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NOVICE IZ OBÈINE LITIJA

FENOMENALEN USPEH NIKA
RAZBORKA IN NASTJE
KOLAR NA DRAVNEM
PRVENSTVU DO 16 LET
Na dravnem prvenstvu do 16 let, ki se je konèal 8.1.2007 v
Radencih, sta za pravo senzacijo poskrbela igralca Tenis kluba
AS Litija Nik Razborek in Nastja Kolar.
Trinajstletni Nik in komaj
dvanajstletna Nastja sta se v
kategoriji estnajstletnikov
uvrstila v finale Dravnega
prvenstva, pri tem pa sta oba
na poti do finala izloèila prvega
nosilca oziroma nosilko.

Nik Razborek, dravni podprvak
do 16 let in direktor tenis kluba AS
Andrej Poglajen

Tudi v finalu se nista predala
zlahka, saj je Nik izgubil za las
ele v tretjem setu in sicer 6:4
od
drugopostavljenega
Ambroa Kodelja, Nastja pa je
imela tesen drugi set, ki ga je
izgubila v podaljani igri 7:6
tudi od drugopostavljene
igralke Grgan Mae iz
Maribora.

PODPIS PARTNERSTVA ZA
RAZVOJ OBÈINE LITIJA

Vse politiène stranke in liste, ki so zastopane v obèinskem svetu, so
na predlog upana Francija Rokavca, v skladu s prièakovanji obèanov
po èim veèjem in èim hitrejem vsestranskem razvoju litijske obèine,
ki bi zagotavljal vijo kvaliteto ivljenja in vzpostavil èim bolje pogoje
za soodloèanje o vseh pomembnejih in stratekih razvojnih
odloèitvah, v ponedeljek, 8.01.2007, podpisale Dogovor partnerstva
za razvoj obèine Litije.
Cilj partnerstva je v preseganju ozkih politiènih interesov ter v
zagotovitvi uèinkovitejega funkcioniranja lokalne skupnosti pri
iskanju potrebnega politiènega konsenza pri razvoju obèine na
razliènih podroèjih njenega delovanja, ki bo prispevalo h
konkretnemu vsakodnevnemu reevanju vpraanj, s katerimi se
sooèajo obèanke in obèani nae obèine.
Kljuène zaveze podpisnikov tega sporazuma se nanaajo predvsem
na doseganje potrebnega soglasja pri pomembnejih razvojnih
odloèitvah nae obèine, pri statusnih spremembah obèine, pri
oblikovanju obèanom prijazne obèinske uprave in zagotavljanju
kvalitetnega servisa obèanom, pri sprejemanju obèinskih proraèunov,
prostorskih dokumentov in drugih splonih aktov, pri sprejemanju
srednjeroènega in dolgoroènega razvojnega programa obèine in
prizadevanju, da Litija ob reorganizaciji dravne uprave postane
sede pokrajine.
nadaljevanje na strani 2

www.litija.net/tiskarna-aco

Novo leto - novi zaèetki

IZ UREDNITVA...
Dosedanja urednica, Andreja tuhec, je z novim
letom prevzela mesto direktorice Knjinice Litija in
je zaradi novih delovnih obveznosti svoje delo
urednice predala novemu uredniku Marku Djukiæu.
V urednitvu se ji prisrèno zahvaljujemo za ves trud,
ki ga je vloila v ustvarjanje Obèana in ji elimo
veliko uspeha pri vodenju knjinice.
Tiskarna ACO

Z novim letom bomo tudi v Obèanu predstavili nekaj
sprememb. V prihodnjih mesecih bo èasnik dobil novo,
sodobnejo obliko, spremembe pa bodo tudi
vsebinske.
Cilji sprememb so predvsem veèja preglednost, bolj
jasno zaèrtana razdelitev tematike ter bolj aktualen in
informativen èasopis. Slednje bomo kljub meseènemu
izhajanju poskuali doseèi s postopno uvedbo
nekaterih novih rubrik. Obstojeèe rubrike bomo zaradi
vsebinske iritve v nekaterih primerih omejili.

Dobro se je odrezala tudi Anita Kosmaè, ki je izpadla v èetrtfinalu. Odlièen
rezultat samo potrjuje izjemen talent obeh mladih tekmovalcev Nika in
Nastje. Oba sta tudi 1.na lestvici TZS do 14 let in zato nedvomno glavna favorita
za osvojitev naslova dravnega prvaka v tej kategoriji. Prvenstvo se bo zaèelo
v èetrtek, tenis klub AS Litija pa ima poleg Nika in Nastje v ognju e eno elezo
in sicer odliènega Blaa Bizjaka, ki je trenutno na 4.mestu lestvice TZS do 14
let. V glavnem turnirju bo poleg Nastje nastopila tudi Lukaè Lara ter pri deèkih
e Horvat Valentin.

To pa ne pomeni, da bomo objavljali manj prispevkov,
skrèili bomo le njihovo dolino. Vsem dopisnikom
Obèana bomo poslali jasne smernice, ki vam bodo v
oporo pri ustvarjanju prispevkov, objavili pa jih bomo
tudi v prihodnji tevilki. Seveda so dobrodoli tudi
predlogi in elje bralcev.

V Litiji je bil konec decembra zadnji turnir v kategoriji do 12 let pred dravnim
prvenstvom. Turnir je bil izredno moèan, saj je bil pri deèkih 1., pri deklicah
pa 2.ranga. Najbolje se je odrezala Pia Èuk, ki se je zopet uvrstila v polfinale,
kar je njen e drugi zaporedni pokal na turnirjih za lestvico TZS do 12 let.
Odlièno sta pri dekletih nastopili tudi Kralj Lara in Kolman Eva, ki sta se uvrstili
v 2.kolo. Pri deèkih se je v èetrtfinale uvrstil Horvat Valentih, potem ko je v
drugem kolu s teavo ugnal èedalje boljega klubskega sotekmovalca Marka
Èuka in sicer ele v tretjem setu 6:4. Mark se je tako moral zadovoljiti z
uvrstitvijo v 2.kolo. V glavnem turnirju so nastopili e Tièar Tev, teferl
Tim, ter Nejc in Kokalj Grega, pri dekletih pa Sire Sara, Jamek Nina, Lukaè
ana in Jug Karin. Kljub porazu v 1.kolu so vsi prikazali dobro borbo in
verjamemo, da zmage e pridejo.

Upamo, da bo s skupnim trudom Obèan pridobil
sveino, ki mu je v zadnjem èasu morda manjkala.

Konèale so se tudi kvalifikacije za uvrstitev na dravno prvenstvo do 12 let.
V A finale so se po prièakovanjih uvrstili vsi trenutno najbolji igralci Tenis
kluba AS Litija do 12 let in sicer Èuk Pia, Èuk Mark, Kralj Lara, Kolman Eva in
teferl Tim, za pravo preseneèenje pa sta poskrbela Poglajen Tim in Kokalj
Grega, ki sta se tudi uvrstila v A finale.
Nove pokale so na turnirju od 08-11 let na Ptuju osvojili Sire Sara, Jamek
Nina in Jamek Lara.
In e pogled na novo WTA teniko lestvico, ki je bila objavljena 8.1.2007 
med Slovenkami je e vedno najvije uvrèena Katarina Srebotnik, sledi ji
Klepaè Andreja, naa Anja Poglajen pa je trenutno na 916.mestu WTA tenike
lestvice.

GEOSS  KULTURNI PRAZNIK
PRIDRUITE SE NAM V NEDELJO,
4. FEBRUARJA

Tradicionalna in svojstvena, e 22. po vrsti, poèastitev
slovenskega kulturnega praznika na prostem pred pomnikom
Geoss, bo v nedeljo, 4. februarja ob 13.30. Prireditev bo v
vsakem primeru, ne glede na vremenske razmere.
Dosedanjim slavnostnim govornikom se bo letos
pridruila ele tretja enska (doslej Jerca Mrzel in
Milena Zupanèiè)  Vlasta Nussdorfer, vija toilka
v Vrhovnem dravnem toilstvu. V sodne dvorane je
Vlasta Nussdorfer vnesla nov pristop k toilskim
govorom. V njenih nagovorih je prevladovala
predvsem humanost, èustvenost in realnost dogodkov,
ki so sestavljali storjeno kaznivo dejanje. Kot pravi sama, je
malce drugaèna toilka, ki ji ni vseeno, ki se v kaznivo dejanje poglobi in ji
je sluba èlovekoljubno poslanstvo. Taka je ostala tudi kot vodja oddelka
na okronem toilstvu, ko se je poslovila od razpravnih dvoran. V veliki
skrbi za pomoè rtvam raznega nasilja je ustanovila drutvo Beli obroè.
Napisala in izdala je tudi knjigo Nae deklice z vigalicami, v kateri je
predstavila 12 zgodb spolnega, fiziènega in psihiènega nasilja. tevilka 12
simbolizira 12 mesecev in 12 ur na tevilènici ure, kar pomeni, da se nasilje
dogaja vse leto, vse ure dneva.
V kulturnem programu bodo sodelovali Zasavski rogisti,
moki pevski zbor z Vaè in èlanica Druinskega gledalièa
Kolenc. MPZ z Vaè bo letos prviè zapel Odo Geoss na
besedilo Petra Svetika in Joeta Dernovka; odo je
uglasbil Èrt Sojar Voglar. Prireditev bo povezoval na
stalni sodelavec reiser in dramski igralec Joe Logar. Ob
tej priliki boste lahko dobili brezplaèno zgibanko Geoss
in kupili veèjezièni povzetek Vodnika Geoss; oboje bo
izlo prav za slovenski kulturni praznik.
Prireditev bo kot vedno kratka, trajala bo priblino pol
ure. Kot vsako leto se bomo tudi tokrat po zakljuèku
zbrali v topli dvorani pri Kimovcu, kjer nas bo èakal
vroè èaj in e kaj. Tam si bomo vzeli tudi èas za sproèen
pogovor, saj se mnogi ob tem prazniku redno zbiramo.
Vabimo torej vse ljubitelje slovenske
kulture, bralce Obèana in naega
najveèjega pesnika Franceta Preerna, da
se nam pridruite v nedeljo, 4. februarja
na Geossu. Pa ne pozabite: poslej bodo te
svojstvene prireditve pol ure prej  ob

13.30!

Peter SVETIK

Marko DJUKIÆ

OBVESTILO VSEM DOPISNIKOM
Zaradi urejanja evidence dopisnikov, vse dosedanje
in bodoèe dopisnike prosimo, da nam na
elektronski naslov: tiskarna.aco @ siol.net
posredujejo svoj elektronski naslov, kamor bi eleli
prejemati obvestila iz urednitva in navodila o
oddaji prispevkov.
Urednitvo

Prispevke poljite do

8. FEBRUARJA 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.
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DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

POROÈILO O SPREJETIH
SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

z 2. redne seje Obèinskega sveta
Obèine Litija,

ki je bila v torek, 19.12.2006 ob 18.00
uri, v veliki sejni sobi Obèine Litija

Sejo je vodil upan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil
sklepènost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo na zaèetku prisotnih
21).
Svetniki so najprej potrdili skrajani zapisnik 1. redne seje Obèinskega
sveta z dne 30.11.2006, nato pa obravnavali in sprejeli dnevni red za
2. redno sejo, ki je obsegal 9 vsebinskih toèk.

- za predstavnika ustanovitelja v svet zavoda O Gabrovka  Dole
imenoval Bojano Anur, Kresniki vrh 32c, Kresnice, Romana Ciglarja,
Tlaka 7, Gabrovka in Nino Utenkar, Moravka gora 90, Gabrovka.
V zvezi z imenovanji za predstavnike ustanovitelja, je Obèinski svet
Obèine Litija

sprejel e naslednja dva sklepa:

- Vsak predstavnik, ki ga imenuje Obèinski svet, da v imenu
ustanovitelja zastopa interese v svetu javnega zavoda, je dolan z

ki se poveèini
nanaajo na spremembe v zvezi s tevilom in sestavo odborov, komisij
in drugih delovnih teles obèinskega sveta.

PODPIS PARTNERSTVA ZA
RAZVOJ OBÈINE LITIJA
Na podroèju infrastrukture

èe predlogi in stalièa, ki jih je zastopal na svetu javnega zavoda niso

podpiralo obnovo dravnih in drugih cest, kar bi tudi

bili sprejeti. V primerih, ko je

se partnerstvo obvezuje, da bo

v svet javnega zavoda imenovanih veè

dolgoroèno zagotovilo ureditev celotnega prometnega

predstavnikov ustanovitelja, le ti izmed sebe doloèijo predstavnika, ki

obmoèja ob reki Savi in v mestu Litija. Poleg urejanja

uskladi stalièa z ustanoviteljem (upanom) in pripravi kratko poroèilo.

prometnih povrin se bo bolj naèrtno pristopilo tudi k

Vsi predstavniki ustanovitelja, morajo vsaj enkrat letno podati pisno
poroèilo o delu v svetu javnega zavoda.

urejanju in pridobitvi novih objektov in povrin za rekreacijo
in port. Partnerstvo se

- Obèinski svet nalaga komisiji za mandatna vpraanja, volitve in

bo zavzemalo za pospeevanje

stanovanjske gradnje, pristopilo se bo k celoviti izgradnji in

imenovanja, da skupaj z obèinsko upravo pripravi enotno ureditev

podjetjih in drugih institucijah, kjer je Obèina zastopana oz. je

obnovi javnih vodovodov, sistemov za èièenje odpadnih
voda in sistema za zbiranje in odlaganje odpadkov. Eden izmed
pomembnejih ciljev na tem podroèju je tudi kvalitetneje

ustanovitelj ali soustanovitelj.

izvajanje
-

Pobude in vpraanja svetnikov

obmoèju

Ustnih pobud in vpraanj ni bilo, pisno pobudo pa je na seji oddal svetnik

- Obèinski svet je nadalje po skrajanem postopku soglasno sprejel

nadaljevanje s 1. strani

zastopal, po zakljuèku seje pa pripraviti kratko poroèilo in obrazloitev,

ustanoviteljem (upanom) predhodno uskladiti stalièa, ki jih bo

plaèevanja sejnin za predstavnike ustanovitelja v javnih zavodih,

- Obèinski svet je najprej potrdil mandat novi èlanici Obèinskega
sveta in sicer je to postala ga. Marija Osolnik Bajde, stanujoèa Spodnji
Hotiè 10, Litija, ki je nadomestila mesto svetnika Franca Rokavca, ki je
postal v skladu z izidi letonjih lokalnih volitev upan obèine Litija.
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Primo Lambergar, odgovor bo prejel pisno.

Spremembe in dopolnitve Statuta Obèine Litija,

Poleg pobud in vpraanj svetnikov, pa si lahko na uradni spletni strani
Obèine Litija: www.litija.si ogledate tudi vse zapisnike in gradiva za

javnih
celotne

komunalnih

gospodarskih

obèine

ter

Litija

veèje

slub

na

sodelovanje

s

krajevnimi in z mestno skupnostjo na tem podroèju.

Na podroèju drubenih dejavnosti

se bo najveèja skrb

namenila aktivnostim o ureditvi in zagotovitvi potrebnih
prostorov za delo osnovnih ol ter vzpostavitvi ustrezne

seje Obèinskega sveta

mree vrtcev na celotnem obmoèju obèine Litija. Ena od

- Obèinski svet je nato sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KSP Litija d.o.o. zaradi
ustanovitve nove Obèine martno pri Litiji na obmoèju Obèine Litija,
na novo ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter
organizacijske in upravljavske spremembe Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (nova doloèitev
osnovnega kapitala v podjetju - obèina Litija 73,6% in obèina martno
pri Litiji 26,4%, nova ustanovitev skupnega organa za izvrevanje
ustanoviteljskih pravic, ki je obvezen organ na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi, podjetje ima po novem dva organa skupèino in
direktorja, ukinja pa nadzorni svet).
-

Obèinski svet je po skrajanem postopku

sprejel Odlok o

spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem
podroèju Obèinske uprave Obèine Litija.

Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem podroèju
Obèinske uprave obèine Litija smiselno dopolnjujejo in spreminjajo
organizacijo v smer dejansko enovite Obèinske uprave. Predmetni
odlok zagotavlja vzpostavitev ustrezne koordinacije in razmerja med
upanom, direktorjem Obèinske uprave, vodij oddelkov in drugih
javnih uslubencev v Obèinski upravi, kakor tudi na relaciji delovanja
z vsemi ostalimi institucijami v obèini. Predlagan odlok predvideva
vzpostavitev ustrezne koordinacije med oddelki za pomoè krajevnim
skupnostim in mestni skupnosti ter doloèa, da oddelek za splone
zadeve izvaja ustrezno koordinacijo pri pripravi projektov, ki se
sofinancirajo iz Evropskih skladov in sredstev Javno zasebnega
partnerstva, saj bo zlasti v prihodnjih letih temu potrebno posvetiti
posebno pozornost pri delovanju obèine.
- Obèinski svet je nadalje odloèal o viini toèke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljièa v obèini Litija, ki za leto 2007 znaa
1,455 SIT oz. 0,006 EUR.

Vrednost toèke je ostala na isti viini kot v letu 2006, kar pomeni da
inflacija ni bila upotevana. Zaradi zaokroitve viine toèke pri
preraèunavanju v evro pa se je realno viina toèke e dodatno zniala
za 1,4 % glede na leto 2006.
Svetniki pa so ob tej toèki soglasno sprejeli e dopolnjen sklep o
olajavi in sicer za tiste obèane, ki jih je prizadelo lansko neurje s
toèo: Zavezancem, ki so na posamezni nepremiènini utrpeli
kodo po neurju dne 29.6.2006 ter je bila ta tudi prijavljena
pristojnim obèinskim organom in ki ne bodo deleni pomoèi s
strani drave se oprosti 50 % zneska za nadomestilo uporabe
stavbnega zemljièa za leto 2007, vendar najveè do viine
verificirane kode, kar pomeni, da kdor bo s strani drave na osnovi

prijavljene kode prejel denarno pomoè in tisti, kateri so utrpeli
manjo kodo, kot je skupna viina lanskoletnega vrnjenega
nadomestila in 50 % letonjega, niso upravièeni do letonje oprostitve.
Vsi ostali zavezanci, ki bodo obravnavani po tem sklepu, bodo v letu
2007 prejeli za 50% nije zneske polonic za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljièa.
- Nadalje je obèinski svet sprejel sklep o pristopu Obèine Litija v
Zdruenje obèin Slovenije ter da bo Obèino Litija v skupèini
zdruenja zastopal upan Franci Rokavec.

