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IZ UREDNITVA...
Februar je mesec, ko smo e poèasi navelièani zime in èakamo, da jo
kurenti odenejo. Nekateri si tudi sami nadenemo maske, drugi ne. Po
potrebi. Februarja praznujemo tudi kulturni praznik. Spomnimo se na
pomen kulture za ohranitev naega naroda. Nekateri ga praznujemo,
drugi spet ne. Po potrebi.
V Obèanu nismo pretiravali s prazniènim vzdujem. Veliko je vsakdanjih
tem. Veè je porta in upamo, da ga bo e veè. Dodali smo novo rubriko 
intervju  in zaèeli pri vrhu  pri upanu. Potrudili se bomo, da bo rubrika
redna in da bomo vedno poiskali zanimive sogovornike.
Marko DJUKIÆ

NAVODILA ZA ODDAJO PRISPEVKOV ZA
DOPISNIKE IN OGLAEVALCE
Pozdravljeni!
Na kulturni praznik, 8. februarja 2007,
je bila v martnem sveèana otvoritev
novih prostorov marske enote knjinice
Litija. V kulturnem programu so
sodelovali Pihalni orke-ster Litija,
uèenke in uèenci Glasbene ole Litija 
martno, uèenci O martno in lutkovna
skupina Li  Lu.
Knjinico je pred odprtjem blagoslovil g. Marjan Lampret, zbrane pa sta poleg
direktorice nagovorila e marski upan in dravna sekretarka za knjinice
mag. Jelka Gazvoda.
Obiskovalci so navdueni nad novimi prostori knjinice, ki so sedaj kar 3 
krat veèji, zato je prijazneja do uporabnikov in ti jo v prvih dneh e zelo
dobro obiskujejo. Vpisali smo namreè e 60 novih èlanov. Knjinica ima
poleg oddelka za odrasle in mladino, tudi èasopisno èitalnico, kjer lahko
uporabniki preberejo dnevno èasopisje in revije, na voljo pa so jim tudi novi
raèunalniki (2 na mladinskem oddelku in 3 na oddelku za odrasle). Knjinica
ima tudi prireditveni prostor, kjer se bomo sreèevali na literarnih veèerih,
umetnikih razstavah in raznovrstnih predavanjih oz. druenjih.

1. mesto: SPET DOMA

V letu 2007 smo v urednitvu sprejeli nekatera nova pravila, ki smo jih
nekaterim dopisnikom e posredovali, zdaj pa jih v strnjeni obliki
objavljamo e za ostale.

1. ÈAS ZA ODDAJO PRISPEVKOV

Èasopis ima predviden izid 20. v mesecu. Rok za oddajo prispevkov je
8. v mesecu. Èe se datuma zaradi upravièenih razlogov ne morete drati,
o tem obvestite urednitvo (po e-poti ali po telefonu).
Prispevkov, ki bodo prispeli s 5 ali veè-dnevno zamudo, v trenutni tevilki
ne moremo objaviti, lahko pa jih po dogovoru objavimo v naslednji
tevilki Obèana.
Praviloma poroèil o dogodkih, starejih od meseca dni ne bomo
objavljali.

2. KAKO ODDATI PRISPEVKE?

Prispevke oddajte v urednitvu osebno ali jih poljite po poti na naslov:
Tiskarna ACO, za Obèana, Cesta Duana Kvedra 39, 1270 LITIJA, oziroma
po e-poti: obcan@siol.net in tiskarna.aco@siol.net. Kdor prispevke
polje po poti, mora prispevek oddati na disketi ali CD-ju s priloenim
natisnjenim besedilom.
Prispevki naj bodo napisani v Wordu, z oznaèenim naslovom, napisanimi
morebitnimi podnaslovi k slikam ter obveznim podpisom avtorja
oziroma celotnim naslovom in kontaktom avtorja ali odgovorne osebe.
Datoteka naj bo poimenovana tako, da bomo e po naslovu lahko razbrali
izvor in vsebino. Ta imena naj ne vsebujejo umnikov in drugih posebnih
znakov.
Primer: »Drustvo Dole Proslava Januar.doc«

Fotografij NE VSTAVLJAJTE V WORD, temveè njihovo mesto v besedilu
samo oznaèite z besedami. Shranite ali pripnite jih loèeno, v formatu jpg,
bmp ali tif. Poimenovane naj bodo smiselno, na primer »ime
dogodka.jpg«.

2. mesto: VOLITVE V IZOLI

Èe imate izdelane logotipe, embleme ali podobne èrtne priloge, lahko te
oddate v formatu cdr, ai ali eps. Za objavo zahval in spominskih besedil
veljajo enaka navodila kot pri oddaji prispevkov.

3. OMEJITVE OBJAVE

EVROPSKI PRVAK

Od 14. do 18.02.
2007 je bilo v Èrni
na Koro-kem
Evropsko prvenstvo Specialne
olimpiade v krpljanju. Na tekmovanje
se je uvrstil uèenec Osnovne ole Litija
in èlanDrutva Soitje Litija in martno
Botjan Kralj. Spremljal ga je profesor
defektologije in mentor Hasan
Sinanoviæ. Botjan je dosegel vrhunski
rezultat saj je bil najbolji tekmovalec
slovenske reprezentance.
Postal je evropski prvak v krpljanju na
400 m, evropski prvak v krpljanju v
tafeti na 3 x 4OO m, dosegel pa je tudi
drugo mesto na 200 m.
Marjeta MLAKAR-AGRE

3. mesto: SANJSKA PLAÈA

Pihalni orkester in zastavonoa

KAMNOLOM NATURA 2000

Vse objave v Obèanu se objavljajo v skladu z uredniko politiko in pravili
novinarske etike.
Zaradi velikega obsega in tevila prispevkov smo tevilo tipkanih vrstic
omejili na 20. To velja za prispevke, ki zajemajo novice, kulturne in
aktualne dogodke. Posebni èlanki, poroèila in kolumne naj bodo omejeni
na 30 vrstic.

4. REKLAMNA SPOROÈILA

Reklamna sporoèila oddajte do 10. v mesecu. Z naknadno dogovorjenim
rokom lahko reklamna sporoèila oddate tudi kasneje, èe v urednitvo
predhodno sporoèite velikost oglasa. Vse objave z reklamnim sporoèilom
ali trnim uèinkom se obraèunajo po veljavnem ceniku za tekoèe leto. O
dodatnih popustih za veèkratno objavo in celoletno naroènino se stranka
o ceni dogovori osebno v urednitvu.
V ceni oglasa je vteto oblikovanje oglasa. Oblikovani oglasi naj bodo
ustreznega formata (cdr, ai ali eps), s priloeno datoteko pdf ali printom.
Oglasi naj bodo oblikovani v CMYK lestvici v barvah BLACK in MAGENTA.

5. NAROÈENE OBJAVE

V urednitvu se lahko dogovorite tudi za naroèene prispevke (npr.
predstavitve podjetij), ki jih sestavimo skupaj z novinarjem in fotografom in se obraèunajo v dogovoru z naroènikom glede na vrsto
opravljenih storitev in obseg objave v èasopisu. Za takne prispevke je
potrebna predhodna rezervacija in najava, vsaj 3 tedne pred objavo.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upamo, da bomo e naprej dobro
sodelovali!
Urednitvo Obèana
Tiskarna ACO, LITIJA

Prispevke poljite do

8. MARCA 2007

v elektronski obliki na naslov:

BAZEN V LITIJI

Tiskarna ACO, C.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-poti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net.
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O

DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

POROÈILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOÈITVAH S 3. REDNE SEJE
OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE LITIJA, ki je bila v torek, 23.01.2006 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 seje prisotnih 19).

 Pod toèko Kadrovske zadeve je obèinski svet obravnaval naslednje
zadeve:

Svetniki so najprej brez pripomb potrdili skrajani zapisnik 2. redne
seje obèinskega sveta z dne 19.12.2006, nato pa obravnavali in sprejeli
dnevni red za 3. redno sejo, ki je obsegal 11 vsebinskih toèk.

- Obèinski svet je podal soglasje k imenovanju Tine Nagliè, stanujoèe
Maistrova ulica 1, Litija, za direktorico Javnega zavoda Mladinski
center Litija.
- Obèinski svet je razreil predstavnika dijake mladine oziroma
srednjeolcev Miho Kraglja v svetu zavoda MC Litija, stanujoèega
Sitarjevka cesta 2, Litija in za nadomestnega èlana imenoval
iak Draena, stanujoèega Valvazorjev trg 12, Litija.
- Obèinski svet je za predstavnika soustanovitelja - obèine Litija v
svet VVZ Litija imenoval Melito Rozman Dacar, stanujoèo Graka
cesta 33a, Litija in Roberta Vojeta, stanujoèega Loka ulica 3,
Litija.
- Obèinski svet je za predstavnika ustanovitelja  obèine Litija v
svet Javnega zavoda za kulturo Litija imenoval Kajo Mlakar Agre,
stanujoèo Cesta Duana Kvedra 2, Litija.
- Obèinski svet je imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Obèini Litija v sestavi: Zoran Obrez, Polje 32, 1410
Zagorje ob Savi, Mirjam utar, Cesta komandanta Staneta 16,
1270 Litija, Andreja Jerant, Prisojna ulica 12, 1270 Litija, Janez
Skubic, Volèja jama 5, 1275 martno pri Litiji, Peter Svetiè, Graka
cesta 2, 1270 Litija, Ignac teferl, Bobek 2, 1270 Litija, Damjan
Grobljar, Podentjur 3, 1270 Litija, Igor Hostnik, Gabrovka 26,
1274 Gabrovka, Rudi Japelj, Ulica Luke Svetca 5, 1270 Litija.

 Obèinski svet je najprej po skrajanem postopku sprejel Odlok o
spremembah odloka o povpreèni gradbeni ceni stanovanj, povpreènih
strokih komunalnega urejanja stavbnih zemljiè, vrednosti
stavbnega zemljièa in plaèilu sorazmernega dela strokov za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljièa v obèini Litija.
Sprememba odloka ima namen pospeevanja razvoja gospodarskih
dejavnosti in gradnje stanovanj v obèini in zmanjuje plaèilo
komunalnega prispevka za polovico za gradnjo stanovanjskih,
proizvodnih objektov in poslovnih objektov, razen trgovskih objektov,
kjer se komunalni prispevek poveèuje za 20 odstotkov.
 Nato je Obèinski svet obravnaval in po skrajanem postopku sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda splone knjinice Knjinica Litija.
Te spremembe in dopolnitve zahtevajo pridobitev predhodnega
soglasja od obèin ustanoviteljic k vsaki novi zaposlitvi v zavodu, s
èemer se zagotavlja veèja transparentnost oz.preglednost pri
zaposlovanju novih kadrov v zavodu, posledièno pa tudi pravoèasno
naèrtovanje in zagotavljanje sredstev za tovrstne namene.
 Osrednja toèka dnevnega reda je bila predstavitev in obravnava
Odloka o proraèunu obèine za leto 2007 in za leto 2008. V razpravi
je svoje pripombe podalo 17 svetnikov, veèina razpravljavcev pa je
k obstojeèim proraèunskim postavkam poveèini predlagala e nove
obremenitve proraèuna oz. poveèevanje odhodkovne strani. Na koncu
so svetniki v prvem branju sprejeli prvotni upanov predlog, obenem
pa e sklep, da naj se pri pripravi proraèuna obèine za leto 2007 in za
leto 2008 za drugo branje v okviru razpololjivih proraèunskih
monosti v èim veèji meri preuèi in po monosti tudi vkljuèi te
pripombe svetnikov, kakor tudi vse podane pobude in pripombe
odborov obèinskega sveta, sveta predsednikov mestne in krajevnih
skupnosti ter javnih zavodov in poizkua doseèi èim vijo uskladitev.
 Sledila je obravnava Odloka o odvajanju in èièenju komunalne in
padavinske odpadne vode na obmoèju Obèine Litija, katerega so
svetniki v prvem branju soglasno sprejeli.
Razlog za sprejem odloka je uskladitev predpisov javne slube z
novimi predpisi iz podroèja odvajanja in èièenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda, saj je dosedanji odlok e iz leta 1977.
Cilj odloka je ureditev javne slube na obmoèju celotne obèine Litija.
Odlok ureja naèin odvajanja in èièenja odpadne vode v tem trenutku,
ko imamo v obèini le eno malo èistilno napravo in malo javne
kanalizacije, predvideva pa tudi naèine upravljanja kanalizacije po
izgradnji Centralne èistilne naprave Litija.
 Obèinski svet je nato v prvem branju obravnaval in sprejel Odlok
o posebnem statusu mesta Litija, za pripravo odloka za drugo branje
pa zadolil predlagatelja, da naj vse podane pripombe in pobude iz
razprave svetnikov smiselno preuèi in upoteva pri pisanju tega
odloka.
Na podlagi 72. èlena Statuta Obèine Litija ima mesto Litija kot sede
obèine in obèinsko sredièe poseben status, zaradi svoje celovite
vloge in poloaja ter pomena za vse obèane ter iro teritorialno
skupnost pa tudi monost za eventuelni sede bodoèe pokrajine.
Poseben status mesta Litije obèina Litija uresnièuje z zagotavljanjem
pogojev in sredstev za mestno prometno in komunalno infrastrukturo
ter celovito funkcionalno in estetsko ureditev mesta. Zaradi prej
navedene doloèbe statuta, je bil sprejet predlog Odloka o posebnem
statusu mesta Litija, na katerega so imeli svetniki sicer tevilne
pripombe in pobude, ki bodo nedvomno koristile pri nadalnji pripravi
besedila tega odloka.
 Sledila je Obvezna razlaga 13. èlena in drugega odstavka 29.
èlena Odloka o ureditvenem naèrtu Jea  zgornji del, kjer je obèinski
svet sprejel obvezno razlago predmetnih doloèil odloka, ki doloèata
dopustnost spremembe tras vodov gospodarske javne infrastrukture
in etapnost izvajanja Ureditvenega naèrta Jea, ki je potrebna zaradi
izdaje gradbenih dovoljenj za gradnjo etape B, ki jih izdaja Upravna
enota Litija.
 V nadaljevanju je Obèinski svet sprejel program dela na podroèju
varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami v Obèini Litija za leto
2007.
V programu so doloèene smernice dela, ki podrobneje opredeljujejo
aktivnosti, ki bodo v letonjem letu izvedene na podroèju poarnega
varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesreèami. Teièe
dela bo usmerjeno k uskladitvi dokumentov z novo zakonodajo,
usposabljanju pripadnikov, delu z mladino, sodelovanju na vseh
tekmovanjih na obèinskem, regijskem in dravnem nivoju.
 Nato je obèinski svet obravnaval toèko Soglasje Obèine Litija k
naèrtu delovnih mest in tevilu zaposlenih v javnem zavodu Knjinica
Litija za leto 2007 in za leto 2008 ter v zvezi s tem sprejel dva
sklepa:
- da se na podlagi predloenega naèrta delovnih mest zavoda daje
soglasje za skupaj najveè 12 zaposlenih delavcev v Knjinici Litija,
ki velja za leto 2007 in leto 2008 ter
- da se zavezuje pristojne organe javnega zavoda Knjinica Litija, da
predloeni kadrovski naèrt zavoda v naslednjih dveh letih èim bolj
racionalizirajo na delovnih mestih, kjer je predvideno novo
zaposlovanje.
 Obèinski svet odloèa tudi o Povrnitvi strokov organizacije
volilne kampanje za lokalne volitve 2006, kjer se je Komisijo za
mandatna vpraanja, volitve in imenovanja zadolilo, da pregleda
posredovana poroèila politiènih strank, list in posameznikov o
strokih organizacije volilne kampanje za lokalne volitve 2006 na
obmoèju obèine ter pripravi predloge sklepov, ki bodo podlaga
za nadalnje odloèanje obèinskega sveta o povrnitvi strokov.

3.redna seja obèinskega sveta se je zakljuèila s toèko Pobude in
vpraanja svetnikov, ki jih prav tako kot druga gradiva in zapisnike
sej, lahko prebirate na uradnih spletnih obèine Litija: www.litija.si.
Seja je bila zakljuèena ob 22.45 uri.

VPIS PREDOLSKIH
OTROK V VZGOJNO
VARSTVENI ZAVOD
LITIJA
Vpis v enote vrtca VVZ LITIJA
za olsko leto 2007/08 bo potekal:
 Vrtec MEDVEDEK  Graka Dobrava Litija
ponedeljek, 12. marec od 10. do 16. ure
torek, 13. marec od 10. do 14. ure

 Vrtec NAJDIHOJCA  CKS 8, Litija
ponedeljek, 19. marec od 10. do 16. ure

 Vrtec CICIBAN  martno

ponedeljek, 26. marec od 10. do 16. ure

 Vrtec KEKEC  Sava

sreda, 28. marec od 10. do 14. ure

 Vrtec JURÈEK  Jevnica

torek, 03. april od 10. do 15. ure

 Vrtec KRESNIÈKA  Kresnice
sreda, 04. april od 10. do 14. ure

 Vrtec TAÈEK  Hotiè

sreda, 11. april od 10. do 14. ure

 Vrtec SONÈEK  Vaèe

èetrtek, 12. april od 10. do 14. ure
ZA VSE ZAMUDNIKE:
od ponedeljka, 16. do srede, 18. aprila 2007
v vrtcu MEDVEDEK (Graka Dobrava)v Litiji,
od 10. do 14. ure

NA DAN VPISA BO V ENOTI
OD 9. DO 11. URE
DAN ODPRTIH VRAT

VLJUDNO VABLJENI !
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DRAVNE CESTE
V OBÈINI LITIJA

upan obèine Litija Franci Rokavec je dne 15.01.2007 na obèinski
upravi sprejel predstavnike Direkcije RS za ceste in DDC d.o.o.. Od
Direkcije RS za ceste in Druba za dravne ceste sta bila navzoèa
Vili avrlan - direktor Direkcije RS za ceste in Bojan Papler, od DDC
pa je bil navzoè Franc agar - direktor projekta G + R cest 4: Juna
Slovenija.
Predstavnika Direkcije RS za ceste in predstavnik Drube za dravne
ceste d.o.o. so se z lokalnimi predstavniki dogovorili o zagotovitvi
dodatnih sredstev za sanacijo in obnovo cest, ki so v upravljanju
Direkcije RS za ceste.
Direkcija RS za ceste bo do leta 2012 posodobila vse dravne ceste
na celotnem obmoèju obèine Litija. V cestno infrastrukturo bo
Direkcija RS za ceste samo v letonjem in naslednjih letih vloila
priblino osem milijonov evrov. Obnova dravnih cest se bo izvajala
na naslednjih odsekih:
1. Glavna cesta II. reda G2-108 (Ljubljana-Litija-Hrastnik-Zidani most),
odsek Zgornji Hotiè-Spodnji Hotiè, Zgornji Hotiè-Zgornji Log
2. Regionalna cesta II. Reda 417 (martno-Velika Reka-MoravèeTihaboj-Mirna)
3. Regionalna cesta III. 652 87Moravèe-Èate-Trebnje), odsek
Moravèe-Èate,
4. Regionalna cesta R III. 665 (Velika Reka-Radeèe), odsek Velika
Reka-Velika Preska
upan Franci Rokavec je navedel eljo tudi po izdelavi Dravnega
lokacijskega naèrta za preloitev glavne ceste v naselju Zgornji Log.
Obèina Litija in krajani naselja Zgornji Log zahtevajo izgradnjo
podvoza. Potrebno bi bilo tudi pristopiti k izdelavi Dravnega
lokacijskega naèrta za rekonstrukcije glavne ceste G2-108 v naselju
Zg. Hotiè  Sp. Hotiè. Obèina Litija ponovno predlaga, da se pri
rekonstrukciji glavne ceste na relaciji Zg. Hotiè  Sp. Hotiè upoteva
veèkratno izraeno stalièe prebivalcev naselij iz Hotièa in obèine
Litija, da bi nova trasa morala potekati med obema naseljema in
reko Savo in sicer po jei prvotne struge Save v oddaljenosti do 250
m od obstojeèe glavne ceste. Nova trasa bi tako obla naselji Zg. in
Sp. Hotiè, s èimer bi se izognili oinam skozi naselji, najpomembneje
pa bi bilo, da bi se s tem bistveno izboljali bivalni pogoji v obeh
naseljih, kar bi vplivalo tudi na iritev in razvoj obeh naselij.
Prav tako je upan obèine Litija Franci Rokavec izpostavil
problematiko vzdrevanja mostov èez reko Savo v obèini Litija.
Direkcija RS za ceste je v upravljanje v nai obèini prevzela, od petih
mostov preko reke Save, le en most in sicer most na Glavni cesti II.
reda v mestu Litija. Mostovi èez reko Savo v Jevnici, Kresnicah, Savi
in Renkah, ki so v upravljanju obèine Litija, pa so obèini v veliko
breme.
Pogovor je potekal tudi glede prekategorizacije lokalne ceste LC
208020 (Klanec-Geoss) in lokalne ceste LC 208010 (G2-108-ZapodjeHrib), v turistièno cesto, katero cesto bi Direkcija RS za ceste v
prihodnje tudi vzdrevala in glede gradnje kroiè na glavni cesti G2108.
Predstavniki Direkcije RS za ceste in DDC-ja so zagotovili, da bodo
zaradi prekomerne obremenitve lokalne ceste LC 213070 (Litija Kresnice), ki slui kot obvozna cesta ob rekonstrukciji glavne ceste
namenili 50.000 EUR za najnujnejo sanacijo najbolj pokodovanih
odsekov.
Sicer pa bo v vlaganja v dravne ceste v teh dveh letih na obmoèju
Obèine Litija namenjenih veè kot 8 MIO EUR, kar daje upanje, da bo
vonja po teh cestah bolj varna in udobna.

