjo v
duevnem in telesnem razvoju in socialno ogroene stareje, za
sofinanciranje oèal.
Zainteresirani lahko nabavijo karte (cena 50 EUR) v Knjinici Litija do
24. maja 2007.
Predsednica: Marija TOMIÈ

LITIJSKI GASILCI ZNOVA
PRESENETILI
Kot vsako leto, in to e 30 let, litijski gasilci organiziramo prvomajsko sreèanje na
Sitarjevcu. Da pa bi prvomajske praznike e bolj popestrili, so marljivi mladi litijski
gasilci dali pobudo o organiziranju kresovanja na predveèer prvega maja. Najprej
smo prièeli z iskanjem primerne lokacije, nato pa so mladi gasilci ob pomoèi starejih
spravljati les ter pripravljati kres. Stekle so tudi priprave glede postrebe ter glasbe in
prireditev je bila nared. Na nae veliko preseneèenje se je kresovanja udeleilo blizu
2000 obiskovalcev. Toliknega tevila e v sanjah nismo prièakovali, kar nam je dalo
vedeti, da takih prireditev v Litiji e kako primankuje, zato bomo to drugo leto ponovili.
Ker je kresovanje zelo dobro uspelo, so pohvale kar deevale. Bilo je tudi nekaj kritik,
vendar pa vam obljubljamo, da drugo leto teh pomankljivosti ne bo, za letonje pa se
vam opravièujemo, saj kot sem e dejal, taknega obiska nismo prièakovali.
Vsa pohvala velja prizadevnim litijskim gasilcem tudi ob izvedbi tradicionalnega sreèanja
na Sitarjevcu, ki pa je tudi dobro uspel. Popestril ga je kraji nagovor upana g. Francija
Rokavca, za kar je bil pozdravljen z aplavzom vseh navoèih. Ob zvokih Litijskega
odmeva je prireditev trajala do popoldanskih ur.
Za to, da pa gasilci po kresovanju sluèajno nebi malo poèili, pa so poskrbeli nepridipravi,
ki so podtaknili velik poar, tako, da smo se z ognjenimi zublji ponoèi borili e tri ure.
Tako smo prvomajske prireditve zakljuèili zelo utrujeni a vendar veseli, saj so bili
obiskovalci prireditev velika spodbuda za naslednje leto. Da pa ne mirujemo, pa bo
dokaz e veselica neslednji mesec, 30. junija, kjer bo obilo zabave z dvema priznanima
ansambloma in kot vedno, z dobro postrebo litijskih gasilcev.
V zadnjem letu je po dolgih letih mirovanja zaèela delovati naa podrunica na Velikem
vrhu. Mladi in manj mladi so se prièeli zbirati v tem gasilskem domu, kjer skupaj
kujejo naèrte za prihodnost. Tudi tu so domaèi gasilci priredili manje kresovanje za
sovaèane, ki je zelo dobro uspelo. Gasilski dom je edino mesto na vasi, kjer se
domaèini lahko druijo in pozabavajo in litijski gasilci smo jim zelo hvaleni, saj je
gasilski dom dolga leta sameval.
Tako v Velikem vrhu, kot v Litiji pa gasilci vabimo k sodelovanju nove mlade gasilce,
ki jih e kako potrebujemo. Ob tem naj povem, da se je v enem letu tevilo gasilcev v
PGD Litija podvojilo, vsi pa so za to e tudi strokovno usposobljeni, tako v Litiji, kot
tudi v Velikem vrhu, vendar pa gasilcev e vedno primankuje. Dokaz, da smo lani
opravili 35 intervencij, od tega nekaj lajih pa tudi nekaj tejih, v prometnih nesreèah
al tudi s smrtnim izidom, pa nam pove, da smo dejavni skozi celo leto in naj tudi v
bodoèe obèani prièakujejo nao pomoè ob vsakem èasu. Litijski gasilci vas prisrèno
vabimo tako v drutvo, kot na prireditve, vedno pa prièakujte nao pomoè. Pozdravljamo
vas litijski gasilci z gasilskim pozdravom Na pomoè.
Poveljnik PGD Litija
Janez JURIÈ

KRESOVANJE NA ZGORNJEM
LOGU

Èlani portnega drutva Zg.Log smo tudi v letonjem letu poskrbeli za
praznièno vzduje ob praznovanju 1.maja. Na Zgornjem logu je praznovanje
postalo tradicionalno in se tako e vrsto let prenaa s stareje generacije
na mlaji rod. Vsako leto se na zadnji aprilski dan zberemo vaèani mokega
spola na sredini vasi in postavimo mlaj. Seveda predhodno enski del ekipe
veèe pripravi venec, ki ga skrbno ovijemo okoli smreke skupaj s slovensko
zastavo.
Seveda po uspeni postavitvi mlaja nazdravimo prihajajoèemu prazniku, za
kar poskrbijo nekateri vaèani, ki z zanimanjem spremljajo vsakoletno
postavitev mlaja. Istoèasno pa druga skupina èlanov portnega drutva
opravlja e zadnje aktivnosti pri kresu, kjer mlaji èlani poskrbijo, da ne bi
obiskovalci trpeli eje in seveda za prijetno glasbo. V letonjem letu smo
kres prigali v mraku in bili smo ponosni, ko smo gledali, da gori e dolgo v
prvomajsko jutro. Praznovanja ob kresu se je udeleilo veliko vaèanov nae
vasi, manjkali pa niso tudi nekateri prebivalci iz sosednje Dobrave in Gradca.
Tudi v prihodnje si elimo, da bi bilo obiskovalcev e veè, da skupaj
nazdravimo temu pomembnemu prazniku.
Predsednik D Zgornji LOG
Vinko Praprotnik

DRUTVA
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SKRITE LEPOTE V POSAVJU - Slovenija
je res preèudovita deela. Mi, njeni
prebivalci pa tega skoraj »ne opazimo«,
e manj pa cenimo. V èetrtek, 19. aprila
smo se litijski upokojenci (bilo nas je 50)
odloèili, da si ogledamo Krko in njegovo
okolico. V Sevnici smo na vzpetini nad starim mestnim
jedrom opazovali mogoèen in trden, viden e daleè
Sevniki grad, ki bedi nad Sevnico in jo èuva. Pod
strokovnim vodstvom smo si v Brestanici ogledali
termoelektrarno, se seznanili z njeno zgodovino izgradnje
in pomembno vlogo, ki jo ima danes ob pomanjkanju
elektriène energije iz hidroelektrarn ter jedrske elektrarne
Krko. Pot nas je vodila v staro mestno jedro Krkega v
park zaslunih krajanov, kjer stoji Hoèevarjev mavzolej.
V njegovi soseèini pa vabi k ogledu znamenita
Kapucinska knjinica, kjer so v izvirnem okolju shranjeni
originali preko 350 let starih zapisov kapucinskih
menihov. Zapeljali smo v vas Sela pri Dobovi in si ogledali
lovski muzej Poloviè. Je edini privatni muzej v Sloveniji
in obiskovalce navdui s pristnimi ivali iz vseh delov
sveta. Ogled spremlja razlaga in avtentièna glasba iz
Afrike, Azije . Na vzpetini nad Brestanico smo obiskali
grad Rajhnburg, enega najstarejih gradov na
Slovenskem, omenjenega e v letu 895. Danes ta nudi
zavetièe muzeju slovenskih izgnancev, muzeju politiènih
zapornikov in konfinirancev, razstavi o menihih trapistih
ter razstavi Brestanica skozi èas. Tokrat pa smo z naimi
ogledi zakljuèili v mogoèni baziliki  cerkvi Lurke Marije
(slovenski Lurd). Je ena najveèjih in najlepih cerkva na
slovenskem. Po poznem kosilu in druabnem sreèanju
ob glasbi smo polni novih vtisov in spoznanj doiveli e
en nepozaben dan.
OBISKALI SMO NARCISNO POLJE POD GOLICO - V
soboto, 28. aprila se je v popoldanskem èasu izpolnila
elja prenekaterega litijskega upokojenca (bilo jih je 50),
da si ogleda rastièe narcis pod planino Golica nad
Jesenicami. To je najvije leeèa Karavanka vas z
najveèjim rastièem narcis. Iz tega preèudovitega kraja
si s ptièje perspektive ogledujete na Zgornjo Gorenjsko.
Vas Planina pod Golico je izhodièna toèka za pohode
na okolike vrhove, ki jih lièno ponazarja panoramska
tabla sredi vasi, ki je delo lokalnega mojstra. Tokratni
izlet je bil pravzaprav obogaten s posebno temeljito
razlago o zgodovini in razvoju elezarstva, gorenjskih
krajev in pomembnih ljudi, ki so iveli na teh obmoèjih.
S posebno gorenjsko govorico nas je v to popeljal g.
Stane Mencinger, èlan naega drutva in pristni gorenjec
v sodelovanju z lokalnim vodièem g. Ivom in g. Antonom,
predsednikom Turistiènega drutva Planina. Po ogledu
in prijetnem sprehodu nas je pot vodila na letalièe
Alpskega letalskega centra Lesce, kjer nam je direktor
tega centra g. Kobentar orisal razvoj ter vlogo tega centra.
Ogledali smo si tudi jadralna letala in motorna letala,
posebno pozornost pa namenili EDI V (po Rusjanovih
letalih), ki ga je izdelal na domaèin g. Albin Novak iz
Dol pri Litiji. Ob tem velja poudariti, da je ta model
registriran in se z njim lahko e leti. V ivo smo si lahko

ogledali jadralna letala v zraku in ob pristanku ter
tekmovanje letalskih modelov. Popoldansko druenje
smo ob prijetni veèerji zakljuèili v gostilni »Trebunik« v
irovnici in ponovno spoznali, da so taka druenja »pravi
balzam« za duo in zdravje.

PTUJ MESTO STOTERIH ZAKLADOV - Na obeh bregovih
Drave je e zgodaj zrasla pomembna prometna, strateka
in gospodarska naselbina, iz katere se je razvil dananji
Ptuj. Prve naselbine zasledimo e v mlaji kameni dobi,
v elezni dobi so se tu naselili Kelti in dali mestu ime.
Nastanek Marijinega svetièa na Ptujski gori je e vedno
zavit v skrivnost, saj zgodovinski viri o tem zaenkrat e
molèijo. Nedvomno je, da so pred 600 leti predniki
sezidali velièastno svetièe, ki ga upravièeno imenujemo
»biser gotike«.Ta impozantna cerkev s samostanom in
obzidjem je uspeno kljubovala èasu, Turkom in ohranila
e en obrambni stolp, ki se oklepa cerkev e danes.
Pater pa nas je popeljal na ogled multivizijske
predstavitve cerkve in kraja. Leta 2010 bo ta cerkev
praznovala 600 letnico. V vasi Slatina pri Cirkulanah smo
si na kmetiji ogledali rejo koz ter lastnici prisluhnili o
razvoju ter predelavi kozjega mleka v skutne namaze in
sire. Na kmetiji smo imeli tudi malico, saj smo poskuali
vse te izdelke z renim kruhom in pijaèo. Sedaj pa nas je
pot vodila na Ptujski grad, kjer smo si ogledali najbolj
obiskane muzejske zbirke na slovenskem. Nastanek
Ptujskega muzeja sega v leto 1893, sam grad pa so
zgradili salzburki nadkofje v 11. stoletju. Pod
strokovnim vodstvom kustosinje, smo si ogledali
preèudovito zbirko fevdalne stanovanjske kulture iz èasa
16. do 20. stoletja. V severozahodnem krilu grajske
stavbe je zbirka turkerij, portretov znamenitih turkih in
evropskih dostojanstvenikov, navduila nas je zbirka
pustnih mask, saj je Ptuj e 40 let znan po tradicionalnem
pustnem karnevalu, kjer je glavna maska kurent.
Nacionalnega pomena pa je zbirka glasbil, ki je
najbogateja v Sloveniji. teje okoli 300 glasbil za igranje
umetne in ljudske glasbe. Vinska klet v Ptuju ima svoje
zaèetke v letu 1239, v èasu Rimljanov se je vino kot
pijaèa bogov zakoreninilo v tem kraju. Ogledali smo si
del kleti pod zemljo, v kateri so ogromni hrastovi sodi,
vsega skupaj je preko 2000 m podzemnih kleti. Zanimiv
je tudi arhiv vin, kjer hranijo zlato trto iz leta 1017 in od
1946 od vsake vrste veè primerkov. Po ogledu vsebinsko
bogate predstavitve rizlinga in vinarstva preko multivizije,
smo poizkusili tri vrte vrhunskih vin in domov prinesli
buteljko. Ta vsebinsko bogat izlet nam je delno omogoèil
tudi sponzor, ki nam je predstavil svoj proizvodni program
in omogoèil nakup pod ugodnimi pogoji. Z ogledom Ptuja
in njegove okolice smo se preprièali, da gre res za mesto
stoterih zakladov, ki je tudi eno izmed najlepe urejenih
mest v Sloveniji.
Karlo LEMUT

