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NOVICE IZ OBÈINE LITIJA
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MARIJA PIRC
nastopila na dravni
plesni reviji

PROBLEMATIKA
LJUDSKE UNIVERZE
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DESET LET

GIMNAZIJE LITIJA

Deset let Gimnazije Litija je pomemben mejnik, je potrditev njene
uspenosti in zadovoljstva vseh, ki so verjeli, da je gimnazija v Litija
mogoèa. Do septembra 2007 je maturiralo 512 dijakov, od tega je
22 zlatih maturantov.

JAVNE TRIBUNE
OBÈINE LITIJA

kultura, sociala, port
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... iz uredništva ...

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Novembrsko tevilko smo zaradi tevilènosti in obsega prispevkov
razirili. Uvedli smo tudi novost. Odslej bomo za prispevke, ki
polemizirajo z javnimi institucijami in podjetji, ki izvajajo javne
storitve, omogoèili odgovor v isti tevilki. Razlog za takno odloèitev je preprost: kot meseènik Obèan ne more dejansko biti
aktualen in odgovor v naslednji tevilki pomeni enomeseèni zamik,
v katerem lahko pride do sprememb, se pozabi na prvotno izpostavljeno problematiko in podobno.
Èlankov ne bomo poiljali v branje brez vednosti avtorjev. Vsakega
avtorja tovrstnega èlanka bomo obvestili, da bo èlanek poslan v
branje pristojni instituciji, ki bo imela monost odgovora v isti
tevilki, ne pa tudi vpliva na objavo èlanka. Skratka, v nobenem
primeru to ne pomeni cenzure ali kakrnega koli omejevanja
avtorjev kritiènih èlankov. Z naega vidika pomeni le bolj zanimivo
branje, saj bo na ta naèin problematika osvetljena z razliènih zornih
kotov. Upamo, da to kritiènih peres ne bo odvrnilo od pisanja, saj
se rubrika Aktualno dobro razvija in upamo, da se bo e naprej.
M.D.

Zapisani v Zlato knjigo Gimnazije Litija
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Prispevke poljite do 8. DECEMBRA 2007 v elektronski
obliki na naslov: Tiskarna ACO, C.D.K. 39,1270 Litija
ali po e-poti: obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net.

2 November 2007

O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

POROÈILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

iz 11. redne seje Obèinskega sveta, ki je bila v èetrtek, 25.10.2007
ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi Obèine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil upan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu najprej
ugotovil sklepènost sveta (od 23-ih svetnikov je bilo prisotnih vseh 23).
Svetniki so najprej brez pripomb potrdili skrajani zapisnik 10.redne
seje obèinskega sveta z dne 25.9.2007, nato pa kar nekaj èasa porabili
za sprejemanje dnevnega reda 11.redne seje, ki je na koncu obsegal
11 vsebinskih toèk, med njimi pa povzemamo naslednje:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PRORAÈUNU OBÈINE LITIJA ZA LETO 2007
- skrajani postopek

Svetniki so po dolgi obravnavi, v kateri je bilo s strani svetnikov LDS
vloenih tudi nekaj amandmajev, sprejeli rebalans letonjega
obèinskega proraèuna in potrdili e med letom opravljene prerazporeditve proraèuna za leto 2007. Sprejeli so tudi sklep o letonji
zadolitvi obèine v viini do enega milijona evrov, ki je namenjen za
plaèilo veèjih obèinskih investicij v olstvo, ceste in vodovode.
Spremembe obèinskega proraèuna za leto 2008 pa bodo obravnavali
na decemberski seji.

ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBÈINSKE
UPRAVE »MEDOBÈINSKI INPEKTORAT IN REDARSTVO
OBÈIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANÈNA GORICA, LITIJA
IN MARTNO PRI LITIJI - drugo branje

Medobèinski inpektorat bo med drugim opravljal zlasti naloge s
podroèja gospodarske javne slube (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
èièenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s
komunalnimi odpadki, javna snaga in èièenje javnih povrin, urejanje
javnih poti, povrin za pece in zelenih povrin, gasilska sluba,
vzdrevanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti, pokopalika
in pogrebna dejavnost), komunalne takse, javni red in mir ter drugih
podroèij, ki jih doloèajo obèinski sploni akti.
Omenjen odlok so e sprejele vse obèine ustanoviteljice, tako da se
prièakuje, da bo Inpektorat prièel z delom v naslednjem letu, o èemer
pa bo obèina javnost e obveèala.

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

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

ODLOK O KATEGORIZACIJI OBÈINSKIH JAVNIH CEST
V OBÈINI LITIJA - prvo branje

Obèina Litija pripravlja skupaj s podjetjem Axis d.o.o. Odlok o
spremembah kategorizacije obèinskih javnih cest v obèini Litija. Pri
pripravi gradiva za drugo branje se bodo preuèile in upotevale tudi
vse pripombe in pobude iz razprave in tiste, ki jih bodo predlagatelju
posredovale krajevne skupnosti.

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VRTEC
LITIJA - prvo branje

V skladu s pogodbo o razdruitvi premoenja obèin sta obèini Litija in
martno pri Litiji postali soustanoviteljici Javnega zavoda VVZ Litija in
sicer v deleu razmerja tevila prebivalcev 73,6 %: 26,4 % ter po
naèelu lege vrtèevskih objektov, v tem kontekstu pa sta tudi izvajali
ustanoviteljske pravice in skrbeli za organizacijo dela in objekte.
VVZ Litija je bil po obsegu delovanja dokaj velik zavod in po tevilu
oddelkov celo presegal normative in standarde za delovanje in
organiziranje predolske dejavnosti kot en zavod. Zaradi uveljavljanja
izvirnih pristojnosti (doloèanje cene in vrste programov, olajav za
stare, dodatnih programov itd.), ki jih ima vsaka obèina oz. lokalna
skupnost, kot ustanovitelj in financer vrtca, sta se obèini dogovorili,
da se marski del sedanjega vrtca izloèi iz skupnega zavoda in prikljuèi
kot organizacijska enota k osnovni oli martno, litijski del vrtca pa
postane samostojni zavod.

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER
LITIJA - prvo branje

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka so se nanaale zlasti na
zmanjanje do sedaj sorazmerno visokih izobrazbenih pogojev in
delovnih izkuenj za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda, ki
imajo za posledico dejstvo, da svet zavoda po predèasnem odstopu
prejnje direktorice Tine Nagliè, niti po preteku pol leta med tevilnimi
kandidati e vedno ni uspel izbrati njenega naslednika. Svetniki pa so
se v sorazmerno pestri razpravi dotaknili e tevilnih drugih problemov
pri delovanju zavoda, od prostorov, poveèanja tevila zaposlenih do
predlogov po morebitnem prihodnjem skupnem delovanju Mladinskega centra in Zavoda za kulturo.

STATUSNO PREOBLIKOVANJE JAVNEGA ZAVODA ZA
IZOBRAEVANJE ODRASLIH LJUDSKA UNIVERZA LITIJA
IN JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO LITIJA - prvo branje

Iz razprave pri obravnavi predmetne toèke je bilo moè razbrati, da javni
interes za izobraevanje odraslih, ki pridobivajo javno veljavno formalno
izobrazbo izven okvira programov rednih ol, v obèini e naprej obstaja,
vendar pa je to javna sluba moè organizirati tudi na druge, racionalno
in ekonomsko uèinkoviteje naèine, e zlasti zato, ker le ta ni obvezna
in ker se skoraj v celoti financira iz olnin udeleencev izobraevanja.
Svetniki so opozorili tudi na upad tevila programov in tevila sluateljev,
ki v zadnjih letih bistveno upada, nezmonost poravnavanja tekoèih
obveznosti in na zaskrbljujoèo izgubo zavoda, ki se pojavlja pri finanènem
poslovanju. Obravnavano gradivo je obsegalo Sklep o pripojitvi zavoda
LU Litija k JZK Litija, ki poenostavljeno pomeni, da se spremeni pravni
status Ljudske univerze Litija in posledièno temu ustrezne spremembe
in dopolnitve odloka o ustanovitvi prevzemnega zavoda, za same
udeleence izobraevanja pa te statusne spremembe neposredno nimajo
nobenega vpliva. Eden od bistvenih ciljev uveljavitve teh sprememb pa
v prihodnje omogoèa dejavnosti izobraevanja odraslih zlasti veèjo
fleksibilnost delovanja, veèje monosti prilagoditve konkretnim potrebam
okolja, monosti podjetnikega delovanja ter veèje konkureènosti in
izvirnosti pri svojem delovanju.

PREDLOG SPREMEMB LETNEGA PROGRAMA PORTA
V OBÈINI LITIJA ZA LETO 2007

Pri sprejemanju sprememb Letnega programa porta za leto 2007 je lo
zgolj za uskladitev viine sredstev na postavkah za najemnine dvoranskih portov in sicer za Koarkarski klub Litija in KMN Lesna Litija s
sprejetim Rebalansom proraèuna obèine za leto 2007. Sredstva na
predmetni postavki so se poveèala za 11.936 EUR, celotna masa
sredstev za port pa iz 225.340 EUR na 237.284 EUR.

SPREJEM INFORMACIJE O PREDVIDENI IZGRADNJI
NOVEGA OBJEKTA »DOM INVALIDOV, UPOKOJENCEV
IN KEGLJIÈE« OB PONOVIKI CESTI V LITIJI

Informacija je zajemala predstavitev osnovnih podatkov o lokaciji,
vsebini in velikosti za predvideno izgradnjo novega veènamenskega
objekta drubenega standarda v Litiji, Obèinski svet pa je ob tem sprejel
e sklep, da se v roku 60 dni pripravi in predloi ustrezna investicijska
dokumentacija s finanèno konstrukcijo, ki bo predstavljala podlago za
sprejemanje nadaljnjih odloèitev v zvezi z izvedbo tega projekta.

PREDSTAVITEV VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA LITIJA

Predstavitev in obrazloitev je podala nova ravnateljica VVZ Litija, Liljana
Plaskan. V enote javnega zavoda VVZ Litija na obmoèju obèine Litija je
vkljuèeno 364 otrok, kar v povpreèju predstavlja 50% vseh predolskih
otrok z obmoèja obèine Litija. Zavod deluje na 7 lokacijah, od tega na 6
na obmoèju obèine Litija (enota Medvedek in Najdihojca v Litiji, enota
Kekec na Savi, enota Sonèek na Vaèah, enota Jurèek v Jevnici, enota
Kresnièka v Kresnicah) in z eno enoto Ciciban na obmoèju obèine
martno (skupaj 111 otrok). Oddelki se v vrtcu in po enotah oblikujejo
po starosti otrok, preteno se izvajajo celodnevni in poldnevni programi
ter en oddelek s prilagojenim program za predolske otroke s posebnimi
potrebami. Zavod se v okviru izvajanja programov povezuje tudi z
zunanjimi sodelavci, predvsem z osnovnimi olami, s katerimi izvaja
program »mehkega« prehoda otrok iz vrtca v olo, ter s Knjinico Litija
(ure pravljic, Cici bralna znaèka), Zdravstvenim domom Litija (obiski
zdravnikov in zdravstvenih delavcev), Policijsko postajo (obiski policistov
na temo prometa in varnosti) ter z Mestno in s krajevnimi skupnostmi
(sodelovanje pri prireditvah).

TOÈKA KADROVSKE ZADEVE je obsegala:

 Razreitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega
zavoda Osnovna ola Litija (Ale Cvetear, Spodnji Log 52, Sava) in
imenovanje nadomestnega èlana (Simona Perme, stanujoèa Cesta
Zasavskega bataljona 1, Litija);
 Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom
Litija za Pavla Panjtarja, stanujoèega Trg na Stavbah 1, Litija;
 Soglasje k podaljanju mandata v.d. direktorja javnega zavoda
Mladinski center Litija za Andrejo tuhec, stanujoèo Volèja Jama 5,
martno pri Litiji do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega
javnega razpisa oziroma najkasneje do 31.12.2007
 Soglasje k delovni uspenosti direktorja Javnega zavoda Ljudska
univerza Litija: Obèinski svet obèine Litija ni podal soglasja k izplaèilu
delovne uspenosti za g.Tomaa Barbka, direktorja Javnega zavoda
Ljudska univerza Litija.

POBUDE IN VPRAANJA SVETNIKOV

Pri tej toèki je svetnik Marko Godec iz Jevnice podal pobudo, naj se
njegova sejnina nameni kot pomoè za stroke pri obnovi nogometnega
igrièa v Jevnici, ki je bilo zaradi minulih poplav prav tako moèno
prizadeto. Ostale pobude ter odgovore na vpraanja svetnikov, kakor
tudi vse sprejete sklepe je moè prebrati na spletnih straneh obèine
Litija, http://www.litija.si.
11. seja obèinskega sveta je bila zakljuèena ob 23.05 uri.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE STROKOV
IZOBRAEVANJA ZA NOSILCE DEJAVNOSTI
NA PODROÈJU MALEGA GOSPODARSTVA
Obèina Litija obveèa, da bo objavila v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani obèine http://www.litija.si Javni razpis
za sofinanciranje strokov izobraevanja za nosilce dejavnosti na
podroèju malega gospodarstva s sedeem v obèini Litija. Upravièeni
stroki bodo olnine, stroki jezikovnih teèajev in nadomestila za
opravljanje mojstrskega izpita. Na obèini Litija lahko dobite dodatne
informacije na Oddelku za urejanje prostora in gospodarstvo, v
sobi t. 39, odgovorna oseba Peter Repov.

POIZVEDBENI RAZPIS ZA NAJEM
PROSTOROV ZA POTREBE
IZVAJANJA PREDOLSKE DEJAVNOSTI PROSTOROV ZA VRTEC NA VAÈAH

Zaradi neustreznih prostorskih pogojev v katerih trenutno deluje vrtec
Sonèek na Vaèah in zaradi naèrtovane adaptacije osnovne ole Vaèe v
prihodnjem obdobju, Obèina Litija objavlja poizvedbeni razpis oz. zbiranje
ponudb za najem prostorov za potrebe izvajanja programov vrtca Sonèek,
predvidoma obdobje najema je 5 let.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
 objekt oz. prostori se morajo nahajati v ojem sredièu kraja Vaèe;
 igralnice vrtca in ostali prostori morajo biti prilagojeni uporabnikom
vrtca in izpolnjevati vsaj minimalne pogoje v skladu s pravilnikom o
pogojih za prostor in opremo vrtca;
 loèene sanitarije za otroke in lastno kuhinjo za razdeljevanje hrane;
 objekt oz. prostori morajo biti lahko dostopni z urejeno prometno
infrastrukturo, v bliini so zaeljene ustrezne zelene in javne povrine.
Vsi zainteresirani lahko pridobijo dodatne informacije in normative za izpolnjevanje prostorskih pogojev na Obèini Litija, oddelku za drubene dejavnosti, kontaktna oseba Igorij Parkel, tel: 01/ 896 -34 - 40 ali 051/ 44- 34- 02.
Ponudbe z opisom prostorov in vsaj tlorisno skico, poljite do 10.01.2008
na naslov: Obèina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, s pripisom: »Ponudba
za najem prostorov  Vrtec Vaèe«.
UPAN OBÈINE LITIJA
Franci Rokavec

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Obèina Litija organizira

JAVNE TRIBUNE:
LOKALNI KULTURNI PROGRAM NA
PODROÈJU LJUBITELJSKE KULTURE

V OBÈINI LITIJA ZA LETO 2008, ki bo potekala v ponedeljek,
3.12.2007 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi na Obèini Litija.
Na predstavitvi bodo predstavljena podroèja, naloge, nosilci in prioritete za
sofinanciranje ljubiteljske kulture. Zainteresirano javnost v zvezi s tem pozivamo k
sodelovanju in razpravi  izmenjavi mnenj, podaji pripomb in predlogov na predlog
programa. Svoje pripombe oziroma prispevke lahko osebno predstavite na javni
tribuni ali jih posredujete do vkljuèno 3.12.2007 na Obèino Litija; Jerebova 14, Litija
ali poljete po e-mailu na naslov: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Pristojna obèinska komisija za podroèje kulture bo vse prejete pobude, pripombe in
predloge prouèila in jih skuala pri konèni izdelavi lokalnega kulturnega programa, v
okviru danih monosti, èim bolj korektno upotevati.
Predlog vsebine Lokalnega kulturnega programa je na voljo na internetni strani
Obèine Litija: www.litija.si , od 29.10.2007 dalje pa ga lahko dobite tudi na Oddelku
za drubene dejavnosti.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

LOKALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
V OBÈINI LITIJA ZA LETO 2008, ki bo potekala v torek,
4.12.2007 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi na Obèini Litija.

