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RAZPISI IN OBJAVE OBÈINE LITIJA

veè na strani 3

Prispevke poljite do 8. NOVEMBRA 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.

... iz uredništva ...

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Iz tevilke v tevilko se sooèamo z vse veèjim tevilom prispevkov, zato se
moramo tudi tokrat nekaterim opravièiti, ker al za objavo vseh ni bilo
prostora. Pisce ponovno prosimo, da se drite predpisane doline èlankov
oziroma da poskusite biti èim bolj jedrnati. S tem, da se osredotoèite na
bistvo vaega sporoèila, tudi drugim omogoèite objavo.
Hkrati pa nas veseli, da je vse veè avtorjev polemiènih prispevkov in da
obèasno v Obèanu lahko preberemo tudi kaken strokoven èlanek. Prav
zaradi iritve taknih vsebin razmiljamo tudi o poveèanju obega, da ne
bo, tako kot tokrat, potrebno izloèati rednih rubrik.
M.D.

2 Oktober 2007

O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

POROÈILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

Prenovljena kuhinja vrtca e obratuje

iz 10. redne seje Obèinskega sveta, ki je bila v torek, 25.9.2007 ob 18.00 uri v
veliki sejni sobi Obèine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil upan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil
sklepènost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo prisotnih 22).
Predsedujoèi je dal najprej na glasovanje potrditev skrajanega
zapisnika 9. redne seje obèinskega sveta z dne 10.7.2007 ter
zapisnikov 1. korespondenène seje z dne 11. 12.07.2007, 2.
korespondenène seje z dne 31.07. 2007 in 3. izredne seje obèinskega
sveta z dne 30.8.2007, ki so jih svetniki potrdili brez pripomb.
Sledilo je sprejemanje dnevnega reda za 10.redno sejo, ki je obsegal
12 vsebinskih toèk, od teh pa povzemamo naslednje:

ODLOK O ZAKLJUÈNEM RAÈUNU PRORAÈUNA
OBÈINE LITIJA ZA LETO 2006 - drugo branje

Obèinski svet je zakljuèni raèun za preteklo leto obravnaval e pred
poletjem, tokrat pa se je seznanil e s poroèilom dravnega
notranjega revizorja o notranji reviziji. Kot je revizor navedel v izreku
mnenja, bi bilo potrebno doloèene notranje akte na revidiranih
podroèjih dopolniti ali sprejeti na novo, sistem notranjih kontrol pa v
prihodnje e dograditi. Besedilo Odloka o zakljuènem raèunu obèine
za leto 2006 pa so svetniki sprejeli soglasno.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOÈJU
OBÈINE LITIJA - drugo branje

Obèinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo na obmoèju Obèine Litija s pripombami, ki so
bile podane ob prvem branju. Infrastrukturo javne slube za oskrbo
s pitno vodo obsega sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov,
tehnolokih naprav, ki se povezujejo v transportno vodovodno
omreje. Dvojni sistem oskrbe (zasebni vodovod in javni vodovod)
s pitno vodo na pipi v hini intalaciji uporabnika v prihodnje ne bo
veè moen, ker mora biti zagotovljeno, da se voda iz javnega
vodovoda in voda iz zasebnega vira, ne moreta meati med seboj.
Posamezniki, ki imajo lasten vodni vir oskrbe, bodo svojo vodo
lahko uporabljali za druge namene, saj mora upravljavec javnega
vodovoda jamèiti za 100 % neoporeènost pitne vode.

ODLOK O DOLOÈITVI IMEN NOVOZGRAJENIH ULIC NA
OBMOÈJU LN GRBIN V OBÈINI LITIJA  prvo branje

Odlok o doloèitvi imen novozgrajenih ulic na obmoèju LN Grbin je bil
pripravljen na podlagi prejetega dopisa MS Litija s predlogom o
imenovanju treh novih ulic na obmoèju mesta Litija, ki se ureja na
podlagi zgoraj imenovanega naèrta. Gre za poimenovanje treh
napajalnih ulic, ki v naravi potekajo pravokotno na obstojeèo
Partizansko pot. Partizanska pot je e sedaj, kot mestna ulica precej
razvejana, sistem hinih tevilk ob njej pa je precej nepregleden.
Zato je smiselno, da se pred vselitvijo ljudi v novozgrajene
stanovanjske hie na novo poimenuje tudi imena novih ulic 
predlagano ime: Litijska Dobrava.

PRAVILNIK O DODELJEVANJU PRORAÈUNSKIH
SREDSTEV ZA IZOBRAEVANJE NOSILCEV
DEJAVNOSTI NA PODROÈJU MALEGA
GOSPODARSTVA V OBÈINI LITIJA  prvo branje

Sredstva po tem pravilniku se bodo dodeljevala na podlagi javnega
razpisa za spodbujanje k izobraevanju nosilcev dejavnosti na
podroèju malega gospodarstva za pridobitev izobrazbe na
dodiplomski in podiplomski ravni, za opravljanje mojstrskega izpita
in pridobitev certifikatov na podroèju teèajev tujih jezikov. Nosilci
dejavnosti morajo imeti sede delovanja na obmoèju obèine Litija.
Namen pomoèi je zagotavljanje bolje uèinkovitosti in strokovnosti
nosilcev dejavnosti enot malega gospodarstva.

POROÈILO O REALIZACIJI PRORAÈUNA Obèine Litija
za leto 2007 v obdobju od 1.1.2007 do 30.6.2007

Obèinski svet je sprejel Poroèilo o realizaciji proraèuna Obèine Litija
za leto 2007 v obdobju od 1.1.2007 do 30.6.2007 ter se obenem
seznanil tudi s stanjem obèinskih prihodkov in odhodkov na dan
31.08.2008, obèina v tekoèem poslovanju trenutno posluje s
presekom, a veèina obveznosti za izvedene investicije in druge
transfere proraèunskim uporabnikom zapade v plaèilo v drugo
polovico koledarskega leta.

SOGLASJE K EKONOMSKI CENI PROGRAMOV VVZ LITIJA

Obèinski svet Obèine Litija zaradi izvajanja postopka razdruitve
skupnega javnega zavoda VVZ Litija med Obèino Litija in Obèino
martno pri Litiji ni podal soglasja k predlaganim novim ekonomskim
cenam programov VVZ Litija.
Vrtec je sicer predlagal manje povianje cen svojih programov, a
jih svetniki tudi na podlagi predloenega poroèila o sorazmerno
uspenem poslovanju zavoda v prvi polovici tekoèega leta, niso
eleli poveèati. Glede pokrivanja izgube iz minulih let pa so sprejeli
sklep, da se pred razdruitvijo VVZ Litija pridobi mnenje s strani
ustreznega nadzornega organa o dejanskem stanju in obveznostih
ustanovitelja do zavoda iz preteklih let z namenom, da ne bi prihajalo
do neporavnanih finanènih obveznosti obèin po razdruitvi.

OBÈINSKI SVET JE V NADALJEVANJU PODAL
SOGLASJE K STATUTU JAVNEGA ZAVODA
GLASBENA OLA LITIJA - MARTNO

Statut je za odlokom po hierarhiji naslednji sploni akt v zavodu, ki
ureja posamezna pomembneja doloèila pri notranji organizaciji in
delovanju zavoda. Med tem, ko odloke navadno sestavljajo obèinske
strokovne slube, pa se statutarna pravila pripravljajo v zavodih,
pred njihovim zaèetkom uporabe v praksi, pa obèine ustanoviteljice
k statutu predhodno podata svoje soglasje.

INFORMACIJA O IZVAJANJU
ZIMSKE SLUBE V OBÈINI LITIJA

Obèinski svet je sprejel Informacijo o izvajanju zimske slube v
obèini Litija na znanje. V obèini imamo 154 km lokalnih cest, 13 km
lokalnih krajevnih cest, 7 km lokalnih mestnih cest in 270 km javnih
poti. Zimska sluba predvidoma poteka od 15.11. do 15.03. Prevoznost
cest mora biti zagotovljena od 7 do 20 ure, za lokalne ceste in javne
poti pa velja, da viina snega ne sme presegati 15 cm, posebni
ukrepi veljajo tudi za prepreèevanje poledice. Izvedbeni program
izvajanja zimske slube pripravlja javno podjetje KSP Litija v
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.

Obèina Litija je med poletnimi poèitnicami financirala popolno prenovo
centralne kuhinje ter dobavo in montao nove opreme. Dela so kvalitetno
opravili izvajalci: Ambient d.o.o. iz Litije, EVJ Elektroprom d.o.o., Kisovec in
Go-st d.o.o. iz Grosuplja, na koncu ob primopredaji pa so obèino stala
217.431 EUR. S predmetno investicijo so se bistveno izboljali pogoji za
kvalitetno pripravo prehrane otrok, kakor tudi delo zaposlenih.
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Sanacija lokalne ceste:
Breg - Gradike Laze

PREDSTAVITEV GLASBENE OLE LITIJA - MARTNO

Glasbeno olo Litija-martno kot samostojni zavod deluje e od leta
2005, a njeni zaèetki segajo e veè kot 50 let v preteklost.
Vzgojno-izobraevalno delo G Litija-martno se izvaja v prostorih
O Litija in se mora pri tem v celoti prilagajati dejavnostim O,
primanjkuje pa jim lastnih prostorov.
V G Litija-martno je v olskem letu 2007/08 vpisanih 176 uèencev
v individualni pouk uèenja instrumentov z naukom o glasbi in 49
uèencev v skupinski pouk.
V G Litija-martno je zaposlenih 18 pedagokih delavcev, ki imajo
glede na obseg predmetov razlièno uèno obveznost. Glasbene ole
se financirajo iz dravnega in obèinskega proraèuna ter olnin
uèencev. S strani obèinskih svetnikov je bilo izreèeno tudi priznanje
novi ravnateljici Janji Galièiè za dobro delo in doseene uspehe
zavoda v preteklem olskem letu.

PREMOENJSKO PRAVNE ZADEVE
Soglasje k sklenitvi sporazuma o vrnitvi stanovanja, ki
je v postopku denacionalizacije in o izroèitvi nadomestnega stanovanja.

Lokalna cesta poteka od mostu èez Jablaniki potok od smeri Litija proti
naselju Breg oziroma naselju Gradike Laze. Cesta je izdelana v meanem
preènem profilu (izkop in nasip), vendar je bila zaradi velike gostote prometa
in obremenitve velikega tevila kamionov v zelo slabem stanju. Zaradi opisanih
vplivov in slabega odvodnjavanja je bila cesta zelo razpokana, delno pa so se
pojavljale udarne jame oziroma je bilo vozièe na veè mestih e brez asfalta.
Zaradi velikih udarnih jam je bila cesta na veè mestih nevarna za vse udeleence
v prometu. Po pregledu stanja na terenu je bilo odloèeno, da se bo izvedla
sanacijo lokalne ceste LC 208090 (Grbin-Pleskovec), natanèneje odseka
Pleskovec-Tenetie v dolini cca 400m. Gradbena dela in asfaltiranje je izvedlo
Cestno podjetje Ljubljana d.d.
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Rekonstrukcija javne poti:
Brezovo-Sp.Vodice-Roje-Klanec

Obèinski svet je podal soglasje k omenjenem sporazumu, pri èemer
mora upravièenec ob zamenjavi stanovanja doplaèati e razliko
med vrednostjo predmetnih nepremiènin.

POMOÈ PRIZADETI OBÈINI ELEZNIKI
ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA

Uvod k tej toèki sta podala upan in predlagatelj toèke Albert Pavli,
svetniki pa so po obrazloitvi soglasno sprejeli sklep, da se za
pomoè pri sanacije kode po neurju v tednu od 17. do 21.9.2007 iz
sredstev proraèunske rezerve Obèine Litija nameni Obèini elezniki
po 1 EUR na prebivalca, kar skupaj znaa 14.606 EUR.

TOÈKA KADROVSKE ZADEVE JE OBSEGALA:

a) Izvolitev kandidata za èlana za volitve v Dravni svet RS:
Svetniki so izvolili kandidata za èlana v dravni svet in sicer je to
postal: Boris Doblekar, stanujoè Cesta komandanta Staneta 11,
Litija.
b) Izvolitev elektorjev za volitve èlana v Dravni svet RS:
Za elektorje (tiste, ki lahko glasujejo za izvolitev èlana Dravnega
sveta iz tega obmoèja) pa so bili izvoljeni: Pavel Hirelj, Drago
Poglajen in Luka Godec.
c) Tekoèe kadrovske zadeve:
Obèinski svet za predstavnika ustanovitelja - obèine Litija, v svet
Javnega zavoda Mestne lekarne imenuje Ireno Anel Laro, Loka
ulica 7, Litija.
Nadalje je obèinski svet razreil dosedanja predstavnika
ustanovitelja v svetu Javnega zavoda za izobraevanje odraslih
Ljudska univerza Litija Janeza Polaka, Bobek 2, Litija in Matjaa
Popelarja, Spodnji Hotiè 47, Litija ter za nadomestna predstavnika
ustanovitelja v svetu Javnega zavoda za izobraevanje odraslih
Ljudska univerza Litija imenoval Matejo Blaiè, Moravka Gora 77,
Gabrovka in Gvida Kresa, Zgornji Log 7, Litija.
10. SEJA OBÈINSKEGA SVETA JE BILA ZAKLJUÈENA S TOÈKO
POBUDE IN VPRAANJA SVETNIKOV, kjer je predsedujoèi
odgovoril na vpraanje svetnika Hauptman Duana o novi prometni
signalizaciji na Grbinski in marski cesti.
Ostali odgovori na vpraanja svetnikov so razvidni in dostopni tudi
na obèinskih spletnih straneh www.litija.si.

V mesecu juliju 2007 je Obèina Litija objavila razpisno dokumentacijo za
oddajo naroèila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
za rekonstrukcijo javne poti JP 709070, odsek JP 709072. 10.08.2007 je
potekalo odpiranje ponudb, kjer je bil kot najugodneji ponudnik izbran Cestno
podjetje Ljubljana d.d., Stolpnika 10, Ljubljana, tako, da je bila dne 13.09.2007
podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Celotni spodnji ustroj ceste so
investirali in izvedli krajani Krajevne skupnosti Gabrovka, vsa ostala dela (meritve,
strojno izdelavo finega planuma s predvidenimi preènimi skloni, izdelava
asfalte plasti vkljuèno s prikljuèki in odcepi ter izdelava mulde) pa je opravilo
Cestno podjetje Ljubljana d.d..
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IZGRADNJA PRIMARNEGA VODOVODA
od zajetja Zapodje do naselja Vernek, odcep za
Kresnice in do naselij Spodnje Ribèe in Zgornje
Ribèe ter oskrbovalni vod za Jesenje, Vernek,
Spodnje in Zgornje Ribèe

Obèina Litija je v letonjem letu pristopila k izdelavi tehniène dokumentacije
(IP, PGD, PZI) za primarni vodovod od zajetja Zapodje do naselja Vernek,
odcep za Kresnice in do naselij Spodnje Ribèe in Zgornje Ribèe ter oskrbovalni
vod za Jesenje, Vernek, Spodnje in Zgornje Ribèe. Za izdelavo tehniène
dokumentacije in samo izgradnjo navedenega vodovoda bo Obèina Litija v
letonjem letu podala vlogo za Drugi javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni program« v okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«, na podlagi katere se bodo pridobila dodatna sredstva za
izdelavo tehniène dokumentacije in za izgradnjo navedenega primarnega
vodovoda. Nato bo obèina v letu 2008 pristopila k izgradnji primarnega
vodovoda.

O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE
Obèina Litija, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
STROKOV ZDRAVLJENJA
ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH
DROG V LETU 2007
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA - Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje strokov zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog in
sicer:
 strokov vstopne premije in prevoza v zdravstveno terapevtsko
skupnost, èe je sede le-te izven Republike Slovenije,
 strokov bivanja v zdravstveni terapevtski skupnosti.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje strokov zdravljenja odvisnosti
od alkohola ali nikotina ter prevoznih strokov v primeru vkljuèitve v
metadonski program.
2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI - Na javnem
razpisu lahko sodelujejo fiziène osebe - kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
 da so dravljani Republike Slovenije,
 da imajo v letu 2007 prijavljeno stalno prebivalièe v obèini Litija,
 da so v letu 2007 vkljuèeni v programe zdravljenja odvisnosti doma ali
v tujini.
3. OKVIRNA VIINA SREDSTEV - Viina razpisanih sredstev znaa
2.260 EUR, pri èemer dodeljena sredstva posamezniku ne morejo preseèi
50% vseh dokazljivih strokov, ki so predmet tega javnega razpisa.
4. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR UPRAVIÈENCEV - Navedena merila
in kriteriji so podrobneje ovrednoteni in razèlenjeni v razpisni dokumentaciji:
 starost kandidata,
 status kandidata,
 trajanje programa zdravljenja,
 plaèilna sposobnost kandidata - meseèni prihodki na druin. èlana,
 meseèni stroki zdravljenja.
5. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV - Upravièenci lahko
uveljavljajo svojo vlogo za stroke iz leta 2007, dodeljena sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007.
6. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAÈIN PRIJAVE - Kandidati morajo svoje
vloge za sofinanciranje oddati do torka, 13.11.2007, osebno v tajnitvo
Obèine Litija, soba 44 do 10.00 ure, ali oddano po poti kot priporoèeno
poiljko najpozneje do 12.11.2007 (datum potnega iga) na naslov
Obèina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ 
vloga za sofinanciranje zdravljenja odvisnosti«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in potni naslov kandidata.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
 oddane po doloèenem roku za oddajo vlog, vrnila jih bo neodprte
poiljatelju,
 neustrezno naslovljene in
 nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oz. zahtevanih prilog tudi po
izteku roka za dopolnitev vloge, ki bo doloèen v pisnem obvestilu o
dopolnitvi.
7. ODPIRANJE PRISPELIH VLOG - Odpiranje prispelih vlog oziroma
prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija po preteku roka za oddajo
vlog. Odpiranje ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija kandidate z nepopolnimi vlogami pozvala
k dopolnitvi vlog. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani
kandidati svoje vloge ne bodo ustrezno dopolnili, bo vloga izloèena kot
nepopolna.
8. IZID RAZPISA - Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveèeni v
roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani kandidati bodo prejeli sklep o
dodelitvi sredstev iz predmetnega javnega razpisa, in bodo hkrati pozvani
k podpisu pogodbe.
V kolikor se izbrani kandidat v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne bo odzval, se bo telo, da je umaknil svojo vlogo za
pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju.
9. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Obèini
Litija, Oddelku za drubene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih
straneh Obèina Litija www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani
kandidati poklièete na tel.: 01/8963-438, kontaktna oseba je Jeriè
Marija.
upan Obèine Litija:
Franci ROKAVEC
Obèina Litija, Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo

vabi na strokovno predstavitev izdelkov
urbanistiène delavnice z naslovom

»Prihodnji razvoj mesta Litije
in njegove okolice«
Predstavitev izdelkov in rezultatov, ki so vsem zainteresiranim
obèanom in obèankam e na ogled na stenah
zgornjega nadstropja obèine Litija,
bodo izvajali tudentje Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane,
pod vodstvom prof. Petra Gabrijelèièa.
Predstavitev bo v torek, 06.11.2007 ob 17.00 uri,
v prostorih velike sejne sobe Obèine Litija, Jerebova 14, Litija.
Vljudno vabljeni!
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Obèina Litija na podlagi 136.èlena
Stanovanjskega zakona ponovno objavlja

JAVNI POZIV ZA PREDLOITEV PRIJAV
V ÈLANSTVO »SVET ZA VARSTVO
PRAVIC NAJEMNIKOV«
Obèina Litija poziva vse najemnike stanovanj, da posredujejo
predloge prijav za èlanstvo v svet za varstvo pravic najemnikov.
Èlani sveta so predstavniki najemnikov, zato je potrebno k prijavi
predloiti dokazilo o statusu najemnika (najemno pogodbo).
Rok za oddajo predlogov je do ponedeljka, 15. novembra 2007 in
sicer v tajnitvu Obèine Litija, Jerebova 14, Litija.
Pristojnosti sveta za varstvo pravic najemnikov so:
 spremljanje uresnièevanja obveznosti lastnikov najemnih
stanovanj;
 zagotavljanje brezplaènega pravnega svetovanja;
 dajanje pobud obèinskemu svetu za sprejem ustreznih ukrepov
na stanovanjskem podroèju;
 ugotavljanje pravic najemnikov po tem zakonu;
 obravnavanje konkretnih kritev s podroèja najemnih razmerij;
 priprava predlogov za spremembo zakonodaje s stanovanjskega
podroèja.

OBVESTILO IZVAJALCEM PROGRAMOV
JAVNIH DEL V LETU 2008
Obèina Litija se bo tudi v letu 2008 vkljuèila v programe aktivne
politike zaposlovanja brezposelnih oseb, katere v okviru
namenskih sredstev sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Glede
na to, da bo javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2008
objavljen predvidoma v mesecu novembru 2007, se obèina eli
predhodno seznaniti z morebitnimi potrebami izvajalcev na
obmoèju obèine, zato:

POZIVAMO VSE POTENCIALNE IZVAJALCE PROGRAMOV
JAVNIH DEL V LETU 2008, da najkasneje do petka
2.11.2007 na naslov Obèina Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, predloijo svoje predloge in potrebe v zvezi s
programi javnih del v letu 2008, ki bi jih eleli izvajati
s pomoèjo proraèunskih sredstev.

ZBIRANJE PREDLOGOV, POBUD IN
PRIPOMB DRUTEV IN
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

Na podlagi prispelih predlogov prijav bo Obèinski svet Obèine
Litija imenoval èlane sveta za varstvo pravic najemnikov.

 NA PREDLOG LETNEGA PROGRAMA PORTA V
OBÈINI LITIJA ZA LETO 2008

upan obèine Litija:
Franci ROKAVEC

 NA PREDLOG LOKALNEGA KULTURNEGA PROGRAMA
V OBÈINI LITIJA ZA LETO 2008

NAVODILO STAREM ZA
UVELJAVLJANJE ZNIANEGA PLAÈILA
VRTCA ZA LETO 2008

Gradiva je pripravila pristojna Komisija za port in Komisija za
kulturo in si jih je mogoèe ogledati na obèinskih spletnih straneh:
www.litija.si, svoje pisne pripombe, pobude in predloge pa lahko
najkasneje do 10. novembra 2007 poljete na e-naslov:
obcina.litija@litija.si ali po poti: Obèina Litija, Jerebova 14, 1270
Litija s pripisom: Komisija za port /oz. Komisija za kulturo.