OBÈNI ZBOR PD LITIJA

Obènega zbora PD Litija se je v
nedeljo 22.4.2007 udeleilo kar lepo
tevilo litijskih planincev in njihovih
prijateljev iz drugih zasavskih
planinskih drutev. Obèni zbor je
potekal kar na dvorièu pred domom,
saj je tam veè prostora, pa tudi bolj prijetno je sedeti
na sveem zraku in se greti na pomladanskem soncu,
namesto, da bi se stiskali premajhni sobi. S planinsko
himno Oj Triglav, moj dom so obèni zbor prièeli pevci
Lipe, ki so tudi sami navdueni planinci.
Poroèilo o delu drutva v preteklem letu je podal
predsednik Roman Ponebek, finanèno poroèilo in
finanèni naèrt pa tajnik Ale Pregel. Obèni zbor je kot
delovni predsednik uèinkovito vodil Janez Medved,
profesor na litijski gimnaziji. Preteklo leto je bilo za
drutvo uspeno, v marsièem pa tudi prelomno. tevilo
èlanov se je poveèalo za 8%, vse sekcije pa so izvedle
obseen program izletov, v katerem je vsakdo lahko nael
kaj zase. Planinsko drutvo Litija je bilo eno redkih, ki je
v planinskem domu imelo redno zaposlene delavce. Prav
gotovo je prelomna odloèitev, da dom oddamo v najem.
Na obènem zboru smo se z akvarelom, ki ga je naslikal
Pavel Smolej, dolgoletni oskrbnici Cveti Kriaj zahvalili
za vestno in predano delo. Polnih 21 let je Cveta skrbela,
da je bil na dom lepo urejen in èist, planinci pa prijazno

postreeni. Zbranim sta se predstavila tudi nova
oskrbnika, Leopold Jeras in Andreja, ki sta dom prevzela
13.3.2007. Leopolda Jerasa Majèa litijski ljubitelji porta
poznajo kot uspenega trenerja slovenske rokometne
reprezentance, treniral pa je tudi rokometae iz
martnega pri Litiji.
Obènega zbora se je udeleil tudi litijski upan Franci
Rokavec, ki se je èlanom drutva zahvalil za prizadevno
delo in tudi za naprej obljubil podporo obèine.
Na obènem zboru smo prviè podelili plakete za 25
izpolnjenih kartonèkov V tirih letnih èasih na Janèe.
Akcijo smo prièeli ob 90-letnici drutva v septembru
1995, v dobrih 10 letih pa je 19 planink in planincev
poslalo najmanj 25 izpolnjenih kartonèkov, kar pomeni,
da so v tem èasu najmanj 100-krat obiskali Janèe.
Najvztrajneji med njimi je Viktor Èebela iz Litije, ki je
doslej poslal e 94 izpolnjenih kartonèkov, kar pomeni
neverjetnih 376 vzponov na Janèe. Na prav poseben
naèin sta obèni zbor poèastila Lojze Kotar iz Dolskega
ter Sandi Jerant iz Podroj. V 23 urah in 20 minutah sta
prehodila veè kot 100 kilometrov dolgo pot in potem
kljub utrujenosti, saj sta brez spanca hodila celo noè,
tudi sodelovala na obènem zboru. Oba sta tak podvig
ponovila e èetrtiè.
Borut VUKOVIÈ
Lojze Kotar in Sandi Jerant po
celodnevni hoji po Badjurovi kroni
poti

UÈNA POT PASTIRCI
Jarina z.o.o. in Drutvo za
razvoj podeelja LAZ sta
skupaj pripravila uèno pot
imenovano »Pastirc pa prav
juhej, juhej!«. Uèna pot je
prilagojena za predolske in
olske otroke prve triade. Prav tako pa je pot primerna
za vse, ki uivajo v neokrnjeni naravi, saj Eko kmetija
Bancerle organizira piknike.
Uèna pot kot taka je namenjena spoznavanju narave ter
poklica pastirja, ki je pri nas e redek. V Sloveniji se
pojavlja le e na lokacijah kot so Velika planina, Pokljuka,
Bovki hribi. V letonjem letu je ta program obiskale e
preko 500 olskih otrok, ki prihajajo predvsem iz
ljubljanskih osnovnih ol in ol neposredne okolice. Pot
se zaène pri gasilskem domu v Zg. Jablanici, kjer skupino
prièaka animatorka. V sami vasi se otrokom predstavi
vodnjak in njegov pomen nekoè. Izvedo tudi kakna je
pot do kruha, pomen kaèe, ki je sredi vasi in je vèasih
predstavljala kraj, kjer so se vaèani zbirali ob veèerih.
Nato se pot nadaljuje proti Jablanikem Potoku. Na poti
se otroci spoznajo z naravo, izvedo stare obièaje in kako
so si vèasih krajali èas, ko e ni bilo televizije in
raèunalnikov.
Otroci nabirajo zdravilna zelièa in jih vlagajo v herbarij,
spoznavajo razne vrste trav in dreves, si ogledajo
mravljièe. Ogledajo si lovsko preo, kjer jim animatorka
opie prostoiveèe ivali, ki ivijo v teh gozdovih (srnjad,
zajci, lisice, veverice, kanje..). V bliini je tudi èebelnjak,
predstavi se kako èebele nabirajo med in pa katere izdelke
pridobimo iz medu. Èe pa imajo otroci sreèo, jim prekria
pot e kaka mala ival (poli, moèeradi, slepci, abe ).
V Jablanikem Potoku jih na Eko kmetiji Bancerle sprejme
pastir Franc Moina. Povedal nam je naslednje:
predstavim jim pomen elektriènega pastirja in pomen

ograjenega panika, spoznavajo pasme ovac in ostali
ovèjerejski del programa  kako pridemo od ovce do
puloverja. Otroci si sami nad odprtim ognjem pripravijo
malico in okusijo zeliène èaje, ki jim jih pripravim. Po
odzivu obiskovalcev je ta del programa izredno zanimiv,
saj se s tem nauèijo, kako na preprost naèin preiveti
dan v naravi. Ker se ukvarjam tudi z ribogojstvom,
otrokom predstavim to dejavnost ter jim pokaem sistem
dotoka in odtoka vode v ribnik. Otroci spoznavajo tudi
pridelavo gob itak in sicer od debla pa vse do suhe
gobe. Ker pa je v zadnjem èasu seènja smrek pogosta
zaradi smrekovega lubadarja, predstavim in pokaem
smrekovega podlubnika, saj imam na svoji domaèiji tudi
feromonsko past, kamor se lubadar ujame. Otroci
spoznajo tudi ivljenje v stojeèi vodi. Za sprostitev pa
skupaj ob spremljavi harmonike zapojemo stare pastirske
pesmi. Otroci se z animatorko igrajo stare pastirske igrice
 metanje kamenèkov v vedro, a je kaj trden most
PRJ oz. Turistièna agencija Jarina ta program tri drugo
sezono. S tem eli poudariti pomen ohranjanja kulturne
in naravne dedièine v podeelskem okolju in o tem
ozaveèati mlade. Za vse informacije o omenjenem
programu poklièite: Jarina z.o.o. 051 312 739.
Èe pa elite, da vai otroci preivijo aktivne poèitnice na
kmetiji, se obrnite na Agi (031 251 931), ki v Gradièah
na kmetiji organizira 5  dnevni podeelski tabor. Termini
tabora so naslednji: 26.  30. junij, 13.  17. avgust ter
20.  24. avgust. Otroci bodo spoznali domaèa opravila
na kmetiji, ivali, nabirali zelièa Preiveli bodo teden
v neokrnjeni naravi brez televizije in raèunalnika.

LILA SE OBNAVLJA, USTVARJA IN RAZSTAVLJA
Likovna skupina LILA (Litijski likovni atelje) je s svojo
dejavnostjo zaèela e v prejnjem tisoèletju in je bila ves
èas zelo aktivna.
Letos so èlani sklenili, da delo drutva organizirajo na
novo, vkljuèijo e veè èlanov, organizirajo slikarske
delavnice, ki potekajo vsak teden in èim veè razstavljajo,
da se predstavijo iri javnosti.
Likovniki so se doslej izobraevali na razliènih delavnicah
po Sloveniji, doma pa sta delavnice vodila ak. slikar
Joe Megliè in Pavel Smolej. Veè kot leto pa likovne
delavnice vodi slikar in kipar Zoran Pozniè.
Tako organizirano delo pa zahteva tudi ustrezne prostore,
ki pa jih skupina e nima. Likovniki sedaj gostujejo v
prostorih O martno ali O Litija. Zato bo ena od
pomembnih aktivnosti iskanje ustreznega in
opremljenega prostora za likovni atelje skupine Lila, kjer
bi èlani lahko ustvarjali vsakodnevno.
LILA je letos razstavljala e v litijski in marski knjinici,
trenutno si lahko ogledate njihove izdelke na obmoèni
razstavi JSKD v delavskem domu na Zagorju na temo
»Tudi èrna je barva«, od 20. maja je na ogled razstava
na Bogenperku.

Likovna delavnica???????????

LILA na
razstavi »Tudi
èrna je barva«
v Zagorju

Vabimo ljubitelje slikanja, da se nam pridruijo. Likovne
delavnice za nove èlane bodo potekale od septembra
dalje. Prijavijo se lahko na e poto: joza.ocepek@slokabel.si, ali poljejo svojo eljo na naslov LILA, CKS 5,
1270 Litija. Lahko pa nas tudi obièejo vsak èetrtek od
18.30 dalje na delavnici v oli martno.
Predsednica: Joa OCEPEK
Fotografije: Arhiv LILA

OLSTVO  VZGOJA
KULTURA
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Poletje Jirija Bezlaja v marski knjinici

S kiparsko razstavo Poletje je ob odprtju 19. aprila iz galerije marske
knjinice zavel sve in neen vetrc. Obiskovalce so prevzele kamnite
roe iz marmorja, ki jih je avtor zasejal v kontrastno èrn pesek, v sredo
pa postavil dete, ki razmilja. Marmor, tradicionalni kiparski material, s katerim

se je avtor zblial do obisti, je obdelan grobo na eni strani, in domala do perfekcije
sijaja na drugi strani. Razstavljene plastike dopuèajo vsakovrstne interpretacije:
spominjajo na cvetove, ornamente, organske oblike, dele telesa  so enske na
eni in moke na drugi strani.
Literarna prireditev s kiparsko razstavo je poèastila svetovni dan knjige  23.
april. Razstava je bila na ogled do 22. maja, obiskovalci so si lahko v knjinici
kupili tudi pesniko zbirko Jirija Bezlaja Poletje. (a..)

Joe Sevljak in Franci Lesjak
LITERARNI VEÈER z ODPRTJEM LIKOVNE
RAZSTAVE

V torek, 24. aprila 2007, po svetovnem dnevu knjige, je bila v knjinici
Litija predstavitev dveh umetnikov, dveh ustvarjalcev z dveh razliènih
podroèij umetnosti, z literarne in likovne. Literarni veèer je bil posveèen

domaèemu avtorju Joetu Sevljaku, ki je predstavil zadnjo uspenico, roman za
mladino z naslovom Naèeta vrv. Zgodba ni povsem izmiljena, saj opisuje ivljenje
v Litiji, na Vaèah in nasploh ob Savi in njenih bregovih v èasu brodarstva, v letu
1845. Zgodba je zelo berljiva in tako zanimiva za mlaje in stareje bralce. Gost
prireditve je bil Joe Piano, zalonik, ki je izdal Sevljakov roman.
Drugi del prireditve je bil namenjen slikarju Franciju Lesjaku, ki je svojo razstavo
slik s priljubljenimi motivi marjetic, pokrajine in vlakcev, dopolnil z razstavo
zavrenih predmetov, ki poslikani in obdelani dobijo novo uporabno vrednost.
Franci Lesjak se namreè poleg slikarstva ukvarja tudi z restavratorstvom in mogoèe
bo jeseni predstavljenih e nekaj novih izdelkov. Prijeten klepet z obema ustvarjalcema je izpeljala Tatjana Renèelj, v knjinici pa so razstavili tudi originalne
ilustracije Klavdija Palèièa iz knjige Naèeta vrv. (E.C.)

OTROKE MATINEJE: V mesecu maju
zakljuèujemo sezono otrokih matinej. 12.
maja smo v Litiji prviè gostili Lutkovno
gledalièe iz Maribora. Predstavili so svojo
letonjo uspenico KAKO JE GNEZDILA
SRAKA SOFIJA. Prikupna zgodbica o sraki,
ki se na nenavaden naèin loti gradnje
svojega gnezda in njeni kolegici vrabèevki
Beti, ki to poène kar obièajno, je navduila zbrane malèke in tudi njihove stare.
Zadnja predstava bo na sporedu 26. maja, ob obièajni 10. uri. Gledalièe Unikat iz
Ljubljane tudi prihaja v Litijo z letonjo novostjo. HALO, RDEÈA KAPICA je sodobna
predstava, ki ohranja izvirno zgodbo, a jo postavlja v zabavno igro razliènih gledalikih
anrov in stilov. Zgodba je zabavna zmenjava e znanega in novega. Prisrèno vabljeni!
PRIREDITVE: Sezona gre poèasi h koncu in treba bo potegniti èrto pod njo. Podrobneje
podatke bomo objavili v naslednji tevilki Obèana, tokrat lahko reèemo le, da je bila
tudi letonja sezona nadvse uspena, navkljub razliènim teavam, ki tarejo na zavod,
od prostorskih, finanènih in drugih. Kljub vsemu smo realizirali vse zastavljene
programske cilje oz. jih celo presegli. e vedno ugotavljamo, da obiskovanje kulturnih
prireditev v Litiji ni na taki ravni, kot bi si jo eleli. Pogreamo tudi obisk prebivalcev
ostalih delov obèine, saj so prireditve namenjene vsem obèanom, ne le Litijanom.
Polna dvorana je nagrada za izvajalce, domaèe in tuje, hkrati pa odraz gostoljubnosti
in pokazatelj, kako znamo gledalci ceniti trud nastopajoèih.
OBVESTILA: Zaradi izjemnega odziva na razstavo o klekljanju Vas obveèamo, da se
lahko e sedaj prijavite za zaèetni ali nadaljevalni teèaj klekljanja, ki ju bomo prièeli v
mesecu oktobru. Zaradi omejenega tevila, bomo prijave zbirali do zapolnitve skupine.
Ponovno pozivamo vse organizatorje kulturnih prireditev v obèini, da nam
posredujejo podatke o svojih prireditvah. Koledar prireditev, ki ga objavljamo v
Obèanu, na spletnih straneh in plakatih, uporablja vse veè ljudi, kar je tudi njegov
edini namen hkrati pa brezplaèna monost oglaevanja prireditve.

Novljanovo stoletje

Napovedujemo:
Torek, 12. junij ob 19. uri: A(rt)coustisc  zgodbe iz ovitkov gramofonskih
ploè  odprtje poletne razstave. Avtor Zvone Vrtaènik.
Ogled priporoèamo predvsem mladim, ki jih je glasbeno in umetniko
obdobje alternativne rock glasbe iz prejnjega stoletja oblo
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Vpisovali bomo naslednje programe in predmete:
IZOBRAEVALNI PROGRAM GLASBA (predmet in priporoèljiva starost):
KLAVIR (7-9 let), HARMONIKA (7-9 let), VIOLINA (7-9 let), VIOLONÈELO (7-9
let), KITARA (8-10 let), KLJUNASTA FLAVTA (7-9 let), FLAVTA (10-12 let),
KLARINET (10-12 let), SAKSOFON (10-12 let), ROG (9-11 let), TROBENTA (9-11
let), POZAVNA (9-11 let)
Prednost pri vpisu bodo imeli otroci, ki se bodo eleli vpisati na orkestrske
intrumente, predvsem trobila (rog, trobenta, pozavna), pihala (flavta, klarinet,
saksofon), in godala (violina, violonèelo).
Pri predmetih klavir, harmonika, kitara in kljunasta flavta bo vpisovanje potekalo v
skladu s tevilom prostih mest pri posameznih uèiteljih.
Na osnovi sprejemnega preizkusa bomo nove uèence vpisovali tudi v:
IZOBRAEVALNI PROGRAM PLES (predmet in priporoèljiva starost):
BALET (9 let), SODOBNI PLES (9 let)
Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z normativi in standardi
za oblikovanje skupin.

Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

Vabimo vas, da se v ol. l. 2007/2008 skupaj z nami podate na glasbeno  plesno
popotovanje.

PREDOLSKE IN PRIPRAVLJALNE OBLIKE IZOBRAEVANJA
23. in 26. maja 2007 lahko otroke prijavite tudi v skupinske oblike izobraevanja.
Za vse oblike predolskega in pripravljalnega izobraevanja bomo nove uèence
vpisovali brez predhodnega sprejemnega preizkusa, vpis v vse skupinske oblike
glasbenega in plesnega izobraevanja pa tevilèno ni omejen.
Otroci bodo v ol. l. 2007/2008 obiskovali naslednje izobraevalne programe
(izobraevalni program in priporoèljiva starost):
PREDOLSKA GLASBENA VZGOJA (5 let), GLASBENA PRIPRAVNICA (6 let),
PLESNA PRIPRAVNICA (6-9 let)

Nasvidenje v Glasbeni oli Litija-martno.

V marskem kulturnem domu smo v soboto, 5. maja skupaj s tevilnimi
kulturnimi ustvarjalci - drutvi in posamezniki - obeleili pomembno in
visoko obletnico. Spomnili so se ustanovitve Narodne èitalnice v
martnem pred natanko 135. leti.

Na predveèer dneva zmage smo se v litijski knjinici spomnili slovenskega
generala, partizana, letalca Lada Ambroièa Novljana, ki ivi v knjigi svojega sina
Lada Ambroièa ml. Z avtorjem, poznanim in cenjenim novinarjem slovenske
televizije, se je pogovarjal Joe Sevljak, ki je Novljana tudi osebno spoznal.
Knjigo priporoèamo v branje vsem ljubiteljem zgodovine, saj je avtor, sam
zgodovinar, natanèno preiskoval oèetove spomine, zapise ter hkrati iskal potrditev
zanje v arhivih in drugih dokumentih. Knjiga je tudi bogato opremljena s fotografijami. (a..)

Glasbena ola Litija-martno bo v skladu z veljavno zakonodajo in olskim
koledarjem za glasbene ole vpisovala nove uèence za ol. l. 2007/2008.
Vpisovanje novincev bo potekalo med 01. in 08. junijem 2007 (redni rok) ter 30.
in 31. avgusta 2007 (naknadni rok za prosta mesta).
Za vpis v glasbeno olo morajo kandidati za posamezne intrumente, balet in
sodobni ples opraviti sprejemni preizkus sposobnosti in nadarjenosti.
Sprejemni preizkusi za uèence, ki se bodo v ol. l. 2007/2008vpisali v 1. razred,
bodo v prostorih Glasbene ole Litija-martno:
v sredo, 23. maja 2007, od 17.00 do 19.00 ure in
v soboto, 26. maja 2007, od 10.00. do 12.00 ure.
V skladu z okronico Ministrstva za olstvo in port z dne 08. junija 2006 bo vpis
novih uèencev potekal le v okviru obstojeèega tevila uèencev.

KULTURNA DEDIÈINA: Obèinski svet Obèine Litija je v mesecu maju na svoji redni
seji sprejel dva odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Poleg
arheolokih najdiè na Vaèah in Rojah pri Moravèah, stavbe Knjinice Litija, cerkve
sv. Andreja na Vaèah in Farbarjevega Turna v Litiji sta status kulturnega spomenika
dobila tudi Pleènikov spomenik padlim v NOV v Litiji in cerkev sv. Pavla v Podpeèi. O
obeh objektih smo podrobneje e veèkrat pisali v prejnjih tevilkah, pri obeh pa gre
za izjemno dedièino, ki jo je bilo nujno potrebno ustrezno zaèititi. Odloka kot taka za
obèino ne predstavljata neposredne finanène obveznosti, za lastnike pa je odlok pogoj,
da se lahko javijo na razliène dravne ali obèinske razpise za sofinanciranje obnove.
Prviè se je letos v proraèunu Obèine Litija pojavila posebna postavka  obnova kulturne
dedièine, za kar je treba pohvaliti obèinsko upravo, ker se na tem podroèju oèitno
res nekaj premika. Sredstva zaenkrat res niso velika, so pa zagotovo vzpodbuda
lastnikom spomenikov, da obèina le ni povsem brezbrina do njihove in nae skupne
dedièine.

Narodna èitalnica v martnem pri Litiji - 135 let

Kulturna prireditev, na kateri se je pelo, igralo, uprizarjalo dramske igre in plesalo,
je izzvenela slovesno, ustvarjalci so se poklonili spominu svojih prednikov, ki so
zasejali bogato kulturno ustvarjalnost v tem kraju, s svojim pestro in izredno
ustvarjalnostjo.
Snidenju v marskem kulturnem domu bi lahko dejali slavnostna akademija, saj
je osrednji govornik, prof. dr. Janez Juhant s svojim razmiljanjem zgradil most
med nekdanjimi nosilci kulture v martnem, pobudniki in promotorji slovenstva,
ki so vzpodbujali narodno zavest v tedanjem narodnem prebujenju Slovencev ter med dananjim bogatim in pestrim kulturnim ivljenjem v kraju. Predvsem je
poudaril pomembnost povezanost generacij pri kulturnem ustvarjanju, pri
posredovanju kulturnih in narodnih vrednot.
Pri organizaciji prireditve so ob Knjinici Litija sodelovali e Obèina martno pri
Litiji, kjer je zbrane pozdravil upan Milan Izlakar, ter Javni sklad za kulturne
dejavnosti RS Obmoèna izpostava Litija, ki najbolje pozna drutveno ustvarjalnost
pri nas.
Kulturni program pa so ustvarili: Meani pevski zbor upnijski zbor martno,
Moki pevski zbor Fantje od fare, Pevsko drutvo Zvon, plesalci, tamburai in
ljudske pevke KUD Folklorne skupine Javorje, KUD Vajkard, gledalika skupina
ter Joe Vidic, baritonist in èlan ljubljanske opere s samospevoma ob klavirski
spremljavi Urke Vidic.
Prireditev je obiskovalcem prikazala tudi razstavo dokumentov iz èasa èitalnice:
gre za predstavitev osebnosti, njihovega dela in èasa, v katerem so delovali.
Gradivo z razstave, ki jo je zbralo in uredilo Ustvarjalno sredièe Breznikar, pa bo
na ogled tudi v prostorih krajevne knjinice v martnem (jeseni bomo namreè
obeleili 130 let smrti Frana Adamièa  ustanovitelja narodne èitalnice). (a..)

RAZPIS ZA VPIS NOVIH UÈENCEV
V OLSKO LETO 2007/2008

Vsi zaposleni in ravnateljica:
Janja GALIÈIÈ
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DROBCI IZ LITIJSKE ZGODOVINE (9)
Zelo pogosto se dandanes kar povprek pritoujemo nad neuèinkovitostjo naih »mo
v modrem«. Dokaz, da so moje postave stalno pod drobnogledom ne-zadovoljnih
dravljanov, je tale èlanek, ki ga je objavil Slovenec leta 1874 in se dogaja v Hotièu:
»Strano hudodelstvo se je v soboto, t.j. 21. novembra tukaj zgodilo. Neki èlovek,
kteri je imel lov v najemu, je po noèi èakal na zajca, pa neki sovranik ga je br ko ne
zavratno napadel in mu prebil èrepinjo, da je reve drugi dan umrl. alostno je, da se
taka hudodelstva tako zelo mnoijo, e alostneji pa, da se taki hudodelniki tako slabo
zasledujejo. Naznanilo se je to hudodelstvo, pa nihèe ni priel gledat, dokler se je e
sled poznal, dokler bi bil sumljivi èlovek v prvem trenutku morda obstal svojo hudobijo.
Naznanilo se je zveèer ustmeno, da pobiti je e umrl, in zopet drugi dan pismeno, da
naj se ta reè preie, pa celi dan ni bilo nikogar blizo. ele v torek pridejo iz Ljubljane
preiskovat mrtvega. To se objavlja zato, ker so se andarji neki hudovali, zakaj se jim
to ni naznanilo. Ni èuda, reèem e enkrat, da se hudodelstva mnoijo pri tako mali
skrbi.«
AKTUALNO - V zaèetku maja smo v Javnem zavodu za kulturo Litija odprli razstavo o
èipkarstvu na Slovenskem in tudi v Litiji, kajti februarja in marca je v naem zavodu
potekal zaèetni teèaj klekljanja. Ta stara umetnostna obrt v naih krajih ni uveljavljena
in malokomu je znano, da se je kar nekaj Litijank v preteklosti ukvarjalo s klekljanjem.
Najstareji znani dokument, ki izprièuje èipkarstvo na Slovenskem je iz leta 1696,
hrani pa ga Arhiv dvorne komore na Dunaju. Govori o èipkah iz Idrije, ki so jih tja
zanesle ene rudarjev in rudnikih strokovnjakov iz nemkih in èekih deel. Sicer je
o ljubljanskih klekljaricah pisal e Valvasor, izdelovale pa naj bi predvsem nizozemske
in beneke èipke. Pri nas je bilo klekljarstvo najbolj razirjeno na Idrijskem, v eleznikih
in ireh ter v Ljubljani. Zadnja leta si nekoliko veè prizadevamo za drugaèno vrednotenje
èipkarstva. K propadanju tega nekdaj izjemno razvitega rokodelstva bi prispevalo
predvsem ohranjanje in nadaljevanje dedièine kot nekakne èipkarske muzeologije,
kar so e uspeno zastavili v Idriji in eleznikih s èipkarskim muzejem.
Razstava v obèinski avli bo odprta do 25. maja in èe se je kdo ob ogledu navduil za
klekljanje, naj poklièe v Javni zavod za kulturo Litija, saj bomo jeseni zopet organizirali
klekljarske teèaje.
IZ LITIJSKEGA MUZEJA - 18. maj je v svetu uveljavljen kot mednarodni dan muzejev.
Letos je posveèen univerzalni dedièini, ki izpostavlja predvsem pomembnost zbirk,
njihovo raznolikost, vlogo muzejev v drubi in prav vse vidike muzejskega dela. S to
temo eli mednarodna muzejska skupnost opozoriti na kolektivno odgovornost
èlovetva za ohranjanje kulturne in naravne dedièine, premiène in nepremiène,
materialne in nematerialne. Pri tej nalogi izpostavlja pomembno vlogo muzejev po
celem svetu in predvsem zbirk, ki jih hranijo, in ki bi morale biti bolj dostopne javnosti,
saj so muzeji zaradi zahtev èasa (ekonomskih, politiènih, tehnolokih ) e skoraj
postavili na kocko svojo edinstveno prilonost, da so kraji, kjer je edino mogoèe
videti originalne predmete, posamezne zbirke posameznega muzeja kot del univerzalne
dedièine. Zbirke v muzejih so zopet tiste, ki so v ospredju debate in ki se izpostavljajo
kot bistvo muzeja.
Letonjemu praznovanju dneva muzejev se pridruuje tudi na Javni zavod za kulturo,
ki bo tega dne organiziral brezplaène vodene oglede po litijskih muzejskih zbirkah in
oglede dokumentarnega filma o zgodovini reènega prometa. Svoja vrata bomo imeli
odprta od 10. do 18. ure popoldne. Na voljo Vam bomo tudi za morebitna vpraanja,
hkrati pa Vas vabimo, da tudi Vi nam posredujete kakne zanimive informacije ali
gradivo. PRISRÈNO VABLJENI!
Helena HAUPTMAN
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POLEPAJMO SI DAN S KLAVIRJEM
V ponedeljek 23.4.2007 so imeli uèenci profesorice mag. Olene Novosel
svoj zakljuèni klavirski nastop. Predstavili so se vsi njeni uèenci, od 1. do 6.
letnika klavirja. Nastop je bil razdeljen na tri dele: v prvem so uèenci izvajali
skladbe tujih skladateljev - od predklasiène do romantiène glasbe, v drugem
skladbe slovenskih skladateljev (J. Pavèiè, I. Dekleva, D. Beuermann, I.
tuhec, A. Srebotnjak), tretji del pa je bil svojevrstna popestritev, saj so
sledili druinski nastopi: tirje kalvirski dueti mamica-otrok in dva dueta
flavta - klavir.
Kot vedno, je znala gospa Novoselova z nastopom ponuditi nekaj veè. Prijetno
okraena dvorana, lep vezni tekst, izpiljeni nastopi, veselo prièakovanje v
otrokih oèeh, spodbudno prikimavanje ob vsakem nastopu, prazniène
obleke in nenazadnje vrnitev toliko let nazaj, ko smo sami nastopali....Za
vsakim nastopom so bile ure in ure trdega dela, njene vzpodbudne besede,
tudi kadar ni lo, njeni jekleni ivci, njen optimizem in neverjetno veselje do
pouèevanja. Vsak nastop je bil tudi ponos nad napredkom, veselje do glasbe
in spoznanje, da trud ni bil zaman.
V ivljenju je dobrodoel vsak lep trenutek, tokrat so nam jih prièarali nai
otroci. Hvala profesorici in vodstvu glasbene ole Litija - martno, da so
nam ta zakljuèni klavirski koncert omogoèili.
Hajdeja PRAPROTNIK