Na predstavitvi bodo predstavljena podroèja varstva otrok in mladine, starejih,
invalidov ter drugih ranljivih skupin prebivalstva. Zainteresirano javnost v zvezi s
tem pozivamo k sodelovanju in razpravi  izmenjavi mnenj, podaji pripomb in
predlogov na predlog programa. Svoje pripombe oziroma prispevke lahko osebno
predstavite na javni tribuni ali jih posredujete do vkljuèno 4.12.2007 na Obèino Litija;
Jerebova 14, Litija ali poljete po e-mailu na naslov: marija.jeric@litija.si ali
obcina.litija@litija.si. Pristojna obèinska komisija za podroèje sociale bo vse prejete
pobude, pripombe in predloge prouèila in jih skuala pri konèni izdelavi tega programa,
v okviru danih monosti, èim bolj korektno upotevati.
Predlog vsebine Lokalnega programa socialnega varstva je na voljo na internetni
strani Obèine Litija: www.litija.si , od 28.11.2007 dalje pa ga lahko dobite tudi na
Oddelku za drubene dejavnosti.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

LETNI PROGRAM PORTA

V OBÈINI LITIJA ZA LETO 2008, ki bo potekala v sredo,
5.12.2007 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi na Obèini Litija.
Na predstavitvi bodo predstavljena podroèja, naloge in prioritete za sofinanciranje
portnih programov. Zainteresirano javnost v zvezi s tem pozivamo k sodelovanju
in razpravi  izmenjavi mnenj, podaji pripomb in predlogov na predlog programa.
Svoje pripombe oziroma prispevke lahko osebno predstavite na javni tribuni ali jih
posredujete do vkljuèno 5.12.2007 na Obèino Litija; Jerebova 14, Litija ali poljete
po e-mailu na naslov: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si. Pristojna
obèinska komisija za podroèje porta bo vse prejete pobude, pripombe in predloge
prouèila in jih skuala pri konèni izdelavi letnega programa porta, v okviru danih
monosti, èim bolj korektno upotevati.
Predlog vsebine Letnega programa porta je na voljo na internetni strani Obèine
Litija: www.litija.si , od 15.10.2007 dalje pa ga lahko dobite tudi na Oddelku za
drubene dejavnosti.

O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

Obnovljeno stopnièe in povezava za
pece med Maistrovo ulico in
Grbinsko cesto v Litiji

November 2007 3

Obnova lokalne ceste LC 213070,
odsek Kresniki Vrh-Kresnice
Obèina Litija objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor programov javnih del, ki se bodo izvajala
v letu 2008 na obmoèju obèine Litija, in ki se bodo
sofinancirala iz proraèuna obèine Litija za leto 2008
Obèina Litija je zakljuèila s sanacijo lokalne ceste v mesecu oktobru
2007, v dolini 641 m. Projekt sta financirali Obèina Litija in Direkcija
RS za ceste v viini 125.864,60 EUR, sama dela pa je izvedlo Cestno
podjetje Ljubljana d.d.
Obèina Litija je zakljuèila z ureditvijo stopnièa v mesecu oktobru
2007. Projekt je financirala Obèina Litija v viini 9.960,00 EUR, sama
dela pa je izvedlo javno podjetje JP KSP Litija d.o.o.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Asfaltiranje javne poti JP 709980
(Mala Dolga Noga-Jevnica)

Ureditev pokopalièa Litija

V letonjem letu se nadaljuje gradnja oziroma raziritev litijskega
pokopalièe. Poslovilni objekt je e v uporabi, sedaj pa se pred
objektom ureja prostor, kjer se bodo izvajali arni in klasièni pokopi.
Investicija predvideva prostor za 410 arnih in 56 klasiènih pokopnih
povrin.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Sanacija plazu umnik

Obèina Litija je zakljuèila s sanacijo javne poti v mesecu oktobru
2007, v dolini 1170 m. Projekt je financirala Obèina Litija skupaj s
krajani, sama dela pa je izvedlo podjetje utar Trans.
Javno podjetje KSP LITIJA d.o.o. objavlja

ZBIRANJE PONUDB

za prodajo odpisanega osnovnega sredstva:
Tovorno specialno vozilo - samonakladalnik TAM
190 T, 15 B, letnik 1991, 137 KW, neregistrirano.
Ogled vozila je moen v èetrtek, dne 20.12.2007 med 8. in 10.00 uro,
na sedeu javnga podjetja KSP Litija, Ponovika cesta 15, 1270 Litija
(kontaktna oseba ing. Bogdan Ahac), kjer bodo zainteresirani kupci
prejeli tudi ostale pogoje zbiranja ponudb. Rok za oddajo ponudb je:
ponedeljek, dne 24.12.2007 do 12.00 ure.
Direktor KSP Litija d.o.o.:
Roman Ciglar, dipl.in.str.

ÈEBELARSKA DOBRODELNA AKCIJA
Obèina Litija je zakljuèila s sanacijo plazu v mesecu oktobru 2007.
Projekt je financirala Obèina Litija v vrednosti 18.336,74 EUR, sama
dela pa je izvedlo podjetje Razpotnik Marjan s.p.

Èebelarska zveza Slovenije je 16. novembra pripravila dobrodelno izobraevalno akcijo: »En dan za zajtrk med
slovenskih èebelarjev v naih vrtcih«,
ki jo je podprlo tudi Ministrstvo za olstvo in port. Èebelarsko drutvo Litija
je litijskemu vrtcu podarilo domaèi med
in zgibanke »Èebelica moja
prijateljica«.
Vzgojiteljice so otrokom predstavile èebelarstvo, èebelarja in njegovo
delo. Otroci v vseh enotah litijskega vrtca so med okusili pri zajtrku, v
petek, 16. 11. 2007. To dobrodelno aktivnost èebelarjev je pozdravil tudi
upan, g. Franci Rokavec, ki se je skupaj z litijskimi èebelarji pridruil
otrokom v vrtcu Medvedek.

OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:
Na javni razpis se lahko javijo izvajalci programov javnih del v letu 2008,
ki delujejo kot neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce se za potrebe
tega razpisa tejejo tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu doloèen
nepridobitni znaèaj svoje dejavnosti oziroma, ki vraèajo vse dohodke v
osnovno dejavnost in ne delijo dobièka.
Poleg tega morajo izvajalci javnih del izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
 da imajo sede na obmoèju obèine Litija,
 da bodo prek javnih del zaposlovali osebe, ki imajo prijavljeno stalno
prebivalièe na obmoèju obèine Litija. V primeru, da takne osebe
zaradi izobrazbenih in ostalih zahtevanih pogojev na trgu dela ni na
voljo, se lahko zaposli tudi osebo, ki ima prijavljeno stalno prebivalièe
v drugi obèini.
 da se ukvarjajo z negospodarsko dejavnostjo in dejavnostjo v javnem
interesu,
 da so e prejeli sklep Zavoda RS za zaposlovanje o odobritvi programa
javnega dela v letu 2008.
PRIORITETNE VSEBINE IN MERILA, NA PODLAGI KATERIH SE BO
DOLOÈILO IZBOR JAVNIH DEL GLEDE NA RAZPOLOLJIVA
SREDSTVA V PRORAÈUNU:
1. pomoè otrokom in druinam na domu (do 1 delavec)
2. pomoè diabetikom pri izvajanju njihovih programov (do 1 delavec)
3. pomoè starejim in skrb za njihovo vkljuèevanje v ustvarjalne
interesne dejavnosti (do 1 delavec)
4. pomoè gibalno oviranim in otrokom s posebnimi potrebami (do 1
delavec)
5. pomoè pri izvajanju humanitarnih akcij (do 1 delavec)
Obèina Litija bo prioritetno sofinancirala zgoraj navedene predloge
programov javnih del po vrstnem redu, kakor so navedeni, do porabe
razpololjivih proraèunskih sredstev v letu 2008.
OSTALI PREDLOGI JAVNIH DEL BODO V PRIMERU E
RAZPOLOLJIVIH SREDSTEV OVREDNOTENI V SKLADU Z
NASLEDNJIMI KRITERIJI OZIROMA MERILI:
 podroèje javnega dela: izobraevanje (50 toèk), urejanje okolja in
ekologija (40 toèk), kultura (30 toèk), socialno varstvo (20 toèk),
kmetijstvo in gozdarstvo (10 toèk),
 trajanje izvajanja javnega dela: javno delo, ki ima monost kasneje
redne zaposlitve (20 toèk), ostala dela (10 toèk),
 zahtevana stopnja izobrazbe: VII. - 10 toèk, VI. - 20 toèk, V. - 30
toèk, IV. - 40 toèk, III. in manj - 50 toèk,
 krog uporabnikov storitev: iri krog uporabnikov - 20 toèk, oji krog
uporabnikov - 10 toèk,
 pravna oseba, ki bo izvajala program javnega dela: neprofitne
organizacije - 30 toèk, drutvo - 20 toèk, javni zavod ali javno podjetje
- 10 toèk.
Izbrani bodo tisti programi javnih del, ki bodo v postopku ocenjevanja
ovrednoteni vije. V primeru, da bosta dva izvajalca javnih del pridobila
enako tevilo toèk, bo izbran izvajalec, ki bo izvajal program za iri krog
uporabnikov.
VIINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO V PRORAÈUNU
OBÈINE LITIJA ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA V LETU 2008
Viina razpololjivih sredstev v letu 2008, namenjenih za predmet javnega
razpisa je 19.000 EUR, pri èemer bo Obèina Litija kot naroènik programa
na tem razpisu izbranih javnih del izvajalcu javnih del zagotavljala 40%
dele strokov plaèe zaposlenih, 100% regres za zaposlene ter del strokov
kilometrine za tista javna dela, ki so terenskega znaèaja.
ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOENE VLOGE
ZA ODOBRITEV JAVNEGA DELA IN VSEBINA PRIJAVE
Prijave na javni razpis izvajalci javnih del oddajo v zaprtih kuvertah na
naslov naroènika s pripisom »Ne odpiraj  javna dela 2008«. Na zadnji
strani mora biti naveden polni naslov poiljatelja.
Prijave morajo prispeti na naslov naroènika do 3.12.2007. Prijave so
lahko oddane osebno v tajnitvo Obèine Litija do 12.00 ure na dan roka
za oddajo ali priporoèeno po poti do dne 2.12.2007 (datum potnega
iga). Prijava na javni razpis mora vsebovati vse sestavne dele vloge, ki jo
je potrebno oddati Zavodu RS za zaposlovanje kot prijavo na njihov javni
razpis, sklep Zavoda Republike Slovenije o odobritvi programa javnega
dela, parafiran obrazec pogodbe o izvajanju javnega dela med naroènikom
in izvajalcem javnega dela ter statut drutva oziroma neprofitne organizacije
oziroma ustanovitveni akt.
Izvajalci javnih del, ki bodo upravièeni do sredstev iz tega razpisa,
bodo o tem pisno obveèeni najkasneje do 24.12.2007. Izvajalci
bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani tudi k podpisu pogodbe.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pridobite na Obèini
Litija, Oddelek za drubene dejavnosti, tel. 01/8963-438, kontaktna oseba
je Jeriè Marija.

Vsebino prispevkov zbrali in uredili
uslubenci obèinske uprave.
Direktorica: Tatjana KRINIK
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LJUDSKA UNIVERZA - MOJA ZGODBA
e kar nekajletno predstavljanje Ljudske univerze, njenih zaposlenih in celotnega
pedagoko  andragokega procesa v najrazlièejih medijih konèno zahteva, da kot
trenutno (e) odgovorna oseba poskuam predstaviti tudi svoje videnje dogajanja
v in okoli tega »zloglasnega javnega zavoda«. Sedanja Ljudska univerza Litija je
pravni naslednik Delavske univerze Litija, ki je uzrla luè sveta pred veè kot 50 leti in
je ena najstarejih Ljudskih univerz v Sloveniji. V svoji zgodovini je prestala kar nekaj
pravnih transformacij, dokler ni v letu 2006 na »pogorièu« starega Zavoda za
izobraevanje in kulturo postala samostojen zavod. Odlok o ustanovitvi navaja, da
zavod deluje v javnem interesu, ki ni namenjen ustvarjanju dobièka. Svoje poslanstvo
je zavod skozi vsa leta opravljal v skladu z namenom ustanovitve, torej ponuditi
odraslim udeleencem izobraevanja pridobitev formalne (javno veljavne) oziroma
neformalne (strokovno-funkcionalne) izobrazbe administrativne, ekonomske,
gradbene, prometno tehnike, voznikov motornih vozil, kovinarske, strojne in celo
vije ole. Koliko je bil zavod pri tem uspeen, je meni objektivno teko soditi in to
niti ni moj namen. Verjetno bodo v omenjenem kontekstu najrazlièneje generacije
sluateljev same presodile, kako je bilo opravljeno pedagoko-andragoko delo.
Nesporno dejstvo pa je, da je mnoici obèanov nae in ostalih obèin bilo omogoèeno,
da so pridobili izobrazbo v naem zavodu. T.i. zlati èasi Ljudske univerze so bili
nedvomno v 90 letih prejnjega stoletja, kot tudi na zaèetku naega tisoèletja.
Izobrazba je namreè v skladu z nacionalnim programom izobraevanja postala
vrednota, po kateri je hlastalo vse veè odraslih, ki taknih monosti v preteklosti
niso imeli oziroma so si jo zaradi najrazliènejih razlogov zapravili. tevilo sluateljev
je bilo enormno, v skladu s tem pa tudi prihodki od olnin sluateljev. Ob tem je
potrebno posebej poudariti, da je bil viek prihodkov vedno porabljen za sofinanciranje
izgradnje infrastrukture oziroma prelit v druge enote zavoda. Pristojni obèinski
organi imajo seveda natanène podatke o viini teh sredstev, katerih ni bilo malo.
Izgradnja prostorov, katere danes upravlja Javni zavod za kulturo, so bila zgrajena
veèinsko iz sredstev nerazporejenega dobièka Ljudske univerze. Zaradi najrazliènejih
razlogov je tevilo sluateljev v zadnjih letih drastièno upadlo. Razlog je najverjetneje
veèplasten; nezmonost pridobitve komercialno uspenih nadgradenj srednjeolskih
programov, splono upadanje tevila dijakov v srednjih olah, velika konkurenca
privatnega sektorja, dolgotrajna medijska »pozornost«, katera vsekakor ni naredila
pozitivne reklame zavodu, morda èisto kaj drugega? Ostaja le dejstvo, da zavod
veè ne prinaa toliko dobièka, kot ga je nekoè. V taknih razmerah je svoje interese
prièela iskati tudi lokalna politika, ki je prièela z intenzivnim poseganjem v delovanje
takrat e Zavoda za izobraevanje in kulturo Litija. Politièno kadrovanje je bilo
seveda rdeèa nit tega poèetja. Boj za direktorsko mesto je bil trd, e bolj pa krut in
neizprosen. Koliko je to doprineslo k pozitivnemu in razvojno naravnanemu zavodu,
bodo verjetno ocenili tisti, ki so to kadrovanje izvajali ali mu vsaj pomagali. V tem
obdobju je (naroèenih!) inpekcijskih slub kar mrgolelo. Inpektorji Ministrstva za
olstvo in port, Ministrstva za delo, Ministrstva za javno upravo in nenazadnje tudi
Raèunsko sodièe so si kar podajali kljuko vhodnih vrat. Na alost premnogih
njihove ugotovitve niso bile nikoli takne narave, kot so naroèniki prièakovali, pa
èeprav so doloèeni poroèevalci medijem predstavljali sliko Sodome in Gomore,
katera naj bi se dogajala v sedanji Ljudski univerzi Litija. Kakorkoli e; vsem
teavam navkljub je Ljudska univerza Litija uspela postati samostojen zavod, ki je
svoje poslanstvo, vsaj kar se strokovnosti tièe, v to sem preprièan, opravljala zelo
dobro. Na takno razmiljanje me navaja tudi dejstvo, da trije zlati maturantje
poklicne mature v zadnjih dveh letih prihajajo tudi iz naega zavoda. Ker so zadeve
z vidika tistih, ki so na volitvah dobili monost upravljanja nae lokalne skupnosti
(nikakor pa ne v fevd, kot to nekateri oèitno razumejo), postale »alarmantne«, kot
tudi dejstvo, da svet zavoda ni uspel izvoliti politièno ustreznega (naroèenega)
kandidata/ke za direktorja zavoda, so se odloèili preprosto znebiti Ljudske univerze.
Idej, na kaken naèin bi to storili, je bilo veè; od te, da je potrebno zavod v skladu
z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu transformirati v d.o.o. v 100 % lasti
Obèine Litija(?), vse do konène ugotovitve, da bo za zavod najbolje, da se ga
enostavno pripoji Javnemu zavodu za kulturo. In krog je sklenjen! Kaj se bo dogajalo
z zaposlenimi in predvsem udeleenci izobraevanja odraslih, je seveda povsem
drugorazredna in/ali brezpredmetna tema. In to kljub temu, da je g. upan javno
obljubil, da se bodo reitve iskale tudi v soglasju z zaposlenimi. Cilj je bil doseen,
kralj je mrtev, naj ivi (novi) kralj. Veè kot 10.000 udeleencev izobraevanja, kateri
so uspeli priti do izobrazbe od leta 1995 dalje v naem zavodu, bo, v kar sem
povsem preprièan, uspelo prepoznati, kdo je in kdo ni odgovoren za takno stanje