O DELU NADZORNEGA
ODBORA OBÈINE LITIJA
- 01/2007
Kot je znano, je Obèinski svet obèine Litija na svoji 1.redni seji z dne,
30.11.2006 imenoval Nadzorni odbor Obèine Litija v naslednji sestavi:
Vinko Logaj  predsednik ter èlani: Joe Perme, Matja Popelar,
Joef Mirtiè, Darko Rovek, Ivan Godec in Matja Juvanèiè.
Na svoji 1. redni seji, ki je bila dne 1.02.2007, se je Nadzorni odbor
seznanil s poslovnikom o delu, pripravil naèrt dela za leto 2007 ter
izvolil Joeta Mirtièa za namestnika predsednika Nadzornega odbora
ter imenoval Dragico Simonèiè za tajnico odbora. Na 2. seji pa so
èlani odbora e prièeli z izvajanjem programa dela. Osrednja toèka
dnevnega reda je bila obravnava predloga proraèuna za leti 2007 in
2008.
Po svojem poslanstvu je Nadzorni odbor obèine najviji organ nadzora
porabe javnih sredstev v obèini ter v skladu s svojimi pristojnostmi
ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja obèinskih organov,
obèinske uprave, mestne in krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij, skladov in drugih porabnikov sredstev obèinskega
proraèuna, kakor tudi ocenjuje uèinkovitost in gospodarnost porabe
javnih sredstev.
Nadzorni odbor je za leto 2007 svoje delo naèrtoval tako, da bo
sistematièno nadziral vsa podroèja, ki so kot predmet nadzora
opredeljena v zakonskih in drugih aktih. O svojem delu in ugotovitvah
bo Nadzorni odbor redno obveèal javnost.
Vsi skrajani zapisniki sej Nadzornega odbora s sprejetimi sklepi se
bodo v skladu s poslovnikom in informacijami javnega znaèaja
objavljali tudi na spletnem naslovu: www.litija.si.
Nadzorni odbor Obèine Litija
Predsednik: Vinko LOGAJ

Vsebino prispevkov zbrali in uredili uslubenci obèinske
uprave; direktor: Valentin Zdravko PES.
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SPL d.d.
Frankopanska 18a
1519 Ljubljana
Na osnovi pogodbe med Mestno skupnostjo Litija
in druzbo SPL d.d. vse zainteresirane seznanjamo,
da je v sportni dvorani Litija v novozgrajenem prizidku
v prvi etazi mogoce

NAJETI PROSTORE
za opravljanje sportne, zdravstvene, kulturne
in ostalih sorodnih dejavnosti.
Ogled prostorov je mogoc po predhodni najavi
na tel. 041 685 760 ali 041 685 742.
Vabimo vas, da nam posredujete pisne ponudbe,
ki naj vsebujejo ceno na m2 najete povrsine,
obseg povrsin katere imate interes najeti
in navedbo dejavnosti.
Vase ponudbe posredujte do 31.03.2007
na naslov SPL d.d. Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana.
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PRENOVLJEN
OO N.SI
V petek, 26.1.2007, je v Litiji potekal 3.obèni zbor OO Litija. Obènega
zbora se je poleg èlanov in simpatizerjev udeleila glavna tajnica Nove
Slovenije, Marua M.Novak. Na zboru smo izvolili tudi novi izvrilni
odbor v naslednji sestavi: Primo Lambergar, Darko Rovek, Franc
Dobrun, Robert Voje, Bojana Anur, Boris Bevc, Botjan Sukiè ter
Simona Lavriè.
Novo izvoljeni izvrilni odbor je na ustanovni seji 6. februarja potrdil
Darka Rovka za predsednika odbora stranke.
Novi izvrilni odbor vsebuje mladost, zrelost, visoko izobrazbeno in
podjetniko strukturo, kar nam daje zagon za nadaljne delovanje.
Izvrilni odbor je odprt za pobude in vpraanja, zato vabljeni k
sodelovanju.
Izvrilni odbor N.Si
litija@nsi.si, GSM:040882590

V OO SD LITIJA NAREDILI
ANALIZO

Èlanice in èlani OO SD Litija so se konec januarja zbrali na letni
konferenci na Bregu pri Litiji. Namen je bila analiza volilnih rezultatov
na lanskoletnih lokalnih volitvah in naèrt dela v naslednjem obdobju.
Kot predsednik obèinskega odbora sem izrazil nezadovoljstvo z
rezultatom na lokalnih volitvah. Stranka ni dosegla prièakovanih
rezultatov, prav tako ne kandidat za upana. Vzrokov za relativen
neuspeh je veè, kljuèna pa je bila relativno neopazna predvolilna
kampanja. V njej nam ni uspelo preprièati volivk in volivcev, èeprav
smo preprièani, da na program ni bil slab. Na prihodnost pa vseeno
gledamo bolj optimistièno.
Kar nekaj èlanov stranke je aktivnih v delovnih telesih obèine Litija,
imamo tudi dva svetnika. Preprièani smo, da bomo e naprej aktivno
sodelovali pri odloèitvah obèinskega sveta in nasploh dela obèine ter
tako prispevali svoj del k razvoju. OO SD Litija je tudi pristopila k
partnerstvu, ki so ga podpisale vse stranke in liste, ki imajo èlane v
novem obèinskem svetu. Ocenili smo, da je partnerstvo dobro izhodièe
za nadaljnje delo in iskanje kompromisov pri uresnièevanju elja in
prièakovanj strank in list, zastopanih v svetu.
Prav v tem mesecu se je sprejemal tudi proraèun obèine za prihodnji
dve leti. Proraèun smo podprli, èeprav v popolnosti nismo bili
zadovoljni s predlaganim. Je pa tako, da nihèe ne more biti popolnoma
zadovoljen. Dvoletni proraèun je usmerjen predvsem na sanacijo cest,
vodovodov in nekaterih za kvaliteto ivljenja pomembnih zadev, morda
premalo razvojno usmerjen. Pred predlagatelji in vsemi nami je sedaj
velika odgovornost, da bodo zastavljene naloge tudi izvedene v skladu
z naèrti. Marsikateri projekt, ki tokrat ni nael mesta v proraèunu,
èaka na prilonost v letih 2009 in 2010, pogoj pa je izvedba zaèrtanih
nalog v naslednjih dveh letih. Teka naloga pri kateri bomo poskuali
sodelovati in pomagati pri njeni realizaciji.
Zadnja tema konference so bile dravnozborske volitve leta 2008. Ta
trenutek e nismo sprejeli odloèitve o kandidatki oziroma kandidatu.
elja je, da na volitvah nastopimo s svojim èlovekom, ni pa izkljuèena
podpora morebitni neodvisni kandidatki oziroma kandidatu ali
predstavniku katere od politiènih strank. Odloèitev o tem naj bi
sprejeli do sredine letonjega leta.
Gorazd MAVRETIÈ, predsednik OO SD Litija

GRAJA NA
KOMUNALNO
PODJETJE LITIJA

Odloèil sem se, da napiem kratko pismo glede graje na Komunalno podjetje
Litija. Sem redni plaènik, meseèno odvajamo komunali cca 95 EUR ( voda in
odvoz smeti). V druini nas je sedem èlanov in povpreèno plaèujemo cca 4,64
EUR po osebi za tedenski odvoz smeti. Glede na ostale obèine se mi to zdi veliko
preveè. Kar se visoke cene tièe, bi e prenesel, ne morem pa preboleti raèuna,
ki mi ga je Komunalno podjetje izstavilo za popravilo na vodovodnem sistemu
dne 20.7.2006 v znesku takratnih 48.211,00 sit. Pred njihovo opravljeno
storitev, se je e nekaj èasa dogajalo, da se je slialo pod cesto bobnenje s tem,
da tudi takrat nisem o tem obvestil komunale in tudi nisem bil prisoten, ko so
dela izvajali. Ko so delavci sanirali prikljuèek, ki je bil pokodovan je bila
prisotna moja ena in soseda. V prièo obeh so delavci po konèanju del izjavili,
da e sreèa da pokodovani prikljuèek ni na nai strani in da to popravilo ne bo
lo na nae stroke. Po zakljuèenem delu se je oglasil g. Erjavec z delovnim
nalogom in mi dejal, da naj podpiem, samo zaradi tega , da bodo imeli
dokazilo, da so to delo res tukaj opravili. Nevedoè sem to podpisal in èez nekaj
èasa prejel raèun za navedeni znesek zgoraj. Ta raèun sem zavrnil in tudi napisal
pritobo, vendar mi to niso upotevali ter vse skupaj predali odvetniku g.
Ljubomiru Crnkovièu, ki je izdal predlog za izvrbo, poleg pa so e zaraèunali
sodne stroke in obresti, kar znaa danes dve glavnici.
Ni mi za izgubljeni denar, temveè me boli to, da so mi takrat zavrnili raèun in
navedli, da je pokodovan hini prikljuèek (navajam, da je to bobnenje trajalo
veè mesecev, vendar nismo imeli nobenih problemov z vodo) in mislim, ne
glede na izvajanje del, bi se moral zglasiti pooblaèeni delavec Komunalnega
podjetja Litija osebno pri meni in me kot upravljavec del obvesti o kodi in
ceni ter bi morala skleniti pogodbo o izvajanju del in plaèilu strokov (Ur.List
t.57 z dne 2.6.2006), kar pa ni bilo storjeno.
Ker sem navaden obèan in nikdar v mojem ivljenju nisem bil dolan bom to
tudi plaèal, vendar se mi zdi, da so komunalni stroki e tako previsoki in bi
rad, da mojo grajo sliijo vse obèanke in obèani v Litiji.
Lep pozdrav!
Mato MIKEZ

PRORAÈUNA ZA LETI 2007
IN 2008 ODRAATA
RAZVOJNO USMERJENO
POLITIKO OBÈINE

Pred nami je zakljuèna faza odloèanja o kljuènih finanènih dokumentih
obèine Litija za leti 2007 in 2008. V svetniki skupini Slovenske ljudske
stranke ugotavljamo, da proraèuna pomenita pomembno usmeritev
v razvojno usmerjeno porabo sredstev v obèini. Prviè proraèun
namenja skoraj 40% sredstev za investicijske projekte in razvojne
programe obèine. Temu primerno se tudi racionalno pristopa k tekoèi
porabi, ki pa je v veliki meri doloèena z zakonskimi omejitvami.
Pomembna novost se kae v naèrtnem pristopu h kandidiranju
posameznih projektov na dravne razpise in evropska sredstva s
katerimi bo obèina pridobila dodatna sredstva v proraèun. Kupnina
od sredstev prodanega obèinskega premoenja in zadolevanje se
namenijo za velike investicijske projekte v obèini.
Na predlog upana Francija Rokavca so v predlogu proraèunov za drugo
branje predvidene sledeèe investicije: sofinanciranje gasilskih vozil
na Polniku, Gabrovki, Ribèah in v Jevnici. Plaèilo ureditve Marokove
ulice, plaèilo in urejanje Valvazorjevega trga, nadaljevanje in ureditev
parkiriè pri zdravstvenem domu in oli na Graki ter v mestu Litija.
Modernizacija ceste Polnik - Sopota. Nadaljevanje in zakljuèek
modernizacije ceste Sp.Hotiè-Konj-Ponovièe. EU-projekt
rekonstrukcije ceste Litija - Kresnice - Jevnica. Zakljuèek ceste
Zagorica-Breg. Ureditev cest v KS Gabrovka (Sp.Vodice in Kumpolje).
Ureditev javne poti v Kresnikem vrhu. Plaèilo modernizacije ceste
Gradièe in ceste v Podbukovju. Modernizacija ceste v Daniku in ceste
Mala dolga noga. Rekonstrukcija in modernizacija ceste Dole-Hude
Ravne in javne poti na Bregu ter ureditev ceste v Golièah. Sanacija
ceste Veliki vrh. Na podroèju javne rasvetljave se predvideva celovita
postopna obnova v mestu Litija in Sp. Logu ter nujno vzdrevanje v
krajevnih sredièih. Pri ravnanju z odpadki se predvidevajo sredstva
za loèeno zbiranje, zaprtje deponije na irjavi in pridobitev lokacije za
gradbene odpadke. Na podroèju odpadnih voda se predvidevajo
sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije in prièetek izgradnje
centralne èistilne naprave v Litiji, s kanalizacijo in zakljuèkom
kanalizacijskega voda na Graki dobravi.
Bistveno se poveèujejo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov
in projektne dokumentacije. Na podroèju vodooskrbe se sredstva
poveèujejo za veè kot trikrat in sicer za zakljuèek izgradnje vodovoda
Konjica, zakljuèek dela vodovoda na Vaèah in Èateki ter Gabrski gori.
Do leta 2009 se predvideva izgradnja vodovoda Ribèe-Jesenje in
prièetek izgradnje vodovoda na Dolah. Predvidena so tudi
sofinancerska sredstva za dodatno izgradnjo vodohrama v Spodnjem
Hotièu. Skupaj z izgradnjo CÈ naprave v Litiji se predvideva celovita
zamenjava azbestnih cevi v mestu.
Za trikrat se poveèujejo sredstva na stanovanjski neprofitni gradnji.
Na podroèju zdravstva bo obèina plaèala cepljenje deklic proti HPV. Na
podroèju kulture je glavna usmeritev v adaptacijo dvorane na Stavbah.
V portu pa se ièejo reitve za pridobitev novega kegljakega igrièa.
Na podroèju olstva se naèrtuje izgradnja nove ole na Polniku in v
letu 2008 prièetek izgradnje prizidka k osnovni oli na Vaèah ter
pridobitev projektne dokumentacije za prizidek vrtca v Hotièu. V vrtcu
Litija se naèrtuje celovita obnova kuhinje in odkup zemljièa pri vrtcu
v Jevnici.
Predloga proraèuna vsebujeta tudi zakljuèek izgradnje arnega
pokopalièa v Litiji, dokonèanje veice na Dolah in v Kresnicah. In
nenazadnje je tu e program razvoja podeelja in program spodbud v
gospodarske ukrepe obèine.
Vsi nateti projekti bodo poleg ostalih programov zahtevali
vsestransko angairanje obèinske uprave, javnega podjetja, javnih
zavodov, mestne skupnosti, krajevnih skupnosti in drutev, da bo poleg
ambicioznega programa prilo tudi do kvalitetne realizacije, ki bi bila
v zadovoljstvo obèank in obèanov obèine Litija.
Vodja svetnike skupine SLS LITIJA,Gvido KRES

»SLEP JE, KDOR SE S
POLITIKO UKVARJA «

Saj poznate malce prikrojen stavek iz Glose Franceta Preerna. Upam
le, da se ne bo konèalo tako kot pravi: » ivi, umrje brez dnarja!«
Sicer bi razglabljanja o tem, zakaj tako razmiljamo in se obnaamo kot
se, morda sodila bolj v rubriko gospoda Brileja, pa vendar naj strnem
nekaj svojih mnenj in misli ob zadnjih aktualnih dogodkih in nekaterih
stvareh iz nae blinje preteklosti.
Zdaj smo lahko pomirjeni, ko smo (e iz medijev) izvedeli, da bo na upan
res profesionalec. Sicer ne z novim letom ali pa s 1.2., paè pa po zadnjih
njegovih obljubah s 15. februarjem. Pustimo se presenetiti. Davek
odlaganja stalne prisotnosti na »izvoljenem delovnem mestu« bo tako
ali tako najprej plaèal sam, kar po mojem mnenju e tudi spoznava. al
bomo takoj za tem ta davek plaèali tudi obèani, ki s(m)o ga volili. To pa e
ni veè èisto v redu in korektno do volivcev, ki si elimo sprememb in ki
smo prièakovali predvsem konkretna dejanja in takojnja ukrepanja.
Saj ne morem reèi, da se ni e niè zgodilo, pa vendar se izgublja dragocen
èas. Èas je denar, denar pa davkoplaèevalski. Zaenkrat e ne bom
izgubljal besed o zasedanjih obèinskega sveta, ki spominjajo na neke
druge èase. O tem morda kaj veè v prihodnosti.
Kar precej kritiènih besed si zaslui, e veèkrat v tem glasilu omenjena,
rekonstrukcija ceste pri Zgornjem logu. Mislim, da bi zdaj e tudi obèinski
svet lahko rekel kakno na to temo. Èe bi avtocestni kri delali s taknim
tempom in zagnanostjo, bi ga v najboljem primeru konèali v tisoè letih.
To, da izvajalcev ni nikjer ob nedeljah in praznikih, e èlovek nekako
razume, da pa nikogar ni bilo tam med boièno novoletnim delovnim
tednom, e veè, celo stroje so odpeljali (verjetno na kakno drugo »bolj
pomembno« delovièe), da nikogar od izvajalcev po 16.uri nikjer ne vidi,
da so na delovièu tirje bagerji, funkcionira pa le eden, tukaj pa nekaj
»ne tima«. Èe bi bilo resnièno komu v interesu, da bi takno delo èim
manj oviralo dnevni promet in bi ga eleli konèati v najkrajem èasu, bi
po mojem osebnem preprièanju morali tovrstna dela opravljati tudi ob
nedeljah, da o sobotah sploh ne govorim. Pred kratkim je bilo celo v
medijih zaslediti, da bi morali izvajalci delati ves svetli èas dneva.
Verjetno ima SCT za ta na odsek »posebne«, beri nevsakdanje in
ugodneje pogoje??? Ali pa so morda spregledali, da se je dan e podaljal.
Gotovo obèinski svet in upan ne moreta neposredno vplivati na
izvajalca, lahko pa to storita posredno, èe ne drugaèe, tudi s pomoèjo
pritiska javnosti, dnevnega èasopisja in televizije. Velika veèina obèank
in obèanov vsakodnevno obèuti oèitno zavlaèevanje del z nekaj
stometrskim odsekom graditve ceste. Èlovek se ne more znebiti obèutka,
da dela izvajajo le v tolikni meri, da vidimo, da se nekaj dogaja in da ima
SCT za naprej zagotovljeno delo. Ko pa govorimo o obèankah in obèanih,
nujno govorimo tudi o upanu in naih izvoljenih predstavnikih v
obèinskem svetu, ki kot da se jih to ne tièe.
Moj konkreten predlog malo za alo pa tudi zares je, da izvajalce SCT
naenemo in to delo opravi ekipa, ki dela prizidek k portni dvorani.
Sem preprièan, da bi se e naslednjo zimo vozili po novi cesti od odcepa
za Jesenje, vse do Litije.
Izjave gospoda poslanca Pavlihe ne bom komentiral, èeprav tudi sam ne
grem na Hrvako obalo, jih je pa kar nekaj iz nae obèine, ki tja preprosto
morajo, ker imajo tam svoje nepremiènine, v katere so vloili veliko
sredstev, truda, znoja in odrekanj. Osebno ne bi imel niè proti, èe Hrvati
ne bi hodili smuèat k nam, ker bi morda bila potem malo manja gneèa na
naih smuèièih, èeprav se najbr tistih nekaj deset tisoè niti ne bi
bistveno poznalo. Bolj pomenljivo je gotovo vpraanje, zakaj smo mi
tako pasivni. Zakaj dopuèamo, da vedno Hrvati »vodijo igro« in vleèejo
poteze prvi in takrat, ko to njim odgovarja? Kaj ne bi bil e skrajni èas, da
mi storimo korak, ki bi mu bili prisiljeni oni slediti? Zakaj tovrstna
vpraanja in razprtije nikoli ne pridejo v medije tik pred ali v èasu letnih
dopustov, ko opravimo Slovenci pet in pol milijonov, ponavljam, pet in
pol milijonov noèitev na Hrvakem? To praktièno pomeni, da v povpreèju
vsak Slovenec kar tri dni na leto prenoèuje na Hrvakem!!! Zakaj pa
morda Hrvati ne delijo turistom letakov na meji z obvestilom, da naj
prihodnjiè s seboj pripeljejo e prijatelje, ker se bo hrvako ozemlje v
naslednjih mesecih poveèalo in bo veè prostora
Tovrstna politika seveda presega obèinske pragove, vendar tudi visoka
politika mora posluati glas ljudstva, ki ga pa kar nekako ni sliati. Nam
je res vseeno? Sam tako nimam na Hrvakem nièesar in bi mirno rekel,
da so si tisti, ki so si tam gradili vikende sami krivi, èe, saj so vedeli, kaj
jih èaka. Pa vendar takna pasivnost ni zdrava, ker se bo jutri lahko
nekdo spomnil, da meja ni veè na Kolpi, temveè na Savi!? Nam vsem mora
biti mar, kakna so zgodovinska dejstva in kaj je sploh lahko predmet
pogajanj ter usklajevanj. Nihèe, ne hrvaka kot tudi ne slovenska drava
nimata pravice zavajati svojih dravljanov in pretendirati na ozemlje
druge drave. Pa èeprav nekateri hoèejo prikazati, da so to zgolj igrice
vladajoèih politik, ki se »navadnih« dravljanov ne tièejo. e kako se tièejo
nas vseh, tako Slovencev kot Hrvatov, po zadnjih (ponovnih)
prejudiciranjih meje piranskega zaliva pa tudi Evropejcev.
Sem se kar razpisal, e kaj veè v naslednji tevilki, da bo v tej prostor tudi
za druga mnenja. Èez mesec dni bo verjetno kaj veè novic tudi iz obèinske
uprave. upan bo opravljal le e eno funkcijo, torej bo vseskozi prisoten
ne enem delovnem mestu, ugotovili bomo kaj je povedala inpektorica,
ki je obiskala vladajoèo obèinsko strukturo ipd.
Pa lep pozdrav in prijetne poèitnice (èetudi na Hrvakem) do takrat.
mag. Marko Doblekar, NOVA SMER
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INTERVJU Z UPANOM

Gospod upan, ste se e navadili na novo slubo in na nove
sodelavce?
Seveda. Za nami je e skorajda dva meseca dela na obèini. To
obdobje je bilo zelo pestro, od konstitutivnih elementov
organiziranosti in delovanja novih organov obèine pa do resnih
odloèanj, recimo od zaèetka postopka sprejemanja proraèuna,
priprave dolgoroènega plana itn. Se pravi, takoj je bilo treba skoèiti
v vodo in plavati.
Obèinski proraèun je el skozi prvo branje. Kako kae?
Lahko priblino ocenite, kdaj bo sprejet?
Verjamem, da ga bomo sprejeli e v februarju, in tako postavili
osnovo, da se lahko zaènejo vsi postopki izvedbe posameznih
programov in investicij, tako v letonjem letu kot tudi pri
naèrtovanju programov, ki se bodo zaèeli izvajati v letu 2008.

Kot dolgoletni èlan obèinskega sveta najbr dobro poznate
stanje v obèini, z izkunjami dravnega sekretarja na
podroèju lokalne samouprave pa se zdi, da ste kot naroèeni
za razvoj litijske obèine. Ali lahko bralcem Obèana v nekaj
stavkih poveste, kaj lahko prièakujejo v vaem mandatu?
Z vsemi moèmi si bom prizadeval za razvoj nae obèine in pri tem
uporabil pridobljene izkunje, ki sem jih v tem èasu pridobil, da
bom skupaj s svetniki, z mestno skupnostjo in s krajevnimi
skupnostmi, skratka z obèani, naredil èim veè za razreevanje
kopice problemov, s katerimi se sreèuje naa obèina.
Del teh problemov je natetih tudi v Partnerstvu za razvoj
Litije, ki ste ga podpisali s predstavniki vseh list. Dokument
se nanaa na celosten razvoj obèine. Pa pojdiva kar po
vrsti. Kakni so kratkoroèni naèrti na podroèju urejanja
prometne infrastrukture?
Eden od prioritetnih ciljev je ureditev glavne prometnice proti
Ljubljani, vendar to ne bo urejeno v letih 2007, 2008, dokonèno
bo urejeno ele do 2010 ali 2011. Ne gre samo za glavno
prometnico, tu so e obèinske ceste, prometni reim v mestu,
kjer bi lahko z nekaterimi ustreznimi spremembami zagotovil veè
parkirnih mest in bolji pretok skozi mesto ter umiritev prometa
na doloèenih obmoèjih mesta. Potrebno je tudi zaposliti nove,
oziroma e zaposlene delavce na komunali presistematizirati
delovna mesta, ki bodo namenjena za tekoèe vzdrevanje in
popravila na cestah in ploènikih ter enega delavca, ki bo dnevno
skrbel za èièenje javnih povrin.
Kako bo obèina dolgoroèno uredila odlaganje javnih
odpadkov?
Imamo veè vrst odpadkov - komunalne, gradbene, kosovne in
ostale. Dolgoroèno mora obèina poiskati ustrezne lokacije, tudi
novo deponijo komunalnih odpadkov znotraj obèine, saj je to
tudi zaveza v okviru pogodbenic CEROZ-a. Deponija, kamor sedaj
odvaamo odpadke, bo do leta 2012 verjetno polna. e bolj
pomembna se mi zdi ustrezna lokacija za deponijo gradbenih
odpadkov. V proraèunu za leto 2007 bomo namenili sredstva za
iskanje lokacije in tudijo, v letu 2008 pa bomo zaèeli postopek
za pridobitev ustrezne dokumentacije. Na ta naèin lahko
prepreèimo ilegalno odlaganje gradbenega materiala, a to je le
ena od dolnosti, ki jih ima obèina v prihodnje.
Pri drubenih dejavnostih in infrastrukturi je omenjeno
urejanje objektov in povrin za port in rekreacijo. Lahko
poveste konkreten primer? Bo Litija konèno dobila bazen?
O bazenu je bilo e veliko govora, zato bi se raje izognil napovedim.
Litija je pred pomembnimi odloèitvami. Na podroèju porta si
elimo, da bi program pripravili v okviru portne zveze, da ne bo
morebitnih oèitkov, da je politika oblikovala delitev sredstev na
podroèju porta. Potrebno se je tudi posvetiti ustreznim
zagotavljanjem sredstev in urejanju portne infrastrukture, ker je
odprtih veliko vpraanj. Recimo, ali bo Litija dobila novo
nogometno igrièe - èe ga bo, moramo poiskati ustrezno novo
lokacijo. Kako reiti vpraanje kegljakega igrièa, ki je prav tako
zelo aktualno in kjer imamo tudi uspeen klub. Glede ostalega se
mi zdi, da je zelo pomembno, da naredimo vse za dodatno urejanje
javnih portnih igriè, namenjenih predvsem otrokom in mladini.
Omenili ste tudi novo nogometno igrièe. Ali ga Litija
potrebuje?
Zdi se mi, da Litija potrebuje novo nogometno igrièe. Vendar ne
zgolj nogometno igrièe - poiskati moramo veènamensko reitev
- na nek naèin se mi zdi nesprejemljivo, da nimamo ustrezne
atletske steze, ki bi jo lahko reili v sklopu taknega nogometnega
igrièa in doloèenih vzporednih objektov, ki bi bili potrebni, da
bi nogomet pridobil veè lastnih sredstev z izvajanjem dejavnosti,
ki so povezani z njim.
Kaj pa vkljuèevanje mladih v port? Bo tudi te programe
doloèila portna zveza?
Tako je. Upam, da bomo program sprejemali e na marèevski
seji. S portno zvezo smo se dogovorili, da ga pripravijo do
zaèetka meseca. Usklajevanje bo sicer vzelo nekaj èasa, a konec
februarja bi vseeno lahko imeli izdelan osnutek letnega programa.