OLSTVO  VZGOJA

Maj 2007
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TOLE BOMO E UREDILI ÈE BO PREVEÈ
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DESET ZLATIH PRIZNANJ V OSNOVNI OLI LITIJA
Uèenci, ki so na dravnih tekmovanjih prejeli zlata, srebrna in
bronasta priznanja: GEOGRAFIJA (mentorica Alojzija Boncelj):
Nina Nenadoviæ, 7.a, Sta Strle, 8.a in Jan pan 9.b so prejeli
zlata priznanja. ANGLEÈINA (mentorica Florina Erbeli) Manja
Tiler, 9.b je prejela bronasto priznanje, Barbara Duak, 9.a in
Jan pan, 9.b pa sta prejela srebrno priznanje. NEMÈINA 
drugi tuji jezik (mentorica Florina Erbeli) Manja Tiler, 9.b in
Simon Gorek, 9.b sta prejela bronasto priznanje. Jan pan, 9.b pa je prejel srebrno
priznanje. KEMIJA (mentorica Renata Kralj) Devet uèencev iz osmega in devetega
razreda je prejelo bronasto Preglovo priznanje. Sta Strle, 8.a pa je prejel zlato Preglovo
priznanje. BIOLOGIJA (mentorica Ljudmila Intihar) Pet uèencev iz osmega in devetega
razreda je prejelo bronasto Proteusovo priznanje. Jan pan, 9.b je prejel srebrno
Proteusovo priznanje. Sta Strle, 8.a, Nik Lupe, 8.a, Valerija Kokalj, 9.b in Barbara
Duak pa so prejeli zlato Proteusovo priznanje. SLADKORNA BOLEZEN (mentorica
Ljudmila Intihar) Enaindvajset uèencev iz osmega in devetega razreda je prejelo
bronasto priznanje iz poznavanja sladkorne bolezni. Nastja Fras, 8.a in Manja Tiler,
9.b sta prejeli srebrno priznanje iz poznavanja sladkorne bolezni. Maja edivy pa je
prejela zlato priznanje iz poznavanja sladkorne bolezni. VESELA OLA (mentorici
Nevenka Mandelj in Polona Gole) Devetnajst uèencev je prejelo bronasta priznanja.
Eva Lavrenèiè, 4.b, Petra Jantol, 4.a in Jure pan, 6.b so prejeli srebrna priznanja.
Eva Lavrenèiè pa je prejela zlato priznanje. SLOVENÈINA (mentorica Jana tojs)
Osem uèencev je prejelo bronasto priznanje, Anita Kosmaè iz 9.b in Barbara Duak iz
9.a.sta prejeli srebrno Cankarjevo priznanje. FIZIKA (mentor Robert Buèek) Trije uèenci
so prejeli bronasto priznanje. Anita Kosmaè 9.b, Jan pan, 9.b, Daa Rajh, 8.b in
Marko Firm, 8.c so prejeli srebrno Stefanovo priznanje.
Gledalika skupina Neuradno zasaèeni je uprizorila igro Fant za zamenjavo in osvojila
1. mesto na obmoèni reviji otrokih in mladinskih gledaliè v Trbovljah ter se uvrstila
na medobmoèno revijo v Ivanèni Gorici. Tudi tam so osvojili 1. mesto, 17. maja pa
potujejo v Ljutomer na dravno tekmovanje.
Nastopili so tudi na 5. mednarodnem festivalu gledalikih sanj v Slovenskem
mladinskem gledalièu v Ljubljani. Skupino vodi mentorica Jana tojs, Toma S.
Gartner pa je skrbel za glasbeno spremljavo.
Na literarnem nateèaju Evropa v oli sta na regijskem nivoju dobila priznanje dva naa
uèenca. Maja edivy prvo nagrado za spis Na meni svet stoji in Leon Kajba za spis
Kronologija nekega devetoolca. Oba prispevka sta se uvrstila na nateèaj na dravnem
nivoju. Njuna mentorica je Jana tojs.

od leve proti desni, Jan,
Barbara, Sta, Eva,
Valerija, Nina, Maja in Nik
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APRIL V OSNOVNI OLI LITIJA,
PODRUNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Pomembni dogodki v mesecu aprilu so se vrstili eden za drugim
tako, da jih tudi podoiveti niso mogli.
Uèenci osmega razreda so imeli kulturni dan v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Uèenci prvega, drugega in tretjega razreda so na
naravoslovnem dnevu spoznali kako se shranjujejo odpadki in kje
jih zbirajo. portni dan so organizirali za vse uèence. Pomerili so
se v Atletskih disciplinah in izbrali najbolje, ki bodo odli na regijsko tekmovanje.
Uèenci oddelka vzgoje in izobraevanja in nekateri gibalno ovirani uèenci so hodili
vsak torek v bazen in se pripravljali na tekmovanja Specialne olimpiade.
Uèenci so zopet sodelovali na tekmovanju Vesele ole, tokrat le dva uèenca, ki sta se
uvrstila na dravno tekmovanje. Nestrpno èakata rezultate.
Uèenci èetrtega, petega in sedmega razreda so imeli v mesecu aprilu tehniène dni,
kjer so spoznali delo po tekoèem traku in zbirali so star papir. Ugotovili so, da veliko
uèencev raje dela, kot se uèi.
Uèenci vijih razredov so vse leto trenirali nogomet pri kroku Igre z ogo. Mentorja
Robert Fariè in Viljem Guèek sta jih peljala na Regijsko tekmovanje v nogometu, kjer
so dosegli drugo mesto. e posebej je bila celotna nogometna ekipa pohvaljena zaradi
vzornega vedenja.
Uèenci podrunice so ponovno razveselili stanovalce Doma Tisje. Vsak oddelek
podrunice je prispeval toèko, zapel je pevski zbor pod vodstvom Sandre Rihter in
Jane vagan, na koncu pa so uèitelji skupaj s stanovalci zapeli nekaj narodnih pesmi.
Tudi ta obisk bo vsem ostal v lepem spominu.
Plesalci podrunice so prviè sodelovali na plesnem tekmovanju. Plesna skupina pod
vodstvom Sandre Rihter in Marjete Mlakar-Agre, s solistko Marijo Pirc se je uvrstila
na regijsko tekmovanje. Ob takni konkurenci so bili tega uspeha e posebej veseli.
Skoraj vsi oddelki so se vkljuèili v Likovni nateèaj Turistiènega drutva Kamplc. Likovni
izdelki Marije Pirc, Francija Fetanja in Leona ika so bili nagrajeni.
Marjeta MLAKAR-AGRE

9. PLAVALNI MITING SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE
Na 9. plavalni miting v Lipici smo se odpeljali v soboto, 21. aprila 2007, ob 7. uri,
izpred O Litija. Udeleili so se je trije uèenci posebnega programa: Lana Kuè, Andrej
Groznik in pela Lomovek. Nastopilo je 36 ekip, ki so bile razvrèene v 41 skupin.
Tekmovali so v razliènih disciplinah; od 15m prosto s pripomoèkom, do 400m prosto
in to fantje in dekleta loèeno. Uèenci podrunice so tekmovali v disciplinah 25m prosto
oz. 25m prsno. Andrej Groznik je dosegel 2. mesto v svoji skupini in osvojil srebrno
medaljo, pela Lomovek je bila v svoji skupini dobra 4., Lana Kuè pa je bila zaradi
svojega odliènega nastopa v svoji skupini diskvalificirana, ker je presegla za veè kot
20% prijavljeni rezultat. Ker pa je bila prviè na taknem tekmovanju, lahko drugo leto
prièakujemo medaljo. Po napornem dopoldnevu so odli na dobro kosilo in bili e
vedno razpoloeni za ples.
Domov so se vrnili pozno popoldne z dobrimi vtisi in upanjem, da èim prej mine leto
in se spet udeleijo tekmovanja.
Janja STOPAR
DELOVNA PRAKSA UÈENCEV ODDELKOV VZGOJE IN IZOBRAEVANJA
Tudi v letonjem olskem letu so imeli uèenci oddelkov vzgoje in izobraevanja, ki so
e dopolnili petnajst let, delovno prakso. Potekala je v INCE Menge od 16. 04. do 20.
04. 2007. Uèenci so na delovni praksi opravljali razlièna dela, pridobivali razliène
sposobnosti za delo, spoznali so veliko prijateljev in imeli èas za druenje.
Maja DRAKSLER

PROJEKT LETO KULTURE - NARAVOVARSTVENIK ANTON
KOMAT NA O GRADEC - V okviru projekta Leto kulture nam je
19. 4. 2007 na O Gradec predaval naravovarstvenik in
samostojni raziskovalec Anton Komat. Vsebina njegovega
predavanja so bile alternative potroniki kulturi. Potronika
miselnost s svojimi negativnimi vplivi namreè ne vpliva le na nas
in nae ivljenje, ampak bo imela v prihodnosti posledice tudi pri
tistih, ki se e niti rodili niso. Anton Komat nam je najprej predstavil posledice unièujoèega
vpliva kapitala na okolje, del katerega smo tudi mi. Pod neprestano gronjo o svetovni
lakoti, je kapital v preteklosti narekoval uporabo kodljivih pesticidov, za katere so dolgo
trdili, da so nekodljivi, dokler se ni izkazalo drugaèe. al poti nazaj ni, zemlja, unièena
zaradi pesticidov, ni veè uporabna, s pesticidi je onesnaen celo del nae podtalnice,
posledice pa se kaejo tudi na zdravju ljudi (porast rakavih obolenj, neplodnost ...). Morda
je raba kodljivih kemikalij zaradi ozaveèenosti ljudi zdaj pod veèjim nadzorom, a kaj ko se
kapital e poigrava z novim preizkusom  z gensko tehnologijo. Anton Komat nam je
predstavil ogromno takih in podobnih primerov, èrpal pa je iz svoje dolgoletne prakse in
irokega znanja ter izrednega poznavanja slovenskih in svetovnih ekolokih problemov.
Reitev za naravo in s tem tudi za ljudi Anton Komat vidi v moènem javnem mnenju, v
osveèenih potronikih, ki kupijo le, kar potrebujejo, ne nasedajo reklamam, uivajo ekoloko
pridelano hrano znanega porekla, stvari ne zavrejo po enkratni uporabi in se drijo naèela:
Kar je dobro za naravo, je dobro tudi zame. Veè o problemih okolja sodobnega èloveka in
alternativah za prihodnost si lahko preberete tudi v knjigi Antona Komata Nespametni bodo
ejni.
SOITJE KULTUR - Celoletni projekt O Gradec, povezan z razliènimi kulturnimi podroèji,
se poèasi blia koncu. Tako smo 24. 4. 2007 ob 18. uri v dvorani Kulturnega centra v Litiji
ob Letu kulture imeli sklepno prireditev. Naslov smo ji dali Soitje kultur in e s tem nakazali
vsebino. Prireditev za predmetno stopnjo je potekala pod vodstvom knjinièarke Stanke
Sirk, predstavilo pa se je kar nekaj nastopajoèih. Glasbeno podroèje sta s klavirjem predstavila
uèenec Domen Malis, ki je poleg Schummanove zaigral tudi lastno klavirsko skladbo, ter
uèenka Tajda Kee. V.d. ravnateljice Tatjana Gombaè je zbrane presenetila in nagovorila v
noi iz 19. stoletja. Zapeli so nam mladinski in uèiteljski pevski zbor ter zbor Mozaik iz
Kresnic. Èlan zbora Mozaik in uèenec ole Nejc Lenart nam je zaigral e na klarinet,
zaigrali pa so nam tudi uèenci, ki obiskujejo ansambelski kroek. Uèenka Katjua Premk je
s svojimi gibi predstavila plesno kulturo. Uèenki Maa Gril in Marua Pavlin sta nam zapeli
ob klavirski spremljavi Helene Vidic, Vita Kralj pa je zapela sama. Ker kulturo predstavlja
tudi gledalièe, smo si lahko ogledali zanimive in duhovite dramske odlomke, in sicer so se
nam z Vodnjakom predstavili uèenci predmetne stopnje podruniène ole Vaèe, uèenci
dramskega kluba z matiène ole so odigrali prizor iz Namiljenega bolnika, angleki dramski
kroek Black&White Theatre pa nam je odigral prizor iz Romea in Julije kar trikrat  kot
tragedijo, komedijo in akcijo. Prireditev sta povezovali uèenki 9. razreda Marua Pavlin in
Laura Seferaj, ki sta nalogo veè kot odlièno opravili, saj je vodenje potekalo v obliki pogovora
med Maruo in Lauro, ki je ves èas igrala Ruby, junakinjo literarne uspenice.

Alenka ZUPANÈIÈ
PROMETNA VARNOST NI NAKLJUÈJE - je bil moto programa aktivnosti preventivne
varnosti, ki se je strnjeno izvajala v èasu od 23. do 29. aprila letos. Nosilec aktivnosti 1.
globalnega tedna ZN za varnost na cestah je bila Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ena od aktivnosti je bila tudi Ulice otrokom.
Na O Gradec smo se odloèili, da s sodelovanjem v tej akciji spodbudimo izvajanje ukrepov
za umirjanje prometa v okolici ol in vrtca ob Bevkovi ulici v Litiji. eleli smo opozoriti na
probleme, ki jih imajo otroci v sodobnem cestnem prometu, saj zlasti v mestih ni dovolj
povrin, na katerih bi se otroci lahko varno igrali, ni dovolj varnih olskih poti, kolesarskih
stez in drugih povrin. Na ta dan se je za promet zaprlo preko 50 ulic po slovenskih mestih
in se jih vsaj za nekaj èasa vrnilo otrokom, ter s tem opozorilo na pretirano uporabo motornih
vozil v urbanih okoljih. Uèenci O Gradec so se tako v sredo, 25.4. dve uri igrali na zaprti
cesti, risali s kredami po asfaltu in rolali. Na olskem igrièu so se mladi kolesarji preizkusili
v spretnostni vonji in se pripravili za udelebo na tekmovanju Kaj ve o prometu. Policista,
ki sta se nam pridruila, sta uèence navduila s prikazom avtomobila in druge policijske
opreme. Menimo, da je akcija odlièno uspela, predvsem pa je bila varno izpeljana. Za
sodelovanje se zahvaljujemo obèinskih slubam, ki so pomagale pri izvedbi, patrulji Policijske
postaje Litija, starem, predsednici sveta starev Mateji teferl in vsem stanovalcem, ki so
podprli nao akcijo. Vsekakor preventivna dejavnost za varnost v cestnem prometu ne sme
izzveneti, ampak se mora nadaljevati e naprej, saj nam je vsem skupna skrb za varnost
otrok in mladostnikov pri vkljuèevanju v promet.
Kolektiv O Gradec