in (ne)predvidene posledice taknih odloèitev. A kljub navedbam, da je stanje po
navedbah lokalnih politikov »alarmantno«, je zavod svoje poslanstvo vse do letonjega
leta opravljal brez proraèunskih sredstev, pa èeprav so mu v skladu s podroèno
zakonodajo nedvomno ves èas pripadala. e veè, e v letu 2006 je enota Ljudska
univerza pokrila izgubo enote Kulturni center v viini okoli 5.800.000 SIT, o kateri pa
ustanovitelj in Javni zavod za kulturo seveda nista hotela niti sliati, pa èeprav je
pogodba o razdruitvi navedeno natanèno opredeljevala! Zanimivo je primerjati
sprejeti proraèun Obèine Litija za leto 2007; pravzaprav vsako portno drutvo v
obèini dobi veè sredstev, kot jih je namenjeno delovanju Ljudske univerze, katera
izvaja programe srednjeolskega izobraevanja za pridobitev javno veljavne
izobrazbe?! Da o ostalih javnih zavodih v Obèini niti ne izgubljam besed. Le za
primerjavo; Javni zavod za kulturo je v letonjem letu s 4 polno zaposlenimi deleen
cca. 185.000 EUR dotacij ustanoviteljice, Javni zavod Mladinski center z 1 zaposlenim
cca. 46.000 EUR, Javni zavod za izobraevanje odraslih Ljudska univerza Litija pa
s 5 zaposlenimi in 30 honorarno zaposlenimi predavatelji z najmanj 7 stopnjo
izobrazbe celih 20.000 EUR; v ta znesek je vkljuèena tudi tudija o preoblikovanju
zavoda, ki ga je naroèila Obèina sama?! In ob teh dejstvih se v javnost konstantno
in transparentno lansirajo informacije, koliko davkoplaèevalskega denarja porabi
Ljudska univerza? Presoja je seveda vaa. V ta kontekst sodijo tudi populistièo
obarvane analize ugotavljanja delovne uspenosti direktorja. Kar neverjetno se zdi,
kaj vse je bilo izreèeno v okviru navedenega; populisti, ki irijo lai, bi lahko vsaj
prebrali novi Zakon o sistemu plaè v javnem sektorju, ki omenjeno uspenost
natanèno opredeljuje, e posebej èe v obzir vzamemo dejstvo, da so zaposleni
ravno na ministrstvih, ki se z omenjeno problematiko ukvarja. Vzeti si pravico
»straiti« zaposlene strokovne delavce z inpekcijo Ministrstva za olstvo in port,
e posebej, èe si na istem ministrstvu zaposlen, pa je tako ali tako dejanje, ki
presega vsa pooblastila in je nedopustna. V isti kontekst sodijo tudi poslednji
poskusi popolne diskreditacije dela in poslovanja zavoda. Lai, ki se pojavljajo tako
s strani upana, nekaterih obèinskih strokovnih slub, nekaterih obèinskih svetnikov
in »zainteresiranih posameznikov«, presegajo mejo vsakrnega dobrega okusa, e
bolj pa kulture dialoga. Morda s slednjim prièakujem preveè? Zanimivo je, da me
kot »prvobtoenega« in odgovornega za vse zlo pristojni niti ne vabijo na seje
Obèinskega sveta, kjer se razpravlja o Ljudski univerzi, kot je zanimivo tudi dejstvo,
da se moje izjave celo cenzurirajo?! Naèin takega delovanja nedvomno pove
bistveno veè o tistih, ki piejo takne scenarije, kot o tistih, ki smo tega obtoeni,
seveda brez monosti kakrnega koli »zagovora ali pritobe.« Zaskrbljujoèe se mi
zdi predvsem dejstvo, da v èasu, ko vlada RS sprejema Resolucijo o nacionalnem
programu izobraevanju odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (ReNPIO), na
evropski ravni pa je bila s sklepom Evropskega parlamenta t. 1720/2006 z dne 15.
novembra 2006 sprejeta uvedba akcijskega programa na podroèju vseivljenjskega
uèenja, duh èasa v lokalnem okolju kae popolnoma drugaèno sliko. Skupaj
zmoremo veè  ta slogan so dandanes odgovorni uporabljali (in zlorabljali) v
predvolilnem boju nedolgo tega. Le upam lahko, da so z navedenim pokazali, èesa
so skupaj sposobni. Kvaliteta ivljenja je namreè povezana tudi s spoznanjem, da
gola ekonomska rast in zanemarjanje nematerialnih podroèij ivljenja ogroa èloveka,
naravno okolje in medèloveke odnose. Metodologije vrednotenja kvalitete ivljenja
namreè vedno vsebujejo dostop do razliènih dobrin, tudi izobraevanja. Tega
nedvomno ne zanemarja nihèe. Preko oziroma predvsem skozi izobraevanje,
takno ali drugaèno, se èlovek lahko dvigne na nivo duhovno bogatega bitja. Kajti
duhovna revèina, ne materialno pomanjkanje, je jedro vsega èlovekega trpljenja,
kot je svaril Parahansa Jogananda, indijski mislec in guru. Napihovanje miic
(oziroma izkazovanja politiène moèi) in zgolj obraèun z »razrednim sovranikom
tevilka ena« v projektu ukinitve Ljudske univerze, mojo malenkostjo, (ki,
mimogrede, lahko ivi in ustvarja tudi brez Ljudske univerze), bojda »ne zadeva«
ne obèanov ne profesorjev ne politikov in na koncu niti ne samih udeleencev
izobraevanja odraslih. In naj bo tako tudi prav. e Aristotel je namreè opredelil
èloveka kot »politièno ival«; tisti, ki je sam sebi zadosten, pa je »ali bog ali ival!«.
Narod si bo (oziroma si je) pisal sodbo sam! Sam si upam misliti tudi drugaèe;
moèno upam, da tega nekateri ne bodo spoznali kot moj »smrtni greh«. Naj zato
zakljuèim z besedami, ki jih je izrekel Martin Niemoler, evangelièanski pastor, ki se
je kot eden redkih upal upreti enoumju nekega vsem dobro poznanega reima: »Ko
so nacisti prili po komuniste, sem molèal, saj nisem bil komunist. Ko so zapirali
socialdemokrate, sem molèal, saj nisem bil socialdemokrat. Ko so prili po
katolièane, nisem protestiral, saj vendar nisem katolièan. Ko so prili pome, ni bilo
nikogar veè, ki bi lahko protestiral.«
Toma BARBEK, prof.

SLEP JE
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V naem ivljenju se dogajajo SLUÈAJI in »SLUÈAJI«. Kateri so v narekovajih in
kateri ne, je seveda vedno lahko tema za razpravljanje. Tokrat bi rad navedel le enega,
o katerem si boste lahko sami ustvarili mnenje o tem ali spada v prvo ali drugo
skupino. Vsi vemo, kje se nahaja litijska Komunala. Èe bi to javno podjetje elelo iriti
svojo dejavnost (menim, da je to nujno), o tej elji smo e sliali govoriti tudi
sedanjega direktorja KSP-ja, seveda potrebujejo tudi veè prostora, veè zemljièa. In
kam naj bi se irili? Po logiki stvari ali po zdravi kmeèki pameti èe hoèete, je edino
smiselno, da se irijo na obmoèju, kjer se e nahajajo. To je najceneje, najracionalneje
in tudi pragmatièno, da na primer vsaj obèani ne bomo zmedeni, èe se preselijo na
novo lokacijo. iritev litijske Komunale je bila tako predvidena na sosednjo parcelo, ki
je bila do nedavnega v lasti obèine Litija, torej ustanovitelja KSP. Toda glej ga menta!
Nenadoma se ugotovi, da je bivi upan oziroma bive obèinsko vodstvo to zemljièe
tik pred iztekom mandata prodalo litijskemu podjetniku, ki ga zaenkrat ne bom
imenoval, da ne bo potrebno plaèati reklame v tem èasopisu. Kaj ima to zveze s
SLUÈAJI, boste vpraali? Hja, ÈISTO SLUÈAJNO sem izvedel, da se je pri tem
podjetniku po izteku mandata ÈISTO SLUÈAJNO zaposlil bivi direktor obèinske uprave.
Kot reèeno, kateri SLUÈAJ je za v narekovaje in kateri ne, presodite sami, mene
osebno pa zanima e nekaj stvari, na katere mi bo morda kdo odgovoril v naslednji
tevilki tega èasnika: 1.) Ali je bila za to obèinsko zemljièe morda kakna licitacija in
se je izbiralo najboljega ponudnika? 2.) Èe je ni bilo, zakaj ne in kdo je potem doloèil
prodajno ceno (govorim o prodajni in ne ocenjeni vrednosti)? 3.) Èe je licitacija bila ali
morda zbiranje ponudb, ali je ponudbo poslal tudi takratni direktor Komunale? 4.) Ali
so bili obèinski svetniki o prodaji zemljièa obveèeni? Èe pa vsa ta vpraanja, na
katera verjetno ne bom dobil odgovora, odmislim, se èlovek mora (ponovno) vpraati
o bolj ali manj netransparentni razprodaji obèinske »srebrnine« s strani prejnjega
vodstva. Bivi upan bi moral biti prvi med enakimi, ki bi moral imeti dolgoroèno vizijo
in raèunati s tem, da vsaj zemljièa okrog lastne Komunale ne bi prodajal, èe je e
»moral« vse ostalo. Pa jo je imel, vizijo namreè? Najbr je, vendar samo do jutrinjega
dne, beri do konca mandata. Njegov »najveèji doseek je bil, da ni pustil »pufov«
svojemu nasledniku, kar pa je bilo s taknimi razprodajami dokaj enostavno. Dokler
èlovek ima kaj prodati, se e da (pre)iveti, kajne. Me prav zanima, kaj bi danes
prodajal, ko e skoraj ni kaj prodati? Morda nas volivce? Ne, to zaenkrat najbr ne, ker
je bil seveda izvoljen v obèinski svet in nekatere od vas e potrebuje, morda e za en
mandat v obèinskem svetu. Lep pozdrav do prihodnjiè!
mag. Marko DOBLEKAR

Ljudska univerza Litija: UKVARJATI SE JE TREBA S TEM, KAM GRESTE IN NE S TEM, KJE STE BILI
Javni zavod za izobraevanje odraslih Ljudska univerza Litija je bil ustanovljen pred
dobrim poldrugim letom in sicer za izvajanje in zagotavljanje potreb po izobraevanju
in usposabljanju odraslih na razliènih podroèjih njihovega ivljenja in dela ter za splono
zvievanje izobrazbene in kulturne ravni prebivalstva, zlasti pa tistih oseb, ki nimajo
veè statusa uèenca, dijaka ali tudenta v javni oli, a se elijo izobraevati in pridobiti
javno veljavno izobrazbo.
V preteklih letih je Ljudska univerza dolga leta uspeno delovala v okviru j.z. ZIK Litija,
a je bilo Obèini Litija iz njihovih krogov pogosto oèitano, da jih nesamostojno delovanje
omejuje in ovira pri razvoju in delu, da je Ljudska univerza edina enota zavoda, ki
ustvarja prihodke, da skrbi za financiranje in delo ostalih enot in drugih dejavnosti,
itd... Ob ustanovitvi samostojnega zavoda, pa je bilo izreèeno in zapisano tudi kar
nekaj idej o tem, kakne razvojne monosti in perspektive ima Ljudska univerza, kot
samostojna pravna oseba, èe bo lahko delovala samostojno in neodvisno od drugih.
A al se to ni zgodilo, celo obratno, od takrat dalje je lo z litijsko Ljudsko univerzo
samo e navzdol. Resda niso raèunovodske tevilke edino merilo uspeha (ob tem
vam na tem mestu priznavamo doseene uène rezultate posameznih sluateljev, ki
so se pri vas izobraevali), toda za ustanovitelja je nenazadnje zelo pomembno tudi to,
kako uspeen je zavod pri svojem finanènem poslovanju: dejstvo je, da je zavod od
dobrih 5 mio SIT (cca 20.000 EUR) »dobièka« iz lanske sredine leta, letos ob enakem
èasu pridelal skoraj tako veliko izgubo, kar se do sedaj e nikoli ni zgodilo. Ob
predstavitvi zavoda in vae dejavnosti na Obèinskem svetu v mesecu juniju 2007, je
bilo s strani svetnikov izraenih precej opozoril in pomislekov glede obsega in vrste
programov, ki jih trenutno izvajate, zaskrbljenostjo nad vsakoletnim upadanjem tevila
sluateljev ter pomanjkanjem dolgoroènih razvojnih idej in vizije delovanja v prihodnosti.
Obèina Litija je, kot ustanoviteljica zavoda, z odlokom o proraèunu za leto 2007,
vaemu zavodu prviè do sedaj (v praksi iz preteklih let se to e ni nikoli zgodilo)
namenila konkretna proraèunska sredstva in sicer kot pomoè za nakup nove uène
tehnologije, za kritje dela materialnih strokov izobraevanja javnih izobraevalnih
programov in strokov za postopno in mehko preoblikovanje zavoda s prehodom na
podjetniko delovanje, saj izobraevanje odraslih ne sodi v okvir obvezne javne
slube, e zlasti pa ne z vidika, ker veèino sredstev (po nekaterih vaih ocenah celo
97%) zavod pridobiva na trgu iz t.i. nejavnih virov.
Podjetniki naèin poslovanja prinaa tevilne prednosti, na podoben naèin se je iz
javnega zavoda v gospodarsko drubo e pred leti preoblikoval Center za razvoj Litija
in ta dandanes uspeno deluje in iri svojo dejavnost tudi v okolike obèine. Niso nam
znani razlogi, zakaj ste takemu statusnemu preoblikovanju nasprotovali, saj sami

niste znali predlagati nobene bolje reitve za izboljanje stanja. Dejstvo je, da sta
napredek in nadaljnji razvoj nemogoèa, èe pri svojem delu ne uporabimo novih znanj
in spoznanj, ali èe vsakiè ravnamo tako, kot smo ravnali od nekdaj. Obèina je zavodu
ponudila tudi zunanjo strokovno pomoè in predstavitve razliènih primerov dobrih
praks, a je odgovorni v zavodu niste eleli sprejeti, svoje nezaupanje pa razirili tudi do
kandidatov, ki so se prijavili na javni razpis za novega direktorja zavoda. Ker se bivi
direktor zavoda ni ponovno prijavil na javni razpis za direktorja, je obèino po drugi strani
presenetilo njegovo dokaj aktivno angairanje do neizbire kandidata za njegovega
naslednika. Obèinski svet je svetu zavoda, ki ima pristojnost izbire direktorja, posredoval
tudi svoje mnenje o kandidatih za direktorja, a ga le ti pri izbiri niso upotevali. Na 6.
seji sveta zavoda (dne 31.08.2007) je bil za v.d.direktorja ponovno imenovan Toma
Barbek in sicer za èas do izvolitve novega direktorja zavoda. Dva tedna kasneje pa je
svet zavoda sprejel dokaj nenavaden sklep, da se javni razpis za direktorja Ljudske
univerze prestavi za nedoloèen èas. Na tak sklep, bi moral direktor, kot odgovorna
oseba zavoda, ki skrbi za strokovnost in zakonitost dela, vsaj opozoriti, èe ne e
intervenirati. Svet zavoda, e vse od svojega zaèetka delovanja, ni popoln, kajti e
vedno v zavodu niste izpeljali postopka izvolitve petega èlana sveta zavoda iz vrst
sluateljev oz. udeleencev izobraevanja, kar nedvomno tudi prispeva k nestabilnosti
stanja. V mesecu avgustu in septembru 2007 je bilo s strani pristojnega oddelka
obèinske uprave sklicanih kar nekaj sestankov, organiziranih pa tudi kar nekaj obiskov
na Osnovni oli Gradec, da bi se pred zaèetkom tudijskega leta lahko pravoèasno
dogovorili o korièenju in pridobitvi dodatnih prostorov z namenom, da zavod pridobi
poleg uènih prostorov tudi poslovne prostore za zaposlene, a ste vselej nali razliène
razloge, ki so onemogoèili nadaljnji dogovor. Edini dopisi, ki so v tem èasu redno
prihajali z vae strani na ustanoviteljev naslov, pa so bili zahtevki za plaèilo raèunov
za stroke obratovanja za uporabo prostorov za pouk na O Gradec, in poslovnih
prostorov na JZK Litija.
Poudarjamo, da je obèina kot ustanovitelj, zavodu dolna zagotoviti potrebne prostore
za delovanje in da vam jih je v skladu z normativi in standardi tudi zagotovila (doloèbe
21.èlena odloka, pogodba, odredba upana z dne 8.10.2007) in da jih imate na
razpolago, toda stroke za obratovanje le teh morate kriti sami. Na podoben naèin
funkcionira denimo tudi Glasbena ola v Litiji, obèina je zagotovila prostore za njihovo
delo, materialne stroke prostorov za delovanje pa krije zavod sam (prihodki olnin,
tako kot denimo pri vas). Zaradi samovoljnih tolmaèenj nekaterih predpisov glede
uporabe in plaèevanje strokov za uporabo prostorov, zavod v letonjem letu ni sklenil
pogodb za korièenje prostorov, niti jih ni poravnal iz lanskega olskega leta. Tako