Zdruenje obèin Slovenije je interesno zdruenje slovenskih obèin, ki
ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov.
Zdruenje zastopa interese slovenskih obèin na dravni in
mednarodni ravni, se povezuje s sorodnimi institucijami in
organizacijami. Vèlanitev Obèine Litija v Zdruenje obèin Slovenije je
v tem trenutku pomembna predvsem zaradi povezovanja in izvedbe
projekta regionalizacije Slovenije.
- Obèinski svet je sprejel tudi Okvirni program svojega dela za leto

kjer je predvidenih 11 rednih meseènih sej (razen v mesecu
avgustu) ter obravnavanje in sprejemanje preko 20 obèinskih odlokov,
10 pravilnikov in vrsto drugih pomembnejih odloèitev, ki jih sprejema
Obèinski svet.
2007,

- Pri toèki Kadrovske zadeve, je Obèinski svet:

- za predstavnika ustanovitelja v svet Gimnazije Litija imenoval Selmo
Gradiek, Sitarjevka cesta 47c, Litija.
- za predstavnika obèine v garancijski odbor RCR d.o.o. imenoval
Otona Muzga, Sitarjevka cesta 63, Litija.

pomembnejih prioritet na tem podroèju predstavlja tudi
Predsedujoèi je sejo zakljuèil ob 19.50 uri.

izgradnjo doma za stareje obèane v Litiji, zaèetek delovanja
Va r s t ve n o

d e l ov n e g a

centra

za

obèane

s

posebnimi

potrebami, pridobitev prostorov in prièetek delovanja

POROÈILO O SPREJETIH
SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

mestnega muzeja, skrb za varstvo naravnih kulturnih
spomenikov ter postopno urejanje kulturne in portne
infrastrukture, ki naj bi prispevala zlasti k veèji in aktivneji
vkljuèitvi mladih v drubeno ivljenje in okolje.

s 1. izredne seje Obèinskega sveta
Obèine Litija,

Na podroèju gospodarstva

se bo partnerstvo zavzemalo

vzpostaviti takne mehanizme, ki so v pristojnosti obèine, da

ki je bila v ponedeljek, 8.01.2007 ob
18.00 uri.

bodo nai kraji in nae okolje postali bolj privlaèni za razvoj
gospodarstva, podjetnitva, obrti, turizma in kmetijstva, pri
èemer se eli graditi na podpori in nadaljnjem razvoju e

Po sprejemu in uveljavitvi sprememb in dopolnitev Statuta Obèine
Litija (Uradni list RS,t.139/06), ki se tièejo oblikovanja, nalog in
sestave nekaterih odborov, komisij in delovnih teles Obèinskega sveta,
je upan Obèine Litija Franci Rokavec sklical 1. izredno sejo Obèinskega
sveta z edino toèko dnevnega reda: Kadrovske zadeve.
Osnovni namen sklica te seje je bil, da se odbori in komisije èim prej
kadrovsko zasedejo in da priènejo s svojim delom.

uveljavljenih nosilcev ter krepiti razvoj vseh tistih panog, ki
so skladne z okoljem in zagotavljajo poseljeno in obdelano
krajino.

Podpisniki tega partnerstva

, ki se obvezuje delovati po

naèelu potenosti in praviènosti ter zastopanja v delovnih
telesih obèinskega sveta ter drugih organih ter funkcijah
obèine Litija v skladu z doseenimi rezultati obèinskih volitev

Imenovanje dveh novih èlanov v Komisijo za mandatna

so: OO SLS Litija - predsednik Gvido Kres, OO LDS Litija 

vpraanja, volitve in imenovanja

predsednik Aleksander Gombaè, OO SDS Litija  predsednik

Obèinski svet je imenoval, v skladu s spremembami in dopolnitvami
statuta, v Komisijo e dva nova èlana in sicer Duana Hauptmana,
Grbinska cesta 66a, Litija in Matjaa Peskarja, Grbinska cesta 33, Litija,
tako da ta komisija po novem teje 9 èlanov.

Anton Koviè, OO SD Litija  predsednik Gorazd Mavretiè, OO
DeSUS Litija  predsednik Leopold nidariè, OO SNS Litija 
predsednik Matja Peskar, OO NSi Litija  predsednik Darko
Rovek, Lista Litija zbudi se  predsednik Joko Godec, Lista
Nova smer Litija  predsednik Duan Hauptman in upan

Imenovanje Komisije za vloge in pritobe

Obèinski svet je imenoval komisijo v naslednji sestavi: Anton Koviè,
Grbinska cesta 34a, Litija  predsednik, ostali èlani pa so postali: Franc
Simonèiè, Litija, Joef Koviè, Kresnice, Marko Godec, Jevnica in Robert
Voje, Litija.

Franci Rokavec.

Imenovanje Odbora za drubene dejavnosti

Obèinski svet je imenoval odbor v naslednji sestavi: Albert Pavli,
Maistrova ulica 14, Litija  predsednik, èlani pa so postali: Maja Luèiæ,
Litija, Marija Tomiè, Kresniki vrh, Joef Hostnik, Litija, Duan Mak,
Dole pri Litiji, Ivanka Kirm, Litija, Darja Rajek, Kresniki vrh, Joef
Groelj, Litija in Duan Hauptman, Litija.
Imenovanje

Odbora

za

finance

in

gospodarjenje

z

nepremièninami

Obèinski svet je imenoval odbor v naslednji sestavi: Gorazd Mavretiè,
Grumova 4, Litija  predsednik, èlani pa so postali: Marija Osolnik Bajde,
Spodnji Hotiè, Bojan eleznik, Litija, Joef Koviè, Kresnice, Igor
Medved, Gabrovka, Robert Potokar, Litija, Luka Godec, Litija, Leopold
nideriè, Kresnice in Primo Lambergar, Breg pri Litiji.
Imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, urejanje
prostora in varstva okolja

Obèinski svet je imenoval odbor v naslednji sestavi: Gvido Kres, Zgornji
Log 4, Litija  predsednik, èlani pa so postali: Pavel Hirel, Vaèe, Janez
Beja, Konjica, Aleksander Gombaè, Litija, Drago Poglajen, Jesenje,
Mirko Kaplja, Litija, Samo Ajdonik, Litija, Viktor eok, Tenetie in
Roman Ponebek, Kresnice.
Imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Obèinski svet je imenoval odbor v naslednji sestavi: Helena Perko,
Vodice 1, Gabrovka  predsednik, èlani pa so postali: Anton Korimek,
Borovak pri Polniku, Marija Zajc, Litija, Duan Mak, Dole pri Litiji, Nina
Kotar, Dole pri Litiji, Joef Lajevec, Ribèe, Marko Godec, Jevnica, Branko
Logar, Gabrovka, in Ana Marija Majcen, Polnik.
Imenovanje Odbora za reevanje, zaèito in poarno varnost

Obèinski svet je imenoval odbor v naslednji sestavi: Drago Poglajen,
Jesenje 20, Kresnice  predsednik, èlani pa so postali: Gvido Kres,
Zgornji Log, Anton Plankar, Litija, Anton Koviè, Litija, Zvonko Ulanec,
Litija, Marko Godec, Jevnica, Ale Cvetear, Spodnji Log, Matja
Peskar, Litija in Janez Krafogel, Litija.

Vsebino prispevkov zbrali in uredili uslubenci obèinske
uprave; direktor: Valentin Zdravko PES.
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AKTUALNO

KAJ STORITI Z LITIJO ?

(XXXVIII.)

Martin Brilej

E NEKAJ O PROMETU

Ko sem lani opazoval popravilo ceste v Podentjur, nisem mogel
verjeti, da je to kar se je dogajalo sploh res. Izvajalci so se namreè tam
pojavljali le obèasno, nekaj postorili, pa spet odli. Potem jih je prilo
pol manj, spet nekaj popraskali in odli. Nato je znorelo polovico
prebivalcev Podentjurja, Pogonika in Velikega Vrha, pa e Kresnic
zraven, ne nazadnje tudi vseh mogoèih drugih uporabnikov. Ker so
dela trajala in trajala, cesta pa je bila zaprta, so se morali ljudje v Litijo
voziti skozi Kresnice. Jim bo kdo plaèal te stroke? Nihèe, saj za to ni
nobene pravne osnove, èe pa bi e kdo poskusil kaj izterjati, bi kmalu
obupal nad sodnimi mlini. Sedaj je cesta sicer zasilno prevozna,
vendar do zakljuèka del e veliko manjka. Problem bo seveda denar,
ki ga bo obèina zagotovila v proraèunu. Koliko ob tega se ne ve, ker
proraèun za letos e ni sprejet.
Bi se pa dalo kaj pametnega narediti vsaj pri izbiri izvajalca. Upam, da
bo izbran tak, ki bo poleg ugodne cene ponudil tudi najkraji rok za
dokonèanje del oz. da bo pripravljen delati vse dneve, torej tudi ob
sobotah in nedeljah in tudi ponoèi. Takne ceste tako popravljajo npr.
V Nemèiji, Avstriji in drugod, najvaneji cilj pa je, da je cesta
dokonèana v èim krajem èasu.
Nekaj podobnega se dogaja tudi pri rekonstrukciji ceste med Zg. Logom
in Hotièem, ki tudi e zelo dolgo traja. Glede na promet na njej, pa bi
morala dela potekati non-stop in tudi (ali predvsem) ponoèi.

NOV PROMETNI RED V MESTU

NOVA SLOVENIJA
PODPISNICA PARTNERSTVA
ZA RAZVOJ

Nova Slovenija, OO Litija, je 8.1.2007 podpisala pomemben
strateki dokument, na podlagi katerega bo Obèina Litija
delena hitrejega in kvalitetnejega razvoja.
Nova Slovenija je pred podpisom tako kot ostale politiène
stranke dobila osnutek partnerstva v pregled. Dodali smo svoje
predloge k programu partnerstva v skladu s svojim volilnim
programom. Nai predlogi so bili vsi sprejeti, tako da je bil
podpis edina logièna poteza.
Podpis bo prinesel tudi bistveno veèjo politièno kulturo na
sejah Obèinskega sveta. Seje bodo kraje kot v prejnjem
mandatu, veèina uskladitev bo potekala e prej. Zato bodo
razprave mirneje, manj bo prepirov, prenosi sej ne bodo tako
zanimivi za nekatere gledalce, vendar verjemite za razvoj
obèine je bolje tako. S prepirom se namesto razvoja ustvarja le
nestrpnost.
V prejnjem mandatu nismo bili povabljeni k sodelovanju,
zato pohvala upanu Franciju Rokavcu, da je k partnerstvu
povabil vse politiène stranke prisotne v Obèinskem svetu, ne
glede na doseen volilni rezultat ali politièno pripadnost. Veseli
nas, da bomo lahko s svojim sodelovanjem v partnerstvu
prispevali k razvoju Litije ter uresnièili svoje predvolilne
obljube.
Delo se s podpisom ele prièenja, sedaj bo potrebno zavihati
rokave in poskrbeti, da ne bodo programske doloèbe ostale
zapisane le na papirju.
Izvrilni odbor N.Si Litija

Kar se prometa v Litiji tièe pa e tole. Minila so e mnoga leta od
sprejema odloka o prometnem reimu v mestu. V tem èasu je postal
promet popolnoma zastarel, nefunkcionalen, nevaren in Litijo
dobesedno degradira. V naèrtu Obèinskega sveta za letonje leto je
predvideno, da bo sprejet nov odlok, ki bo promet uredil na novo. Pri
tem bo glavno vlogo odigrala stroka, pa tudi Mestna skupnost.
Strokovnjake bo treba poiskati drugje, saj jih v Litiji nimamo.
V naèrtu je gradnja garane hie v centru Litije. V njej bodo lahko
dobili nove in bolje ter veliko veè vredne garae vsi lastniki starih
gara, ki zavzemajo zelo veliko prostora in, takne, kakrne so, ne
sodijo v center mesta. Poleg tega pa bo prostor e za druge uporabnike.
Litija bo s tem veliko pridobila.
Glede mirujoèega prometa pa bo v centru mesta slej ko prej uvedena
parkirnina. Tako je v èedalje veèjem tevilu slovenskih mest. Tu bi
znalo biti nekaj nerazumevanja, ker so ljudje paè navajeni, da imajo
vse zastonj. Tega pa e dolgo ni veè. Peljite se npr. v Ljubljano in
parkirajte zastonj. Ne bo lo, razen na periferiji. Vendar bo treba pred
tem zagotoviti tudi zadosti parkiriè na robu mesta, ki bodo brezplaèna.
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IZ MESTNE SKUPNOSTI LITIJA

PREDVIDOMA TRI TEDNE BO
ZAPRTO  NATO PA V LEPE
PROSTORE
Prizidek k portni dvorani Litija, ki ga investira
Mestna skupnost Litija, je e zgrajen do III.
gradbene faze. Tik pred novim letom je izvajalec
na prizidku izdelal e »ravno streho«.
V I. nadstropju obstojeèega objekta pa je izvajalec
zakljuèil z deli na ureditvi sanitarij za enske in
moke. Sedaj pa so na vrsti obrtnika in
instalacijska dela v prizidku (pritlièje in nadstropje)
in tudi dela na notranji ureditvi v pritlièju za novo
»MESTNO KAVARNO«, kot se bo imenoval
preurejeni gostinski lokal.
Izvajalec

del

podizvajalci
potrudili

in
so

pri

njegovi
se

zelo

izvajanju

zemeljskih in gradbenih del;
predvsem pa so izkoristili
ugodne vremenske razmere,
saj

je

bil

nadstropjem

prizidek

z

zgrajen

v

rekordnem èasu.
Sedaj mora izvajalec izvesti e
obrtnika in instalacijska dela in zlasti e dela v zvezi z
notranjo ureditvijo in opremo v Mestni kavarni. Nov
gostinski del Mestne kavarne bo imel cca 50 sedeev. Nekaj
manj sedeev pa bo e v odprti poletni terasi. Ker pa v èasu
obrtnikih in instalacijskih del v preurejenem gostinskem
delu ter v èasu opremljanja »Mestna kavarna« ne bo mogla
obratovati, bo nekaj èasa zaprta. Predvidoma le dva, najveè tri
tedne, od 22. januarja do priblino 10. februarja 2007.
Upravljavec dvorane - SPL d.d., Ljubljana, kot

koordinator

med naroènikom in izvajalcem, na osnovi pogodbe, redno
spremlja vsa dela pri izgradnji prizidka k dvorani. Tudi Mestna
skupnost Litija, kot investitor prizidka k dvorani, tekoèe
spremlja vsa dela. Verjetno bo treba k osnovni pogodbi skleniti
tudi dodatek, glede na dejanske kolièine vgrajenega materiala
(veè dela in dodatna dela), kar bo pokazalo poroèilo o
opravljenih delih in porabi materialov.
Soèasno z izgradnjo prizidka k dvorani pa bo zgrajen tudi
nov vhod v objekt (skladno z odloèbo poarne inpekcije) in
preurejen bo del tudi notranjega prostora v I. nadstropju za
T V snemanje tekem, saj kamere sedaj ne morejo zajeti
celotnega igrièa za rokomet oziroma za mali nogomet.
Mestna skupnost Litija naèrtuje uradno otvoritev prizidka k
portni dvorani Litija z novo »Mestno kavarno« in novimi

SEM TER TJA PO LITIJI

Spet se pojavljajo enormne kolièine na èrno odloenih odpadkov v
naravnem okolju. Zlasti v Maljeku in Prehudniku je obupno. Pa ob Savi
ni niè bolje. Maljek je pred leti sluil za mnogo bolj zabavna opravila
kot pa sedaj, v Prehudniku pa so potok dobesedno zatrpali z odpadki.
e res, da so nekateri ljudje praièi, vendar je treba vedeti, da èe
odpadkov nima kam dati, jih paè nekam odloi. Menda jih nihèe ne
hrani doma v kuhinji ali dnevni sobi. Nekaj je v Litiji oèitno hudo narobe
z njihovim odlaganjem. Menda sem vsaj e 5-krat povedal, da bi morali
imeti za kosovne odpadke organizirano non-stop prevzemanje. Sedaj
bom ta predlog posredoval tudi bolj uradno, èe pa se ne bo nihèe zmigal,
bo treba napisati kdo je osebno odgovoren za to.
V Litiji se v tem èasu gradi toliko gospodarskih in drugih objektov, kot
v zadnjih 50 letih menda e nikoli. Na Ponoviki cesti rasteta dve firmi,
na Ljubljanski cesti ena, gradi se velik trgovski center z bowlingom in
drugimi lokali, parkirièe pri Zdravstvenem domu, prizidek k portni
dvorani Lepo.

NEKAJ (LITIJSKIH) NEUMNOSTI

Zelo neumno je, da premog iz Indonezije, ki ga z ladjami pripeljejo v
koprsko luko, nato v termo elektrarno Trbovlje vozijo po cesti (!),
èeprav je od luke Koper do elektrarne (dobesedno do nje), eleznica.
Ni èudno, da ima eleznica tolikno izgubo, cesta skozi Litijo pa je
obremenjena e za nekaj vlaèilcev na dan.
Neumno je tudi to, da litijska Komunala odpadke odvaa iz
najvzhodnejih obmoèij obèine, ki so oddaljena veè kot 35 km v eno
stran, namesto, da bi to racionalneje izvajali komunalci iz obèine
Trebnje. Tudi je neumno, da Komunala odvaa odpadke iz Jevnice in
okolice, èeprav bi to ceneje opravljala ljubljanska komunala. Litijski
smetarji se morajo namreè do Jevnice pripeljati po glavni cesti do
Dolskega, nato èez most v Laze in v Jevnico, nato pa e po isti poti
nazaj. Je pa res, da zadeva ni tako enostavna, kot je videti. Odvoz
odpadkov na drugo deponijo je namreè povezan s kupom problemov,
saj danes odpadkov nihèe ne sprejema brez predhodnih vlaganj v
deponijo, raznimi pogodbami itd.

sanitarnimi prostori v I. nadstropju dvorane dne 12. aprila
2007, na dan praznika mesta Litije, ki ga Litija

praznuje v

poèastitev na dan, ko je bila leta 1952 s sklepom takratne
Skupèine Republike Slovenije, povzdignjena v mesto.
»Mestno kavarno« in ostale novozgrajene prostore v I.
nadstropju dvorane pa bomo prièeli uporabljati takoj , ko bomo
zanje dobili vso dokumentacijo, to je uporabno dovoljenje in
dovoljenje za obratovanje.(mb)
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GEOSS

JAVNA PREDSTAVITEV
NOV ZEMLJEVID SLOVENIJE
Na Preernov rojstni dan, 3. decembra 2006, smo
na Geossu pripravili posebno prireditev ...
...

javno

predstavitev

zemljevida
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SLOVENSKI BOIÈ V IZVEDBI
ZBORA SV. NIKOLAJA LITIJA
Zbor sv. Nikolaja Litija je tradicijo boiènih
koncertov nadaljeval z izvedbo Slovenskega
boièa Matije Tomca in boiènih kolednic.
(Foto: Gregor Poun)

Slovenije, na katerem so razen kulturnih
s p o m e n i kov

DEDEK MRAZ PRVIÈ
OBISKAL OTROKE ÈLANOV
OBRTNE ZBORNICE

( s a m o s t a n ov,

g r a d ov,

muzejev, arheolokih najdiè itd.) prviè
predstavljeni tudi vsi sakralni objekti v
Sloveniji. Cerkve, posebej oznaèene na
upne in podruniène ter kapele, ki so
jih razvrstili e po obdobjih izgradnje (do
1400, 1401 do 1600, 1601 do 1800 in po
letu 1801).
Cerkve in kapele, posveèene sv. Mariji, sv. Ani, sv. Miklavu in sv.
Mihaelu so e posebej poudarjene. K vsaki cerkvi je izpisano tudi
njeno ime. Zemljevid je sicer natrpan, vendar pregleden in odlièno
ponazarja umestitev sakralnih objektov v slovenskem prostoru.
Zlasti lepo je na hitro vidna njihova zgoèenost v nekaterih
predelih. Dobro izstopajo upnijske in podruniène cerkve. Za
mnoge je sicer zaradi majhnih èrk oteena berljivost in si bodo
morali pomagati s poveèevalnimi stekli. Vendar drugaèe ni lo, saj
je samo imen cerkva veè kot 2.700. Zemljevid je izdelan v merilu
1:260.000.
Zelo koristna, polna zanimivih podatkov je zadnja stran. Na njej
so predstavili zavetnike cerkva, slovensko muzejsko mreo,
gradove, naravne znamenitosti, osnovne pojme iz kulturne in
naravne dedièine, kratek leksikon pomembnejih Slovencev,
nasvete o naèrtovanju izletov in posebej vlogo in pomen Geossa.
Zemljevid, vkljuèno s hrbtno stranjo, je tako lahko povsem
samostojna edicija z zares mnoico za vsakogar koristnih podatkov.
Svoje mesto bi moral najti v vseh upnijah, uradih, naih domovih
- povsod. Naroèiti ga je mogoèe pri drubi Makarenko (031/310645) ali na Geodetskem intitutu (040/614-512).
Celoten projekt (poleg omenjenega zemljevida obsega e knjigo
Slovenija, te poznam, ta izide prihodnje leto) je zasnoval in vodil
Peter Zalokar, Makarenko d. o. o. iz Vranskega. Za strokovno