TEKMOVANJE KAJ VE O PROMETU - V sredo, 25.4.2007 smo na O Gradec poleg
mednarodne akcije Ulice otrokom izvedli tudi olsko tekmovanje Kaj ve o prometu. Namen
tekmovanja je bil dobiti najbolje uèence - voznike s kolesom, stare od 11 do 14 let, ki bi se
udeleili obèinskega tekmovanja. Na olskem tekmovanju je sodelovalo 14 fantov in deklic,
ki so se v preteklih letih najbolje izkazali tako v teoretiènem znanju kot v spretnostni vonji
s kolesom. Prva tri mesta na olskem tekmovanju so tako osvojili: Aleksandar ANTEEVIÈ
iz 6.a, Tamara JERINA iz 6.c, ter z enakim tevilom toèk Gregor Premk iz 8.b in Miha
MATOVINOVIÈ iz 7.b. Vsem sodelujoèim iskreno èestitamo.
Anita KUAR
RAZSTAVA MALIH IVALI - V zaèetku meseca aprila, 5.4.2007, smo na O Gradec v
popoldanskem èasu pripravili razstavo malih ivali. Na razstavi so v vlogi razstavljalcev
sodelovali uèenci 5., 6. in 7. razredov devetletke. Uèenci imajo doma tevilne hine ljubljenèke
in le-te so bili pripravljeni predstaviti obiskovalcem razstave. Tako smo si lahko ogledali
tevilne ivali, majhne do nekoliko veèjih. Tiste najveèje pa so uèenci pustili kar doma. Na
ogled so bile mnoge ivali, med njimi plesoèa mika, morski praièek, papiga, paliènjaki,
ribe, elva rumenovratka, domaèi zajèki, maèka, golobi golarji in celo podgana. Razstava
je bila zelo pesta in zanimiva, kar je potrdilo tudi veliko tevilo obiskovalcev- ljubiteljev
malih ivali.
Jana ISOSKI
UÈENCI V MATHAUSNU - Na predlog Ministrstva za olstvo Republike Slovenije je bila O
Gradec izbrana za udelebo na spominski slovesnosti 6.maja ob osvoboditvi
koncentracijskega taborièa Mathausen na severu Avstrije. Uèenci so pripravili kratko
spominsko slovesnost v sodelovanju z zdruenima zboroma MPZ in UPZ O Gradec ter
uèenci ole. Slavnostni govornik je bil Janez Stanovnik, predsednik ZZB Slovenije, ki je
navzoèe, predvsem pa uèenec opozoril, da sovratvo nima prihodnosti. Skupaj z
namestnico veleposlanika na Dunaju ga. Tatjana Kovaèiè sta poloila venec k spomeniku
slovenskim rtvam. Kovan spomenik so izdelali v Kropi in je opomnik èlovekim zloèinom
v 2. svetovni vojni. Uèence je po koncentracijskem taborièu popeljal preiveli iz tega
taborièu g. Joe Hlebanja, ki je navedel nekaj zgodovinskih dejstev in opisal svoje doivljanje
taboriènega ivljenja. Uèenci so poloili venec k spominski ploèi in se udeleili povorke,
ki so jo sestavljale delegacije vseh narodov, ki so trpeli v Mathausnu. Z nami je bil tudi
litijski upan Franci Rokavec. Za vso podporo se mu iskreno zahvaljujemo.
ZGODOVINSKA DEJSTVA: V nekdanjem taborièu Mauthausen, ki je bilo eno najhujih
nacistiènih koncentracijskih taboriè v Evropi, je bilo od vzpostavitve leta 1938 zaprtih
preko 200.000 ljudi. Med njimi je trpelo tudi 4153 Slovencev, od katerih jih je po nepopolnih
podatkih 1500 tam tudi umrlo. Med prvimi ustreljenimi rtvami je bilo tudi 5 Slovenk, veliko
taboriènikov je bilo iz Trbovelj. Sicer se iz Mauthausna po navedbah zgodovinarjev skupno
ni vrnilo najmanj 100.000 ljudi. Zadnje likvidacije so nacisti izvajali e 5. maja 1945,
neposredno pred osvoboditvijo tega zloglasnega taborièa.
Tatjana GOMBAÈ

NOVICE S P JEVNICA - TUDI NA P JEVNICA KLEKLJAMO - Na nai oli e drugo leto
poteka klekljarski kroek pod vodstvom uèiteljice Darje Rajek. Prvo leto je kroek
obiskovalo le 5 uèencev tretjega razreda, letos pa se je tevilo poveèalo na 12 uèencev.
Med 11 dekleti je tudi fant, ki se je navduil nad klekljanjem. Delo smo zaèeli z dvema
paroma klekljev, s katerima se izdela kitica. Ko smo to znali, smo nadaljevali s slepim
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GIMNAZIJA
SVETOVNI DAN ZEMLJE
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne drube praznujemo e veè
kot 30 let. Posamezniki in tevilne okoljske organizacije pripravljajo najrazlièneje
projekte in prireditve, s katerimi elijo opozoriti na ranljivost in enkratnost planeta, na
katerem ivimo. Letos se prièenja tudi triletna kampanja za zmanjanje emisij
toplogrednih plinov.
Dan Zemlje smo obeleili tudi na nai gimnaziji. V petek, 20. aprila, so potekale
naslednje aktivnosti: medpredmetno povezovanje pri pouku: »Kam z odpadki?«;
èièenje okolice; sajenje dreves in ro (akcija ekoole); razstava izdelkov, narejenih iz
odpadnega materiala in zakljuèek akcije zbiranja odpadnega papirja. Zbrali smo 2727
kg odpadnega papirja, izkupièek je namenjen Fundaciji Pismo srca.

REGIJSKO TEKMOVANJE ZNANOST MLADINI
Na Gimnaziji Litija je 25. aprila 2007 potekalo regijsko tekmovanje Znanost mladini, ki
so se ga udeleili dijaki iz Srednje ole Josipa Jurèièa (Ivanèna Gorica), Gimnazije
Koèevje, Gimnazije elimlje, CRM Kamnik in Gimnazije Litija. Dijaki so predstavili
raziskovalne naloge z razliènih podroèij, prvouvrèeni se bodo udeleili dravnega
tekmovanja v Murski Soboti.
Prvouvrèene naloge so:geografija: Vreme bo (Katarina Kavèiè in Karmen Moneta,
CRM Kamnik); sociologija: Odnos ljudi do ivali v sodobni drubi (Maa Rome in
pela pilar, Gimnazija Litija); psihologija: Mladostnik in samopodoba (Mojca
akanoviè, Gimnazija elimlje); ekologija: Vode Kolovca in Palovè (Gaper Slapnik,
Peter Zabret in iva Lavrinc, CRM Kamnik); biologija: Pojavljanje polhov v okolikih
gozdovih Sodraice v letu 2006 (Alja Graj, Gimnazija Koèevje); slovenski jezik in
knjievnost: »Najina ljubezen je kakor glogovo vejevje« (Sabina Ramiæ, CRM Kamnik);
fizika: Stiropor in stirodur (Klemen Drnovek in iga Dolar, Gimnazija Litija).
Za pomoè pri izvedbi tekmovanja se zahvaljujemo Centru za razvoj Litija in Obèini
Litija.
Jasmina ROME

PEVSKA GIMNAZIJADA
Gimnazija Litija je 9. maja 2007 gostila 2.
pevsko gimnazijado. Nastopili so tirje pevski
zbori, in sicer: Dekliki zbor Gimnazije Celje
Center (zborovodkinja Barbara Arliè
Kerstein), Dekliki zbor Srednje ole Veno
Pilon Ajdovèina (zborovodkinja Vlasta Lokar
Lavrenèiè), Komorni meani zbor kofijske
klasiène gimnazije Ljubljana (zborovodkinja
Bernarda Kink) in Zbor Gimnazije Litija
(zborovodkinja Helena Fojkar Zupanèiè).
Pevski zbori so nastopili preteno s tekmovalnim programom, saj se lahko nekateri
med njimi pohvalijo s tevilnimi doseki na dravnih in tudi mednarodnih tekmovanjih.
Zadnja veèja uspeha Deklikega zbora Gimnazije Celje  Center sta 1. mesto na 54.
mednarodnem mladinskem festivalu v Neerpeltu ter srebrna plaketa in nagrada
obèinstva na Mednarodnem mladinskem festivalu v Celju. Dekliki pevski zbor Srednje
ole Veno Pilon Ajdovèina nastopa na razliènih prireditvah, nastopil je tudi na reviji
otrokih in mladinskih pevskih zborov Naa pomlad. Komorni meani zbor kofijske
klasiène gimnazije Ljubljana pa je pred kratkim na Mednarodnem mladinskem pevskem
festivalu v Celju prejel zlato plaketo in 1.mesto v svoji kategoriji. Zbor Gimnazije Litija
je lani dosegel prvo mesto v kategoriji meanih zborov in zlato plaketo na lanskoletnem
dravnem tekmovanju otrokih in mladinskih zborov v Zagorju o Savi, pripravlja pa
se za regijsko tekmovanje.
Pevska gimnazijada je izjemna prilonost za medsebojna sreèanja in druenja.
Prijateljske vezi, ki se na taknih sreèanjih tkejo, so dolgotrajne in trdne, so pa tudi
vzpodbuda za nove umetnike zamisli in podvige  za zborovodje, predvsem pa
dijake, ki jih tovrstne mladostne izkunje in doivetja bogatijo. Da je pevski zbor na
srednji oli velika prednost, je v svojem pozdravnem govoru poudarila tudi ravnateljica
gostiteljev, ga. Vida Poglajen, in se hkrati zahvalila zborovodjem za vso pomoè mladim
pevcem.
Izjemen glasbeni dogodek je bil tudi nastop zdruenih zborov na zaèetku in na zakljuèku
prireditve, ki jo je povezovala dijakinja tretjega letnika pela Sedevèiè.
elimo si, da bi prireditev postala tradicionalna in v naslednjih letih pritegnila e veè
ljubiteljev zborovskega petja. Veseli nas, da so se naemu vabilu so se odzvali tudi
predstavniki lokalne skupnosti, med njimi upana Litije in martnega.
Stanka KLOPÈIÈ

risom, ki ga dela s petimi pari. Potem so nastopili teji vzorèki, pri katerih smo se uèili
izdelovati vogale, ovinke in kvaèkanja. Nekateri zdaj izdelujemo e prtièke, Rok, ki je ljubitelj
narave, pa najraje kleklja ivali. V petek, 4.5.2007 smo tirje uèenci s prikazom klekljanja
sodelovali na prireditvi z naslovom Tudi v Litiji klekljamo. Ta je potekala v preddverju litijske
obèine. Na razstavi si lahko ogledate tudi nekaj naih izdelkov in izdelkov nae uèiteljice
klekljanja. Vabimo vas k ogledu razstavljenih izdelkov.
Maja MORELA in pela BRÈIN, uèenki 4. razreda

PLESALKE IZ O GRADEC NA OLSKEM PLESNEM FESTIVALU ODLIÈNE TRETJE - e
od oktobra dalje se dekleta vzorno pripravljamo na tekmovanja v olskem plesnem festivalu,
kjer se pomerimo v latino, hip- hop in pop plesih. Vsako leto je teje prilesti v sam vrh hude
konkurence. 18.4 2007 je na O Sostro potekalo podroèno prvenstvo za 2. podroèje
ljubljanskih ol z okolico. Na tekmovanju smo se sreèale s preko 30  timi O in uspel
nam je preboj na dravno prvenstvo, saj smo z osvojenim ekipnim 3. mestom dokazale, da
ves trud vloen v naporen trening ni bil zaman. Seveda nosi vse zasluge plesni kroek NLP,
kjer nas Nataa in Darja, vodita v vedno zahevneje koreografije. Njun moto je, da se da
s pridnostjo in zavzetim treningom priti do cilja, ki si ga je najverjetneje zadala tudi naa
najbolja plesalka v kategoriji 7., 8. in 9. razred - (87 tekmovalk): Lucija Kotar, ki ji bo
osvojeno 2. mesto ob zakljuèku olanja na O Gradec ostalo v najlepem spominu.
Èestitamo! Tudi nae najmlaje, kar niè ne zaostajajo za starejimi. V konkurenci 4., 5. in
6. razred- (124 tekmovalk), je Pia Èuk, sicer perspektivna tenisaèica dokazala, da zmore
posegati po zelo dobrih rezultatih tudi na plesnem parketu. Osvojeno 7. mesto je zelo velik
uspeh. Ekipno pa so bile 9 od 22. Tako mlaje kot stareje tekmovalke smo navijale ena za
drugo in le tako nam je uspelo, v slogi je moè. Zato lepo pozdravljam Lucijo, Klavdijo,
Mao,Tjao, Nejo, Ano, Mao M., Kristino, Martino, Laro, Karmen, Simono, Ulo, pelo .,
Petro, Mao K., Marjanco, Pio, Evo, Zalo, Laro B., Emo in Ladejo. Punce, pa pridno
trenirajte za dravca!
pela SETNIÈAR, 5. r P Kresnice, 79. mesto
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PRIREDITVE  DOGODKI

KONCERT VEDSKEGA
ZBORA V LITIJI

Zbor je z glasbo vedskih skladateljev navduil zbrane poslualce.

4. maja 2007 je Litjane na svoji turneji po Sloveniji z nastopom v cerkvi Sv.
Nikolaja poèastil priznani vedski zbor Stockholmske glasbene gimnazije,
Stockholms Musikgymnasiums Choir, pod vodstvom priznanega dirigenta
Bengta Ollena. Njihov koncertni program je obsegal veèinoma skladbe
sodobnih vedskih avtorjev.
Zbor deluje e od leta 1959 in igra pomembno vlogo v glasbenem ivljenju
Stockholma. Dejavno sodeluje s vedskimi glasbenimi zalobami in vedskim
radijem. Prejel je e tevilna visoka priznanja na dravnih in mednarodnih
zborovskih tekmovanjih, koncertira pa tako doma kot v tujini.
Zborovski dirigent Bengt Ollen je ugleden dirigent e od leta 1992. Glasbeno
izobrazbo si je pridobil na göteburki glasbeni fakulteti, sedaj pa deluje kot
zborovski uèitelj in uèitelj dirigiranja na omenjeni stockholmski glasbeni
gimnaziji ter na stockholmskem glasbenem intitutu. Od leta 1993 pa vodi
priznan zbor Sofia Vokalensemble Stockholm, ki ga je tudi sam ustanovil.
Obèutki odhajajoèih poslualcev so bili izjemni - ob tako èudovitem petju
nihèe ni mogel ostati ravnoduen. Po koncu koncerta je sledila pogostitev,
kjer smo si pevci obeh zborov izmenjali vtise in izkunje petja v zboru ter
skupaj e malo pokramljali.
Luka HAUPTMAN, Zbor sv. Nikolaja Litija

PUNÈKE IZ CUNJ
V Domu Tisje so se z veseljem odzvali vabilu
organizacije UNICEF za sodelovanje v projektu
»Punèke iz cunj«. Punèka iz cunj je igraèa, ki je
poznana otrokom po vsem svetu, v vseh kulturah.
V projektu jo izdelujejo prostovoljci po vsem
svetu.
V domu so pri izdelavi punèk iz cunj z veliko
kreativnostim in domiljije sodelovale stanovalke,
prostovoljke in delavke doma. Izdelana punèka je dobila svojo osebno
izkaznico z imenom in imenom izdelovalke punèke. Izdelane punèke bodo
izroèili Unicefu, ki nato omogoèi posvojitev punèke.
Vsaka kupljena oz. posvojena punèka zagotovi cepljenje enega otroka proti
estim otrokim nalezljivim boleznim, zato se tudi slogan akcije glasi Posvoji
punèko in rei otroka. Izdelovalke v domu Tisje so ponosne na svoje punèke,
saj se zavedajo, da so s svojim delom zagotovile cepljenje otrok, ki jih bo
e leta èitilo pred pogosto smrtonosnimi bolezni.