Vsi stari, ki imate vkljuèenega otroka v javni vrtec, imate tudi v
letu 2008 monost uveljavljati zniano plaèilo vrtca za program, ki
ga Va otrok obiskuje. Vloge za zniano plaèilo vrtca stari oddajate
na obèini, na obmoèju katere imate prijavljeno stalno prebivalièe
skupaj z otrokom, ne glede na to, kateri vrtec v Sloveniji, Va
otrok obiskuje in kdaj se je v vrtec vkljuèil.
Stari vloge za zniano plaèilo vrtca oddajate na obrazcu VRT/1,
ki ga kupite v knjigarnah, dobite pa ga tudi na spletni strani
Ministrstva za olstvo in port/delovna podroèja/predolska vzgoja/
dokumentacija/ , ali na Obèini Litija, soba 52.
POMEMBNO OPOZORILO:
Predvideni rok za oddajo izpolnjenih vlog za zniano plaèilo vrtca
za leto 2008 je 15.11.2007, zadnji rok pa 31. december 2007 v
kolikor elite, da vam pravica do znianega plaèila vrtca zaène
veljati s 1.1.2008. V primeru, da zamudite zadnji rok za oddajo
vloge, se zniano plaèilo uveljavi s prvim dnem naslednjega
meseca, ko ste vlogo oddali.
Vloge lahko oddajate osebno na Obèino Litija, soba 52 ali poljete
obvezno priporoèeno po poti na naslov: Obèina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija. V primeru poslane priporoèene poiljke se
kot dan oddaje vloge upoteva datum potnega iga.
Za dodatne informacije oziroma za pomoè pri izpolnjevanju vlog
lahko poklièete na telefon Oddelka za drubene dejavnosti 01/
8963-438, kontaktna oseba je Jeriè Marija.

OBÈINA LITIJA objavlja

R A Z P I S za oddajo v najem
naslednjega neprofitnega stanovanja
za nedoloèen èas:
Stanovanje t. 12 v mansardi veèstanovanjske hie Dole pri
Litiji 27 v skupni izmeri 35,83 m2, ki obsega: kuhinjo v izmeri
7,30 m2, sobo v izmeri 18,39 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri
3,88 m2, predsobo v izmeri 3,09 m2, klet z drvarnico v izmeri
3,17 m2.
Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so
sestavni del te objave in vse druge informacije ter obrazec prijave,
dobijo zainteresirani na KSP Litija d.o.o., Ponovika cesta 15,
Litija, vsak dan med 8. in 11. uro (telefon 890 00 10 in 890 00 013).
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno
prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do torka 13.11.2007 do
12.00 ure (ne glede na vrsto prinosa) na naslov: OBÈINA LITIJA,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »za
stanovanjsko komisijo; neprofitno stanovanje t. 12, Dole pri
Litiji 27.«
Prispele vloge bo obravnavala komisija imenovana s strani
upana obèine Litija, ob upotevanju doloèb Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Uradni list RS t. 14/
2004 in 34/2004, 62/06.
upan obèine Litija:
Franci ROKAVEC

KRI REUJE IVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delèek sebe
za dobro drugega.

RKS Obmoèno zdruenje Litija Vas
vljudno vabi, da se udeleite

KRVODAJALSKE AKCIJE
ki bo 08. in 09. novembra 2007
od 7.00 do 15.00 ure
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji.

POMOÈ
DRUINAM

Èlani Drutva Soitje Litija in
martno se sreèujejo s teavami.
Posamezne druine bi potrebovale dnevno ali
tedensko pomoè v gospodinjstvu in pri varstvu otrok.
Ièejo dobre ljudi, ki bi bili pripravljeni prostovoljno
pomagati druinam.
Svoje podatke naj sporoèijo na naslov: Drutvo Soitje Litija in
martno, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija.
Èlani izvrnega odbora Drutva Soitje Litija in martno

Svet Javnega zavoda Glasbena ola Litija-martno
vabi vso zainteresirano javnost na okroglo mizo

VIZIJA RAZVOJA GLASBENE OLE
LITIJA-MARTNO
ki bo v sredo, 21. novembra 2007 ob 18.00 uri,
v veliki sejni sobi Obèine Litija.
VABLJENI VSI, KI VAS ZANIMA GLASBENO IZOBRAEVANJE OTROK
OBÈIN LITIJA IN MARTNO PRI LITIJI.

Vsebino prispevkov zbrali in uredili
uslubenci obèinske uprave.
Direktorica: Tatjana KRINIK
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SDS ODGOVORNO IZPOLNJUJE
KLJUÈNE CILJE KOALICIJE
Na zadnji seji Izvrilnega odbora, Obèinskega odbora
SDS Litija smo med drugim obravnavali tudi aktualne
politiène teme, kjer smo se dotaknili dosedanjega
dela vlade, pred vsem uspenosti vlade, na èelu z
SDS, na gospodarskem podroèju, ter s tem
poveèanju blaginje za vse dravljane Slovenije.
Slovenska demokratska stranka si je, skupaj z ostalimi koalicijskimi strankami,
zastavila mnoge cilje. Danes, po skoraj triletnem mandatu so v Sloveniji vidni
pozitivni rezultati. Slovenija je letos zabeleila 6,5% gospodarsko rast. Za
primerjavo: Slovenija je imela e sedem let nazaj toliko vijo inflacijo od
gospodarske rasti, kot ima danes vijo gospodarsko rast od inflacije. Visoka
inflacija je posledica izkorièanja prehoda na evro, posebno pri majhnih
cenah in temu se je nemogoèe izogniti. Pridruila se je e slaba letina,
podraitev itaric, kar je vplivalo na cene veèine prehrambenih izdelkov v
svetu.
V tem mandatu pa bo javna poraba v Sloveniji zmanjana za tri odstotke.
Prviè, odkar Slovenija obstaja, bomo dele javne porabe v bruto domaèem
proizvodu bistveno zmanjali. Prav to je predmet koalicijske pogodbe, kjer
smo jasno zapisali dva cilja: zmanjane dravne uprave in zmanjanje javne
porabe. Pri javni porabi bomo cilj presegli tudi zaradi visoke gospodarske rasti
in pozitivnih sprememb, ki so posledica vladnih reform. Pri zmanjanju dravne
uprave lahko z gotovostjo trdimo, da bo tevilo zaposlenih ob koncu mandata
bistveno nije kot je bilo na zaèetku. S takim rezultatom se doslej ni mogla
pohvaliti e nobena vlada.
V Sloveniji se je v zadnjih treh letih za nekaj pomembnih odstotkov znial prag
revèine. Slovenija je po deleu revnega prebivalstva na tretjem mestu, samo
dve dravi v EU imata manji dele revnega prebivalstva. Realne plaèe se v
Sloveniji zviujejo bolj kot kadarkoli prej v zadnjih desetih letih. Zniali smo
davke, in kar je najpomembneje, zaradi ukinitve davka na plaèe ne bo potrebno
dvigniti DDV. Polletni rezultati davènih prihodkov po izvedbi davène reforme
namreè kaejo, da se z manjimi davki v celotnem obsegu, zaradi pozitivnih
trendov gospodarske rasti in veèje zaposlenosti, nabere nekaj veè prispevkov.
Kljuèni cilji koalicije se torej uresnièujejo, saj bodo proraèunski prihodki, kljub
zmanjevanju davkov, bistveno veèji od naèrtovanih in proraèunski primanjkljaj
ob koncu letonjega leta bo e enkrat niji kot je bil naèrtovan. Rekordno
nizek bo, v naslednjih letih pa bo ob tako pozitivnih trendih izginil.
Slovenska demokratska stranka je najveèja stranka v Sloveniji in ima kot taka
tudi najveèjo odgovornost. Z izpolnjevanjem koalicijske pogodbe zvesto
sledimo svojemu cilju  blaginji za vse dravljane in skupnemu dobremu.
Zato smo se vsi v Izvrilnem odboru OO SDS Litija strinjali, da moèno
podpiramo delo in trud vlade, za lepo prihodnost vseh dravljanov, ter da
bomo po svojih najboljih moèeh tvorno sodelovali pri tem, pred vsem pa
tudi pomagali ustvarjati èim bolje pogoje za ivljenje na lokalnem podroèju
same obèine Litija.
Obèinski odbor SDS Litija

TUDI V LITIJI CEPLJENJE PROTI HPV
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

IVETI ALI TUDI DELATI ?
Èe bi pred dvajsetimi leti povedal ali celo napisal, da naj bo Litija spalno
naselje, bi bilo takno razmiljanje obsojeno ne vseh uradnih nivojih.
Nekakna dogma, da je najveèja kvaliteta ivljenja v tem, da ima zaposlitev
v kraju bivanja, se je sesula s propadom socializma in Jugoslavije ter z
uvedbo kapitalizma leta 1991.
Ob takratnih mnoiènih odpuèanjih delavcev, so ljudje sprejemali slube kjer
koli, nihèe veè ni dajal prednosti zaposlitvi ravno v domaèem okolju. Da bi le
nael neko delo, ne glede na to kje je, je prevladalo nad vsem. Sèasoma so se
s tem spremenile tudi vrednostne ocene in praktièna gledanja na zaposlitev. V
obdobju samostojne Slovenije je delo postalo stroek z delavcem vred, tako so
se ga navadili pojmovati tudi ljudje. Spremenilo se je torej marsikaj, tudi vrednotenje
bivalnih razmer.

Lojze Peterle bo predsednik vseh dravljank
in dravljanov. Ne zanima ga kdo je na desni,
levi, èrn, rdeè, moder, vsi morajo biti prisotni,
ker smo demokratièna druba. Ob izvolitvi bo
delal v duhu prvih èlenov slovenske ustave,
ki pravi, da smo demokratièna, pravna in socialna drava. Pri tem e prav
posebej poudarja socialno noto, na katero ne smemo pozabiti. V duhu tega
moramo biti posebej pozorni, da trenutne visoke gospodarske rasti ne bodo
profitirali samo nekateri, ampak vsi, ki jo ustvarjamo, predvsem pa delavci.
Lojze Peterle bo skrbel, da se Slovenija seteva in ne deli. Deloval bo tako, da
bomo skupaj zastavili nae skupne projekte in jih izvajali za prihodnost. Zato
moramo biti zelo previdni pri privatizaciji na primer bank in velikih podjetij.
Podpiral bo projekte, od katerih bo imela korist vsa Slovenija in ne zgolj
posamezniki ali posamezne stranke. Zanima ga, kako je pri nas doma, hkrati
pa, ker pozna vsa pravila, ki veljajo v Evropski zvezi in svetu, bo lahko
Slovenijo predstavljal navzven. Ustvarjal bo njeno zunanjo podobo, jo podpiral
in ji pomagal.
Lojze Peterle meni, da je dozorel èas- predvsem zaradi njegove evropske
izkunje, kjer smo zmagali z vaim zaupanjem. Slovenija potrebuje za
predsednika èloveka, ki je predvsem dravnik. Ne potrebujemo specialista za
takna in drugaèna podroèja, saj jih pokrivajo razni intituti in ministri s svojimi
ekipami. Na èelu drave potrebujemo nekoga z moèno politièno izkunjo,
nekoga, ki je sodeloval pri osamosvojitvi drave kot dosedanja dva predsednika.
To je nedvomno LOJZE PETERLE.
Preprièani smo, da bo rezultat dober. Èe pa boste to, e komu povedali,
mogoèe ne bo treba dvakrat na volitve. Zakaj bi zapravljali denar ?
Izvrilni odbor N.Si Litija

Organizirana so bila predavanja na olah za stare in v ZD Litija za zdravstvene
delavce. Cepljenje bo prostovoljno in neobvezno s privolitvijo starev pri sistematskem
pregledu v dispanzerju za olsko mladino. Za ostala dekleta in ene pa je cepljenje
zaenkrat mono le samoplaèniko. Med cepilci smo tudi ginekologi, ki ga ob stalni
skrbi za zdravje ensk izvajamo v svojih ambulantah. Za natanèen seznam cepilnih
mest lahko poklièete svojega ginekologa ali poklièete najbliji obmoèni Zavod za
zdravstveno varstvo. Cena cepljenja z enim odmerkom cepiva znaa v Sloveniji od
118 do 130 EUR(osnovno cepivo brez storitev je 108 EUR). Veè osnovnih informacij
o HPV okubi, preventivi predrakavih in rakavih sprememb materniènega vratu
preberite na 6. strani.
Dr. Joica KEAR

KAKOVOST IVLJENJA PRED DELOM »ZA VOGALOM«
Èe je bil pred 30 leti »zakon«, da je imela vsaka vas svoj tovarniki obrat, se
danes namesto obratov selijo kar ljudje. Veèina teh obratov je tudi usahnila, saj
so bili ustanovljeni iz socialnih in ne kapitalskih nagibov. Takna miselnost, ki je
bila v takratnih èasih sicer napredna, danes seveda ne pride nikomur veè na
misel. Ljudje se danes vozijo na delo tudi po sto km daleè in to ni niè posebnega.
Nenazadnje je prevladala tudi viina plaèe, delovni èas, odnosi, vrsta dela, pred
tem, da to ni ravno v domaèem kraju. Èe so naèrtovalci prostora pred 30 leti
razmiljali o kombiniranih naseljih, to je o meanici tovarn in stanovanj, danes to
nikomur veè ne pride na misel. Paè, so bili tudi arhitekti, oz. urbanisti s hrbtenico
in zagovarjali strokovno iz razumsko utemeljeno teorijo, da naj ljudje ne ivijo in
delajo na istem mestu. Ampak preveè uspeha niso imeli.
VELIKIH BLOKOV JE ZADOSTI
Danes je seveda povsem drugaèe. Da bi el kdo graditi stanovanja ali hie sredi
industrijske cone ali v prometno obremenjeno obmoèje, je seveda skoraj
nemogoèe prièakovati. Graditelji ièejo strogo stanovanjska obmoèje, kjer je
promet absolutno prirejen stanovalcem, z dovolj prostora in zelenja. To je kvaliteta.
Je pa treba reèi, da tudi onih, ki gradijo kjer koli, samo, da potem prodajo in
mastno zasluijo, ni prav malo. Tudi v Litiji jih ne manjka. Da si ne bo kdo mislil,
da bodo v novih litijskih blokih, ki jih bo zraslo kar pet, zrasla stanovanja za
socialno viji sloj, npr. za zdravnike, inenirje, menederje itd., se moti. Blok s
35 stanovanji, med dvema cestama in domala brez parkiriè, bo paè za
nepredvidljivo socialno strukturo. Dobili bomo najmanj 500 novih prebivalcevprilekov, za katere ne vemo kako se bodo vkljuèili med nas, kakne navade
bodo imeli in koliko èasa ob trajalo, da bodo postali »Litijani po dui.« Upam, da
bo z vsemi bloki, ki rastejo v Litiji (Rozmanov trg, Pota, Ljubljanska cesta), v
naem mestu tudi zakljuèeno obdobje gradnje velikih blokov in da se bomo
usmerili v gradnjo za bolj kakovostno ivljenje. Ne le da upam, tako tudi po vsej
verjetnosti bo, saj v Litiji ni veè nobenega prostora za gradnjo, ki bi bil v obèinski
lasti. Vse je prodano. Pa tudi sicer je Litija postala nekako zapolnjena. Razen, èe
bi sprostili Litijsko polje in e nekaj kompleksnih kmetijskih zemljiè v gradbena.
To pa je dolg in zahteven ter mukotrpen proces. Torej se bo treba ozirati drugam,
v Kresnice, Jevnico, Hotiè, Ribèe .
DRUGAÈNI VZORCI
e malo se povrnem k misli ali iveti in tudi delati v kraju bivanja. Nikakor to ni
veè »trend«. ivljenski slog je danes v kakovosti bivanja. Ljudje veliko delajo, ko
pa so prosti, hoèejo imeti ivljenje zares kvalitetno. Tako je tudi prav. Dandanes
so komunikacije in prometne povezave neprimerljive s tistimi izpred npr. 30 ali
40 leti. Takrat je bilo pravzaprav kar teko priti do morja, danes si iz Litije tam v
uri in pol. Vonja v 50 km oddaljen kraj na delo ni niè posebnega.
Kakovost bivanja je prodrla in osvojila ves napredni svet, torej tudi nas. Sprejeli
smo paè bivalne vzorce drav, ki so bile pred 30 leti za nas sanje, npr. Nemèija
in Avstrija, po katerih smo se ozirali in sanjali o njihovem bivalnem standardu (in
plaèah). Ko smo mi gradili stanovanjske bloke za 40 in 50 stanovanj, jih zgnetli
na majhen prostor in pri tem ni nihèe razmiljal o morebitnih socialnih in bivalnih
problemih, so »zunaj« gradili majhne stanovanjske enote, hie z dovolj okolice,
in nam se je zdelo vse to neizmerno lepo. V zadnjih 15 letih smo se jim zelo
pribliali in v nekaterih primerih celo dosegli.

PRAVI ZA PREDSEDNIKA

Na pobudo upana mesta Litija, gospoda Francija Rokavca, da je obèina
Litija pripravljena financirati cepljenje prve generacije 14 letnih deklic
proti HPV okubam, se tudi v Zdravstvenem domu Litija: direktor dr.
Pavel Pajntar s sodelavci pospeeno pripravljamo na to.

Seveda pa je spet najpomembneje, da se prostor, namenjen za bivanje opredeli
preudarno, strokovno, dolgoroèno, zelo precizno in dovolj zanesljivo, da predhodno
zgradi vsa infra struktura in da ne bo nekoè priel nek rambo, ki bo vse
prostorske plane ukinil ter postavil na glavo dotedanje pogoje ivljenja ljudi.
Martin BRILEJ

»SLEP JE,

(7)«

ALI BI E KDO RAD LETOVAL NA HRVAKEM OTOKU PAGU ZA 28

EUR NA DAN? Preprièan sem, da marsikdo... Èe imate takno eljo (jaz je
nimam, ker na Hrvako ne hodim na dopust, pa èetudi bi bilo zastonj), se obrnite
na Obèino Litija, ki je tak aranma svojim zaposlenim nudila e v lanskem letu,
»zrihtal« pa jim ga je bivi upan g. Kaplja. Ob tem je dejstvo, da je obèina dejansko
plaèala za najem 50 EUR na dan (torej kar 22 EUR veè kot so bili dejanski stroki),
povsem »zanemarljivo«. Da bo ugodnost e posebej prijetna, se javnim uslubencem
v tej razliki 22 EUR niti ni obraèunala boniteta za e tako ugodno letovanje. Sam
sem e do vèeraj ivel v dobri veri, da je socialistièna SFRJ umrla z odhodom JLA
iz Slovenije leta 1991. Ja, res je bilo takrat socializma konec, vendar al samo za
nekatere, za obèinske uslubence in bivega upana zagotovo ne. To je le eden
izmed oèitkov pravkar konèane notranje revizije na litijski obèini. Ne morem si kaj,
da se ob tem ne bi vpraal: »Kdaj, za hudièa (naj mi bralci oprostijo to jezo), bo kdo
prevzel odgovornost za svoje nezakonito in moralno hudo sporno poèetje v èasu
svojega (predolgega) vladanja v litijski obèini? Kje je davèna uprava, da izterja
bonitete, ki jih moramo »navadni » obèani plaèevati za vsako malenkost? Gospod
Simiè, ste vedeli/veste za to?
Iz te revizije je razvidnih e kup drugih nepravilnosti. Na primer, previsoki tekoèi
transferi nekaterim proraèunskim uporabnikom v obèini (Bog ve, zakaj), kjer se
niti ne preverja namenskost porabljenih sredstev, sklepanje pogodb in naroèanje
del izven naèrta nabav in gradenj ter izven plana razvojnih programov (NRP),
povsem samovoljno s strani bivega upana. Zelo zanimivo je tudi regresiranje
prehrane uslubencem obèine, ko revizor navaja, da se je litijskim javnim
uslubencem obraèunal regres za prehrano v viini 1.300 tolarjev na dan s
sklepom, ki ga podpisal spet (ne boste verjeli) bivi upan g. Kaplja, medtem ko
11. èlen ZPSDP doloèa nominalni znesek regresa za prehrano v obdobju jan-julij
2006 »celih« 723 SIT na dan. Kaj naj reèem? ZPSDP velja tudi zame. Sem namreè
javni uslubenec v Ljubljani in ravnokar razmiljam, da bi svojega ministra zaprosil
za skoraj 100% poveèanje nadomestila za prehrano, da bom vsaj priblino enak
uslubencem na litijski obèini. Najbr bi se mi le grenko zasmejal, èe ne bi ukrenil
e kaj bolj drastiènega. Toda, kot je jasno razvidno, je lokalna oblast povsem
avtonomna in skoraj bi lahko rekel, e posebej glede na izsledke notranje revizije
na nai obèini, dela pravzaprav kar se ji zahoèe, ker tudi èe dela protizakonito,
netransparentno in neodgovorno do davkoplaèevalskega denarja, se nikomur ne
skrivi las na glavi. Povsem nasprotno, bivega upana je precejnja veèina litijskih
volivcev celo podprla, da je postal obèinski svetnik in zato dobiva tudi honorar,
torej ste mu nekateri, pravzaprav kar precej vas obèanov, izrazili popolno zaupanje
(???). Nikogar ne elim neosnovano blatiti ali obtoevati, vendar se spraujem,
kaj bi se moralo zgoditi, da bi litijskim davkoplaèevalcem èlovek odprl oèi? Kakne
nepravilnosti, malomarnost, povrnost, nezakonito delovanje bi e morali odkriti
na obèini, da bi ljudje (volivci) sprevideli, kako je biva uprava poslovala in kako
si je povsem po svoje in po domaèe predstavljala vladanje v lokalni skupnosti, kot
da za njih sprejeta ustava in zakoni v RS ne veljajo? Navedena notranja revizija
navaja e mnogo nepravilnosti, ki so e posebej razvidne pri javnih naroèilih. Od
tega, da mora biti za javno naroèilo prejetih veè ponudb, pa je bila samo ena, do
tega, da so bile naroèilnice izdane potem, ko je bil e prejet raèun, pa do tega, da
so bila dela zaèeta prej, preden je bila sklenjena pogodba, da so recimo pridobili
ponudbo za dobavo pisarnikega materiala, nihèe pa ni potem preverjal, da so bile
v veèini primerov dobavljene cene blaga bistveno vije, kot je bila dana ponudba,
in e in e. Pohvalno je, da je zdajnji upan to revizijsko poroèilo predloil svetnikom.
Kaj pa je tukaj najbolj zaskrbljujoèe? To, da so pravzaprav, razen bivega upana
in direktorja obèinske uprave, e vsi uradniki, ki so tedaj tako poslovali, praktièno
na istih delovnih mestih. e moja stara mama je rekla, da »starega konja ne gre
orat uèiti«. Tu se zaène odgovornost zdajnjega upana, ki bo moral predloiti
odzivno poroèilo na izsledke revizije, mi »navadni« obèani pa bomo z zanimanjem
in budno spremljali spotovanje priporoèil revizorja in izvajanje zakonodaje tudi s
strani zdajnjega upana na vseh podroèjih. Za ugodno letovanje v letu 2008 pa se
le pozanimajte, èeprav menda upan ni odobril izvajanja poèitnike dejavnosti v
letu 2007, za 2008 pa, kdo ve. Pa lep pozdrav do prihodnjiè!
mag. Marko DOBLEKAR
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SPOTOVANI OBLASTNIKI!
Piem v zvezi s postavitvijo montanih fiziènih ovir za
umirjanje prometa na cesti  grbin, ki so bile postavljene v
zaèetku meseca septembra na Dobravi v Litiji.
Kot krajan levega brega Litije sem bil preseneèen, ko sem
spoznal, da je Komunalno podjetje postavilo omenjene grbine
na Cesto Zasavskega Bataljona in Bevkovo ulico. Vozniki smo z zanosom
posluali obvestila o zaèetku ole in pronje preko medijev na previdno vonjo
ob zaèetku olskega leta. Vsa èast upokojencem in policistom, ki so v prvih
dneh olskega leta pomagali otrokom preko ceste in nas voznike s svojo
prisotnostjo opozarjali na olarje.
Pa vendarle me je zbodla montaa grbin, ki dobesedno kodijo avtomobilu. Da
ne bo pomote. Kot oèe dveletne hèerke se e kako zavedam, da je potrebno
zagotoviti varnost naih olarjev pri hoji v olo. Vendar postavitev omenjenih
grbin ni reitev. Tudi pred nekaj leti, ko se je spremenil ZCPM so nam zagotavljali,
da bo prometna varnost bolja. Pa je? Seveda ni, ker ni ustreznih ukrepov za
kritelje tega zakona. Tudi ukrep postavitve grbin na Dobravi ni reitev. Veèina
voznikov zmajuje z glavo in se èudi èemu so postavljene grbine.
Jasno, pristojni bodo zopet trdili, da je vse po pravilnikih in predpisih. (govorim
o postavitvi prometnih znakov na predpisani razdalji od grbin ) Pravilnik o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah lepo opredeljuje montao
omenjenih grbin, njihove mere za doloèene hitrosti in pripadajoèe prometne
signalizacije. O izvedbi sami se lahko preprièate na obeh ulicah ali je postavitev
pravilna ali ne, sploh pa, èe je upravièena!
Mene moti predvsem to, da si lahko mestna oblast prisvoji vlogo razsodnika in
na osnovi netoène statistike odloèi o postavitvi grbin na »kritièna mesta« poti v
olo. Postavlja se mi tudi vpraanje na osnovi katerih kriterijev so bile izbrane
lokacije za postavitev grbin. Ali je preèkanje ceste pri upravni zgradbi Predilnice
Litija bolj varno kot preèkanje ceste nekaj deset metrov naprej proti Dobravi?
Zakaj niso postavljene asfaltne leeèe grbine, (èe e morajo biti) kot so drugje
po Dobravi in Gradcu. (v Gradcu se montane grbine niso obnesle in so bile
zamenjane z asfaltnimi!)
Nihèe ob tem ne pomisli koliko dragocenih sekund bo po novem izgubilo
interventno vozilo, ker bo moralo premagati omenjene grbine. Problematièno je
tudi, ker nastajajo pred omenjenimi grbinami kolone, e posebej v èasu zaèetka
in konca ole. Zakaj mestna oblast ne poskrbi za avtobusno obraèalièe oz.
postajalièe pri osnovni oli na Bevkovi ulici, da bi olarji in dijaki varneje
sestopali oz. vstopali v avtobuse? Zakaj se na primer na omenjeno mesto ne
postavi kamera, ki bi spremljala promet? Tehnika danes ni veè tako draga, da
se ne bi mogla uporabiti tudi tukaj in s tem bi sigurno izboljali varnost vseh
udeleencev v prometu.
Ker nas veliko podobno razmilja prièakujem, da boste pristojni ustrezno reagirali
in grbine odstranili.
Peter RUTAR