Letonji Boièni koncert Zbora sv. Nikolaja
Litija je prièaral pristen duh starega
slovenskega boièa in obiskovalce popeljal
za nekaj desetletij nazaj. Zbor, pod vodstvom
Helene Fojkar Zupanèiè, je na boièni dan,
25. 12. 2006, v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji
pripravil koncert na katerem je izvedel
Slovenski boiè v priredbi Matije Tomca ob
spremljavi priznanega slovenskega
organista Primoa Malavaièa.
V drugem delu koncerta so bile predstavljene
boiène kolednice. Sodelovali so e Nikolajev otroki zbor in
Nikolajev dekliki zbor pod vodstvom zborovodkinje Klavdije
Zupanèiè, Bla Kladnik na citrah ter Krunoslav Kri na
harmoniki.

izdelavo zemljevida je poskrbel Geodetski intitut RS pod vodstvom
dr. Branka Rojca in Tatjane teblaj.
Peter SVETIK

PRAZNIKI IN GLASBA
Obmoèna obrtna zbornica Litija je za otroke èlanov zbornice
prviè organizirala novoletno obdaritev otrok. Prijavilo se je
presenetljivo veliko otrok, rojenih po 1.1.1997, kar 121.
Prireditev je izvedlo druinsko gledalièe Kolenc v soboto
16. decembra v kulturni dvorani na Stavbah. Odigrali so
prikupno igrico o veseli miki Minki, ob kateri so se otroci
prijetno zabavali. Skupno z miko so uspeli priklicati tudi
Dedka Mraza, ki jih je obdaril z darili.
Obmoèna obrtna zbornica Litija:
Rosana KULJ

V prazniènem decembrskem èasu se je v Litiji in
njeni okolici zvrstilo veliko najrazliènejih
prireditev, njihovim obiskovalcem pa so kulturni
dogodki popestrili in obogatili prièakovanje Boièa
in Novega leta.
tevilnim nastopajoèim so se pridruili tudi uèenci in uèitelji
Glasbene ole Litija-martno in na svoj naèin  z glasbo zaeleli
lepe praznike in vse lepo v naslednjem letu.
Mladi glasbeniki so tevilni publiki zaigrali, zapeli in zaplesali 21.
decembra 2006 v dvorani Kulturnega doma v martnem pri Litiji,
s svojimi mentorji pa so pripravili pester in raznovrsten program.
Skoraj sto nastopajoèih je obiskovalcem koncerta predstavilo delo
vseh oddelkov Glasbene ole Litija-martno. Tako smo lahko videli
in sliali nastop najmlajih otrok  uèenk in uèencev predolske
glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, zaigrali so nam
instrumentalni solisti in komorne skupine, zaplesale so uèenke
oddelkov za balet in sodobni ples, zapela dekleta pevskega
kvarteta, uèenci oddelkov za pihala in harmoniko pa so skupaj
muzicirali v dveh olskih orkestrih.
V decembrskem èasu so se uèenci in uèitelji Glasbene ole Litijamartno s svojim izbranim programom dveh instrumentalnih,
pevske in dveh plesnih toèk pridruili èlanom Pihalnega orkestra
Litija in skupaj izvedli praznièni koncert, 27. decembra 2006, v
portni dvorani v Litiji.
Uspeen zakljuèek leta je za glasbenike vzpodbuda in dobra
popotnica za prihajajoèe leto 2007, saj nas vse èaka veliko dela in
novih izzivov, ki jih bomo navkljub prostorski stiski z veliko delovne
vneme in entuziazma posluali èim bolje realizirati.
e v januarju bomo gostili uèence in uèitelje zasavskih glasbenih
ol, z njimi se bomo sreèali 17. januarja 2007, na 33. reviji
instrumentalistov glasbenih ol Zasavja.
V februarju se bomo s koncertom pridruili praznovanju
slovenskega kulturnega praznika, sedem naih uèencev pa se bo
udeleilo izbirnega regijskega tekmovanja mladih glasbenikov.
Za nadobudne in predvsem marljive pianiste in pihalce bomo
stiskali pesti, saj se bodo najbolji v marcu udeleili tekmovanja
na dravnem nivoju.
Do konca olskega leta nas èaka e veliko najrazliènejih internih
in javnih nastopov, o tem pa morda kmalu kaj veè na nai spletni
strani.
Vsem bralcem e enkrat elimo uspeno, zdravo in sreèno leto
2007, ki naj ne skopari s kulturnimi prireditvami.
Nasvidenje tudi na naih dogodkih!
Janja GALIÈIÈ

Posebnost letonjega koncerta je bila scenska postavitev s
prikazom tipiènega slovenskega okolja. Poseben peèat so
pustili nastopajoèi v narodnih noah, jasli v sredini in prihod
Svetih treh kraljev. Tako je veselo oznanjenje o rojstvu
Odreenika ogrelo srca obiskovalcev e bolj toplo in jih
napolnilo z mirom boiène noèi. Oèarala sta zven citer
milozvoènih in pesem kolednic, razveseljevalo je angelsko
petje, ki prihaja z viave.
Ponovitve koncerta so sledile e v Domu svobode v Trbovljah
in v cerkvi Matere Boje v Kosezah.

P
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BOIÈ Z UPANOM

Darja in Mija, voditeljici skupine za
samopomoè, ki deluje v domu Tisje,
na enoti Grajske gospe, sta na zadnji
sestanek skupine, tik pred boièem,
povabili tri posebne goste: direktorico
gospo Vido Lukaè, marskega upana
gospoda Milana Izlakarja in gospo
Karmen Sadar, nepogreljivo
upanovo tajnico. Vsi trije so se
povabilu prijazno odzvali.
V praznièno okraenem prostoru, za bogato obloeno mizo,
ki so jo èlanice skupine Romarinke okrasile s svojimi rokami
in z lastno domiljijo, so se med pogovorom spletle nevidne
vezi prijateljstva in trdne povezanosti. Na skupini smo doiveli
najlepi èar boièa, ki bo naa srca osvetljeval skozi vse leto,
vse tja do naslednjega
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DEDEK MRAZ V JEVNICI
V soboto, 23. 12. 2006 ob 16.00, je bilo v dvorani
zadrunega doma v Jevnici nekaj posebnega. Zbralo
se je polno otrok skupaj s stari, nekateri pa so prili
e s sestrami, brati, babicami in dedki.
Z nastopom so prièeli najmlaji iz plesne skupine Rondo, KUD Jevnica.
Èeprav pleejo ele nekaj mesecev so »mladi levèki« èudovito prikazali
plesno toèko, kako vladajo. Poeli so dva buèna aplavza. Njihova
koreografinja je Ana Godec Ren.
Ker je boiè èas obdarovanja, sta nas Kaja in Tina iz stareje plesne
skupine Rondo, obdarili z drugaènim darilom. Zaplesali sta boièni ples
pod mentorstvom Helene Jerebiè.
Na odru se je odvila tudi kratka glasbeno gledalika animacijska
predstava z naslovom »Mi se mamo radi«, ki sta jo izvedla akterja
gledalièa, imenovanega Èarobna hiica. Prièarala sta tudi nekaj
stvari, ampak najbolj iskane (Dedka Mraza) pa al ne.
Po animacijski predstavi je sledila plesna toèka mlaje skupine, prav
tako plesne ole Rondo. S koreografinjo Ano Godec Ren so pripravili
plesno pravljico polno barv in energije, z naslovom Arabske noèi.
Po plesni toèki pa je v dvorani naraèala velika napetost, predvsem s
strani otrok. Skupaj smo klicali in priklicali dobrega moa, Dedka
Mraza. S seboj je prinesel tudi darila za pridne otroke iz KS Jevnica.
Obdaril je preko 110 otrok in obljubil, da se prihodnje leto ponovno
vrne v Jevnico.
pela KOVIÈ

PREDNOVOLETNO VZDUJE V KS BREG-TENETIE
Prihajajoèe leto 2007 smo v decemberskem èasu v
Krajevni skupnosti Breg-Tenetie pozdravili s prireditvijo
za nae najmlaje krajane.
Prireditve so se v mnoiènem tevilu udeleili otroci v
spremstvu starev z vasi Breg, Tenetie in Zagorica.
Gospod Milan Izlakar je s svojim obiskom in posluhom za Otroke so prièakale obloene mize s prazniènimi
stareje ljudi pokazal, da je vedno odprt za vse tiste, ki ga dobrotami. Za zabavo je s svojimi vragolijami skrbel
poièejo in povabijo v svoj krog, nae èlanice so bile zelo klovn are.

ponosne, da so boiè praznovale s tako pomembnimi ljudmi.
Hvala vsem trem za obisk, kajti bili ste najlepe darilo za nao
skupino.
Vse najlepe in najbolje v letu 2007, naim gostom in vsem
ostalim, elimo èlanice skupine Romarinke z voditeljicama
Darjo in Mijo.
Mija LOC

Prireditev v nai krajevni skupnosti je potekala e drugo
leto in postaja skoraj tradicionalna. Posebna zahvala gre
gasilcem PGD Breg, ki so omogoèili, da je predstava
potekala v gasilskem domu. Tudi naslednje leto bo veselo!
Èlani sveta KS Breg-Tenetie

TRETJI STOLETNIK

Kateri kraj na svetu se lahko ponaa s knjigo, v kateri je opisana zgodovina kraja.
Predstavljene pa so tudi vse znamenitosti (do leta 1972)? Kateri kraj na svetu
ima knjigo, v kateri so opisane hie in njih prebivalci skozi vso zgodovino ( do
leta1979)? Ker je vpraanje tako zelo » teko«, sem se odloèil, da vam zaupam odgovor.

To je najstareji trg v Zasavju in gotovo najznameniteji kraj v nai obèini ter med
najznamenitejimi v Sloveniji in na svetu - Vaèe.
Kdo je tisti, ki je napisal ti dve knjigi, da se lahko Vaèani s tem ponaamo? To je bil
na cenjeni upnik gospod Valentin Benedik, ki mu bo letos minilo 100 let od njegovega
rojstva in smo ob tej prilonosti odkrito hvaleni, da je nam in nai zgodovini posvetil skoraj 30 let svojega ivljenja.
Rad nas je imel! In mi ga imamo e vedno radi. Zato ima v naih srcih, na pokopalièu in v naem muzeju na Vaèah,
v Domu GEOSS, posebno mesto, kjer se lahko vsak preprièa o njegovi veliki ljubezni, znanju in vztrajnosti.
Rojen je bil na marjetni gori pri Kranju, 13.2.1907, oèetu Francu, (ki je umrl, ko je bilo Valentinu 8 let) in materi
Mariji. Imel je dva brata: starejega Franca in mlajega Janka. Sestra Roza pa mu je pomagala pri slubovanju na Vaèah
do svoje smrti 1964. V njegovi mladosti zgrajena domaèa hia e stoji prav blizu Preernovega gaja.
Osnovno olo in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Po konèani teoloki fakulteti v Ljubljani je imel novo mao 13.7.
1930 v Kranju. Sluboval je v Radovljici, na Bledu, v Zagorju ob Savi in v Lokah pri Zagorju. Med vojno je bil izgnan
na Hrvako in je tam opravljal slubo bojo. Po vojni pa se je vrnil v Loke in sluboval e v Kolovratu. Leta 1956 je
priel na Vaèe, kjer je ostal do svoje smrti (Ljubljana, 10.10.1982). Tu je organiziral obnovitvena dela (elektrika,
nove orgle, bakrena streha na zvoniku, novo upnièe, uèilnica za verouk, obnavljal podruniène cerkve...). Krajani
so ga povsod, kjer je sluboval, imeli radi. V Lokah in v Kolovratu je celo reiral ljudske igre. Zelo rad je potoval in
obiskal je 328 cerkva po vsem svetu. Povsod je opravil mano daritev.
Njegovo najpomembneje delo pa sta knjigi: »Vaèe« - 1972  v kateri je opisal zgodovino upnije in trga Vaèe in »Hie
na Vaèah in njih prebivalci« - 1979  od nastanka Vaè do konca leta 1978.
Gospod Benedik je bil velik dobrotnik. Med II. svetovno vojno je pomagal sirotam iz Bosne in jim priskrbel nove
stare med svojimi farani na Hrvakem. Po vojni pa je dve siroti, bratca in sestrico (Bjelajac Dragomir in Ivanka),
pripeljal celo s seboj, skrbel za njiju in zdaj ivita v Sloveniji, kjer sta si ustvarila lastni druini ter sta neizmerno
hvalena svojemu reitelju.
Svoji neèakinji Nuki (hèeri sestre Roze,
ki mu je gospodinjila,) je bil veè kot
oèe. Nikoli ji ni pozabil prinesti
skromnega darilca, ne glede na to, kje
je bil. Pozornosti in zaupanja njegova
Nuka ne bo nikoli pozabila. Posebno
ne prstanèka, ki si ga je moèno elela.
e bi lahko nateval.
Moji eni Anki pa je bilo najbolj veè
to, da ni nikoli niti namignil na to, da
bi se morala udeleevati krèanskih
obredov, èeprav smo se veliko druili.
Èloveku ni vsiljeval svojega
preprièanja. Zanj je sprava veljala e
mnogo mnogo prej.
Zvonimir KOLENC
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PLANINSKI KOTIÈEK

TOMBAS USPENO
SPLAVLJEN
Pred dobrim letom smo ustanovili kulturno in
portno drutvo TOMBAS. Poimenovali smo se po
brodarskem èolnu, ki je meril 52,2 m v dolino in
4,5 m v irino, njegova nosilnost je bila kar 6 ton,
za upravljanje pa so potrebovali 18 ljudi in 24 parov
vleène ivine (v litijski muzejski zbirki lahko dobite
jasnejo predstavo o plovilu). Ime smo izbrali kot
simbol zdruevanja moèi za enoten cilj.

Sreèanje

PRIJATELJEV JANÈ - JANKIH PRIJATELJEV,
torej vseh, ki so se v preteklem letu najmanj 25-krat
povzpeli na Janèe bo:

v nedeljo, 28.1.2007 ob 11. uri
v Planinskem domu na Janèah.

PD Litija vabi vse ljubitelje planin na tradicionalni
PLANINSKI VEÈER Z DIAPOZITIVI,

ki bo v petek 2.2.2007 ob 18. uri
v veliki sejni sobi Obèine Litija.

S pomoèjo diapozitivov bomo obudili spomine na izlete
in ostale aktivnosti drutva v preteklem letu.

PLANINSKA INVENTURA
SAVSKE SEKCIJE PD LITIJA

ur KAR TAKO s Faraoni na gradu Ponovièe

V preteklem letu smo pripravili vrtno zabavo s koncertom na
oivljenem grajskem vrtu v Ponovièah, zgodovinsko razstavo in
koncert ob desetletnici prvega Zgaga rock festivala, nekaj zabav
(druenje je osnovni namen vsakega drutva), gledaliko
delavnico in izlet po Vipavski dolini.

Tradicionalne planinske inventure savske sekcije, ki vedno poteka
na tefanovo se je 26.12.2006 udeleilo 38 èlanov sekcije. Nadvse
praznièno se je prièelo e na Savi, pohodniki so se ustavili pri
Miranu Moharju, vsak udeleenec je dobil darilce, dieèo sveèko v
obliki abice in nekaj sladkarij, ena Stanka pa je postregla s èajem
in pecivom. Pot je udeleence potem vodila ob Savskem potoku
èez Kobiljek in vas Potok do Klenika, kjer so jih pri Garantinijevih
spet postregli s èajem, ta kratkim in pecivom. Tako podprti so
udeleenci nadaljevali pot do Zasavske svete gore. Èlani sekcije
so povsem napolnili veliko sobo. Vodja sekcije Marko Dernovek
je predstavil delo sekcije v preteklem letu. Enajstih izletov se je

Tudi letos pripravljamo tevilne dogodke. e v februarju in

marcu bomo organizirali dve gledaliki delavnici in
gostovanje gledalike skupine Lepi in drzni iz Stiène. O

naih aktivnostih vas bomo sproti obveèali; podrobnosti, novice
in zanimivosti pa si lahko ogledate na spletni strani drutva:
www.tombas.si. Se vidimo.
Vesna PAJIÆ
Ekskurzija drutva Tombas v Vipavski dolini

Inventurno poroèilo je podal vodja sekcije Marko Dernovek

udeleilo skupno 334 èlanov sekcije, uspeno pa je bilo tudi
finanèno poslovanje. Programa za tekoèe leto e niso sprejeli,
dogovorili pa so se za zbiranje predlogov. Vsak udeleenec
inventure je dobil spominsko darilce, oskrbnica Karla pa je
poskrbela za odlièno kosilo. V imenu planinskega drutva sem
podpisani Marku v zahvalo za prizadevno vodenje sekcije izroèil v
knjigo vezana obvestila PD Litija za èas od oktobra 1979 do
januarja 2006. V teh stotih tevilkah obvestil ima nadvse
pomembno mesto tudi planinska sekcija Sava. Udeleenci so se
do solz nasmejali skeèem, ki sta jih uprizorili igralki, ki sicer
sodelujeta z druinskim gledalièem Kolenc. Prijateljsko sreèanje
se je nadaljevalo e dolgo po uradnem zakljuèku »inventure«.