VELIKA NOÈ V DOMU TISJE

Tudi letos so v domu Tisje praznièno okrasili enote. Stanovalke in stanovalci,
prostovoljke in delavke doma so z veliko ustvarjalnostjo pripravile aranmaje
iz razliènih materialov. V domiselnosti in kreativnosti so kar tekmovali med
seboj. e ob vstopu v avlo doma in na vsaki enoti posebej lahko obèudujemo
spretnost in domiljijo ustvarjalk- pisane metulje, drobne pièanèke,
domiselno pobarvane pirhe, cvetlice in razliène zelene vejice, ki so v dom
vnesle pridih pomladi in prekipevajoèo ivljenjsko energijo. Barve in oblike
izdelkov so popestrile prostore doma in razveselile tako stanovalce kot
obiskovalce doma Tisje.

POLEG BLAGOSLOVA OLJK IN
BUTAR E BLAGOSLOV ZNAMENJA
V GOLIÈAH

Kot vsako leto smo hroèarji (beri ljubitelji zraèno hlajenih VW  jev) tudi
letos naredili otvoritev sezone z izletom. In tudi to leto smo se spraevali,
kateri del Slovenije naj bi si ogledali. Padla je ideja. Oglejmo si eno najlepih
predelov nae drave.
Tako smo se na èudovit, sonèen sobotni dan z 28 zraèno hlajenimi VW  ji
iz cele Slovenije zbrali na Vaèah. V spremstvu Druinskega gledalièa Kolenc,
smo izvedeli veliko zanimivosti, katere smo nekateri al e malo pozabili. Na
zanimiv naèin so nam prikazali in opisali Vaèe in geometrièno sredièe
Slovenije (Geoss).
Iz Vaè smo se z naimi hroèi odpeljali proti Kisovcu, kjer smo si v spremstvu
pravega »knapa« ogledali rudarski muzej. Zanimiv je bil tudi ogled izvira v
Medijskih toplicah na Izlakah.
Seveda se po tako »napornem« dnevu prilee tudi dobro kosilo, za katerega
so dobro poskrbeli v gostilni Majcen na Polniku.
Ne smem pozabiti e na spremljevalko dobre volje - harmoniko, katero je
neusmiljeno raztegoval na dolgoletni èlan.
Polni èudovitih vtisov in v elji po ponovnih sreèanjih, smo se pozno popoldan
odpravili vsak na svoj konec nae lepe Slovenije.
Filip FELE

V nadaljnih prispevkih bodo predstavljene posamezne veje komplementarne
medicine, ki jih uradno predstavlja zakonodaja, kot npr.: tradicionalna kitajska
medicina, homeopatija, bioenergija, refleksno-conska masaa in druge.
e malenkostno opozorilo. Uradni naziv za terapevte naravnega zdravljenja,ki
ga je potrdila tudi GZS in zakon je-Terapevt naravnega zdravljena. Spisek
ol, ki izvajajo izobraevanje pa je na voljo na spletnih straneh GZS. Tako,
da so razni nazivi doktorjev naravne medicine ali podobno zgolj plod bujne
domiljije in prevelikega ega posameznih »vikend« terapevtov.
Uro UTAR
Terapevt naravnega zdravljenja

CENTRO

Slika: KRI, foto: Tjaa Èerne

IZLET V ORGANIZACIJI VW
HROÈ KLUBA SLOVENIJA

Konèno so se tudi v Sloveniji zaèele stvari na podroèju tako imenovane
alternativne medicine poèasi urejati. Do sedaj se je z zdraviteljstvom lahko
ukvarjal malodane vsakdo, ki je pokazal kanèek zanimanja ter poslovne ilice.
Obièajno so ti »zdravilci« opravili kratek vikend teèaj in v teh parih urah
pojedli vso pamet sveta. Prav zato si je tudi Slovenija zasluila zakonsko
ureditev tega podroèja.
e na zaèetku pa je potrebno omeniti, da izraz alternativna medicina ne
ustreza kajti zdraviteljstvo ne predstavlja zgolj alternative uradni alopatski
medicini temveè je njen komplementarni del. Za primer lahko vzamemo
azijske drave kjer so bolninice obeh vej zdruene. Prav z sodelovanjem
obeh principov lahko pacient dosee hitreje in celostneje okrevanje.
Omejitev komplementarni medicini predstavljajo nujna urgentna stanja, kjer
je uradna medicina v prednosti medtem, ko ostale bolezni lahko
komplementarna medicina zdravi enako ali celo bolj uspeno na bistveno
manj agresiven naèin za pacienta. Proces zdravljenja lahko poteka
samostojno ali pa v sodelovanju z uradno medicino. Odvisno od
posameznega primera.
Ravno v tem sodelovanju ali samostojni obravnavi pacienta pa je skrit
odgovor zakaj zakonska ureditev podroèja naravnega zdravljenja. Dogajalo
se je namreè, da so »vikend« terapevti pacientu odsvetovali nadaljno
zdravljenje pri osebnem zdravniku ali pa jim odsvetovali uporabo nujno
potrebnih tablet in s tem ogroali ivljenja. Postavljanje sebe v poloaj
Vsemogoènega pa je v osnovi popolnoma v nasprotju s temelji naravnih
principov zdravljenja.

Lep pozdrav do naslednjiè in obilo zdravja.

V popoldanskem èasu cvetne nedelje smo v Kresniki fari v vasi Golièe v velikem
tevilu spremljali blagoslov dveh Pengretovih znamenj kria in pila. Znamenja naj bi
postavili ob koncu 18. st., imata pa vsak svoj namen. Kri in pil je postavil gospodar
- gostilnièar Pengre. Kri je bil zaobljubljen, ker je gospodarju omenjen prostor oèuval
zaklad. Pil pa stoji v spomin fantu, ki je bil prisoten v prepiru v mnoici poznih ur. Na
kraju obnovljenega pila pa se je fantovo ivljenje al konèalo s smrtjo. Znamenja je
blagoslovil g. upnik tefan Pavli ob tem pa dodal izèrpne misli ivljenja - ivljenj. Za
lepo vzduje so zapeli pevci meanega cerkvenega zbora Kresnice. Dene kapljice
sonènega dne pa so bile zahvala onostranstva. Z dobro voljo je moè daleè stopiti s
pravimi ljudmi pa veliko narediti. Tako zna razmiljati tudi Milan Petek kateri se
zahvaljuje za pomoè naslednjim pri obnovi kria: Stanetu Lemut, Janezu Tehovnik,
Gustiju Petek in Francu Menar. e pred nekaj leti sem se namenil pil obnoviti, vedno
kadar sem el mimo mi je reklo: »Kdaj!« A hvala Bogu priel je èas zdaj. Za pomoè se
zahvalim Èerne Lojzetu, druini Èerne Cirila, druini Peterlin Metoda, Rihtar Joetu,
Kovaè Stanetu in Kamnikar Francu. Po blagoslovu je zdruilo farane v prijetno sreèanje,
razvozlan klepet pa je dahnil v pozno popoldne cvetne nedelje, saj so domaèini pripravili
okusno pecivo katerega ni zmanjkalo ob soku in dobri kapljici.
Joe OSTRE

Slika: PIL, foto: Tjaa Èerne

NARAVNO ZDRAVLJENJE

28. TEK NA PETELINJEK
V soboto, 21. aprila 2007 so prizadevni organizatorji portnega drutva
Presad Gabrovka pod pokroviteljstvom glavnega sponzorja Greda d.o.o.
Mirna PE Presad izvedli 28. jubilejni tek na Petelinjek. Vreme je bilo zelo
primerno za tek. V èasu teka je bilo preteno oblaèno, potem pa se je zjasnilo
in dan je zasijal v luèi pomladanskega sonca. V 11.-ih mokih kategorijah je
na 11 km teklo 80 tekaèev, v 5.-ih enskih kategorijah na 6 km 35 tekaèic in
33 tekaèev v 6.- ih osnovnoolskih kategorijah. Ta tek e sedmo leto teje
tudi za pokal Dolenjskega lista in je vkljuèen v vseslovensko akcijo Slovenija
teèe za zdravje pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenje.
Tekaèice in tekaèi prihajajo pred vsem iz osrednje in jugovzhodne Slovenije,
najveè jih je sicer z Dolenjske, pogreamo pa udeleence iz Litijske obèine.
V starejih kategorijah sta tekla dva tekaèa iz Gabrovke in po en iz Dol in
martna pri Litiji.
Po konèanem teku so se tekmovalci, njihovi domaèi in navijaèi zbrali na
olskem igrièu, kjer so v prièakovanju razglasitve rezultatov, sproèeno
pokramljali ob dobrem domaèem golau ter presadovih in daninih napitkih.
Ponosni smo, da smo v teh letih privabili v Gabrovko veliko tevilo tekaèev
in tako uresnièili cilj in namen rekreacije in promocije zdravega naèina ivljenja
z gibanjem v naravi.
Igor MEDVED
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LITIJA JE GOSTILA ZAKLJUÈNI TURNIR
BCAA LIGE ZA JUNIORJE B
V nedeljo, 22. 4. 2007 je v Litiji potekal zakljuèni turnir
BCAA Junior League v konkurenci Junior B. Tekmovanje
e tretjo sezono zapored
organizira zavod za portne
aktivnosti KARIZMA 1 v
sodelovanju s D KO
KOPER. Tokratni zakljuèni
turnir je gostila Litija. V portni
dvorani Litija in telovadnici
Gimnazije Litija je gostovalo
estnajst ekip iz treh drav. Ekipe so sestavljali mladi
koarkarji rojeni leta 1995 in mlaji. Odigrali so 10 tekem,
na katerih so se borili za konèno uvrstitev. V igri za visoka
mesta so bili tudi koarkarji domaèega KK kluba. V
polfinalu so po napeti igri in priborjenih podaljkih
premagali ekipo iz ibenika. V finalu pa so naleteli na
moènejega nasprotnika in klub borbeni igri sreèanje
izgubili. Tako so v svojem prvem nastopu v ligi osvojili
drugo mesto in prejeli lep pokal ter srebrne medalje.
Nagrade najboljim sta podelila Mirko Kaplja
(predsednik KK Litija) in Rado Krmac (predsednik
organizacijskega odbora BCAA JUNIOR).
Paolo Marrinelli (Morèiæi Rijeka) je bil najbolji igralec
in strelec rednega dela lige.
Luka Golob (Krka) je dosegel najveè trojk.
Na finalnem turnirju je v metanju trojk zmagal Jure pan

(Litija).
MVP zakljuènega turnirja pa je postal Kristjan
Grukovnjak (Morèiæi Rijeka).
Motvo Osvit ibenik je prejelo nagrado za fair play.
Izbrana je bila tudi idealna ekipa lige: Marinelli (Osvit),
Baljkas (Osvit), Golob(Krka), Fabro(Azzurra),
Corel(Parklji), pan(Litija), Arsiè(Ok-Lj) ter Di
Prampero (Pordenone).

USPEEN ZAÈETEK
SEZONE
KARATEISTOV IZ
LITIJE

PETRA BEJA DRAVNA
PRVAKINJA, KOARKARJI
V POLFINALU

Mladi ljubitelji tradicionalnega karateja iz Litije (klub
Mladina) so dosegli odliène rezultate na letonjem prvem
pokalnem turnirju Slovenske zveze tradicionalnega
karateja (SZTK) v empetru pri Gorici, ki ga je
organizirala KD Sakura in SZTK. Turnirja se je udeleilo
148 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki so skupaj opravili
kar 252 posameznih in 15 ekipnih nastopov. Na turnirju
so nastopili trije mladi tekmovalci iz Litije in prav vsi so
kljub veliki konkurenci dosegli vidne rezultate. Tako je v
borbah (JIYU IPPON KUMITE) med starejimi deèki-A
Logar Matic dosegel odlièno drugo mesto. Stefan
Joksimoviæ je v kategoriji kata posamezno malèki-B prav
tako zasedel odlièno drugo mesto. Uspeno uverstitev
na èetrto mesto v kategoriji kata posamezno mlaji deèkiB je dosegel tudi Jan Trdin. Uspeh zadnjih dveh
tekmovalcev je e toliko veèji, saj sta oba prviè nastopila
na tako velikem tekmovanju.
Gorazd PRAPROTNIK

BCAA Junior League 2006/07, Junior B, zakljuèni turnir,
Litija
za 1. mesto Morèiæi Rijeka - Litija 71 : 61
za 3. mesto Parklji Beigrad - Osvit ibenik 38 : 37
za 5. mesto Krka  SB Pordenone 34 : 40
za 7. mesto Azzurra  OK 0 : 20
za 9. mesto Izola  Union Olimpija 55 : 59
za 11. mesto Pula 1981  Grosuplje 0 : 20
za 13. mesto D KO Koper  Uskok Rijeka 28 : 35
za 15. mesto Triglav Kranj  Nova Gorica 58 : 38
17. mesto Komenda

EVROPSKA TEKMA V RAFTINGU NA REKI
KORANI IN DOBRI (HRVAKA)

Konèan je nov tekmovalni vikend v Dravnem prvenstvu v raftingu, tokrat v
sklopu tekmovanja za Evropsko rafting ligo v okolici mesta Slunj. Reki Korana
in Dobra sta gostili skoraj trideset ekip iz desetih drav, ki so prekriale
svoja vesla v boju za naslov najboljega. Tokrat je za razliko od dravnega
prvenstva tekmovanje potekalo v enakih èolnih z ravnim dnom, na katere
slovenske ekipe niso toliko navajene, saj so slovenski èolni proti tistim, ki
so bili uporabljeni na tekmovanju, prave formule za divjo vodo.