ravnanje je z naega vidika nedopustno in neodgovorno, saj gre pri tem za spotovanje
osnovnih naèel in pravil poslovanja med pravnimi osebami. Sprièo neporavnanih
obveznosti za uporabo prostorov na O Gradec in JZK Litija ter neplaèanih raèunov,
sta vas oba zavoda, prav tako pa tudi obèina, veèkrat pisno opozorila, da ste jih dolni
poravnati, a tega niste storili, tako da sta oba zavoda proti Ljudski univerzi na sodièu
vloila izvrbo. Zaradi nemotenega poslovanja zavoda, da ne bi prilo e do veèjih
strokov in odkodninskih tob, je obèina Litija dne 26.10.2007 iz proraèunskih sredstev
plaèala vae neporavnane obveznosti iz preteklega olskega leta do O Gradec in do
JZK Litija. Po naem mnenju je v finanèni situaciji, v kakrni se zavod nahaja, od vas
dokaj neetièno in nemoralno dejanje tudi va prispeli zahtevek za izplaèilo dodatne
delovne uspenosti za vodenje zavoda, in sicer v viini kar 97% treh osnovnih plaè
direktorja, kar je v primerjavi z ostalimi direktorji javnih zavodov bistveno najveè in
daleè nad povpreèjem. Viek neodgovornosti pri delovanju in vodenju zavoda pa
predstavlja dejstvo, da tudi za letonje olsko leto niste eleli skleniti z O Gradec in
JZK Litija nobene pogodbe za plaèilo obratovalnih strokov za uporabo prostora,
èeprav strokov glede na lansko leto ni poveèal noben zavod in èeprav nadaljujete z
delom na obeh lokacijah v enakem obsegu. Zaradi posredne odgovornosti ustanovitelja
za obveznosti zavoda, smo v zaèetku meseca novembra (2.11.2007) na va naslov
poslali tudi zahtevo, da nam nemudoma predloite spisek vseh sklenjenih pogodb ter
vseh tekoèih in odprtih finanènih obveznosti zavoda, saj se upravièeno bojimo, da ne
poravnavate svojih obveznosti e kje drugje in s tem prenaate odgovornost za plaèilo
dolgov na ustanovitelja.
Navedli smo le nekatera dejstva in ravnanja odgovornih, ki za ustanovitelja niso
sprejemljiva, po drugi strani pa v javnosti kvarijo ugled tako zavoda kot obèine.
Neizvrevanje posameznih obveznosti, samovoljno tolmaèenje predpisov, neplaèevanje
raèunov, slabi finanèni rezultati, pomanjkanje razvojne vizije, ipd. so za ustanovitelja
prav gotovo zadostni razlogi, da zahteva od vas spremembe in izboljanje stanja, kar
pa ne pomeni, da se politika vmeava v vae strokovno delo, èe vas opozarja na
napake in nepravilnosti pri delovanju. Obèina vam eli pomagati, a morate pri tem tudi
sami sodelovati. In èas bi e bil, da si tudi sami zastavite nekaj vpraanj v zvezi s tem,
kar smo zapisali e v naslovu in po kateri poti boste stopali v prihodnost.
S tega mesta ne elimo z vami veè javno polemizirati ali pa vas preprièevati, kaj je
dobro in kaj je prav, ampak prièakujemo, da se boste to slejkoprej spoznali tudi sami
in prave razloge za slabe poslovne rezultate znali poiskati in odpraviti najprej pri sebi.
OBÈINA LITIJA
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KAKO DO LJUBLJANE
V izvrilnem odboru N.Si smo e veèkrat zapisali,
da je za razvoj obèine potrebno najprej poskrbeti s
kvalitetno in sodobno infrastrukturo in urejena
prometna povezava z Ljubljano, kamor se dnevno
vozi veèina obèank in obèanov je osnova. V Litiji
se po dolgih letih spet gradi, narejenih bo precej stanovanj, kar pomeni tudi precej
veèje prometne obremenitve proti prestolnici. Direkcija RS za ceste v okviru
ministrstva za promet nam pri naih ambicijah in elji po razvoju ne prihaja z roko v
roki, e veè, s svojimi spornimi rekonstrukcijami posameznih odsekov, vsiljevanjem
svojih reitev dravnih lokacijskih naèrtov in gradnji serije kroiè namesto
prekategorizacije ceste G2-108 v hitro cesto ovira razvoj Litije. Sramota Direkcije
je, da e vedno ni izdelan dravni lokacijski naèrt za cesto G2-108 na odseku Zgornji
Hotiè  Spodnji Hotiè, nihèe ne ve kakno je stanje in kdaj je predvidena izdelava
naèrta. Znano je le, da direkcija forsira traso skozi naselje, kar je povsem nelogièna
reitev. Ozko in ovinkasto cesto na tem odseku e imamo. Zgreeni sta tudi
nedolgo narejeni rekonstrukciji Kresnice  Zgornji Hotiè in Ribèe  Kresnice. Obe
rekonstrukciji sta narejeni po cenovno ugodni varianti, predstavljata kratkoroèno
reitev, sta ovinkasti in nepregledni, ne reujeta problema vkljuèevanja naselij
Jesenje, Kresnice, Ribèe. Na obeh odsekih se je po rekonstrukciji zaradi tevilnih
prometnih nesreè, ki so terjale tudi smrtne rtve, e spreminjalo talne oznaèbe.
Odcep za Jesenje je po standardih preozek za izvedbo varnega zavijalnega pasu.
Zadnje narejene rekonstrukcije ceste G2-108 na relaciji Zgornji Log - Hotiè pa tako
ali tako noben od dnevnih uporabnikov ne razume. Trasa je popolnoma ista, cesta
je le malo ira, vonja pa adrenalinska. Rekonstrukcija je ovinkasta, nepregledna,
polna previsov, za zakljuèek je pa narejena e skakalnica med novim in starim
cestièem. Ljudje, ki se dnevno vozimo v Ljubljano se res spraujemo èemu je bila
rekonstrukcija namenjena in kam je el denar. V izvrilnem odboru smo podali
svetniko pobudo za postavitev svetlobnega telesa na cesti G2-108, v naselju
Zgornji hotiè, kjer je odcep za vrtec in bi razsvetljava pripomogla k veèji varnosti in
dostopnosti. Od Direkcije smo dobili odgovor, da v naslednjih letih nima predvidenih
finanènih sredstev za to investicijo. Ni nam dalo miru in smo na ministrstvo za
promet poslali vpraanje kako vlada sprejema proraèun za investicijo v ceste. Dobili
smo odgovor, da je bil 5.12.2006 sprejet predlog proraèuna. ele 29.9.2007 je bil
dravnemu zboru posredovan predlog sprememb proraèuna za leto 2008 in predlog
proraèuna za leto 2009. Oba predloga se usklajujeta in e zdaleè nista sprejeta. V
predlogu proraèuna je najveè sredstev poveèanih ravno na podroèju prometa, tako
da èlovek res podvomi v iskrenost odgovora. Kje na odbor vidi reitve? Obèina
mora e naprej vztrajati, da za razvoj potrebujemo spremembe dravne prometne
infrastrukture. Vztrajati je potrebno k prekategorizaciji ceste G2-108. Potebno je
vztrajati, da se vkljuèi Litijo v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje
2007-2023. Resolucija predvideva gradnjo 3. razvojne osi. Pozanimali smo se na
ministrstvu in v vladnem predlogu so tri variante za izgradnjo 3. razvojne osi. Ena od
variant vkljuèuje tudi nao obèino, realiziran bi bil priklop na dolenjsko avtoceto.
Naloga obèinske uprave in upana je da sedaj usmeri vse sile v sprejetje variante,
ki poteka preko nae obèine. Potrebno se je povezati s sosednjo obèino Dol, ki e
ima rezervirana zemljièa v prostorskem planu za gradnjo tiripasovnice in skupaj
vztrajati na realizaciji le te. Mogoèe bo Direkcija tako kot mag. Doblekarju odgovorila
tudi naemu odboru s svojimi pojasnili na nae nestrokovne ocene. Ge Tini Buèiæ
sporoèamo, da ima cesta G2-108 kjub strokovnosti Direkcije in njenih izvajalcev e
vrsto let nestrokovni naziv cesta smrti in z varèevanjem pri rekonstrukciji Direkcija
ne pomaga k izboljanju.
Izvrilni odbor N.Si

POAR NA MAISTOVI V LITIJI
Konèno lep jesenski dan. Èlovek se odpravi na sprehod v
upanju, da bo naèrpal dovolj energije za prihajajoèi deloven
teden. In niti sanja se mu ne, da bo ta energija pola zgolj
zaradi enega samega vpraanja »Kaj bi lahko bilo?«

V soboto, 27.10.2007, je v popoldanskih urah zagorelo v naem bloku, na
Maistrovi 8. Èlovek si teko predstavlja obèutke, ko se vraèa domov in se iz
tvojega bloka vali gost èrn dim. Iz daljave seveda teko doloèi resnost poara,
sam seveda samo upa, da ne gori v tvojem stanovanju. Zagorelo je v stanovanju
v zadnjem nadstropju. Poar bi se lahko kaj hitro raziril po celem bloku, a ne
samo to, zagorela bi lahko e oba bloka, ki se stikata z Maistrovo 8, èe ne bi bilo
prisebnih in odgovornih sosedov, ki so poklicali gasilce in e med èakanjem na
le-te sami pogasili poar. Èe upotevamo dejstvo, da je ponavadi cesta pred
bloki Maistrove 6, 8 in 10 nabito polna tako ali drugaèe parkiranih avtomobilov,
je bila velika sreèa ravno v tem, da je bila cesta ta èas dokaj prazna in so imela
intervencijska vozila prost dostop do bloka. In ravno tu so se mi porajala
vpraanja »Kaj èe ne bi bila cesta prazna? Kako bi gasilci sploh lahko prili do
kraja nesreèe oziroma poara?«. Omeniti moram, da ravno za to cesto pred
omenjenimi bloki velja prepoved parkiranja in ustavljanja. In zakaj se potem
tega nihèe ne dri? Zato, ker ljudje nimajo kam parkirati. Ker v veèernih urah
ièe koèek zelenice ali betona, da lahko parkira svojega jeklenega konja
oziroma konjièka. Ampak v taknih situacijah èloveku postane jasno, da znak
za prepoved parkiranja in ustavljanja ni postavljen zgolj iz tega razloga, da imajo
otroci kam nabijati ogo. Ne upam si pomisliti kaj bi bilo, èe bi do poara prilo
v veèernih urah. V tem primeru bi se gasilci e s kolesom z muko lahko pribili
do poara. Ja, tokrat smo imeli vsi stanovalci Maistrove 6, 8 in 10 veliko sreèo.
Ampak ali jo bomo imeli naslednjiè tudi? Obèina mora nujno ukrepati glede
parkirnih prostorov na omenjeni lokaciji. Mislim da je stroek izgradnje parkirièa
zanemarljiv, èe pomislimo, da bi lahko zgoreli vsi trije bloki. Da ne govorim o
tem, koliko ivljenj bi bilo ogroenih. No, mogoèe se pa èaka ravno na to.
Ponavadi mora priti do neèesa zelo hudega, da se ukrepa. Ta èlanek sem se
odloèila napisati samo v razmislek vsem, ki hoèejo misliti!
Stanovalka Maistrove ulice

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
REITI VILO IN SOKOLSKI DOM !
Nikakor ne morem v spominu vsaj malo zatreti misel na litijsko »Poto«, ki je
ni veè. Bolj, ko si dopovedujem, da ima vsaka stvar svoj zaèetek in konec, bolj
sem preprièan, da to naèelo ne more drati ravno povsod. e posebno zato, ker
so vrednostne ocene o trajnosti zelo razliène. e posebno pri ohranjanju
dedièine in znaèilnih pogledov starih mest in naselij.
Da je v Litiji tako rekoè, kljub niè kolikim zaklinjanjem, da ne bo veè ruenja
znaèilnih in starih mestnih zgradb, se to e kar dogaja. Zgrozim pa se, ko od èasa
do èasa zaznavam tudi nove pobude za ruenje »vsega ivega«. Takna razmiljanja
prihajajo obièajno iz ust raznih prostorskih Rambov, ki naèrtujejo dobièke za
vsako ceno, èetudi bodo poruili vse pred seboj. Nekaken vzorec za dosego
ruenja znaèilnih mestnih zgradb, je obièajno takle: na zgradbo se preprosto
pozabi. Preneha se jo vzdrevati, morda e namenoma kaj pokoduje, odnese iz
nje vse kar je vrednega in v nekaj letih postane res prava razvalina. Potem pride
na vrsto zadnje dejanje: zgradba je v tako slabem stanju, da se je ne da veè
popraviti, le poruiti. In to je smrtna obsodba. Kot, da bi bolnega èloveka enostavno
zapustili, opustili zdravljenje in èakali, da umre. Nezasliano! Znaèilne mestne
zgradbe so za mesto toliko pomembne, kot je vsak èlovek posebej za celotno
drubo znaèilen in pomemben. Moen in tudi e uporabljen scenarij pa je tudi tak,
da se na obèini v nekem trenutku najde kaken podoben Rambo in dosee, da
obèina zgradbo proda, ker nujno rabi denar. Ko se to zgodi, nov lastnik seveda ne
razmilja o popravilu, ampak zgolj o èimprejnjem ruenju s ciljem, da tam na
hitro zgradi nekakno kocko s stanovanji, ki jih bo potem z velikim dobièkom
prodal, ker ga pri gradnji ne obremenjujejo prav nobeno stroki gradnje nove
infrastrukture.
V VILI SO BILA NAJLEPA STANOVANJA, DA O OKOLICI NE GOVORIM - Vilo
sem nekajkrat e omenil. Gre za zgradbo, ki je bila zgrajena na razvalinah gradu
Fischern (Ribèe). Po gradu je dobilo to naselje tudi ima Gradec. Stal je prav na
istem mestu, kot dananja Vila, ki so jo zgradili leta 1886, torej takrat kot
Predilnico. V njej so prebivali mnogi lastniki Predilnice, imela je luksuzna stanovanja,
da ne govorim o èudovito urejeni okolici nad njo, ki je z ograjami, terasami,
potkami in vrtovi spominjala na Fabjanijeve mojstrovine. Tudi po 2. svetovni vojni
so v njej ivele ugledne druine, nekaj jih e vedno vztraja v njej. Ko je bil pred
nekaj leti izdelan naèrt prenove in pridobljeno gradbeno dovoljenje, je Vila nenadoma
prila na seznam za prodajo. Èe vpraate mene, kaj bi storil ob tem, bi vam
povedal, da bi od predlagatelja te neumnosti in podpisnika tega sklepa, zahteval
vsaj povrnitev strokov izdelave projekta in gradbenega dovoljenja, èe drugega
ne. No, v primeru Vile je uporabljena strategija poèasnega propadanja kot sem e
prej navedel. Ker pa bi bil to prvovrstni kandal, saj ima Vila poleg vsega tudi
neponovljivo leseno verando, vredno spomenike zaèite, se to paè ne sme
zgoditi. Paè pa bi bilo treba projekt obnove izvleèi iz predalov in v Vili urediti
ugledna stanovanja, kot so e bila.
SOKOLSKI DOM BI BIL E VEDNO ZELO UPORABEN - Za litijski Sokolski dom
najbr ve èedalje manj Litijanov, kar je razumljivo, saj e vrsto let doivlja isto
usodo kot Vila. S to razliko, da ga je obèina pred mnogo leti prodala za skladièe
(!). Zgradba nezadrno propada, èeprav gre za zelo znaèilno litijsko hio, zgrajeno
leta 1912. Takrat so jo zgradili litijski Sokoli, to je bilo portna in domoljubna
organizacija zavednih Slovencev iz katere so izli tudi mnogi slovenski in litijski
vrhunski portniki. V Litiji je sokolsko gibanje vzniklo na prelomu 19. na 20.
stoletje in je delovalo vse do zaèetka 2. svetovne vojne. Na Sokolskem domu je
bil na vogalnem delu velik razpet lik sokola, ki je bil viden s takratnega »Placa«
(dananji Valvasorjev trg). In kaj naj bi naredili s Sokolskim domom? Vsekakor bi
se bilo treba s sedanjim lastnikom dogovoriti za bodisi skupno obnovo ali pa za
dokup, zgradbo obnoviti in v njej urediti uporabne prostore, mestu pa dati izviren
videz. Nenazadnje se zgradba nahaja v strogem centru stare Litije in bi jo bilo
vsekakor treba ohraniti.
POPRAVITI, NE PA PODRETI ! - Na koncu pa e majhna opazka, ki mi veèkrat
pokvari kakno pisanje. Kadar je treba kaj napisati o Litiji, njeni zgodovini,
znaèilnostih in se s èim pohvaliti, nastane zadrega. Hvaliti se s tistim, kar je bilo
namenoma porueno je tvegana zadeva. Tega je bilo v Litiji mnogo preveè:
Grbinski grad, stari most èez Savo, celo naselje znaèilnih topilnikih hi na
dananji Ljubljanski cesti, elezniki vodni stolp (Pumpenhaus), tala, Pota,
zmalièena veèina blokov na Stavbah, Svetèeva hia, Modicova hia Natel
sem le tiste, ki so predstavljale kulturno in arhitekturno vrednost, da ne govorim
o tem, da so predstavljale najveèje litijske znaèilnosti. Ruenje taknih zgradb je
kulturna sramota.
Martin BRILEJ