Med naèrti na podroèju drubenih dejavnosti je omenjena
ureditev doma za stareje obèane in varstveno-delovnega
centra za obèane s posebnimi potrebami. Je e kaj znanega
o morebitnih lokacijah?
Formalno je e kupljeno zemljièe za center za stareje obèane in
varovana stanovanja ter VDC ob Ljubljanski cesti, kjer je bila
furnirnica. Vendar pa skupaj z lastnikom zemljièa ugotavljamo,
da to morda ni najbolja lokacija, zato zdaj ièemo druge reitve.
Preuèujemo tudi monosti, o katerih je e bilo govora - upravno
stavbo Predilnice Litija ali pa zemljièe, ki ga uporablja NK Litija
za nogometno igrièe. Morda bi tu bila bolja lokacija. V prihodnjih
mesecih bomo pogovore o tem nadaljevali z vsemi
zainteresiranimi, ki bi se prek javno-zasebnega partnerstva lahko
vkljuèili k izvedi tega projekta in skupaj bomo prili do odloèitve.
Kakni pa so naèrti na podroèju kulturne infrastrukture?
Kaj bi bilo potrebno zgraditi? Bi bilo mogoèe obstojeèe
objekte bolje izkoristiti?
Na podroèju kulturne infrastrukture je potrebno racionalizirati
predimenzionirano organizacijo teh ustanov, predvsem s
strokovnega vidika. Poslovanje in stroke bomo recimo
poskuali racionalizirati z zdruevanjem skupnih nalog, ki jih te
ustanove opravljajo. Na drugi strani pa je ena od prioritet
adaptacija kulturne dvorane na Stavbah.
Pomembno se mi zdi poudariti velik razmah dejavnosti kulturnih
drutev po krajevnih skupnostih. V prihodnje se jim moramo bolj
posvetiti in jim pomagati. Predvsem tukaj mislim na delno
pokrivanje materialnih strokov kulturnih domov, saj se mi zdi,
da je obèina Litija z nekaterimi vidnimi posamezniki in drutvi na
podroèju ljubiteljske kulture v zadnjih letih zelo napredovala.
e malo o drutvih. V Litiji kulturna drutva nimajo
primernih prostorov za gledalike ali pevske vaje. Ali v
prihodnosti obstaja monost, da bi drutva za svoje
dejavnosti dobila kaken skupen prostor oziroma
uporabljala katerega od obstojeèih?
Potekajo razgovori, da bi drutva imela skupen prostor za sestanke
in druge aktivnosti. Najbolj pomembno na podroèju kulture se mi
zdi, da med krovnimi organizacijami drutev in javnimi zavodi
pride do boljega sodelovanja. Èe bo s te strani nastop usklajen,
bi lahko veliko hitreje reevali odprta vpraanja.
Kaken je po vai oceno gospodarski poloaj obèine? Bi
bil lahko razvoj hitreji?
Razvoj ni nikoli dovolj hiter. Litija je na obmoèju, ki gospodarstvu
ni najbolj naklonjeno. S tem mislim predvsem na geografsko
lego in prometne povezave. Slednje so ena od prioritet, saj bi
omogoèile, da bi se podjetja izven obèine laje odloèala, da bi
vlagala v razvoj novih programov v nai obèini.
Pomembno je tudi dodatno spodbujanje gospodarstva. V tem
letu smo sprejeli e dva zelo pomembna ukrepa  eden je ta, da
nismo zviali prispevka za uporabo stavbnega zemljièa, celo
malo smo ga zniali; drugi, bolj pomemben, pa je zmanjanje za
50% komunalnega prispevka za vse, ki gradijo nove gospodarske
objekte. S tem ukrepom smo gospodarstvu letos e dali veè kot
doslej s proraèunskimi sredstvi vsako leto.
Naslednji ukrep je tipendijska shema, ki jo bomo na obmoèju
obmoènega razvojnega partnerstva vzpostavili s pomoèjo Centra
za regionalni razvoj. Ta bo zagotavljala naèrtno tipendiranje in
spodbujanje kadrov, ki jih primanjkuje gospodarstvu in
podjetnikom. V naslednjih letih in v letonjem prostorskem naèrtu
obèine bomo poskuali predvideti obmoèja, kjer bi lahko pripravili
obrtne in poslovne cone. Te bodo seveda predvsem ob glavni
prometnici.
Je pa mogoèe tudi v nai obèini e zdaj uspeti, tudi èe razmere
niso idealne. Lep primer so recimo Predilnica Litija, podjetnik
eleznik ali pa Komo s Polnika. Torej tudi v razmerah, kakrne
so, je razvoj mogoè, a marsikaj bi se e dalo izboljati.
So kakni konkretni naèrti za poslovne cone? e naèrtujete
morebitne lokacije?
Pri strategiji prostorskega naèrta obèine, ki bo sprejet do konca
leta, bomo doloèili lokacije. To bo osnova za izdelavo potrebne
dokumentacije za ureditev tovrstnih con. Zanimiva obmoèja so
recimo v Ribèah, Verneku, Kresnicah, Hotièu, na Zgornjem Logu,
pa tudi od Litije naprej proti Bregu in Savi.
Ima obèina na razpolago e kakne druge mehanizme za
spodbujanje podjetnitva? Kaj bi bilo potrebno ponuditi,
da bi eno od rastoèih slovenskih podjetij odprlo obrat v
nai obèini?
Na prvem mestu so spodbude, kot so e omenjeni prispevki.
Litijska obèina ima po novem najniji prispevek za komunalne
storitve dravi, kar je zagotovo motivacija za gospodarstvo. Èe
uredimo prometno povezavo do Ljubljane, bo tudi to prednost,
saj moramo upotevati, da na relaciji do entjakoba ni potrebno
plaèevati cestnine, kar ni majhen stroek za podjetje. Velike
prilonosti pa so tudi na podroèju turizma. To je precej slabo
razvito podroèje in naèrti za prihodnost so zelo ambiciozni. Tudi
v povezavi s turizmom je mogoèe prièakovati vlaganja.

Franci ROKAVEC
Kakni pa so razvojni naèrti na podroèju turizma?
Litija ima predvsem na podeelju idealne pogoje za razmah turizma.
V obèini so krasne izletnike toèke, recimo GEOSS, ki je idealen
za trenje in promocijo obèine. V prihodnje bo treba pripraviti
naèrt za razvoj dejavnosti predvsem v neposredni bliini, recimo
na Vaèah, ki bi jih lahko obèani trili, saj je tevilo obiskovalcev
veliko. To obmoèje bi bilo potrebno povezati tudi z drugimi. Najbolj
pomembno je, da izdelamo enotno sporoèilo za obiskovalce, kaj
vse nudi naa obèina - recimo na Konjici ali v Oglarski deeli na
Dolah, posebnosti Gabrovke, Polnika itd. Ali pa v zahodnem
delu obèine, v okolici Kresnic in Jevnice, s Sadno cesto in Deelo
pod Kampljevim hribom. Potrebna je tudi dobra promocija izven
obèine, turistom moramo ponuditi dober dostop do informacij o
tem, kaj ponujamo.
Na tem podroèju bi verjetno bila zelo pomembna neka
krovna organizacija, na primer turistièna zveza, ki bi vse
te dejavnosti koordinirala...
Drutva e obstajajo in z njimi tudi ideja o obmoèni turistièni
zvezi, ki bi usklajevala in povezovala dejavnosti in se morda
povezala tudi z drugimi obèinami, na primer z obèino martno in
drugimi, da bi lahko ponudili e veè.
Bi obèina sodelovala pri ustanovitvi takne zveze?
Obèina je seveda zainteresirana, da se poveejo vse te
organizacije.
Zavzemali se boste tudi, da bo Litija postala sede regije?
Kakne so monosti, da se to uresnièi?
To je pomemben cilj vseh strank v obèini in ena kljuènih zavez
partnerstva. Ni pa to le interes nae obèine, temveè tudi drugih,
povezanih v obmoèno razvojno partnerstvo sredièa Slovenije,
torej Kamnika, Lukovice, Moravè, Dola pri Ljubljani, martna,
Zagorja, Radeè in Litije. Dolgoroèno v ljubljanski regiji ne vidimo
finanènih mehanizmov za razreevanje tevilnih infrastrukturnih
problemov. Evropskih sredstev bo znotraj ljubljanske regije za ta
namen premalo, zato smo lani ustanovili obmoèno razvojno
partnerstvo, ki ima poseben status znotraj Ljubljanske regije. A
to ne bo reilo problema pomanjkanja sredstev, zato bi bilo
potrebno oblikovati pokrajino, ki bi bila del vzhodne kohezijske
regije v okviru kohezijske politike. To bi pomenilo, da bi bilo to
obmoèje, ker ne presega 75% povpreène razvitosti, tudi po letu
2013 upravièeno do vseh ukrepov kohezijske politike. Pomembno
pri takni pokrajini je tudi, da bi bile obèine v njej enakovredne,
kar bi omogoèalo veèjo enakopravnost pri odloèitvah. Za to bi
bili potrebni enotni programi na vseh podroèjih, od gospodarstva,
olstva, turizma, okolja itd., ki bi omogoèili uresnièevanje
konkretnih ciljev.
Je po vaem mnenju dovolj argumentov tudi izven okvira
omenjenih obèin, da bi si lahko obetali takno regijo?
Argumentov je veè kot dovolj. Èe omenim le enega, obmoèje
teje veè kot 82.000 prebivalcev, kar je veè od petih sedanjih
statistiènih regij - zasavske, posavske, notranjsko-krake,
savinjsko-aleke in spodnje podravske. A tudi v drugih pogledih
gre za predlog, ki ima vse atribute neke bodoèe pokrajine. Konec
koncev bi bila ta pokrajina tudi v sredièu Slovenije.
Geografsko je poloaj za nas zelo ugoden, je pa precej
obseno podroèje...
Res je, od Radeè pa do Kamnikih alp je sicer veliko geografsko
podroèje, a tudi pokrajina pravzaprav mora biti obsena, èe hoèe
zagotavljati vse svoje funkcije.
M.D.
Litija, 25. 1. 2007
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PRAZNIÈNI VTISI IZ GLASBENE
OBELEILI KULTURNI
OLE LITIJA-MARTNO
PRAZNIK S PREDSTAVITVIJO
Prednovoletni december nam ni nasul snega, kar pa ne velja za
ÈLANIC EU
kulturne dogodke iz glasbene ole Litija-martno.
Na Dolah, 2. 2. 2007, je v jedilnici podruniène ole potekala
proslava v èast slovenskemu kulturnemu prazniku.

Zaèeli so z Zdravljico in se spomnili velikana slovenske pesmi Franceta
Preerna, nadaljevali pa s predstavitvijo drav èlanic EU.Majhen korak za
ostale, toda velik za nas Slovence je nastopil s 1.januarjem 2007, ko se je
naa drava prikljuèila ostalim 12 dravam èlanicam EU, ki so sprejele evro.
Uèenci so predstavili projekt, s katerim so se ukvarjali e od meseca
septembra. Imeli so predavanje, prejeli EVROPOPOTNICO, izdelovali
plakate, pisali prispevke. Petkova prireditev je bila rezultat tega dela.
Uèenci so izrazili tudi optimizem, da bodo oni imeli bolje monosti za
pridobivanje znanja in za zaposlovanje v zdrueni Evropi.Uèenci so
predstavili vse èlanice EU ob video projekciji, himno, geografske znaèilnosti,
posebnosti, kulinariko posameznih drav, plese, zakoraèili v glavna mesta.
Posebna pozornost pa je veljala Sloveniji, èudoviti deeli, zibelki njihovega
otrotva. Èlanice Aktiva podeelskih ena in deklet so spekle orehovo potico
in s tem pogostile obiskovalce.V goste pa so prili tudi ljudski godci iz
Blagovice s harmonikaema Juretom in Romanom, ki so z izborom starih
ljudskih pesmi popestrili veèer.
al pa je imela prireditev kljub velikemu trudu uèencev tudi grenak priokus,
kajti zatajila je stara in dotrajana zvoèna oprema.
Joica VRTAÈNIK

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

KRAJEVNI PRAZNIK V
JEVNICI
V soboto, 27. januarja 2007, smo v dvorani zadrunega doma
praznovali praznik KS Jevnica, v spomin na prve izgnance iz
teh krajev.

S slovensko himno in dvema
pesmima, Slovenska deela in
Pesem izgnancev, so slavnostni del
prièeli pevci meanega pevskega
zbora KUD Jevnica pod vodstvom
zborovodkinje ge. Natalije utar.
Sledil je nagovor predsednika sveta
KS Jevnica gospoda Joeta Gorenca
in kasneje tudi novega litijskega
upana gospoda Francija Rokavca.
Zaplesale so tudi mlaja, srednja in
Plesna toèka mlajih otrok iz plesne
stareja plesna skupina RONDO,
skupine RONDO
prvi dve skupini pod vodstvom
Ane Godec Ren, tretja pa pod
vodstvom Helene Jerebiè.
Sledila je podelitev krajevnih
priznanj in spominske listine.
Na predlog sveta KS Jevnica je
litijski upan g. Franci Rokavec
podelil priznanji KS Jevnica. Nadi
Breèko za dolgoletno delo v kraju
in ire na podroèju Rdeèega kria,
Marjanu
Medvedu
pa za
dolgoletno delo v nogometu,
Dobitnica priznanja KS ga. Nada Breèko
s predsednikom sveta KS Jevnica g.
predvsem pa za delo z mladimi v
Joetom Gorencem in upanom obèine
klubu. Spominsko listino KS
Litija g. Francijem Rokavcem
Jevnica pa je prejela Marta Novak,
za dolgoletno delo v kraju na
razliènih podroèjih in v kulturi.
V samem programu so sodelovali
e Podrunièna osnovna ola
Jevnica pod vodstvom ge. Darje
Rajek, Jaka Peterca z recitalom in
Klub glasbenikov Pustotnik z
dvema kitaristoma pod vodstvom
Tomaa Pustotnika. V samem
zakljuèku kulturnega programa se
Pevski nastop mlajega meanega
je prviè ob krajevnem prazniku
pevskega zbora KUD Jevnica
predstavil e mlaji meani pevski
zbor KUD Jevnica, ki je zapel dve
pesmi, En ego campana in Zgodaj odhajajo, s katerima se je udeleil
tekmovanja osrednjeslovenske regije v Trbovljah in tam dosegel bronasto
priznanje. Njihov zborovodja je Janez Kukovica.
Po slavnostnem delu naega druenja je sledil e druabni del. Ob zvokih
ansambla Zimzelen in trebunih plesalk HABIBI smo tako nastopajoèi kot
obiskovalci zaplesali, pokramljali ter se poveselili.
pela KOVIÈ

Uèenci prof. Olene Novosel so se nam predstavili na èudovitem
prednovoletnem razrednem nastopu. V njem smo lahko zares uivali, saj so
se otroci predstavili tako z igranjem klavirja, kakor tudi s petjem.
Boièno-novoletni koncert, ki ga je priredila glasbena ola, nas je popeljal
kar v zimsko pravljico. Velja omeniti, da tako celovito pripravljenega
dogodka, od oblikovanja scene do organizacije programa e ni bilo. Zanimivo
je bilo gledati tako drugaèen in svojevrsten nastop, med izvedbami obdan z
veliko dobrih elja. Èlovek se ob izreèenih mislih kar predrami, saj
decembrski èas ni samo letanje za darili, ampak je trenutek, kadar moramo
biti e bolj pozorni do soèloveka. Èe ste zamudili ta koncert, vam je lahko
al.
Uèenke klavirskega oddelka prof. Olene Novosel Nina Jamek, Kristina
Planinek, Suzana Rupnik in Janja utariè so imele nastop e v Kulturnem
domu Radomlje. Pevci Mokega pevskega zbora Radomlje pod vodstvom
dirigentke prof. Olene Novosel so se odloèili popestriti svoj boièno-novoletni
koncert z nastopom naih mladih glasbenic. Ob zakljuèku jih je èakalo prijetno
preseneèenje, saj so dekleta prejela tudi darila.
Za praznièno vzduje se je potrebno zahvaliti mentorici Oleni Novosel, ki
ogromno svoje energije, ljubezni in prostega èasa posveèa uèencem, prav
tako pa gospe ravnateljici Janji Galièiè, ki je podprla njene zamisli.
Marinka JAMEK
( napis pod sliko : Prof. Olena Novosel s svojimi uèenkami )

POVEZANI S KULTURO
Letonji kulturni praznik je bil na Polniku nekaj posebnega. Res Nekdo
vedno poskrbi, da se stvari uredijo tako kot je treba. Prelep sobotni
veèer smo preiveli v kopici nastopajoèih, ki so svoje delo in talente delile
med tevilne gledalce. Kulturniki smo si tokrat »nali« res prijeten prostor,
ki kljub temu, da je poslovni prostor, ne daje tega obèutka . Druina Kos
z Velike Preske nam je prijazno odstopila razstavni prostor Poslovnega
zdruenja Na vrt, ki je s svojim razgibanim okoljem, prièaralo posebno
vzduje tako med nastopajoèimi kot med poslualci.
Zdravljica je primerna pesem, s katero se zaène prireditev ob Slovenskem
kulturnem prazniku in za to so tako kot e veliko let, poskrbeli pevci
Mokega pevskega zbora Polnik. Vez med kulturo in ljudmi so prav
gotovo nai pevci. Zborovodja Anton Tori in korepetitor zbora iga Tori
so nas popeljali skozi sedem pesmi in s svojim ubranim nastopom spet
dokazali, da pesem na Polniku vedno najde navduene poslualce.
Tudi mlaji osnovnoolci ohranjajo tradicijo nastopov na kulturnih
prireditvah na Polniku. Recitatorji so neustrano osvojili oder in
gledalce. Uèiteljici Ida Dolar in Eva Lajovic ter vzgojiteljica Melita Rozina
so nam dokazale tudi, da med nami rastejo odlièni gledalièniki in
plesalci.
Vodja otroko-mladinskega zbora Hermina Voje pa je poskrbela, da se
mladi pevci uèijo tudi slovenske narodne pesmi in nas skupaj z
instrumentalisti Anetom, Nino, Urbanom in pelo uspeno popeljala
skozi venèek domaèih.
Manjkale niso Skrhane kose, ki so popestrile dogajanje. Ritem
harmonike in tolkal je navduil poslualce, najmlaji oboevalci
Skrhanih kos pa so celo zaplesali.
Gledalika skupina Kulturnega drutva Polnik je tokrat sodelovala z
uprizoritvijo Preernovega Povodnega moa. Mladi igralci so aktivno
sodelovali pri celotni uprizoritvi, tako s kostumi kot z zanimivimi
idejami in svoje delo so odlièno opravili.
Za gledaliènike se nam torej ni treba bati. Verjamem, da bomo lahko e
èez nekaj mesecev zaigrali tudi na odru nove kulturne dvorane. Tega si
vsi zelo elimo, tako kulturniki kot poslualci, ki v velikem tevilu
obiskujejo nae prireditve.
Hvala vsem nastopajoèim, druini Kos in gospodinjam Velike Preske, ki
so poskrbele za obilno, dobro, sladko pogostitev vseh obiskovalcev in
nastopajoèih. Preiveli smo lep kulturni veèer, ki nas je prav gotovo
obogatil in med nas prinesel nove izkunje.
Mateja Sladiè-Vozelj
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SUBKULTURA 8
PROFIT, PROFIT, PROFIT
... Pa dajmo, izropajmo naravne vire, izropajmo vse, kar se izropati da,
postanimo polnopravni èlani kapitalizma zahodnega sveta. Zakaj pa ne?
Doba potronike drube nam obljublja, da bomo lepi, èvrsti in polni vsega.
Ali res? Ali se v tem popolnem svetu skriva kaj drugega ali je popolni svet res
popoln? Zdruene Drave Amerike so lep primer, kako se eksperiment
popolnosti, izobilja in blaginje kot Rimsko cesarstvo blia koncu in z njim
tudi preostali svet, èe ne bomo ukrepali. Ukrepali v tej smeri, da bomo Zemlji
kot naemu edinemu bivalièu (na Luni sploh nismo bili, to je bila
Hollywoodska manipulacija, vesoljci so pristali v ameriki puèavi ) dali malce
predaha v smislu korièenja energetskih virov. ZDA so ivele in e zmeraj
ivijo v izobilju, ker je bencin poceni in avtomobili so preveèkrat preveè
potratni v primerjavi z naimi avtomobilskimi izdelki. Poèasi se pa tudi
Amerièani zavedajo, da orkan Katrina ni bil èisto normalna katastrofa, ampak
se je zgodila zaradi ogrevanja oceanov in oceani se segrevajo zaradi vroèega
ozraèja. Zaèeli so se zavedati, Amerièani namreè, da dokler se katastrofe
dogajajo drugje, nas to ne briga, ko se je pa nesreèa zgodila v ZDA, aha, zdaj
gre pa zares. Mi, kot prebivalci, se e zmeraj zavedamo, da ne moremo storiti
niè. TO NI RES! Uporabljajte javne prevoze, uporabljajte manj energije za
ogrevanje, podpiite proti korièenju nafte in podpiite za ogrevanje na
biomaso. V ZDA se to e dogaja. ZDA so bile zadnjih 30 let vzgled zahodnemu
svetu. Zdaj so tudi. Da kupi hibridni avto v ZDA, mora èakati v vrsti. Kupujte
avte na hibridni pogon ali pa se vozite tirje v avtu registriranem za pet ljudi.
Zgledujte se po Kaliforniji in Arniju  Terminatorju. Kalifornija je ena redkih
zveznih drav, ki je podpisala Kyotski protokol. Berite èlanke, ki
napovedujejo dvig morske gladine in napoved, da mesta Kopra mogoèe cez
20 let ne bo veè. SI TO RES ELITE ?
Goran Za Zemljo!
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PLANINSKI KOTIÈEK
V petek 9. 2. 2007 smo v Kulturnem centru gostili avtorsko
predstavo gledalike skupine Lepe in Drzni iz Stiène  KAVA, ÈIKI,

. Predstava je izvirajoè iz gledalike improvizacije v
reiserjevem okviru predstavila probleme sodobnega, vèasih smenega ter
pogosto zelo nesreènega in izgubljenega èloveka. In ker se tako ali tako
ivciramo za vsako stvar, se je bilo zabavno z naimi, pogosto banalnimi,
teavami sooèiti na odrskih deskah.
ALKOHOL IN IVCI

V zaèetku marca ponovno pripravljamo gledaliko delavnico z

Potekala bo 3.
in 4. (v soboto in nedeljo) v Kulturnem centru. Veè informacij je na nai spletni
strani www.tombas.si, kjer se lahko tudi prijavite. Obièite nas.
igralko, reiserko in dramatièarko Kim Komljanec.