ODZIV NA CESTNE OVIRE
V skopem èlanku je obèina Litija ugotovila, da se stanje na
lokalni zbirni cesti LZ 208330 (nadvoz  Kidrièeva), zaradi
gostega prometa poslabuje.
e dlje èasa ivim na Dobravi in vem, da se v desetih letih
tevilo prebivalstva v tem predelu ni bistveno poveèalo, to
cesto pa veèinoma uporabljajo le tukaj iveèi, ker je zaprtega tipa in ni tranzitna.
Zato bi prosil, da se predstavijo konkretni podatki za omenjeno cesto koliko je
bilo prometnih nesreè in koliko je bilo uradno zabeleenih prekoraèitev hitrosti,
da je kar naenkrat postala tako problematièna. Kajti zakon o cestnem prometu
kot skrajno monost postavitve cestnih ovir predpisuje le v primeru ko je na
cesti veliko nesreè in tam kjer z drugimi napravami in ukrepi ni mogoèe zagotoviti
varnosti in ne omenja nobenih dopisov krajanov. Zanima me katere ukrepe je e
vse storila obèina Litija, da se je odloèila za to skrajno monost, kajti samo
zaradi dopisa krajanov (mimogrede me zanima tudi tevilo teh krajanov) namreè
ni mogoèe postaviti cestnih ovir. Sedaj postavljene ovire so popolnoma neprimerne
saj dovoljujejo prevoz le z cca. 10km/h, kar pomeni veè kot polovica manja
hitrost od dovoljene 30km/h in nihèe nima pravice tako umirjati prometa ne
upan in ne predsednik mestne skupnosti. Menim, da so cestne ovire na tej
cesti popolnoma nepotrebne, ker se promet tudi v bodoèe ne bo bistveno
poveèal, pozdravljam pa cestne ovire v neposredni bliini ol in vrtcev le v èim
krajem èasu zamenjajte montane za asfaltirane.
Igor PIR

Draga gospa Tina Buèiè!
V Obèanu ste se odzvali na pisanje g. Marka Doblekarja iz
Litije, ki je v prejnji tevilki pisal o gradnji glavne ceste
med Zg. Logom in Hotièem, ki je sedaj e zgrajena. Zelo ste se razhudili nad
njegovim pisanjem, èeprav je g. Doblekar napisal nekaj povsem logiènih in
razumnih razmiljanj. Vi pa nad njega z ognjem in meèem! V zadnjem odstavku
vaega pisma trdite, kako ste veseli mnenj in pobud uporabnikov vaih cest, v
odstavku pred njim pa vse to zavraèate, èe, da je to zgolj stvar strokovnih
mnenj. No, kljub vsemu je iz vaega odgovora zaznati veliko ualjenost, ko je g
Doblekar napisal nekaj, kar je v zvezi z vai firmo, to je Direkcijo RS za ceste.
Ne se hudovati gospa Buèiè, saj vendar veste, da opravljate javna dela, na
cestah ki so javne, zato ne morete biti imuni pred mnenji javnosti. Dvomim, da
je g. Doblekar ciljal na ruenje ugleda vae firme, kar ste vi zaznali iz njegovega
èlanka, paè pa je opozoril na povsem druge vsebinske zadeve, ki so za nas
Litijane zelo pomembne. Cesta proti Ljubljani je za nas kot popkovina med
otrokom in materjo, brez nje ne moremo iveti. Po njej se vsak dan vozi na
tisoèe Litijanov, skratka cesta je za Litijo nujna in stalna povezava z Ljubljano.
Zato nam seveda ni bilo vseeno, ko smo velikokrat videli, da je na tem gradbièu
delal le en stroj, ni pa bilo malo tudi dni, ko tam ni bilo nikogar. Ampak, pustimo
zdaj to, cesta je zgrajena. Le e na tole bi vas spomnil: proti g. Doblekarju ste
uporabili tudi oroje, ki ima vlano strelivo. Dopovedujete mu namreè, da je
izvajalec cesto zgradil celo en mesec pred rokom. Ampak gospa Buèiè, saj
izvajalca izbirate vi, tudi roke vi potrjujete in jih postavite izvajalcu, tako kot je
vam veè.
Pa pustimo tudi to vnemar, mene bolj veseli, da ste se sploh pojavili v javnosti,
kar kae, da ste pripravljeni povedati tudi e kaj drugega, kar zelo zanima nas
Litijane. In bi vam kar jaz postavil nekaj vpraanj, na katere upam, da boste
pripravili (javne) odgovore:
1. Leta 1973 so vai predhodniki (in tudi nai) zgradili èez Savo most. Da so
postavili nekakno tipsko industrijsko skrpucalo, ne morete biti odgovorni vi,
paè pa ste odgovorni za to, da ne storite nièesar, kar bi reilo problem obeh
kriiè na koncu mostu. Po njem je namreè poteka vaa dravna cesta, ki pa
ima na obeh straneh 90 stopinjski ovinek. Na desnem bregu se z glavne
ceste sploh ne da zavijati proti Podentjurju, prehodov za pece sploh ni, na
levem bregu pa je kriièe »na hribèku«, to pomeni, da si vozniki, ki èakajo
na Ljubljanski in Ponoviki cesti z luèmi svetijo v oèi in nihèe ne vidi nièesar.
Ali veste za to, kaj in kdaj boste kaj naredili?
2. Na vai cesti je pred litijsko obèino prehod za pece, ki ga vsak dan preèka
vsaj tri tisoè ljudi. Boste kdaj tja namestili svetlobne oznake nad cesto, kot
je to na mnogih drugih prehodih z manjo frekvenco? Prosim vas, ne piite,
da je to stvar obèine, saj je cesta vendar vaa!
3. Kdaj se boste lotili gradnje vae ceste v Hotièu in sicer ob Savi, kot je
predlagala obèine in krajani Hotièa?
4. Ali veste, da so vai predhodniki v letih 1964 in 1965 v Litiji (in Kresnicah) e
delali obvoznico mimo Litije? Nato pa so dela nenadoma prekinili in odli. Do
danes jih e ni bilo nazaj. Ali sploh e mislite na to obvoznico mimo Litije ali
boste nas Litijane pustili, da e naprej ivimo ob vai èedalje bolj obremenjeni
cesti, ki gre skozi osrèje Litije?
5. In nazadnje. Ali morda naèrtujete rezervacijo prostora za tiripasovnico od
entjakoba do Dolskega?
Spotovana gospa, upam, da vam bo kdo, ki vam je poslal prejnjo tevilko
Obèana, dostavil tudi to, da boste prebrali tole pismo. Sicer pa vam ga lahko
poljem tudi po poti.
S spotovanjem!

Martin BRILEJ
predsednik Mestne skupnosti Litija

PROSLAVA NA JAVORSKEMU PILU
V soboto, 29. septembra 2007 ob 11. uri, je bila pri spomeniku na Javorskemu
Pilu pri Gabrovki spominska slovesnost na dogodek, ki se je pred 63 leti (28.9.1944)
pripetil na tem kraju, ko je brigada Ivana Cankarja padla (v domobransko zasedo),
ko se je vraèala po uspeno opravljeni akciji na postojanko Poganik, z namenom
nadaljevanja unièevanja drugih domobranskih in nemkih postojank v teh krajih. V
tem spopadu je padlo 24 borcev Cankarjeve brigade, 29 pa je bilo teje ranjenih,
koliko pa je bilo mrtvih in ranjenih na nasprotni strani ni znano.

Na letonji spominski proslavi je bil slavnostni govornik Zlato MANTELJ, katerega
oèe je sodeloval v tej bitki. V svojem govoru je orisal junaki boj borcev Cankarjeve
brigade ter opomnil, da so danes vedno glasneje struje doloèenih vplivnih ljudi na
najviji ravni dravne politike, ki elijo omogoèiti tistim ljudem, ki so sodelovali v
vrstah okupatorja in delali za okupatorja, status rtve vojnega nasilja in jim omogoèiti,
da si pridobijo pravice, ki jim gre s tega naslova. Spotovani obèani politika kateri
smo prièa ni v prid slovenskemu ljudstvu in naim pridobitvam, ki so plaèane s
krvjo slovenskega naroda. Povelièujemo ljudi, ki za Slovenijo niso naredili nièesar in
sicer: »Spominsko obeleje zagrebkemu kofu Stepincu na Triglavu, ki je bil
aktivni sodelavec drave NDH, sprejel pod svoje okrilje slovenske duhovnike, ki so
sodelovali z okupatorjem. Danes doloèeni ljudje hoèejo postaviti spomenik banu
Dravske Banovine dr.Marku Natlaènu, èloveku, ki je poslal DUCEJU ob prikljuèitvi
ljubljanske pokrajine faistièni Italiji zahvalno pismo. Slavnostni govornik na tej
otvoritvi naj bi bil minister za finance Andrej Bajuk, financerji tega projekta pa naj bi
bili tudi iz Argentine, kdo in kakni pa so ti ljudje pa sami dobro veste. V kulturnem
programu so sodelovali meani pevski zbor »ZORA« iz Janè, pevski zbor Osnove
ole Gabrovka z recitatorji, »Zasavski rogisti«, spregovoril pa je tudi borec Cankarjeve
brigade, ki je sodeloval v tem spopadu »Jaka Rozman« iz Ljubljane. Spotovani
obèani in obèanke, da je prilo do tega dogodka 1944. leta se ne smemo èuditi, èe
samo preberemo èasopis »SLOVENEC« t. 90 z 20. aprila (èetrtek/1944 ob rojstnem
dnevu Adolfa HITLERJA.
Proslave so se udeleili tevilni obèani iz obèine Litija, marta pri Litiji in drugih
krajev Slovenije, ki so se po konèani proslavi zbrali pri lovski koèi Gabrovka na
druabnem sreèanju.
Ciril GOLOUH

SVETLOBA
Ali kdaj opazujete jasno noèno nebo? In tejete zvezde ali ièete Veliki voz? No,
meni je to v uitek. Lahko pa se pohvalim, da sem pri mlajih letih lahko ob jasnem
nebu zasledila tudi Rimsko cesto. Zakaj pohvalim? Ker v naseljih tega ni veè
mogoèe zaslediti, e na podeelju mora biti izjemno èisto ozraèje, da jo zasledimo.
Èemu? Najbr ste e sliali za svetlobno onesnaevanje. Nae noèno nebo je zelo
osvetljeno od umetne svetlobe, ki prihaja od tisoèev nezasenèenih svetilk (javna
razsvetljava). Vidne razlike pri kvaliteti noènega neba nastajajo iz leta v leto, tako
pospeeno je to delovanje. Poleg tega ima to onesnaevanje negativne bioloke,
socioloke, ekonomske, zdravstvene posledice.
Dobra stran pri vsem tem je, da se to da spremeniti. In sicer s postavitvijo
zasenèenih svetilk. V Arizoni so s postavitvijo teh svetilk dosegli primerno osvetljenost
naselij in hkrati zmanjali porabo energije ter ohranili temno nebo. Torej tri muhe na
en mah. Zasenèene svetilke namreè porabijo manj energije in svetijo le navzdol,
kjer svetlobo potrebujemo. O vsem tem si lahko veè preberete na spletni strani
www.temnonebo.org, kjer so predstavljeni razlièni tipi zasenèenih svetilk, poleg
tega pa e vse o tovrstnem onesnaevanju.
Neverjetno kako lahko se da primer svetlobnega onesnaevanja reiti. S postopnim
nadomeèanjem sedanjih nezasenèenih svetilk s popolnoma zasenèenimi bi v
obdobju 10-15 let lahko brez dodatnih strokov zmanjali svetlobno onesnaenje na
minimalno mero. Zaradi zmanjanih emisij v nebo pa bi prihranili tudi znaten del
strokov za porabljeno elektrièno energijo. Ampak ljudem je oèitno tega malo mar.
Predvsem bi tu izpostavila poslovalnico trgovine Merkur v Litiji. Ni mi jasno kako
lahko tako »napredno« in »razvito« podjetje tako neprimerno potratno osvetli svoje
poslopje. Naj mi to prosim nekdo razloi. In zakaj ni nihèe ukrepal proti tem vele
reflektorjem, ki nam zastirajo pogled na zvezde in osvetljujejo pol mesta. Zakaj, èe
stvar e mora biti razsvetljena, se ni nael kaken veleum in postavil zasenèene
svetilke. Mar niso sliali za njih? Oni, tako napredno podjetje?
Podobne odgovore bi rada dobila, kar se tièe razsvetljave na smetièu pri Ponovièah.
Èemu mora biti smetièe razsvetljeno?
Branka OJNIK

RAK MATERNIÈNEGA VRATU V TEVILKAH
Rak materniènega vratu (RMV) je pogost maligni tumor pri enskah.
Najpomembneji dejavnik tveganja za nastanek RMV je dolgotrajna okuba z
visokoriziènimi genotipi HPV  v 99,7 % primerov je nastanek RMV povezan
prav s prisotnostjo HPV. Pojavnost RMV je najveèja pri enskah, starih od 35 do
45 let, incidenca predrakavih sprememb pa kakih pet do deset let prej. RMV je
v razvitih dravah drugi najpogosteji rak pri enskah,takoj za rakom dojke. V
Sloveniji je RMV esti najpogosteji rak pri enskah in drugi najpogosteji rak
rodil (za rakom materniène sluznice).
Za RMV zboli v Sloveniji 20 na sto tisoè ensk na leto, kar pomeni okrog 200
ensk na leto, najpogosteje starih od 35 do 45 let. Incidenca RMV naraèa pri
enskah, mlajih od 40 let. V Sloveniji za RMV umre 6 na sto tisoè ensk,kar
pomeni, da vsako leto umre od 50 do 60 ensk. RMV je zaradi monosti
odkrivanja e predrakavih sprememb edini rak, ki ga je mogoèe prepreèiti.Redni
ginekoloki pregledi so pomembni prav zaradi pravoèasnega odkrivanja in
zdravljenja predrakavih sprememb ter s tem prepreèevanja RMV. Cepivo daje
ustrezno stopnjo zaèite pred okubo s tirimi podvrstami humanih papiloma
virusov (6, 11, 16 in 18). Konec leta bo v Sloveniji e eno cepivo,ki bo dalo
ustrezno zaèito proti dvema podvrstama humanih papiloma virusov (16 in 18).
Humani papiloma virusi (HPV) so zelo raznolika skupina virusov, ki jih sestavlja
priblino 100 razliènih podvrst. Virusi se s èloveka na èloveka prenaajo z
razliènimi oblikami intimnih telesnih stikov. Med 15-im in 24-im letom starosti
se s HPV okui kar èetrtina mladostnikov. Veèina okub z virusi HPV poteka
brez izraenih bolezenskih znakov in okuba v nekaj mesecih tudi spontano
mine. Pri priblino 10% okuenih pa okuba postane kronièna in lahko z leti
povzroèi nastanek predrakavih in rakavih sprememb. Okuba s HPV lahko
povzroèi nastanek bolezni tako pri enskah kot pri mokih. Okuba z nekaterimi
nizkoriziènimi podvrstami HPV povzroèi nastanek genitalnih bradavic, okuba z
visokoriziènimi - onkogenimi podvrstami pa lahko vodi v nastanek predrakavih
sprememb in raka na materniènem vratu, na zunanjem spolovilu ensk in
mokih, v zadnjiku ter tumorske spremembe v grlu.
Zdravljenja okube s HPV zaenkrat ne poznamo, lahko pa se zdravijo bolezni, ki
nastanejo kot posledica okube. Z razvojem cepiv proti HPV je na voljo zaèita
pred okubo z nekaterimi podvrstami virusov HPV ter pred razvojem bolezni, do
katerih lahko privede kronièna okuba s temi podvrstami.
Cepivo, ki je e dostopno na slovenskem trgu, se uporablja za prepreèevanje
predrakavih sprememb materniènega vratu huje stopnje, raka materniènega
vratu, predrakavih sprememb zunanjega spolovila huje stopnje in bradavic na
zunanjih spolovilih (kondilomi), povzroèenih s podvrstami 6, 11, 16 in 18. Po
podatkih proizvajalca je cepivo 100 % uèinkovito pri prepreèevanju okub
povzroèenih s podvrstami, ki so v cepivu, pri enskah, ki s temi podvrstami
virusa e niso bile okuene. Cepivo nudi zaèito pred visokoriziènima podvrstama
HPV 16 in 18, ki povzroèita 70 % vsega raka materniènega vratu in pred
nizkoriziènima podvrstama HPV 6 in 11, ki sta odgovorna za 90 % genitalnih
bradavic. Cepijo se lahko tudi enske, ki so e okuene, saj jih cepivo èiti pred
okubo s tistimi podvrstami HPV, ki so v cepivu, vendar enska z njimi ni
okuena. Cepivo pa ne odpravi e obstojeèih okub s HPV in njihovih zapletov.
Cepljenje je iz javno zdravstvenega vidika smiselno tudi za moke.
Cepljenje opravimo s tremi odmerki cepiva. Drugi odmerek cepiva je potrebno
prejeti dva meseca po prvem odmerku, tretjega pa 6 mesecev po prejetju
prvega odmerka. Cepimo v miico zgornjega dela nadlakti. Visoka in enakomerna
raven protiteles v krvi cepljenih pet let po cepljenju kae na dolgoroèno zaèito,
saj je raven protiteles v krvi 10 do 50-krat vija kot pri osebah, ki so prebolele
naravno okubo. Trenutno e ne vemo ali bo potrebno dolgotrajno imunost
vzdrevati s poivitvenimi cepljenji. Na podlagi raziskav o imunogenosti in klinièni
uèinkovitosti cepiva je cepljenje namenjeno mladostnikom starim od 9 do 5 let
ter enskam od 16 do 26 let starosti. Cepljenje je sicer najbolj uèinkovito pri
deklicah in mladih enskah, ki e niso bile izpostavljene okubi (pred spolnimi
odnosi). Starostna omejitev 26 let temelji na izsledkih raziskav, ki so potekale
v tej starostni skupini. Raziskave za enske stare do 45 let e potekajo in
dokonène ugotovitve e niso znane. Cepivo je po podatkih proizvajalca varno.
Neeleni uèinki se po cepljenju redko pojavljajov manj kot 1 %. Najpogosteji so
reakcije (rdeèina, boleèina, oteklina) na mestu vboda ter razvoj poviane telesne
temperature, ki se pojavi pri priblino 10 % cepljenih oseb. Cepljenja ne opravimo
v primeru preobèutljivosti na cepivo, odloimo pa v primeru prebolevanja huje
akutne bolezni z zviano telesno temperaturo in v èasu noseènosti. Cepivo ne
vsebuje taknih sestavin, ki bi lahko povzroèile okubo ali bolezni, do katerih
sicer lahko pride po naravni okubi s HPV. Virusom podobni delci, ki jih cepivo
vsebuje, so prazne beljakovinske lupine, ki v telesu izzovejo ustrezen imunski
odgovor s tvorbo protiteles.
Dr. Joica KEAR
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NA STROKOVNO EKSKURZIJO
PO NOVA ZNANJA IN TEHNOLOGIJO

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
TRADICIONALNO SREÈANJE UPOKOJENCEV
LITIJE IN MARTNEGA

Svet v katerem ivimo, je vse kar imamo. Kadar si
starost in mladost podajata roke, je otrotvo sreèno,
starost pa lepa.Tako je vse prisotne pozdravila
predsednica ZDU obèin Litija in martno ga. Joa
Gombaè. Tradicionalnega prijateljskega sreèanja
upokojencev iz drutev DU Litija, DU Sloga Jevnica, DU
Gabrovka, DU Dole pri Litiji in DU martno pri Litiji, ki je bilo letos na olskem igrièu
Podruniène ole Dole pri Litiji, so se kot nastopajoèi udeleili uèenci nae podrunice
s kulturnim programom. Plesali so uèenci 2. in 3. razreda in zapeli venèek narodnih.
Dekleta 8. in 9. razreda so recitirala pesmi krajevnega pesnika Ignacija Kotarja iz
njegove pesnike zbirke Iskrice ivljenja. Ale Luina je izvabil vesele zvoke na
harmoniki. Zbrane je pozdravil v imenu organizatorjev predsednik Tone Sverina.
Obèina je bila glavni sponzor sreèanja, ki se ga je udeleil upan Obèine Litija g.
Franci Rokavec, ki je vsem zaelel lepo poletno popoldne ob druenju. Ja, svet je
lepi, èe si èlovek do ljudi. Takrat priskoèijo na pomoè vnuèki in vnukinje.
Joica VRTAÈNIK