ZUNANJE PORTNE POVRINE IN PROMET NA
BEVKOVI ULICI  KJE SO ODGOVORNI?
Pred meseci sem e zapisal nekaj besed na to temo in precej
veè na temo otrokih igriè. al je oèitno litijska politika takna,
da se vse pospravi v predal in modro molèi. Strokovnjaki iz
prakse nismo vredni, da se nas povabi, da bi vsaj tisti, ki nam ni vseeno lahko vsaj
malo sooblikovali jutri naih otrok. Problematika zunanjih portnih povrin in e
enkrat otrokih igriè je vsako leto bolj pereèa. Najbolj pa v oèi bode dejstvo, da se
problemi reujejo parcialno brez kakrnekoli vizije, ki bi imela dolgoroèno nek
konkreten smisel. Zelo radi se pohvalimo z uspehi naih otrok, mar niso potem
vredni, da jim portne povrine uredimo tako, da reimo celoten prostorski problem.
Obenem se bom dotaknil e prometa na Bevkovi ulici. Vsak dan se sreèujem s
podobnimi teavami kot vsi ostali stari (prometni kaos okoli vrtca, O Gradec,
Gimnazije Litija, na novo e na Kidrièevi ulici z nesmiselnimi ovirami). A krivec je
prepogosto in najveèkrat samo eden - litijska gimnazija oz. dijaki. Ob tem velja
zapisati, da je gimnazija vse od svojega zaèetka pa do danes naredila ogromno za
celotno obèino in ne samo za obèino, njen dober glas se iri precej prek obèinskih
meja. Nesmiselno je iskati krivce za sedanje stanje in iskati kje so se vlekle
napaène poteze v preteklosti. Zakaj ne bi tudi v litijski obèini presegli razmiljanja
o tem, kdo je kriv in iskali reitve za naprej. Nikogar ne krivim za reevanje
problematike olskih portnih povrin, nikogar za prometno ureditev, a nekdo
vendar mora dati odgovore in priznati, da se v zadnjih nekaj letih na tem podroèju
moèno stagnira in dela moèno mimo standardov sodobne drube. Ker ne hodim
naokoli z zavezanimi oèmi in prisluhnem taknim in drugaènim govoricam, me je
kar streslo, ko sem izvedel, da naj bi se zunanja igrièa na graki dobravi spremenila
v eno samo parkirièe. In kje bo potem potekal pouk portne vzgoje in kje se bodo
igrali otroci iz vrtca, kje se bo odvijala popoldanska rekreacija v toplejih dneh
koledarskega leta? Verjetno kar na parkirièu. Lep primer nespametnih reitev je
sedanja atletska steza, ki si tega naziva ne zaslui. Je vse prej kot to, e najbolj
primerna pa je za parkiranje. A al so se morala sredstva porabiti. Glede na to kaj
se dogaja ob vikendih v bliini igriè in na njih samih, ni teko najti odgovora, da se
bo podobna objestnost veèernih in noènih obiskovalcev prenesla e na »novo«
parkirièe. Upam, da bo slednja ideja ostala samo na papirju in da bo prevladal
razum. Zgolj v razmislek. Verjetno bi bilo bolj smiselno parkirièe urediti (z doloèenimi
spremembami) kar na novi »atletski stezi«, travnik pa naj se preuredi v prostor, ki
bo namenjen igri in druenju veèih generacij. O Gradec, vrtec in Gimnazija Litija
potrebujejo e dodatne portne povrine. Ker nisem strokovnjak za promet se ne
bom spuèal in polemiziral o tej problematiki. Bi pa ob tej priliki vseeno elel, da
nekdo iz odgovornih iri litijski javnosti predstavi vizijo ureditve prometa na graki
dobravi. Nae otroke ne prevaajo avtobusi litijske gimnazije in avtobusi grake
osnovne ole. Nae otroke prevaajo avtobusna podjetja. Tudi oni niso odgovorni
in krivi, da so veèkrat »krivci« za zastoje. Parkirièa pa se verjetno lahko uredijo
tudi na kakni drugi lokaciji in bodo uporabniki jeklenih konjièkov naredili tista dva
koraka za svoje zdravje. Ob pisanju prispevka pa se je menda prièela reevati tudi
ta problematika. Spet zgolj v razmislek  enosmeren promet okoli gimnazije Litija
in mimo vrtca in zaprtje vhoda v O Gradec (vhod za otroke prve triade). Kljub
temu, da sem o tem e zapisal nekaj stavkov se bom e enkrat ponovil. Odgovorne
bi poprosil, da konèno poskrbijo za koe za smeti na zunanjih povrinah ob
gimnaziji in O Gradec (zunanje koarkarsko in nogometno igrièe). Na celotni
povrini ni niti enega koa, zato je stanje takno kot je le odraz odgovornih za to
problematiko. Je morda to litijska obèina, je to KSP Litija. Vesel bi bil, èe bi mi
odgovorili vsaj na en problem. Sprehodite se enkrat ob vikendih, pa boste videli kaj
se dogaja takrat. Vsak ponedeljek pa imajo nai otroci na taknih povrinah pouk
portne vzgoje. Ob pojmu igrièe bi bil skrajni èas, da se zdruijo vse drubene sile
posameznega kraja katerih program se dotika otroka: vrtec, ola, razlièna drutva,
klubi itd., ki se ukvarjajo s portno-vzgojnimi dejavnostmi mlajih otrok in tudi
mladostnikov. Izkunje kaejo, da so problemi laje reljivi, èe se ole, vrtci,
skratka vsi akterji odprejo navzven in postanejo sredièa za koristno preivljanje
prostega èasa. Pestro in iroko paleto gibalnih izkuenj, ki so osnova kasnejim
zahtevnejim gibalnim vzrocem, lahko otrok pridobi le na sodobno opremljenem
otrokem igrièu, mladostnik pa na povrinah, ki so primerne za popoldansko in
veèerno rekreacijo. Zavedati se moramo, da kar zamudimo v najzgodnejem
razvojnem obdobju, kasneje teko nadoknadimo. Temelji morajo biti trdni, saj
pomembno vplivajo na otrokov razvoj, na kasneje vkljuèevanje v razliène portne
zvrsti in ne nazadnje tudi na to, da postane gibanje oz. port èloveku ena pomembnih
sestavin kakovosti ivljenja v vseh starostnih obdobjih.
Mitja STRMEC

CESTNE GRBINE NEKJE JA, NEKJE NE
Meseca maja 2001 sem Obèino Litija, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in Mestno skupnost Litija ter meseca julija istega
leta UE Litija, Oddelek za okolje in prostor in Ministrstvo za
okolje in prostor Ljubljana zaprosila za postavitev asfaltnih ali
vsaj plastiènih leeèih policajev na javno cesto Marokova pot
(Zagradec), v bliini katerega je vrtec, ola, gimnazija, javno igrièe in hie z
dvorièi, ki mejijo na to cesto. Vrtec Litija enota Medvedek meji na zgornji strani na
omenjeno cesto, na predlog takratnega obèinskega delavca g. Gvida Bokala sem
zbrala 14 podpisov mejaev na to cesto in podpis ravnatelja vrtca ter na obèino
poslala dopis vseh nas z utemeljitvijo po postavitvi talnih ovir - grbin ovalnih oblik,
irine 120 cm in viine 7 cm, predvidenih in oznaèenih je bilo cca 6 grbin na mapni
kopiji. Novembra 2002 smo omenjeno problematiko obravnavali tudi na svetu
starev Vrtca Medvedek, problematika je bila pisno predstavljena tudi obèinskemu
svetniku, ki je na obèinskem svetu to sicer izpostavil, vendar realizacija ni bila
mona, èeprav so kasneje izvedli adaptacijo oz. uredili javne poti Marokova pot
brez kakrnihkoli leeèih policajev seveda. Spraujem se, kako je mona ureditev
z leeèimi asfaltiranimi policaji v Gradcu, eden je vlit na cesti toèno pred doloèeno
hio, tirje so vliti na Predilniki cesti, pa na Dobravi, pa po novem dva plastièna
ob Predilnici Litija.... Skratka, ne vem, ali se te stvari, kot mnoge druge, urejajo na
podlagi priimkov, funkcij in bivih funkcij, ali se bo kdaj zaèelo kaj delati tam, kjer
je to potrebno.
Saa TOMC

PRAVI ZA
PREDSEDNIKA

JEKLO NA CESTI. NE !
V celoti se strinjam s pismima bralcem: »Spotovani oblastniki«, Petra Rutarja in »Odziv na cestne ovire«, Igorja Pira.
Poiljam e svoje dodatno mnenje. Menim, da gre za veliko strokovno
napako, ki je na graki Dobravi povzroèila: mone pokodbe na vozilih: pokodovanje
podvozij, nevarnosti za gume, nevarnost izgube smeri, poveèano obrabo zavornih
sistemov, nepotrebno plinsko in zvoèno onesnaevanje, poleg tega so: ovire
nepravilno postavljene na ovinkih in ob kriièih, prometni znaki /30 km/ so
postavljeni na neprava mesta. Vsak odgovor, da gre za zaèasno reitev je
brezpredmeten. Verjetno gre za dvakratno postavljanje, kar pomeni dvojni stroek
v obèinskem proraèunu. Dogovor, da gre a majhne stroke vnaprej zavraèam, pri
tem bi lahko uporabil, kaken dober slovenski pregovor. Prièakujem, da bodo
odgovorni èimprej odstranili to jeklo z lepo urejene ceste.
Ivan GODEC
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ZA ZGLED NAJ BO

Blia se zimski èas, novo leto in najveèkrat v tem èasu delamo naèrte za
prihodnje. In vèasih prav pride, èe sliimo poleg vseh neprijetnosti, ki nam jih
ponujajo mediji, tudi kakno prijetno zgodbo o medsebojnem razumevanju. Res
je, da smo ljudje polni predsodkov, da so sosedi privoèljivi, da oni lahko, mi pa
si tega ne moremo privoèiti, ali pa tisto najgre, èe jaz ne morem imeti naj tudi
drugi nimajo. Tega si res nihèe ne sme pisati v ponos ampak kveèjemu kot
napako, ki povzroèa gorje le posamezniku, ki tako razmilja. Vaèani Velike
Preske na Polniku so dokazali, da se da veliko storiti. Kot majhna skupnost so
za svoj kraj veliko storili, poleg tega so obogatili medsebojne odnose in vse
skupaj nadgradili tako, da z letnimi naèrti urejujejo zunanjo podobo svoje vasi.
Ampak letni naèrt ni le naèrt. Vse to zahteva veliko prostega èasa, nekaj
odrekanja, koristnega sodelovanja, vèasih konkretnega pogovora in seveda je
tudi denar vmes. So ena redkih vasi, ki vsako pomlad poskrbi za èièenje svoje
okolice ( tudi odpadkov, ki jih mimo vozeèi vozniki puèajo po naih gozdovih ).
Letos so uresnièili tretjino svojih naèrtov in prièeli z urejanjem »preke ulice«.
Ker se je letos zakljuèilo asfaltiranje cestnega odseka Velika Reka  Velika
Preska je bilo potrebno urediti tudi kriièe z avtobusnim postajalièem, najlepe
kar lahko novega opazite na Veliki Preski je lepo urejen lesen ploènik z
razsvetljavo, ki v veèernih urah ob prelepem razgledu èloveka prisili k razmiljanju
o tem, kako lepo je iveti. Mogoèe malo pretiravam ampak ob vsem tem
hitenju in lovljenju minut nam vèasih prav pride sanjarjenje o lepotah narave, o
dobrih ljudeh in o tistem najpomembnejem: o razumevanju in spotovanju.

Veliko je bilo odrekanja in preden bodo naèrti dokonèani bo potrebno vloiti e
veliko dela, vendar je pomembno to, da se skupaj veselijo svojih velikih uspehov.
To so dokazali na jesenski prireditvi ob otvoritivi novo asfaltiranega cestnega
odseka, ko so pripravili odlièno prireditev. Sodelovali so vsi vaèani, od mladih
do tistih z veliko znanja in izkunjami. Po bogati pogostitvi in plesu je zaigral
ansambel Preki velarji, katerega je zastopala »vsaka hia« in zaigrali so na
vse delovno orodje, ki so ga uporabljali pri svojem delu. Sledil pa je e kres s
prepevanjem in nael se je tudi e èas za zanimiv pogovor med ljudmi, ki si
redko vzamejo èas za nedelo. Vse to ne opisujem le kot nek dogodek ampak je
bilo tisti dan èutiti, da vaèani vedo zakaj se veselijo in zadovoljstvo je arelo iz
njih. To pa je tisto bistveno v ivljenju, da imamo cilj in se potem veselimo
uspehov. Vsa èast krajanom Velike Preske, ki so hvaleni tudi pridnim krajanom
in sosednjih vasi za vso pomoè. e posebej pa moram pohvaliti Slavka Vozlja
in Joeta Kosa, ki znata povezati ljudi in s svojim znanjem ter izkunjami skupaj
z vsemi talenti na Veliki Preski gradijo okolje, kjer bo e lepe iveti.

Ciril GOLOUH:

LITIJA V SLIKI IN BESEDI

7

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

OTVORITEV NOVEGA FIZIO CENTRA
in ZASEBNE FIZIOTERAPIJE TRÈEK
V petek,19.10.2007 je bila uradna in sveèana otvoritev novega Fizio
centra in Zasebne fizioterapije Trèek v portni dvorani v Litiji. Na
otvoritvi je bilo prisotnih veliko zdravstvenih delavcev s tega podroèja
ter ostalih znanih in uglednih ljudi, upan obèine Litija g. Franci
Rokavec in predsednik Mestne skupnosti g. Martin Brilej ter vsi ostali
èlani MS Litija.
Foto: ACO J.