Kljub temu so vse ekipe èastno zastopale Slovenijo, Gimpex celo s suvereno
zmago na spustu. V ekipi SEAEAGLE TEAM VIDRA 1 smo zadovoljni z
desetim mestom v slalomu in dvanajstim v sprintu, ter zelo z desetim mestom
na spustu. Te uvrstitve so nam prinesle konèno osmo mesto v evropskem
pokalu, ker je toèkovanje nekoliko drugaèno kot v naem dravnem
prvenstvu. Tekmovanje je telo tudi za nae dravno prvenstvo. Tako je
ekipa RAFTING KLUBA VIDRA zasedla tretje mesto v slalomu in printu ter
odlièno drugo mesto v spustu. Ravno vonja na spustu je bila odlièna, saj
smo tretje uvrèeno ekipo dohiteli tik pred ciljem in jo v ciljnem finiu tudi
prehiteli (ekipe startajo posamièno z enominutnim razmakom).Reka Dobra
je najatraktivneja reka za rafting na Hrvakem, vendar je letos na tem odseku
reke potekalo tekmovanje zadnjiè. Na njej bodo zgradili novo elektrarno in
voda bo preplavila ene lepih brzic v Evropi. Marsikatera ekipa na tekmovanju
e nikoli ni vozila tako divjih brzic, ki tu nastanejo ko iz vodnega zajetja
spustijo ogromne kolièine vode. Tako so se nekatere ekipe odpovedale vonji
na spustu. al na tekmi ni bilo mlaje ekipe rafting kluba Vidre  SEAEAGLE
TEAM VIDRA 2, kar jim je odvzelo dragocene toèke. Ekipa Maribora je zato
pridobila dve mesti, saj so jim uspele tudi tri uvrstitve pred ekipo Kolpe.
Marko ADAMOVIÈ

Petra Beja in Aleksandar Zariæ sta se 20. aprila udeleila
dravnega tekmovanja v plavanju za gibalno ovirane uèence.
Petra se je tekmovanja udeleila e drugiè in znova dosegla
prvo mesto in s tem zlato medaljo. Postavila je tudi nov osebni
rekord v plavanju na 50 metrov. Aleksandar se je tokrat
tekmovanja udeleil prviè in osvojil èetrto mesto, kar je lep uspeh
za mladega plavalca, saj obiskuje ele esti razred.
Mlaji koarkarji uspeno stopajo po stopinjah starejih
vrstnikov, saj so v èetrtfinalu dravnega tekmovanja, ki je bilo v
Litiji, 18.4.2007, dosegli dve zmagi in se uvrstili v polfinale
dravnega tekmovanja.
REZULTATI: O HUDINJA : O LITIJA (41:63); O KOSEZE :
O S. KLADNIKA (52:16); O HUDINJA : O KOSEZE (32:38);
O LITIJA : O S. KLADNIKA (58:8 )
KONÈNA LESTVICA: 1.-2. mesto: O LITIJA in O KOSEZE;
3.-4. mesto O S. KLADNIKA in O HUDINJA
Polfinale dravnega tekmovanja v koarki je bilo odigrano v
Murski Soboti, 10.5.2007. Tako kot za stareje je bila tudi za
mlaje fante usodna domaèa ekipa, ki je prikazala boljo igro in
prepreèila litijskim koarkarjem vstop v finale. V svoji polfinalni
skupini smo osvojili drugo mesto, kar pomeni konèno 5.  8.
mesto v dravi.
Rezultati polfinala: O I. MURSKA SOBOTA:O LITIJA (52:34);
O LITIJA:O KRIEVCI (45:23)
Za O Litija so igrali: pan Jure, Petriè Simon, Strle Sta,
Kajtna Ambro, Guskiæ Marko, Ðukiæ Kevin, Brukèiæ Bernard,
Begiæ Jasmin, Turiè Ale, Kovaèiè Domen, Èosiæ Valentin,
Zupanèiè Nejc, Jere Alja.
Karmen PAN

PIKADO LIGA 06/07

NK JEVNICA
V aprilu se je boj za prvo mesto v 2 ligi MNZ razplamtel.
Domaèa ekipa je morala priznati premoè NK Ljubljane
in izgubila tekmo za prvo mesto. Tako je NK Ljubljana
prevzela vodstvo na lestvici za 1 toèko. Jevnièani sedaj
èakajo, da ekipa Ljubljane naredi napako saj sta obe
ekipi naslednji tekmi v gosteh in doma zmagali. Tako
ob dobri igri in ugodnem razpletu ostaja upanje za
napredovanje v vijo ligo.
Mladinska ekipa e ni okusila slasti zmage, vendar nabira
izkunje in z malo portne sreèe bi lahko obrnila rezultat
v svoje dobro. Fantje se zavedajo, da so e mladi in
bodo skupaj igrali e eno sezono, zato je cilj pripraviti in
uigrati ekipo za naslednjo sezono.
Mlaji deèki e naprej zavzeto trenirajo in igrajo. Svoj
uspeh so doiveli ob minimalni zmagi nad ekipo iz
Kresnic.
Veteranska ekipa pa igra po sistemu vroèe hladno. Na
nekaterih tekmah je dovolj igralcev in uspeno igrajo,
na drugih pa se zberejo v minimalnem tevilu in temu
sledi tudi rezultat.
e naprej pa je udeleba na treningih na visoki ravni in
prav lep je pogled na travnate povrine z veliko igralci in
igralk.
Za NK JEVNICA
Marjan Medved- Medo
041-360-687
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SPOMINSKA TEKMA
TONETA
LEBINGERJA
Veteranke Litije so dne 21.04.2007 v telovadnici O Gradec odigrale prijateljsko tekmo v spomin na trenerja Toneta
Lebingerja, in sicer se je povabilu odzvala ekipa Zbogom pamet iz Kopra. Sreèanje je potekalo v tirih èetrtinah po 10
minut. Igra je bila zelo zanimiva, ekipi sta bili v prvih treh èetrtinah dokaj izenaèeni. V zadnji èetrtini pa so domaèinke
prevzele pobudo in s hitrimi proti napadi strle odpor borbenih, vendar e nekoliko utrujenih Koprèank in zaslueno
zmagale. Po konèani tekmi je sledilo druabno sreèanje, kjer je bila glavna tema sodelovanje na turnirju v Subotici od
8. do 10. junija 2007. Glede na zahtevnost turnirja, kjer bo sodelovalo najmanj 10 ekip, in to iz Madarske, Srbije,
Hrvake, BiH, Italije in Slovenije, bo potrebno veliko pozornosti posvetiti pridobivanju dodatne kondicije, ki bo v toliknem
tevilu tekem e kako dobrodola.
Ekipa Litije se bo 2. junija udeleila tudi turnirja veteranov in veterank Slovenije v Koèevju, kar bo vsekakor dobra
priprava pred mednarodnim turnirjem v Subotici.

Veteranke Litije

TEKMOVANJE
za lepi videz mesta Litija
in njene blinje okolice v letu 2007
Turistièno drutvo Litija vabi lastnike stanovanjskih hi in drugih objektov
z obrtno, kmetijsko, trgovinsko in gostinsko dejavnostjo ter stanovanj v
stanovanjskih blokih, da se vkljuèijo v tekmovanje. Tekmovanje bo
potekalo v sklopu projekta Turistiène zveze Slovenije na podroèju turizma
in varstva okolja pod sloganom Moja deela - èista in gostoljubna .
Komisija bo pri ocenjevanju upotevala naslednje kriterije:
celoten vtis objekta, ki se ga ocenjuje, urejenost fasade, urejenost ivih
mej, ograj; urejenost vrtnih poti, stez, vhodov v objekt, urejenost zelenic,
vrtnih gred in sadovnjakov; ocvetlièenje oken, ocvetlièenje balkonov,
okrasno grmièevje in druge zanimivosti.

Tekmovanje se priène 1. maja in zakljuèi konec meseca oktobra 2007.
Po zakljuèku tekmovanja bodo najboljim podeljene nagrade, diplome in
Za nami je e ena uspeno konèana sezona v igranju priznanja. Vse prebivalce mesta Litije in njene blinje okolice vabimo, da
elektronskega pikada. Letos se je v marsko Litijski pikado ligo si nadalje prizadevamo za ohranjanje in izboljanje naega okolja, da bi
bili e bolj prijazni in vabljivi za goste.
prijavilo est ekip, ki so popestrile torkove veèere v petih
gostilnah iz obeh obèin. Tudi letos sta tako kot prejnja leta bili
najbolj izenaèeni ekipi Majolke iz martnega, ter ekipe Jolly Bara
iz Litije vendar je prièakovati, da se bodo ostale ekipe naslednje
leto zelo pribliale, èe ne e posegle med prva dva mesta. Ligo
sta uspeno vodila in izpeljala do konca Franci ircelj ter Edo
Srebrnjak, upamo, da jima bo v isti meri uspelo tudi naslednje
leto morda e z kako ekipo veè.
Zakljuèni turnir lige je letos organizirala ekipa iz Okrepèevalnice
Majolka, kjer so se pomerile ekipe v ekipnem tekmovanju 301
M.O. Tudi tokrat je po teki in izenaèeni igri Majolka ugnala
konkurenco ter zasedla prvo mesto, drugo mesto pa si je
presenetljivo priigrala ekipa Prijatelji Vake Situle z Vaè, tretja je
bila ekipa Buè iz Mustanga. S tem turnirjem se je konèala sezona
do jeseni, upamo da bodo igralci tudi prihodnjo sezono igrali
tako zavzeto, ter popestrili marsikateri zimski veèer z igranjem
pikada.
Rezultati sezone 06/07 so naslednji: 1. Mesto: Okrepèevalnica
Majolka (martno), 2. Mesto: Kava bar Jolly (Litija), 3. Mesto:
Mustang Buèe (martno), 4. Mesto: Mustang Jajoti (martno)
5. Mesto: Porto Pub (Litija), 6. Mesto: Prijatelji Vake Situle
(Vaèe)

Upravni odbor TD Litija

èebin

14 Maj 2007

OBVESTILA

3. JUNIJA 2007

STE VABLJENI NA POLNIK - NA POHODU

»OD CERKVICE DO CERKVICE«
VELIKO NOVEGA!!
e enajstiè vas vabimo, da preivite prijeten nedeljski dan, v drubi
zanimivih in zabavnih ljudi.
Zbor pohodnikov: od 8.00-9.00 ure pred upnièem, kjer vas bo èakala
jutranja dobrodolica s kavo, èajem in domaèimi dobrotami ter seveda z
nepogreljivimi pevci Mokega pevskega zbora Polnik.
Na Ostreu bo prepeval Oktet Zven iz Ljubljane in se predstavila citrarka
ga. Marinka Vahèiè, ki bodo gotovo navduili pohodnike po vzponèku na
vrh, saj ga boste letos osvojili po malo kraji poti.
Pot se bo nadaljevala mimo kmetije Temenèan, po kateri smo hodili v
prvih dveh letih pohoda in je zelo zanimiva, saj nas popelje po mirni gozdni
poti, mimo lepih travnikov, po makadamski cesti, vse do Stranskega
vrha. Tam nas bo èakal Tamburaki orkester iz martna pri Litiji, ki zna
ustvariti èudovito glasbeno vzduje.
Ob priblino 13. uri se boste lahko pridruili vsem zbranim na gozdni jasi
na Glinjeku, kjer bo sveta maa v naravi. Prepeval bo Meani cerkveni
zbor Anton Padovanski iz Vièa, ki ga vodi Toma Faganel.
Zakljuèek bo kot vsako leto pri lovski koèi na Koprivniku, seveda pod
otorom. Zaplesali boste lahko ob zvokih Ansambla Èepon, obèudovali
zelo uspena plesalca, ki sta trenutno tretja v svetovnem pokalu, domaèa
skupina Skrhane kose pa zna vedno presenetiti.
Èakale vas bodo domaèe dobrote in seveda kosilo, pijaèa in vse potrebno
za dobro vzduje.
KOT ZANIMIVOST LETOS PRIPRAVLJAMO REBANJE KUPONÈKOV, KI
JIH BOSTE PRIJELI OB JUTRANJI PRIJAVI NA STARTU. NAGRADA ? ?
OJA, SE BO SPLAÈALO! 3. JUNIJA STE VABLJENI NA POLNIK!
Tudi tisti z malo manj kondicije boste zmogli prijetno pot, po naih lepih
krajih. Vendar vseeno poskrbite za dobro obutev, kajti zanesljiv korak je
pomemben na vsaki poti. Veè informacij na www.polsnik.si!
VABIJO VAS POLNIÈANI

e devetiè se bodo sreèali zasavsko-posavski zbori in zapeli nae
pesmi. Prireditev bo na Spodnji Slivni

27.05.2007 ob 14.00 uri.

Sodelovalo bo 160 pevk in pevcev devetih zborov. S svojo udelebo
boste podprli njihovo prizadevanje za razvoj slovenske pesmi.
Vabljeni!
DU Litija

Za zdravje in zabavo!

12 UR SVIBNA

V Litiji bo v soboto, 2. junija 2007
3. rekreativno portna akcija »12 ur Svibna«.

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

Za kaj gre: za hojo na priljubljeno rekreativno toèko Svibno, med 6. in
18. uro, kolikokrat bo kdo elel, hotel, zmogel
Kje: prièetek hoje na koncu Kidrièeve ceste proti Bobku, preden gre cesta
v gozd.
Kako: na startnem mestu dobi kartonèek, ig pa na startu in vrhu. Hodi
po kateri koli poti.
Zakljuèek: ob 18.00: vsak dobi priznanje za tevilo vzponov.
Komu je namenjeno: vsem od 1. do 100. leta starosti.
Kaj bo imel od tega: nekaj zdravo preivetih ur ali ves dan in veliko
koristnega bo storil za svoje telo in zdravje ter poèutje. Bo v drubi
enako misleèih.
Koliko te stane: niè

NUJNO KUPIM ZAZIDLJIVO PARCELO CCA 500 m2 V MARTNEM PRI
LITIJI ALI LITIJI ALI PA HIO POTREBNO MANJE ADAPTACIJE. INF.:
041/954-766, 041/901-972

Gibanje je vsakomur prijetno in predvsem potrebno! To je danes e splono
znano. Kdor hoèe za svoje zdravje in dobro poèutje kaj storiti, se mora
tudi malo potruditi. Trud sèasoma preide v navado stalnega gibanja. In
kdor ima sebe vsaj malo rad, bo gibal. Tudi 12 ur Svibna 2. junija, bo
prilonost za to. Pridite!

V centru Litije PRODAMO dvoinpolsobno stanovanje 64m2. Stanovanje z
vsemi prikljuèki je v 2. nadstropju, redno vzdrevano, vpisano v ZK. V
neposredni bliini je banka, pota, vrtec, ola Kontaktni podatki: 01
8983885, 030 362147 in 040 707653 po 18 uri.