OBETAVEN ZAÈETEK LETA ZA
PLANINSKO SEKCIJO DU

6. januarja so se èlani Planinskega sekcije DU e estiè zbrali na
tradicionalnem novoletnem sreèanju pri Kavku na Golièah.
Tokratnega sreèanja se je udeleilo 43 èlanov sekcije, h Kavku pa
so prili po razliènih poteh, veèina iz Pogonika oziroma od doma,
najbolj vztrajni pa tudi tokrat iz Jevnice in èez Janèe. Uvodoma je
vodja sekcije Stane Jerebiè predstavil uspehe sekcije v preteklem
letu, naèrte za letos. Z delom v minulem letu se res lahko pohvalijo,
saj so po programu izvedli 43 izletov, ki se jih je udeleilo 1500
pohodnikov, razen tega pa so imeli e 40 dodatnih izletov, ki se
jih je udeleilo od 5-15 planincev. Zahteven je tudi program, ki so
pripravili za letonje leto, ob priljubljenih vrhovih, na katere se
vedno znova vraèajo, je tudi veliko novosti. Tako se bodo udeleili

»Gasilski« posnetek udeleencev sreèanja

tradicionalnih pohodov na Snenik, Porezen, tampetov most,
pa pohodov po Velikolaki kulturni poti, Jurèièevi poti, po
obronkih Gabrovke in Jablanikega pohoda. Med drugim se bodo
povzpeli tudi na Menino, Veliki vrh v Kouti, Triglav, Kanin,
Ojstrnik in Trdinov vrh. Ob obujanju spominov in kovanju naèrtov
za naslednje podvige pa je sreèanje namenjeno predvsem
utrjevanju prijateljskih vezi med èlani, kar je tudi razlog za tako
dobro udelebo na vseh dosedanjih sreèanjih. Vsi skupaj so
nazdravili letu, ki se je ravnokar prièelo, e posebej pa Ivi
Kljuèevek, Julki Podoreh in Mariji Kos, ki so v teh dneh praznovale
rojstni dan. V mislih so bili vsi s planinskim prijateljem Joetom
Majcnom, ki je rojstni dan praznoval doma, kjer okreva po
operaciji. Zbor pod vodstvom Joeta Kukovica pa je posebej zanj
zapel tisto lepo »Oj mladosti moja «. Taken uvod v novo
planinsko sezono napoveduje, da bodo izleti sekcije tudi v
letonjem letu predvsem druenje pravih planinskih prijateljev,
zato vas vabijo, da se jim pridruite.
Borut VUKOVIÈ

V HRIBIH IN GORAH JE LEPO
Planinsko pohodnika sekcija je 6. januarja 2007
s pohodom s Pogonika na Golièe sklenila sezono
za preteklo leto. Udeleilo se ga je v lepem
sonènem dnevu 43 pohodnikov.

Borut VUKOVIÈ

I N V E N T U R A
V naslanjaèu pred kaminom,
z oguljenim peresom v roki,
obraèa staro leto,
zadnji prazen list
Kaj bi zapisalo, premiljuje,
v povzetek 365- ih dni;
misli tehta, prikimuje,
sem in tja z glavo zmajuje.
Nazadnje le s teavo se odloèi,
pero v èrnilo,
tresoèih rok, pomoèi;
Sonce ni pripekalo
vse dni z neba,
tudi de ni moèil nas vsak dan.
Èe to setejem
- ravno prav vsega.

BOIÈNO  NOVOLETNI
KONCERT NA POLNIKU
V soboto, 30.12.2006, so pevci Mokega pevskega zbora Polnik
prepevali na Boièno  novoletnem koncertu. e dvaintridesetiè
so nas v novo leto popeljali s pesmijo. Za prijetno vzduje so
poskrbeli mladi recitatorji, zapeli pevci Otroko-mladinskega in
Meanega cerkvenega zbora Polnik. Veliko lepih misli je
spremljalo na veèer in najlepa je bila prav gotovo nova pesmica
Laure Horvat, ki jo delimo tudi z vami . (MSV)

Vsi novoletni sklepi
se niso izpolnili,
elja premnogo,
e v zvezdah je ostalo,
kako bi naredili mir na svetu,
niso e odkrili,
denarja pa, tako kot vedno,
je bilo za vse premalo.
To je bila torej inventura,
zapre staro leto knjigo prano.
Èisto novo,
vzame v roke,

v zlato ovito,
sijoèih se platnic,
sneno bele so strani, iroke.
Na bele liste, nov zapis,
opolnoèi beleilo
bo mlado leto.
Zvezde bodo starim eljam,
nove e pripele,
pridruili se bodo
starim sklepom,
svei.
Da bi vsak od nas,
vsaj eno zvezdo v dlan ujel,
da vsaj en bi sklep
izpolniti uspel.
Naj izpolni se vse tisto,
kar nam sreèo nosi,
in jo e med druge vse natrosi.
Naj vse leto, nas obkroajo,
obrazi areèi,
ne samo, za mrkimi oèmi,
nasmehi speèi.
Izreèene elje,
topel stisk dlani,
poljubi, iskren pogled v oèi,
do novega, novega leta,
èez 365 dni.
Laura HORVAT

Pred letonjim tradicionalnim pohodom Franca trusa, ki bo
24. februarja

, e spominska fotografija z lanskega pohoda, ki ga je
vsako leto doslej vodil Viktor Èebela.

Pred tem pa je 2. januarja e 21 pohodnikov na Kum zastavilo
letonji program in vendarle stopilo na sneg letonje zime. Za
letonje leto naèrtujemo program 44 pohodov, sestavljen po
eljah pohodnikov. Nekaj pohodov je lajjih, nekaj pa je malo bolj
zahtevnih. Veèina pohodov bo org aniziranih po Sloveniji in krajih
kjer doslej e nismo bili. Za vsak pohod bomo objavljali vabila na
oglasni deski drutva, celoletni program pa lahko dobijo
pohodniki v pisarni drutva.
V preteklem letu smo izvedli 43 pohodov za veèje skupine, poleg
tega pa e 37 pohodov manjih skupin od 5 do l5 udeleencev.
Tako je v letu 2006 obiskovalo nizko in visoko hribovje l40 èlanov,
skupj pa je bilo na pohodih okoli l800 udeleencev, pridruili so
se tudi èlani DU iz Jevnice, martna in Gabrovke.
Vse upokojence, ki si elite druenja, hoje, ogleda lepot narave
tudi z viine, razgibavanja svojega telesa, vabimo, da se nam
pridruite. Preprièali se boste, kako lepa je narava in da je
planinskih izletov e premalo.

Dokaz je planinska sekcija naega drutva, ki aktivno
deluje e petnajst let, ustanavljajo pa jih tudi v drugih drutvih.
Stane JEREBIÈ
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Drutvo diabetikov Litija

AKTIVNI DO ZADNJEGA DNE
PREJNJEGA LETA
Pestro dogajanje je zaznamovalo zadnje tiri
mesece zdaj e preteklega leta. Poèastili smo
svetovni dan sladkorne bolezni in praznovali veliki
jubilej Zveze drutev diabetikov Slovenije.
Ustvarjali smo na delavnicah roènih del in se
zabavali na novoletnem sreèanju
Po poletnih poèitnicah smo se
vrnili polni energije in se povzpeli
na Veliko planino, ki smo jo
obèudovali v prelepem sonènem
vremenu. S pohodi smo
nadaljevali vsak èetrtek, in se v
zaèetku decembra odpravili proti
Ljubljani in osvojili vsem znano
marno goro, ki je ponujala preèudovit pogled na Ljubljansko
kotlino in okolike hribe. 14. decembra pa smo sezono pohodov
zakljuèili na Golièah, kjer smo ob zvokih harmonike tudi zaplesali.
Na pomemben praznik sladkornih bolnikov-14. november in
jubilej, 50-letnico delovanja Zveze drutev diabetikov Slovenije
(ZDDS) pa smo se prièeli pripravljati e v oktobru, ko smo se
enkrat tedensko v veèernih urah zbirali v drutveni pisarni na
ustvarjalnih delavnicah. Pod vodstvom mentoric smo izdelovali
voèilnice, roe iz papirja in nogavic, palèke, slikali na svilo Vse
izdelke smo na ogled postavili 10. novembra, v avli obèine Litija.
Razstavili smo tudi roèna dela iz delavnic prejnjih let in pozvali
èlane, naj svoja dela prinesejo na ogled. Ob odprtju razstave smo
pripravili proslavo s kulturnim programom. Nastopili so flavtistka
in moki pevski zbor Lipa. Slavnostni govorniki so bili takrat e
upan Mirko Kaplja, podpredsednik ZDDS Alojz Rudolf in naa
predsednica Darja Zupanèiè. Program je povezovala Helena
Muzga.
Megleno nedeljsko jutro, 19. novembra, pa nam ni vzelo volje, da
se ne bi v lepem tevilu udeleili pohoda ob svetovnem dnevu
sladkorne bolezni, da bi opozorili in spodbudili ljudi k veèji telesni
aktivnosti ter izkazali pripadnost in podporo. Na koncu smo
organizirali nagradni kviz o sladkorni bolezni ter sklenili, da pohod
ostane tradicionalen in sicer prvo nedeljo po 14.novembru.

VEÈ KOT TIRISTO NAS JE !
Eden od naèrtov Drutva invalidov Litija v preteklem
letu je bil uresnièen konec leta 2006.
Naèrtovali smo vkljuèitev tiristotega invalida v
nao sredino in zadovoljni ugotavljamo, da smo v
tem uspeli, e veè to tevilo smo celo presegli.
Pri tem velja poudariti, da so med sprejetimi novimi èlani drutva
izkljuèno invalidi, ki so svojo invalidnost dokazali z ustreznim
dokumentom in obèani pri katerih gre za vidno invalidnost. Skupaj
s podpornimi èlani tejemo krepko preko 500 èlanov. Pred
kratkim nas je znanec pohvalil » Lepa èetica vas je !«. In strumna
smo ponosno dodali.
Na tradicionalnem prednovoletnem sreèanju, ki se ga je udeleilo
130 invalidov, sorodnikov in spremljevalcev tejih invalidov smo
obljubili tiristotemu èlanu drutva petdnevno brezplaèno bivanje
v Izoli za dve osebi s prostim vstopom v zimski bazen, koncem
februarja t.l. Da ne bi pri tem prilo do kaknih »kalkulacij», smo
se odloèili, da bomo med zadnjimi vèlanjenimi invalidi izvedli
reb, ki bo doloèil komu bo namenjena ta nagrada.
Neglede na vse opisano bomo e naprej v svoje vrste sprejemali
invalide in podporne èlane saj smo preprièani, da je v obeh
obèinah e veliko invalidov, ki niso vèlanjeni. al nam evidence o
tem niso na voljo zaradi naèel zakona o varovanju osebnih
podatkov.
O pomoèi in pravicah, ki jih invalidi lahko uresnièujejo v drutvih
in drugih institucijah bomo pripravili pisni povzetek in z njim
skuali seznaniti èim veèje tevilo invalidov, torej ne samo èlanov
drutva!
Miro VIDIC

PRAZNIÈNI BOIÈ NA DOLAH
Zakljuèek leta 2006 je bil za KUD Venèeslav
Taufer Dole pri Litiji e posebno slovesen. Desetiè
zapored smo pripravili boièni koncert, ki je vsako
leto v okviru boiènega praznovanja, obenem pa
je mladinski pevski zbor Zlati arek, ki je nosilec
dejavnosti drutva, praznoval 10-letnico delovanja.
Koncert v farni cerkvi na Dolah je bil lepo obiskan,
nastopajoèi, gostje in slavljenci pa so po zakuski
nadaljevali praznovanje v dvorani.

V poèastitev svetovnega dne sladkorne bolezni smo organizirali
tri celodnevne meritve, ena je bila izvedena v martnem pri Litiji
ter dve v Litiji, merili smo krvni sladkor in krvni tlak. Meritve smo
opravili blizu 400. ljudem. Meritve so namenjene vsem, ki se
zavedate pomembnosti pravoèasnega odkrivanja sladkorne
bolezni. Med obèani, ki so se udeleili meritve, smo odkrili kar
nekaj takih, ki so imeli povian krvni sladkor ali krvni tlak. Z
meritvami elimo prispevati k ozaveèanju ljudi o pomembnosti
pravoèasnega odkrivanja dejavnikov tveganja za nastanek
sladkorne bolezni.
Od novega leta smo se poslovili 18. decembra v Gostilni Kovaè,
na novoletnem sreèanju. Igral nam je ansambel Litijski odmev, ki
je skrbel za dobro glasbo in prijetno vzduje. Veseli smo, da sta se
nam na sreèanju pridruila »stari« upan Mirko Kaplja in »novi«
upan Franci Rokavec. Obiskal pa nas je sam Dedek Mraz v
spremstvu sneink in nam razdelil darila, kar pomeni, da smo bili
v preteklem letu pridni. Plesali smo do zgodnjih jutranjih ur.
V decembru smo prièeli z obiski na domovih bolnih èlanov in
neèlanov, ki imajo sladkorno bolezen. Vsem starejim nad 75 let
pa smo poslali voèila.

Na koncertu so poleg slavljencev, mladinskega zbora Zlati arek,
nastopili e: podmladek zbora - deklika skupina Sonènice,
domaèa dramska skupina Backi, ki je skuala poudariti pomen
praznovanja Boièa, vokalna skupina Cantamus iz entruperta in
enski pevski zbor iz Gabrovke. Zbor je pel pod vodstvom
zborovodke Petre Tekavec, na klaviaturah jih je spremljala Anita
Ob koncu pa bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam na kakrenkoli Medveek, zven sta obogatila kitarista Matej Jesenek in Duan
Kotar. Ves program pa je v okvir postavila Manja Boiè s spomini
naèin pomagali in nas podpirali pri delu. e enkrat hvala. Upamo,
na desetletno delovanje zbora, katere je zapisala Mateja Zupanèiè.
da nam boste stali ob strani tudi v novem letu in se pridno
udeleevali naih programov, saj skupaj zmoremo veè.
NAJ V MIRU SREÈA NENO VAS OBJAME!
UJEMITE LEPE TRENUTKE V LETU 2007.
Nada SONÈAR

Obiskovalci so ob vstopu dobili zloenko s pregledom desetletnega
delovanja zbora.
Ob zakljuèku koncerta se je predstavnik zbora Janez Hribar zahvalil
vsem, ki so pripomogli, da je zbor nastal in obstal, najbolj
zaslunim so se oddolili s skromnim spominkom. Zboru je ob
obletnici èestitala in podelila priznanje predstavnica JSKD iz Litije,
Rosana Maèek. Predsednik KUD Dole pa se je posebej zahvalil
Mariji Tekavec, ki je bila pobudnica ustanovitve zbora in e vedno
vzpodbuja njegovo delovanje, in Petri Tekavec, ki je vsa ta leta
skrbela za dober kvalitetni nivo zbora. Vsi nastopajoèi so dobili
spominke in za konec skupaj zapeli najlepo boièno pesem.
Mnogi bi si za Boiè eleli zimsko pravljico, a na to je spominjala le
tanka plast snega, ki so ga tople sape vztrajno lizale. Prijazno
vreme pa je najbr pripomoglo, da je bil koncert zelo lepo obiskan
in prisrèno sprejet. Vsem, ki ste praznovali z nami in s svojimi
prispevki pripomogli k prijetnemu slavju, se od srca zahvaljujemo.
V novem letu pa elimo, da bi ohranili potrebo po kulturnih
dobrinah in e naprej podpirali nae delo.
Upravni odbor KUD in vai pevci
S.K.
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ZAKLJUÈEK
VETERANSKIH PORTNIH
IGER 2006
Obmoèno zdruenje veteranov vojne za Slovenijo
Litija  martno je v soboto 16. decembra 2006
organiziralo zakljuèek letonjih veteranskih
portnih iger, ki so potekale skozi vse leto na
obèinskem in dravnem nivoju.

S sklepno slovesnostjo je
poèastilo dan Samostojnosti, 15
letnico osamosvojitvene vojne za
Slovenija in 65 letnico bitke na
Tisju.
Ta dan smo izvedli e tekmovanje
v malem nogometu, kjer so
sodelovale tiri ekipe:
Zdruenje Sever Litija 4. mesto,
OZVVS Vrhnika  Borovnica 3.
mesto, Policijska postaja Litije 2.
mesto in OZVVS Litija - martno 1. mesto.
V streljanju z zraèno puko se je pomerilo est ekip: OZVVS
Moravèe, OZVVS Vrhnika-Borovnica, Policijska postaja Litija,
Zdruenje Sever Litija 3. mesto, Zveza slovenskih èastnikov Litija
2. mesto, OZVVS Litija-martno 1.mesto.
Med posamezniki je v streljanju osvojil bronasto medaljo Alojz
Donko OZVVS Vrhnika-Borovnica, srebrno Franci Koncilja
zdruenje Sever Litija, zlato Edo Srebrnjak OZVVS Litija-martno.
V mesecu decembru je OZVVS Litija-martno organiziralo e interna
tekmovanja v naslednjih disciplinah, kjer pa navajamo samo
zmagovalce; tenis - Marjan Pajer, streljanje na glinaste golobe Joe Erjavec, streljanje z malokalibrsko puko in pitolo - Joe
Erjavec, Pikadu - Edo Srebrnak, Ribitvu - Borut Eltrin, KeglanjeMarjan Jeriè, koarka - Igor Sorak, (v posameznih metih na ko).
Poleg tega so se pohodniki naega Obmoènega zdruenja ZVVS
Litija-martno preko celega leta udeleevali tudi pohodov, med
drugim se vsako leto udeleijo tudi pohoda na Triglav, kamor
ponesejo tudi na veteranski prapor.
Predsednik obmoènega zdruenja OZVVS Litija-martno Rihard
Urbanc je podelil tudi pokale in medalje zmagovalnim ekipam in
posameznikom ter izroèil izkaznice dvajsetim novim èlanom naega
drutva.
Na zakljuèni sveèanosti je spregovoril e o pomenu veteranskih
portnih iger in celotnem praznovanju v spomin na dogodke iz
polpretekle zgodovine.
Dne 24. decembra smo se udeleili proslave, ki je bila v poèastitev
65. letnice bitke na Tisju, kjer smo skupaj z veterani Sever poloili
venec k spomeniku padlih.
26. decembra pa smo se udeleili alne slovesnosti s praporom
veteranov OZVVS Litija-martno pri spomeniku padlih borcev nad
Vaèami.
Prispevek pripravil: Boris UEK

DRUTVO UPKOJENCEV
LITIJA PRED NOVIMI IZZIVI

Drutvo upokojencev Litija eli svojim èlanom ponuditi e veè, da
bi lahko v tej poveèani dejavnosti - aktivnosti drutva vsak èlan
nael svoj interes. S tem hoèemo prispevati in pribliati »druenja
in neposredno pomoè« tudi tistim èlanom, ki se do sedaj niso
vkljuèevali v dejavnosti. Vse to pa z namenom, da bi prispevali k
dvigu kvalitete ivljenja posameznika.
Tudi to je bil eden od razlogov, da smo pripravili projekt »pomoè
starostnikom in razvijanje druabnitva za dvig kvalitete ivljenja«
in se z njim javili na javni razpis za izbor programov javnih del v
RS za leto 2007, objavljenim na spletnih straneh Ministrstva za
delo, druino in socialne zadeve in Zavoda RS za zaposlovanje. Ta
projekt pa nam je podprla tudi Obèina Litija, bivi upan g. Mirko
Kaplja in novi upan g. Franci Rokavec.
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IZLETNIKA SEKCIJA DRUTVA
UPOKOJENCEV LITIJA

NAÈRTUJE V MESECU FEBRUARJU 2007:

ð izlet ob kulturnem prazniku ( po 10.2.)
ð izlet na slovensko obalo ( po 20.2.)
ð sodelovanje na oddaji TVS »Spet doma« (glede na predhodno
prijavo imamo obljubljeno povabilo na oddajo konec meseca
februarja ozir. v zaèetku marca)

SPOROÈA:

ð s l. januarjem 2007 Drutvo upokojencev Litija uvaja nekatere
organizacijske in tehniène spremembe, ki naj bi prispevale k
racionalizaciji tajnikega in blagajnikega poslovanja , v to se
teje tudi:
ð ob prijavi na izlet, piknik ali sreèanje se plaèa tudi prispevek,
prijave pa so mone po objavi razpisa
ð pri udelebi imajo prednost èlani DU Litija, za neèlane je
prispevek veèji za 500,00 SIT ( 2 Evra)
ð v primeru neopravièene odsotnosti prijavljeni udeleenec krije
»fiksne« stroke(prevoz), tako kot do sedaj

Na projekt je bil izbran kot primeren. S tem nam je omogoèena
vkljuèitev ene brezposelne osebe s V.stopnjo olske izobrazbe v
javno delo. Stroke tega delavca bo v viini 60 % kril republiki
proraèun, 40 % pa proraèun obèine Litija. Ta zaposlitev preko
javnih del traja 12 mesecev in to za 30 ur tedensko. To bo
omogoèilo veè neposrednega sodelovanja z naimi èlani in Prijavo je potrebno odpovedati najmanj pet dni pred odhodom,
uvajanje novih dejavnosti v DU Litija.
razen v primeru nenadne obolelosti ali drugih nepredvidenih
Na osnovi meseènih programov dejavnosti drutva, ta bo izobeen dogodkov, ki se tejejo za opravièeno odsotnost.
na oglasni deski, bodo opredeljene posamezne aktivnosti.
To so sklepi 4. seje izletnike sekcije DU Litija, z dne 20.11.2006.
Veè poudarka bo dano na :
Vse to pa z namenom, da zaradi neodgovornega ravnanja zelo
ð izobraevanju ( enkrat meseèno zdravstveno predavanje in redkih posameznikov sedei v avtobusu ne bi ostali prazni, doma
drugo),
pa bi ostali èlani DU Litija, ki si elijo druenja, a so bili pri prijavi
ð socialna dejavnost ( obiski starostnikov, teje bolnih, sreèanja, al prepozni. Hvala za razumevanje in sodelovanje !
nudenje neposredne pomoèi),
ð portno-rekreativne dejavnost ( keglanje, balinanje, pikado,
Vodja izletn.sekcije DU Litija: Karlo LEMUT
streljanje z zraèno puko, plavanje, telovadba, kolesarjenje,
ah ),
ð kulturne dejavnosti ( pevski zbori, uèenje igranja citer, ogledi
gledalikih in glasbenih prireditev, organizacija razstav in
drugo),
ð planinarjenje in pohodnitvo (programi prilagojeni po V krajevni skupnosti Dole pri Litiji deluje drutvo
zahtevnosti),
ð dejavnost izletnike sekcije ( organizacija celodnevnih in upokojencev e od leta 1984. Letos je vèlanjenih
155 èlanov, èlanstvo pa se iz leta v leto veèa.
popoldanskih izletov, sreèanj in piknikov).