Tudi letos so se vrstile alne slovesnosti ob dnevu mrtvih 31.10. 2007. Tako je bila tudi
alna slovesnost pred spomenikom NOB na Trgu svobode v Litiji, kjer so pred
spomenik poloili venec, predsednik Zveze zdruenj borcev Mirko Kaplja, podpredsednik
Joe Mirtiè ter predsednik KOZB Martin Arhnaver. Hkrati pa je pred spominsko
obeleje braniteljem za samostojno Slovenijo poloila venec delegacija vojnih veteranov
in zdruenja Sever. Na prireditvi so v alni slovesnosti sodelovali Pihalni orkester Litija,
meani pevski zbor drutva upokojencev Litija, recitatorji Osnovne ole Litija, èastno
strao pa so imeli vojaki slovenske vojske. alni govor pa je tokrat imela Joa
Ocepek. alne slovestnosti so se udeleili tevilni obèani mesta Litija, kateri so se s
svojo prisotnostjo poklonili spominu borcem, ki so padli v drugi svetovni vojni za nao
svobodno domovino brez katerih rtev tudi danes ne bi bilo Samostojne Slovenije.
Veèna naj jim bo Slava.

Nova prometna signalizacija na Kidrièevi cesti v Litiji. Ni dovolj, da so nam litijski
prometni (ne)strokovnjaki postavili na cesto vsakih 80 metrov leeèe (policaje)
razbijaèe avtomobilov, katere ob vsakem dotiku preklinjajo vozniki, ne toliko teh, ki so
pritrjeni - paè pa tiste, ki so si izmislili to neumno omejevanje hitrosti. Poleg teh
neumnosti na cesti pa e zapora kot jo vidite na sliki. To ni Prvoaprilska ta je
novembrska 2007.

Prvi vtis je èudovit, sprejemnica in ostali delovni prostori so veliki, zelo lepo in
skladno urejeni in èlovek ima vtis, da vstopa v wellness center. Ponudba je
iroka in ta pridobitev veliko pomeni prebivalcem Litije in okolice, saj je v
samem sredièu mesta in dostopna vsem. Novi Fizio center in Zasebna
fizioterapija Trèek zasluita vse pohvale in elimo jim dobro in uspeno delo v
prihodnosti.

Mateja SLADIÈ-VOZELJ
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PRIDOBILI VAKI VODOVOD

Tudi v nai dolini se je pokazala potreba po neoporeèni pitni vodi, saj so
nekatera gospodinjstva bila z oskrbo e ogroena: ob sui brez vode, v zadnjem
èasu zelo nekvalitetna, onesnaena voda. Ker e nismo imeli skupnega vakega
vodovoda, smo letos poleti prièeli z akcijo, da do njega pridemo. 14 gospodinjstev
na relaciji dveh kilometrov je podpisalo izjavo o prikljuèitvi na vaki vodovod, ki
je bil pred leti napeljan e do Sp. Tep. Pri urejanju vse potrebne dokumentacije
in sofinanciranju napeljave vodovoda nam je pomagala KS Polnik, za kar se
jim najlepe zahvaljujemo. Kljub temu, da se ravno v nai dolini stikajo tri
naselja: Sp. Tepe, Sp. Mamolj in Sp. Log, ni bilo nobenih teav pri dogovarjanju
in realizaciji izgradnje vodovoda. Veliko tevilo prostovoljnih delovnih ur, dobre
volje in povezanost krajanov so dala lep uspeh. Vaki vodovod je tu in kvalitetna
pitna voda iz zajetja v Sopoti tudi. Da pa so vse priprave in dela potekala
brezhibno, se moramo zahvaliti predsedniku vakega vodovodnega odbora,
Darku Mandlju, predsedniku KS Polnik, Francu Repovu, predsedniku
vovdovodnega odbora KS Polnik, Tomau Vozlju in Zdenku Kaduncu,
predstavniku krajanov Tep v svetu KS Polnik.

10. novembra 2007 ob 14.30 uri se je pripetila prometna nesreèa na regionalni cesti
v Sp. Hotièu, v kateri so bila udeleena tiri osebna vozila, veè oseb pa je bilo
pokodovanih. al, cesta je bila zaprta do 18. ure. Zakaj? Reevalna vozila so
pokodovance odpeljala takoj po nesreèi, dva v Trbovlje, tri v Ljubljano, promet pa je
bil zaprt, ker ni bilo obvoza na samem kraju. Na tevilki 113 sledi odgovor deurnega:
Vemo za nesreèo, patrulja je na Dolah- poèakajte... Ker ni bilo policistov pa je
promet stal in stal in stal.

V imenu krajanov: Amalija KADUNC

SMETI in KOI ZA SMETI
Narava. Okolje. ivali. Rastline. Drevesa. Kaj obèutite ob teh besedah? Jaz
osebno spotovanje, toplino in hkrati strah. Strah pred izgubo. In pa alost nad
tem, kako lahko ljudje obupajo nad pomoèjo naravi. S tem mislim na razne
vzklike in misli: »zakaj bi loèevala odpadke, ko pa jih sosedova Micka ne« ali pa
»smeti potem tako ali tako stlaèijo v isti kup, le zakaj bi jih loèevala« ali »tako
ali pa tako je zasvinjano, kaj potem, èe e jaz to vrem po tleh« in bla bla bla.
Zakaj ne bi enostavno naredili tako kot je prijazno okolju in bi se mi poèutili bolje.
Obèutek je odlièen. Obèutek sobivanja in sodelovanja z naravo. Vseeno mi je,
èe Micka ne loèuje odpadkov, vseeno mi je, èe je nekdo tako nizek, da meèe
vse po tleh ali »buh ne dej« vre v gozd goro odpadkov. Jaz irim svojo zavest
o sobivanju in spotovanju z naravo s tem, da se trudim tako obnaati in vem,
da se marsikdo zaène spontano zgledovati po tem. Tako preprosto je to. Ni me
sram pobrati papirèkov od èokoladic, èipsov in plastenk kokakole, zale, fante
pa bla bla pijaè s tal (trenutno imam v mislih s tal pred trgovino na Graki
Dobravi ter na stopnicah na poti iz Grake Dobrave, kjer nekateri gimnazijci ali
osnovnoolci iz O Gradec dejansko meèejo vse po tleh - mar res ne pomislijo,
da bi smet lahko vrgli v ko ali da paè ne zgleda lepo, ko lei vse po tleh in da
to nekdo pobira za njimi, da se potem ja ne bi pritoevali kako umazano je). No
ja, tu bi se ustavila pri naslednjem problemu. Ko za smeti. Sam po sebi ni
problem. Je pa problem, da jih je zelo malo na vidiku ali skorajda ni. Nekaj èasa
sem vsakodnevno hodila pe od zdravstvenega doma Litija in mimo pokopalièa,
cerkve èez most in nadvoz do Grake Dobrave. Veste koliko je koev? Niè.
Oziroma pred kratkim se je eden pojavil na vrhu Grake Dobrave. Uvav. Za
Savo v parku pa jih kar mrgoli. In konec koncev ni èudno, da vse lei po tleh.
Èeprav to e ni izgovor dragi olarji in olarke plus ostali. Imamo dve monosti.
Damo smet v torbico ali pa jo na skrivaj vremo v kanto osebnih smeti ob hiah.
Plus dodatna monost pa je - opozarjati odgovorne toliko èasa, kot bo potrebno.
No, jaz opozarjam tokrat. Je kdo z menoj?
Branka OJNIK

Trgograd Litija gradi meteorno kanalizacijo od Grake ceste proti kmetiji Pregelj. Poleg
meteorne kanalizacije bo zgrajena tudi fekalna kanalizacija, napeljane bodo nove
vodne cevi ter javna rasvetljava in upamo, da bo s tem posegom reen problem
fekalnih odplak - posebno praièje farme zaradi katere se obèani Gradca poèutimo
kot bi bili doma v Ihanu.

BIOENERGIJA, BIOTERAPIJA

METODA ZA VZPOSTAVLJANJE ALI OHRANJANJE ZDRAVJA
Termin bioenergija se je uveljavil v naem prostoru in je sestavljen iz grke
besede bios, ki pomeni ivljenje in besede energija, ki predstavlja silo. Lahko bi
rekli da je to ivljenjska sila, sila ki omogoèa ivljenje oz. ivljenjska energija.
Sam izraz pa ni tako pomemben, saj se v razliènih dravah sveta imenuje ta ista
energija povsem drugaèe (ki, chi, prana, bioplazma ), pomemben je njen uèinek.
Pretakanje te nevidne energije omogoèa nae ivljenje in ivljenje na tem planetu
in vse dokler v organizmu kroi nemoteno in potuje po telesu do doloèenih organov
in tkiv, ohranja telesno uravnoveenost in zdravje. Èe pa doloèeni deli telesa
postanejo mesto zastoja ali onemogoèajo nemoteno kroenje energije, sèasoma
prihaja do energijskega neravnovesja. Energijsko neravnovesje, torej viek ali
pomanjkanje bioenergije na doloèenem delu telesa ali organu je predpogoj za
nastanek razliènih bolezni. Terapija z bioenergijo se imenuje bioterapija. Ta po
svojih lastnostih pripada energijskemu konceptu medicine, kot na primer
tradicionalna kitajska medicina. Njena teoretièna in praktièna osnova se lahko
pojasni v specifièni anatomiji, fiziologiji in patologiji. Pred vkljuèitvijo v bioterapijo
tevilni ièejo pomoè zase ali za svoje blinje. Najpogosteje pomoè ièejo bolniki,
ki so e izèrpali vse monosti medicinskih terapij, pogosto brez zaupanja tudi v te
terapije. Ko se vkljuèijo v nao terapijo, pristopijo k novemu naèinu pomoèi
popolnoma nepripravljeni, brez kakrnihkoli informacij o vsebini, monostih in
naèinu dela, seveda brez svoje krivde, kmalu pa se preprièajo v moè in uèinkovitost
take oblike zdravljenja, saj se pri 90 odstotkih bolnikov, ki obièejo bioterapijo
zdravstveno stanje izbolja. Mnogi bolniki so popolnoma reili svojo zdravstveno
teavo e z enim ciklusom, ta pa traja 4 dni, mnogi pa so tisti, ki se ponovno
vraèajo. Bioterapija nikakor ne nadomeèa dela uradne medicine, ampak le-to
dopolnjuje in ima pomembno vlogo tako v preventivi kot tudi pri zdravljenju in v
sodelovanju s klasiènimi oblikami rehabilitacije uspeno prepreèuje in zdravi
tevilne bolezni tako zdravstvene, motoriène kakor tudi psihiène, uspeno zmanjuje
boleèine, izredno dobre rezultate pa dosega pri obolenjih, ki veljajo za neozdravljiva.
Rok MITIÆ

V nedeljo, 4. 11. 2007, so v Kulturnem domu v Jevnici pripravili razstavo kmetijskih
pridelkov. Kot je iz slike razvidno so najbolj uspele buèe, repa, pesa in zelje, poleg
tega pa so bili na razstavi tudi drugi pridelki, ki si jih je èlovek z zanimanjem ogledal.
Na dvorièu O Jevnica pa je bilo mogoèe kupiti kaj za ozimnico: krompir, jabolka,
med... Organiziran je bil tudi sreèolov.

JURÈEK
VELIKAN

Letonja bera gob je bila zelo obilna.
Jurèek velikan, tehtal je kilogram in pol,
njegov obseg glave pa je bil 93 cm.
Jane
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10. DEKANIJSKA REVIJA PEVSKIH
ZBOROV NA POLNIKU

S ÈOPIÈEM IN PALETO OPAZOVALI SO ZAVZETO Na prvi septembrski dan,
ko e ni dialo po snegu in zimi, so se likovniki obeh obèin zbrali v martnem
in ustvarjali. Motive in navdih so iskali v samem kraju in okolici. Odprtje
razstave je bilo 24. oktobra, dela bodo na ogled do konca novembra. Obiskovalce
preseneèa kvaliteta in hkrati raznolikost razstavljenih del, kar daje zadnjemu Ex
temporu v organizaciji JSKD OI Litija e posebno teo. Likovni dogodek je
dopolnila e predstavitev nove ovojnice Villa Litta kluba, fondacije Litija, Knjinice
Litija in Planinskega drutva Litija o Ferdu Tomazinu, organizatorju planinstva.
26. oktobra je minilo 70 let od njegove smrti, njegovo osebnost, delo in pomen
za iro javnost pa nam je slikovito predstavil gospod Borut Vukoviè. Veèer so
z ljudsko pesmijo prepletle Ljudske pevke FS Javorje.

Foto: Lojze Flisko

VEÈER S PREGLJI - Fritz Pregl, najznameniteji med Preglji, je prvi Slovenec,
ki je prejel Nobelovo nagrado, iz druine izhaja tudi akademska slikarka, Mira
Pregelj. Predstavitev rodbine Pregelj, raziskavo o znameniti druini, ki izhaja iz
martnega je opravil Joe Sinigoj in jo v zadnjem èasu e dopolnil. Ker je naloga
knjinic tudi domoznansko delo  zbiranje gradiva in informacij o preteklosti in
sedanjosti, smo v knjinici taknih raziskav e posebej veseli. Veèer s Preglji
je bil v Knjinici martno, 8. novembra, kjer nam je ob predavanju Joeta
Sinigoja ljubiteljski rodoslovec Pavel Smolej priblial e delovanje slikarke Mire
Pregelj in èas, v katerem je delovala. Joe Sinigoj nam je rodoslovno gradivo o
rodbinah Pregelj, Mah in Vozel odstopil v uporabo in je tako vsem zainteresiranim
v elektronski obliki na voljo v Knjinici Litija in martno.

OTROKE MATINEJE - V decembru, najbolj
veselem mesecu v letu, se bomo v Javnem
zavodu za kulturo e posebej potrudili in za
nae malèke pripravili resnièno vesele in
zanimive predstave. 1. decembra se bo v
Litiji predstavil Zavod za kulturne dejavnosti
ZOFKA iz Ljubljane s svojo noviteto RIBA, RACA, RAK. Lutkovno igrana predstava za
otroke je prav pred kratkim doivela premiero na Ljubljanskem gradu in poela zelo
ugodne kritike. Predstava oivlja vrednote, ki so v dananjem svetu potronitva
povsem pozabljene  lepota narave, èistost jezika, dobrota, pomoè soèloveku v
stiski. Otroci so danes pogosto rtve zasmehovanja in ustrahovanja, druba pa jim le
redko ponudi naèin, kako se ubraniti fiziènega in psihiènega nasilja. Usmerjanje otrok
k prijaznosti in strpnosti je pomemben dejavnik pri vzgoji naih najmlajih, ki bodo, ko
odrastejo, oblikovali nao drubo. Zelo priporoèamo! 15. decembra bo otroka matineja
izjemoma v popoldanskem èasu, ob 17. uri, saj prihaja v goste Dedek Mraz. S seboj
bo pripeljal Kranjske komedijante in igrico o OGICI MAROGICI. Znano pravljico o
dedku, babici in radoivi ogici spremlja prava gledalika lajna s tisto znano »Imela sva
boben in lajno «. Vstopnina: 3 EUR
GLEDALIKI DECEMBER - Za najbolj vesel mesec v letu smo v okviru gledalikega
abonmaja pripravili lansko megauspenico pasteatra iz Menga 5MOKIH.COM.
Predstavo si boste lahko ogledali 18. decembra, ob 19.30. Na voljo je e nekaj kart
za izven, ki jih lahko rezervirate v nai pisarni ali po telefonu 01/8900-200. Cena
vstopnice: 13 EUR. Kot dodatek vam bomo 13. decembra, ob 19.30, ponudili novo
senior komedijo TEFKA IN POLDKA v izvedbi KUD France Preeren iz Ljubljane.
tefka in Poldka sta popularna lika iz televizijske oddaje tafeta mladosti. Simpatièni
enièki Vam bosta pripravili predstavo polno zabave in smeha, s potico in nopsom
vred. Vabimo Vas, da si popestrite predprazniène dni z najbolj divjo senior komedijo,
kar jo premore irna Slovenija. Cena vstopnice: 7 EUR
TA VESELI DAN KULTURE  slovenske kulturne ustanove odpirajo svoja vrata - 3.
december, rojstni dan Franceta Preerna, je e tradicionalno vseslovenski praznik
kulture, ko kulturne ustanove brezplaèno odprejo svoja vrata. Temu se pridruujemo
tudi v Javnem zavodu za kulturo, ko bomo vsem, ki si elijo izvedeti kaj o litijski
zgodovini, brezplaèno omogoèili ogled naih muzejskih zbirk. Obièete nas lahko od
10. do 17. ure. Ob 18. uri bomo v obèinski avli odprli fotografsko razstavo Matjaa
Kirna, èlana Fotokluba Hrastnik. Razstava z naslovom MED BARVAMI IN KONTRASTI
je njegova prva samostojna razstava, na ogled pa postavlja zelo raznolike teme in
objekte - od tod tudi naslov. Otvoritev razstave bo spremljal kraji kulturni program,
v katerem se nam bodo predstavili MePZ Akademik iz Trbovelj. VABLJENI!
Kolektiv Javnega zavoda za kulturo Litija