Vesna PAJIÆ

SVETOVNO ZNANI SMO PO
PIVSKI POSODI
To ni sluèaj  saj vemo, da je vino del slovenske folklore: En starèek, Zdravica,
Bratci veseli vsi, Primi bratec, En hribèek .... Mi smo pa v sredini deele, ki s
pesmijo èasti lahtno kapljico - GROZA.
To ni ilce(0,3 dl), ni tamperle (1 /2 dcl), ni frakel 1/8 l , ni tuc (2dcl), ni
kriglc, ne liter, ne majolka, ni tefan, niti kaf. To je 2500 let staro okraeno
vedro iz bronaste ploèevine, ki se mu po latinsko in italijansko reèe SITULA.
Pa to ni navadna situla. To je SITULA Z VAÈ; najznameniteja arheoloka
najdba vseh èasov v Sloveniji, ki je postala eden od simbolov slovenstva.
Oskar Kogoj trdi, da je venetski konj (Sl. 1), ki stoji v Slovenj Gradcu, Ljubljani
in pred palaèo OZN, posnet po motivu z Vake situle (Po moje je oni na situli
dosti lepi.). Slovenski dravniki poklanjajo voditeljem drugih drav stekleno
(v rogakih steklarskih delavnicah narejeno (Sl. 2) ali ploèevinasto (Sl. 3)
situlo, ki jo izdelujeta domaèina, ki zdaj stanujeta v Litiji, brata Stane in Joe
Sevljak. Leta 1995 je ta izdelek prejel priznanje Turistiène zveze Slovenije in
Obrtne zbornice Slovenije kot Kvaliteten turistièni spominek. Èe hoèemo
komu pokloniti nadvse dragoceno darilo, spominek, je ta spominek - situla
z Vaè (Janez Grilc ali Plezetov ata jo je izkopal leta 1878). Grilèeve domaèije
ne morete zgreiti, ker je ob cesti in na vratih lesen relief (Sl. 4), ki prikazuje
situlo ( Janko Baumkircher, 1988). Plezetovi vam bodo radi povedali vse
dogodivèine, ki so jih imeli v zvezi s situlo in ne mine leto, da ne bi kaken
novinar pri njih pasel svoje radovednosti. Èe bodo na Vaèah spet brskali po
ilirskih oziroma venetskih gomilah, bomo Grilèevi in jaz gotovo zraven!
V Domu GEOSS imamo repliko situle (Sl. 5), ki je izdelana v toreutièni tehniki
kot original (Andrej Levstek, 2000).
Ste vedeli, da bi moral spomenik situli stati na GEOSSu namesto obeliska, ki
oznaèuje sredièe? Pa so domaèini Klenika temu tako odloèno nasprotovali
(Èe, Slivnanci imajo sredièe, situlo pa naj pustijo tam, kjer je bila najdena!),
da so morali organizatorji projekta GEOSS e narejeno veliko bronasto kopijo
(Vekoslav Bombaè, 1983) postaviti sredi vasi Klenik, kjer jo lahko zdaj
obèudujemo (Sl. 6).
Zvone Kolenc

SREÈANJE PRIJATELJEV JANÈ

foto: Sreèo Erjavec

Peto sreèanje prijateljev Janè - jankih prijateljev, ki je bilo 28.1.2007, je bilo
najtevilèneje do sedaj, saj se je v preteklem letu kar 82 planink in planincev
najmanj petindvajsetkrat povzelo na Janèe in vzpon tudi zabeleilo v vpisno
knjigo v planinskem domu. e peto leto zapored je bila najbolj vztrajna
Erika Zupanèiè iz Kresnikih poljan s kar 315 vzponi. Miran Frelih je tako v
prehodno palico pri njenem imenu e petiè vgal novo letnico. Prvi kolesar
je na lestvici ele na devetem mestu, kar dokazuje, da se na Janèe pride pe v
vsakem vremenu, s kolesom pa ne. Prehodno palico za kolesarje je tako
prevzel Igor Vezenek iz Ihana, ki je na vrh prikolesaril 116-krat. Posebej
moramo omeniti e Ivanko Marn iz Velike tange, ki je bila s 300 vzponi na
drugem mestu in ki je vodila veliko skupino prijateljic in prijateljev Janè iz
Velike tange in blinjih naselij. Posebnega spotovanja je vredna tudi
prizadevnost tistih, ki prihajajo od daleè. To sta Sonja Bartol in Henrik Purgar
iz Kranja (28 vzponov), Franc Fajfar iz Zagorja (26), Joica in Joe Dovjak iz
Marnega (26) ter Vera Radi in Anica Kramer iz Celja (25).
Po petih letih e lahko reèem, da je akcija izpolnila prièakovanja, ki smo jih
imeli ob njenem zaèetku. Planinci, ki redno hodijo na nao postojanko so
prav gotovo prijatelji Janè, v tem èasu pa so postali prijatelji tudi med seboj,
torej janki prijatelji.
Sedaj ob zaèetku leta je primerna prilonost, da se nam pridruite e novi
prijatelji, saj se vsako leto tetje vzponov priène znova. Odkrili boste, da so
Janèe lepe in vredne obiska v vseh letnih èasih, da tam ivijo prijazni ljudje
in da smo prijatelji Janè prijetna planinska druba.
Borut VUKOVIÈ

VABILO NA TRUSOV POHOD

OBVESTILO!

PD Litija vabi v soboto, 24.2.2007 na 11. spominski pohod Franca
trusa. Zaèetek pohoda bo ob 8. uri pred samopostreno trgovino v
Senoetih. Litijski planinci bomo na pot odli z vlakom, ki iz Litije odpelje
ob 7.31 uri. Trasa pohoda je tradicionalna in jo zvesti udeleenci pohoda e
dobro poznajo, poteka pa po stezah, po katerih je zasluni litijski planinec
Franc trus vodil svoj zadnji izlet. Po vzponu do Krievske vasi in Zagorice
se bomo povzpeli e na Sv. Trojico in Oklo, pohod pa bomo zakljuèili v Ihanu
od koder bo posebni avtobus vozil nazaj v Litijo. Hoje bo za 4 ure. Vabljeni.
B.B.

obveèa vse stare in bodoèe èlane, da bodo
tudi letos v mesecu marcu organizirani teèaji olanja psov.
Kinoloko drutvo Litija

Glede na starost psa in predznanje se lahko vpiete v enega od naslednjih
teèajev:
1. Teèaj male ole  za mlade pse v starosti od treh mesecev dalje.
2. Teèaj osnovnega olanja za psa spremljevalca po programu
»A«

- za pse s predznanjem iz male ole in za odrasle pse.
osnovnih vaj poslunosti in flyball.

3. Obnovitveni teèaj

Prijave e sprejemamo na tel. t. 031/617-266 in 041/617-266, kjer
dobite tudi vse ostale informacije.
Uvodni sestanek bo v petek, 2.
marca 2007 ob 17.00, uri na drutvenem vadièu v Podentjurju pri
Litiji.
Komisija za olanje
v KD Litija

SREÈANJE ÈLANIC DRUTEV
PODEELSKIH ENA
LJUBLJANSKE REGIJE
Vsako leto Kmetijska svetovalna sluba pri KGZ Ljubljana v sodelovanju z
drutvi podeelskih ena in deklet organizira sreèanje èlanic drutev
Ljubljanske regije. Letos so nas gostile èlanice DP Medvode. Kot boste lahko
v nadaljevanju prebrali, so bile udeleenke zadovoljne in si e elijo podobnih
sreèanj. Pri Kmetijsko svetovalni slubi se bomo trudili, da jih bomo tudi v
prihodnje lahko povabili medse.
Pavle Smolej: Krievska vas (lavrirana risba)

Sonja Zidar Urbanija, svetovalka za KDD, KSS Litija
Takole pa je o sreèanju zapisala èlanica DD Vaèe;
Na naem slovenskem podeelju e vrsto let delujejo drutva podeelskih ena.
Njihov sloves see prav do mestnih srediè, saj jih vabijo k sodelovanju
povsod, kjer se odvijajo pomembni dogodki. Pecivo in kruh, ki ga speèejo
podeelske gospodinje, poudari domaènost in praznièno vzduje. Tudi
razstave in prireditve s podroèja kulinarike, ljudskih obièajev in obrti so
pogosto rezultat njihovega dela.
Delovanje v drutvu omogoèa èlanicam tudi monost prijetnega medsebojnega
druenja. Med takna sodi tudi vsakoletno meddrutveno sreèanje èlanic
Ljubljanske regije, kamor spadajo tudi drutva iz litijske in marske obèine.
Organizacijo 14. sreèanja je prevzelo Drutvo podeelskih ena Medvode v
sodelovanju s Kmetijsko svetovalno slubo. Potekalo je letonjega 30.
januarja v Sori pri Medvodah. Prijazni dobrodolici s harmoniko je sledil
ogled 242 let stare Dolinèkove hie v Dolu, nato pa je v Hii kulinarike Jezerek
sledil kulturni program. Zapele so Sorke Polonèice, za smeh in dobro voljo
pa je poskrbela Gledalika skupina podeelskih ena iz Medvod s skeèem Moki
imajo vedno prav. Z dodatnimi napotki o zdravilnih roicah se je v celoti
uresnièila napoved njihove podpredsednice, gospe Mihaele Logar, da bo
sreèanje spremljala dobra volja, pa èetudi bo vmes kapnilo kaj grenkega iz
vsakdanjega kmeèkega ivljenja.
Ob veselih zvokih harmonike se je razvil sproèen klepet, ki je prinaal
izmenjavo mnenj in izkuenj o delovanju drutev ter tudi reevanju
posameznih problemov, s katerimi se sreèujejo kmeèke gospodinje. Seveda
so se poleg Hie kulinarike izkazale tudi organizatorke z raznovrstnim
pecivom..
Topli stiski rok ob slovesu so potrjevali smisel taknih sreèanj. Èe se le ne bo
kaj zataknilo, se bodo èlanice spet sreèale pozno jeseni v Ivanèni Gorici.
Milka Rogelj
Podpis pod sliko naj se glasi:
Èlanice Drutev so ob prijetnem vzduju rade poklepetale in si izmenjale
izkunje
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NOVICE IZ KD
PIHALNI ORKESTER
LITIJA
Pihalni orkester Litija je ob koncu leta 2006 pripravil tradicionalni boiènonovoletni koncert v portni dvorani v Litiji. Na dobro obiskanem koncertu
so se predstavili z boiènimi skladbami in tradicionalnimi skladbami
slovenskih avtorjev za pihalne orkestre in godbe. Koncert sta povezovala
Gorazd in Aleksandra Mavretiè. Tradicionalno se na koncert povabi gosta,
letos so k sodelovanju povabili uèenke in uèence Glasbene ole Litija martno.
Predstavili so se s plesom, igranjem in petjem in so bili zanimiva popestritev,
kar je dokazalo tudi obèinstvo z aplavzom. Na koncertu je zapela tudi Vokalna
skupina uèiteljev O Litija, Enote s prilagojenim programom. KD PO Litija se
ob tej prilonosti iskreno zahvaljuje ravnateljici ga. Janji Galièiè, profesorjem
in mentorjem ter seveda uèenkam in uèencem G Litija martno v upanju, da
bo taknih skupnih projektov v prihodnosti e veè. Hvala tudi vokalni skupini
uèiteljev ter vsem organizacijam in posameznikom, ki so pomagali pri
organizaciji koncerta, tako z delom kakor tudi finanènimi sredstvi. Pomagali
so: Obèina Litija z upanom Francijem Rokavcem, Mestna skupnost Litija, SPL,
Predilnica Litija, Premed d.o.o., Matetova druba, Prevoznitvo Anton Golob
s.p., cvetlièarna Ciklama Litija, PGD Litija, Marko Pove s.p., zakljuèna dela
v gradbenitvu, Pino d.o.o., Car commerce Litija, Tommobil Litija, Tiskarna
Aco Litija, Hopra, Hofer d.n.o. Litija, restavracija Mona Lisa Litija ter mnogi
posamezniki. Vsem in vsakemu e posebej hvala.
Konec januarja so se èlani Kulturnega drutva Pihalni orkester Litija seli na
rednem obènem zboru. Na njem so pregledali delo v preteklih dveh letih in
zaèrtali nadaljnjo pot. Predsednik drutva Gorazd Mavretiè je predstavil program za leto 2007. V planu sta dva e tradicionalna koncerta, pomladni in
novoletni, orkester pa naj bi se letos udeleil vsaj enega tekmovanja. Zaèrtane
so tudi monosti sodelovanja z Glasbeno olo, iskanje primernejih prostorov
za delo ter zaèetek priprav na obletnico èez dve leti. Leta 2009 bo drutvo
slavilo 110-letnico delovanja. Dolgoroèneji naèrti pa so dopolnitev in
pomladitev igralnega kadra, veèja angairanost in prisotnost na tekmovanjih
ter doseganje vijega nivoja. V februarju pa je orkester sodeloval na
slovesnosti ob otvoritvi nove knjinice v martnem pri Litiji.
G. M.
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LITIJSKI UPOKOJENCI SO
OBISKALI TELEVIZIJO
SLOVENIJE
V letu 2007 smo glede na izredno velik interes èlanov DU Litija e zelo zgodaj
zaèeli z organiziranim druenjem. Izpolnila se nam je dolgo prièakovana
elja, da sodelujemo na snemanju zabavno-glasbene oddaje kot tudi, da
sodelujemo na zabavni oddaji SPET DOMA, ki poteka v ivo.
Od Video produkcije Kregar smo prejeli povabilo za sodelovanje na
snemanju zabavno glasbene oddaje »NA ZDRAVJE«. Z veseljem smo se odzvali
in se v ponedeljek, dne 22.januarja 2007, v skupini 50 èlanov DU Litija
neposredno vkljuèili v snemanje prej omenjene TV oddaje. Ta je bila v petek,
26. januarja 2007, predvajana na l. programu TV Slovenija.
V nedeljo, 4. februarja 2007, pa smo se v skupini 26 èlanov ( dobili smo le
toliko vstopnic) popeljali v Ljubljano in v studiu 1 TV Slovenija spremljali
oddajo » SPET DOMA«, ki je potekala v ivo.
Obe druenji sta bili posebno in novo doivetje, saj smo lahko neposredno
spremljali nastanek TV oddaje, kot tudi kako leta poteka v ivo. Bilo je lepo
in prijetno.

KULTURNI PRAZNIK SO
DRUNO OBELEILI TUDI
UPOKOJENCI
Tudi v letonjem letu smo se v izletniki sekciji Drutva
upokojencev Litija odloèili, da ob kulturnem prazniku v spomin na
naega najveèjega pesnika dr.Franceta Preerna, organiziramo
»poseben izlet«.

Dne 9. februarja 2007 smo se v popoldanskem èasu napotili v Kranj, kjer je
bilo zadnje pesnikovo bivalièe. e v èasu potovanja smo iz knjige
Preernovih pesmi in pisem prebrali par pesmi, dva udeleenca pa sta temu
posebnemu izletu namenila tudi dve »stari« recitaciji.
V Kranju smo si v spremstvu kustosinje ogledali izredno strokovno
predstavljeno ivljenje in delo pesnika Franceta Preerna. Spominski muzej
je bil odprt 8. februarja l964 leta.
Preeren je v tej hii ivel od jeseni l846 leta pa do smrti 8. februarja l849. Ob
tej priliki smo se lahko iz pisnih dokumentov v tem muzeju preprièali, da je
France Preeren obiskoval tudi kraj Savo pri Litiji in Litijo. To predvsem iz
razloga, ker je bil njegov stric Franc upnik na Savi.
Po ogledu Preernove hie smo si pod strokovnim vodstvom pogledali tudi
Preernov gaj v bliini sredièa mesta Kranja. Tega so uredili l951 leta po
naèrtu arhitekta Marjana orlija. V tem gaju je poleg spomenika najveèjemu
slovenskemu pesniku dr. Francetu Preernu (l800  l849) e nekaj
pomembnejih zgodovinskih nagrobnikov in kulturnih spomenikov.
Po ogledih v Kranju smo pot nadaljevali na Bled. Na strmi peèini nad Blejskim
jezerom stoji najstareji grad na Slovenskem, prviè omenjen e l. 1011. Ta je
bil deleen nae pozornosti, v njem smo si ogledali spominske zbirke, sledili
informacijam in slikam iz multivizije ter si ob prijaznem gostitelju, g.
Gorazdu, v novo urejeni grajski kino dvorani ogledali 4 kratke filme.
Seznanili smo se z razvojem blejskega turizma, nastankom in razvojem
gradu, bohinjskim ledenikom, ki je vzrok za nastanek obeh jezer ter z
ivljenjem in delom Arnolda Riklija, ki se je iz vice preselil na Bled in tu
zaèel z razvojem zdravilikega turizma.
Iz Blejskega gradu je preèudovit pogled na Blejsko jezero in okolico. Za 50
èlanov DU Litija, udeleencev tega izleta pa nepozabno druenje, ki smo ga
zakljuèili v prijetnem okolju, z okusnim domaèim kosilom v irovnici.
UPOKOJENCI V LIKOVNI DELAVNICI
V okviru programa »Pomoè starostnikom in razvijanje druabnitva za dvig
kvalitete ivljenja«, s katerim je DU Litija uspelo na republikem razpisu za
izbor programov javnih del za leto 2007, je tudi razvijanje novih ustvarjalnih
dejavnosti v obliki delavnic.
Tako je v ponedeljek, 12. februarja 2007 ob 16. uri, zaèela z delom likovna
delavnica, ki bo potekala vsak ponedeljek, vse do konca meseca aprila. e na
prvi delavnici je bilo 11 udeleenk in mentorica.
Namen delavnice je usposobiti udeleenke za izdelavo drobnih okrasnih
predmetov kot so:
voèilnice, umetne cvetlice, slike na steklu in poslikava svile, po elji e
makrame ali kiparjenje.
Zanimanje e za obisk prve delavnice je bilo veèje, kot smo prièakovali.
Vzduje udeleenk pri izdelavi voèilnic pa prijetno in ustvarjalno.
Ob tem je potrebno poudariti, da vsak udeleenec delavnice prispeva po 8
evrov za cel mesec. Ta sredstva so namenjena izkljuèno za nabavo potrebnega
materiala in delo mentorja.
V programu pa so predvidene e druge delavnice glede na interese èlanov
DU Litija.
Karlo LEMUT

DIABETIKI NA
OBÈNEM
ZBORU
POTRDILI
DOBRO DELOVANJE V
LANSKEM LETU
Obèni zbor litijskih in marskih diabetikov je potekal 31. januarja v
litijskem zdravstvenem domu. tevilnim èlanom drutva diabetikov
se je pridruilo tudi veè gostov, med njimi predsednik Zveze drutev
diabetikov Slovenije, Janko Kuar. Prisotni so ugotovili, da je bil
program aktivnosti litijskega drutva za leto 2006 v celoti izpeljan,
zelo dobre so bile tudi ocene delovanja v iztekajoèem se tiriletnem
mandatu organov drutva.