KONÈNO NEKAJ STANOVANJ V ROKAH UPOKOJENCEV

Po pobotu z obèino Litija se je konèal sodni spor, ki je trajal 14 let, ker so takratni
obèinski uradniki prodajali stanovanja, ki niso bila obèinska. Tako je obèina letos
vrnila Nepremièninskemu skladu pokojninsko invalidskega zavarovanja 8 stanovanj
na Jerebovi ulici 3, v Litiji, in v zameno za 12 prodanih stanovanj po Jazbinkovemu
zakonu e 1500 kvadratnih metrov nezazidljive parcele na Graki Dobravi. Za to
zemljièe je obèina dolna do leta 2009 sprejeti prostorski akt, s katerim bo nezazidljivo
parcelo spremenila v zazidljivo, s èemer bi sklad lahko zaèel graditi veèstanovanjski
objekt za stareje. Trenutno so vsa vrnjena stanovanja oddana, oz. je oddaja enega
v postopku. Po pravilih Nepremièninskega sklada se stanovanja v njihovi lasti
oddajajo prednostno upokojencem in drugih starejim osebam na obmoèju obèine.
V postopkih za oddajanje stanovanj v najem sklad sodeluje z drutvom upokojencev
na obmoèju, kjer se nahaja stanovanje. Ta zbira prijave kandidatov za najem
stanovanja, oblikuje èakalno listo in pripravi predlog za oddajo stanovanja. Pogodbo
sklene najemnik z Nepremièninskim skladom. Na tej osnovi kandidati za najem
omenjenih stanovanj (ob izpraznitvi) v pisarni Drutva upokojencev v Litiji vloijo
osebno vlogo, ki ji priloijo kopijo osebne izkaznice, kopijo odrezka pokojnine oz.
drugih osebnih prejemkov, v drutvu pa izpolnijo e obrazec Prijava za najem
namenskega najemnega stanovanja za upokojence in druge stareje osebe. Vrnitev
omenjenih stanovanj je nekoliko popravilo krivico iz leta 1993, ko si je obèina
neupravièeno prilastila namenska stanovanja in jih prodala. Tako je v stavbo, ki je
bila namensko in funkcionalno grajena za upokojence, s prodajo naselila mlaje
ljudi. Glede na to, da stareji obèani, ki jih anketirajo prostovoljci Drutva upokojencev
Litija v anketi Stareji za boljo kakovost ivljenja doma, izraajo potrebo po najmanj
sto varovanih stanovanjih, bi bilo potrebno zagotoviti gradnjo teh objektov. Poleg
tega je v domu Tisje 319 vlog za namestitev pa, zaradi reorganizacije, v naslednjih
dveh letih ne bodo sprejemali novih stanovalcev. Ne le stanovanja za trg (in
veèinoma za nove priseljence), ki se v zadnjem èasu kar mnoièno gradijo v Litiji,
misliti je treba tudi na potrebe starejih obèanov, ki e dolga leta ivijo tukaj in so
soustvarjali drubeni standard sedanje generacije. Pozivamo obèinsko oblast k
izpolnitvi predvolilnih obljub, za gradnjo doma starejih in varovanih stanovanj v
Litiji.
Martina KRALJ

MAVRICA V CANKARJEVEM DOMU

Na sreèanju pevskih zborov Drutev upokojencev Slovenije v Cankarjevem domu v
Ljubljani je sodelovala tudi vokalna skupina Mavrica iz Litije. Zapeli so pevke in
pevci: MPZ Ivan Rudolf Breg  Ptuj, PZ Sinji galeb Izola, MPZ Orehova  Hotinja
vas, PZ Jelka Slovenj Gradec, MPZ Maèkovci, PZ Veèernica Ajdovèina, MPZ
Fran Venturini Domje  Trst, Komorni pevski zbor Zveze Slovencev na Madarskem
Monoter, MPZ Novo mesto, MPZ Prijatelji Sevnica, Zdruena MPZ Peter Lipar
Kranj in MPZ Vrelec kofje Loka ter MPZ Celje.
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Mavrica v drubi z Matejo Kouh Novak  predsednico ZDUS in Janezom
Kresom predsednikom DU Litija. (Foto: Zofka Hauptman)

Sreèanje je bilo na zelo visoki ravni, ki pa ni bilo namenjeno tekmovanju temveè
prijateljskem sreèanju Festivala za tretje ivljenjsko obdobje. V polno zasedeni
Linhartovi dvorani so pevke MAVRICA v odlièni drubi enakopravno zapele. Zastopale
so Pokrajinsko zvezo DU Zasavje. S svojimi umirjenimi in milimi glasovi so oèarale
vse prisotne. Litijski udeleenci si elimo e veè taknih nastopov nae Mavrice.
Ivan GODEC
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GLEDALIÈE GEOSS - NA 30 LETNIK Z VAÈ
Bilo je sonèno, jesensko popoldne; daleè od ponorelega sveta  na samotni
kmetiji Zapece, 1 km od zadnje hie, v najblijem naselju Potok. Na bregu so se
pasle ovce in zvonèkljale s svojimi zvonèki, v stari kmeèki hii je vroèa kmeèka
peè ogrevala prostor, ki je e zmeraj dial po dedkovem tobaku in dimu iz
poèene peèi. V stajici se je igrala nekaj mesecev stara Mojca. Mladi oèka in
mamica sta pisala priprave za pouk na O Vaèe. Oèka je bil namreè tam
zaposlen, mami pa je skrbela za otroka in gospodinjstvo. Nenadoma je po vratih
moèno zaropotalo. Saj to ni mogoèe! Le malokdo je zael v Zapece; tu in tam
kaken lovec ali zaraèen pijanec iz vasi - na kozarèek ganja ali nekaj litrov
tokuca. Res èudno. Vstopila sta dva mladenièa in mladenka. Pozdravili so in
eleli govoriti z Zapeèarjem, z Zvonetom, uèiteljem. Pojasnili so, da so prili
prosit, èe bi novi uèitelj lahko vodil njihovo mladinsko gledaliko skupino. Zvone
je ponudbo prijazno, a odloèno zavrnil: »Saj sem vendar biolog. Rad imam
naravo. Zato sem se preselil na samotno kmetijo - prav v sredino neokrnjene
narave. Nimam pojma o gledalièu.« Trojica ga je nekaj èasa pregovarjala, nato
pa razoèarano zapustila mlado druinico. Zvone je nadaljeval s pripravami, a ga
je prekinil enin jok: »Jaz bi pa tako rada vodila takno skupino, pa me nihèe ne
prosi « »Ja èlovek boji, zakaj pa tega nisi prej povedala?« Zvone je hitro
stekel za odhajajoèo trojico, se spotaknil in skoraj padel in zavpil: »Vrnite se,
nael sem Vam, kar ièete!« Od takrat je minilo 30 let. Èe vas zanima, kaj se
je zgodilo v tem èasu, v razvoju naega gledalièa pa e veliko prej, se udeleite
prireditev, s katerimi bomo obeleili 30-letnico svojega delovanja:
 v soboto, 10.11.2007, ob 19 00 bo v dvorani O Vaèe Gledalièe GEOSS
pripravilo 40. uprizoritev srednjeveke burke, ki jo je iz francoèine prevedel
Niko Kuret: JEZIÈNI DOHTAR

Tudi letos smo na Kmetijski svetovalni slubi
Litija, v sodelovanju z Govedorejskim
drutvom Litija, za kmete organizirali
strokovno ekskurzijo v Gornjo Radgono.
Zanimanje je bilo zelo veliko, zato smo morali
pri zapolnitvi sedeev na dveh avtobusih, nekaj
zainteresiranih al zavrniti. Pred ogledom
samega sejma, smo se ustavili na kmetiji Kolar v Logarovcih, kjer se ukvarjajo s
praièerejo in proizvodnjo bioplina. Zelo ambiciozen lastnik kmetije in podjetja, gospod
Marjan Kolar, nam je ob ogledu kmetije in bioplinarne povedal kar nekaj zanimivih
podatkov o proizvodnji. Kmetija je tradicionalno ivinorejskega tipa in o njeni zgodovini
prièajo dokumenti iz leta 1864. Skozi vsa obdobja se je razvijala in prilagajala trgu. V
zadnjem stoletju je kmetija izkljuèno praièerejska in se tej dejavnosti podrejajo tudi
druge, ki jih razvijajo na kmetiji. Kot prva v Sloveniji, je ta kmetija leta 1988, dobila
status rejskega sredièa za proizvodnjo plemenskih mladic. Zaradi nenehne iritve,
so morali preseliti ivinorejsko proizvodnjo na drugo, bolj primerno lokacijo, za izgradnjo
sodobne farme. Kmetija je bila tudi prva, od prikljuèenih èlanic EU, prejemnica SAPARD
sredstev s pogodbo t. 01, se rad pohvali gospodar. Praièe (pasme segers) na
kmetiji vzrejajo izkljuèno za KRAS SEANO, merjasce pa imajo uvoene iz kotske. Za
boljo oskrbo z osnovno krmo za ivali, ima kmetija registrirano kmetijsko podjetje tudi
na Madarskem. Tam pridelujejo èez 500 ha koruze in nekaj ita (jeèmen, penico).
Za ta zemljièa pridobivajo tudi subvencije in koristijo sredstva strukturnih skladov za
sofinanciranje nalob. Bioplinska naprava sovpada z osnovno praièerejsko proizvodnjo.
Celotna naloba bioplinske naprave je presegla 5 mio evrov. Bioplinska naprava ima
1000kW elektriène in 1200kW termiène energije na uro. Vhodni substrat je gnojevka
iz praièje farme, zmogljivosti 600 plemenskih svinj in 3500 praièev pitancev, ter
koruzna silaa celotne rastline, v kolièini 50 ton dnevno. Elektrarna deluje 24 ur na dan
in proizvaja okrog 450 m3 bioplina na uro. Bioplin z vsebnostjo 56% metana, se v
plinskem motorju s 1600 konjskimi moèmi, pretvori v energijo. Po mnenju gospoda
Kolarja, ima bioplin v Sloveniji e razvojne monosti, predvsem za reevanje biolokih
odpadkov in povezovanje ivinorejsko-poljedelske proizvodnje. Pri odloèanju za
investicijo, pa je potrebno biti previden in dosleden za dolgoroèno zagotovitev vhodnih
komponent. Trenutna situacija za pridelavo bioplina je slaba, vendar se bo v blinji
prihodnosti bistveno izboljala, saj je naa drava zavezana po proizvodnji energije iz
obnovljivih virov energije. G. Kolar nas je po tej predstavitvi povabil na blinji Kmeèki
turizem Kolar, kjer je nosilka dejavnosti njegova sestra. Z njo smo bili e dogovorjeni
za kosilo. Iz Logarovcev smo se potem odpravili v Gornjo Radgono, kjer smo se malo
porazgubili po razstaviènem prostoru in si vsak po svoje ogledovali najnovejo
kmetijsko mehanizacijo in druge razstavne kotièke sejma. Po ogledu sejma, nas je
pot vodila e na ivinorejsko-vinogradniko kmetijo Leban-Braèko v Zgornjo Kungoto,
kjer nas je sprejela in pozdravila Simona Hauptman, spec. za vinogradnitvo pri KGZ
Maribor. Po njenem pozdravu je sledila predstavitev kmetije, ki so jo pred nedavnim
posodobili z novim hlevom za krave molznice (prosta reja). Zelo prijazna gospodinja,
polna energije in naèrtov za prihodnje razvojne korake, nam je povedala vse o prosti
reji krav molznic in poèutju ivali v enostavnejih lesenih objektih, ki so namenjeni tej
reji. Kasneje smo bili deleni tudi degustacije sirov iz njihovega mleka, ki jih izdelujejo
v blinji sirarni, gospodinja je postregla tudi s sveim domaèim kruhom. K vsemu
temu so krasno sovpadala njihova vina, ki smo jih degustirali in so resnièno vrhunske
kakovosti. Polni novih znanj in z lepimi obèutki (ob odhajanju iz vinske kleti), smo se
podali na pot proti domu in naim e ustaljenim vsakdanjikom, ki jih bomo po tej
ekskurziji mogoèe vsaj malo spremenili.
Sonja ZIDAR URBANIJA, KSS Litija

JEZIÈNI DOHTAR (februar 2003): Prosim, da se osredotoèite na osebo,
ki Vam prijazno maha iz ozadja.
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 v soboto, 17.11.2007, ob 19 00 bo premierno uprizorilo veseloigro v treh
dejanjih: PEG, SRÈEK MOJ, ki jo je napisal John Hartley Manners (PEG
OMY HEART) in leta 1927 poslovenil O. est.
 v soboto, 24.11.2007, ob 19 00 bo slavnost ob 30-letnici Gledalièa GEOSS
na Vaèah, s posebnimi gosti, podelitvijo zahval in priznanj ter razstavo starih
gledalikih fotografij iz obdobja med obema vojnama do danes. To bo zabavno,
ko bomo na starih poveèanih in orumenelih fotografijah prepoznavali nae
dedke, babice
Norèek Zvone
Èe pa kdo doma najde e kakno staro fotografijo na to temo, naj jo, lepo
prosim, posodi, da jo prekopiramo in razstavimo (Zvone - GSM: 041/ 896
632)!

MLADI ZOPET RAZISKUJEJO
DEDIÈINO JABLANIKE DOLINE
Tudi letos smo v drutvu Laz med poèitnicami zaposlili mlade
iz Jablanike doline, da razièejo dedièino naih prednikov.
Lani je bil zelo dober odziv, ko so raziskovali, kako so iveli nai
dedki in babice. Zbranega gradiva, tako pisnega kot slikovnega,
se je nabralo toliko, da smo izdali knjiico ivljenje v Jablaniki
dolini skozi èas. V njej so zapisi o naèinu ivljenja, oblaèenja, verovanja, tudi nekaj
receptov naih babic. Letos smo se odloèili, da mladina razièe izvor starih hinih
imen. Tukaj pa se je pokazal manji problem, saj pri marsikateri domaèiji ne vedo veè,
od kje izvira hino ime. Verjetno smo se za popis te dedièine odloèili prepozno, saj
generacij, ki bi vedele izvor imena, na alost ni veè med nami. Nekateri pa so na
primer kupili domaèijo s hinim imenom vred in ne vedo, kaj pomeni oziroma zakaj se
tako imenuje. Ker je bilo tega gradiva malo, so mladi raziskali e druge zanimive
stvari. Furmanstvo je bilo vèasih precej pogost naèin preivljanja v nai dolini, na
Bregu pa je bilo tudi flosarstvo. To dokazuje tudi dejstvo, da je nekaj toplarjev
narejenih iz »klamf«, ki so ostale od nekdanjih ladij. Zanimiva tema, ki so jo raziskali,
pa so tudi egnanja, takna in drugaèna, ter seveda njihov pomen. Raziskali so tudi
vse tiri cerkvice, njihove zavetnike, svetnike v stranskih oltarjih Zagnanost mladine
smo tudi letos nagradili z izletom v Gardaland, kjer so se lahko sprostili po njihovem
raziskovanju ter si e zadnjiè, preden so se vrnili v olske klopi, privoèili nekaj zabave
in adrenalina. Preiveli so èudovit dan in tudi vreme jim je bilo naklonjeno. Stareji so
se odloèili za bolj adrenalinska doivetja, mlaji pa so uivali v doivetjih, namenjenim
prav njim. Njihovi zapisi se bodo poèasi uredili, mogoèe e dopolnili. Videli bomo, kaj
nam bo prinesla jesen, vsekakor bodo to izzivi za v prihodnje.
I.V.
www.podezelje-laz.si

ODPRI in BERI !

http://www.novasmer.com/

ANKETA
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15. VAKI DAN
Letonji vaki dan smo prièele naèrtovati e
v zgodnjih pomladnih mesecih. Odloèile smo
se, da obudimo spomine na èase, ko pri
nas po cestah ni bilo dolgih kolon avtomobilov, pa tudi po »elezni cesti» e ni bilo
nièesar sliati. Popotnik je lahko sreèal le
kmeèki voz, parizar ali zapravljivèek z
vpreenimi konji, ki so jih vodili »furmani«. Prireditev smo zato naslovile »furman
sem bil«. Pred dolgo, naporno potjo so morali vozarji dobro pripraviti vozove in
konje. Zato smo na vakem dnevu kovali podkve, podkovali konje, kolarili, meetarili
za konje in prikazali konjske igre. Ker pa je vonja trajala kar nekaj dni so furmani
potrebovali hrano in poèitek zase in za konje. V minulih èasih so za to poskrbeli v
furmanskih gostilnah, na Vaèah pa so se okrepèali kar v gostilni »Pr Basist«. Vaki
dan pa seveda ni minil brez tradicionalne kulinariène razstave in prikaza roènih
spretnosti naih èlanic. Letos smo dodale e razstavo zdravilnih zeliè, katero je
pripravila naa èlanica drutva. V veliko veselje krajanov je na nai prireditvi litijski
upan g. Franci Rokavec simbolièno »odprl pipe« novega vodovoda. Iskreno se
zahvaljujemo za va èas, vsem in vsakemu posebej, da ste bili pripravljeni dodati
svoj kamenèek v mozaik prireditve. Zaradi vas spotovane èlanice in krajani je tudi
tokratna prireditev vakega dne lepo uspela. Vse o furmanih z Vaè na: http://
www2.arnes.si/~zkolen/furmani.htm.
Drutvo ena in deklet Vaèe

NOVICE IZ DRUTVA
INVALIDOV LITIJA
VISOKO PRIZNANJE NAEMU
ÈLANU - Milan Slabe, rojen 28. novembra 1951 je za svoje delo v invalidski
organizaciji predvsem na portnem
podroèju prejel pomembno mednarodno
priznanje. Vpraajmo ga:
Za kakno priznanje gre? »Priznanje mi
je podelil olimpijski komite ZDA s sedeem
v Californiji v letu 2007.«
Kaj so vam poslali ? »Medaljo in pisno
priznanje z napisi: IN RECCOGNITION OF
M.S. THANK YOU in FOR INSPIRING
GREATNESS.«
Èestitamo! Kje ste bili nazadnje
zaposleni in zakaj ste invalid? »Delal
sem v Izobraevalnem olskem centru
Litostroj. Invalid sem zaradi pokodb na
hrbtenici in na kolku.«

UPRAVNI ODBOR JE ZASTAVIL DELO - Na junijskem zboru èlanov kadrovsko
okrepljeni Upravni odbor je zastavil delo. Med pomembnimi osveitvami so trije
èlani Drutva, ki so se odloèili pomagati. To so: Vera Bric, ki bo podpredsednica
Drutva, zadolena za socialno podroèje; Ivan Godec bo skrbel za obveèanje in
Lado Obolnar, ki bo vodil portno rekreativno dejavnost. Na septembrski seji je bil
poleg drugega sprejet obseen program socialne komisije. Poudarek je bil na
odpravi arhitektonskih ovir v obeh obèinah, ki invalidom ovirajo dostop do pomembnih
objektov. Zadevo bodo posredovali ustreznim obèinskim organom. Konec oktobra
poteèe 18-meseèna pogodba o delu strokovni sodelavki v drutvu, ki je zaposlena
preko javnega razpisa »pomoè pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ensk« in
je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. To delo bo nadaljevala
druga sodelavka preko sistema javnih del, ki ga omogoèata Obèina Litija in Zavod
RS za zaposlovanje. Zaradi nemotenega in sprotnega opravljanja administrativnih in
finanènih opravil UO prosi vse èlane, da obiskujejo pisarno Drutva v èasu uradnih
ur: ponedeljek od 9. do 12., sreda od 9. do 11. in od 14. do 17. ter petek od 9.
do 12. ure.
IZLET V REZIJO - Jesenski izlet so invalidi tokrat izkoristili za ogled doline Rezije

in doline Soèe. Izleta se je udeleilo kar 90 invalidov, zato so ga izvedli v dveh dneh
(25. in 29. 9. 2007). Del strokov izleta je bil poravnan iz ustreznega socialnega
programa, ki ga sofinancirata obèini Litija in martno pri Litiji in FIHO preko Zveze
delovnih invalidov Slovenije.

MARTINOVANJE - Na e tradicionalno Martinovanje se bodo tokrat invalidi odpravili
6.11.2007 ob 14. uri izpred doma invalidov. Krenili bodo proti Turjaku kjer si bodo
ogledali lokalne kulturno zgodovinske objekte. Pot bodo nadaljevali do blinjega
kmeèkega turizma, kjer bo Martinu primerno praznovanje. Rezervacijo potrdite s
plaèilom 23Eu v pisarni Drutva.
Zapisala: Miro VIDIC in Ivan GODEC

DRUTVA
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

OGOVARJANJE TIINE

LENOBA nikoli ne poèiva

Vsaj ne prvih pet let. Toliko je minilo, odkar je nao druèino  drutvo Lina 
obsedla Lenoba. Lenoba je jadrnica. Sprva model H 800 ali »Hoèevarca« in
kasneje samogradni Murphy. Za dandananje razmere 8.70m kratka barka,
nas razvrèa v najbolj plesno zveneè jadralni razred foxtrot. In plesali smo. V
pokalu Slovenije. Kar uspeno, èe sem lano skromen. V teh letih se je Lenobi
in njenim jadralcem zgodilo vse (skoraj vse), kar si lahko zaeli in ne eli, da
se ti zgodi na morju. Od jadranja na »zajle«, zlomljenega jambora, odtrganega
krmila, noènih in dnevnih sreèanj blinje vrste (beri z ladjo), da ne omenjam
raztrganih jader. e so bile pokodbe, vendar èe jih opiem, bo kdo rekel, da
jahamo epastega konja. Z izredno redno uporabo skozi celo leto, (poleti
dopusti, skozi ostalo leto tekme in vmes kaken vikend za duo) je bila
pestrost dogajanja paè neizogibna. In danes, po petih letih (kar je zelo malo, to
priznamo), smo e vedno trdno na vodi, èe je na vodi sploh kdaj trdno. To je
zgodovina. Spisalo jo je jadralno drutvo LINA iz Litije.