V sonènem nedeljskem popoldnevu, 07. oktobra 2007, je v Polniki upnijski
cerkvi Lurke Matere Boje, zadonela pesem sedmih dekanijskih pevskih zborov,
ter enega gostujoèega in sicer MeCPZ sv. Martina iz Trbovelj. Poleg domaèega
zbora MeCPZ Lurke Matere Boje, ter MoPZ Polnik, so se pred oltarjem izmenjali
e MeCPZ Zasavska Sv. Gora, MePZ upnije Sv. Martina martno, MoPZ Fantje
od Fare iz martna, MePZ Sv. Andreja iz Vaè ter Zbor Sv. Nikolaja iz Litije.
Tokratna posebnost, ki je poleg odliènih solistiènih nastopov in ostalih intrumentalnih
spremljav, zagotovo popestrila in polepala zven dveh skupnih pesmi, pa je bila
zasedba Zasavskega godalnega orkestra, pod vodstvom Katje Mikula. Kakor
ponavadi, je bila tudi tokrat revija spremljana iz strokovnega vidika, ta vloga pa je
bila zaupana Heleni Fojkar Zupanèiè. Vse prisotne, pevce, glasbenike in gledalce,
je z besedami dobrodolice, po uvodnem nagovoru pozdravil domaèi upnik Gregor
turm, nekaj besed pa je pridal tudi dekan Pavel Okoli. Ubrano petje in lepi
napevi, sami po sebi niso potrebovali posebnih razlag, da pa bi kljub temu malce

loèili posamezne zbore, so bili predstavljeni s svojimi lastnimi besedami, tu in tam
pa smo lahko prisluhnili odlomkom poezije Laure Horvat in Pavle Voje. Odbor za
pripravo pevskih sreèanj litijske dekanije s predsednikom Joetom Kosom, Javni
sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti, obmoèna izpostava Litija, ki ga
je zastopala predsednica Bernarda Smrekar, Kulturno drutvo Polnik, pridne
domaèinke, ki so napekle obilo sladkih dobrot ter gasilci, ki so skrbeli za urejenost
mirujoèega prometa in nam posodili prostor za zakusko, so zasluni, da se je
zgodila »jubilejna« 10. dekanijska revija pevskih zborov, ponovno na Polniku. Na
koncu bi morda lahko rekli hvala vsem; tako organizatorjem, gostiteljem,
sponzorjem; JSKD, obèinama Litija in martno, kakor tudi pevcem in njihovim
zborovodjem, ki se trudijo ohranjati in izboljevati kakovost cerkvenega petja na
vedno vijem nivoju in to vsako leto tudi dokaejo. Cerkveno petje na koru,
namreè ni le umetnost za ljudska uesa, temveè predvsem »e lepa« molitev k
Stvarniku, saj kakor je zapisala teta Pavla; kdor s srcem poje, dvakrat moli.
Laura HORVAT
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iz litijske zgodovine (15): »ÈEBELARSKA PRAVDA«
Joe Sinigoj med Preglji
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20. NOVEMBRA PREDSTAVLJEN ZBORNIK KNJINICE LITIJA
V teh dneh se v nai knjinici veliko vrti okoli pojma »matiènost«. Nekateri, ki
nao ustanovo poznate podrobneje, se gotovo e spomnite, da smo nedavno
tega matiènost nosili e v nazivu: imenovali smo se namreè Matièna knjinica dr.
Slavko Grum. Matiènost je v razvoju in rasti litijske knjinice igrala pomembno
vlogo. Knjinica si je namreè nenehno prizadevala, da je izpolnjevala pogoje
matiènosti; o matiènosti v knjinièarski stroki govorimo od sprejema prvega
knjinièarskega zakona v letu 1961. Zakon je takrat ustanovil institucijo matiène
knjinice za obmoèje ene ali veè obèin in za obmoèje cele Slovenije (nacionalna
knjinica kot republika matièna knjinica) ter postavil zahtevo po strokovnosti
knjinièarskega dela. ele v letu 1967 lahko reèemo, da se je v Litiji zaèela zgodba
o matiènosti, kar pomeni, da se je prièela strokovno iriti in razvijati knjinièna
mrea. 40 let mineva od takrat in ob tem pomembnem mejniku smo se odloèili, da
izdamo zbornik, kjer podrobneje predstavljamo delovanje knjinice nekoè in danes.
Njegova izdaja v novembrskem èasu ni nakljuèje: z izdajo lastne knjige elimo
obeleiti tudi svoj praznik. 20. novembra splone knjinice namreè obeleijo svoj
dan. V zborniku smo podrobneje zajeli 40-letno zgodovino, ki je za litijsko knjinièarstvo
nedvomno pomenila revolucijo. Pregleda in popisa se je lotila nekdanja direktorica
Joa Ocepek. Letonje leto je bilo za nas pomembno e zaradi ene pomembne
obletnice, ki pa sega e dlje v zgodovino: v maju smo namreè obeleili 135-letnico
ustanovitve Narodne èitalnice v martnem; gre za najstarejo popisano organizirano
predhodnico knjinièarstva na obmoèju naega delovanja. Pravi biserèki pa so
gotovo spomini naih nekdanjih sodelavcev, svoj odnos s knjinico pa so opisali
ljudje, ki jim je knjinica pomemben mozaik v osebnem in javnem ivljenju. Ker pa
se nam zdi, da èas v zadnjih dveh mesecih leta nekako hitreje mine, bi vas radi
povabili e na Ta veseli dan kulture, ki bo 3. 12., na rojstni dan Franceta Preerna.
Takrat bomo kulturne ustanove na iroko odprle vrata, tudi naa hia vas bo z
veseljem sprejela, zveèer ob 19. uri, ko se bo z akti predstavila skupina litijskih
likovnikov - LILA.

DECEMBER V KNJINICI LITIJA IN KNJINICI MARTNO
 3. 12. ob 19. uri: TA VESELI DAN KULTURE - odprtje razstave aktov
likovne skupine LILA. V Knjinico martno vraèa stalna razstava
akademskega slikarja Joeta Meglièa
 6. 12. ob 18. uri: POTOPISNO PREDAVANJE v Knjinici martno. Uro
Ravbar bo predstavil film o potovanju okoli sveta z avtom.
 11. 12. ob 18. uri: PRAVLJIÈNA URA v Knjinici Litija
 13. 12. ob 18. uri: PRAVLJIÈNA URA v Knjinici martno
 18. 12. ob 19. uri: POTOPISNO PREDAVANJE v Knjinici Litija - potovanje
na konec sveta z ladjo Explorer. Damjan Konènik, ki je raziskoval Arktiko.
Knjinica je vse bolj stièièe sodobnosti in tradicije. Kot pie v zborniku, elje in
prièakovanja mladih in starejih obiskovalcev se èedalje bolj razhajajo. Mi pa se
trudimo za vse enako. Dobrodoli.
Pripravili: Andreja TUHEC in Aleksandra MAVRETIÈ
Parmova 9, 1270 Litija  knjiznica.litija@email.si  www.litija.net/mkl
Litija: 01/898-05-80, Fax: 01/898-05-85, martno: 01/899-20-80

V dvajsetih letih prejnjega stoletja je v Litiji potekala zanimiva sodna obravnava, ki bi
ji teko nali primere. Zgodbo povzemam po èlanku Ivana unka, litijskega èebelarja:
»Ko sva s starosto tukajnjih èebelarjev, krojakim mojstrom Bernikom Mihaelom iz
Brega pri Litiji vèasih ob lepih veèerih posedala pri njegovem èebelnjaku, mi je veèkrat
pripovedoval o ostri èebelarski pravdi, ki so jo litijski èebelarji pred dobrimi 25 leti vodili
proti industrijskemu podjetju, ki jim je unièevalo èebele. Pravda je bila dolgotrajna:
prièela se je v letu 1921 in se vlekla tja do l.1926. Da je bila ostra in razgibana, kae
dejstvo, da je v njej nastopalo okrog 50 priè in precejnje tevilo strokovnjakov, kakor
tudi to, da so pravdni stroki znaali veè 100.000 dinarjev. To je bil za tiste èase lep
denar. Kot toilec je sprva nastopal Bernik sam s e enim èebelarjem.«
Litijska topilnica je po zadnji
katastrofi s èebelami l.1910
zaradi pritiskov èebelarjev sicer
preuredila svoje peèi in
namestila filtrirne naprave, a
vse skupaj ni niè pomagalo,
saj so istoèasno zviali dimnik
za 10m in se je obmoèje z
veplom zastrupljenega obmoèja celo poveèalo. kodljive
posledice plinov so opazili tudi
pri drugih ivalih. V okolici je
kmetom poginilo veè goved,
krave pa so ostajale jalove. L.1920 je topilnica od 17. do 24. junija topila rudo iz rudnika
Crveni breg v Srbiji, ki je vsebovala do 36% vepla. Ozraèje okrog se je v oddaljenosti
4 km prenasitilo s strupenimi plini, ki so se v obliki finega praka usedali na rastlinstvo.
Veèina èebeljih druin v tem obmoèju je pomrla, redke preostale pa so zelo oslabele
in druga za drugo izrojile kot lakotni roji. Èebelarji so zopet zaman zahtevali odkodnino
od uprave topilnice, zato so se odloèili za sodno pot. Poleg Litije so bile prizadete e
vasi Breg, martno, Zavrstnik, tangarske Poljane, irmanski Hrib, Veliki vrh, Podentjur,
Hotiè, Zgornji Log, Gradec, Konj, Ponovièe in Grbin. Pravda se je vlekla vse do l.1926,
ko jo je konèalo drugostopenjsko sodièe t.i. »Stol sedmorice« v Zagrebu. Vse
stroke je plaèala topilnica, èebelarjem pa so priznali in izplaèali praviène odkodnine.
V razsodbi je bilo tudi reèeno, da sme topilnica v bodoèe surovo rudo gati le v zimskih
mesecih, ko narava poèiva. Po l.1930 topilnica ni veè obratovala. Eden od vzrokov je
bila zagotovo tudi èebelarska pravda, drugi vzrok pa je bila huda tuja konkurenca, ki
je postavljala na trg ceneji svinec. V zgodovini so podobno tobo zabeleili e v
obmoèju Bischofshofna, kjer pa èebelarjem ni bilo treba po sodni poti izterjati odkodnine,
ker je topilnica brez ugovora takoj priznala svojo krivdo.
AKTUALNO: V Mestnem muzeju Ljubljana so pred nedavnim odprli nadvse zanimivo
novo stalno razstavo Obrazi Ljubljane, ki pripoveduje o nastanku, razvoju in stalnem
spreminjanju podobe mesta in ljudi v razliènih èasovnih obdobjih. Razstavo lahko
strnemo v tri teme: zgodbe o Ljubljani, o Ljubljanèanih in o ljubljanskih zadevah.
Najprej obiskovalec spozna prostor, na katerem je zrasla Ljubljana in zgodovinske
najdbe. Celovita podoba mesta pa se dokonèno razkrije, ko spoznamo njegove
znamenite osebnosti in vsakdanje ivljenje prebivalcev. Posamezniki, vpeti v raznolikost
èasa in drubenih vlog, so resnièni ustvarjalci ljubljanske prepoznavnosti. Ta nova
stalna razstava je odsev naega glavnega mesta kot ivljenjskega prostora, gospodarskega, politiènega, upravnega in ustvarjalnega sredièa ter kot taka vredna ogleda
predvsem z vidika splone razgledanosti slehernega Slovenca.
Helena HAUPTMAN

LITIJSKI SREBRNIK

spomin na pridobivanje srebra v litijski topilnici
primerno darilo za vsako prilonost
(kupite ga v litijski knjinici)
Fondacija Villa Litta

DRUTVA
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ZBOR SV. NIKOLAJA

RAZSTAVA STARIH PREDMETOV

10. jubilej in nova zgoèenka
Zbor je svoj 10. jubilej poèastil z izdajo nove zgoèenke in s
slavnostnim koncertom v litijski cerkvi, kjer je obèinstvu
predstavil pester izbor skladb tujih in domaèih mojstrov.
Zbor sv. Nikolaja Litija, ki ga vodi Helena Fojkar Zupanèiè, letos
praznuje 10-letnico svoje ustanovitve. Ob tej posebni prilonosti je
10. novembra 2007 v litijski cerkvi sv. Nikolaja pripravil slavnostni
koncert, na katerem je poslualcem pripravil pester izbor skladb
od èasa srednjega veka do danes. S prvo skladbo, gregorijanskim
koralom Veni Creator Spiritus (Pridi, Duh Stvarnik) je zbor prièaral
mistièno vzduje srednjeveke Cerkve in s kristalno èistimi toni
klical Svetega Duha. V prvem delu koncerta sta sledili e dve skladbi na temo korala
- Ubi Caritas in Pater Noster ter izbor sakralnih del sodobnih avtorjev - Ave Maria,
Salve Regina, Libera Me in Lux Aurumque. V drugem delu koncerta se je zbor s
skladbo Damijana Moènika Sacra Religio zopet podal v bolj mistiène vode, zakljuèil pa
z najnovejo skladbo amerikega skladatelja Erica Whitacreja Cloudburst ob spremljavi
Veronike Hauptman na klavinovi in skupine Perkakns na tolkalih. Posebno lepo je
zazvenela noviteta mladega skladatelja Èrta Sojarja Voglarja, Popotnik, ki jo je avtor
posvetil prav zboru sv. Nikolaja in Heleni Fojkar Zupanèiè.

Foto: Gregor Poun
Zbor sv. Nikolaja med izvedbo gregorijanskega korala Veni creator spiritus
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je pevcem podelil bronaste, srebrne in zlate
Gallusove znaèke za dolgoletno delo na podroèje ljubiteljske kulture. Zboru je èestital
ljubljanski nadkof metropolit Alojzij Uran in Heleni Fojkar Zupanèiè podelil priznanje
ljubljanske nadkofije za dolgoletno uspeno delo in za njeno skrb za razvoj cerkvene
glasbe. Litijski upan, gospod Franci Rokavec, se je zahvalil zboru za njegovo dosedanje
delo in mu podelil plaketo Brodarja na Savi. Zboru je v imenu Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti èestitala gospa Mihela Jagodic in mu podelila jubilejno plaketo.
Zgoèenka Sacra religio, ki jo je zbor izdal ob tej prilonosti, prinaa izbor duhovne
glasbe slovenskih in tujih avtorjev ter dve noviteti Damijana Moènika, in sodeè po
odzivu priznanih glasbenikov pomeni nov velik doseek na zborovi ustvarjalni poti.
Luka HAUPTMAN

HÈI KRÈANSKE LJUBEZNI
To je teta Valeska, kakor ji pravijo neèaki in se je
radi spominjajo. To je sestra Akvina, kakor so ji rekli
v Leonièu, kjer je sprejemala nove paciente. Ko se
je rodila na Vaèah 5.12.1904, so ji stari dali ime
Valerija Bojc. O njenem bratu Etbinu in njeni druini
smo e govorili (Obèan, oktober 2006, t.11, leto 8
in http://www2.arnes.si/~zkolen/BOJC.htm). Ker je
imela rada ljudi in ker so bili vsi v druini zelo verni,
je postala usmiljenka  HÈI KRÈANSKE LJUBEZNI.
elela je samo to, da bi vsem bilo lepo. Po svojih
najboljih moèeh je pomagala vsem, ki so bili sprejeti
v bolninico. Med drugo svetovno vojno pa so bili
med pacienti, poleg kolaboracionistov, tudi kaken
zavezniki vojak in drugi, ki bi se jim po ozdravitvi
zelo slabo godilo v okupatorjevih krempljih. Zato so
takim usmiljenke poskuale pomagati pri pobegu.
Nekatere bolnike so skrivale in jih skrivoma zdravile. Akvina je morala preizkusiti
nemki zapor, ker so upravièeno sumili, da je sodelovala pri organizaciji pobega.
Jeseni leta 1944 so usmiljenke v bolninici skrile pilota Mauricea Brasha, ga negovale,
mu priskrbele hrano in mu konèno pomagale pri begu. Po vojni pa se je spet teko
obdobje nadaljevalo. Ljudska oblast jo je veèkrat zaprla. Preizkusila je torej tudi zapore
osvoboditeljev. Konèno so jo 9. avgusta 1948 obsodili na 13 let odvzema prostosti s
prisilnim delom in na 5 let odvzema vseh dravljanskih pravic. Sodièe ji je oèitalo, da
je »pomagala organizatorjem in pobudnikom izdajstva na Slovenskem«, da je bila èlan
èetnike bande in da je po vojni posredovala ilegalno poto vojnih zloèincev. Zaprta
je bila v Rajhenburgu. Na smrt bolno so jo leta 1951 pripeljali v ljubljansko bolninico,
kjer je 6. aprila 1951 zaradi posledic zapora umrla, stara 46 let. Podobnih krivic je bilo
e veliko. Za Akvino je sprava veljala e med vojno. Mislim, da bi morali èim veè
prepevati slovensko mantro: » Mi se mamo radi, « Bog e ve, zakaj nam jo je dal!
Kdor bi rad kaj veè zvedel o vsem, lahko e do 2. decembra 2007 obièe Cekinov grad
v Tivoliju (Muzej noveje zgodovine) in si ogleda razstavo  Boj proti veri in cerkvi.
Rad nas imam!
NORÈEK

PIHALNI ORKESTER LITIJA
SE PRIPRAVLJA NA KONCERT

Pihalni orkester Litija e intenzivno vadi program za letonji
novoletni koncert. Tradicionalno se bo odvijal 27. decembra
ob 19.00 uri v portni dvorani v Litiji. Koncert bo tudi letos
darilo vsem obiskovalkam in obiskovalcem, zato bo vstop
prost. Godbenice in godbeniki verjamejo, da bo dvorana polna,
kot e vsa leta doslej. Program je zasnovan praznièno, gost
letonjega koncerta bo znani pevec in avtor zabavne in
narodnozabavne glasbe Edvin Fliser. V delu programa se bo
orkester, skupaj z gostom, spomnil tudi nedavno preminulega prijatelja glasbe,
harmonike in orkestra Vilija Kralja. Rezervirajte si èas! S spomini in dobrimi
eljami bodo praznièni dnevi e bolj lepi.
G. M.