Sreèanje je bilo namenjeno predvsem pregledu obirnega poroèila o izpeljavi
predvidenega programa za leto 2006. Ugotovili smo, da smo ga v celoti
izpeljali. Najpomembneji projekt v preteklem letu je bila obnova Doma
invalidov, ki je tudi na dom, za kar nam je uspelo pridobiti sredstva FIHO.
S skupnimi moèmi smo obnovili streho in izolirali celotno stavbo z novo
izolacijsko oblogo ter naredili novo fasado. Pri obnovi so s prostovoljnim
delom pomagali tudi èlani obeh drutev.
Ker je pravkar potekel tudi tiriletni mandat dosedanjim organom drutva,
smo svoj pogled usmerili e v njihovo delovanje. Predsednica Drutva
diabetikov Litija, Darja Zupanèiè, je poudarila, da so pred tirimi leti
izvoljeni organi drutva prièeli delo z obilico optimizma in zagnanosti za èim
bolje delovanje drutva. Njihov osnovni namen je bil pomagati vsem
bolnikom s sladkorno boleznijo na naem podroèju, da bi laje in bolj
kakovostno iveli s to epidemijo 21. stoletja. Z razliènimi predavanji,
delavnicami in drugimi aktivnostmi se trudimo izobraevati in preventivno
obveèati ljudi o zdravi prehrani in gibanju, saj sta to glavna pomoènika pri
dobrem uravnavanju sladkorne bolezni ter prepreèevanju zapletov.
Veseli smo, da nam je v tem mandatnem obdobju uspelo nae èlanstvo
podvojiti, zdaj nas je preko 300. Glede na visok porast obolevnosti se moramo
e naprej truditi za irjenje èlanstva. Na program je pripravljen za dva meseca
vnaprej in z njim seznanimo svoje èlane prek Obvestil. Nekoliko pa smo bili
razoèarani, da nam kljub prizadevanju ob letonjem praznovanju 50.
obletnice Zveze diabetikov Slovenije in svetovnem dnevu diabetesa k
sodelovanju ni uspelo pritegniti lokalne televizije in radia GEOSS.
Predsednica je na obènem zboru izrazila zahvalo litijski in marski obèini, ki
imata veliko razumevanja in posluha za delovanje naega drutva, saj sta
nam prek razpisov dodelili sredstva za nae delovanje. e od leta 2004 vsako
leto dobimo tudi delavko prek javnih del, kar nam moèno olaja nae
delovanje, ki je v dananji zakonodaji zelo zahtevno, podvreno enakim
kriterijem in sankcijam kot gospodarstvo. Tako nam je s pomoèjo zaposlene
delavke uspelo urediti celotno poslovanje drutva, tako administrativno kot
tehnièno. Poleg tega lahko zaradi kadrovske okrepitve v drutvu pogosteje
izvajamo predstavitve proizvodov, ki so diabetikom v pomoè, in
omogoèamo njihov nakup po drutvenih cenah.
je v svoji razpravi izrekel priznanje vodstvu litijskega drutva
diabetikov za izredno aktivno in uspeno opravljeno delo in izrazil pohvalo
za poveèano èlanstvo. Posebej je pohvalil na socialni program ter skrb za
stareje in nemoène.
Janko Kuar

Priznanje uspenemu delovanju naega drutva so izrekli tudi predstavnik
litijske obèine, predstavnika drutva diabetikov iz Trbovelj in Hrastnika,
predstavniki drutva litijskih invalidov ter litijskih in marskih upokojencev.
Predstavniki lokalnih drutev so predlagali sreèanje predsednikov, ki bi
uskladili dejavnosti posameznih drutev, da med njimi ne bi prihajalo do
prekrivanja.
Ponosni smo na svoje uspeno in bogato delovanje. Veseli bomo, èe bomo
uspeli obdrati tako kakovostno in obirno delovanje tudi v naslednjih tirih
letih. Novoizvoljenim èlanom v vodstvenih organih pa elimo pri tem veliko
uspeha.
Litija, 10. 2. 2007
Za Drutvo diabetikov Litija
Helena Muzga
Podnapis pod sliko: Obènega zbora so se udeleili : predsednik ZDDS Janko
Kuar, predstavnik Obèine Litija Gvido Kres in predsedniki DI Litija, DU Litija,
DU martno pri Litiji.
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KAKO POSNETI
NIZKOPRORAÈUNSKI FILM

: Èe si se odloèil posneti film, bo nael naèin, da ga tudi posname.
IDEJA: S filmom eli povedati neko zgodbo. Lahko je v tebi, èlanku, sliki,
èrni kroniki ali pa si jo sanjal.
Vsak te bo vpraal: O èem se pa gre v filmu? Najveè tri stavke lahko uporabi
za kratko obnovo. Za primer bom vzel zapis v reviji Pilot za film Brodolom:
»Deloholièni sistemski inenir Chuck Noland se po strmoglavljenju letala,
kot edini preiveli, znajde na nenaseljenem otoku sredi Pacifika. Zdaj se zanj
zaène dolgoletni boj za preivetje.
Zgodbo veèkrat povej prijateljem, znancem. Èe je dovolj zanimiva, bo dobil
pozitivno reakcijo.
SCENARIJ : Preberi si nekaj scenarijev na »http://simplyscripts.com/
movie.html«, da dobi obèutek, kako pisati scenarij. Ne nakladaj. S tem mislim,
da ne opisuj nekih stvari, ki jih dejansko ne more prikazati na filmu, npr.
»Bolelo ga je v dui, ko ga je punca zapustila.« Ne opisuj detajlov, ki niso
pomembni za zgodbo. Npr.notranjost-banka-dan je dovolj jasen opis, ker
banka bo izgledala znotraj kakor bo paè izgledala, ko bo tam snemal.
Programov za pravilno obliko pisanja scenarija je kar nekaj, jaz uporabljam
RoughDraft, ker je zastonj. Dobite ga na: www.rsalsbury.co.uk/rd.htm
Ko je scenarij dokonèan, ga preberi na glas in ga ponovno popravi. Lahko ga
tudi prijatelji preberejo in celo odigrajo. Tako bo videl, kje je potreben
popravka. Ne obnaaj se do scenarija kot do svojega otroka.
PREDPRIPRAVE: Kako do denarja za film? Dobi sponzorje, prodaj delnice,
uporabi epnino, plaèo, odpovej se smuèanju, novim cunjam, preprièaj
sorodnike, da sofinancirajo film, sposodi si opremo za snemanje in obdelavo
videa.
Izobrazi se: beri knjige in èlanke na internetu, pojdi na filmski teèaj JSKDja(www.jskd.si), glej podrobno filme.
Izbira igralcev za vlogo je lahko razlièna. Glej ljudi, kako se obnaajo. Èe
vidi koga, ki bi bil idealen za vlogo, ga povabi k filmu. Dobi telefonsko.
Pred snemanjem naj podpie avtorsko pogodbo. Vrednost je lahko 0 Sit, èe
nima denarja in se igralec strinja. Lahko mu obljubi hrano in pijaèo, èe si
lahko privoèi. Lahko izvede tudi avdicijo. Pridobi dovoljenja za lokacije,
kjer bo snemal. Lahko je pisno ali ustno dovoljenje. Izdelaj »storyboard« ali
kot jaz temu reèem strip. Narii vsak kader in ga otevilèi. Za primer bom spet
vzel Pilota, rubriko Trinajsti kanal. Tam imamo 4 slièice, torej imamo 4 kadre.
Prvi dve sliki prikazujeta eno in moa od prsi navzgor, naslednji dve pa ju
prikazujeta v t.i. Total planu, kjer ju vidimo v celoti.
Nikoli ne sme zamenjati os akcije. Èe tekaè na posnetku teèe, mora vedno
teèi v isto smer, npr. z leve proti desni. Za snemanje potrebuje digitalno
kamero, miniDV kasete, stojalo za kamero in reflektorje za osvetlitev.
SNEMANJE: Najbolj primeren termin za snemanje so poèitnice, dopust,
vikendi in prazniki, èe se s tem ne ukvarja profesionalno. Naj povem, da na
dan profesionalci posnamejo priblino 3minute filma (to je 3 strani scenarija).
Oznaèi si prizore, ki si jih e posnel. Èe ugotovi, da tekst ne zveni dobro, ga
spremeni. Upotevaj pripombe igralcev, èe so utemeljene. Ti si reiser, torej ti
odloèa o vsem. Ne skopari s pohvalami.
Snemaj zgodaj zjutraj ali pozno popoldan, ko je mehka svetloba, oseba ali
predmet naj bo oddaljen 3 do 5m, slika se ne sme tresti. Pri kameri uporabi
»white balance« in roène nastavitve zaslonke in fokusa. Zaslonko poveèaj za
eno vrednost od tiste, ki ti jo ponudi kamera ali svetlomer, da dobi naravne
barve(belo bo belo,èrno bo èrno in ne sivo). Veè o tem v navodilih za kamero
ali na internetu.
MONTAA: Prenesi posnetke na zmogljiv raèunalnik in jih zmontiraj npr. s
programom Pinnacle Studio. Glas naslednjega posnetka naj bi se vedno zaèel
delèek sekunde prej. Ali pa npr. ko punca nadira fanta, ti izmenièno pokae
punco in fanta, da vidimo obrazno mimiko obeh. Za podlago lahko da glasbo,
ki ti jo lahko namensko posname prijatelj ali band, da ne kri avtorskih
pravic. Ko konèa z montao (izdela »timeline«), izvozi izdelek kot DVD
(tudi z anglekimi podnapisi).
PREMIERA: Lahko je v kinu, hotelu, knjinici, doma, v gostilni. Potrebuje
npr. raèunalnik z DVD predvajalnikom in zvoèniki ter video-projektor.
FESTIVALI: Film lahko polje na razliène festivale doma in po svetu.
Boris Ulèar - Malibu
ELJA

KAKO PRIDEMO V PODJETJU
DO DOBREGA POÈUTJA
ZAPOSLENIH?
avtorica: mag.Boena Kramar

Pogosto ostanejo vizije le utopiène sanje. Podjetja, kjer tega ni, so jasno
doloèila cilje. Doloèanje ciljev postane bolj enostavno, ko je jasno, kateri
dejavniki so pomembni za to. Preden so doloèeni stroki  koristi, kot pri
drugih poslovnih ciljih, je treba posvetiti pozornost naslednjim elementom:
ðDoseki morajo biti jasni: kaj elim, da bo rezultat te aktivnosti? Npr.
zmanjanje odsotnosti zaradi bolezni s 4% na 3%.
ðRezultat mora biti merljiv: kako bom vedel, da sem bil uspeen?
ðÈas: kdaj toèno hoèem doseèi cilj?
ðStroki: koliko èasa ali denarja smo pripravljeni vloiti za doseganje tega
cilja?
Strukturalni naèin obravnave pri doloèanju stvarnih ciljev na zaèetku
strategije ukrepov zelo poveèa monosti uspeha. Vsem zaposlenim bo jasna
vizija, cilji in njihovi merljivi rezultati. Hkrati pa morajo biti doloèeni tudi
cilji napredovanja.
Kdo naj bi bil vkljuèen?

Kljuèna beseda je »vkljuèitev«, saj je pomembno pregledati èim veè mnenj
zaposlenih, da bi se vsi poèutili kot del procesa. Pomembna je jasna
razumljivost, izboljanje poèutja in vkljuèenost v ta proces. Vkljuèitev je
»kljuè«, ker veliko iniciativ, ki so ultimativno postavljene, zahtevajo od
zaposlenih, da »naredijo nekaj drugega«.
Vpliv managerja na dobro poèutje zaposlenih bi moral biti pomemben
dejavnik pri selekciji in napredovanju. Idealna je kombinacija, da sta v
podjetju organizirana dva oddelka (za razvedrilo in zdravstvo), ki naj bi
delala skupaj. Ko ustrezni strokovnjaki ugotovijo doloèena dejstva glede
zdravja in poèutja, naj bi potem delali naprej skupaj z managerji in prizadetimi
zaposlenimi, da bi prili do ustreznih ukrepov. Mnogi managerji bodo imeli
promoviranje dobrega poèutja in zdravja za izziv. To je lahko tudi dober
naèin za izboljanje njihovega lastnega zdravja in poèutja. Potreben je program izobraevanja, razvoja in zavedanja teh problemov. Managerji lahko
podpirajo sporoèila o zdravju in dobrem poèutju, opazujejo napredek in
poskuajo pomagati ljudem, da se drijo spremenjenega obnaanja. Npr.
uporabljati stopnice namesto dvigala, na sestankih ponuditi vodo in sadje
namesto kave in pikotov, vzpodbujati zaposlene, da izkoristijo odmor za
pravo malico ipd.
Primarni, sekundarni in terciarni posegi

Primarni posegi so za odstranitev ali spremembo dejstev na izvoru;
sekundarni pomagajo ljudem; terciarni pa se ukvarjajo z e narejeno kodo.
Npr. delavec odhaja in ga skua zadrati z napredovanjem, slubenim avtom
(terciarni posegi). Primer sekundarnega posega je opogumljati zaposlene,
da povedo, kaj jih skrbi, preden pride do odhoda iz podjetja. Tu se lahko
uvedejo plani napredovanja, programi usposabljanja ipd. Oba posega se
ukvarjata s simptomi, ne pa z viri. Najbolj uèinkoviti so primarni posegi, kot
so: dobri delovni odnosi, fleksibilno delo, dober manager, atraktivni
dohodek Èeprav so primarni posegi najbolj uèinkoviti, jih je teko uvesti in
za uveljavitev zahtevajo veè èasa. Teava tega posega je tudi, da je uspeh
oznaèen z ne-dogodkom (npr. odhod zaposlenih iz podjetja bo manji).
Strateki naèin obravnave dobrega poèutja zaposlenih  proces
estih korakov

Ta proces sestoji iz naslednjih korakov:
1. Predhodno naèrtovanje: izbrati team ljudi, ki bodo vkljuèeni v proces
naèrtovanja in sporoèanja vizije, ciljev.
2. Zbiranje podatkov: zaènite z oèitnimi podatki, ki so povezani z zdravjem;
dodajte podatke o odhodih; uporabljajte revizijo strokovnjakov za fizièno
in psihièno zdravje.
3. Analiza: katere zdravstvene teave povzroèajo najveèje direktne stroke?
Kaj vse ti podatki pomenijo? Kako se primerjamo z drugimi organizacijami?
Spremenite informacije v znanje!
4. Izgradnja vizije in ciljev: Veste, kje ste sedaj in odloèite se, kje bi radi bili?
Kako lahko vplivate na situacijo? Katera dejstva v zvezi z zdravjem
povzroèajo najveèje stroke, direktne ali indirektne? Sporoèajte vizijo in naèrt
kampanje.
5. Izvajanje posega: revitalizirajte in prerazporedite obstojeèe investicije v
zvezi z zdravjem.
6. Vrednotenje: Ponovno preglejte kljuène dejavnike. Ali dajejo rezultate za
zaposlene in delodajalce? Ali so cilji e vedno ustrezni?
Veliko vpraanje: In kaj potem?

Tukaj je osem predlogov:
ðzaènite meriti; zbirajte podatke in razmiljajte o tem, kar e veste o svojih
zaposlenih,
ðizdelajte graf in ga obesite na steno pisarne ter povabite managerje, da
dodajo informacije o dobrem poèutju,
ðrazmiljajte o obnovi in ovrednotite razliènost v obnaanju ter se izognite
organizacijski entropiji,
ðzavrzite vse opise del, ki obravnavajo ljudi kot avtomate brez moganov,
ðpovejte, kar mislite in pohvalite, kadar je za to monost,
ðrazmiljajte o izboljanju delovnega okolja in reagirajte fleksibilno,
ðdelajte veè stvari, ki jih imajo ljudje radi in manj tistih, ki jih ne marajo,
ðposkrbite za ljudi in ljudje bodo skrbeli za posel.
SPOROÈILO

Izboljanje poèutja je potovanje. Na poti so otoki, kjer se lahko ustavimo in
odpoèijemo, vendar se potovanje nadaljuje in vsak dan prinaa nove izzive.
Moramo se zanesti na osnovne principe in pazljivo reagirati na nevarnosti.
Ljudje oz. zaposleni morajo razumeti, da smo vsi odvisni drug od drugega.
Potrebujemo ljudi, ki jih ni strah, da bodo naredili napako, ki kaejo in si
zasluijo spotovanje, ki so odprti in poteni.
Izboljanje poèutja ni lahko. Zahteva zavezanost, vztrajnost in neomajno
preprièanje, da so ljudje pomembni. Obstajajo meritve, analize, ukrepi,
vendar zaènite in konèajte v misli, da zdravi in zadovoljni ljudje ustvarjajo
uspeh podjetja. Stroki slabega poèutja so precej viji, kot si mislimo.
Izboljanje poèutja sproèa v ljudeh energijo, da se vrnejo v posel s pozitivno
naravnanostjo. Na splono ljudje dosegajo le majhne cilje v primerjavi s
svojimi resniènimi zmonostmi. Dejavniki, ki jih zadrujejo, so pogosto
pomanjkanje samozaupanja ali pomanjkanje sodelovanja.

KAJ STORITI Z LITIJO ?

(V/2)

Martin Brilej

TELENGA

Tokrat, ko je pust, in so dovoljene norèije, je na vrsti bolj lahkotna
tema. Pa prihodnjiè tudi, ker bo lo za logièno nadaljevanje.

Ali veste, kaj je telenga? To vpraujem zato, ker je e dolgo ni veè, in
marsikdo ne ve kaj naj bi to bilo. telenge, kakrne so bile pred 50 leti, pa se
le e malokdo spominja.
Beseda izhaja iz nemke besede die Stellung, kar pomeni nabor in se je
ohranila e iz èasov Avstro-Ogrske monarhije. In sedaj, po toliko letih, je s
postopkom vred povsem izginila.
Iz fanta v moa
Pri telengi je lo za izbiro in potrditev fantov za sluenje obveznega vojakega
roka. V vsej zgodovini teleng, so znale oblasti iz tega dogodka narediti skoraj
mitoloko vsebino. lo naj bi namreè za spremembo fantov v moe in to
vsekakor veliko pomeni. Zato so fantje telengo vzeli kot nekaken bioloki
in ivljenski mejnik, ki jih je naredil za moe. Èe si bil na telengi potrjen
(sposoben) za sluenje vojakega roka, si bil mo, sicer pa ne. telenga je bila
zelo uradno in strogo protokolirano dravno dejanje. Tam nekje pri 18. ali
19. letih smo dobili pozive zanjo. Napol mo si postal e s tem, ko si imel
poziv v rokah. In potem je bila moja edina skrb le e to ali bom potrjen ali
ne in v kateri rod vojske.
Nag pred komisijo
telenga je bila v oli. V enem od razredov so ob stenah postavili mize, za
katerimi so sedeli oficirji JLA in nekaj obèinskih uradnikov, ki so jim bili v
celoti podrejeni. Fantje smo se morali zunaj sleèi do nagega in nato drug za
drugim vstopati v razred. Priti popolnoma nag pred (obleèene) ljudi, je bilo
malo nelagodno. Vsi so zijali vame in tam sem se poèutil kot vol, preden ga
odpeljejo v klavnico. Nekateri so si pravico, da bodo postali moje, vzeli e
malo prej, in so prili na telengo in v razred pijani kot opice. Zato se niso
preveè ukvarjali s tem, da tam stojijo nagi in poniani.
Oficirji so sceno uredili tako, da so kaken meter od miz napeljali vrvico, da
ne bi imeli direktnega stika z nagci. Vendar pa je bila vrvica ravno toliko
visoka, da nas je veèina fantov ob premikanju od mize do mize svojega
luleka vlekla kar po tisti pagi. Pri prvih mizah so v glavnem preverjali
podatke. Ker nekateri fantje zaradi pijanosti niso mogli odgovoriti na skoraj
nobeno vpraanje, je bil velik hec, ki je vzduje malce sprostil. Pri zadnjih
mizah so se zvrstili vojaki zdravnik in razni oficirji. Tu je padla odloèitev ali
bo potrjen ali ne in kam. Jaz sem se tam zaèel malce napihovati, da bi naredil
bolji vtis in iztril kaken ugoden rod vojske, èeprav nisem imel pojma o
tem, kaj je sploh bolje. Na koncu so me potrdili med veziste. Oficir je rekel,
da so zveze najpomembneji del vojske, tako kot mogani pri èloveku. Kar
dvignilo me je od ponosa, da so me potrdili v tako pomembno slubo. Kasneje
sem izvedel, da so to povedali vsakomur.
Po telengi je bilo zelo ivo
Po telengi pa so se v Litiji dogajale zelo pomembne reèi. Fantje smo postali
moje, to pa je pomenilo, da smo dobili pravico, da se napijemo, tako kot
smo prejnja leta videvali stareje fante. V Litiji je bilo takrat zelo veliko
gostiln, zato to nadaljevanje ni bilo teko. In smo zaèeli kar pri prvi, pri
Boriku in Plenièarju. Potem pa nazaj do Vidovièa in nato e do Lindtnerja
in èez Savo na Poto, ki je bila glavna postojanka. Ta trasa je bila potem v obe
smeri e nekajkrat prehojena. Prehojena seveda, kar se danes marsikomu
zdi èudno, ko se vsi vozimo z avtomobili. Takrat je bilo avtomobilov le za
vzorec. In po Litiji so tisti dan in veèer kroile razliène skupine fantov, ki so
proslavljale telengo.
Obièajen zakljuèek
Smo pa litijski mladci imeli takrat druge probleme in teave, ki so z leti
zbledeli. V Litijo je namreè na telengo prilo tudi ogromno fantov s podeelja.
Iz vasi, za katere ni nihèe e nikoli slial. Bili so v glavnem robustni fantje,
nekoliko okorni, rdeèi in zaripli, in predvsem skoraj vsi po vrsti pijani, e
ob prihodu v Litijo. To nam ni bilo najbolj veè, ker je lo za »vdor na nae
ozemlje.« Pripeljali so se s kmeèkimi vozovi, okraenimi s smrekicami in
pisanimi trakci, ki so jih vlekli prav tako okraeni konji. Na vsakem vozu je
nekdo igral na harmoniko. Po Litiji so pilali, peli in vriskali nepretrgoma,
in nam je lo to zelo na jetra. Jaz se vriskati nisem nikoli nauèil, pa tudi sicer
se mi takno oglaanje ni zdelo prav niè mestno. Meni se je sploh èudno
zdelo, da èlovek od veselja sproèa takne nemogoèe krike, kot da bi mu
nohte pulili. Bolj me je spominjalo na bojne krike Komanèev, najbolj
krvoloènih Indijancev. In ti bojni kriki so bili takrat seveda namenjeni nam,
Litijanom.
Pretep je bil takratna folklora

Nato se je zgodilo tisto, kar se je moralo zgoditi. Nekje smo domaèini in
prileki trèili skupaj, vsi e zelo utrujeni od pijaèe. Za zaèetek spopada je bil
vzrok prav banalen. »Kaj si ti meni rekel?« je padlo vpraanje, èeprav ni
nihèe nièesar zinil. In se je zaèelo: »Kdo je kaj rekel?«, Komu ti to govori?«,
»Ne serji!« in naprej vse dokler ni bojni krik »aufbiks« prigal zeleno luè za
spopad. Nadaljevanje je bilo v slogu tradicije, to je lep pretep, v katerem ni
nihèe prav vedel kdo koga mlati in zakaj sploh. Zaradi pijaèe seveda tudi ni
bilo pravih udarcev, eskiva, taktike in podobnih lepih pretepakih veèin.
Veèina udarcev je zgreila cilj, moram pa reèi, da so bili spopadi v glavnem
kar portni, saj smo se mlatili kar z golimi rokami. Raztrganih je bilo veliko
rekelcev in srajc, kakna buka in praska, veliko vpitja, kaj drugega pa ne.
Ja, takna je bila telenga v Litiji pred pol stoletja. Naslednji dan je bila glavna
litijska ulica tako pokozlana, da so jo morali gasilci z brizgalno popricati.
(prihodnjiè: ajnrikanje).
Sem ter tja po Litiji

ð O litijski »kulturni« dvorani jadikujemo e 30 let, da je sramota za mesto.
Res bi bila bolj primerna za kakne dejavnosti iz Metelkove ali za skladièe.
Sedaj pa bo obèina vendarle zgradila novo  na Polniku.
ð Tole ni ravno iz Litije, pa vseeno, saj gre za nae morje. Ko sem gledal TV
oddajo Trenja, so se predstavniki politiènih strank pogovarjali o meji v
Piranskem zalivu. Skoraj dve uri so si metali polena pod noge in nikakor se
niso mogli poenotiti o tem, kaj je slovenski nacionalni interes. Èe pa je e
kdo kaj o tem povedal, je bilo zblojeno in okoliavo. Èe bi imeli takno
oddajo Hrvati, bi se o nacionalnem interesu zmenili v petih minutah. Pa kje
drugod tudi. Nekoè, od 1912 do 1918, je bil predsednik srbske vlade Nikola
Paiæ. Ena od sej vlade je trajala 5 ur. tiri ure in pol so se prepirali kako bodo
pisali zapisnik, nato pa so se v pol ure dogovorili, da bo Srbija segala od
Èrnega morja do Trsta
ðV Kulturnem centru na Stavbah je nekdo v poèastitev slovenskega
kulturnega praznika, sredi belega dneva in ukradel  vrata od stranièa(!).
Èlovek ne more verjeti, da je to res. Doslej sem mislil, da se kaj takega lahko
zgodi le v Afriki (in na Dolenjskem).