Na hitro beseda o rezultatih. V za nas krstni sezoni 2002/03, ko se je tudi
prièelo tekmovanje v Pokalu Slovenije za regatne in potovalne jadrnice, smo
skupno v razredu foxtrot potovalne zasedli prvo mesto. V sezonah 2003/04,
2004/05 in 2005/06 smo skupno zasedli drugo mesto, pri èemer moram vendarle
omeniti, da smo sredi sezone 2004/05 zamenjali jadrnico in nam z novo paè
niso priznali uvrstitev, èeprav sta posadka in regatni razred ostala
nespremenjena. V lanski sezoni smo po preprièljivem vodstvu s tirimi zmagami
in enim tretjim mestom doiveli brodolom (ne po nai krivdi) in bili prisiljeni
poèivati. Ne po nai krivdi pomeni, da nas je »nagazila« (al e najbolja
beseda) 14- meterska elezna galeja, po italijanskih normativih ladja, ker je
bila paè italijanska z Italijanom za krmilom oz. ga ni bilo za krmilom. Ko bo
konec dober (finanèno) bo vse dobro. Kljub temu smo se privlekli na kopno in
skupaj do drugega mesta v pokalu. V letonjem Pokalu Slovenije 2007 smo v
preprièljivem vodstvu in ni ga boga niti Italijana, ki bi nam prepreèil, da po treh
»sunih« sezonah zopet ne zmagamo. In v prihodnje. Najprej nas èaka 39
Barcolana, za nas èetrta ali peta. Omembe vreden dogodek, ker tu beseda
masovnost dobi svoj slovarski pomen. V Trakem zalivu se namreè za isto
startno èrto znajde med 1500 do 2000 plovil na vetrni pogon. In ko se izza
Miramara spusti e Traka burja, je ov zagotovljen. Za zakljuèek sezone e
zadnja regata v Pokalu Slovenije in prva petletka bo uspeno zakljuèena.
e o imenih, ker se po petih letih spodobi. Skiper in vleèna sila pogona Matej
Ba, prvi za vse ostalo Dejan Ba in ostali za vse ostalo Damjan Grobljar,
Duan Koprivnikar, Zdravko Sedevèiè in Marko Boltin plus nekaj stalnih
spremljevalcev.
V imenu LINE zapisal: Marko BOLTIN
P.S. Poièite nas, sponzorjev se ne branimo, »jadranje je drag pas«.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

LILA SPET ANJE PRIZNANJA

Sekcija Z.Poeti KUD Art Club Litija bo v
soboto, 27. oktobra 2007 ob 19h, v
Mladinskem centru Litija predstavila
svojo novo pesniko zbirko Ogovarjanje
tiine. Pesnika zbirka v klasièni knjini
obliki predstavlja umetniko ustvarjanje zasavskih pesnikov, ki se zdruujejo od
leta 2005. V zbirki osebnih izpovedi o pogledu na aktualne dogodke in notranjega
valovanja obèutljivih pesnikih bitij se predstavljajo tako uveljavljeni ustvarjalci
(Franci Lakoviè, Vlado Garantini) kot stareji in mlaji ljubiteljski ustvarjalci (Vesna
Berk, Goran Ajtiè). Glede na raznovrstnost avtorjev bo vsak ljubitelj slovenske
besede v izdani pesniki zbirki (in predstavitvi le-te) nael nekaj zase. Vljudno
vabljeni!
Ste 20.10.2007 zamudili Filmski festival Metoda in Milke Badjura? Ni problema.
Projekcija nagrajenih filmov bo za zamudnike v soboto, 27.10.2007 ob 17h, v
Mladinskem centru Litija. Na festival je prispelo 63 filmov razliènih anrov. Èlani
strokovne irije v sestavi: Tone Raèki, Tamara Deu in Janez Vrtaènik (predsednik
irije) so si filme ogledali dne 21. 09. 2007 v Litiji. V sklopu igranih filmov je na
tretje mesto irija uvrstila film »Zgodba o filozofu, èarovniku, navijaèu in lenuhu«,
avtorja Aneta Soboèana, na drugo mesto je uvrstila film »Somnium«, avtorjev:
Mitje Mlakarja, Mojce Pernat, Roberta Ribièa in Mihe ubica, na prvo mesto je
uvrstila film »Goslaè«, avtorja Mateja Kolmanko-ja. V zvrsti Mimoglej je prispelo
10 filmov. Glede na zvrst tematike, ki zajema sklop Mimoglej, ni bilo zadosti
prièakovane izraznosti, zato je irija podelila le priznanje za tretje mesto, za film
»Radovedni hipnos«, avtorja 10. Productions (Blaa Kosovela). V zvrsti Etnoloko,
etnografski filmi je prispelo veè filmov, ki pa so jih avtorji napaèno opredeljevali
med dokumentarne, tako, da jih je irija pravilno umestila med etnoloke. irija se
je odloèila, da v tej kategoriji ne bo podelila priznanj! V zvrsti dokumentarni filmi je
prispelo 15 filmov z ustrezno dokumentarno filmsko zasnovo. irija je na tretje
mesto uvrstila film »Alkomobb druina«, avtorjev: Thipanie Benoit in Mathieu-a le
Roux-a. Drugo mesto je bilo podeljeno filmu »enski pogovori«, avtorjev: Deni
Rostohar, Janine Tesch, Veronike Mota Galindo, Ayar Zandi in Maje Kocjan. Prvo
mesto pa je podeljeno filmu »We are all from Bronx«, avtor: iga Divjak. Prav tako
je ta film prejel nagrado za najboljo filmsko »montao« I.
filmskega festivala Metoda in Milke Badjura. Za najbolji
»scenarij« je prejel med vsemi prispelimi filmi, igrani film
»Strah zapojem ti«, avtorice Sare Kern. irija je podelila tudi
nagrado za »kamero« in ta pripada prvouvrèenemu igranemu
filmu »Goslaèu«, Mateju Kolmanko-ju.
Vztrajnost pogleda vzdruje: Boris ULÈAR - Malibu

V SEPTEMBRU JE BILO DVAKRAT
REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE
Gasilsko regijo Ljubljana III sestavlja osem gasilskih zvez: Domale, Kamnik,
Komenda, Litija, Lukovica, Menge, Moravèe in martno pri Litiji. Organizator
letonjega regijskega tekmovanja starejih gasilcev in gasilk je bila Gasilska
zveza martno, ki je tekmovanje organizirala v soboto, 22.9.2007, dopoldan v
Zavrstniku. Tekmovanja se je udeleilo 18 tekmovalnih enot, od tega 4 enote
starejih gasilk in 14 enot starejih gasilcev. Stareji gasilci in gasilske so se
pomerili v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti, v obeh s sedmimi tekmovalci.

Èlani likovnega drutva Lila (Litijski likovni atelje) so bili dejavni tudi med
poletnimi poèitnicami. Na dravnem tekmovanju z naslovom »Zlata paleta« so
pod okriljem drutva Relik iz Trbovelj sodelovale na tematski kiparski razstavi.
Kar tri njene èlanice so prejele s strani Zveze likovnih drutev Slovenije priznanja
za razstavljene kipe; to so: Gabrijela Hauptman, Mia Murn Urankar in Jelka
Polak, slednja pa je poleg priznanja prejela e certifikat kakovosti.
H.G.
Turistièno razvojno drutvo »KAMPELC«
vas tudi letos vabi na tradicionalno prireditev

»V HVALENOST JESENI«
v nedeljo, 4. novembra 2007.

PROGRAM PRIREDITVE:
 od 8.00 ure dalje si boste lahko v kulturni dvorani v Jevnici ogledali razstavo
»NAJ PRIDELKOV« in ponudbo pridelkov, izdelkov èlanov drutva, na
prostoru pred osnovno olo
 ob 15.00 uri kulturni program s podelitvijo priznanj za »NAJ PRIDELKE«
 od 14.00 do 17.00 ure vas bodo z ubranimi » viami« razveseljevali èlani
ansambla ALPSKI KVINTET
Organizatorji vas z velikim veseljem prièakujemo v Jevnici !

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DPM LITIJA IMA
NOVO VODSTVO
DPM deluje v Litiji enajsto leto. Drutvo
organizira tevilne aktivnosti za otroke, njegova
naloga pa je organizacija prostega èasa in
letovanj za otroke, povezovanje druin, izvedba
otrokega parlamenta in bralne znaèke, skrb za otrokove pravice in razliène
humanitarne dejavnosti. Na obènem zboru, 11. oktobra 2007, je bilo izvoljen
nov upravni odbor, pregledane so bile opravljene dejavnosti v tem letu in
predlagane akcije za novo obdobje. Za predsednico DPM Litija je bila izvoljena
Sabrina Poviè timec, podpredsednica je Katja Sladiè Rudolf, Sekretarka
Kaja Mlakar Agre. Èlani upravnega odbora so: Barbara Teak, Matej Kraèan,
Andrejka Penèur, Vanja Juvan, Marija Mali in Polona Konjar.
V letonjem letu bodo izvedene e tevilne aktivnosti. Naj natejemo le nekatere:
veter v laseh, portna sreèanja na igrièu na Rozmanovem trgu, sodelovanje
na Noèi èarovnic, razliène delavnice v prostorih MC. Najpomembneji dogodek,
ki ga èakajo vsi malèki, pa je prireditev z dedkom Mrazom v decembru. DPM
Litija bo tudi pregledalo svoje èlanstvo. Vse, ki elite sodelovati in vplivati na
dejavnost za otroke v Litiji pa vabimo, da se vèlanite. DPM Litija ima svoj
sede na Ponoviki 12 v prostorih MC Litija.
Joa OCEPEK
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Tekmovanje v Zavrstniku - stareji gasilci v akciji
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Doseeni rezultati tekmovalnih enot GZ Litija in GZ martno: STAREJE GASILKE:
4. mesto: PGD SAVA; STAREJI GASILCI: 4. mesto: PGD VAÈE, 9. mesto: PGD
MARTNO PRI LITIJI, 11. mesto: PGD RIBÈE, 12. mesto: PGD POLNIK.
Èlansko regijsko gasilsko tekmovanje pa je potekalo v soboto, 29.9.2007, v
organizaciji GZ Kamnik, na stadionu v Mekinjah. V èlanskih kategorijah je sodelovalo:
9 enot »èlanic B«, 9 enot »èlanic A«, 14 enot »èlanov B« in 20 enot »èlanov A«, ki
so tekmovali v vaji z motorno brizgalno in tafetnem teku.
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tekmovanje v Kamniku - pregled enote za tekmovanje
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Doseeni rezultati tekmovalnih enot GZ Litija in GZ martno: ÈLANICE B: 2. mesto:
PGD LIBERGA, 9. mesto: PGD VAÈE; ÈLANICE A: 5. mesto: PGD SAVA, 6. mesto:
PGD GABROVKA; ÈLANI B: 8. mesto: PGD RIBÈE, 10. mesto: PGD HOTIÈ, 11.
mesto: PGD JEVNICA; ÈLANI A: 9. mesto: PGD KOSTREVNICA, 11. mesto: PGD
LIBERGA, 15. mesto: PGD GABROVKA, 16. mesto: PGD HOTIÈ.
Prve tri tekmovalne enote iz regijskih tekmovanj se lahko udeleijo dravnega
tekmovanja leta 2008, kar pomeni, da se ga izmed litijskih in marskih enot lahko
udelei le tekmovalna enota »èlanic B« PGD Liberga, za kar jim iskreno èestitamo.
Adriana CIVIDINI, PGD Ribèe

KULTURA

Oktober 2007

Parmova 9, 1270 Litija
E-pota: knjiznica.litija@email.si
www.litija.net/mkl
Izposoja, informacije Litija: 01/898 05 80
Fax: 01/898 05 85
Izposoja martno: 01/899 20 80
KNJINICA, KULTURNO STIÈIÈE VSEH GENERACIJ - Da to dri se
preprièamo vsak dan, e posebej pa na prireditvah, ki nam odpirajo nova spoznanja
in vedenja o ljudeh, ki jih sreèujemo, poznamo njihovo delo, o njih vemo pa bolj
malo. Najmlaji se zagotovo radi odpravijo v pravljièni svet, tako je bilo tudi na
sreèanju z Darinko Kobal, 25. septembra, ko je predstavila svojo zadnjo slikanico,
Gremo v Zoo. Pravljièno sreèanje v naroèju babice in dedka, mamice in oèka so
popestrili najmlaji: otroci iz vrtca Ciciban martno, uèenki Neja Knez in Patricia
Smolnikar ter Pavle Kokalj, ljudski godec. Na prijetnem druenju smo si obljubili,
da se pravljièna sreèanja z Darinko Kobal gotovo kmalu ponovijo.

ODPRTJE SREDIÈA ZA VSEIVLJENJSKO UÈENJE - V ponedeljek 15.
10. se je zaèel Teden vseivljenjskega uèenja, vseslovenski praznik uèenja, ki je
tudi èlan mednarodnega gibanja festivalov uèenja. Glavni nosilec je vse od leta
1996 Andragoki center Slovenije. Okrog 500 prirediteljev je po vsej Sloveniji
promoviralo uèenje, izobraevanje. Med njimi tudi litijska knjinica, ki je ravno 15.
10. odprla sredièe za vseivljenjsko uèenje. e obstojeèim raèunalnikom v eknjinici smo dodali e 4 nove, z dvema pa nadgradili prenovljen oddelek medioteke
 zbranega neknjinega gradiva. Slavnostni govornik na odprtju je bil upan Litije,
gospod Franci Rokavec, kulturni program je pripravil Otroki zbor O Gradec pod
vodstvom Judite Nemeèek.
TEDEN OTROKA tudi v knjinicah v Litiji in martnem pri Litiji - Pedagoke
ure za najmlaje o spotljivem ravnanju s knjigami in ljubezni do branja so
najbolja popotnica za ivljenje. Ob vrnjenem gradivu al vse preveèkrat
ugotavljamo, da je med bralci tudi kaken, ki je na taknih »vzgojnih« urah o
ravnanju s knjigami najbr manjkal. Otroci na pedagoki uri spoznajo nenavadne
knjige, stare knjige, ki jih hrani knjinica, sliijo zgodbico in si ogledajo knjinico.
V knjinici smo vedno veseli njihovega obiska.
KNJIGA- LITERARNI SPOMENIK DRUINI - Galerija Knjinice Litija je bila
kar pretesna za vse sorodnike, znance in prijatelje Joe Gombaè iz Litije, ki je 2.
oktobra predstavila svojo knjigo Ko se korenine razraèajo. Opisala je zgodbo
svoje druine, od rojstva mame naprej, do nemirnih vojnih èasov in povojnega
èasa, ko je bilo treba zaèeti na novo in iveti naprej brez oèeta. Avtorica je knjigo
posvetila svojim vnukom, razdeljena je na 12 poglavij, kot je 12 mesecev v letu,
ki prinaajo in odnaajo letne èase. Topla pripoved je ganila obiskovalce, ki so za
30 podarjenih izvodov prispevali prostovoljne prispevke. Joa Gombaè jih bo
skupaj s knjinico podarila socialno ibki druini, za otroke. Kulturni program so
lepo dopolnile pevke DU Litija, skupina Mavrica, odlomke iz knjige je brala Erika
Cerjak.

KAMNITE ZNAMKE - VRHUNSKA LIKOVNA RAZSTAVA - Dragocene so
prilonosti, ko se v naem okolju predstavijo vrhunski slikarji. Maja ubic,
akademska slikarka iz znane rodbine ubic, je v knjinico pripeljala kamnite
znamke, ki so navduile tudi v Shrewsburyju v Angliji, rojstnem kraju Charlesa
Darwina. Freske na lehnjaku predstavljajo Potovanje z ladjo Beagle. Maja ubic
je znana ilustratorka slikanic, uèbenikov, delovnih zvezkov in revij za otroke:
Cicido, Kekec, Ciciban. Rdeèa nit njenega dela je ljubezen do narave, ive in
neive. Ker je v Knjinici Litija sede Slovenske filatelistiène akademije, nas je z
njo povezala filatelija. Odprtje razstave so popestrili uèenci G Litija-martno.
Izjemna razstava bo na ogled do 3. decembra. Osnovne ole vabimo, da si
ogledajo razstavo, slikarka se je ponudila, da pripravi pedagoko uro o Darwinovem
potovanju, v povezavi z razstavo.
PROJEKT RASTEM S KNJIGO - Ministrstvo za kulturo RS tudi letos organizira
projekt Rastem s knjigo, ki je namenjen sedmoolcem. Gre za obisk splone
knjinice, ki bi sedmoolce navduil nad knjigami in knjinico, ob koncu pa
prejmejo e knjigo. Letos je to knjiga Slavka Pregla, uèenci pa se bodo druili s
pisateljico Nejko Omahen. Sedmoolci O Gradec in O martno so se z Nejko
sreèali 18. in 19. 10.
ZNANJA NI NIKOLI PREVEÈ - 13. , 14. in 15. novembra bo v knjinici
potekalo strokovno izpopolnjevanje o knjinièni dejavnosti, ki bo namenjeno
naim sodelavkam potujoèe knjinice in olskim knjinièarkam. Predavali bosta
priznani strokovnjakinji, dr. Silva Novljan in Tilka Jamnik, eno predavanje pa bodo
pripravili domaèi strokovni delavci.
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OTROKE MATINEJE - Tudi v mesecu oktobru
nadaljujemo z otrokimi matinejami. Po
PRINCESKI NA ZRNU GRAHA je v Tednu otroka,
6. oktobra, Litijo obiskala Brigita Leban, ki je najprej
izvedla lutkovno predstavo BICI-KLETA, nato pa
je otroke e malo zaposlila s sestavljanjem
»puzzlov«. 20. oktobra so se litijski malèki sreèali
z OSTRKOM. Imenitno priredbo je v koprodukciji
z Miniteatrom iz Ljubljane izvedlo Lutkovno
gledalièe Nebo. V mesecu novembru bosta na sporedu dve predstavi in sicer
3.novembra ZLATI KLJUÈEK, v izvedbi Pripovednega gledalièa gdè. Bazilike, 17.
novembra pa bo v Litiji ponovno gostovala Igralska skupina Sonèek iz Zaloga s
pravljico JAKA SE ODLOÈI. Vse predstave bodo ob sobotah dopoldan ob 10. uri.
Vstopnina: 3 EUR.
GLEDALIKI ABONMA - 13. oktobra, tokrat zaradi zasedenosti glavne igralke
izjemoma v soboto, smo prièeli letonjo e deveto gledaliko sezono v dvorani na
Stavbah. Vesna Pernarèiè uniè, sicer èlanica Preernovega gledalièa iz Kranja je
predstavila ivljenjsko zgodbo Edith Piaf, ene najveèjih pevk vseh èasov.
Naslednja predstava bo na sporedu v èetrtek, 22. novembra, ko v goste prihaja
Preernovo gledalièe iz Kranja z uspenico Dese Muck BLAZNO RESNO SLAVNI.
Priznana avtorica, ki jo poznamo po tevilnih delih za mladino in odrasle, tokrat
obravnava problematiko odvisnosti od slave in zvezdnitva, ki so ji vedno bolj
izpostavljeni tudi mladostniki. V prvi vrsti pa je predstava zabavna komedija o
lepotah in pasteh snemanja filma, o ljubezni do filma in nepozabnem prijateljstvu.
Igrajo: Desa Muck, Peter Zobec, Vesna Jevnikar, Igor tamulak in drugi.
Cena vstopnice: 10 EUR. Rezervacija vstopnic: v pisarni JZK Litija ali po telefonu
(01/8980 270)
TEDEN VSEIVLJENJSKEGA UÈENJA - Tudi letos smo se v Javnem zavodu
za kulturo pridruili akciji Andragokega centra Slovenije v vseslovenski akciji
Teden vseivljenjskega uèenja. 15. oktobra smo pripravili brezplaèno RESTAVRATORSKO DELAVNICO, kjer so se udeleenci seznanili s postopki konserviranja
in restavriranja predmetov, s seboj pa so prinesli tudi nekaj svojih predmetov, ki so
jih pod vodstvom mentorja obdelali po strokovnih navodilih. Delavnico je vodil
Franci Lesjak, restavratorsko-konservatorski tehnik.
Tudi v litijskem muzeju je bil cel teden omogoèen brezplaèen ogled muzejskih zbirk
in po elji tudi dokumentarnega filma o zgodovini reènega prometa na reki Savi.

KLEKLJARSKI TEÈAJ - V tem mesecu smo ponovno prièeli s klekljarskimi

teèaji. Tokrat imamo kar dve skupini, ki obiskujeta zaèetni in nadaljevalni teèaj. Oba
teèaja vodi ga. Darja Rajek.
Oèitno je ta lepa slovenska umetnost cenjena in priljubljena tudi v Litiji in ponosni
smo lahko, da tudi pri nas na ta naèin prispevamo k ohranjanju slovenske kulturne
dedièine.
Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

KOLEDAR PRIREDITEV V KNJINICI LITIJA, november 2007:
 8. 11. bo v Knjinici martno Predstavitev rodu Pregljev, iz katerega izhajata
nobelovec Fritz Pregl in slikarka Mira Pregel; rodovnik je izdelal Joe Sinigoj na
pobudo Pavla Smoleja, umetniko ga je dovrila Marija Smolej. Na Sreèanje s
Preglji vas vabimo ob 19. uri.
 Uri pravljic bosta 13. 11. v Litiji, 15. 11. pa v martnem, ob 18. uri.

LITERARNI VEÈER Z NEJKO OMAHEN - V èetrtek 11. oktobra je bil v

marski knjinici literarni veèer z Nejko Omahen. Predstavila je svoje novo delo,
Spremembe, spremembe. Pie e od osnovnoolskih let, danes imamo na policah
e sedem njenih del. V kulturnem programu so sodelovale uèenke G Litijamartno, odlomke sta brali uèenki O martno. Druenje z Nejko je nenavadno
iskrivo in polno energije  navduuje s svojim optimizmom in dobro voljo, seveda
tudi s pravo mero humorja. Da so njene knjige nenehno izposojene, prièa o tem,
da je izredno priljubljena tudi med bralci in bralkami Knjinice Litija, zato kar nismo
mogli razumeti, da se sreèanja s to popularno slovensko avtorico niso udeleili v
veèjem tevilu.