ODDAM garsonjero 30m2 na Sitarjevki cesti. GSM: 041 529 010
PRODAM hladilno skrinjo, 300 l, hladilnik in satelitski analogni
sprejemnik. GSM: 051 347 412
ZAPOSLIMO AVTOMEHANIKA - Gospeti d.o.o., Brodarska 7, 1270 Litija
TEL: 01/89 80 820, GSM: 040 834 794

NOV IZZIV ZA KOLESARJE !
GEOSSA ne bo veè  nadomestil ga bo drug cilj

portno drutvo Partizan Litija se je odloèilo, da kolesarskega vzpona
na GEOSS ne bo veè organiziralo. Bilo jih je 21, sedaj pa se
organizatorji utrudili od birokratskih ovir.
Zahteve po zavarovanju cest, raznih dovoljenjih, projektih in nemogoèi
birokraciji so postale prevelike za prostovoljce, poleg tega pa s sredstvi,
ki so jih prejemali iz razpisa obèine Litija, niso zmogli pokriti niti 15 %
strokov.
Namesto vzpona na GEOSS pa bo portno drutvo Partizan organiziralo
drug, prav tako privlaèen in za vse primeren kolesarski cilj s podobnim
programom, kot je bil doslej vzpon na GEOSS. Veè o tem v prihodnji
tevilki Obèana.

KGZ
JAZ BI JO DAL NA
BARVNO STRAN
MISLIM DA JE TO
STRAN 12, NAREDIMO
MENJAVO

SI CAR

Pomlad prihaja na deelo,
po poljih kmalu bo veselo,
na domaèiji sred vasi,
pa niè veè roa ne cveti.

Ni veèje boleèine
ko v dneh alosti
nositi v srcu
sreènih dni spomine.
(Dante)

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorièe,
nae oko zaman te ièe,
solza, alost in boleèina
te zbudila ni,
ostala je le praznina,
ki hudo boli.

Ljubila si zemljo,
ljubila si dom,
zdaj pa brez tebe
prazen je dom.
Mama,
spoèij si uljave dlani,
za vse e enkrat hvala ti.

ZAHVALA

V 81. letu ivljenja nas je zapustila naa sestra in teta

ob izgubi moa, oèeta, starega ata in brata

MARIJA KRAMAR

ANTONA FEMCA

rojena LUINA
z Dol pri Litiji
1926 - 2007

1956 - 2007
iz Moravè pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste nam izrekali soalje, darovali za svete mae,
cvetje in sveèe. Posebna zahvala osebju Doma Tisje za vso oskrbo
in nego, ter dr. Marku Kolku za lajanje njenih boleèin. Hvala
gospodu upniku Robertu Hladniku iz Dol za lepo opravljen
cerkveni pogreb, mladim pevcem za lepe pesmi in KS Dole, DU
Dole, KO RK Dole in KO DIS Dole.
Vsem skupaj e enkrat lepa hvala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izreèena ustna in pisna soalja, darovano cvetje
in sveèe. e posebej se zahvaljujemo kolektivu O Gabrovka Dole, soolkam in soolcem ter razrednièarkam 3., 6., in 9.
razreda, ge. Heleni Perko za besede slovesa, hvala mokemu
pevskemu zboru, gospodu upniku Stanislavu kufci za lepo
opravljen obred, Predilnici Litija, sodelavcem Tel-grada, ter g.
Sotlarju za organizacijo.

Vsi njeni alujoèi.

Vsi njegovi

ZAHVALA
ob smrti nae drage mame, stare mame, sestre, taèe in tete

IVANKE OCEPEK
iz Le

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in sosedom za pomoè, darovano cvetje, sveèe, svete mae,
darove za cerkev ter za tevilno spremstvo na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu upniku za lepo opravljen obred,
govorniku Tonetu Lokarju za ganljive poslovilne besede, pevcem
iz Polnika za zapete alostinke in trobentaèu za zaigrano Tiino.
Vsem in vsakemu posebej e enkrat iskrena hvala.
alujoèi: hèerki Zinka in Joica z druinama, sin Ivan, sestri, brat
in ostalo sorodstvo

Ljubila si mene,
ljubila svoj dom,
sedaj pa brez tebe,
je prazen moj dom.

ZAHVALA
ob izgubi moje ljubeèe mame

ZOFKE TEFANÈIÈ
iz Jevnice
22.9.1926 - 12.4.2007

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za pomoè ob najtejih trenutkih slovesa, izreèena soalja,
darovano cvetje in sveèe.
Hvala gospodu upniku tefanu Pavliju za lepo opravljen cerkveni
obred. Zahvaljujem se tudi gospodu Joetu Godcu za poslovilne
besede ob grobu in èlanom PGD Jevnica. Hvala dr. Pintarjevi in
dr. Glavièu ter sestrskemu osebju bolnice dr. Petra Draja,
oddelku za abdominalno kirurgijo, ki ste v zadnjih dneh njenega
ivljenja lepo skrbeli zanjo in ji lajali boleèine. Posebno se
zahvaljujem gospema Mariji in Darinki Kisovec iz Jevnice za
nesebièno pomoè in razumevanje.
e enkrat, iskrena hvala vsem.
alujoèi sin Joe

Vsi blinji,
ki smo jih ljubili,
nas s smrtjo niso zapustili.
V ljubezen so se spremenili,
z njo naa srca napolnili.

ZAHVALA

ZAHVALA

V SPOMIN

ob boleèi izgubi nae drage

10. maja je minilo 20 let odkar nas je zapustil
dragi mo in oèe

EMILIJE NOVAK

iz Mamolja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,
gospodu upniku Okoliu in gospodu Cvetearju za poslovilni
govor.
Hvala za izreèena soalja, darovano cvetje in sveèe ter vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Jevnice 37,

se iskreno zahvaljujemo vsem za izjave soalja, za darovano cvetje
in sveèe in za tako tevilno spremstvo na njeni zadnji poti.
Posebno se zahvaljujemo gospe Boi arbek, ki je z izbranimi in
soèutnimi besedami opisala njeno ivljensko pot.
Zahvaljujemo se sosedom in prijateljem za izkazano pomoè ob
tekih urah, ki so nas doletele. Prav tako hvala Meanemu
pevskemu zboru iz Jevnice in trobentaèu gospodu Gaperju
Namestniku. Zahvaljujemo se Cerkvenemu pevskemu zboru in
gospodu upniku tefanu Pavliju za lepo opravljen poslovilni
obred.
Zahvala vsem, ki z nami soèustvujete!

Hvala vsem, ki se ga spominjate.
Vsi njegovi

Vsi njeni

Reka ivljenja teèe in valovi,
tebe pa med nami
e 4 leta veè ni.
Na grobu tvojem
lahtne roe cvetijo,
sveèke tiho gorijo.
V naih srcih prostor je,
kjer hranimo vse spomine nate.

ob nenadni smrti moje drage ene

ZOFI RUS

ANTON MEDVED

Vsi, ki jih imamo radi,
nikdar ne umro!
Le v nas se preselijo
in naprej, naprej ivijo,
so in tu ostanejo!
(J. Medveek)

9. maja je minilo 20 let, ko se je tako usodno sesul na in
mladostni svet naega dragega

V SPOMIN
25. maja 2007 mineva 4 leta odkar nas je zapustil
na ljubljeni sin in brat

MITJA AVBELJ
Kal pri Dolah 5

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in priigate
sveèke.

BOTJANA ZUPANA
Pomladni mesec maj vraèa v nas podobe tvojega otrotva in
mladosti.
Hvala vsem, ki se naega Botjana spomnite s toplo mislijo v
srcu in postojite pri njegovem grobu.
Za vedno tvoji: mami, ati, Toma in Primo z druinama

alujoèi: vsi njegovi

V alosti, vsi njeni.

Naa dua preprosto ni veè taka,
kot bi morala biti,
ker tebe veè med nami ni.

ZAHVALA
V soboto, 12.05.2007 smo se s tekim srcem in solzami v
oèeh poslovili od nae drage sestre, tete, sorodnice in
prijateljice

OLGE RISMONDO.
Slovo je bilo alostno, a takno, kot si ga je pokojnica elela.
Vsem prijateljem, znancem, sosedom, ki so Olgi izkazali spotovanje in se od nje poslovili s cvetjem, sveèami, besedami tolabe,
se iskreno zahvaljujemo.
Posebna zahvala gre gospodu upniku za lepo pridigo, pevcem
iz Gabrovke, gospe Heleni za èutno prebran govor, organistki
Ivanki ter upnijskemu zboru za lepo petje, in tudi pogrebnemu
zavodu Novak iz uemberka, ki so nam blinjim v teh tekih
trenutkih olajali marsikatero skrb.
Ohranili jo bomo v trajnem in najlepem spominu!
Vsi njeni

V SPOMIN

MILANU JOVANOVIÈU

ZAHVALA

11.05.2005  11.05.2007
Usoda z udarci nam ne prizanaa,
brez milosti dragim ivljenja ugaa.
Globoke nam rane zasaja v srce,
brezèutno ozira se v nae gorje.
Odhod teko je preboleti,
v sebi resnice ne da se verjeti.
Celo, ko resnica ti v dlani lei,
jo ves èas zanika, ker bridko boli.

ob izgubi nae drage

MARI VIDIC
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom - stanovalcem CKS 16,
nekdanjim sodelavcem, prijateljem, sorodnikom in vsem, ki ste
jo imeli radi.
Posebna zahvala vsem, ki ste ji nudili nego v zadnjih dnevih
njenega ivljenja.

Ne, nisi za vedno zaspal, vedno bo z nami ostal.

alujoèi vsi njeni
Vsi tvoji

NOVI MEDNARODNI USPEHI IGRALCEV
TENIS KLUBA AS LITIJA
Medtem ko Nik Razborek trdno ostaja v
vrhu evropske tenike lestvice do 14 let
na 10.mestu, se podobnemu uspehu z
naglico blia tudi trinajstletna Nastja
Kolar, ki je v Zagrebu preprièjivo zmagala
na evropskem turnirju 2.kategorije Grill Open, potem
ko je v finalu brez teav ugnala drugo nosilko srbkinjo
Èoroviè. Nastja je v èasu nastajanja tega èlanka e na
Madarskem v Pecsu, kjer se je e uvrstila v èetrtfinalne
evropskega turnirja 2.kategorije, seveda pa so po zmagi
v Zagrebu njeni cilji tudi tukaj viji.
Nik Razborek je moral sodelovanje v Zagrebu zaradi
bolezni al odpovedati, Bla Bizjak pa je na istem turnirju
izgubil v zadnjem kolu kvalifikacij. Bla bo dobil novo
prilonost konec maja, ko bosta v Mariboru dva evropska
turnirja 2.kategorije.
Uspeno nastopa na evropskem turnirju do 16 let
3.kategorije v Zenici iva Koak, ki se je v èasu nastajanja
tega èlanka e uvrstila v èetrtfinale pri posameznicah ter
v finale dvojic, kar je njen najveèji mednarodni uspeh
doslej. O rezultatu teh dvobojev bomo poroèali v naslednji
tevilki.
Anji Poglajen se je uspelo direktno uvrstiti na moèni
WTA turnir v Pragi z nagradnim skladom 145.000 USD.
To je e drugi nastop Anje Poglajen za lanskoletnim
Portoroem na tako moènem turnirju. Anja je v prvem
kolu morala priznati premoè stareji in bolj izkueni kitajki
Ji Chugmei 0:6 in 2:6. Na turnirju je nastopilo kar precej
znanih imen, med njimi Gisela Dulko, Natalie Dechy,
Viktorija Kutuzova, Mihaela Krajièek, Marion Bartoli.
Anja se bo spet tudi nekoliko povzpela na lestvici WTA
in sicer bo nekje okrog 820.mesta. Konec maja in v
zaèetku junija jo èaka tenika pauza, kajti pred njo je
matura, takoj po njej pa bo nadaljevala s turnirji.
Uspeno so nastopali nai tekmovalci tudi na domaèih
slovenskih turnirjih. Najveèji uspeh je dosegel Valentin
Horvat, ki se je na tradicionalnem turnirju do 12 let Veèer
Open v Mariboru uvrstil v polfinale in osvojil 3.mesto. V
polfinalu ga je premagal 2.nosilec Rok Kriaj iz Ptuja.
Na istem turnirju se je dobro odrezal tudi Mark Æuk, ki
se je uvrstil v 2.kolo. teferl Tim in Kokalj Grega sta
tesno izgubila v 1.kolu. Pri deklicah, ki so imele turnir
najvije 1.kategorije je nastopila Lara Kralj, ki se je v
prvem kolu odlièno upirala 8.nosilki Rupnikovi iz Idrije,
ki je uspela Laro premagati ele v tretjem setu.
Najmlaji v kategoriji 08-11 let so merili moèi v Strunjanu.
Kot smo se v klubu e navadili, so se s pokali vrnili
Jamek Nina 2.mesto midi tenis, turnir v kategoriji TENIS
DO 10 LET pa je tako ali tako potekal v znamenju naih
tekmovalcev, saj so pobrali skoraj vse pokale , od skupno

osem pokalov osvojili veè kot polovico in sicer kar pet :
pri dekletih Lukaè ana in Sire Sara 3.mesto., pri
deèkih pa Kokalj Grega 2.mesto ter ter Nejc in Lilija
Luka 3.mesto.
Seveda vsi ti uspehi niso nakljuèni, ampak plod trdega
dela, tudi med prazniki in poèitnicami. Zato so se
tekmovalci Tenis kluba AS Litija tudi letos, e estiè
zapored, opravili med prvomajskimi prazniki na priprave
v Umag. Priprave so veè kot uspele, za kar gre zasluga
izvrstnemu trenerskemu kadru ter prizadevnim
tekmovalcem. Udeleili so se jih tudi vsi najbolji, na
èelu z Nikom Razborkom , kar kae na veliko pripadnost
klubu, èesar smo e posebej veseli v vodstvu kluba. Na
pripravah nas je obiskal tudi novi predsednik Tenike
zveze Slovenije g. Marko Umberger, ki je èestital Niku
in Nastju za nedavne evropske zmage ter si ogledal nekaj
treningov naih najboljih.
Nik Razborek, Pia Èuk, Mark Èuk in Lara Kralj so
takoj po pripravah odpotovali e na dodatnih 10 dni na
Mallorco , k priznanemu trenerju Jofre Porta, ki je nekaj
dni pred tem pripravljal na turnirje tudi Carlosa Moyo in
Rafaela Nadala. Za Nika so bile to predvsem priprave na
tako imenovani turnir povabljenih, ki bo konec maja v
Barceloni. S strani sponzorjev so povabljeni najbolji
teniki igralci do 16 in do 14 let in upamo, da se bo Nik
dobro odrezal.

Anja Poglajen
uspeno na
WTA touru

Tekmovalci TK
AS Litija na
pripravah v
Umagu