9

KULTURA
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:

V januarju sta bili v razstavnih prostorih knjinice Litija postavljeni dve
domoznansko obarvani in hkrati pouèni razstavi. 17. januarja 2007 je
minilo natanko 125 let od najdbe vake situle, zato je Knjinica Litija
skupaj s Fondacijo Villa Litta pripravila spominsko pisemsko ovojnico,
v razstavnih prostorih Knjinice Litija pa je bila postavljena na ogled
filatelistièna razstava ter razstava dokumentov in predmetov vezanih
na situlo.
V petek, 26. januarja 2007, je Knjinica Litija pripravila prilonostno
razstavo ob 110. obletnici rojstva Cirila Jeglièa, agronoma in botanika
rojenega v Sv. Kriu, ki je zasnoval tevilne botaniène vrtove. Fondacija
Villa Litta pa je ob tem jubileju izdala spominsko kuverto.
23. januarja je bila v Knjinici Litija predstavitev knjige Ivana Godca:
LITIJA. Vèeraj, danes, jutri. Z avtorjem se je pogovarjala ga. Joa Ocepek
in skupaj sta obiskovalcem razkrila ozadje nastajanja knjige, naznanila
pa tudi izid nove, ki bo obravnavala invalide.
V torek, 30. januarja 2007, je bilo v prostorih knjinice planinsko
obarvano potopisno predavanje. Kraje in poti Albanije je predstavil
domaèin g. Borut Vukoviè in navduil tevilno publiko.
V torek, 6. februarja 2007, je bila Ura pravljice, ki je pripovedovala o
ljubezni in prijateljstvu. Po pravljici je vsak izdelal lutko iz papirja, ki
je prikazovala mamico z roico v roki.
V èetrtek, 15. februarja ob 18. uri, je bila v prostorih Knjinice martno
predstavitev knjige Ljubomira Crnkovièa: Babilona; Mojzes. Avtor je
na prireditev povabil Vaska Polièa, znanega knjievnega ustvarjalca, ki
je knjigi prispeval spremno besedo, obiskovalce pa je navduilo tudi
razmiljanje o likih in vsebini obeh dram, ki ga je humorno ter iskrivo
prispeval dr. Dragan Petrovec s Pravne fakultete v Ljubljani. Avtor je
tudi odprto in nadvse prijetno odgovarjal na vpraanja Erike Cerjak in
tako skual obiskovalcem razkriti, zakaj pie na naèin, ki je v dananjem
èasu zelo poseben.
Literarni veèer je dopolnila kiparska razstava Metode Crnkoviè. Topli
kipi iz brona in gane gline bodo na ogled do 8. marca 2007.

NAPOVEDUJEMO:

V mesecu marcu se bodo poleg rednih ur pravljic: ob torkih v Knjinici
Litija in ob èetrtkih v knjinici martno, zgodili kar dve likovni razstavi.
Za dan ena, v èetrtek 8. marca bo v knjinici martno likovna razstava
 enske ustvarjalke. Otvoritev razstave bo ob 19. uri.
V torek, 20. marca 2007 ob 18. uri, bo v Knjinici Litija otvoritev
razstave pastelov, avtorja Mitje Pleka. Obe prireditvi bo popestrila
poezija.
Ljubitelji popotnih zgodb pa bodo prili na svoj raèun (izjemoma) v
torek 27. marca ob 19. uri. Romana Lap in Petra Potoènik bosta
predstavili pleoèo Brazilijo.
Majda JURIÈ SIRK

OTROKE MATINEJE:

Februarski otroki matineji sta prinesli
veèno lepo pravljico o Grdem raèku,
ki ga je na izviren naèin uprizoril
Teater za vse z Jesenic ter
monopredstavo s klovnom aretom,
ki je otroke razveseljeval z glasbo in
Naslednji otroki matineji bosta na
sporedu 10. marca, ko bodo zajèki praznovali rojstni dan v predstavi
HOJLADRI, HOJLADRA, ki jo izvaja Igralska skupina Sonèek. Z veseljem vabimo
vse otroke in njihove stare na otroko matinejo 31. marca, ko bo na vrsti zelo
poseben dogodek - nova marionetna predstava Miniteatra z Ljubljane z
naslovom ZAÈARANI TORKLJI, ki je nastala po znani Hauffovi pravljici
Zgodba o kalifu trku. Predstava je vsekakor vredna ogleda, saj marionet,
najbolj pravljiènih od vseh lutk, v Litiji e nismo videli.
Prisrèno vabljeni!

GLEDALIKI ABONMA

22. februarja smo v Javnem zavodu za kulturo Litija uspeno zakljuèili e 8.
gledaliko sezono v litijski dvorani. Tudi letos smo izbor pripravili preteno
iz komedij, saj je ta zvrst med litijsko publiko najbolj priljubljena. Kljub
vsemu skuamo vsako leto vnesti v program tudi kakno resnejo dramo,
ker elimo s tem zadovoljiti tudi tiste malo zahtevneje gledalce, èeprav so
ljubitelji komedij v veèini.
Tudi naslednje leto bomo izbirali med ponudbami naih najbolj
uveljavljenih poklicnih gledaliè, hkrati pa bomo skuali za popestritev v
program uvesti eno glasbeno predstavo.
Prijave za naslednjo sezono bomo zbirali e konec avgusta, kar bomo objavili
v lokalnih medijih oz. z obvestili po poti.
Ob koncu sezone se najtopleje zahvaljujemo vsem zvestim abonentom in
ostalim, ki ste nas poèastili s svojim obiskom.

DRUGE PRIREDITVE

Na predveèer slovenskega kulturnega praznika smo v sodelovanju z
uèiteljskim pevskim zborom O Gradec in JSKD Obmoèno izpostavo Litija
pripravili odmevno prireditev z naslovom KULTURA SMO LJUDJE. Prireditve
se je udeleil tudi upan obèine Litija, Franci Rokavec, in v svojem govoru
izpostavil pomen kulture za medsebojne odnose in sodelovanje ter pohvalil
razvoj litijske kulture v zadnjih letih. V Javnem zavodu za kulturo si elimo,
da bi prireditev postala tradicionalna, saj Litija potrebuje tako prireditev,
predvsem kot dokaz ustvarjalnosti in povezovanja tistih, ki delajo na
kulturnem podroèju v nai obèini.

Februar 2 0 0 7
MUZEJSKI KOTIÈEK 6
DROBCI IZ LITIJSKE ZGODOVINE
Litijska zgodovina je bogata, a al znana le ojemu krogu prebivalcev. Eden
takih manj znanih biserov v zgodovini je zagotovo elektrifikacija Litije. Litija
je imela lastno elektriko e preden so le-to vpeljala ostala slovenska mesta,
vkljuèno s prestolnico Ljubljano.
L..1888 so v Liitji zgradili in zagnali talilnico svinca in srebra. V njej so talili
tudi rudo iz blinjega rudnika Sitarjevec in v ta namen zgradili tudi iènico
preko reke Save. iènica je bila ena prvih pri nas, po vsej verjetnosti pa je bila
to prva rudarska tovorna iènica v Sloveniji (Tadej Brate, svetovalec za
tehniko dedièino pri Upravi RS za kulturno dedièino).
Lastniki tedanjih obratov so pri svojem delu uporabljali najsodobnejo
tehnologijo. Elektriko so proizvajali v lastni termocentrali. Parni stroj, ki je
po transmisiji gnal razne stroje v tovarni, je bil z jermenom povezan tudi z
elektriènim dinamom za proizvodnjo enosmernega elektriènega toka
napetosti 110V. Moè naprave je bila le skromnih 125kW. Elektriko so
uporabljali za razsvetljavo delovnih prostorov in za pogon elektromotorjev.
Zanimiv je tudi podatek, da so elektriko prodajali tudi drugim odjemalcem
na levem bregu Save, kar pomeni, da je tovarnika elektrarna delovala tudi
kot javna elektrarna.
Litijska elektrarna je prvi primer uporabe elektromotorjev v industriji in
l.1888 lahko tejemo za rojstno leto uporabe elektrike za pogon strojev v
slovenski industriji
AKTUALNO
V Narodnem muzeju Slovenije so 19. januarja odprli zanimivo razstavo z
naslovom OD BRONA DO EVRA. V denarni zgodovini se vedno odraa tudi
politièna zgodovina posameznega obmoèja. Denar, ki je bil v obtoku, pa
zrcali prevlade posameznih politiènih tvorb. Najdbe novcev kaejo tako
obdobja blagostanja kot krizna obdobja, ekonomske vzpone in padce.
Prikaz denarja, ki je bil v obtoku na doloèenem ozemlju, je zato najbolj
verodostojen prikaz njegovega zgodovinskega razvoja.
Razstava pripoveduje zgodbo o denarni zgodovini slovenskega prostora od
8.stol.pr.n.t., preko kovanja keltskega denarja, do rimskih novcev in
kovnice celjskih grofov, pa vse do prvih bankovcev s slovenskim tekstom
l.1848. Poseben poudarek je avtor, Andrej emrov, namenil slovenski
monetarni samostojnosti zadnjih 15 let ter seveda vstopu v evrsko obmoèje
2007. Skratka, razstava je zanimiva tako za ljubitelje numizmatike kot tudi
vse, ki jih zanima slovenska zgodovina. Odprta bo do 31. maja 2007.

12. februarja smo v obèinski avli pripravili likovno razstavo domaèega
umetnika SAE GRÈARJA iz Moravè pri Gabrovki. Mladi slikar se je pri svojem
delu osredotoèil predvsem na enski akt in pri tem ubral povsem svojo smer.
Nedavno preminuli slikar Joe Megliè je njegove slike oznaèil za nadèasne in
nadèutne, slike angelskega miru in lepote. Toplo priporoèamo obisk
Razstava bo v obèinski avli odprta do konca meseca.

SAJ NI RES, PA JE

V Kulturnem centru na Stavbah se e leta sreèujemo z objestnostjo in
vandalizmom okolikih prebivalcev, ki se »potrjujejo« v unièevanju okolice
in same stavbe Kulturnega centra. Tako se vsako leto znesejo nad cvetliènimi
koriti, tudi steklenim povrinam ni prizaneeno, popravljamo unièeno in
pokodovano ograjo, izginjajo vtiènice in stikala itd. Toda v dneh pred
kulturnim praznikom so neznani objestnei prekosili samega sebe. Ukradli
so vrata v mokem WC-ju Je to objestnost, nagajivost iz dolgoèasja ali je
nekdo res potreboval vrata, ki imajo mimogrede e kar lepo starost? Kdo bi
vedel alostno a resnièno je le to, da je to vsakdanji odraz splone omikanosti
dela Litije, kjer stoji edini kulturni dom v mestu.
Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

LITIJSKI SREBRNIK
spomin na pridobivanje srebra v litijski topilnici

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

IZ LITIJSKEGA MUZEJA
13. in 15. februarja smo v litijskem muzeju gostili 2 avtobusa mariborskih
izletnikov, ki sicer obiskujejo Univerzo za tretje ivljenjsko obdobje. V
letonjem programu imajo tudi spoznavanje slovenskih krajev in njihovih
posebnosti. V Litiji so si ogledali staro mestno jedro, tri muzejske zbirke in
dokumentarni film o reènem prometu.
Vodièka in organizatorka njihove ekskurzije nam je povedala, da so ji obisk
Litije najprej odsvetovali, èe da ta kraj tako ali tako nima nièesar, kar bi bilo
vredno ogleda. Seveda so bili na koncu izjemno preseneèeni, kaj vse so
izvedeli o Litiji in kakno bogato preteklost ima ta kraj ob Savi. e enkrat se
je pokazalo, da svoje dedièine ne znamo ustrezno prezentirati navzven.
Glavni razlog je predvsem v tem, da e sami ne poznamo dovolj lastne
preteklosti in je zato tudi ne znamo ceniti. Vèasih je dobro sliati kakno
kritiko oz. oceno drugih
Helena HAUPTMAN
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PRIZNANJA NA DRAVNIH TEKMOVANJIH IZ
ANGLEKEGA IN NEMKEGA JEZIKA
V èetrtek 25. januarja in v petek 26. januarja 2007, sta potekali dravni
tekmovanji v znanju anglekega in nemkega jezika za uèence 9. razreda.
Mentorica je profesorica Florina Erbeli. V znanju angleèine sta oba udeleenca
prejela srebrni priznanji. To sta uèenka Barbara Duak in uèenec Jan pan.
Uèenec Jan pan je tudi v znanju nemèine, ki je njegov drugi tuji jezik, prejel
srebrno priznanje.
Èestitamo!
KOARKARJI O LITIJA MED NAJBOJIH 8 V SLOVENIJI
V sredo, 7.2.2007, so koarkarji O Litija na polfinalnem turnirju na Blanci
pri Sevnici tekmovali z O Blanca in O Janka Glazerja iz Ru za uvrstitev v
tretji krog dravnega tekmovanja osnovnih ol.
Na tekmovanje so se dobro pripravili pod vodstvom trenerja Dema Ibiija
in suvereno premagali obe ekipi.
Rezultati 1. kroga POLFINALA
1. tekma: O Litija : O Blanca 59: 27
Strelci za O Litija: pan Jure 4, Kos Ane, Kasaloviè Tim, Marijanoviè an
6, Peterca iga 7, pan Jan 27, Va Luka 1, Domanoviè Nemanja 6, Kajtna
Ambro 4, Petriè Simon, Kunc Gregor 4.
2. tekma: O Litija : O Janka Glazerja Rue 66 : 34
Strelci za O Litija: pan Jure 2, Kos Ane 4, Kasaloviè Tim, Marijanoviè an
4, Peterca iga 4, pan Jan 29, Va Luka, Domanoviè Nemanja 3, Kajtna Ambro
4, Petriè Simon 2, Kunc Gregor 19.
S tema zmagama so se fantje uvrstili med osem najboljih ekip v Sloveniji in
se bodo v drugem krogu polfinala borili za vstop v finale.
Teden kulture v letu kulture
Februar je v letu kulture e posebno prepleten s kulturnimi dogodki. V okviru
slovenèine so uèenci estih razredov O Litija raziskovali Jeziènega dohtarja,
uèenci osmih razredov so preerno surfali po spletu, devetoolci pa so se
pomerili v kvizu s Preernom. Uèenci 7.a in 7.b so ob Orffovem
instrumentariju spoznavali zabavne uglasbitve Preernovih pesmi, za
petoolce pa je knjinièarka Nevenka Mandelj pripravila uèno uro, ki jo je
poimenovala Jezikajmo s Preernom.
Uèiteljice angleèine so za vse nivoje osmih razredov pravile uèno uro Bralna
znaèka po angleko, medtem ko so uro za estoolce naslovile Theater.
Posebno preseneèenje je za uèence predmetne stopnje pripravila gledalika
skupina Neuradno zasaèeni, saj so si uèenci v tednu kulture na oli lahko
premierno ogledali njihovo letonjo predstavo Fant za zamenjavo.
Vsako leto v tednu kulture na oli gostimo slovenskega pisatelja ali pesnika.
Letos smo povabili Bogdana Novaka, ki je s svojimi zgodbicami zabaval
uèence predmetne stopnje.
Uèenci estega razreda so imeli kulturni dan, ki so ga letos posvetili plesu, v
plesnih delavnicah so pripravili koreografije sodobnih plesov in za zakljuèek
tudi zaplesali pred publiko.
Osrednjo prireditev v februarju smo poimenovali S kulturo v svet, kjer so se
v dvorani Kulturnega centra Litija predstavili uèenci otrokega in mladinskega
pevskega zbora, vokalna skupina, Orffova skupina, gledalika skupina
Neuradno zasaèeni, nastop pa so popestrili uèenci tujih jezikov.
Ob vseh teh dogodkih smo na oli izvedli tudi olsko tekmovanje za
Cankarjevo priznanje.
Uèenci likovnega kroka pa so se udeleili likovne kolonije v Hrastniku.
Program vseh prireditev je pripravila Jana tojs.

Zgodovinsko tekmovanje
Na tekmovanju iz znanja zgodovine je v letonjem olskem letu sodelovalo
26 uèencev 7., 8. in 9. razreda. Naslov letonjega tekmovanja je bil
nacionalno obarvan. Uèenci so svoje predznanje nadgradili in s pomoèjo
dodatne literature poglobili poznavanje obdobja, ki govori o Slovencih
v naem prostoru od naselitve do konca srednjega veka . Rezultati
olskega tekmovanja, ki je potekalo 2. februarja 2007, so bili izjemno dobri,
saj je kar 12 uèencev dobilo bronasto priznanje. Najbolji med njimi bodo
nao olo zastopali na dravnem tekmovanju, 29. marca 2007. Priprave na
tekmovanje sta vodili dve mentorici , Fani Rovek-Kosmaè in Andreja bogar
 Perakis.

Tekmovanje iz kemije
Uèenci 8. in 9. razredov O Litija so tekmovali tudi za Bronasta Preglova
priznanja iz kemije. Tekmovanja se je udeleilo 33 uèencev. Priznanja pa je
prejelo 9 uèencev. Prvih 6 uèencev pa se je uvrstilo tudi na dravno
tekmovanje za srebrna in zlata Preglova priznanja.

STARA GLASBILA NA P JEVNICA IN P KRESNICE

SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK NA O GRADEC
Kultura. Najpomembneja stvar vsakega naroda. Brez kulture tudi
naega naroda ne bi bilo.
Besede Èrta Sojarja Voglarja, mladega, priznanega in uveljavljenega
slovenskega skladatelja, ki je lastnik 111 skladb, izvajanih doma in
na tujem, in ki je posebej za na zbor, za mladinski pevski zbor O
Gradec, uglasbil Gregorèièevo pesem Sam.
Mladi skladatelj se je v sredo, 7. februarja, tudi udeleil prireditve na
O Gradec, ki smo jo pripravili ob kulturnem prazniku. Kajti na njej
so uèenci mladinskega zbora premierno zapeli Gregorèièevo in
Voglarjevo pesem Sam.
Poleg mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Marjance Vidic so
se predstavili e uèenci ansambelskega kroka, ki ga prav tako vodi
gospa Vidic, ter uèenci gledalikega kluba z uèiteljico Marto Klopèiè.
Le-ti so s pesmimi Borisa A. Novaka in Vinka Möderndorferja dokazali,
da je lahko poezija tudi hudomuna in zabavna.
Prepletanje glasbe, pogovora in zvoèno-hudomune besede je tako
ustvarilo prav prijetno vzduje.
Bernarda Dobovek

KULTURA SMO LJUDJE
je bil moto osrednje prireditve ob kulturnem prazniku v dvorani
Kulturnega centra Litija, na predveèer letonjega 8. februarja.
Pobudnice kulturnega veèera so bile pevke Uèiteljskega pevskega
zbora O Gradec, v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo Litija
in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, obmoèno izpostavo
Litija. Pevke UPZ O Gradec so zaèele z domovinsko pesmijo v spomin
Francetu Preernu in veèer dopolnile z ljudskimi pesmimi. V goste so
povabile mladega pesnika Marka Djukiæa, èlana KUD TOMBAS, ki
je predstavil nekaj avtorskih pesmi in èlane Tamburakega orkestra
FS »Javorje« martno, ki so ogreli ozraèje z domaènostjo zvoka
tamburic.
Na O Gradec negujemo tradicijo petja, zato so se pevkam uèiteljskega
pevskega zbora kot ponavadi pridruili e pevci Mladinskega
pevskega zbora O Gradec. Publiki so se predstavili z ljudskimi
pesmimi ob spremljavi tamburakega orkestra, ki je v nadaljevanju
veèera spremljal e uèiteljski zbor. Veèer je zaokroila pesem Ljubim
te, Slovenija zelena iz zdruenih obeh zborov uèencev in uèenk ter
èlanic uèiteljskega zbora.
Ponosni smo bili, da je bila dvorana napolnjena, saj k uspehu veèera
pripomorejo tudi poslualci, ki z aplavzi hvaleno povrnejo vloen
trud.
Za uspel veèer se zahvaljujemo tudi Javnemu zavodu za kulturo Litija
in Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, obmoèni izpostavi Litija,
vsem gostom veèera in oblikovalki veznega teksta Ivi Slabe ter
povezovalki Alenki Zupanèiè.
Tatjana Gombaè

Kulturno dogajanje v mesecu februarju, smo na P Jevnica in P Kresnice
popestrili s kulturnim dnevom na temo Stara glasbila. Uèence in uèiteljice je

obiskal g. Zdravko Debeljak, harmonikar, lajnar in zbiralec starih glasbil. V svojem
programu, v katerem ni manjkalo glasbenih toèk, nam je predstavil kar nekaj
zanimivih intrumentov, kot so okarina, oprekelj, eleznika pièalka iz èasa, ko je
v Ljubljano pripeljal prvi vlak, ES klarinet iz pupanovega lesa ter harmonike od
katerih je ena najmanja, druga pa najstareja v Sloveniji. Ob njihovih zvokih smo
skupaj veselo zapeli. Zanimivi so bili tudi lajna na pièali iz èasa Napoleona, Edisonov
gramofon na valj, ki je edini v Sloveniji ter gramofon s trobento na ploèe.
Uèenci in uèiteljice smo se ob prijetnih zvokih starih intrumentov, lajne in
gramofonov poveselili, veliko novega nauèili, hkrati pa obeleili spomin na naega
velikega pesnika Franceta Preerna ter druge slovenske kulturne ustvarjalce.
Darja Rajek

JANUARSKO OLSKO DOGAJANJE

Januar ponavadi oznaèujemo kot dolg in dolgoèasen mesec, a na nai oli
nikakor ne velja za zatinega, e posebej ne letos, ko se je zakljuèevalo 1.
polletje tega olskega leta. V tem èasu so se zaèela olska tekmovanja in e nekatera

podroèna, kjer nai uèenci dosegajo vidne rezultate. Ob vsakem zakljuèku olskega
leta imamo lep izkupièek priznanj z razliènih podroèij, vse od portnih tekmovanj
do tekmovanj iz znanja. Udeleba na tekmovanjih uèencem nudi potrjevanje in
uveljavljanje na poti odraèanja. Za doseene uspehe so zasluni uèenci sami, kot tudi
njihovi stari in uèitelji.
Na oli si vseskozi elimo tesnih stikov s stari naih uèencev, ker se zavedamo, da je
to pravi naèin za uspeno delo z otroci in mladostniki. ola se odpira navzven in se
povezuje z okoljem tudi s postavljeno spletno stranjo. Vabimo vas, da nas obièete
na spletnem naslovu http://www.osgradec.net, kjer boste nali osnovne informacije
o ivljenju in delu O Gradec. Veseli bomo, èe boste tudi s svojimi predlogi pomagali
k ustvarjanju prijetnih pogojev za ustvarjalno delo. V sodelovanju z lokalno
televizijo ATV Signal vam bomo pripravili izobraevalne odddaje, ki se bodo
dotaknile uèencev, olskega ivljenja in odnosov med nami. Prva oddaja v februarju
bo prinesla obilo koristnih informacij o pripravi otroka na vstop v olo.
V mesecu januarju se je zamenjalo vodstvo ole. V decembru je svojo poklicno pot
zakljuèila prejnja ravnateljica Iva Slabe. Delavci ole in uèenci se ji zahvaljujemo za
vloen trud pri ravnateljevanju in ji elimo prijetno novo obdobje, v katerega je
vstopila. Naloge vrilke dolnosti ravnateljice je prevzela Tatjana Gombaè, pomoènici
ravnateljice sta Mojca Lebinger in Anita Kuar.
Kolektiv O Gradec

JANUAR V O LITIJA,
PODRUNICI S PRILAGOJENIM
PROGRAMOM
V tem mesecu so se uèenci veliko bolj intenzivno uèili, saj so vedeli, da so konec
meseca ocenjevalne konference. Veè je bilo ponavljanja, preverjanja in ocenjevanja.
e takoj na zaèetku leta so uèenci in uèitelji podrunice stanovalce Doma Tisje razveseli
z nastopom in pripravili kulturni program. Tako so jim voèili novo leto ter jim
zaeleli sreèno, zdravo in veselo.
V èetrtek, 25.1., je bilo v Strunjanu Dravno tekmovanje v ahu. Naa uèenca sta bila
zelo uspena. Toma Buèar je zasedel 3. mesto, Jasmin Groiè pa 5. mesto.
Uèenci oddelka podaljanega bivanja so v tem mesecu posvetili veliko èasa
likovnemu ustvarjanju in sodelovali na nateèajih.
Marjeta Mlakar-Agre