 Èe vas zanima Kolumbija, bo za vas potopisno predavanje 19. 11. ob 19. uri,
v Knjinici Litija. Predaval bo iga Kokalj.
 Ob dnevu splonih knjinic bo Knjinica Litija izdala zbornik, ki bo posveèen 40
letnici matiènosti litijske knjinice in 135 letnici ustanovitve Narodne èitalnice v
martnem. Predstavitev bo 20. 11. ob 19. uri, v Knjinici Litija.
 V novembru bosta e pravljièni uri 27. in 29. 11., v Litji in martnem, ob 18. uri.
Geslo ob Tednu vseivljenjskega uèenja je bilo: ivljenje je uèenje  naj bo
veselo! Tudi s pomoèjo vae knjinice!
Pripravili Andreja TUHEC in Aleksandra MAVRETIÈ
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IZ LITIJSKE ZGODOVINE (14)
Da so olske reforme e od nekdaj burile take in drugaène duhove, je
dokaz zapis, ki je izel v Slovencu, 15. novembra 1873. Takole pravijo:
»Ljudske ole ljubljanske okolice dobile so ukaz od c.kr. okrajnega olskega
sveta, da se imajo zaèeti 10. t.m. in sicer prvikrat, dasiravno to zapoveduje e
ministerski ukaz od leta 1870. Kaj èudno je, da nam so ta ukaz poslali ele vèeraj
t.j. 9. t.m., dasiravno mora krajni olski svet ravnatelju olskemu postavno e 8
dni pred olskim zaèetkom oddati izpisek vseh za olo godnih otrok. Kako bo
krajni olski svet mogel to storiti, ker je ta ukaz ele vèeraj doel, in sicer ne
krajnemu olskemu svetu, ampak ravnatelju? Èe ravnatelj krajnemu olskemu
svetu ne bi bil povedal, bi krajni olski svet v ti reèi ne bil niè vedil. Vidi se, tedaj
kako poèasi se vse reuje. olo smo pa povsod zaèeli po stari navadi e 3.
novembra, ker nismo prièakovali zgoraj omenjenega ukaza, kterega nam e
nobeno leto niso poslali, akoravno bi bili morali to e dve leti storiti.
Pa to le mimogrede omenim. Nekaj druzega pa more vsakdo malo èudno pogledati,
namreè uèni naèrt, kterega sme sostaviti le uèiteljski zbor. Pri nas pa se je to
nekako drugaèe zgodilo, ker c.kr. okrajni olski nadzornik dozdaj e ni sklical
uèiteljskega zbora, ampak ga bodo ele menda o boiènih poèitnicah. Morda je
takrat po nadzornikovi misli pripravneji èas za uèiteljski zbor ali pa bolj po novi
eri; kajti prav je, da je le drugaèe kot nekdaj, naj e bo dobro ali ne.
Omenjeni uèni naèrt je po kurendi c.kr. okrajnega olskega sveta od 1. novembra
t.l. izdelan na podlagi ministerskega ukaza od 12. julija 1869, kteri ukaz pa nima

veè veljave. Ukaz ministerstva za bogoèastje od 20. avgusta 1870 se namreè glasi: Po enorazrednih
olah s poldnevnim poukom ima I. skupina po 12, II. po 18 ur na teden. Okrajni olski svet pa je
zapovedal, da se mora v I. skupini po 14, v drugi po 18 ur na teden pouèevati. Tedaj ima okrajni
olski svet veèjo oblast nego minister, ali pa ministerskega ukaza ne razume.
Tudi nam je poèitnice v èetrtek vzel in namesto tega zapovedal priboljek 6 ur dalje poduèevati.
Mislimo, da je èetrtek postavno prost. Kako je vendar to, da se c.kr. okrajni olski svet ne dri
paragrafov ministrovih in c.kr. deelnega sveta? Paragraf ministerstva za uk in bogoèastje od
20. avgusta 1870 se glasi: Dneve, ob kterih so med letom poèitnice, doloèuje deelna uèilina
oblast  a ne okrajna!
Ako hoèejo vije oblastnije, da bodo podloni imeli spotovanje do postave, se morajo tudi one
natanko drati postave, ne pa dajati ukazov, kteri se s postavo ne vjemajo.«
Je potreben komentar?
AKTUALNO
Ob cesti proti Moeniku, kaken kilometer od savskega mostu, stoji pozabljen kamnit spomenik.
Iz precej obledelega napisa se da razbrati, da se je na tem mestu leta 1899 ponesreèil Mihael
Baver, gojenec kadetske infanterijske ole iz Maribora. Bralce spraujemo, ali morda kdo ve kaj
veè o tem spomeniku? Kdo ga je postavil? Ga kdo oskrbuje? Kdo je lastnik? Morda kdo pozna
zgodbo o mladem kadetu? Ker spomenik predstavlja zanimiv ostanek preteklih èasov, bi ga v
Javnem zavodu za kulturo radi obnovili in uradno zabeleili kruto usodo mladega fanta, ki je
konèal svojo ivljenjsko pot v naih krajih. Èe ima kdo kakrenkoli podatek o tem, naj ga sporoèi
v Javni zavod za kulturo, osebno ali po telefonu (01/89 80 270 ali GSM 041/689-160).
Helena HAUPTMAN
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OKTOBER v znamenju otrok in
mladine - Jesensko vzduje je

dodobra zabrisalo brezskrbnost poletnih
dni. olsko delo teèe ponovno po starih
tirih z nekaterimi posodobitvami, veè
se nam jih napoveduje v novem olskem letu. Mesec, v katerem smo, je e posebno namenjen
otrokom in mladini s poudarkom na aktivnem preivljanju
prostega èasa. Odrasli smo mladim vzor. Na ivljenjski stil,
bolj ali manj aktiven, se prenaa na otroke. Veliko lahko pri
tem pomaga ola, a s skupnimi moèmi bomo e uspeneji.
V oli smo oktobrske dejavnosti organizirali e posebej aktivno
in pestro: od kulturnih, naravoslovnih in tehnikih dni do
ekskurzij za uèence tudi izven naih meja. Teden otroka smo
zakljuèili z obiskom Primoa Suhodolèana, ki velja za enega
najbolj priljubljenih mladinskih pisateljev. Literarna besedila
Primoa Suhodolèana se v veliki meri posveèajo preivljanju
prostega èasa. Njegovi junaki odraèajo v sproèene,
odgovorne in ustvarjalne ljudi tudi zaradi tega, ker se v prostem
èasu ukvarjajo s portom, se veselijo skupnih dogodivèin v
naravi, predvsem pa se veliko smejijo. Da se za temi zabavnimi
zgodbami skriva e bolj zabaven pisatelj, so se uèenci O
Gradec lahko sami preprièali. olska jedilnica se je namreè
dve uri kar tresla od smeha. Sreèanje s Primoem
Suhodolèanom je uèencem in uèiteljem O Gradec polepalo
sicer temaèno in deevno delovno soboto.
Stanka SIRK

Uèenci so obiskali knjinico MAG, kjer so se sreèali z malo
drugaènimi slikanicami in knjigami. Sprostili in razgibali smo
se na portnem dnevu, ki je bil atletsko obarvan. Imeli smo
tudi pravljièni dan, kjer so uèenci predstavili svojo najljubo
knjigo.

DOBRODELNA AKCIJA NA O GRADEC - Na O Gradec
in naih podrunicah smo se odloèili za celoletni dobrodelni
projekt zbiranja plastiènih zamakov z namenom pomoèi pri
nakupu invalidskega vozièka za gimnazijca iz Ljubljane. Poleg
dobrega namena je tu e ekoloki vidik akcije, saj so zamaki
praktièno odpadek, zdaj pa bodo li v reciklao. Vsi uèenci so
nad akcijo navdueni in kar tekmujejo med seboj. Po borih
dveh tednih smo s skupnimi moèmi zbrali e 25 kg zamakov.
Do 42 ton je e daleè, a tudi tisoè milj dolga pot se priène s
prvim korakom, kajne? No, na tej poti nismo sami. Akciji se je
pridruil tudi VVZ Litija, enota Medvedek. Svojo pomoè pa so
nam obljubile tudi nekatere litijske restavracije in picerije.

Irena KOKALJ

POMAGAMO TUDI OTROKOM V ELEZNIKIH - Divjanje

voda v Sloveniji je v preteklem mesecu marsikateremu otroku
»odplavilo« brezskrbnost in varen dom. Ne dolgo tega je tudi
Litija in njena okolica obèutila nemoè ob naravnih silah, zato
smo se uèenci in uèitelji odloèili, da priskoèimo na pomoè
prebivalcem eleznikov in okolice. Ob pozivu k dobrodelni
akciji so si nai uèenci teko predstavljali, da v enem samem
dnevu lahko ostane brez najosnovnejih stvari  brez obleke,
obutve, olskih potrebèin, igraè Brez najveèjega bogastva
otrotva  brez pravljice. Spontano se je oblikovalo geslo
»povrnimo otrokom iz eleznikov vsaj delèek brezskrbnega
otrotva, vrnimo jim pravljice«. Zbirali smo slikanice in knjige,
ki so jih nai uèenci lahko pogreili v svojih knjinih zbirkah,
med njimi pa so se znale tudi razliène druabne igre. S
ponosom smo prispevali po najboljih moèeh, se pogovarjali
o monostih, da lahko podobna nesreèa prizadene tudi nas in
ugotavljali, da nesebièna pomoè èloveku v nesreèi osreèuje
tako tistega, ki mu pomoè ponujamo, kot tudi tistega, ki daje.
Dunja POAREK

GOLF KOT INTERESNA DEJAVNOST - Golf je izjemno

primeren port za otroke, èeprav se nekaterim zdi, da je
preveè statièen in dolgoèasen. Tudi otroci imajo radi red in
disciplino, radi se podredijo pravilom na nevsiljiv naèin, kot
jim to dopuèa golf. Med igro se otroci uèijo spotovati drug
drugega, spotovati naravo, sprejeti usodo slabo odbite ogice,
zanaati se nase in svoje odloèitve, kako odigrati posamezni
udarec in e najbolj, kako ohranjati potenost glede kaznovanja
samega sebe ob kritvi pravil in tako postati pokonèna oseba.
Glede na to, da je to igra, ki se odvija v naravi in je dolgotrajna,

jih dodobra zaposli in odvrne od statiènega preivljanja
prostega èasa pred TV sprejemniki in raèunalniki.
Vse te omenjene prednosti so botrovale, da smo se v tem
olskem letu na O Gradec odloèili ponuditi golf kot interesno
dejavnost v okviru GOLF ZVEZE SLOVENIJE. Dejavnost poteka
ob èetrtkih, esto olsko uro v telovadnici pod strokovnim
vodstvom uèitelja golfa. V zimskem delu se bodo uèenci
skozi razliène elementarne igre nauèili posameznih tehnik
udarcev, spomladi, ko bodo obvladali osnove, bodo odli
nekajkrat tudi na vadbièe in igrièe, kjer bodo lahko svoje
znanje uporabili tudi v igri.
Sreèko SOMRAK

NOVICA S P HOTIÈ - Tudi na nai oli smo ob TEDNU
OTROKA pripravili vrsto razliènih dejavnosti, tako med poukom
kot tudi v oddelkih podaljanega bivanja. V ponedeljek smo
se z uèenci pogovarjali o njihovih dolnosti in tudi o njihovih
pravicah. Uèenci I. triade so imeli naravoslovni dan o zdravju.
Obiskala jih je ga. Bojana iz ZD Litija. V sredo smo imeli
knjinièno vzgojo z go. Erno iz Knjinice Litija. V èetrtek pa
smo si z ostalimi podruniènimi olami ogledali film v Koloseju
z naslovom Divji valovi. V popoldanskem èasu pa so potekale
razliène ustvarjalne delavnice, kostanjev piknik in porte igre.
Uèiteljice P Hotiè

UTRINKI S P VAÈE - Kako smo preiveli deevno sobotno
dopoldne V OLI? Ne, vreme nam ni bilo prav niè naklonjeno,
ko smo se v soboto zjutraj uèenci z Vaè prebudili in se verjetno
vsi »prijeli za glavo« ob misli, da nas èaka delovna sobota
(Maa, 9. r). »Kar se mora, se paè mora,« smo si mislili, ko
smo se odpravljali v olo. Napovedan smo namreè imeli obisk
gostje, pesnice, pisateljice in svobodne umetnice Ifigenije
Simonoviæ. Na njen obisk smo se sicer pripravili, a ker
razmiljamo s svojo glavo in ker je bila celo sobota, nas je bilo
teko navduiti.
 Ima zelo zanimiv naèin »ustvarjanja« pesmi. Vsi smo bili
povabljeni, da ji povemo nekaj besed, ki so postale osnova
za pesem. Skupaj smo iskali tudi rime in se zabavali ob
ustvarjanju: muca  mama  de  salama
kakorkoli,
nastala je smiselna celota iz nenavadno nanizanih besed.
Nastala je naa pesem (Klavdija, 9. r).
 Jaz pa sem bil preseneèen, ko sem opazoval, kako je znala
navduiti otroke za branje knjig. Veè mi je bila njena
»navihanost«, zelo pomembna pa razlaga, od kod èrpa ona,
kdo jo navduuje (Dane Zajc, Niko Grafenauer). Uredila je
tudi pesmi Vitomila Zupana  v letu 2006 so izle Pesmi iz
zapora, v letu 2007 pa Pesmi s »prostosti«. Koliko ur dela je
bilo vloenih v zbiranje, urejanje, prepisovanje njegovih
pesmi kar malo sem se zamislil (Kristjan, 9. r).
 Meni je bila pesem, ki smo jo sestavili sicer veè, za
ilustracije pa al nisem vedela, kaj predstavljajo. »No, umetnik
ima paè svoje oèi« (Nives, 9. r).
 Naslov njene knjige za otroke je tudi Punèka z grdimi lasmi
in povedala nam je, da si je to punèko v resnici kupila
(Lavra, 5.r).
Konèno, naa delovna sobota je bila zakljuèena. Sicer nismo
trpeli, a za nedeljo smo se pripravili na poèitek doma.

Prve solze novincev v litijskih vrtcih so se posuile
in otroci e korajno nabirajo vrtèevske izkunje.
Prizadevne vzgojiteljice se trudijo njihovo igro
obogatiti z razliènimi dejavnostmi.
V prvem tednu oktobra, ko imajo vsi otroci sveta svoj teden
- teden otroka, je bilo e posebej pestro in zanimivo. Lutkovne
igre vzgojiteljic, izleti, zabavne igre, obiski... in e bi lahko
natevali. Malèke èaka v prihodnjih mesecih e veliko
zanimivih dejavnosti, ob katerih si bodo pridobivali potrebne
izkunje za zdrav razvoj v predolskem obdobju. Vsi zaposleni
se bomo trudili, da bomo z ljubeznijo in strokovno odgovornostjo uresnièevali cilje, ki smo si jih zastavili na zaèetku
vrtèevskega leta.
Na igrièu vrtca Medvedek in Najdihojca so nae malèke
razveselila tudi nova igrala. Pri nabavi igral je pomagalo
podjetje Begrad, ki je ob zaèetku gradnje stanovanj na
Rozmanovem trgu, vrtcu Najdihojca, podarilo èek za 5000
EUR. Zares prijazna in humana gesta! Veselo vznemirjenje
in zadovoljstvo na otrokih obrazih je povedalo, da je bila
njihova odloèitev zares prava.

PRENOVLJENA CENTRALNA KUHINJA - Med poletnimi
poèitnicami smo uspeno zakljuèili s prenovo centralne
kuhinje. Zahteven projekt je dobil epilog v sredo, 10. oktobra
2007, ko smo slavnostno otvorili kuhinjo, katero smo v
septembru e dodobra preizkusili. Otvoritve so se, poleg
zaposlenih, udeleili e izvajalci del, upana g. Franci Rokavec
in g. Milan Izlakar ter bivi ravnatelj vrtca g. Franci Konèar,
ki je opisal trnovo pot od ugotovitve inpektorjev, da je
nujno potrebna obnova, do zaèetka obratovanja. Veliko èasa,
truda in odgovornega dela je bilo potrebno, da se je projekt
zakljuèil v predvidenem roku, do zaèetka olskega leta.
Zahvaljujemo se upanu obèine Litija, g. Franciju Rokavcu,
in oddelku za drubene dejavnosti, ki so za nae teave
imeli posluh in razumevanje. Zavedamo se, da je bila
investicija velika, vendar potrebna in predstavlja dolgoroèno
reitev. S to prenovo so pridobili predvsem nai otroci!
Ravnateljica: Lili PLASKAN

VARNO IN ZDRAVO V VRTEC - Na pobudo Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS Obèine Litija,
smo se v vrtcu Medvedek s svojimi dejavnostmi prikljuèili
projektu DAN BREZ AVTOMOBILOV. V tednu, od 17. 9. do
21. 9. 2007, so otroci preko igre spoznavali prometna
sredstva in cestno prometne predpise ter se varno vkljuèevali v promet kot peci.
Ob zakljuèku projekta smo izdelke predstavili na stojnici, ki
je bila postavljena na zaprtem delu ceste od vrtca do ole.
Otroci so ta dan lahko risali po cesti, se posladkali z
bonboni in poigrali z baloni.
Vzgojiteljice vrtca Medvedek

Utrinke zbrala: Dajana MAURIÈ

MINI ROKOMET ZA DEKLICE
Za nami je uspena sezona v organizaciji ter
izvedbi treningov mini rokometa za deklice,
ki so se izvajali na O Litija, O Gradec,
PO Vaèe ter O martno. Organizirali in
izvedli smo kar nekaj turnirjev na teh olah,
kjer so se deklice pomerile s svojimi sovrstnicami v igranju mini rokometa. Dekleta iz O
Litija pa so zastopale svojo olo tudi v Zasavskem prvenstvu v mini rokometu za
deklice, kjer so zasedle prvo mesto.
Tudi v letonji sezoni ne pozabljamo na najmlaje deklice,
saj na vseh tirih olah nadaljujemo s treningi. Mali
rokomet je igra za otroke od 6. do 10. leta. Osnovna
filozofija je uitek, veselje ob igri, pridobivanje novih
izkuenj. Mali rokomet razvija tudi otrokove osnovne
motoriène sposobnosti in jih tudi socializira, jim razvija
obèutek kolektivnosti, motvenega duha in potene igre.
Taktièna znanja se razvijajo predvsem preko elementarnih
iger. Je vrsta vzgoje mladih portnikov, animira otroke ter
se prilagaja njihovim potrebam in interesom.
V rokometno olo na svoji osnovni oli se e vedno lahko
vkljuèijo vsa dekleta letnik 1997 in mlaje (tudi fantje so
dobrodoli). Tudi prvoolke in drugoolke niso izvzete,
saj so treningi prilagojeni tudi njihovi starosti. Na vseh
treningih sta prisotna dva trenerja  glavni trener ter

pomoni trener, ki skrbita za kvalitetno izvajanje vaj.
Treningi potekajo dvakrat tedensko.
Dekleta iz O Litija, O Gradec ter PO Vaèe bodo zastopale
svoje ole tudi na Zasavskem prvenstvu v mini rokometu
za deklice (z O martno se e dogovarjamo). Prvenstvo
bo organizirano v obliki turnirjev, ki bodo predvidoma
potekali enkrat meseèno na olah v Zagorju oziroma v
Litiji. Vsako ekipo bo zastopalo od deset do tirinajst
igralk ter bodo razdeljene na dve skupini. Posamezna
tekma bo trajala 3x10 minut. V prvi tretjini bodo igrale
igralke iz prve skupine, v drugi tretjini igralke iz druge
skupine, v tretji tretjini pa bo lahko nastopila meana
skupina tako, da bodo lahko res vsa dekleta uivala v
rokometnih korakih.
Dragica ONTAR

URNIK TRENINGOV
O LITIJA: torek od 14.30 do 15.30,
petek od 13.15 do 14.30
O GRADEC: ponedeljek od 14.30 do 15.30,
èetrtek od 15.00 do 16.00
O MARTNO: ponedeljek od 14.00 do 15.00,
èetrtek od 14.00. do 15.00
PO VAÈE: e v dogovoru
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MALE SIVE CELICE - V èetrtek,

4.10.2007, je na O Brinje Grosuplje
potekalo regijsko predtekmovanje za kviz
Male sive celice, ki je e vrsto let na
sporedu TV Slovenija. Po pisnem delu
so uèenci 7. razreda Petra Kavèiè, Lavra
Zupanèiè in David Andrejèiè med 51
ekipami ljubljanskega obmoèja skupaj s e tremi olami dosegli
1. mesto. Tako so se uvrstili na kraji kviz, po katerem so
pristali na 3. mestu. Njihove priprave je spremljala mentorica
Alojzija Boncelj.

OLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE - V petek, 28.9.2007,
je na oli potekalo tekmovanje iz logike. Udeleilo se ga je 44
uèencev od 6. do 9.razreda. Bronasto priznanje je prejelo 12
uèencev. Na dravno tekmovanje, ki bo 20.10.2007 so se
uvrstili uèenci: Karolina krabanja, 7.b; Lavra Zupanèiè, 7.a;
Rok alamun, 8.a; Ale Turiè, 8.b; Daa Rajh, 9.b in Nastja
Fras, 9.a. Njihova mentorica je Angela Marolt. elimo jim
veliko uspehov pri trenju logiènih orehov.
KULTURNA OLA 2007 - O Litija je bila izmed 66 ol
nominirana po izboru strokovne komisije Zveze kulturnih drutev
Slovenije za naziv Kulturna ola 2007. Zakljuèno sreèanje in
razglasitev nagrajencev bo 26.10.2007 na Spodnji Slivni.

LETNA OLA V NARAVI - Na obrobju Kopra se neposredno

ob morski obali razteza hotelski kompleks usterna, ki je bil
teden dni dom uèencem petih razredov Osnovne ole Litija in
podruniènih ol Konjica, Polnik in Sava. Pokriti bazeni,
bazeni na terasi hotela in morje so nudili obilo monosti za
uèenje in izpopolnjevanje plavanja. To je omogoèalo tudi lepo
vreme, ki jim je bilo naklonjeno cel teden. Z ladjico so se
odpeljali v Piran in si poleg mesta ogledali e Akvarij.
Znaèilnosti sredozemskega rastja so spoznavali v okolici
hotela. Naredili so e nekaj poskusov s pomoèjo sonca. Na
noènem sprehodu so si ogledali Koper in iz papirja naredili
maketo pristanièa. Kar prehitro je priel petkov veèer, na
katerem so se predstavile plavalne skupine, uèitelji plavanja
pa so podelili 7 zlatih, 32 srebrnih in 22 bronastih delfinèkov.
Zlate delfinèke so prejeli Nika Koprivnikar, Zala Zupan, Domen
Pirc, Enes Karariæ, Matic Mandelj, Rok Ribariè in Domen
Sedevèiè.
Zbrala in uredila Petra PAVLICA, prof.