AKTIVNO E NAPREJ

UPOKOJENCI SE
VESELIJO IZLETOV
Èlani Drutva upokojencev Litija so med letom
»spoznali«, da so druenje, veselje, smeh in
zabava pomemben vir za dvig kvalitete ivljenja
za vsakogar e posebej pa v jeseni ivljenja.

Obisk pri ekolokem èebelarju Pavlin v Semièu.
To je ugotovitev izletnike sekcije pri Drutvu upokojencev
Litija, ki si je skozi celo leto prizadevalo, da je bilo vsako
druenje obogateno z ogledi kulturnih, zgodovinskih ter
naravnih znamenitosti in popestreno z glasbo, plesom in
petjem.
Minulo leto smo druenja kot so: izleti, pikniki in sreèanja,
popestrili tudi s skromno pozornostjo do vseh tistih
udeleencev, ki so praznovali rojstni dan ali drug pomemben
ivljenjski jubilej v tistem obdobju.

Naèrtujemo tudi delavnice kot oblike vkljuèevanja èlanov
(izdelava voèilnic, risanje na steklo, pletenje, vezenje in drugo).
Prièakujemo, da se bo zaradi poveèanega obsega dela drutva na
tem podroèju, vkljuèevanje starostnikov v programe
izobraevanja, socialnih dejavnosti, telesnih aktivnosti, druenja
in preventive dejavnosti; posredno zmanjalo tevilo zapletov, ki
bistveno vplivajo na zdravstveno stanje, razpoloenje in poèutje
starostnikov. S tem bomo pomembno prispevali k ozaveèanju,
dvigu samozavesti, utrjevanju zdravja in odpornosti, kar vse naj
bi prispevalo k dvigu kvalitete ivljenja starostnikov.
elimo, da se nai èlani èim bolj vkljuèujejo v ponujene dejavnosti
ter s svojimi predlogi in pobudami prispevajo k e bolji kvaliteti
dela naega drutva.
Ogled Bernardina
Vabimo pa tudi ostale upokojence, ki e niso èlani naega drutva,
kot tudi simpatizerje ( ti so lahko èlani DU Litija, 17.èl. Pravil o Podeelje ima svoje posebnosti, za DU Dole pa je znaèilno, da so
delovanju drutva), da se nam pridruijo.
med èlani predvsem tisti, ki so si v èasu svoje delovne dobe sluili
Karlo LEMUT kruh kot kmetje ali pa so bili na delu »v dolini«, v mestih v Zasavju,
pa tudi v Ljubljani in na Dolenjskem, saj v kraju samem ni bilo
dosti monosti za zaposlitev. Niso bili redki, ki so dnevno prehodili
pot v Zagorje in druge veèje kraje v bliini, da so preiveli svojo
druino. Veliko èlanov ima status rtev vojnega nasilja, saj so med
II. svetovno vojno Nemci s tega podroèja izselili v Nemèijo veèino
prebivalstva.
Trda pot do kruha in zaposlitve jih je prekalila, vajeni so iveti
skromno in se veselijo vsake dejavnosti, ki jim na stara leta popestri
ivljenje.
V drutvu se trudimo, da v kar najveèji meri uresnièimo njihove
elje. Prirejamo avtobusne izlete, jih ob vijih ivljenjskih jubilejih
obiskujemo na domovih, stareje od 80 let in bolne pa v
prednovoletnem èasu skromno obdarimo.
Vkljuèujemo se tudi v portne aktivnosti, ki jih organizira Zveza
drutev upokojencev obèin Litija in martno, obèasno pa se
udeleimo tudi podroènih tekmovanj v Zasavju. Kljub temu, da
nimamo svojega balinièa, tekmujemo tudi v tej panogi, imamo
pa eljo, da bi ga zgradili nekje v portnem kompleksu na Dolah.
Leto 2006 je bilo za drutvo uspeno. Organizirali smo
spomladanski in jesenski avtobusni izlet, se udeleevali portnih
aktivnosti in izpolnili naèrtovani letni plan dela.
Od zaèetka delovanja drutva smo za organizacijo svojih dejavnosti
gostovali v prostorih KS Dole, ob koncu leta 2006 pa nam je
uspelo pridobiti v najem svojo pisarno v stavbi KZ Trebnje, v
prostorih bive pote na Dolah. Drutvo ima uradne ure vsako
sredo od 8. do 9. ure, lahko pa dobite tudi informacije na
telefonu t. 01 89782 130.
Upravni odbor drutva je e oblikoval program dela za leto 2007,
ki ga bo predstavil na rednem letnem obènem zboru. Program
zajema vse aktivnosti, ki smo jih uspeno izvajali v preteklih letih;
elimo, da bi bili èlani DU e pripravljeni sodelovati in rtvovati
svoj prosti èas, pa tudi, da bi v programu nali nekaj za svoje
razvedrilo.
Ana KOTAR

Za leto 2006 je bilo naèrtovanih 21 druenj, izvedeno pa 30;
od tega 17 celodnevnih in 13 popoldanskih. S tem smo nao
dejavnost pribliali tudi tistim, ki si elijo veè krajih druenj.
Na teh aktivnostih je sodelovalo 1814 udeleencev ( v letu
2005 pa le 1139 , od tega so 504. èlani DU Litija sodelovali
najmanj enkrat ( v letu 2005 pa je bilo teh 328) , od skupaj
vseh 1068 èlanov DU Litija je to skoraj polovica.
Najniji prispevek udeleenca za druenje je bil 1.000 SIT kostanjev piknik v Veliki tangi, (avtobusni prevoz, nagrade
pri druabnih igrah, glasba, veèerja in skromna pozornost ob
rojstnih dnevih). Najviji prispevek pa za celodnevni izlet v
Italijo 6.800 SIT (avtobusni prevoz, 2 x vstopnina za oglede,
topla malica, vodiè za vodenje po Italiji, kosilo in skromna
pozornost ob rojstnih dnevih), od tega je veè kot polovica
udeleencev dobila vrnjeno vstopnino za ogled gradu Miramar
po 4 evre, kar je 960 SIT, ker smo uveljavili brezplaèen vstop
za osebe nad 65 let starosti.
Poveèano tevilo izletov je bil odraz predlogov in pobud
èlanov DU Litija, ki so tudi z anonimno anketo (ta je bila
izvedena 10.10.2006 na »izletu v neznano« - 98 udeleencev,
zelo pozitivno ocenili organizacijo) vsebino in ceno izletov.
Vsa druenja so se zakljuèila z veselim razpoloenjem, novimi
spoznanji in doivetji, ki so ostali v prijetnem spominu in
prispevali, da je bil ta dan nekoliko drugaèen od vsakdanjika.
Karlo LEMUT

KULTURA
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Izposoja, informacije Litija:
01/898 05 80
Fax: 01/898 05 85
Izposoja martno: 01/899 20 80
Parmova 9, 1270 LITIJA
E-mail: knjiznica.litija@email.si
www.litija.net/mkl

NOVICE IZ KNJINICE
ZGODILO SE JE:
19. decembra 2006 ob 19. uri, je o svojih popotnih zgodah in nezgodah
po Armeniji in Azerbajdanu pripovedoval Vrankar Lojze.
22. decembra 2006, je pravljièarka Tatjana razveselila otroke iz vrtcev z
boièno pravljico. Pripovedovala jo je v verouèni uèilnici upnièa Litija,
saj je v projektu Podeelje v prazniènem mestu sodelovala tudi Knjinica
Litija s svojimi pravljiènimi urami. Po pravljici so otroci izdelovali
papirnate angelèke, pri tem pa so jim pomagale prostovoljke iz
Mladinskega centra Litija.
Mladinski oddelek Knjinice Litija je v prvih januarskih dneh dobil novo
podobo  nam se zdi èisto pravljièno. Postavili smo vlakec, na katerem se
vozijo knjige za najmlaje, male obiskovalce pa popelje v pravljièni svet.

MUZEJSKI KOTIÈEK 5

Pred novoletnimi prazniki smo v
naem zavodu vzpostavili spletno
stran, kjer si lahko preberete
aktualne novice in pridobite informacije o kulturnih prireditvah v nai
obèini.
Najdete nas na:

OTROKE MATINEJE:
w
ww
w.
k.
.jzk
.si

priel v soboto, 13. januarja, k nam na obisk z igrano predstavo KO SE PTIÈKI

entjakobskega gledalièa iz Ljubljane 
zamuditi.

Dananji komentar: »Zanimivo in pouèno!«

27. januarja bo gostoval teater za vse z Jesenic z eno najbolj znanih slovenskih
pravljic o KEKCU.
V februarju napovedujemo GRDEGA RAÈKA (10. februarja) in pa pustno
obarvano predstavo s KLOVNOM ARETOM (24. februarja).
Otroci in stari prisrèno vabljeni!
GLEDALIKI ABONMA
Januarska predstava v sklopu gledalikega abonmaja bo 25. januarja, ko
bomo gostili Mojteater iz Ljubljane. Pripravili so nadaljevanje znane
uspenice Juhica in se tokrat imenuje

SARMICA. Igralska zasedba Maja Konèar,

Roman Konèar in Konrad Piorn Kondi obetajo imenitno zabavo.

Vstopnice si lahko zagotovite v predprodaji v nai pisarni, Trg na Stavbah 8a
ali po telefonu 01/89 80 270.
DRUGE PRIREDITVE
Mesec februar je e tradicionalno mesec kulture, zato se bo tudi v nai dvorani
zvrstilo kar nekaj prireditev, ki so vredne ogleda.

2. februarja bomo za uvod gostili SLOVENSKI OKTET, ki je s praznovanjem
55. obletnice delovanja lansko jesen polnil dvorane Cankarjevega doma in
Slovenske filharmonije. Koncert Slovenskega okteta je vrhunski glasbeni
dogodek in zato vreden ogleda. Vstopnice si lahko zagotovite e v predprodaji
v pisarni JZK Litija.
Na predveèer k ultur nega praznika,

7. februarja ob 19. uri, bomo v

sodelovanju s KUD UPZ O Gradec,Tamburakim orkestrom Folklorne
skupine Javorje in OI JSKD Litija pripravili prireditev, za katero si elimo, da
bi v naem mestu postala tradicionalna. Veè kot spodobi se, da tudi mesto
Litija dobi svojo prireditev ob kulturnem prazniku in v zavodu smo zelo
veseli, da je ta pobuda prila prav iz uèiteljskih vrst.

12. februarja bomo v obèinski avli odprli LIKOVNO RAZSTAVO dveh
zanimivih avtorjev. Svoja dela bosta predstavila na sodelavec Franci Lesjak
in njegov mlaji kolega Sao Grèar. V krajem kulturnem programu bodo
sodelovali tudi uèenci Glasbene ole Litija-martno.
Vabimo Vas, da si v tokratnem koledarju izberete kakno prireditev veè kot
navadno. Organizatorji kot tudi ustvarjalci bomo veseli Vae navzoènosti.

Predstavitev nove knjige Ivana Godca  Litija  vèeraj, danes, jutri.
Predstavitev bo 23. januarja ob 18. uri v Knjinici Litija. Vabljeni na
sprehod po naem mestu in klepet z avtorjem.
Na kulturni praznik, 8. februarja 2007 ob 15. uri, bo otvoritev novih
prostorov Knjinice martno. Zaradi selitve na novo lokacijo, v nekdanjo
pekarno, bo knjinica zaprta od 19. januarja do 7. februarja. V tem èasu
lahko uporabniki izposojeno gradivo vraèajo v Knjinico Litija ali od 8.
februarja v Knjinico martno. Zamudnina se ne bo zaraèunavala.
Vabljeni v novo krajevno knjinico v martnem!
Majda JURIÈ SIRK

CICI VESELE URICE v oli na Primskovem

Z ukinitvijo Pravljic na potepu, ki so potekale po vseh takratnih krajevnih
skupnostih obèine Litija in jih je izvajala Knjinica Litija, smo mnogi
uèitelji in stari zaèutili vrzel, neko praznino - predvsem pa smo spet
naredili kodo naim najmlajim. Najveèja potreba po teh dejavnostih se
kae zunaj obèinskih srediè, kjer otroci nimajo toliko prilonosti oz.
imajo dosti neugodne pogoje za obiskovanje ur pravljic, za obiskovanje
predstav za otroke, veèina jih ni vkljuèena v nobeno organizirano
predolsko dejavnost. Vsi pa vemo, kako pomembna je predolska vzgoja
in kaj pomeni vzpodbudno okolje za otrokov razvoj.
Kaj storiti? Reitev smo nali  odloèili smo se, da organiziramo za
najmlaje CICI-VESELE URICE. Nao pobudo je z navduenjem sprejela
Knjinica Litija, ki nam pomaga z gradivom in idejami in tako te urice
potekajo v oli, v okviru Potujoèe knjinice Primskovo, enkrat meseèno
po dve uri, za otroke od 4. do 9. leta . Otroci posluajo pravljice in druga
leposlovna besedila, se pogovarjajo, prepevajo, se igrajo in ustvarjajo.
Da delo tako uspeno poteka, gre velika zahvala tudi gospe Lidiji Kotar
(upokojeni uèiteljici iz Ljubljane), ki sodeluje pri izvajanju. Tudi vodstvo
Osnovne ole martno take dejavnosti moèno podpira in nudi uporabo
prostorov in AV sredstev.
Marinka VIDGAJ

AKTUALNO
V avli Narodne galerije so 7. januarja, na 50. obletnico arhitektove smrti,
odprli razstavo » Joe Pleènik  arhitekt v Ljubljani, Pragi in na
Dunaju«. Avtor razstave, dr. Damjan Prelovek, je v sliki in besedi predstavil
Pleènikovo ivljenje in delo, ki je znano po vsem svetu, saj je govorica oblik
razumljiva slehernemu èloveku. Razstavo je odprl minister za kulturo dr.
Vasko Simoniti. Drava je ob 50. obletnici arhitektove smrti razglasila leto
2007 za Pleènikovo leto.
V Litiji bi morali biti ponosni, da je en kamenèek v mozaiku Pleènikovih
mojstrovin pristal tudi pri nas. O pomenu in vsebini Pleènikovega spomenika
NOB na Trgu svobode v Litiji smo e pisali. V Javnem zavodu smo pripravili
predlog za razglasitev tega kompleksa za kulturni spomenik lokalnega
pomena in ga bomo v kratkem predloili Obèinskemu svetu v potrditev. Na
podlagi tega odloka bo obèina dolna spomenik varovati in vzdrevati.
Poseben problem pri tem pa predstavlja odnos krajanov do nae dedièine,
pri èemer Pleènikov spomenik ni izvzet. Vsi mi bi se morali zavedati, da na
odnos do kulture odraa kulturni nivo nae skupnosti. Èe se pri spomeniku
dogaja marsikaj, kar ne sodi v njegovo okolico (smeti, parkiranje
avtomobilov, zaraèanje itd.), potem lahko hitro presodimo, v kakni
skupnosti ivimo. Litijani, skuajmo vzdrevati spomenik v dostojnem
stanju vsaj letos, v Pleènikovem letu!
IZ LITIJSKEGA MUZEJA
Nova pridobitev v ponudbi litijskega muzeja je nov dokumentarni
film o zgodovini reènega prometa, ki je produkt sodelovanja ATV

Ker je tovrsten izdelek
novost tudi v irem slovenskem prostoru, ga je finanèno podprlo Ministrstvo
RS za kulturo. Pri snemanju so sodelovali priznani slovenski zgodovinarji,
kot so dr. Andrej Gaspari, dr. Boris Mueviè, dr. Ema Umek in dr. Stanislav
Juniè, ki se vsi po vrsti ukvarjajo z reènim prometom, vsak s svojega vidika.
V filmu so poleg starih fotografij, skic in risb prikazane tudi skice in naèrti
plovnih poti, prikaz vleène steze in vlake ladje z »vlaèugarji« ter risbe reène
postaje v Prusniku in so delo Alojza Finka iz Trbovelj, ki se s problematiko
plovbe po Savi ljubiteljsko ukvarja e celo desetletje. G. Fink je z veseljem
pristopil k sodelovanju in kmalu bomo muzejsko zbirko o reènem prometu
dopolnili tudi z njegovimi skicami.
Film bomo od januarja dalje predvajali za skupine ali posameznike v sklopu
ogledov naih muzejskih zbirk. Toplo vabljeni!
signala in Javnega zavoda za kulturo Litija.

Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

NAPOVEDUJEMO:

V teh dneh je minilo 101 leto, kar so v Litiji praznovali imeniten
in sila redek dogodek tudi za dananja merila. 40 let delovanja
je praznoval g. Josip Kobler, uslubenec litijskega c. kr.
okrajnega sodièa.
Dogodek je bil tako poseben, da so ga natanèno opisali tudi v Slovenskem
narodu: » Redek, posebno redek je paè sluèaj, da deluje pomoen uradnik
pri jednem in istem uradu celih 40 let in to tako vestno in uzorno, kakor na
slavljenec.«
Josip Kobler je bil obèinski svetnik in »obèe spotovani posestnik«, ki je s
svojim udejstvovanjem moèno zaznamoval drubeno in politièno ivljenje
v Litiji v 2.pol.19.stol. Ob njegovem jubileju so mu sokrajani pripravili veliko
slavje, na katerem je imel slavnostni govor litijski odvetnik g.dr. Julius pl.
Wurzbach. Slavljenca je poèastila tudi delegacija gospodov iz Ljubljane in
operni pevec g. Vaièek, ki mu je zapel pred njegovim domom. G. Kobler je
dobil ob tej prilonosti nebroj èestitk in brzojavk od prijateljev ter sedanjih
in bivih predstojnikov. Vsi, ki so se v poznih urah poslovili od slavljenca, so
izrazili le eno eljo - da bi se vlada vendar e enkrat spomnila tudi pomonih
uradnikov in uredila njihov poloaj.