OLSKO TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE

V petek, 2. 2. 2007 ob 13. 30, je na O Gradec potekalo olsko
tekmovanje iz znanja zgodovine. Naslovna tema je bila Slovenski

predniki v srednjem veku  Od naselitve Slovanov v zgodnjem do
oblikovanja slovenskih pokrajin v poznem srednjem veku.
Tekmovanja se je udeleilo 45 uèencev, povpreèni rezultati so bili
dobri. Kriterij Zavoda republike Slovenije za olstvo za uvrstitev na
dravno tekmovanje, ki bo 29. 3. 2007, je doseenih najmanj 80 %
toèk. Ta kriterij je na O Gradec doseglo 6 tekmovalk, ki za ta doseek
dobijo tudi bronasta priznanja. Vsem tekmovalkam èestitamo.
Damjan Kunstelj

zbrala in uredila Petra Pavlica
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OLSKA PORTNA TEKMOVANJA

V decembru je v portni dvorani Litija potekalo regijsko
tekmovanje deèkov, letnik 1993 in mlajih, v koarki. Uèenci

osnovne ole Gradec smo na tem tekmovanju nastopali skupaj z
osnovno olo narodnega heroja Rajka iz Hrastnika in osnovno olo
Gabrovka. Osnovno olo Gabrovka smo gladko premagali z
rezultatom 53:19. Proti Hrastnièanom pa smo imeli veè dela, saj smo
ele v zadnji minuti strli odpor nasprotnikov in na koncu slavili z
rezultatom 27:22. Tako se je O Gradec uvrstila v èetrtfinale tega
tekmovanja.
Èetrtfinale je bilo na sporedu 25.1.2007 na O Blanca v Sevnici. Za
napredovanje v polfinale tekmovanja pa je zadoèala e ena zmaga.
Nasproti so nam stali domaèini in O Stranje. Po hudem boju smo
izgubili z domaèini, vendar smo se kljub temu uvrstili v polfinale
tekmovanja, saj je O Stranje tik pred zaèetkom odpovedala
sodelovanje.
Sedaj pridno treniramo in nestrpno prièakujemo rezultate iz preostalih
èetrtfinal, da izvemo kdo bodo nai nasprotniki v polfinalu.
Goran Muzga

PLANINSKI KROEK - marna gora (669m) je bila premagana v soboto,
13.1.2007

Uèenci, stari in uèiteljici iz O Litija, Podrunice s prilagojenim programom, so se
zopet odpravili na izlet, tokrat v Ljubljano. Sonce je e kukalo izza oblakov, ko so se
malo pred 8 uro zjutraj zaèeli zbirati pred olo. Damir, Ana s stari, Franci, Klemen,
Jasmin, Samel in uèiteljici Renata in Tanja so imeli s seboj veliko dobre volje in
energije, zato je bila formula za uspeh sobotnega izleta skoraj reena.
Vlak jih je pripeljal na elezniko postajo v Ljubljani. Sprehodili so se do Bavarskega
dvora, kjer so poèakali na mestni avtobus tevilka 8. Peljali so se do Broda in tu
izstopili. Preèkali so tacenski most, si sproti ogledali kajakako progo na Savi in
prili do vznoja marne gore, kjer jih je èakala pot »èez korenine«.
Sledili so markacijam, ki so jim kazale pot. Kratek oddih so si privoèili na podrtem
drevesu sredi poti. Poirek ali dva in e so bili pripravljeni za vzpon naprej. Ob
prijetnem pogovoru je bil vrh v slabi uri premagan. Èe planinec pride na vrh, mora
pozvoniti na zvonec za sreèo. Uh, koliko sreèe bo, èe se uresnièijo vse skrite elje, ki
so jih pustili na vrhu.
Razgled s marne gore je èudovit, malica na vrhu pa zasluena. Po malici so se poigrali
na igralih za cerkvijo, potem pa se poèasi odpravili v dolino. Na nae veselje, so na
poti sreèali e uèitelja Andreja, naredili gasilsko fotko in se poslovili.
Pred prihodom vlaka so si vzeli èas e za obisk McDonaldsa. Pred vlakom so zagledali
prijaznega sprevodnika, ki se je slikal z njimi za spomin na prijeten izlet in vonjo z
vlakom.
Prijetno utrujeni in polni novih vtisov, so se okoli 14.30 ure vrnili v Litijo. Bilo je
lepo a ponovljivo.
Tanja Bergant Petric
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SE OBETAJO LITIJSKEMU VELIKEMU NOGOMETU BOLJI ÈASI ?
NK LITIJA V SPOMLADANSKI DEL PRVENSTVA Z NOVIM VODSTVOM
V petek, 13. 1. 2007, je bila v gostilni Kovaè, na pobudo prejnjega vodstva
s tedanjim predsednikom Tomom Vehovcem, sklicana izredna skupèina
NK Litija, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo. Udeleilo se je veliko
tevilo èlanov kluba, kar prièa, da v Litiji e vedno obstaja veliko zanimanje
za nogomet kot tudi za NK LITIJA, to staro damo zasavskega nogometa.
Predsednik Tomo Vehovec je prebral poroèilo o delu kluba v preteklem
letu 2006, nato pa z obrazloitvijo podal svoj odstop in predlagal izvolitev
novega predsednika kluba. Na predlog nekaterih èlanov in prejnjega
Litijski koarkarji so po estnajstih krogih prvenstva v 1.B ligi navodstva je bil za novega predsednika soglasno sprejet g. Gvido Kres. V
nagovoru se je zahvalil vsem prisotnim za zaupanje in pa prejnjemu
èetrtem mestu, dosegli so 11 zmag in 5 porazov.
vodstvu za preteklo delo. Dejal je tudi, da je klub zael v teke organizacijske
in tekmovalne teave. Cilj novega vodstva je, da z novo organizacijo in
Za prvo mesto, in s tem za uvrstitev v 1.A ligo, sicer poteka ogorèen in izenaèendelom, takoj izbolja stanje v klubu. Pri vodenju kluba mu bodo pomagali
boj med Novo Gorico in Polzelo. Litijani pa se potegujejo za tretje mesto, kie podpredsednik Aco Jovanoviè, tajnik Uro Pavlica, blagajnik Boris Bevc
e vodi v dodatne kvalifikacije za nastop v najviji dravni ligi. Ekipa podin ostali èlani UO.
vodstvom trenerja Dema Ibiija je v dosedanjem delu prvenstva prikazala Vodstvo kluba si eli v bodoèe e bolje, kot do sedaj, sodelovati z obema
nekaj odliènih predstav, predvsem proti Rogli in Beigradu, katere jepreostalima kluboma v nai obèini z NK KRESNICE in NK JEVNICA. Da je to
premagala v litijski dvorani. Neprièakovano pa je izgubila z Radensko v Litijimono, je prvo potezo e naredilo vodstvo kluba NK KRESNICE, saj so letos
in s Konjicami v gosteh. Med igralci imajo najpomembnejo vlogo izkueniv januarju dovolili kar 4 bivim igralcem NK LITIJA povratek v matièni klub,
Rado Trifunoviè, Mario Japiè, Goran Puiè in Anel Blaeviè. Do konca prvenstvada bodo lahko v spomladanskem delu litijskemu klubu pomagali obstati v
je e 10 krogov, v katerih se obeta kar nekaj zanimivih tekem v litijski portniligi. Klubu so pristopili tudi trije novi igralci iz Ljubljane in vratar Lipicer
dvorani. Vstop na vse tekme je prost, zato v klubu vabijo gledalce, da obièejoRobert, ki je pred leti e bil èlan NK LITIJA. Èlanska ekipa se trenutno nahaja
na zadnjem mestu lestvice 1MNZ lige in cilj vodstva kluba je, da si èlanska
njihove tekme v èim veèjem tevilu.
ekipa izbori obstanek v ligi ter postane stabilno motvo. V kolikor se bodo
te elje uresnièile, pa UO e sedaj razmilja, o tekmovanju èlanske ekipe v
Naslednji tekmi v Litiji:
viji 3 SNL, v kateri je NK LITIJA e bila in kamor bi si litijski nogomet, èe
pogledamo zgodovino za nazaj, tudi zasluil.
24.2.07 ob 19.00 Litija-Cerknica
Novo vodstvo si eli izboljati in nuditi dobre pogoje za delo tudi mlajim
10.3.07 ob 20.15 Litija- Rudar
selekcijam U10, U12, U14, povabiti in pridobiti èim veè olskih otrok, da
priènejo
igrati v klubu in tekmovati zanj, saj brez mlajih selekcij ni razvoja
MARKO GODEC
v klubskem nogometu.
V programu UO je potrebno pridobiti in sestaviti tudi kadetsko ali
mladinsko ekipo, ki bi prièela s tekmovanjem v jesenskem prvenstvu. Tako
bi pridobili svoje igralce, ki bi v prihodnosti igrali v èlanki ekipi.
V imenu vodstva kluba vso zainteresirano javnost vabijo, da se jim
pridruite, ogledate tekme, pomagate po vaih moèeh in postanete del
uspenega projekta katerega si je novo vodstvo zadalo, za dobrobit litijskega
nogometa in Litije kot mesta.

LITIJA V BOJU
ZA TRETJE MESTO

Duan J.

VSE DEÈKE STARE 8 IN VEÈ LET, KI IMAJO RADI NOGOMET IN KI SI ELIJO
VADITI POD STROKOVNIM VODSTVOM TER TEKMOVATI ZA LITIJSKI KLUB
VABIMO, DA SE ZA VADBO OSEBNO OGLASIJO SAMI ALI V SPREMSTVU ENEGA
OD STAEV, DA SE DOGOVORIMO O MONEM TERMINU TRENINGA.

NK KRESNICE
V KLUBU PRIÈELI S
PRIPRAVAMI ZA NOVO
NOGOMETNO SEZONO
POMLAD 2006-07
Nogometni klub Kresnice je prièel 1.februarja s pripravam vseh
ekip, ki tekmujejo v Regionalni ljubljanski LEGEA ligi.
Tekmovanje se priène zadnji vikend meseca marca, zato bo dovolj èasa za
kvalitetne treninge. Treningi se vrijo v portni dvorani in zunaj na igrièu.
V drugi polovici meseca februarja pa se e planirajo prijateljske tekme, ki
bodo pokazale uspenost priprav.
V jesenskem delu tekmovanja so kresniki nogometai - èlani dosegli drugo
mesto takoj za ljubljansko Olimpijo. Cilji za spomladanski del tekmovanja
so osvojitev drugega ali tretjega mesta. Tudi mlaje ekipe imajo visoke cilje
in elimo jim, da jih bodo dosegli.
Igralski sestav bo v glavnem isti, na novo sta se registrirala dva igralca, odli
pa so tirje iz prvega motva, ki se vraèajo v matièni NK Litija, ki optimistièno
naèrtuje svojo prihodnost. Okrepitve ki so prile iz NK Kresnic bodo
omogoèile obstanek v ligi.
V NK Kresnice se v letonjem letu predvideva kar nekaj novosti. Poleg
poudarka na mlajih selekcijah in vkljuèevanju otrok, ki imajo veselje do
nogometa iz ire okolice, bo poudarek na izboljanju infrastrukture,
pogojem treniranja in tekmovanja. Zavisi pa vse od finanènih sredstev, ki
bodo na razpolago v letonjem letu. Pogreamo veèji interes drave, lokalne
skupnosti in sponzorjev (gospodarstvo) pri financiranju klubov, saj se ne
zavedajo poslanstva ki ga opravljajo drutva v korist mlaje populacije.
V letojem letu naj bi s pomoèjo sredstev Fundacije za port, obèinskih
sredstev ter lastnim delom in denarjem renovirali glavno igrièe in usposobili
nove vadbene povrine.
portni park Kresnice bo s sistematiènim dograjevanjem in dopolnjevanjem
dolgoroèno dobil pravo podobo urejenega portnega kompleksa tudi za
veèja tekmovanja.
Sedaj smo v Evropi, zato morajo biti ambicije in naèrti smeleji.
J.KOVIÈ

NOVA GENERACIJA
MOJSTROV IN BORCEV TER
AMBICIJE
TAEKWONDO KLUBA
MARTNO - LITIJA
V nedeljo 4. 2. 2007 je ljubljanski taekwondo klub Orient organiziral vse
potrebno za opravljanje izpitov za pridobitev DAN in POOM certifikatov (èrni
pas). Izpitni mojster je bil Anðelko Vuèenik, trener hrvake reprezentance.
Samega izpita se je udeleilo 25 taekwondoistov iz cele Slovenije, od tega tudi
kar nekaj taekwondoistov iz Taekwondo kluba martno  Litija.
Izpit je bil sestavljen iz tehniènega dela, kjer so taekwondoisti morali prikazati
znanje none in roène tehnike, predvsem udarce z nogo v skoku ter borbene
tehnike. Najbolj atraktivno pa je bilo prikazovanje znanja iz samoobrambe
in specialne tehnike, kamor sodi tudi lomjenje desk. Èlani Taekwondo kluba
martno - Litija so svoje znanje skozi treninge in priprave osvojili s pomoèjo
trenerjev Francija irclja in Maruke Vinikar, ki sta na tem izpitu
uspeno opravila izpit za tretji dan. Za uèenje samoobrambe pa v Taekwondo
klubu martno  Litija skrbi g. Hedviko Vinikar. Izpit za èrni pas (1. dan)
so uspeno opravili Katja Kremar, Nermin Rekanoviè, Anita Juvanèiè
in Mateja Boldin. Klub je tako uspeno vzgojil e eno generacijo mojstrov
te borilne veèine
S tem pa se delo v Taekwondo klubu martno - Litija e zdaleè ni konèalo, saj
so se èlani tekmovalne ekipe 10. in 11. februarja udeleili mednarodnega
tekmovanja v borbah M2, ki ga je organiziral klub iz Hrvake. Udeleilo se ga
je 325 tekmovalcev iz 38 klubov iz Hrvake, Èrne Gore, Srbije, Bosne in
Hercegovine, Èeke, Nemèije in seveda Slovenije. Tokrat so se izkazali
predvsem mlaji èlani kluba. Domen Pirc je tako v kategoriji, kadeti do 12
let (- 39 kg), ko je e premagal dva nasprotnika, po napeti finalni borbi, kjer
je o zmagovalcu odloèala »zlata pika«, osvojil prvo mesto. David Zagorc je
v kategoriji do 12 let (- 27 kg) dosegel odlièno tretje mesto. Prav tako sta tretje
mesto dosegla Patricija Zupan v kategoriji do 12 let (- 29 kg) in Miha
Frikovec v kategoriji do 12 let (+ 47 kg). Pri starejih kadetih je bil
najuspeneji Meris Kapiè, ki je v kategoriji do 14 let (- 49 kg), dosegel 1.
mesto. Tudi med èlani je Ale Kolar v kategoriji do 72 kg dosegel odlièno
tretje mesto. Tekmovanja sta se udeleila e mladinca Nermin Rekanoviè in
Gaper Repina.
To tekmovanje pa je bilo posebno tudi zato, ker sta na njem sodili dve
Slovenski sodnici, ki sta hkrati èlanici Taekwondo kluba martno  Litija:
Maruka Vinikar, predsednica Slovenske WTF sodnike organizacije in Anita
Juvanèiè.
Kljub dosedanjim odliènim rezultatom na podroèju tehnike in borb pa èlani
Taekwondo kluba martno  Litija ne bodo poèivali, saj e 24. 2. 2007
pripravljajo sodniki seminar, ki bo potekal v Litiji. Najveèji projekt v
letonjem letu pa bo organizacija tekmovanja v borbah, za katerega upajo,
da bo v prihodnjih letih postalo mednarodno in bo v Litijo pripeljalo
tekmovalce iz veè evropskih drav. Tekmovanje se imenuje TAEKWONDO
POKAL MARTNO - LITIJA, in bo letos potekalo 3. marca 2007 v

telovadnici Gimnazije Litija.

Mateja Boldin

ZAGORJE: AH
Regijskega ahovskega prvenstva kadetov in najmlajih v starosti
od 10 do 14 let, ki je bilo v Zagorju, so se udeleili tirje ahisti in
ena ahistka iz .K. Litija.
V konkurenci deèkov do 10 let je Slapnièar Tine osvojil 3. mesto.
Pri deèkih do 12 let je postal prvak Hostnik Miha.
Pri fantih do 14 let je postal prvak Hostnik Jure  6 toèk, Benedièiè Izidor je
zasedel tretje mesto s tirimi toèkami.
Pri dekletih do 12 let je zmagala krabanja Karolina.
Hostnik Jure U-14, Hostnik Miha U-12, krabanja Karolina U-12 so se uvrstili
na dravno prvenstvo, ki bo do 25.2.2007 do 3.3.2007 v Murski Soboti.
Za K Litija, Kolar Sreèo, Fide mojster
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NOVIÈKE JSKD OI LITIA

Leila, Vija strokovna ola, d.o.o.,
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
tel. 01/2811340, http://www.leila.si
irena.marinko@guest.arnes.si

Kaj vse smo poèeli v preteklem letu
Najprej malo statistike: Obmoèna izpostava Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (OI JSKD) deluje na podroèju
dveh obèin: obèine Litija in obèine martno, kjer je skupno
tevilo prebivalcev obeh obèin 20.000 (14.800 in 5.200).
Na tem obmoèju je registriranih 36 kulturnih drutev in
dve zvezi drutev.
Razgibano kulturno ivljenje poteka tudi na gimnaziji in
na vseh osnovnih olah, èeprav tam e nimajo registriranih
olskih kulturnih drutev.
Organizirana ljubiteljska kulturna dejavnost je potekala
tudi znotraj nekaterih drutev, katerih osnovna dejavnosti
ni kultura. Ocenjujemo, da se na obmoèju obeh obèin
preko 10% obèanov aktivno ukvarja s kulturo, ki na leto
skupaj z obmoèno izpostavo JSKD izvedejo 350 kulturnih
dogodkov v domaèih dvoranah in na gostovanjih.
Njihovo ustvarjanje je spremljalo 36.000 obiskovalcev,
kar pomeni povpreèno 288 obiskovalcev na prireditev.
Drutva lahko razdelimo med tista, ki imajo veè razliènih
sekcij, taknih je 16, drutev z eno sekcijo pa 19.
Med njimi je najveè pevskih skupin (27), 11 instrumentalnih, 7 gledalikih oz. lutkovnih, 7 recitatorsko-gledalikih,
6 likovnih oz. foto sekcij, 4 plesne, 2 folklorni, 1 filmska,
1 literarna ter 7 sekcij, ki se ukvarjajo z razliènimi
dejavnostmi, predvsem organizacijo druabnih dogodkov. Med sekcijami, ki jih drutva navajajo, je kar nekaj
èisto papirnatih.

Zbor sv. Nikolaja med izvedbo Elizabethae vero
impetus est tempus, Jacobusa Gallusa na 45.
mednarodnem zborovskem tekmovanju »C. A.
Seghizzi« (foto: arhiv drutva Nova kultura)
Najtevilèneje drutvo je Nova kultura, znotraj njega
delujejo odrasli, dekliki in otroki zbor ter instrumentalna skupina, njim po tevilènosti sledi Pihalni orkester,
pa KUD Folklorna skupina Javorje s tirimi sekcijami
(plesna, tamburaki orkester, ljudske pevke, instrumentalna skupina), Drutvo HUD KUD s petimi sekcijami
(bobnarji, plesna skupina, jazzisti, foto, likovna), Pevsko
drutvo Zvon, Prosvetno drutvo martno in tako naprej.
Po vseh veèjih okolikih naseljih od Jevnice, preko
Kresnic, Vaè, Konjice, Polnika, Dol, Gabrovke,
Primskovega, Javorja, Kostrevnice in Velike tange delujejo razlièno velika in razlièno aktivna drutva, znotraj
katerih deluje veè sekcij, in pripravljajo svoje letne
nastope ter sodelujejo na vsaki domaèi prireditvi.
e posebej bi izpostavila zelo aktivna drutva, ki z drugimi
drutvi v kraju sodelujejo pri e tradicionalnih turistiènokulturnih prireditvah, ki privabljajo vsako leto veè
obiskovalcev. To so: KUD Polnik (pohod od cerkvice do
cerkvice, deela Polharija,), KUD Venèeslav Taufer Dole
(oglarska deela), KUD Lipa Vaèe (prireditve GEOSS ).

Plesna skupina Kike
HUDKUD Litija na
Medobmoèni reviji
plesnih skupin v
Horjulu, maj 2006
(foto: J.Eren)

NAJVIDNEJI DOSEKI naih ljubiteljskih kulturnih

(po)ustvarjalcev v preteklem letu so:
ð Pevski zbor sv. Nikolaj (drutvo Nova kultura) je na 45.
mednarodnem zborovskem tekmovanju Seghizzi - 8.
in 9. julij 2006, Gorica  Italija  dosegel 3. mesto v
monografskem programu
ð Tamburaki orkester KUD FS Javorje je dosegel srebrno
plaketo na dravnem tekmovanju na Ptuju, nato pa se

je udeleil e dveh mednarodnih festivalov V Bijelom
Polju v Èrni Gori in v Buevcu na Hrva kem; skupaj s
folkloristi je v jeseni gostoval tudi v Litvi
ð KUD Folklorna skupina Javorje je bila soorganizatorica
mednarodnega folklornega festivala Slofolk v maju;
ponovno je bila izbrana za nastop na dravni reviji v
Èrnomlju; v jeseni so se podali na gostovanje v Litvo
ð tolkalisti in plesna skupina Kike HUDKUD Litija so bili
nominiranci za ivine plesne dneve 2006  za
sodelovanje na dravni reviji sodobnega plesa
ð nominacija PS Rondo za Pika miga 2006  za
sodelovanje na dravnem sreèanju otrokih plesnih
skupin
ð Oktet Valvasor je bil izbran med 10 najboljih slovenskih
oktetov, ki so se predstavili na dravni reviji v Viteki
dvorani breikega gradu
ð uspeen nastop na 2. regijskem tekmovanju odraslih
pevskih zborov v Trbovljah je imel Mlaji MePZ KUD
Jevnica
Poleg navedenega so svojevrstni doseki prav vsi letni
nastopi drutev, samostojni koncerti in premiere, e
posebna doivetja pa so bile obletnice: 100 let petja v
sredièu Slovenije, 30- letnica delovanja enskega zbora
KUD Fran Levstik Gabrovka, 20- letnica meanega
cerkvenega zbora na Polniku, 10 let delovanja enskega
uèiteljskega zbora Litus, 10-letnica meanega mladinskega
zbora Zlati arek KUD Dole in 5 let delovanja bobnarske
skupine Perkakns.
Za marsikateri doseek ima zaslugo tudi obmoèna
izpostava JSKD, ki s svojo organizacijsko, pa tudi
strokovno dejavnostjo pomaga ljubiteljskim kulturnim
ustvarjalcem k njihovi rasti.
Doseek je gotovo tudi v dovolj velikem zanimanju za
razne izobraevalne oblike, e posebej tiste, ki jih
organiziramo na naem obmoèju. Tako je bil tudi program
izpostave JSKD naravnan, da poleg obveznih preglednih
prireditev poskrbi za èim dostopneje izobraevanje.
Organizirali smo 7 obmoènih in medobmoèni seminar, s
151 udeleenci, 16 èlanov drutev pa se je preko sklada
izobraevalo na razliènih dravnih seminarjih.
OI JSKD je v preteklem letu organizirala 28 prireditev. Pri
veè kot polovici projektov so bila soorganizatorji domaèa
drutva. Koprodukcija se je pokazala kot zelo dobra oblika
sodelovanja.
Nae skupine so sodelovale e na 12 obmoènih oz.
medobmoènih prireditvah, ki jih organiziramo skupaj s
sosednjimi izpostavami v regiji ter na eni dravnih reviji
in enem tekmovanju.
Izpostava JSKD se je tudi v preteklem letu povezovala in
vkljuèevala v delo drutev, pomagala pri drutvenih
projektih, sodelovala na njihovih sestankih oz.vajah.
Uspeno smo sodelovali tudi s Knjinico Litija, s Kulturnim
centrom in s olami.