TEDEN OTROKA - Na O Litija smo v Tednu otroka pripravili

razliène aktivnosti za nae uèence, saj smo eleli na poseben
naèin obeleiti njihove dni.
Nai najmlaji uèenci so imeli skozi celoten teden organizirane
razliène dogodke. Prvoolèki so uivali v igralnem dnevu,
odli na portni dan, priredili kostanjev piknik ter povabili
bodoèe prvoolèke iz Vrtca Najdihojca na obisk v razred ter na
pravljièno urico. Kot dobri gostitelji jih niso pustili oditi praznih
rok, saj so za spomin odnesli prisrène medvedke, ki so jih
pripravili z uèiteljicama in vzgojiteljico. Uèenci drugega razreda
so se odpravili na portni dan, ustvarjali s kredami na olskem
igrièu, uivali v igralnem dnevu ter pravljièni urici. Tudi
tretjeolci so tople jesenske dni izkoristili za portni in igralni
dan. Knjinica Litija je svoja vrata odprla za uèence 3.5.
razreda ter uèence iz Podruniène ole s prilagojenim
programom. Knjinièarke so jim predstavile razliène knjige,
razkazale celotno knjinico, prebrale zanimivo zgodbo ter jih
poduèile, kako se ravna s knjigami. V sodelovanju z Rdeèim
kriem Litija smo za uèence 3. in 4. razreda ter uèence
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Podruniène ole s prilagojenim programom organizirali
delavnico prve pomoèi, kjer sta jim prostovoljki predstavili
osnove prve pomoèi ter preventivnega ravnanja. Uèenci so
razredne ure izkoristili za pogovor o preivljanju prostega èasa,
saj je bila tematska zasnova letonjega Tedna otroka Zabava
in prosti èas mladih. Predstavniki olske skupnosti so na
prvem sestanku zaèrtali delo za olsko leto 2007/2008.
Mladinski center Litija je za uèence 9. razreda in Podruniène
ole s prilagojenim programom pripravil bobnarsko in
kulinarièno delavnico ter predstavitev svojih aktivnosti.
Izpeljali smo tudi humanitarno akcijo, ki smo jo v sodelovanju
z Rdeèim kriem zasnovali za otroke iz eleznikov. Zanje smo
zbirali igraèe in druge predmete za preivljanje prostega èasa
ter jim pripeli dobre misli, da se ne bi èutili osamljene in
pozabljene v tekih trenutkih. Akcija je bila zelo uspena, saj
smo zbrali veè kot 420 razliènih igraè in rekvizitov. Uèenci O
Litija so se v akciji izkazali kot dobrosrèni, velikoduni in
obèutljivi za stiske soèloveka. Vsem uèencem in starem se
za podarjene predmete iskreno zahvaljujemo.
Za konec pa le e misel, ki so jo oblikovali uèenci 2.a razreda
skupaj z uèiteljico: ELIMO VAM ÈIM VEÈ TOPLEGA SONCA
IN BREZSKRBNE IGRE! Iskreno upamo, da se njihova misel
uresnièi.
Barbara TEAK, svet. delavka

V kar devetih skupinah se bodo v
tem olskem letu sreèevali uèenci,
stari in pedagoki delavci. Osnovna metoda dela bo pogovor, za
katerega zmanjkuje èasa. Skupine
so imele v septembru prva sreèanja.
V soboto 15. 9. so imeli uèenci
naravoslovni dan. Spoznali so
intervencijske slube. Predstavitev je zelo uspeno in
organizirano potekala v Kresnicah. Uèenci vseh oddelkov so
opravili zdravnike preglede. Tako so bili o zdravstvenem
stanju otrok informirani tudi razredniki, ki bodo lahko uèence
spodbujali k zdravemu naèinu ivljenja in k skrbi zase. Prvi
roditeljski sestanek so izvedli v èetrtek, 20. 9. 07, starem je
prihod popestril mag. Andrej Guèek z igranjem na klavir.
Pozdravila jih je ravnateljica mag. Gabrijela Hauptman, Marjeta
Mlakar  Agre pa jim je predstavila Letni delovni naèrt. Tudi
v nijem izobrazbenem standardu bo v tem olskem letu
nacionalno preverjanje znanja, o èemer je spregovorila Nataa
Zupan Cvetear. Po sestanku je bilo predavanje dr. Vrabiè
Deman o preventivnem cepljenju deklet proti virusu HPV. V
petek, 28. 9. 2007, je bil Dan defektologov. Organizirano je
bilo 20. sreèanje Drutva defektologov Slovenije v Kamniku,
ki so se ga udeleile tudi tiri defektologinje iz Osnovne ole
Litija.
Marjeta MLAKAR-AGRE

SODELOVANJE NA OBÈINSKI LIKOVNI KOLONIJI - Od

13. do 15. septembra je potekala, e tradicionalna, Likovna
kolonija mladih. Letos smo gostovali na Pohorju. Kot vsa leta
poprej, so se je udeleili tudi uèenci Osnovne ole Litija,
Podrunice s prilagojenim programom. Pozno poletje se je e
nagibalo v jesen, tako da so nai nadobudni ustvarjalci imeli
veliko monosti ustvarjanja v toplih, jesenskih barvah. Marija
Pirc, Romana Pangeriè in Alja Potokar so dokazali, da imajo
izreden smisel za likovno ustvarjanje. Presenetili so s svojimi
idejami, vztrajnostjo in sposobnostjo. Najpomembneje pa je,
da so bili s svojimi izdelki tudi sami zadovoljni in da so pri delu
uivali. Ustvarjeno bodo predstavili na skupinski razstavi, ki
bo v avli Obèine Litija predvidoma v mesecu februarju 2008.
Barbara KLANEK

TEDEN OTROKA - Za uèence smo v okviru TEDNA OTROKA
pripravili kar nekaj aktivnosti. Obiskali so Mladinski center,
kjer so jim prostovoljci pripravili zanimiv program, ogledali so
si Matièno knjinico, prostovoljke Rdeèega kria Litija so
pripravile delavnico z naslovom »Samo eno ivljenje ima«,
sestala se je skupnost uèencev ole. Na razrednih urah so se
pogovarjali o temi letonjega otrokega parlamenta »Zabava
in prosti èas mladih«, se igrali in zabavali na igralnih uricah in
sodelovali v dobrodelni akciji »Igraèa in lepa misel zate«,
tako, da so prinesli igraèe za otroke iz eleznikov. V ponedeljek,
1. 10. 07 pa je uèence obiskala ga. Lili Poglajen, ki je pripravila
delavnico roènih del. Razstavila je svoje izdelke, prtièke, vaze,
torbice, kvaèkane èebele, metulje in uèencem predstavila
roèna dela. Najbolj spretni so se lahko tudi preizkusili v
kvaèkanju. Nekaj uèencev je bilo navduenih, ga. Lili jim je
podarila kvaèko in volno. Dogovorili smo se, da bomo v
sodelovanju z go. Lili organizirali kroek roènih del, saj so bili
uèenci in uèitelji zainteresirani, pa tudi zato, ker so roèna dela
e skoraj utonila v pozabo.
Nataa ZUPAN CVETEAR

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

PORTEN SKOK V NOVO OLSKO LETO - Na Podrunièni

oli Sava smo olsko leto zaèeli zelo portno. e 12.09.2007
smo imeli portni dan. Na povabilo soolca Nika Vozlja in
njegovih starev smo se odpravili v slabo uro oddaljen Mojak.
Jutro je bilo hladno, a izza oblakov so e kukali prvi sonèni
arki. Uèenci 1.,2. in 3. razreda z uèiteljicama Katjo in Tanjo
ter gospodinjo Metko, smo si oprtali nahrbtnike s slastno
malico in se dobre volje odpravili na pot. Dobrodolica gostiteljev
je bila prijazna in slastna. Na mizi je bil kup dobrot, èaj v
posodi pa vroè. Gospodarji so nam razkazali svoj mali »raj«,
kjer je za otroke odlièno poskrbljeno. Kegljali so, balinali, se
vozili po toboganu, se gugali na gugalnicah, vozili s kolesom,
avtomobilèkom in skirojem, igrali nogomet, izvabljali glasbo iz
harmonike in opazovali blinji potoèek.Èas je prehitro minil in
na nao alost smo se morali kar prehitro posloviti.V oli sta
nas namreè èakala kosilo in uèiteljica Maa. Povabili so nas,
naj se vrnemo, ko bo zapadel sneg, kajti za hio imajo velik
hrib, kjer postavijo vleènico in ga uredijo za smuèanje in
sankanje. Zato komaj èakamo na prvi sneg. Preden zapade
pa se nam bo gotovo zgodilo e marsikaj zanimivega.
Tanja BERGANT PETRIÈ

○○○○○○○○○○○○○○○
KONCERT PIANISTA PRIMOA MAVRIÈA

V sredo, 3. oktobra 2007, smo v knjinici Osnovne ole
Litija prisluhnili mlademu pianistu Primou Mavrièu,
tudentu podiplomskega tudija klavirja na Akademiji za
glasbo v Zagrebu in dobitniku tevilnih nagrad na razliènih
tekmovanjih.
V dobri uri trajajoèem programu smo prisluhnili skladbam F.
Chopina in F. Schuberta. Vsi poslualci smo bili ganjeni nad
njegovo iskreno in doiveto interpretacijo skladb, tehnièno
poplnostjo in zanesljivostjo izvedbe.
S hvalenostjo v srcih smo mu zaeleli e veliko uspehov na
njegovi umetniki poti, z upanjem, da nas e kdaj obogati s
svojim igranjem.
Klavirski oddelek G Litija-martno

TEDEN OTROKA V VRTCU ÈEBELICA - V tednu otroka
smo v naem vrtcu posvetili pravicam otrok, predvsem pa
smo izpostavili pravico do igre ter prijateljev in pravico do
spolne nedotakljivosti. Seveda smo razmiljali tudi o tem,
kaj lahko mi naredimo za uresnièitev teh pravic. Prvi in drugi
dan smo se z lutko o tem pogovarjali in izdelali dva plakata.
Naslednji dan smo se sreèali s prijatelji iz oddelka z Dol in se
odpeljali v Novo Goro, kjer smo skupaj nabirali kostanj za
kostanjev piknik. Imeli smo prekrasno vreme, uivali smo v
prijetnem soncu in jesenskih barvah. Nali smo tudi nekaj
gobic. V èetrtek smo se ponovno sreèali s prijatelji z Dol ter
si skupaj ogledali lutkovno igrico »Zajèek in hruka«, ki smo
jo odigrale vzgojiteljice in nadaljevali s kostanjevim piknikom.
Zadovoljni so se otroci poslovili od prijateljev in jih vabili, da
nas e obièejo. V petek smo na eljo otrok e enkrat
odigrale lutkovno igrico. Nadaljevali pa smo s portnim
dopoldnevom. Pomerili smo se v gibalnih in tafetnih igrah.
Vsi smo bili zmagovalci.
Marinka LENART

TEDEN OTROKA V VRTCU DOLE PRI LITIJI - Nastopilo
je novo olsko leto in z njim so prestopili prag dolske ole
tudi otroci, ki obiskujejo tamkajnji vrtec. Letos teje skupina
osem otrok, starosti tri do est let.
Prvi teden v oktobru je potekal v znamenju tedna otroka in
eleli smo ga popestriti in obogatiti z dodatnimi dejavnostmi.
Na cilj je bil, da otrokom predstavimo in pribliamo njihove
pravice in dolnosti ter s tem upotevamo naèela enakih
monosti in razliènosti med otroki. V ta namen smo pripravili
dvodnevno skupinsko sreèanje s prijatelji iz gabrovkega
vrtca. Skupaj s strokovnimi delavkami smo organizirale
nabiranje kostanja v Gobniku in Novi gori, naslednji dan pa
so si lahko ogledali lutkovno igrico »Zajèek in hruka».
Druenje smo tako zakljuèili s kostanjevim piknikom. Namen
sreèanja je bilo predvsem sproèeno druenje in vzpostavitev
novih prijateljskih vezi, ki so e kako potrebne za otrokov
celovit razvoj.
Vzgojiteljica: Anica JAZBINEK
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OBVESTILA

Oktober 2007

IZLET STAREJIH IN
INVALIDNIH

IZLET KORK KRESNICE

Obmoèno zdruenje RK Litija je v skladu
s programom aktivnosti v èetrtek,
27.9.2007, organiziralo enodnevni izlet
za stareje in invalidne osebe iz
obmoèja Obèine Litija in Obèine
martno pri Litiji. V Ljubljani smo se
ustavili na Kongresnem trgu. Zaradi
obilnih padavin, smo prevoz z ladjico prestavili na veèerni
èas. Z vodièi smo zapluli po reki Ljubljanici skozi prestolnico.
Reka Ljubljanica zaznamuje mesto s svojimi zanimivimi mostovi
in slikovitimi nabreji v starem mestnem jedru, nekoè pa je
bila kot plovna pot tudi eden glavnih virov preskrbe. Ogledi z
ladjico so prijetno in zanimivo doivetje mesta iz druge
perspektive. Ogledali smo si obnovljeno Stolnico (Cerkev Sv.
Nikolaja) s tevilnimi umetninami, se povzpeli z vzpenjaèo na
ljubljanski grad, z grajskega stolpa pa smo si ogledali Ljubljano.
Pot smo nadaljevali do gostinsko rekreacijskega centra GRC
Zapolje pri Logatcu, kjer je bilo skupno kosilo.

Ples najstarejih parov
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Kosilu je sledil kulturni program in druabno sreèanje,
sodelovali pa so, tako kot je v navadi, vsi udeleenci izleta.
Tudi letos so se nam pridruili mladi prostovoljci RK: Ale s
harmoniko ter Tanja in Irena.
Danica SVERINA

SAMO ENO IVLJENJE IMA

DELAVNICE ZA UÈENCE 3. DO 5. RAZREDA O
Osnovna ola Litija se je odzvala naemu povabilu, da uèenci
nijih razredov sodelujejo v delavnici SAMO ENO IVLJENJE
IMA! Delavnice sta izvedli prostovoljki Obmoènega zdruenja
Rdeèega kria Litija Tanja in Irena. Predstavili sta pomen prve
pomoèi, pogovarjali sta se z uèenci o pravilnem ravnanju
udeleencev v cestnem prometu, uèenci so si ogledali in
vadili primer imobilizacije roke v zapestju. Tudi pomen
varnostnega pasu in pokodbo hrbtenice ter poloaj
nezavestnega je bil za uèence zelo zanimiv.
Danica SVERINA

○○○○○○○○○○○○○○○
PRODAM LAND ROVER, FREELANDER 1.8,
terensko vozilo, letnik 1999 - december,
1 registracija, 2 lastnik. Cena po dogovoru.
GSM: 041-719-444
PRODAM dvosobno, delno adaptirano,
stanovanje in garao na Prvomajski.
GSM: 031 697 561
V NAJEM ODDAM brunarico na Zgornjem logu.
Mona uporaba igrièa za odbojko, nogomet in
koarko. GSM: 041 872 784.
MOT - bizeljsko-sremiki okoli,
cena: 1 EUR/l, GSM: 031 679 670
IÈEM manje najemniko stanovanje v Litiji.
GSM: 031 458 972

OBÈAN

Javno glasilo OBÈAN je vpisano v
evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za
kulturo RS pod zap. t. 1638. Èasopis prejemajo vsa gospodinjstva v obèini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO, Jovanoviè Aleksander s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43.
Glavni in odgovorni urednik: Marko Djukiæ;
Oblikovanje: Sao Jovanoviè;
Grafièna priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

KORK Kresnice je v drugi polovici junija organiziral
izlet krvodajalcev, starejih krajanov in èlanov
KORK Kresnice.
Kot obièajno smo se zbrali na parkirièu pred poto v
Kresnicah. Pozdravilo nas je sonce, dobra volja in veselo
razpoloenje, ki nas je spremljalo ves dan. Pot nas je
vodila iz Kresnic do Trojan, kjer smo se posladkali z
znanimi trojanskimi krofi, sendvièi in kavo.
Pot smo nadaljevali do Podèetrtka, kjer nas je sprejel zelo
prijazen gospod Poèivavek Joe. Ogledali smo si muzej
kmeèkega orodja in starih izdelkov na kmetiji gospoda
Poèivavka. Sledil je ogled cerkve, samostana in lekarne
v Olimju. Grad v Olimju je stal e v 11. stoletju in je
pripadal Pilteinskim grofom. Skozi zgodovino je menjal
veè lastnikov. Grajsko poslopje je bilo najprej urejeno v
renesanènem slogu, v njem so bivali hrvaki pavlinci. Po
stodvajsetih letih so grad spremenili v samostan. To je
pustilo globoke sledove: velièastno cerkev, samostan s
poslikano lekarno in lepo urejeno okolico. Samostan je
bil nato ukinjen in leta 1999 je ponovni oivel. Cerkev je
grajena v baroènem stilu, oltar je posveèen Mariji
Vnebovzeti in je eden najveèjih zlatih oltarjev v Sloveniji.
Na koru se nahajajo edine ohranjene baroène dvomaualne
orgle. Pred samostanom se nahaja vrt v katerem redovniki
gojijo zdravilne rastline. V Olimju je tudi tretja najstareja
lekarna v Evropi. Oprema se al ni ohranila, vredno pa si
je ogledati ohranjene freske iz leta 1780. Freske
predstavljajo svetopisemske motive od stvarjenja sveta
do Kristusa - zdravnika naih du in teles ter podobe
slavnih zdravnikov. S temena kupole pa gleda na svet
Bog Oèe. Kraj je znan po tihoti in lepoti, po iskanju zdravja
za duo in telo. Za dober poslastek in uitek smo si
ogledali e èokoladnico v Olimju. Pot smo nato nadaljevali
na jelenov greben in ogled golf igrièa. Sledilo je kosilo v
Virtanju na kmeèkem turizmu korèevih. Ob zelo dobri
hrani in kakovostnem domaèem vinu smo ob zvokih
harmonike Francita Jelnikarja veselo zapeli in zaplesali.
Pot nas je vodila naprej do Sv. Roka in ogleda krievega
pota. Po ogledu nas je pogostil g. ket Janko s sladkimi
dobrotami in dobro kapljico vina iz 300 let stare gorce.
Polni lepih obèutkov in dobre volje smo se podali na pot
proti domu. Ko smo na avtobusu e veselo zapeli ob
zvoku harmonike, smo si ponovno obljubili, da bomo
izlet naslednje leto ponovili.
Za pomoè pri organizaciji izleta se zahvaljujem g. Darku
Rovku za skrbno izdelan projekt in vodenje, g. Franciju
Jelnikarju za prijetno spremljanje s harmoniko, vsem
èlanom KORK Kresnice in nadzornemu odboru. Najveèja
zahvala pa velja vam spotovanim udeleencem, kajti èe
ne bi bilo vas in vaega zaupanja tako lepega izleta
zagotovo ne bi bilo.
Predsednica KORK Kresnice
Marinka TEHOVNIK

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

OBVESTILO KULTURNIM DRUTVOM
Sporoèamo vam, da je v javni obravnavi
NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2008
2011. Objavljen je na spletni strani Ministrstva
za kulturo in ZKDS.
Predsedstvo Zveze kulturnih drutev Slovenije je na 2.
seji, v Celju 12.9.2007, obravnavalo navedeno
problematiko in sprejelo stalièa k predlogu Nacionalnega
programa za kulturo 2008-2011:
1. UVODNE UGOTOVITVE - Besedilo NPK se obirno
ukvarja tako z globokimi zgodovinskimi koreninami
kot s sodobno razraèenostjo kronje slovenske
kulture, vendar povsem preskoèi vlogo in pomen
kulturnih drutev. Govoriti o zgodovini nae kulture
vsekakor pomeni govoriti o kulturnih drutvih, saj do
odravljenja slovenskega naroda drugega ni bilo. In
govoriti o dananji prisotnosti kulture povsod, kjer
obstaja slovenski ivelj, spet ni mogoèe brez omembe
kulturnih drutev, saj so povsod prisotna oblika
kulturnega delovanja. Kulturna drutva manjkajo tudi
pri sooèenju z evropsko realnostjo, saj so pomembna
tudi za kulturni dialog in za izkazovanje identitete.
Predlagatelji NPK so to opazili v zvezi z manjinami in v
zvezi s Slovenci zunaj domovine, v sami dravi pa to
oèitno ni vano.
2. NAÈELA KULTURNE POLITIKE - NPK pravilno
ugotavlja, da mora drava jamèiti posamezniku, da se
lahko svobodno in neovirano ukvarja s kulturno
ustvarjalnostjo. Pravilno navaja tudi nosilce te
dejavnosti, ki so umetniki, strokovnjaki in ljubitelji.
Pozdravljamo naèelo uravnoteenja kulturnih ariè po
vsem slovenskem ozemlju. A ta zelo bistvena izhodièa
kulturne politike obvisijo v zraku, èe kratkovidno
odmislimo vlogo, ki jo imajo kulturna drutva. In teh v
poglavju o naèelih kulturne politike ni, oz. so omenjena
le pri kulturnem delovanju Slovencev v zamejstvu. Pa
jih je v Sloveniji skoraj 4000, s 100.000 èlani in so

prisotna domala v slehernem kraju. NPK sicer njihovega
obstoja ne zamolèi in jim prav na koncu dokumenta
nameni nekaj prostora, a v izhodièih kulturne politike
niso vredna omembe. S tem predlagatelji izraajo svojo
oceno njihove pomembnosti, ki nas seveda skrbi.
3. SMERNICE KULTURNE POLITIKE - Ob
pripravljenosti drave, da izbrana podroèja kulturnega
ustvarjanja s subvencijami zavaruje pred kulturno
industrijo, ki je v NPK razumljena kot trna ponudba
kulture, pa mnoièno kulturo zelo oèitno prepuèa
pridobitniki logiki. To je sploh edina oprijemljiva
smernica iz celega poglavja, saj so smernice v zvezi z
e-kulturo, kadri, mednarodnimi vladnimi organizacijami (UNESCO, Svet Evrope, OECD seveda niso
nevladne organizacije kot navaja besedilo) in EPK 2012
bolj ali manj v zraku. Jasno je, da se mrea kulturnih
drutev ne misli predati komercialnemu valu in da vidimo
svojo vlogo kot protiute kulturni industriji. Za nao
dejavnost je bistvena participacija pri kulturnem
ustvarjanju in do konca se bomo zoperstavljali osiromaenju ljudi na potronike kulturne industrije. Èe NPK
te nae vloge ne ceni in niti ne opazi, je to resna
pomanjkljivost smernic kulturne politike.
4. PODROÈJA KULTURNE POLITIKE - Glede na
izhodièa NPK ni presenetljivo, da v analizi podroèij
izvajanja kulturne politike kulturnih drutev domala ni,
oz. so posredno omenjena v èudnih kontekstih:
· LIKOVNA UMETNOST  spodbujali bodo drutva k
povezovanju (?)
· UPRIZORITVENA UMETNOST  ohranjali bodo
ljubiteljske mree (?)
· GLASBENA UMETNOST  podpirali bodo tudi nevladne
organizacije (?)
· Drugih osem podroèij kulturnih drutev ne pozna,
èeprav le-ta tudi tam izvajajo pomembne kulturne
programe
· LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI  ne moremo biti

zadovoljni s formulacijo, da ljubiteljstvo omogoèa
izraanje kulturnih potreb, saj imajo kulturna drutva
in njihove zveze bistveno bolj kompleksno poslanstvo
v slovenski kulturi. Lahko se strinjamo z orisom vloge
JSKD, toda manjka priznanje subjektivitete kulturnih
drutev in ZKD, ki predstavljajo eno najizrazitejih
nevladnih struktur v slovenski drubi.
5. CILJI IN PRIORITETE  UKREPI  KAZALNIKI Tudi tukaj lahko kulturna drutva ièemo z luèjo, èeprav
so za nekatere kulturne dejavnosti kljuèna: zborovska
glasba, godbenitvo, folklorna dejavnost, sodobni ples,
fotografija itd Spet so potisnjena na konec v poglavje
o ljubiteljski dejavnosti, ki predvsem navaja naloge JSKD.
Pri tem nas e posebej skrbi nedoreèenost v zvezi z
bodoèimi pokrajinami, o èemer bomo oblikovali
posebno stalièe.
Na koncu lahko povzamemo, da NPK ne priznava
pomena kulturnih drutev, ne v zgodovinski, niti v
aktualni vlogi. Pozablja, da gre za najbolj razvejano
kulturno mreo, ki zajema 100.000 ljudi, s katerimi
obèasno ali stalno dela blizu 2000 kulturnih
strokovnjakov in umetnikov in ki slovensko kulturno
dogajanje obogatijo z veè kot 5000 prireditvami vsako
leto. Pozablja tudi, da mnoga drutva delujejo e stoletje
in so globoko zakoreninjena v svojih okoljih. Isto velja
tudi za ZKD, ki ima za sabo prav tako veè kot sto let
delovanja. Le redkokdaj v tem dolgem obdobju je uivala
podporo in priznanje aktualne politike, a unièiti je nikoli
niso mogli. Zato tudi na predlagani NPK gledamo sicer
kritièno, a vemo, da lahko preivimo brez njega, on pa
brez nas ne bo preivel!
Predsednik ZKD Slovenije: Rudi IMAC
Morebitne pripombe poljite na ZKD Litija, e-pota:
zkd.litija@siol.net ali v pisni obliki na naslov: ZKD
Litija, Trg na Stavbah 8a., p.p. 68, Litija do 31.
oktobra 2007.
Èlan predsedstva ZKDS
Joe GORENC
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POHOD NA GEOSS PRVIÈ POD
OKRILJEM PD LITIJA

V Kobaridu je od 13.- 17. 9. potekalo tekmovanje v hitrostnih preletih
z jadralnimi padali. e drugo leto zapored so ga organizirali nai
sosedje iz Madarske, zaradi zelo ugodnih pogojev za letenje, ki jih
omogoèa visoko gorovje, saj jih oni niso deleni.