ENIJO. Vse kae, da bodo ptièki v teh dneh res priklicali pomlad.

PRIGODE DOBREGA VOJAKA
VEJKA. Komedija spada med preizkuene gledalike klasike, ki jih ne kae

Knjinica Litija je v prizadevanju za irjenje bralne kulture na Ministrstvo
za kulturo e prijavila prvi letonji razpis. V sodelovanju z zalonikom
Joetom Pianom smo prijavili projekt KNJIGA-BAR, ki si bo prizadeval
uèence 5. in 6. razredov osnovnih ol kar najbolj motivirati k branju 
predvsem poezije.
Zamisel temelji na sodelovanju z znanimi slovenskimi estradniki  pevci,
voditelji, igralci, ki bi na svojih gostovanjih in sreèevanjih z mladimi
pripovedovali o svojih sreèevanjih oz. druenjih s knjigo. Z obèinstvom
pa bi si seveda delili tudi obèutke ob prebiranju pesmi
Upamo, da bo projekt preprièal oz. navduil in ga bo mogoèe ob
sodelovanju z MK tudi izvesti
(a..)

DROBCI IZ LITIJSKE
ZGODOVINE

Januarsko toplo vreme je navdihnilo tudi Loki oder iz kofje Loke, ki je

Februarja bomo zakljuèili letonjo 8. gledaliko sezono z novostjo

9. januarja 2007, so otroci prviè v letonjem letu obiskali Uro pravljic v
Knjinici Litija in martno. Pravljica je bila kljub pomanjkanju snega
zimska. Po njej so otroci izdelovali izdelke.

9

SUBKULTURA 7
OD ROMANTIKE DO REALIZMA

(JAMSESSION IN KOSEC PRI OKOLI NIÈ
STOPINJ CELZIJA)
V Muzeju premoderne umetnosti se je v soboto 23. decembra
pri kar konkretnem mrazu zgodila alternativa. Dogodek, ki je
vkljuèeval predstavitev novega kratkega filma Borisa Malibuja
Kosec in preigravanje dveh zdaj lahko reèemo e kultnih skupin
iz Zasavja.
Prva skupina se imenuje Perkakns in so alternativci v pravem pomenu
besede. Poleg tega, da razvijajo in ohranjajo tradicionalno afriko glasbo,
plujejo tudi v druge vode, kot npr. sodelovanje pri razliènih projektih in
tako se je zgodilo tudi na predboièni veèer, ko so se prikljuèili tudi skupini
iz Zagorja, ki je nastala iz zelo pomembnih underground skupin iz
devetdesetih, ki so se udeleila tudi Novega rocka in Klubskega maratona
Radia tudent. Zaigral nam je Ervin Ritter Band s èlani iz skupin Kvazi Cirkus,
Terminal Disease in Gdo. Glede na podnebne razmere so se èlani obeh skupin
maksimalno potrudili in vsi smo tudi zdrali ogled filma in to v stoje. Ves
izkupièek od prostovoljnih prispevkov je el v ohranjanje tega zelo prijetnega
in pomembnega prostora za ohranjanje kulturne dedièine, ki se uspeno
upira mainstream, dobièkonosni, vsesploni kvazi in turbo kulturi. Èe kdo
prviè obièe Muzej premoderne umetnosti, bo zaznal, da vstopa dejansko v
talo za vzrejo konj, krav ali praièev. Skratka, vstopa v prostor, ki je
namenjen èloveskemu prehranjevalnemu procesu. Tudi vstop skozi ogromna
lesena vrata te opozori mogoèe na hlevski vonj. Vendar preseneèenje sledi,
ko zagleda ogromen prostor, ki je preurejen v potrebe umetnosti in kulture.
Lahko bi napisal, da obièe hram, v katerem si nahranis duo. Krav in konjev
seveda ni, so pa ljudje. In tisti, ki obièejo ta poseben svet, ne odidejo
ravnoduni. Èeprav je bilo mrzlo za znoret, se je nabrala prijetna druèina,
ki je zdrala in pokazala pripadnost fuziji dveh kitar, bas kitare in afrikih
bobnov. Dogodek je bil seveda kratek, splona klima je bila na zavidljivem
nivoju, pri zavesti smo se ohranjali s toplimi in ganimi napitki. Ob tej
prilonosti omenjam tudi dogodek, ki sem mu bil prisoten in je prinesel nov
veter v te kraje. Dogodek imenovan Upor diletantov je predstavil slikarje in
slikarke iz celotne Slovenije in zaigrala je skupina Uluru, ki ohranja
tradicionalno etno glasbo s preigravanjem na doma narejenih intrumentih.
Skratka, Jamsession in Kosec je bil zelo neobièajen, a vendar spontan
dogodek. Malce drugaèen, malce zanimiv, malce poseben. V imenu Kud Art
Club Litija, HUD KUD in Muzeja premoderne umetnosti pie Goran Mlakar.
Subkultura je politièno neopredeljen èlanek.

KUD Muze Premoderne Umetnosti, Spodnji Hotiè 19. pri Litiji eli povabiti v
drutvo aktivne pridruene èlane, ki jih zanima premoderna umetnost!
Poklièite na 031-570-052 Toma Dernovek, ali se oglasite v Muzej
Premoderne v Sp. Hotiè 19. pri Litiji.
Najlepe elje vam eli Toma Dernovek Vinèi.
Obièite nao spletno stran www.premoderno.com

Padajoèe sence
Le bilka smo te zemlje,
veter nam daje smer,
plen smo mnoge ujede,
v stiskah si ièemo mir.
V prepadih in ravninah,
nam v lahtnost plod zori,
nemo hodi po peèinah,
nekdo, ki v na cvet strmi.
Padajoèe sence,
za bitjem padajo,
sledijo lebdeèe,
z roko v roki hodijo.
Padajoèe sence,
te zvesto spremljajo,
ko so medle teme,
s teboj zasanjajo.
Nad nami energije,
z nas misli berejo,
vse nae èenèarije,
z bliskom ti povrnejo.
V besedah in dejanjih,
so zanke sreènih dni,
vsi zaèetki so v dolinah,
v hrib teko je plezati.
Joe OSTRE, Golièe 2007
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NOVICE IZ O LITIJA

ÈAR BOIÈNONOVOLETNIH DNI
Projekt Èar boièno  novoletnih dni je projekt Osnovne ole
Litija, ki je e tradicionalen in je namenjen uèencem in starem
ole. Delavnice v okviru projekta so potekale v prostorih Osnovne
ole Litija in podruniènih ol, od 11. 12. 2006 do 21. 12.
2006, med 16.00 in 17.30 uro.

Namenjene so bile uèencem in njihovim starem.
Vodili so jih pedagoki delavci ole. Na dan je bilo izvedenih od tri do est
delavnic, skupaj 42 delavnic. Delavnice so bile zelo dobro obiskane. Vsebina
delavnic je bila zelo razlièna. Izdelovali so razliène novoletne okraske in
pekli pecivo. Uèenci so lahko sodelovali tudi v delavnici, kjer so spoznali,
kako nastane glasbena zgoèenka, preizkusili pa so se lahko v petju, v
glasbeno pevski delavnici. Tudi plesa ni manjkalo. Uèenci 1. razredov so
sodelovali v novoletni predstavi, ki ji je sledila lutkovna igrica, v kateri so se
uèencem 1.b pridruili tudi stari in skupaj odigrali predstavo.
Projekt je popestril predprazniène dni.
Maja DRAKSLER

KULTURNI DAN
V okviru projekta S KULTURO V SVET je in bo potekalo veliko prireditev v
tem olskem letu, ena izmed njih se je odvijala 22. decembra, zadnji dan
pouka v koledarskem letu 2006. Na olo smo povabili gospo Meto, ki na
Trubarjevi domaèiji vodi knjigoveko delavnico. Skupaj z devetoolci so
izdelali prazniène knjiice, ki so jih uèenci odnesli domov. Ni lepega kot
roèno izdelano darilo, kajne?
Kako voèijo, piejo za praznike so raziskovali osmoolci. Imeli so delavnice
v ruskem, nemkem, italijanskem, panskem in grkem jeziku. K
sodelovanju smo povabili tudentko panèine Barbaro Intihar, nae
uèiteljice, ki obvladajo tuje jezike, pa so uèenci spoznali e na drugaèen naèin.
V ruèini so se pogovarjali in posluali zgodbice pod mentorstvom gospe
Vere Taradi, z nemèino so se seznanjali uèenci, ki niso pri tem izbirnem
predmetu, ure je vodila profesorica Florina Erbeli, olo so uèenci okrasili z
voèili v italijanèini pod vodstvom prof. Vesne Kosmaè, grke èrke in kulturo
pa so spoznali pod mentorstvom gospe Andreje bogar Perakis.
K sodelovanju smo povabili tudi upokojenko, nao bivo pomoènico
ravnateljice, gospo Mileno Dimec. Z njeno pomoèjo so uèenci spoznali osnove
kaligrafije, z umetelno pisavo pisali voèila in izdelovali boièke iz lesa.
Drugo delavnico za sedmoolce pa je pripravila uèiteljica likovne vzgoje
Marija Bregar Hostnik, izdelovali so novoletne okraske.
Glasbena delavnica je bila najtevilèneja, saj je vkljuèevala mladinski pevski
zbor, katerega zborovodja je Toma S. Gartner. Le-ti so ob 10.uri zapeli
Litijanom na prazniènem odru pred cerkvijo.
estoolci so pekli pikote z uèiteljicama Alojzijo Boncelj in Mojco Rakovec,
uèiteljice slovenèine Jana tojs, Irena Vrhovec in Mojca Fridl pa so izvedle
delavnice kreativnega ustvarjanja in socialnih iger.
Èe v teh dneh priigamo sveèke, elimo toplino v srcu, so ta dan nai uèenci
odhajali domov z iskricami v oèeh.
Jana TOJS
OLSKA PORTNA TEKMOVANJA V POLNEM TEKU
olska portna tekmovanja so v mesecu decembru in januarju e vedno
potekala na podroènem nivoju, kjer smo se ole iz Zasavja v igrah z ogo
borile za vstop v èetrtfinale dravnega tekmovanja. Podroèni prvaki so
postali koarkarji in odbojkarji O Litija, rokometaice O Litija pa so si v
Zagorju priborile drugo mesto. Vse tri ekipe so si zagotovile nastop v
èetrtfinalu dravnega tekmovanja. Nogometai, rokometai in odbojkarice
so osvojili tretje mesto na podroènem tekmovanju in so za to olsko leto
zakljuèili s tekmovanji.
Karmen PAN
PODROÈNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DEKLETA
V petek, 12.1.2007, je v portni dvorani v Litiji potekalo podroèno
tekmovanje v odbojki za dekleta. Tekmovanja se je udeleilo est
osnovnoolskih ekip iz Zasavja: O Trbovlje, O Ivana Cankarja Trbovlje,
O Tonèke Èeè Trbovlje, O martno, O Gradec in O Litija.
Igralke so tekmovale v rdeèi in modri skupini, hkrati na dveh igrièih. V
vsaki skupini so tekmovale tri ole in se pomerile vsaka z vsako. Prvouvrèeni
ekipi iz vsake skupine sta igrali za prvo mesto na turnirju, drugouvrèeni pa
za tretje mesto.

REZULTATI:
Rdeèa skupina : O MARTNO : O TONÈKE ÈEÈ 2:0, O TONÈKE ÈEÈ : O
TRBOVLJE 1:2, O TRBOVLJE : O MARTNO 1:2
1. mesto O MARTNO, 2. mesto O TRBOVLJE, 3. mesto O TONÈKE
ÈEÈ

Modra skupina: O LITIJA : O IVANA CANKARJA 1:2, O IVANA CANKARJA : O
GRADEC 2:0, O GRADEC : O LITIJA O:2
1. mesto O IVANA CANKARJA, 2. mesto O LITIJA, 3.
GRADEC

mesto O

Finale:
Za 1. mesto: O IVANA CANKARJA : O MARTNO 2:1, za 3. mesto: O LITIJA
: O TRBOVLJE 2:0
Konèni vrstni red:
1. O IVANA CANKARJA, 2. O MARTNO, 3. O LITIJA, 4. O TRBOVLJE, 5. O
GRADEC in O TONÈKE ÈEÈ
V èetrtfinale se je uvrstila O Ivana Cankarja iz Trbovelj.
Karmen PAN
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OLSTVO

POROÈILO O PODROÈNEM TEKMOVANJU V ODBOJKI za deèke letnik
1992
V èetrtek, 4.1.2007 je na O Gradec potekalo podroèno tekmovanje v odbojki
za stareje deèke za zasavsko regijo. Zanimanje osnovnih ol al ni bilo
veliko, saj sta se podroènega tekmovanja udeleili le dve oli in sicer O
Litija in O Gradec. Med seboj sta ekipi odigrali dve tekmi, ki jih je zanesljivo
dobila O Litija. O Litija se je tako uvrstila na èetrtfinalni turnir.
Urban HAUPTMAN
POROÈILO O PODROÈNEM TEKMOVANJU V NOGOMETU za deèke
letnik 1992
V èetrtek, 11.1.2007 je O Litija izvedla podroèno tekmovanje v nogometu
za stareje deèke za zasavsko regijo. Na podroèno tekmovanje so se uvrstile
le prvo uvrèene ekipe iz obèinskih tekmovanj. Tako so se na podroèno
tekmovanje uvrstile naslednje ole:
O LITIJA, O NHR HRASTNIK, O MARTNO, O TONETA OKROGARJA, O
TRBOVLJE

RAZPORED IN REZULTATI TEKEM:
O TONETA OKROGARJA  O NHR HRASTNIK 0:1, O TRBOVLJE  O
MARTNO 3:1, O TONETA OKROGARJA  O LITIJA 1:2, O NHR HRASTNIK
 O TRBOVLJE 1:2, O MARTNO  O LITIJA 1:2, O TRBOVLJE  O TONETA
OKROGARJA 6:0, O LITIJA  O NHR HRASTNIK 0:4, O MARTNO  O
TONETA OKROGARJA 2:0, O LITIJA  O TRBOVLJE 0:1, O NHR HRASTNIK
 O MARTNO 2:1
Podroèni prvak je postala O Trbovlje, drugo mesto pa je usvojila O NHR
Hrastnik. Obe ekipi sta se uvrstili na èetrtfinalni turnir. O Litija je usvojila
konèno tretje mesto.
Vodja tekmovanja: Urban HAUPTMAN
Ravnateljica: Gabrijela HAUPTMAN

DECEMBER V OSNOVNI OLI
LITIJA,
PODRUNICI S
PRILAGOJENIM
PROGRAMOM
Zadnji mesec v letu je sigurno nekaj posebnega. Vsak dan se
dogaja kaj novega in dnevi so polni razliènih aktivnosti. Tudi
uèenci Podrunice s prilagojenim programom so se v tem
mesecu udeleevali delavnic, ki so potekale v popoldanskem
èasu.

Pri likovnem pouku, tehnièni vzgoji in v podaljanem bivanju so uèenci
izdelovali voèilnice. Zadnji teden pouka pa so izvedli dva tehnika dneva.
Izdelovali so novoletne voèilnice in ikebane ter druge dekorativne izdelke.
Uèenci posebnega programa so izvedli naravoslovni dan in obiskali PHILIPS
d.o.o. v Ljubljani. Spoznali smo njihov program in ponudbo ter se zahvalili
za sponzorstvo. Oddelek prvega, drugega in tretjega razreda je izvedel
kulturni dan v vrtcu Medvedek.
Uèenci in uèitelji so pripravili roditeljski sestanek za stare. Na vhodu v
knjinico sta jih sprejela dva uèenca in jih obdarila z novoletnimi sveèniki in
voèilom. Stari so si ogledali praznièno obarvan program, kjer so se ponosno
predstavili posamezni oddelki in pevski zbor. Roditeljski sestanek se je
nadaljeval v uèilnicah.
Rdeèi kri je ponovno obdaroval uèence. Predstavnici sta jih presenetili zadnji
dan pouka. Ta dan so si polepali tudi z ogledom prireditev Podeelje v
prazniènem mestu.
Marjeta MLAKAR-AGRE
OBISK ENOTE MEDVEDEK

V prazniènem decembru so uèenci 1.,2. in 3. razreda prejeli
prijetno povabilo za obisk. Poslali so ga otroci razvojnega oddelka Luèka,

z vzgojiteljico Aleksandro Pregrad. Namen sreèanja je bilo druenje in skupno
ustvarjanje v novoletnih delavnicah.
Uèenci so se predstavili s kratkim kulturnim programom. Program so
nadaljevali otroci skupine Metulji, ki so tudi skupaj z njimi ustvarjali v
delavnicah. Preiveli so lep da,
Alenka VIDGAJ
PLANINSKI IZLET
Tudi ob sobotah se dogaja. portni duh in skrb za zdravo telo sta jih na
predpraznièno soboto, 23.12. ob 8. uri, zopet zbrala, na planinskem izletu.
Hladno jutro jim ni prilo do ivega. Toplo obleèeni in dobro obuti so se
podali proti gradu Bogenperk, ki so si ga izbrali za cilj. Veseli so bili, da so
tokrat v njihovi sredini lahko pozdravili tudi stare ter sestrici ene od uèenk.
Bili so starostno meana skupina z najmlajo planinko, ki je tela komaj tri
leta.
Pot jih je vodila od Litije do martnega , kjer so preèkali dolg travnik in prili
do gozda. Tu se je prièel vzpon. Uivali so v jesenskih barvah, opazovali
kako hie za njimi postajajo èedalje manje, vdihavali sve zrak ter se polnili
z energijo, ki sta jim jo dali narava in portna aktivnost. Ker je gozd nanje
vplival terapevtsko, so tik pod vrhom, kjer so se dotaknili sonca, nali
svoj koèek miru.Usedli so se na podrta drevesa in si privoèili oddih in
malico. Veliki sendvièi so v hipu izginili v njihovih elodèkih, vonj po
vroèem èaju iz termo steklenic, pa se je e dolgo vonjal.
Prijetno utrujeni in zadovoljni so okoli 13. ure prispeli v Litijo. Obljubili so
si, da se kmalu sreèajo. Prav kmalu se bodo torej spet podali na kaken hrib
in vam o tem poroèali.
Tanja BERGANT PETRIC
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OLSTVO

PRIHOD DEDKA MRAZA V
VRTEC ÈEBELICA V GABROVKI

NOVICE IZ O GRADEC

PROJEKT LETO KULTURE
DECEMBRSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI

Mesec december je najbolj èaroben mesec v letu. Kanèek k tej
èarobnosti za nae otroke smo prispevali tudi v naem vrtcu.