VIJE STROKOVNO IZOBRAEVANJE: POSLOVNI SEKRETAR
Vizija in strategija ole: Nae poslanstvo je dati tudentom dobro izobrazbo in pripeljati do diplome tudi
tiste, ki se ne morejo pogosto udeleiti predavanj: matere z otroki, komercialiste na terenu, zaposlene v tujini.
Specializirani smo za izobraevanje poslovnih sekretarjev, zato vsebine pri veèini predmetov vsebujejo praktiène
primere, znaèilne prav za ta delovna mesta.
Predmetnik:
I letnik: Raèunalnitvo in informatika, Gospodarsko pravo, Organizacija poslovanja, Psihologija dela, Ekonomika
in management podjetja, Raèunovodstvo in finanèno poslovanje, Poslovno sporazumevanje v angleèini,
Praktièno izobraevanje.
II letnik: Sodobno pisarniko poslovanje, Koncepti in veèine komuniciranja, Raèunalniki praktikum, Javna
uprava, Poslovno sporazumevanje v nemèini, Poslovno sporazumevanje v slovenèini, Praktièno
izobraevanje.
Organiziranost tudija: Izobraevanje traja dve leti. tudij se zakljuèi z diplomsko nalogo in zagovorom.
tudijsko leto se priène oktobra in konèa junija. Predmetnik in tevilo ur sta prilagojena programu za odrasle.
Predavanja potekajo modularno, po posameznih predavanjih se opravljajo izpiti. Èe imajo kandidati dve ali veè
let delovnih izkuenj na poslovno administrativnem podroèju, so lahko delno ali v celoti oproèeni opravljanja
praktiènega izobraevanja. Po uspenem zakljuèku izobraevanja izda Vija strokovna ola Leila d.o.o. javno
veljavno diplomo in tudent pridobi naziv Poslovni sekretar/Poslovna sekretarka.
Cena enega letnika je 1269 evrov, èe se plaèa v enem obroku. Èe tudenti plaèajo v treh obrokih, je cena
1335 evrov za en letnik. V olnino je vkljuèena vpisnina, uèbeniki in ponavljanje izpitov.
Zakaj bi izbrali nas?
1) S tudenti delamo individualno. Ne pomenijo nam le tevilke, ampak ljudi, s katerimi imamo prijateljske
stike.
2) tudenti imajo monost, da zakljuèijo tudij prej kot v dveh letih.
3) tudenti so organizirani v delovne skupine, kar poveèuje uèni uspeh in prispeva k nastajanju novih
poslovnih in prijateljskih vezi.
4) olnina je med najnijimi v Sloveniji.
5) Izobraevanje izvajajo predavatelji z univerzitetno diplomo, magisterijem ali doktoratom, ki imajo izkunje
pri delu v gospodarstvu in pouèevanju in uporabljajo sodobne uène metode.
6) Monost nadaljevanja tudija na mednarodni visoki strokovni oli na Finskem.
Informacije o vpisu dobite na telefonski tevilki 01/2811340 ali preko internetnega naslova
irena.marinko@guest.arnes.si

NOVO VODSTVO OO ZZB NOV LITIJA
Po smrti predsednika OO ZZB NOV Litija, Martina Mirnika, so se v obèinski
organizaciji prièele obirne priprave na izvolitev novega vodstva.
Obèinski odbor je z vso resnostjo pristopil k evidentiranju in na to mesto predlagal Mira Kapljo, obèinskega
svetnika in nekdanjega dolgoletnega upana obèine
Litija.
V skladu s spremenjenim statutom borèevske organizacije je za podpredsednika borèevske organizacije
evidentiral Joeta Mirtièa, nekdanjega obèinskega
podupana.
Na izredni volilni skupèini, ki je bila 28. decembra 2006
v bistroju Valvasor  udeleili so se je delegati vseh KO 
sta bila omenjena kandidata tudi soglasno izvoljena.

Novi predsednik Miro Kaplja je v nagovoru ob izvolitvi
poudaril, da si bo borèevska organizacija v Litiji tudi v
prihodnje prizadevala, da bi se vrednote NOB in svetle
tradicije OF nikoli ne pozabile, saj so vgrajene v same
temelje samostojne in neodvisne drave Slovenije.
Svoje delo je v teh dneh prepustila mlajim moèem tudi
dolgoletna, zelo uspena tajnica ZZB Anica Mali, ki so se
ji borci za njeno portvovalno delo toplo zahvalili in ji
izrekli vse priznanje.
J. SEVLJAK

POSVET PREDSTAVNIKOV KORK
Ex tempore Javorje 2006 - na obisk v svoj atelje nas je
povabil domaèi ustvarjalec Bojan tine (foto: Sonja
Perme)

Plesna skupina Glasbene ole Litija -martno na
Medobmoèni reviji plesnih skupin v Horjulu, maj
2006 (foto: J.Eren)
Obmoène izpostave JSKD in drutva se intenzivno
povezujemo tudi znotraj osrednje Slovenije, saj 10
obmoènih izpostav tvori koordinacijo (od Koèevja preko
Cerknice, Logatca, Vrhnike, deset obèin okoli
Ljubljane, Litije, Zagorja in Trbovelj do
Hrastnika). Znotraj Zasavja pa smo se povezovali e nekoliko tesneje, saj na kar nekaj
podroèjih organiziramo skupne obmoène
revije (folklora, literatura, male pevske
skupine, lutkovne skupine, otroka gledalièa).
Èe se za konec zopet malo poigram s tevilkam:
obmoèna izpostava JSKD je sama ali v
koprodukciji z drutvi izvedla 28 prireditev s
3330 nastopajoèimi in 6590 gledalci, kar
pomeni, da je vsako prireditev OI JSKD v
povpreèju obiskalo 235 obiskovalcev. In to za
kulturno ponudbo in zagotavljanja dostopnosti
do teh dobrin ni nezanemarljivo.
Rosana MAÈEK, OI JSKD Litija

V torek, 6. februarja 2007, je bil v veliki sejni sobi Obèine Litija posvet
predsednikov, tajnikov in blagajnikov KORK Obèine Litija in Obèine martno pri
Litiji.
Zbrali smo se, da pregledamo nae delo v preteklem letu
in si skupaj postavimo nove naloge za tekoèe obdobje.
Poudarek posveta je bil na novem naèinu blagajnikega
poslovanja krajevnih organizacij, zato smo medse
povabili tudi go. Anico Svetina, predsednico OZRK
Radovljica in èlanico NO RKS, ki se al naega sreèanja
zaradi bolezni ni mogla udeleiti. Poslala pa nam je vse
potrebno gradivo, da smo spoznali tudi zakonske
podlage, ki zahtevajo takno poslovanje.
V letu 2006 smo se prvikrat sreèali tudi z akcijo »Dobava
hrane iz intervecijskih zalog EU«. Akcija je bila v obeh
obèinah zelo odmevna, saj so vsi dobitniki paketov, ki
so bili predlagani s strani KORK, obeh obèin, socialne in
patronane slube, in tisti, ki so sami zaèutili potrebo po
takni hrani, pakete z veseljem sprejeli. Preprièani smo,
da so jih tudi s pridom uporabili. V novi sezoni smo se
ponovno javili na razpis in èe na njem uspemo, se bomo
s podobno akcijo sreèali tudi v letonjem letu.
Sicer pa je bil na dogovor, da negujemo nae »stare« akcije
kot so druabna sreèanja, letovanje otrok, letovanje
starostnikov, preventivna merjenja, izlet starejih in

invalidnih oseb, tekmovanje uèencev O, teèaji prve
pomoèi in seveda krvodajalske akcije ter pomoèi najbolj
ogroenim na naem podroèju. elimo si, da kaknih
posebnih hitrih akcij ne bi bilo potrebno izvajati, se pa
zavedamo, da je to naa naloga - pomagati ob naravnih
in drugih nesreèah- zato bomo tudi v morebitnih taknih
primerih delali skupaj, zavzeto in v vsej svoji moèi.
Na posvet smo povabili tudi upana obeh obèin, da bi si
tako e laje ustvarila sliko delovanja prostovoljcev
Rdeèega kria na terenu.
Veseli lahko povemo, da se je upan Obèine Litija g.Franci
Rokavec, kljub preobilici svojega dela, naemu povabilu
odzval in namenil naim prostovoljcem vzpodbudne
besede. Potrdil je potrebo po prostovoljnem delu na
terenu, ker le tako lahko spoznamo in zaèutimo stiske
nae sredine. Zaelel nam je uspenega dela tudi v bodoèe
ter nam obljubil pomoè in podporo Obèine Litija.
Gospodu upanu se iskreno zahvaljujemo.
P.H.

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

PIZZERIA KAPRA ZAPOSLI PIZZOPEKA (monost priuèitve) IN
GOSPO ZA POMOÈ V KUHINJI. TEL. 041 711-507 ð GLIHA ANDREJ
Unikatna poslikava nohtov. GSM: 041-388-661.

Javno glasilo
OBÈAN je vpisano v evidenco
javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. t.
1638. Èasopis prejemajo
vsa gospodinjstva v
obèini LITIJA.
Izdajatelj: Tiskarna ACO, Jovanoviè
Aleksander s.p., CDK 39, 1270 Litija,
TEL: 01/898-38-43
Glavni in odgovorni urednik: Marko
Djukiæ; Oblikovanje: Sao Jovanoviè; Grafièna priprava in tisk:
Tiskarna ACO, Litija
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ZAHVALA
Podpisani Godniè Slavko Kresnice 88, se zahvaljujem vsem tistim, ki
ste mi za moj 80. rojstni dan izrekli ustne ali pisne èestitke. Posebno se
zahvaljujem Sekciji vojakih vojnih invalidov Litija kakor tudi drutvu
vojakih vojnih invalidov Ljubljana, ter obèinskemu odboru Zveze
borcev NOV Litija.
Hvala e enkrat vsem skupaj!
Slavko

OBVESTILO
Mestna skupnost Litija obveèa prebivalce Litije,
da ima pisarno na Ulici Mire Pregljeve 1 (portna
dvorana) za obiske meèanov odprto vsako sredo
od 16. do 17. ure.

Mestna skupnost Litija

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

OPRAVIÈILO
Podpisani LEOPOLD ULÈAR, stan. Gozd-Reka 20,
martno pri Litiji, se gospodu Francu Èernetu, stan.
Gozd-Reka 1, martno pri Litiji, opravièujem za vse
neresniène trditve, ki sem jih o njem izrekel v mesecu
juniju in juliju 2005.
Leopold Ulèar

KRI REŠUJE •IVLJENJA.
MO
JA KRI - V
ARN
A KRI
OJ
VARN
ARNA
ZAME, ZA
TE, ZA V
SAK
OG
AR.
ZAT
VS
AKOG
OGA
Daj majhen delèek sebe za dobro drugega.
RKS Obmoèno zdruenje Litija Vas vljudno vabi, da se udeleite
krvodajalske akcije, ki bo 15. in 16. marca 2007
od 7.00 do 15.00 ure
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji.

Rada imela si ivljenje, borila si se,
a zmanjkalo ti je moèi
in tiho, mirno zaprla si oèi.

ZAHVALA
ob boleèi izgubi nae drage ene, mame,
taèe, babice in prababice

ANGELCE VODENIK
rojene KIRM
26.03.1928 - 12.02.2007
iz Laz pri Gabrovki

Nisi rekla niti zbogom,
niti roke mi podala,
a v mojem srcu vedno bo ostala.

ZAHVALA
V 92 letu ivljenja nas je zapustila naa mama, babica,
prababica, taèa in teta

V SPOMIN

ANGELA MOL

12. februarja je minilo 10 let odkar nas je zapustil dragi oèe

rojena KLOPÈIÈ
(1915 - 2007)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem, ki ste soèustvovali z nami in nam
izrekli soalje. Hvala za poklonjeno cvetje in sveèe ter vsem, ki
ste darovali za cerkev in svete mae. Posebna zahvala tudi
patronani sestri Mateji za obiske na domu. Hvala g. upniku
za opravljen pogrebni obred, ga. Heleni za besede ob slovesu,
mokemu in cerkvenemu pevskemu zboru in vsem neimenovanim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem skupaj e
enkrat iskrena hvala!

Ob boleèi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem, ki so nam izrekli soalje, darovali za svete
mae, cvetje in sveèe. Posebna zahvala osebju Doma Tisje za
vso skrb in nego ter dr. Marku Kolku za lajanje njenih boleèin.
Iskrena hvala gospodu upniku Janezu Zaletelu iz Hotièa za
lepo opravljen cerkveni obred. Hvala tudi igi Toriju za lepo
zaigrane pesmi. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem
tevilu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni alujoèi

alujoèi: hèerke Danijela, Joi in Anèka z druinami

BREGAR ANTON
iz Litije

Hvala vsem, ki mu priigate sveèe.

Tvoji: sin Rok, hèerke Tadeja, pela, Marua

Reka ivljenja teèe in valovi,
tebe pa med nami
e 10 let veè ni.
Na grobu tvojem
lahtne roe cvetijo,
sveèke tiho gorijo.
V naih srcih prostor je,
kjer hranimo vse spomine na te.

Z A H V A L A
Ob smrti nae drage mame, babice,
prababice

LUDOVIKE KOVIÈ VETTORAZ

Z A H V A L A
Ob izgubi nae mame, babice in prababice

V SPOMIN

MARIJE KANDUÈ

20. februarja 2007 mineva 10 let odkar nas je zapustil na
dragi mo, oèe, stari ata in brat

02.02.1908  25.01.2007

roj.Pregelj

1911-2007
iz KRESNIC

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki duo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in sovaèanom za darovane cvetje in sveèe ter ustno in pisno
izraene tolailne besede.
Posebno se zahvaljujemo dr.Ptièarjevi, osebju doma Tisje in
dr.Kolku za posebno skrb v èasu njenega bivanja v domu.

z Brega pri Litiji

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti, gospodu upniku tefanu Pavliju za lepo opravljen obred
in lepe poslovilne besede, pevcem, pogrebcem in gospodu
Setnièarju za zaigrano Tiino.

Ob deseti obletnici slovesa se iskreno zahvaljujemo vsem , ki
postojite ob njegovem grobu, mu priigate sveèke in se ga
spominjate.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob slovesu od nae
mame izrazili soalje, darovali sveèe in cvetje, ter jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Hvala osebju Doma Tisje za skrb med njenim bivanjem v domu. Posebna zahvala njenim sostanovalkam za pomoè in
vsem, ki ste ji s svojimi obiski polepali in krajali urice.
Hvala gospodu dekanu Okoliu za lepo opravljen obred, polnikim pevcem za soèutno zapete pesmi in igi Toriju za
zaigrano melodijo.

Njeni: Joe, Janez in Vika z druinami

Vsi njegovi

Vsi njeni

Glej! e zadnja arka.
Posluaj! e zadnja pesem.
Potem stik gore s srcem neba,
ki ne vidi in ne slii,
samo èuti.
Gora sprejme arka,
srce poslua pesem

in nekje ugasne arek
in pesem utihne,
nebo pa e kar èuti.
Mi pa gledamo in posluamo
namesto njega od tukaj do
onstrani!
(Mateja)

ANTON RAZPOTNIK
Polnik 19

Besede tvoje ve ata,
e vedno vredne so zlata.

V SPOMIN
ZAHVALA

V SPOMIN

ob izgubi naega dragega

8. 2. 2007 je minilo deset let
odkar nas je zapustil na dragi

ROMANA BUÈARJA

MARJAN TOME
MARJANU
SAVKU
1954 - 1973

ALOJZU
URIÈU
1953 - 1994

Vsi njuni in zvesti prijatelji

Pomlad bo na na vrt prila
in èakala, da pride ti.
Sedla bo na rona tla in
zajokala, ker te ni.

11.03.1929 - 14.12.2006
iz Litije

1933 - 1997

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem
grobu v Zg. Hotièu.
ena Joefa, sinova Marjan in Bogo z druinama ter ostalo
sorodstvo

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.

V SPOMIN

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in Invalidski organizaciji za izreèena soalja, podarjeno cvetje in sveèe, g. upniku za lepo opravljen obred in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.
Vsi njegovi

Èe bi solza mrtve obudila
ne bi njega e eno leto
hladna zemlja krila.

V SPOMIN

V SPOMIN

5. februarja je minilo eno leto
odkar nas je zapustil na dragi

Mineva alostnih deset let, odkar je mnogo prezgodaj odel
od nas ljubljeni mo, oèe in dedek

6. februarja je minilo dve leti odkar nas je zapustila naa
draga mami, stara mama, taèa in sestra

MIHA KOPRIVC

MARIJA TEFIN

MIRKO MEDVEEK

iz Litije

1926 - 2006

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem
grobu.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njeni najdraji

Druina in sorodniki

Spominjamo se ga z boleèino v srcu. Hvala vsem, ki postojite
ob njegovem grobu, prinaate cvetje, priigate sveèke in se
ga spominjate.
Vsi njegovi

Zapustil si nas
tako tiho in neprièakovano,
NE IVI veè z nami
ampak v nas.

V SPOMIN
26.2. 2007 bo minilo eno leto odkar nas je zapustil
na oèe in mo

Tiho h grobu pristopimo
in bliino tvojo èutimo.

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

V SPOMIN
19. februarja mineva eno leto odkar nas je zapustil
na dragi mo, oèe, dedek, brat in stric

DRAGO MARIJANOVIÆ

STANE AVBELJ

Hvala vsem, ki se ga spominjate in pristopite k njegovemu
grobu ter mu priigate sveèe.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in mu priigate sveèke.

ena Jelica, hèi Karmen, sin an

Vsi njegovi

iz Velike Kostrevnice 29

V SPOMIN
Tiha boleèina spremlja spomin na 20. februar 2006,
ko se je za vedno ustavilo srce nae drage

FRANÈIKE JANEIÈ
1941 - 2006
iz irmanskega hriba

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, priigate sveèe,
prinaate cvetje in se je spominjate z lepo mislijo.
Vsi njeni

NIK RAZBOREK, NASTJA KOLAR IN
MARJAN ÈUK - NOVI DRAVNI PRVAKI
Nik Razborek in Nastja Kolar sta opravièila vsa
prièakovanja in brez teav opravila z vso slovensko
konk urenco v kat egoriji do 14 let, na Dr avnem
prvenstvu v Rogaki. Postala sta nova zimska dravna
pr vaka do 14 let. Nik je poleg naslova posamezno,
osvojil tudi naslov dravnega prvaka v dvojicah. Nik in
Nastja sta trdno na prvem mestu slovenske tenike
lestvice do 14 let in brez dvoma najbolja v svoji
konkurenci. Odlièno se je z uvrstitvijo v èetrtfinale
odrezal Bla Bizjak, v dvojicah pa je osvojil naslov
viceprvaka. Na lestvici TZS do 14 let pa je trenutno na
2.mestu, za Nikom Razborkom  torej absolutna
prevlada Tenis kluba AS Litija v kategoriji do 14 let.
Da pa nismo uspeni samo v mladinskih kategorijah je v
Domalah na dravnem veteranskem prvenstvu
dokazal Marjan Èuk , ki je z » levo roko« opravil z vsemi
tekmeci in osvojil naslov dravnega prvaka ter s tem samo
potrdil, da njegovo trenutno 9. mesto na svetovni
veteranski teniki lestvici ni nakljuèje.

PIA ÈUK IN MARK ÈUK Z RAFAELOM NADALOM
NA MALLORCI
nagradnim skladom 10.000 $ na Mallorci tudi Anja
Poglajen. Kljub odpovedi je na svetovni WTA teniki
lestvici napredovala za 10.mest, ker je nekaj tekmovalk
pred njo izgubilo nekaj toèk. Anja je tako trenutno na
906. mestu WTA lestvice.
Marjan Èuk se je po nekaj treningih, ki jih je na Mallorci
opravil z Markom in Pio Èuk, nekaj dni pa so tam trenirali
tudi Anja Poglajen in Lara Kralj, uspel dogovoriti za
sodelovanje z enim najveèjih tenikih strokovnjakov in
trenerjev, pancem Jofrom Porto, trenerjem Carlosa Moye
in Rafaela Nadala, katerega so imeli na Mallorci tudi
prilonost opazovati med treningi. panec bo v Tenis
klubu AS Litija treniral
z najboljimi tekmo-

NIK RAZBOREK- DRAVNI PRVAK, S TRENERJEM FILIPÈIÈ ALEOM

valci 12 dni, potem pa
se bo nekaj njih zopet
odpravilo z njim na

V kategoriji od 8-11 let je bil najuspeneji Grega Kokalj,

Mallorco. Najbr ni

ki je zmagal v kategoriji do 10 let, Nejc ter je osvojil

potrebno

pokal za 3. mesto, prav tako Lara Bizjak pri deklicah. V

poudarjati,

kategoriji do 11 let je bila uspena Karin Jug, ki je tudi

navduenje s strani

stala na zmagovalnih stopnièkah in osvojila pokal za 3.

otrok veliko, prijetno

mesto. V midi tenisu je Jamek Nina osvojila 2.mesto,

pa je bil nad njimi in

Sire Sara pa 3. mesto.

nad klubom AS pre-

posebej
da

je

seneèen tudi trener
Nik Razborek in Nastja Kolar sta po dravnih prvenstvih

Jofre

odpotovala na evropsko turnejo v angleki Bolton in

pohvalil dosedanje

francoski Tarbes. V Boltonu se je Nik uvrstil v osmino

delo naih trenerjev,

finala, Nastja pa v èetrtfinale, v Tarbesu pa sta oba izpadla

ter jim seveda pri-

v drugem kolu, kajti obeh se je e lotevalo virusno

maknil e kak nasvet

na ekipnem evropskem prvenstvu na Norvekem,

ki

je

 kaken , to pa je se-

obolenje, ki je oba kar za nekaj èasa poloilo v posteljo.
Nik je moral zaradi bolezni celo odpovedati sodelovanje

Porta,

TRENER JOFRE PORTA

veda skrivnost. Kako
daleè se bo to sodelo-

kamor bi moral odpotovati s slovensko reprezentanco,

vanje e odvijalo je

Nastja pa bo branila slovenske barve v Minsku, kjer se

seveda trenutno e prezgodaj napovedovati, upamo pa

bodo merila dekleta.

seveda na najbolje.

Zaradi bolezni je morala odpovedati dva turnirja z

Melita POGLAJEN

Reeno nagradno krianko poljite do 08.03.2007 na naslov
urednitva. Izrebali bomo 3 reevalce, ki bodo prejeli knjigo
GEOSS - veèjezièni povzetek
vodnika.
Nagrade prispeva: Drutvo
GEOSS.

IZREBANCI JANUARSKE
KRIANKE:
1. Tine KUDER, Sava 6, Sava
2. Valentina BEGIÈ, Maistrova 8, Litija
3. Olga RAZPOTNIK, Kresnice 1a, Kresnice
Izrebanci prejmejo knjigo Ivana Godca: Litija
- vèeraj, danes, jutri v Tiskarni Aco, Litija.

Ime in priimek:
_______________________
Ulica: __________________
Pota:___________________
TEL: ___________________