Prvi simbol Slovenije je Triglav, na drugem
mestu pa je po mnenju tevilnih Geoss. Triglav
je neloèljivo povezan s planinstvom, v Planinskem drutvu Litija pa se trudimo, da bi bilo
tako tudi z Geometriènim sredièem Slovenije.
Tako je Geoss obvezna kontrolna toèka Zasavske planinske poti in Badjurove krone poti,
upodobljen pa je tudi v uradnem znaku naega
drutva.
Vse to je bil razlog, da smo litijski planinci z velikim
veseljem sprejeli pobudo drutva Geoss, da
prevzamemo organizacijo planinskega pohoda na Geoss. Prvih 17 pohodov
sta organizirala drutvo Geoss in druba Hopra d.n.o., 22.9.2007 pa je bil 18.
pohod, ki ga je prviè organiziralo PD Litija. Pohoda, ki poteka od Litije èez
Streni vrh, vas Konj, Vaèe, Klenik in Slemek do Spodnje Slivne, se je
udeleilo veè kot 100 pohodnikov iz raznih koncev Slovenije, iz Zagreba pa je
tudi tokrat priel velik prijatelj naih pohodov Zdenko Juriniæ. Pohod je potekal
v idealnih vremenskih pogojih. Doline so bile sicer v megli, hribi v okolici Vaè
pa so se kopali v soncu.
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Prejemniki priznanj za prehojeno obhodnico
Iz Geossa na sto slovenskih vrhov
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Novi vodja pohoda je znani litijski alpinist, gorski reevalec in planinski vodnik
Franci Intihar. Pa tudi sicer so celotno ekipo na startu, kontrolnih toèkah na
Strenem vrhu in Slemku ter na cilju sestavljali èlani Alpinistiènega odseka
Litija. Vsi so se imenitno odrezali, saj je pohod potekal tako, kot je potrebno,
pa tudi udeleenci niso imeli nobene kritiène pripombe. Celotna trasa pohoda
je bila dobro oznaèena, za kar je v odsotnosti pokodovanega vodje markacijskega odseka Alea Moharja poskrbel Rajko Muljavec.
Na cilju je bil tudi kraji kulturni program, ki so ga pripravili podrunièni uèenci
Osnovne ole Vaèe pod vodstvom uèiteljice Barbare Koderman, pohodnike
pa so pozdravili podupan Joe Koviè v imenu Obèine Litija, Joe Dernovek
v imenu Drutva Geoss ter podpisani v imenu PD Litija.
Na pohodu so bile prviè podeljene znaèke za uspeno sodelovanje v novi
akciji PD Litija Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov. Vodja akcije Viktor
Èebela je izrazil veselje nad odzivom, saj je v dobrem letu kar 26 planincev iz
8 planinskih drutev obiskalo vse kontrolne toèke, ki so raztresene po vsej
Sloveniji. Trije med njimi Sreèo Erjavec iz Litije, Milka Rovek iz Kresnic in
Rudi Seneker iz Maribora pa so v tem èasu dokonèali celo po dva dnevnika.
Letos je bil pohod po sili razmer v jesenskem èasu, e prihodnje leto pa bo
pohod spet v maju, kakor je bila e uveljavljena tradicija.
Borut VUKOVIÈ

WESTERN TEKMA V LITIJI
22. septembra 2007

HUNGARIAN XC OPEN 2007

Vreme je bilo tekmovalcem naklonjeno vse tiri dni in to je bil recept za varno
ter zelo kvalitetno letenje in druenje. Poleg tega se je Klub jadralnih padalcev
GEOSS nadejal z novim uspehom saj je na èlan Matej Ceglar zopet letel
odlièno in domov prinesel bronasti pokal.
Na tekmovanje se je prijavilo 80 pilotov iz razliènih drav (Madari, Poljaki,
Èehi, Hrvati, Slovenci...), kar je ustvarilo zelo moèno konkurenco. Sprva so
imeli organizatorji nekaj teav s sestavljalci disciplin, nato pa jih je iz zadrege
reil najbolji Slovenec Primo Podobnik, ki je sestavil optimalne discipline
glede na pokrajino in vremenske pogoje. Prvi dan se je zaèel z 62 km dolgo
disciplino, ki je »peljala« od Kobarikega stola po èudoviti pokrajini ob Soèi do
kraja Most na Soèi ter nazaj do pristanka v Kobaridu. Matej je v cilju 4., kar je
bilo odlièno, saj je spet letel z novim padalom, s katerim je imel dosti teav pri
vseh potrebnih nastavitvah padala.
Drugi dan je letenje zaznamovala nizka viina baze oblaka (spodnji rob oblaka)
saj je bilo vzletièe na Kobarikem stolu ovito v meglo. Organizator je moral
zato spremeniti vzletno mesto, ki se je nahajalo nekje na sredini poboèja, in tip
discipline na t.i. speed run, kar pomeni individualen tart tekmovalcev.(Dovoljuje,
da tekmovalec izbira èas tarta po lastni presoji glede na vremenske pogoje,
ki mu najbolj ustrezajo.) Da 36km dolga dirka le ni bila maèji kaelj, pove
podatek, da sta le dva tekmovalca odletela celotno nalogo. Matej je bil ponovno
na 4. mestu, zmanjkalo pa mu je le 600m do cilja. Tako se je tudi drugi dan zanj
konèal uspeno.
Tretji dan je bilo vreme najbolj ugodno. Primo je sestavil kar 81 km dolgo
disciplino, ki se je izkazala za zelo zahtevno, saj so jo uspeno zakljuèili le tirje
piloti. Na tej tekmi se je ustvarila glavna prednost med do takrat tretje uvrèenim
najboljim Madarom Vertes Balazsom in Matejem, ki je praktièno skozi celotno
tekmo letel v vodilnem poloaju in priletel v cilj kot tretji z zelo majhno razliko
za vodilnim in ogromno prednostjo pred madarskim Vertesom, kar ga je
kasneje postavilo na skupno tretje mesto. Zadnji dan se je med njima ustvarilo
interno tekmovanje, ki ga je dobil Matej, ker Vertes ni mogel nadoknaditi
zaostanka za njim.
Po tirih dneh si je zmago izboril Primo Podobnik, drugo mesto je zasedel
Hrvat Damir Biondic, tretji pa je Matej Ceglar. S tem uspehom si je priletel
vstopnico za reprezentanène nastope na tekmah Svetovnega pokala v letu
2008, ki bodo v Italiji, vici, paniji, Bolgariji in Braziliji. Le tako naprej!
Lep Leteè pozdrav!
Klub jadralnih padalcev GEOSS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

NK JEVNICA prva po 6. krogu

September je mesec, ko tekmujejo e vse selekcije, zato je na igrièih vsak
dan polno nogometaev, ki vadijo in igrajo. Èlanska ekipa uspeno nastopa v
Regoinalni Ljubljanski LEGEA ligi saj so do 6 kroga e neporaeni in so na
prvem mestu razpredelnice. Tekmi z NK Litijo in NK COCKTA Kresnice so na
domaèem igrièu odloèili v svojo korist, saj so obe zmagali s 4:0. Obe tekmi
sta ob igrièe privabili veliko tevilo gledalcev, ki so korektno navijali za svoje
nogometae, kar pomeni, da nogomet v Litijski obèini ni el v pozabo. Gledalci
si elijo na tekmah gledati domaèe nogometae zato je za nogomet dobro, da
med seboj igrajo domaèe ekipe.
Igralci mladincev pa so zaèeli hoditi v olo in ker jih ima veliko popoldanski
pouk je udeleba na treningih skromna. Tako nekateri igralci pridejo le na
tekme, kar se pa kae v rezultatih saj ti niso zadovoljivi. Mlaji deèki so tudi
uspeno zaèeli s tekmovanjem in dosegli kar nekaj zmag. Najlepe pa je bilo
gledati 8 letne deèke, ki so odigrali prvi turnir na Krimu in drugega v Èrnuèah
in uspeno prestali prvi »pravi nogomet«. Nogometaice NK Senoeti so tudi
v polnem tekmovalnem in vadbenem ritmu in uspeno tekmujejo v 1. SN ligi.

portno drutvo Jevnica pa so prizadele tudi poplave. 18.9.2007 je reka Sava
poplavila oba nogometna igrièa in lokostrelski poligon. Nastala je tudi koda
na objektih, ki jo bo potrebno sanirati. Nogometai so z dvodnevno delovno
akcijo e delno sanirali igrièa in jih pripravili za tekmovanje. Èaka pa na e
finanèni zalogaj saj bo potrebno kupiti novo zaèitno mreo, ki jo je deroèa
voda unièila. Upamo, da bomo s skupnimi moèmi postavili portni park v
stanje da bo ponos Jevnice.
Za NK Jevnica: Marjan MEDVED - Medo

Trud organizatorjev èetrte western tekme
se je poplaèal z dvema zmagama domaèe
mlade tekmovalke Sare Gombaè.
Western jahanje v Litiji postaja vse bolj priljubljeno
in poèasi, a vztrajno utira pot bodoèim generacijam, da spoznajo vse kvalitete western
jahanja. Western jahanje je znanje, ki se nabira
skozi generacije, saj zahteva veliko truda, treningov in poznavanja pasti tekmovanja.
Vsi se zavedamo, da dober konj e ni dovolj, èe ni primerno ujahan in nima izkuenj
s tekem. Seveda pa potrebujemo tudi tekmovalce, ki znajo s konjem priti do
dobrega rezultata. Na tekmi smo tudi v ta namen priredili spretnostno tekmo za vse
pasme konj, da spodbudimo predvsem mlade jezdece, da pokaejo, kaj znajo sami
in kaj znajo njihovi konji. Dober konj naj bi bil obvladljiv v vseh hodih in gibanjih.
Na western tekmi v Litiji, ki sta jo èetrtiè zapored organizirala Konjeniki klub Litija
in Rodeo klub Litija so se tekmovalci pomerili v disciplinah Horsemanship Youth in
Horsemanship Open, Trail Youth in Trail Open, ter v spretnostnem jahanju. Dan je
minil predvsem v preizkuanju mladih tekmovalcev, ki so se ob bok postavili e
izkuenim in uveljavljenim tekmovalcem. Gledalci so si lahko ogledali tudi nadvse
zanimivo predstavitveno tekmo v Rainig disciplini s komentarjem prekaljenega
tekmovalca Martina raja in predsednika SiQHA Stojana Nemanièa. Angel Angelov
je na podlagi Raining vzorca 5 pokazal vse zahtevnosti discipline in dokazal, da
smo v Sloveniji e zaèeli ustvarjati pogoje za to zahtevno disciplino.
Na tekmi v Litiji sta zmagi v disciplini Horsemanship Youth in Trail Youth pripadli
trinajstletni domaèi tekmovalki Sari Gombaè, med mlajimi sta bila odlièna David
Novak iz Koèevja in Marua Flajs s Ptuja v kategoriji do 10 let, Marua je v svoji
kategoriji prikazala tudi brezhibno jahanje v disciplini Reining.
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Sara Gombaè s kobilo Pretty Maid Sal
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Horsemanship Youth: 1. mesto Sara Gombaè (Pretty Maid Sal), 2. mesto Joko
Èo (Peppy Tuff), 3. mesto Katarina Boldin (Mr Docs Bars)
Horsemanship Open: 1. mesto Joko Èo (Peppy Tuff), 2. mesto Monika Dobrun
(Dry Joy Quixote), 3. mesto Sandi Gombaè (Red Shorty)
Trail Youth: 1. mesto Sara Gombaè (Pretty Maid Sal), 2. mesto Joko Èo (Peppy
Tuff), 3. mesto Marko Vascer (Bar Cody Delmaso)
Trail Open: 1. mesto Angel Angelov (Sagita), 2. mesto Simon Krape (Bar Luisa),
3. mesto Joko Èo (Peppy Tuff)
V spretnostnem jahanju je 1. mesto zasedel Joko Èo s Charlijem in z 0 kazenskimi
toèkami (èas 1.25.3), na 2. mestu je bila Tamara Vreèko s Svali in s 5 kazenskimi
toèkami (èas 1.23.3) in na tretjem mestu Lara Gorek Kos z Ajo in z 10 kazenskimi
toèkami (èas 1.12.5).
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Podelitev rozet v Trail Open
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Zakljuèek tekme je minil v metanju pravega kavbojskega lasa, ki je poelo veliko
smeha in z druabnim sreèanjem, ki je minilo v izmenjavi vtisov in izkuenj.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k uspeni izvedbi tekme in ponovno vabimo
na tekmo ob letu osorej.
Èlani Konjenikega kluba LITIJA

Boleèina da se skriti,
solze teko zatajiti.
Luèke ljubezni ti
noè in dan gorijo,
lepi spomini ostali so sami.

Kogar ima rad
ne umre,
le daleè, daleè je...

V SPOMIN

Tiho, skromno si ivel,
tiho si od nas odel.
Zapustil si alost
v dnu srca.

V mesecu septembru je v 93. letu starosti
tiho odla od nas naa draga mama,
babica in prababica

V SPOMIN

IVAN MENAR
iz Litije

RUDIJU KAPLJI

TEFANIJA EOK

1963 - 2005

roj. POZNIÈ

29. oktobra bo minilo 5 alostnih let.
Hvala vsem za vsako sveèko in za trenutke,
ko postojite z dobrimi mislimi nanj
ob njegovem grobu.

11.10. 2007 je minilo dve leti odkar si nas zapustil.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in prigete
sveèko ter ga ohranjate v lepem spominu.
V naih srcih bo za vedno ostala v najlepem spominu.
Lepo se zahvaljujemo vsem, ki soèustvujete z nami.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Paè blagor, blagor tebi,
tam dobro je za te!
Na sreènem bojem nebu,
oj moli e za me!

Srce nam joèe,
tebe hoèe;
a vrnitve ni nazaj,
poèivaj v miru draga mama,
v mislih z nami bo sedaj.

ZAHVALA

OLGA LAHARNAR

Kot tiho, jesensko listje je za vedno od nas odla naa
draga mama, sestra, babica in prababica

IVANA KRANJC

(19.5.1938 - 19.10.2006)

V teh tekih trenutkih se iskreno zahvaljujemo vsem za tople
besede, izreèena soalja, podarjeno cvetje, sveèe in darove
za svete mae.
Hvala g. upniku Pavliju za lepo opravljen obred, ge. Boi za
ganljive besede, trobentaèu g. Setnièarju, pevcem in vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsem in vsakemu e enkrat hvala.

BOIDAR LAHARNAR

alujoèi: vsi njeni

Vsi njuni

(2.11.1934 - 27.12.1977)

Hvala vsem, ki ju niste pozabili in jima priigate sveèe.

ZAHVALA
Vilijevo ivljenje je bilo veèno potovanje, njegovo poslanstvo
pa razveseljevati ljudi in jim lepati ivljenje.
Njegova najveèja elja je bila,
da bi tudi na zadnjo pot odel tako kot vedno  od doma.
Neizmerno je ljubil svoj dom, svojo Litijo.
V borbi s kruto boleznijo smo bili zmagovalci  odel je od doma,
spokojno, pospremil pa ga je njegov sin.
Zmagati pa ne bi mogli brez strokovne pomoèi
osebnega zdravnika dr. Pajntarja, njegovega internista dr. Zajca,
medicinske sestre Matejke in vseh dobrih ljudi
Zdravstvenega doma Litija.
Nobena beseda zahvale ne more odtehtati nae globoke hvalenosti.
Enako velja za vse, ki ste ga pospremili na zadnje potovanje,
mu darovali cvetje in sveèe, nam poslali telegrame in pisma.
Kaj to èloveku pomeni ob izgubi najdrajega,
se z besedami ne da opisati  to ve, ko to doivi.

1942-2007

Regina, Toma z druino
Riko

BON AMICUS ANIMAE DIMIDIUM
/bon amikus anime dimidium/

Dober prjatelj je polovica due

(Kvint Horacij Flak)

Med veènostjo in prijatelji ni meja,
Tam èez so tudi prijatelji

Prijatelju èetrtkarju Viliju v slovo
Buèno vrvenje ivljenja se umirja. Dan prehaja v tih veèer.
Èetrtek je. Tam doli v mestu v znanem lokalu se zopet zbirajo
prijatelji èetrtkarji. Odpirajo se vrata. Prihajajo in se zbirajo v
krog v kotu lokala ali posedejo pri prvi mizi pri vratih. Beseda, da
besedo, poèasi steèe pogovor. Teme so razliène: o mestu, o
politiki, portu, o nas samih, o mladostnih spominih na placu in
nai poletni rivieri na Savi, o vragolijah v oli, o eminentnih
osebah preteklega èasa, vmes pade e kaken vic in kakna
drobna zafrkancija med nami. Tako potekajo veèeri med prijatelji
èetrtkarji.

Delo, skrb, ljubezen
izpolnjevali tvoje so ivljenje.
A pole so ti moèi in zaprla si oèi,
èe bi lahko ti pomagali, zdaj ne bi ostali sami.
In èeprav spokojno spi, z nami kakor prej ivi.

ZAHVALA
Ob boleèi izgubi drage mame, babice,
prababice, sestre, tete

ALOJZIJE CIGLAR
iz Tlake 7, Gabrovka

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
smrt te vzela je prerana,
a v srcih naih bo ostal.

roj. LEMUT
1919 - 2007

VILI KRALJ

mama in sestra Joi

Vsi njeni

1928 - 2007
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste bili z nami na njeni zadnji poti, ji
poklonili cvetje, sveèe, nam izrekli soalje in tolabo v najhujih
trenutkih. Posebna zahvala osebju Doma Tisje za oskrbo in
nego. Zahvaljujemo se g. upniku Robertu Hladniku iz Mirne
za pogrebni obred, mokemu in cerkvenemu zboru iz
Gabrovke, organistki Ivanki ter g. Marinki Hostnik za ganljive
besede slovesa, pogrebcem KSP Litija, g. Sotlarju za organizacijo pogreba, trobentaèu in vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.
alujoèi: sinovi Roman, Joe, Metod, hèere Lojzka, Frida in
Silva z druinami.

Èao grenèice ivljenja je pogumno sprejela,
vse teave vedno za dobro je vzela.
Bremena usode je niso zlomila
pod zadnjo oviro pa je omahnila.
Kogar ima rad nikoli ne umre
le nekje v daljavi je...

ZAHVALA

VRTAÈNIK FRANCKA
Videm 41b
(1923 - 2007)

Ob smrti nam nenadomestljive mame Francke Vrtaènik se
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izreèene tolailne besede, izraze soalja,
darovano cvetje, sveèe ter za druge darove, za kar smo vam
neizmerno hvaleni. Lepa hvala g. upniku za lep pogrebni
obred, hvala pevcem za ganljive pesmi ob slovesu in za
zaigrano tiino. Posebna zahvala je namenjena predstavniku
Drutva izgnancev Slovenije, KS Dole, KORK Dole. Hvala Mihi
Hribarju za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste soèustvovali z
nami, nas tolaili s toplimi besedami ter jo v tako mnoiènem
tevilu pospremili na njeni zadnji poti.
alujoèi vsi, ki smo jo imeli radi

Tudi danes je èetrtek, alosten veèer, nemi pogledi med prijatelji,
nemi pogledi proti vratom...
Prijatelja, èetrtkarja, Vilja ni veè. Niè veè njegove silhuete pred
vrati znaèilne s kapo s ildom na glavi. Niè veè nasmejanega
obraza in njegove grimase ob pozdravu. Niè veè njegovih preudarnih tihih besed. Niè veè njegovih dobrih vicov. Niè veè
njegovih pripovedi in anekdot o glasbenih turnejah po Evropi.
Niè veè zabavnih dialogov med dvema najboljima prijateljema
iz otroki let upanom - Riko in Viljem - Jako. Niè veè glasu njegove harmonike in mile ali vesele glasbe, ki jo je igral z nenimi
prsti nam v veselje in razigranost.
Vilija ni veè.
Le ironija minljivosti in spoznanje, da najhuje bo tistemu, ki ostal
bo zadnji med nami prijatelji èetrtkarji, èisto sam z vsemi spomini
in èakal na dan, da gre tja èez saj ve kam Vili med prijatelje
èetrtkarje za veèno.
PRIJATELJI ÈETRTKARJI

TENIS KLUB AS LITIJA
ZNOVA DVAKRATNI
DRAVNI PRVAK
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Anja Poglajen in Venus Willams v Seulu.
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Primo Novak  obèinski prvak.
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Ekipno dravno prvenstvo se je izteklo za igralce
Tenis kluba AS Litija povsem po prièakovanjih. V
finale dravnega prvenstva, ki se je odvijalo v
Portorou so se uvrstili z vsemi tremi ekipami 
ekipo do 12 let, ter ekipo deèkov do 14 let in deklic do 14 let.
Ekipa do 12 let in ekipa deklic do 14 let pa sta v finalu ugnali
vse nasprotnike ter osvojili naslov dravnega prvaka. Ekipi
deèkov do 14 let je do naslova zmanjkalo le malo in so osvojili
odlièno drugo mesto. Pred zakljuèkom tenike sezone za
slovensko lestvico TZS so bila na vrsti e zakljuèna tekmovanja
 Mastersi, katerih se udelei samo 12 najboljih igralcev v
posamezni kategoriji. Za TK AS Litija sta se na Mastersu odlièno
odrezala Nastja Kolar, ki je po prièakovanjih brez teav zmagala
Masters do 16 let, veliko preseneèenje pa je pripravil na
igralec in trener Anje Poglajen odlièni Denis Bovhan, ki je
zmagal Masters v èlanski konkurenci, potem ko je premagal
tudi aktualnega dravnega èlanskega prvaka in to gladko 6:4
in 6:0. V Tenis klubu AS Litija smo zelo ponosni, da imamo
igralca in trenerja, ki je lahko resnièno zgled vsem mladim
nadebudneem. Odlièno se je na Mastersu odrezala tudi mlada
Pia Èuk, ki se je, po predaji 1.nosilke Jasmine tor zaradi
pokodbe, uvrstila v polfinale in si s tem zagotovila visoko
mesto na bodoèi lestvici do 12 let. Nik Razborek se zaradi
pokodbe, ki ga spremlja e nekaj èasa, ni udeleil Mastersa, v
klubu pa drimo pesti, da se èimprej vrne na tenike terene.
Na Mastersu od 08-11 let je v kategoriji TENIS do 10 let odlièno
odigrala Sara Sire, saj je klonila ele v finalu in osvojila 2.
mesto, prav tako odlièen rezultat je zabeleila tudi Nina Jamek
s 3. mestom v kategoriji MIDI TENISA.
Anji Poglajen se je uspelo uvrstiti v kvalifikacije WTA tenikega
turnirja z nagradnim skladom 145.000 $ v Seulu, Juna Koreja
in tako osvojiti novo WTA toèko, v prvem kolu pa je bila bolja
od nje korejska predstavnica. Turnir se je odvijal v olimpijskem
centru v Seulu in je bil izredno moèan, saj je bila 1.nosilka
turnirja Venus Willams, ki je turnir tudi zmagala. Anja ostaja
na WTA lestvici na 668. mestu, v oktobru pa bo veèji del
posvetila treningu in pa predavanjem na fakulteti, nato pa sledijo
turnirji v Dubrovniku, Moskvi in Torontu.
Tenis klub AS Litija je organiziral tudi Obèinsko prvenstvo v
tenisu. Bilo je zelo zanimivo in napeto, e najbolj pa je gledalce
navduil prav finalni dvoboj v moki konkurenci, kjer sta se
pomerila Primo Novak in Drago ter. Naslov obèinskega
prvaka je osvojil Primo Novak, ki je bil bolji od tera 6:1, 5:7,
6:1. V enski kategorji, kjer je bilo tokrat manj udeleenk, kot
smo prièakovali, ni bilo zato niè manj napeto, naslov obèinske
prvakinje pa je osvojila Manja Razborek.