Kulturno dogajanje na O Gradec je bilo tudi v zadnjem mesecu leta zelo
razgibano. Uèenci so se poleg novoletnega sejma in drugih novoletnih
dejavnosti ob rojstnem datumu naega najveèjega pesnika Franceta Preerna
udeleili kulturnega dneva z naslovom Po poti kulturne dedièine. Odli
so na Gorenjsko, kjer so obiskali pesnikovo rojstno hio v Vrbi, obiskali pa
so tudi domaèijo pisatelja Frana Salekega Fingarja v Doslovèah in
Avsenikovo galerijo v Begunjah.
Kulturno dogajanje na oli se je v decembru nadaljevalo z ogledom gledalike
predstave v Ljubljani, kjer so uèenci, ki na oli obiskujejo gledaliki klub,
lahko skozi igro spoznali, kakno pot opravi gledalika igra od zaèetka
do konène izvedbe.
Posebnost kulturnih aktivnosti na oli je bil debatni klub o knjigi z
naslovom Zoo pisateljice Janje Vidmar. Uèenci, ki jim branje ni samo uitek,
ampak tudi naèin kvalitetnega preivljanja prostega èasa, so e od zaèetka
projekta Leto kulture prebirali omenjeno knjigo, za katero so se odloèili na
pobudo uèenke Tine Breskvar. V decembru so o prebrani knjigi pod
vodstvom knjinièarke Stanke Sirk v debatnem klubu podoivljali vtise, ki
jih je knjiga naredila nanje. Vsak bralec je imel ob branju svojo bralno
izkunjo in vsi sodelujoèi so navdueni sklenili, da bodo podobno branje in
pogovor o njem e organizirali. V marcu nameravajo namreè na olo povabiti
pisateljico Janjo Vidmar, do takrat pa bo njihovo skupno branje knjiga
Vsiljivka iste avtorice. K sodelovanju so vabljeni vsi uèenci predmetne
stopnje.
Tudi uèitelji na oli po branju ne zaostajajo za uèenci, saj so za svoj debatni
klub o knjigi izbrali knjigo Bela trdnjava, delo turkega pisatelja Orhana
Pamuka, letonjega Nobelovega nagrajenca za knjievnost. Zimski èas s
kratkimi dnevi in dolgimi veèeri je namreè prav primeren za branje, ki èloveka
ne samo sproèa, ampak tudi bogati. Debatni klub bodo izvedli konec
februarja, do takrat pa bo knjigo prebralo èim veè uèiteljev. Obilo uitkov ob
izjemno zanimivem branju!

Pred prihodom dedka Mraza smo se sreèali s stari e v èetrtek,
14. 12. 2006 ob 18. uri, da smo izdelali darila, ki jih je kasneje prinesel Dedek
Mraz.
V èetrtek, 21. 12. 2006 ob 16.30 uri, pa smo se z otroci in stari zbrali ponovno
in to v olski dvorani. Na to sreèanje smo povabili tudi otroke in stare iz
vrtca z Dol. Kljub bolezni je bila udeleba vseh treh skupin velika. Veèina
otrok sta spremljala oba stara, sestrice in bratci.
Z otroci smo imeli za zaèetek pripravljen kratek program. Otroci obeh vrtcev
so se posamezno predstavili s tirimi novoletnimi pesmicami in plesom.
Sledila je delavnica, kjer so stari skupaj z otroci izdelovali luèke  laterne.
Proti koncu delavnice nas je obiskal Dedek Mraz in nas povabil, da gremo v
vrtec, ker je tam pustil darila. Tako smo se z luèkami, v sprevodu Dedka
Mraza, odpravili proti vrtcu. Tam so res èakala darila, ki jih je Dedek Mraz
razdelil otrokom. Pogreli smo se e s toplim èajem, posladkali s pecivom in
slikali z Dedkom Mrazom. S prijetnimi in èarobnimi obèutki smo se odpravili
na svoje domove.
Marinka LENART, Vlasta CEROVEK in Helena KOTAR

predmetna uèiteljica: Alenka ZUPANÈIÈ

ROKOPISNA KNJIGA S
P VAÈE
Uèenci literarnega kroka P Vaèe smo se z veseljem odzvali na
razpis Narodne galerije  Izdelava rokopisne knjige naega
razreda.
Z veliko mero radovednosti so uèenci »pretudirali« vso predlagano literaturo.
Obiskali smo razstavo Srednjeveki rokopisi iz ièke kartuzije in se udeleili
galerijske delavnice, kjer smo si izdelali iniciale in s peèatniki oblikovali
platnice nae knjige v nastajanju.
Ker smo bili omejeni z rokom, je naa knjiga nastajala tudi v èasu novoletnih
poèitnic, ko smo z uitkom sedeli v oli in ustvarjali. Vzduje pred prazniki
nam je lepe obèutke e stopnjevalo.
Vsebinsko smo se odloèili za prepis virov o Vaèah, pisali pa smo tudi o nai
mali oli.
Rokopisi ièke kartuzije so nam sluili kot model, zato je najveèji del napisan
v knjini gotici, fleuronnirane iniciale pa so rdeèe-zelene barve. Predvideli
smo kar tiri okraene iniciale, a nam je e ena sama »vzela« skoraj ves dan.
Poèasi nam je prihajalo v zavest dragoceno delo nekdanjih pisarjev, kaligrafov
in iluminatorjev. Ostale pisave, ki smo jih uporabili, so gotica tekstura, gotica
fraktura ter italika.
V naèrtu smo imeli izdelavo svojega papirja, pa smo ugotovili, da bi bilo nanj
zelo teko pisati.
Pri vezavi nam je pomagala gospa Metka Stariè, ki smo jo spoznali na
kulturnem dnevu, ko smo obiskali Trubarjevo Raèico. Na Vaèe je prinesla
vso ustrezno opremo in odprli smo knjigoveko delavnico.
Po zakljuèenem delu smo predstavili nae ustvarjanje tudi starem  reprinti
krasijo vhodni pano nae ole. Dotaknili smo se zgodovine, geografije,
slovenèine, likovne vzgoje, kaligrafije, knjigovetva da ne omenjamo
zabavne (a dolgotrajne) izdelave zaznamovalne vrvice, ki jo znamo plesti
skoraj vsi (kot zapestnice prijateljstva), a jih nikakor nismo mogli naplesti
toliko, kot smo jih potrebovali (izdelava ene same je namreè trajala dolgih
est ur).
Presreèni smo zakljuèili delo in odnesli domov svoj izdelek, e preden nas je
uspela ustaviti naa mentorica, ker bi knjige morale ostati obteene e nekaj
ur.
Poleg originala smo izdelali e deset reprintov (faksimile), knjigo pa imamo
shranjeno tudi v elektronski obliki.
Izdajo nam je omogoèila naa matièna ola, ki je na projekt finanèno podprla.
Predvsem se moramo zahvaliti nai nekdanji ravnateljici Ivi Slabe, ki je
podprla projekt v zaèetku (november, december) in pa seveda novi
ravnateljici Tatjani Gombaè, ki je z velikim razumevanjem pomagala stvar
pripeljati do konca.
Sodelujoèi uèenci: Kristina Planinek, 9. r; Urka erajè, 8. r; Klara Hanèiè, 8.
r; Klavdija Obreza, 8. r; Klavdija Lavriè, 9. r
Uèiteljica OPB: Alenka Zupanèiè
Pomoè pri vezavi: Metka Stariè, Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike
Laèe
Mentorica: Dajana Mauriè, uèiteljica slovenèine
predmetna uèiteljica Dajana MAURIÈ

LITIJSKI SREBRNIK
spomin na pridobivanje srebra v litijski topilnici

Primerno darilo za vsako
prilonost!
(kupite ga v litijski knjinici)
Villa Litta klub

MALA OLA ZA TOLKALA
 1X tedensko individualne vaje (ena olska ura)
 2X meseèno orkester (dve olski uri)
 mentor: Ane Kristan
 cena: 5000 SIT na mesec

INFO: 041-441-443
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mali oglasi
CVIÈEK - pripeljem vam ga tudi na dom. GSM: 031-433-153 (Dore).
V Gabrovki z okolico kupim hio ali zazidljivo
parcelo . Tel: 031-356-788
ODDAM garsonjero, 30m2 na Sitarjevki cesti v
Litiji. GSM: 041-529-010

Èarajmo!
Èe boste prili v nedeljo, 4. februarja 2007 ob 13.30, na
GEOSS, ko bo proslava posveèena kulturnemu prazniku, se
bomo pa videli in vas bom z veseljem pozdravil.
Zvonimir KOLENC

BVESTILA

IZ DELA OBMOÈNEGA
ZDRUENJA RK LITIJA
V decembrskih dneh, posebno pa v predboiènem èasu so prostovoljci
krajevnih organizacij Rdeèega kria iz Obèine Litija in Obèine martno pri
Litiji obiskovali svoje stareje obèane, bolne in invalidne osebe. Z obiski
na domovih, s skromnim darilcem, kratkim klepetom in spodbudo za novo
leto so jim krajali zimske veèere. Prijazna beseda vedno mesto najde, ki jo
èlovek obèuti , posebno, ko se sreèa s starostjo, boleznijo.
Tudi na nae krajane, ki so zaradi starosti ali bolezni nali novi dom v Domu
Tisje, nismo pozabili . Prostovoljci iz posameznih krajevnih organizacij so
jih obiskali v predboiènem èasu, nekatere pa bodo obiskali takoj po
novem letu.
V OZRK Litija skuamo nesebièno prisluhniti veèjim druinam, zato
pripravimo prednovoletno sreèanje in jih skromno obdarimo. al tevilo
teh druin, ki imajo 5 in veè otrok, ni prav veliko  po podatkih CSD jih je
bilo v preteklem letu na podroèju obèine Litija in obèine martno pri Litiji le
trinajst in te smo 27. decembra povabili na sreèanje .
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nepravilnostim , smo se odloèili tudi letos, da vas seznanimo o naslednjem
:
vsak prostovoljec , ki pobira èlanarino se mora predstaviti in
pokazati pooblastilo za zbiranje èlanarine,
voditi mora natanèno evidenco o pobrani èlanarini.
Ponovno pa vse èlane organizacije Rdeèega kria seznanjamo, da je
èlanarina , ki jo poberejo prostovoljci posamezne krajevne organizacije,
namenjena izkljuèno za delo KORK , ki je èlanarino in prostovoljne
prispevke pobrala.
Od 19.11.-26.11.2006 je v organizaciji Obmoènega zdruenja Rdeèega
kria Litija 5 starejih in invalidnih oseb iz Obèine Litija in Obèine martno
pri Litiji preivljalo jesenske poèitnice oziroma 7 dnevno zdravstveno
letovanje v hotelu Bor na Debelem Rtièu pri Ankaranu.
- Dne 21.12.2006 je Obmoèno zdruenje zakljuèilo 10 urni teèaj prve
pomoèi za voznike motornih vozil. To je bil e 14 teèaj v tem letu .

POSVET PREDSEDNIKOV KRAJEVNIH ORGANIZACIJ RDEÈEGA
KRIA
V soboto 23. novembra 2006 so se na delovnem sestanku v MZL Debeli
Rtiè zbrali predsedniki in èlani krajevnih organizacij Rdeèega kria iz
Obèine Litija in Obèine martno pri Litiji. Taken posvet predstavlja
metodo dela obmoènega zdruenja.

Kulturni program so pripravili otroci sami, na harmoniko je zaigral mladi èlan
RK Ale Luina iz Dol pri Litiji.
Kot vsako leto smo tudi v letu 2006 obiskali O Litija, enoto s prilagojenim
programom in vseh petdeset otrok obdarili, enoti pa poklonili didaktiène
igraèe.
Pred boièno novoletnimi prazniki je bila na Debelem rtièu izredna skupèina
OZRK Litija, delegati, predstavniki krajevnih organizacij, obmoènega in
nadzornega odbora so se seznanili z delom v letu 2006 ter na podlagi
programskih izhodiè za delovanje OZ RK Litija sprejeli tudi program dela za
leto 2007.
Leto 2007, ki prihaja ni niè drugaèno kot preteklo leto, kljub temu pa terja od
slehernega nekoliko drugaèen pristop pri uresnièevanju tekoèih nalog in
programov pa tudi odgovorneji pristop pri naèrtovanju nadaljnjega dela,
razvoja in aktivnosti Obmoènega zdruenja Rdeèega kria Litija.
Izkunje iz preteklih let, ki smo si jih pridobili na posameznem podroèju dela,
nam bodo sluile kot dobra osnova, tako pri organizaciji naega dela, pri
krepitvi kadrovske in materialne podlage, predvsem pa pri dograjevanju e
doseenega in naem sodelovanju z dravnimi institucijami, lokalnimi
skupnostmi - obèinama in njunimi organi ter drugimi pravnimi in fiziènimi
subjekti na podroèju delovanja organizacije Rdeèega kria.
Prizadevali si bomo za dosledno uresnièevanje programskih izhodiè za
delovanje Obmoènega zdruenja Rdeèega kria Litija . Te naloge so usmerjene
tudi v pridobivanje novih prostovoljcev in sodelavcev za obogatitev obstojeèih
in novih programov. Namenjeni bodo za hitro in uèinkovito ukrepanje pri
reevanju ter lajanju socialnih in materialnih stisk druin in posameznikov.
Vse to z namenom, da se poveèa skrb pri uresnièevanju ter irjenju
humanitarnih naèel, ki so namenjena tudi varovanju in spotovanju èloveka.
Za dobro delovanje in izvajanje sprejetih programov pa je potreben, po eni
strani usposobljen kader, po drugi strani pa veèje tevilo dejavnih
prostovoljcev - aktivistov tudi iz vrst mladih èlanov. Tem nalogam smo tudi za
leto 2007 v programu namenili posebno pozornost.
Prizadevali si bomo vzpostaviti nove trdneje stike in partnerstva z
gospodarskimi drubami, podjetji, podjetniki ter obrtniki, ki bi bili
pripravljeni sodelovati ter materialno sponzorirati in donirati posamezne
projekte, ki bi bili v obojestransko korist.
e naprej mora biti nae vodilo pomoè brez razlikovanja. Videti moramo le
èloveka, njegovo trenutno stanje, njegovo stisko in mu po svojih moèeh
pomagati.

Spregovorili so o uresnièevanju nalog v letu 2006 in v prihajajoèem letu
ter se dogovorili o izvajanju le teh. Bili so enotni, da bodo posebno
pozornost namenili nalogam na podroèju :
· socialne dejavnosti, razvoju sosedske pomoèi, in nege na domu,
nudenju materialne pomoèi socialno in materialno ogroenim
druinam ter posameznikom, sreèanjem starejih in invalidnih oseb
ter obiskom na domu teje bolnim ter ob ivljenjskih jubilejih,
· organizacije in izvedbe enodnevnega izleta za 150 starejih (starih nad
65 let) in invalidnih oseb (na ravni obmoènega zdruenja),
· izvedbi krvodajalskih akcij v naslednjem letu, sreèanju krvodajalcev
(dobitnikov priznanj za veèkratno darovanje krvi) na ravni obmoènega
zdruenja v mesecu novembru,
· organizacije in izvedbe letovanja oloobveznih otrok v èasu poletnih
olskih poèitnic za otroke z zdravstvenimi indikacijami ( bolezni na
dihalnih organih ) in iz socialno ogroenih druin,
· organizacije in izvajanja zdravstveno  prosvetne dejavnosti
(zdr.predavanja) in preventivnemu merjenju krvnega pritiska (vsak
mesec 1x na obmoèju 15 krajevnih organizacij Rdeèega kria, v mestu
Litija 2x meseèno) in
· posebno pozornost pa nameniti tudi delu z mladimi èlani organizacije
Rdeèega kria.
Dobra organiziranost in dosedanje dobro delo v veèini krajevnih
organizacij (vseh je 21) ter dobro sodelovanje med krajevnimi
organizacijami in Obmoènim zdruenjem Rdeèega kria Litija ob
tevilnem èlanstvu zagotavlja nadaljevanje uspenega delovanja
organizacije Rdeèega kria na tem obmoèju.
Danica SVERINA

Po 33. èlenu statuta Obmoènega zdruenja Rdeèega kria Litija krajevni odbori
KORK skrbijo za opravljanje sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za pobiranje
èlanarine in prostovoljnih prispevkov.
Vse krajevne organizacije RK si zadajo nalogo, da prostovoljci organizacije
RK v prvih mesecih novega leta to nalogo izvedejo. Podajo se od vrat do vrat
in pobirajo èlanarino oziroma poprosijo za èlanstvo.
Èlanarina je pomemben vir za delo vsake KORK, da pa bi se izognili razliènim

RDEÈI KRI V JEVNICI

Rdeèi kri ima v Jevnici dolgoletno tradicijo saj deluje e od leta 1963.
Ustanovljen je bil na pobudo obèinskega odbora RK Litija. Prvi predsednik
je bil Ivan Rus, ki je vztrajal polnih 35 let, vse do leta 1998, ko je vodenje
prevzela Nada Breèko.
V krajevno organizacijo RK je vèlanjenih preko tiristo krajanov.
Oktobra lanskega leta je potekal obèni zbor, na katerem so bile sprejete
veèje spremembe v sestavi upravnega odbora. Nova predsednica je postala
Ana Godec Ren. Izvoljene so bile tudi nova blagajnièarka, tajnica in èlanice
upravnega odbora, ki so zamenjale nekatere dolgoletne aktivistke.
Upravni odbor se je precej pomladil, saj je starost skoraj polovice èlanic
pod trideset let, kar je zelo spodbudno za nadaljnje delo.
Upravni odbor je na prvi seji sprejel smernice delovanja v letu 2007.
Primarne naloge so e vedno zbiranje oblaèil in obutve, obiskovanje in
obdaritev starejih, predvsem v èasu novoletnih praznikov, sodelovanje
na krvodajalskih akcijah, merjenje krvnega pritiska. V letonjem planu je
tudi pomoè starejim krajanom pri hinih opravilih in veèjih nakupih ivil,
organizacija iviljskega teèaja in sodelovanje z drugimi drutvi v kraju.
Ob novem letu smo se odloèili, da zaradi varèevalnih ukrepov ne bomo
poiljali èestitk, zato bi radi izkoristili prilonost, da sedaj voèimo svojim
èlanom in vsem krajanom predvsem zdravja, osebne sreèe in zadovoljstva
ter da kljub nenehnemu hitenju in prezaposlenosti vèasih namenijo
nasmeh, besedo blinjemu, sosedu, znancu Sreèno!
jk
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èlani RK so izvajali naloge v Tednu RK, nastopali na proslavi ob 8.
PREGLED DELA KO RDEÈEGA Mladi
marcu in materinskemu dnevu, na proslavah ob sreèanju starejih obèanov
in
krvodajalcev
KO Dole in Gradièe. Po delovnem programu so izvajali
KRIA DOLE V LETU 2006 aktivnosti, ki so vpotekale
v okviru razrednih ur, naravoslovnih dejavnosti

KO RK Dole je v letu 2006 delovala po sprejetem
programu dela.
Pri pregledu èlanstva smo ugotovili, da smo pridobili
6 novih èlanov (priseljenih), 17 èlanov smo èrtali iz
evidence (8 zaradi smrti, 9 zaradi odjave 
preselitve). Na dan 31.12.2006 teje naa KO 482

in preko kroka RK, kjer so sodelovali na raznih akcijah (zbiranje starega
papirja, èièenje okolja), se udeleili tekmovanja prve pomoèi, skupaj z
aktivisti obiskovali stareje obèane in se seznanjali o irem pomenu
humanitarnega prava.
KO RK Dole je aktivno sodelovala s olo, s KS in drugimi organizacijami in
drutvi v kraju, z obèino in OZRK. S pomoèjo vseh smo naèrtovane naloge
uspeli realizirati, zato se vsem e enkrat iskreno zahvaljujemo za izkazano
pomoè in podporo ter si elimo tako uspenega sodelovanja tudi v letu 2007.
Za KO RK Dole :

Ana Kotar

PONOVOLETNI OBISK V
DOMU TISJE !
Na prav niè zimsko èetrtkovo dopoldne,11.1.2007, smo èlanice
odbora KO RK Litija levi breg obiskale 28 varovancev iz nae
KO v Domu Tisje.

Ljubila si zemljo,
ljubila svoj dom,
sedaj pa brez tebe
je prazen na dom.

ZAHVALA
ob boleèi izgubi nae drage mami in stare mame

ROZALIJE MEDVED
roj. TEPEC

11.12.1919 - 30.12.2006
iz Spodnjih Vodic pri Gabrovki
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste soèustvovali z
nami, nam izrekali ustna soalja, za podarjeno cvetje in sveèe.
Vsem iskrena hvala, ki ste darovali za cerkev in svete mae.
Zahvala dr. Benedièièu iz Litije in vsem v bolninici dr. Petra
Draja, Heleni Perko za ganljiv govor, gospodu upniku za
lepo opravljen cerkevi obred, pevcem za soèutno zapete
pesmi in Sotlar Ivanu za vso organizacijo.
Vsem e enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni

Èeprav te e leto dni
med nami veè ni,
nae prijateljstvo in
lepi spomini na te,
e naprej ive.

V SPOMIN
naemu dragemu prijatelju

STEVU BOIÆU

Med letom smo obiskovali èlane ob jubilejih (80 let, 85 let, 90 let), bolne
èlane na njihovih domovih, èlane v domovih za stareje obèane v Èrnem
potoku, v Trebnjem, na Izlakah in v Trbovljah. V prazniènem decembru pa
smo obiskali èlane nad 75 let starosti ter bolne in invalidne èlane ter jih obdarili Po predhodnem dogovoru z osebjem Doma smo okoli 10.ure s skromnimi
s skromnim darilom. Dostojno smo se poslovili od vseh umrlih èlanov, med darili in vsaka s svojimi obèutki vstopile v stavbo. e v sprejemni avli smo
njimi tudi od najstarejega naega èlana gospoda upnika dr. Ludvika Bartlja. zagledale znane obraze. Voèile smo - predvsem veliko zdravja in dobrega
poèutja - slednjega jim sicer v Domu ne manjka - izroèile darilca, potem smo
Bila je sreda, 27. decembra 2006, dva dni bo boiènih praznikih, ko je dolski se z go. Vlasto podale v sobe. Obiskale smo vse, ki dneve in noèi preivijo v
navèek naznanil, da je prenehalo biti srce dolgoletnega dunega pastirja na posteljah, voèile, izroèile darila in se zapletle v pogovor. Skoraj vedno je
Dolah, èebelarja, filozofa in doktorja teologije dr. Ludvika Bartlja. Gospod bilo treba povedati, kdo si, potem je spomin poromal nazaj in na ustih se je
upnik je bil rojen 7.avgusta 1913 v Mirni Peèi na Dolenjskem. V duhovnika pojavil nasmeek, stisk roke je postal moèneji in roka dolgo èasa ni spustila
je bil posveèen leta 1937. e pred vojno je bil kaplan na Dolah, vojna leta pa druge roke. Med obiskovanjem oskrbovancev iz nae KO smo v kotièkih za
je preivel v Koèevju. Leta 1947 se je vrnil na Dole in dobil mesto upnijskega druenje sreèale tudi druge, ki jih poznamo, tudi z njimi smo pokramljale,
upravitelja. V mirnem in slikovitem okolju je ustvarjal filozofska in religiozna voèile, tudi njim izroèile kakno malenkost - kavico, bombone, mandarine
dela. Slubo dunega pastirja je opravljal vse do leta 2005, ko je bil iz itd. Nazadnje smo se ponovno zbrale v sprejemni sobi, kjer so nas prièakale
vitalne prebivalke Doma Tisje iz nae KO. Skupaj smo spile kavico, se
zdravstvenih razlogov razreen slubovanja kot upnijski upravitelj.
(njegov podrobneji ivljenjepis je bil objavljen v biltenu KAPLCE t. 35- pogovarjale, vèasih tudi malo povprek, pa vendar mislim, da smo se imele
36/2003 ob 90 letnici rojstva). Zadnja leta je srce dolgoletnega upnika lepo. Me in one. Le, da smo me potem odle domov. Naroèile pa smo jim, naj
opealo, vso oskrbo in nego mu je nudila druina Avbelj na svojem domu, nas zdravi (tudi moki so vmes) in veseli, prièakajo, kajti e se bomo vrnile.
In obljuba dela dolg!
za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
Od pokojnika smo se poslovili v domaèi cerkvi Marijinega vnebovzetja. Ob odhodu smo na glas premiljevale, da mogoèe ne bo dolgo, ko bomo tudi
Pogrebno mao je vodil novomeki kof msgr. Andrej Glavan, ki je orisal »me oskrbovanke v Domu Tisje«. Èe bo prostor ,seveda? Trenutno mislimo,
njegovo ivljensko pot in delo. Od pokojnika se se med drugimi poslovili: da oskrbovancem v Domu Tisje, razen malo veè zdravja seveda, ne manjka
v imenu duhovnikov prodekan dekanije Trebnje Milo Koir; v imenu niè, morda malo veè obiskov. Za del teh bomo tudi v prihodnje poskrbele
upnije Koèevje upnik Tone Gnidovec; v imenu Teoloke fakultete prof. dr. me, èlanice odbora KORK Litija levi breg.
Janez Juhant in doc. dr. Bojan alec, v imenu Filozofske fakultete prof. dr.
Matja Potrè; v imenu faranov in upnijskega pastoralnega sveta Matej Osebju Doma Tisje in ge.Vlasti pa se tudi po tej poti najlepe zahvaljujemo za
Jesenek; v imenu KS Dole in drutev ter organizacij predsednik sveta KS razumevanje, pomoè in postrebo.
Dole Miroslav Brinovec; v imenu druine Avbelj pa Joe Ajdiek in Miha
Hribar. Poleg tevilnih cerkvenih dostojanstvenikov se je pogreba udeleilo Za KORK Litija  levi breg: Martina POEK, Sliki: Baba Nejedly
zelo veliko domaèih faranov in faranov iz sosednjih upnij, prijateljev in
znancev. Gospod upnik je zavzeto podpiral delo Rdeèega kria. Za te zasluge
in za vsa njegova dobra dela ga bomo s spotovanjem ohranili v trajnem
spominu.
Med letom smo zavzeto pridobivali krvodajalce, ki so se udeleili vseh treh
krvodajalskih akcij. Organizirali smo predavanje s prikazom prve pomoèi 
nove smernice, izvajali smo sosedsko pomoè, v ambulanti na Dolah se je
izvajalo merjenje krvnega tlaka in maèob v krvi, sodelovali smo na podroèju
letovanja olskih otrok, poskrbeli za razdelitev hrane iz intervencijskih zalog
EU. Udeleevali smo se vseh prireditev v kraju in izven, kamor smo bili
povabljeni. Dne 23.12.2006 sta se predsednik Joe Luina in èlan krajevnega
odbora Franc Prijatelj udeleila seje skupèine in posveta predsednikov in
tajnikov OZRK Litija.

Pogreamo te, dragi prijatelj.

KO RK Gradièe

Irena Pivec

Druina Ðukiæ

Ti, ki te imamo radi,
nikoli ne umre.
Le daleè stran od nas
v nebo drugaèe zre.
A e si z nami,
v naih mislih, srcih,
e ivi v nai hii,
le tvoj korak se veè ne slii.

Opravièilo !
Opravièujemo se druini Zupan iz Javorja, ker je prilo do pomote
objave èlanka, v decembrski tevilki t.12, leto 8 na strani 7.

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

Ko ste bili med nami,
ste vedno vsakega sprejeli
z veseljem in odprtimi rokami.
ivljenje vae je sedaj minilo,
naj ljubi Bog nakloni vam plaèilo.

ZAHVALA
V SPOMIN
Mineva alostno leto odkar nas je zapustil na dragi

STEVO BOIÆ

Ob boleèi izgubi drage mame, stare mame in prababice

V SPOMIN

MARIJE ZAGORC
iz Javorja pri Gabrovki

AVGUSTU VORIÈU

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki se ga
spominjate in mu na njegov prerani grob prinaate cvetje in
sveèe.

Minilo bo leto odkar si odel od nas in zapustil si nam alostne
dni in noèi.
Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem
zadnjem domu.

Vsi njegovi

ena Marta, sin Marko in hèerka Mateja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti. Hvala vsem za darovane svete mae, darove za upnijsko
cerkev, sveèe, besede soalja in molitve. Posebna zahvala g.
upniku za duhovno oskrbo in pogrebni obred, pevcem,
zvonarjem, ge. Heleni za besede slovesa ob odprtem grobu
in vsem neimenovanim, ki ste nao mamo obiskovali in jo
imeli radi.
alujoèi vsi njeni

Tiha boleèina
je sopotnica spomina.
Na hladen
januarski veèer,
smo zvedeli,
pred letom dni,
da tebe veè ni.

ZAHVALA
Po dolgotrajni bolezni nas je zapustil dragi mo,
oèe in stari oèe

Besede tvoje,
ve ata,
e vedno
so vredne zlata.

V SPOMIN

V SPOMIN

JOEF HORVAT
02.07.1944 - 01.12.2006

Ob teki izgubi se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
zahvaljujemo za izreèena soalja, darovano cvetje in sveèe ter
denarno pomoè. Hvala g. upniku za lepo opravljen obred in
trobentaèu za lepo zaigrano Tiino. Hvala tudi Domu Tisje za
skrbno nego.
alujoèi: vsi njegovi

11.02.2007 bo minilo deset let odkar nas je zapustil na

JOE LAVRIÈ

mou, oèetu, dedku, pradedku

MAHKOVIC FRANCU
30.04.1931 - 01.01.2006

Hvala vsem, ki postojite pri njegovim grobu
in mu priigate sveèe.

Vsem, ki v spomin nanj postojite ob grobu in mu prigete
sveèko, hvala.

ena Marija in hèerke

Vsi njegovi

Oh kako, kako boli,
ko tebe veè med nami ni,
prazen dom je in ognjièe
nae oko zaman te ièe,
v miru tam poèivaj zdaj
in v naih srcih vekomaj.

ZAHVALA

Vse povsod in vsak trenutek
puèamo sledi,
je beseda, smeh, dejanje
in je misel, tudi greh,
je odtis v pesku èasa,
ki poèasi e bledi,
a najglobja sled je tista,
ki pusti solze v oèeh.

ob prezgodnjem slovesu naega dragega moa, oèeta in
dedka

STANISLAVA PAVLINA
iz Litije
1939 - 2006

Ob boleèi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, znancem in someèanom, ki ste soèustvovali z
nami, darovali cvetje in sveèe ter izrekali ustna in pisna soalja.
Posebno se zahvaljujemo druini Janèar iz Zavrstnika ter
sosedom iz Grumove ulice iz Litije za pomoè v stiski, kakor
tudi sosedom iz okolice Rtiè. Hvala tudi osebju ZD Litija za
zadnjo oskrbo, g. upniku Pavlu Okoliu za lepo opravljen
obred, pevcem in trobentaèu iz Polnika ter g. Konèarju za
poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem tevilu pospremili na
njegovo zadnjo pot. Vsem e enkrat iskrena hvala.

Kogar ima rad
nikoli ne umre
le nekje daleè je.

V SPOMIN
13. januarja je minilo 10 let odkar sta nas za vedno
zapustila naa draga

V SPOMIN
Konec januarja bo minilo e 7 let odkar si nas zapustila
draga naa
mami

BLANKA BIZJAK
Hvala vsem za vsako sveèko, roco in spomin na njo.
Mama in brat z druino

STANISLAVA
RIBIÈ

ati

KAREL
RIBIÈ

Hvala vsem, ki se ju spominjate s priiganjem sveè,
cvetjem, lepo mislijo ali postojite ob njunem preranem
grobu.
Vsi njuni

Vsi njegovi
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
na tebe spomin,
bo veèno ostal.

Hvala ti mama!
S teboj smo iveli,
s teboj smo trpeli
in v svojih srcih
te bomo veèno radi imeli.

Boleèino da se skriti,
tudi solze zatajiti,
a srce boli, boli...

ZAHVALA

MARIJE TAUFER

ob izgubi nae mame, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem
za darovano cvetje in sveèe. Iskrena hvala vsem, ki ste nam
pisno ali ustno izrazili soalje in jo pospremili na njeni zadnji
poti. Zahvaljujemo se Bolninici dr. Petra Draja, Domu Tisje,
g. upniku, pevcem in Karmen Perko za tople besede slovesa.
Vsi njeni

ob boleèi izgubi nae drage mame, babice in prababice

iz Litije
10.09.1925 - 16.12.2006

IVE DOBRAVEC

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izreèena soalja, darovano cvetje,
sveèe in vsem, ki ste nao mamo v tako velikem tevilu
pospremili na njeni zadnji poti.
e posebej se zahvaljujemo Dializnemu centru Trbovlje in
Domu Tisje za skrb in nego. Iskrena hvala tudi g. upniku
Pavlu Okoliu za lepo opravljen pogrebni obred, gospe Mili
Groelj za lepe, globoke besede slovesa, pevcem za zapete
pesmi, igi Toruju za zaigrano melodijo in prijaznim
uslubencem KSP Litija.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, Obrtni zbornici Litija, vsem, ki ste jo imeli radi, jo
spotovali in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem za
izreèena soalja, cvetje, sveèe in darovane svete mae. Hvala
spotovani gospe Mili Groelj za lepe in tople besede. Hvala
dr. Milojki Jutrek in patronani slubi ZD Litija.
Zahvaljujemo se tudi g. upniku Pavlu Okoliu za lepo opravljen
cerkveni obred.

MARIJE RESNIK
1928 - 2006

ZAHVALA

ob smrti nae drage mame

ZAHVALA

Vsi njeni

Vsi njeni

Ni veè mogoe zblianje teles
ker veènost razgrnila je zastore,
beseda tvoja k meni veè ne more;
zaepetaj v vrhove cipres,
nasmej se v roi, v ptièkah mi zapoj
in me poljubi v zlatem arku sonca.
Vezi med nama nikdar ne bo konca
saj nosim v sebi tvojo kri s seboj.
(Severin ali)

V SPOMIN

REBEKI MESERKO
1971-2000

Hvala vsem za podarjeno cvetje in prigane sveke v njen
spomin.
Nisi se izgubila kot zven v tihoto, nisi odla v ni in pozabo: po
tebi merimo stvarem pomen in tvojo pesem skuamo peti za
tabo.
Vsi, ki Te imamo radi.

Kolovrat molèi,
v snenem prièu
na tihi kraj
potka dri.
Kdo jih pogreje
premrle dlani?
(J.S.)

Nekdo, ki ti je dal ivljenje
in si ga imel rad, v resnici
nikoli ne oddide.

Z A H V A L A
ZAHVALA

ob izgubi nae drage mami, stare mame in prababice

Ob smrti drage ene, mame in babice

JOEFE ELEZNIK

iz Kisovca, Trg Pohoskega bataljona 17,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izraze soalja, darovano cvetje,
sveèe in za tako tevilno spremstvo na njeni zadnji poti.
e posebna hvala mokemu pevskemu zboru, govornici,
trobentaèu, sodelavcem Knjinice Litija, javnega podjetja KSP
Litija in Upravne enote obèine Litija za izkazano pozornost in
poèastitev maminega spomina.
Vsem skupaj in vsakemu posebej e enkrat naa iskrena hvala!
alujoèi: mo Ivan, otroci Joica, Janez in Marjana z druinami

MILENE OBLAK
roj. Tiè

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem,
ki ste nao mami Mileno spremili na njeni zadnji poti. Hvala
za darovano cvetje in sveèe. Hvala za pisna soalja, hvala dr.
Benedièièu za skrb in pomoè v èasu njene bolezni, hvala g.
upniku Okoliu za obred in tople besede slovesa, hvala
pevcem mokega zbora Sv. Nikolaja iz Litije, kvartetu MoPZ
Polnik, kvartetu trobil Pihalnega orkestra Litija, igi Toriju za
zaigrano alostinko in prijaznim uslubencem KPS Litija.
Vsem in vsakemu posebej e enkrat iskrena hvala.
Babi, Mia in Nana z druinami

Reeno nagradno krianko poljite
do 08.02.2007 na naslov
urednitva. Izrebali bomo 3
reevalce, ki bodo prejeli knjigo
Ivana Godca: LITIJA: vèeraj,
danes, jutri. Nagrade prispeva: Ivan
Godec.

USPEEN FINI
NAJMLAJIH
V prejnji tevilki Obèana smo poroèali, da se dravna prvenstva
najmlajih v kegljanju bliajo koncu. In tako je bilo 23.12.
2006. sedaj pa z vsem veseljem napiemo vse imenitne
uvrstitve.
Poglejmo rezultate po kategorijah. Za konèni vrstni red je bilo odloèilnih pet
najboljih rezultatov iz sedmih tekem.
ð II. kategoriji deèkov sta dvojèka Klemen in Toma Ivanèiè dosegla 4. in 6.
mesto.

IZREBANCI DECEMBRSKE
KRIANKE:

1. Joe MEDVED, Hohovica 6,
Gabrovka
2. Rok MENAR, Kresniki vrh 32b,
Kresnice
3. Rado BIZJAK, Sp. Log 35, Sava
Ime in priimek:
_______________________

ð II. kategoriji deklic je Marua Kokelj zasedla 8. mesto
ð III. kategoriji deklic je bila Veronika Ivanèiè na uspenem 4. mestu
ð IV. kategoriji deklic sta Valerija Kokelj in Anja Dobravec posegli po oblièji
in sicer po srebrni in bronasti medalji.

Ulica: __________________
Pota:___________________

Le kot zanimivost povejmo, da je nai Valeriji Kokelj zmanjkal le en kegelj
do prvega mesta, pri tem da jih je v vseh nastopih podrla preko 2000!
Medtem so kvalifikacijske tekme za izbor kadetske reprezentance e proti

TEL: ___________________

Izrebanci prejmejo Stenski
koledar v Tiskarni Aco, Litija.

koncu. V reprezentanco se bo uvrstilo est najboljih, na izbirnih tekmah.
Doslej so imeli est nastopov od desetih in kar dva naa varovanca se borita
za mesto v reprezentanci. Trenutno sta Jernej Ivanèiè na tretjem mestu in
Primo Ivanèiè na estem mestu. Razlike med prvimi osmimi so minimalne,
tako da je mono e vse. Zaelimo jima v nadaljevanju vso sreèo! Tisti, ki ju
poblie poznajo, pa so trdno preprièani, da nas fanta ne bosta razoèarala.
KEGLJAKI KLUB

LITIJA 2001

Javno
glasilo OBÈAN
je vpisano v
evidenco
javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo
RS pod zap. t. 1638.
Èasopis preje-majo vsa
gospodinjstva v obèini
Izdajatelj: Tiskarna ACO, Jovanoviè
Aleksander s.p., CDK 39, 1270
Litija, TEL: 01/898-38-43
Glavna in odgovorna urednica:
Andreja tuhec; Oblikovanje: Sao
Jovanoviè; Grafièna priprava in tisk:
Tiskarna ACO, Litija