Letonjemu oktobru bi teko rekli vinotok,
a je vseeno prinesel vse druge èare
radodarne in èudovite jeseni. Razstave in
razni sejmi so v tem èasu pogosti, saj je
treba sadove narave zbrati, pokazati
ljudem, jih oceniti in èe le mogoèe, tudi
prodati. Pri Kulturnem drutvu Kresnice
pa smo se letos odloèili za malce drugaèno
razstavo. Pri naih krajanih smo nabrali
orodje in predmete, ki so jih uporabljali
nai predniki. Zbrali smo neprièakovano
veliko stvari, predvsem na kmetijah ali
pa od nekaterih navduenih zbiralcev starin. Predmeti so bili razliène starosti, od
srednjevekega okovanega hranilnika, pa od orodja, ki so ga stareji ljudje pred
kaknim pol stoletjem e pridno uporabljali. Na ogled so bili postavljeni: jarmi za
enega ali par volov, komati za vprego konj, kolovrati, ciza, kaf, lakenca, cepec,
lonci za kuhanje v èrni kuhinji in modeli za potice in kruhe ob raznih prilonostih pa e veliko drugih reèi. Skratka, razstava je bila prikaz, kako so ljudje iveli in s
èim so si pri delu pomagali v starih èasih. Marsikateremu gledalcu so misli
odplavale v tiste èase, ko je mati iz krune peèi z burkljami potegnila latvico
peèene prosene kae. Skorja na kai je bila rjavo zapeèena, tik pod njo pa
najbolja kaa, pomeana s smetano. Take veèerje danes ni veè. Nekdo drug je
ob pogledu na staro pant ago takole modroval:Postavili smo oder in gor
dvignili hlod. Potem je pa eden stal na odru in potegnil ago gor, dva sva jo pa
vlekla dol. Pa kakne lepe deske so ratale! Takele plankaèe pa smo imeli za
obsekovanje tramov za ostreje. Potem pridejo e pirovci, na njih se pribijejo late,
pol so pa krovci pokrili streho s slamo. To je bilo garanje! Stareja kmeèka
gospodinja je pokazala na moèno obrabljen srp in povedala: Vidi, tale srp je pa
kupila moja mama, ampak takole znucala sem ga pa jaz! Veliko takih in
podobnih zgodbic je bilo sliati in èutila se je èustvena navezanost na predmete in
dogodke minulih èasov. Prav zato so razstave starin zanimive, pouène in tudi
potrebne. Ob njih obujamo spomine, se druimo in spoznavamo ter tako ohranjamo
kulturno ivljenje v naem kraju.
Ivanka BRUNÈEK

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
LAZ SE JE PREDSTAVIL NA BOGENPERKU
31. 10. se je na gradu Bogenperk odvijala prireditev Noè
èarovnic, ki jo je organiziral Javni zavod Bogenperk. Prireditev
je bila namenjena predvsem najmlajim, ki so celo popoldne
lahko uivali v programu, ki jim je bil namenjen. Pripravljenih
je bilo veè ustvarjalnih delavnic in tako se je za vsakega nekaj nalo. Izrezovali so
buèe, spoznavali netopirje, si ogledali grad v spremstvu èarovnice, se navduevali
nad èarovnijami, ki jih je izvajal èarodej, tudi igrica je bila pripravljena za njih. Za
malo stareje je bilo tudi poskrbljeno, saj so domaèi ponudniki poskrbeli za
kulinarièno ponudbo pa e kaj se je nalo. Tudi nae drutvo Laz se je predstavilo
s svojim promocijskim materialom. Poleg tega smo prodajali peèen kostanj.
Nabrale in ponujale so ga nae mladinke, ki sodelujejo v drutvu. Tako lani kot tudi
letos so bile med tistimi, ki so
raziskovali dedièino Jablanike doline.
Zanimanje za kostanj je bilo
veliko, saj nam je letos narava
malce zagodla in kostanja
skorajda ni veè! Vendar so se
nae punce na to pripravile in
je zato okoli gradu prijetno
dialo po peèenem kostanju.
Preiveli smo prijetno popoldne v prijetni drubi malih
èarovnic in strahcov, ki smo
jim polepani e en dan.
I.V.
www.podezelje-laz.si

KRIK
Pesnika skupina Z. poeti, ki pod okriljem KUD ART
CLUB LITIJA zdruuje pesnike in pesnice, je po dveh
letih zavzetega delovanja uspeno zakljuèila skupen
pesniki projekt Ogovarjanje tiine. 27.10. ga je v
Mladinskem centru Litija predstavila vsem, ki se e
znajo ustaviti v vrveu vsakdanjika, se zazreti vase
in prisluhniti svojemu srcu. Spoznali so lahko, kako
svet in èloveko bivanje doivljajo Z. poeti:Vlado
Garantini, Francka mid, Vesna Berk, Igor Gote,
Maks Marinèiè, Andrej Reun, Botjan Groelj in Goran Ajtiè. Èe elite uivati v
vsebinsko, stilno in nazorsko raznovrstnih pesmih, potem imate sedaj izredno
prilonost za nakup knjige po izredni ceni 15 EUR. Èe poklièete v naslednje pol ure
na tel. t. 041/731-995 ali poljete email na skorjpon@gmail.com, vam poleg
knjige podarimo e DVD s filmi naega drutva, nagrajenimi na razliènih filmskih
festivalih.
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Matej Kolmanko - avtor kratkega igranega filma Goslaè
in naslovnica pesnike zbirke Ogovarjanje tiine
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Projekcija nagrajenih filmov iz filmskega festivala Metoda in Milke Badjura je bila v
soboto, 27.10.2007 ob 17h v Mladinskem centru Litija. Predsednik irije filmskega
festivala Janez Vrtaènik je po festivalu povedal: Na 1. filmskem festivalu Metoda in
Milke Badjura smo prejeli, ter med njimi nagradili video filme, ki vsebujejo vse
kriterije amaterskega video izraanja: reija, kamera, montaa in sveina v izraanju.
Tako elimo in upamo, da bodo ustvarjalci video filma svoja nova dela e naprej
zapisovali na filmske enote v takni ali drugaèni obliki, ter z njimi opozarjali, zapeljevali,
okirali, napovedovali, ter sodelovali na 2. filmskem festivalu Metoda in Milke
Badjura v Litiji 2008. Vir: http://www.artclublitija.si
Spotovani obèani, glasujte za najbolj grozljiv KRIK v
Noèi èarovnic na gradu Bogenperk: http://
www.freewebs.com/tjasa 86 nadobudnih krièaèev je
snemal KUD ART CLUB LITIJA in MLADINSKI CENTER
LITIJA.
Vztrajnost pogleda vzdruje Boris ULÈAR - Malibu

SPOTUJMO IVLJENJE VSEH IVIH BITIJ
Marsikateri èlovek na svetu ne pomisli, niti se ne vpraa, kakna kruta usoda èaka
ivali, ki se skotijo vsakih nekaj sekund. Grozodejstva, ki jih utrpi milijone in milijone
ivali na svetu, so nepopisna, so al delo èlovekih rok. ivali muèijo brez kanèka
slabe vesti, zaradi malomarnosti, brezèutnosti, krutosti in zaradi koristi po èim veèjem
dobièku. e in e bi lahko natevali strahotna trpinèenja teh nemoènih ivih bitij. Èlani
drutva proti muèenju ivali hoèemo, da imajo tudi ivali svoje pravice. Prizadevamo
si, da bi imele pravico iveti brez trpljenja, boleèin, strahu in stresa, ki jim ga povzroèa
ÈLOVEK. Zunaj postaja hladneje, megla in prvi mraz opozarjata, da zima ni veè daleè.
Vsako leto javno opozarjamo, kar gre zahvala predvsem medijem (lokalnim glasilom,
èasopisom, radiju), da so v tem zimskem èasu ivali pri marsikaterem brezskrbnem
lastniku prepogosto izpostavljene mrazu, vlagi, prepihu in drugim vremenskim
neprilikam. Zato prosimo, POSKRBITE ZA NJIHOVO DOBRO POÈUTJE IN ZDRAVJE,
naj bodo v toplih, suhih in èistih prostorih, naj ne bodo pomanjkljivo hranjene in brez
svee, pitne vode, ki mora biti na taknem prostoru, da ne zamrzne. To je vaa
dolnost in ivali si to vsekakor zasluijo. Ne bo odveè, da zopet opozorimo, da so
v tem zimskem èasu najbolj ogroeni psi èuvaji, ki na prostem èuvajo gospodarjevo
imetje, zlasti na kmetijah, kjer so dan in noè priklenjeni na verigo. ival je paè
ODVISNA od gospodarja, dobrega, razumnega lastnika ali brezvestnega in malomarnega,
ki mu je malo mar, da mu ival trpi.
POUDARJAMO, PRAVILNA
FOTO: Jure . OSKRBA PSA ÈUVAJA JE
SLEDEÈA: pes mora imeti leseno
uto, dobro izolirano in pravokotne
oblike z nepremoèljivo streho ter
postavljeno 10 cm od tal. Vhodna
odprtina naj bo bolj z leve ali
desne strani, preko katere naj
pozimi visi debeleja zavesa. V
uti naj bo vedno otep èiste, suhe
slame. Ne pustite psa leati na
cementu, snegu ali vlanih,
blatnih povrinah, ker vam bo
zbolel. Pred uto mu poloite
veliko, gladko desko. e posebno
so obèutljivi na mraz mladi, stareji in kratkodlaki psi, zato vam svetujemo, naj bodo
pozimi v hii. TUDI E TAKO UTRJEN PES ÈUVAJ SODI OB HUDEM MRAZU, NE VEÈ
V UTO, TEMVEÈ V HLEV ALI HIO! Pozimi potrebujejo psi bolj izdatno in kalorièno
toplo hrano (dvakrat na dan) in vedno sveo pitno vodo. Le ta naj bo na primernem
prostoru, kjer ni monosti, da zamrzne. Mladièi se hranijo veèkrat na dan. Èe e mora
biti pes priklenjen, naj bo veriga dolga najmanj tiri do pet metrov, ovratnica mora biti
usnjena in ga nikakor ne sme stiskati ali drgniti. Ker je pes po naravi svobodno bitje,
je veriga prava muka. Poèuti se ujetega, osamljenega. PES NAJ ÈUTI, DA JE ÈLAN
DRUINE. Izpustite ga veèkrat ali vsaj dvakrat dnevno, da se sprosti. Verjemite,
hvaleen vam bo, èeprav tega ne zna povedati, pokazati pa prav gotovo. NE
ZANEMARITE BOLNEGA PSA, poskrbite za pravoèasno veterinarsko pomoè. Kruto je
ubiti ival na nehuman naèin, TO JE ÈLOVEKA NEVREDNO DEJANJE. Vse dobre ljudi,
ki dejansko soèustvujejo s trpeèimi ivalmi in se zavedajo, da so tudi IVALI IVA
BITJA pa prosimo, da v tem mrazu s skupnimi moèmi poskrbimo za ZAVRENE,
BREZDOMNE, SESTRADANE, EJNE, BOLANE IN PREMRAENE IVALI  pse, maèke,
ne pozabimo pa tudi na PTICE.
Èlanica Drutva proti muèenju ivali: tefka KURENT
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DRUTVA
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IZLET DRUTVA SOITJE LITIJA IN MARTNO V LJUBLJANO
V Ljubljano? Slii se
nezanimivo, vendar ni bilo
tako! V izvrnem odboru je
bila sprejeta ta ideja po izletih
v vse veèje dele Slovenije, ki
jih je drutvo izpeljalo v zadnjih
letih. Izleta se je v torek, 23.
10. 2007, udeleilo 69 èlanov,
pedagokih delavcev Osnovne ole Litija, prostovoljcev in
drugih prijateljev. Ob prihodu v nao prestolnico so si v Zvezda
parku privoèili malico. Pomembne in zanimive podatke o
Ljubljani je zbral Pavel Smolej in z njimi popestril vonjo. Njihove
povzetke in prospekte Turistiènega urada Ljubljana pa so
naslednje dni uèitelji uporabili pri pouku v posebnem programu.
Sprehodili so se po stari Ljubljani in odli v Mestno hio.

V avli Magistrata jih je sprejel upan Zoran Jankoviè in z njimi
malo poklepetal. Prijazno jih je postregel. Ob odhodu se mu je
zahvalil Klemen Zidar in mu podaril svoje likovno delo. Izlet se
je nadaljeval z ogledom ljubljanske Stolnice. S prijaznim
nagovorom jih je sprejel Alojz Uran.

Mojca Renko se mu je zahvalila z likovnim delom Ane Meke,
uèenke likovnega kroka Osnovne ole Litija. Z vzpenjaèo so
se nato odpeljali na grad in si ogledali okolico. Televizija je
ravno snemala oddajo in izletnikom se je prijazno posvetil
znani estradnik Peter Poles ter se z njimi fotografiral.

V gostilni Jurman so jim pripravili dobro kosilo. Z obiskom pa
so jih presenetili prijatelji iz Ljubljane. Èlan drutva Nejc Felkl
je praznoval ravno ta dan rojstni dan. Èlani so mu voèili in
zapeli. Izlet so zakljuèili v Koloseju, kjer so si ogledali
sinhroniziran risani film Ratatouille. Veliko èlanov, predvsem
starejih, e ni bilo v Koloseju, zato je bil tudi ta dogodek
zanje nekaj posebnega. Ob prihodu v Litijo, ob 18. uri, so se
poslovili in dogovorili za ponovno sreèanje, èe ne prej, pa na
novoletni zabavi.
Marjeta MLAKAR-AGRE
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NOVICE IZ DRUTVA INVALIDOV LITIJA
VISOKO PRIZNANJE NAEMU ÈLANU - Milan Slabe, rojen
28.11.1951, je za svoje delo v invalidski organizaciji predvsem
na portnem podroèju prejel pomembno mednarodno priznanje.
Vpraajmo ga: Za kakno priznanje gre? »Priznanje mi je
podelil olimpijski komite ZDA s sedeem v Californiji v letu
2007.« Kaj so vam poslali ? »Medaljo in pisno priznanje z
napisi: IN RECCOGNITION OF M.S. THANK YOU in FOR
INSPIRING GREATNESS.« Èestitamo! Kje ste bili nazadnje
zaposleni in zakaj ste invalid? »Delal sem v Izobraevalnem
olskem centru Litostroj. Invalid sem zaradi pokodb na hrbtenici
in na kolku.«
UPRAVNI ODBOR JE ZASTAVIL DELO - Na junijskem zboru
èlanov kadrovsko okrepljeni Upravni odbor je zastavil delo.
Med pomembnimi osveitvami so trije èlani Drutva, ki so se
odloèili pomagati. To so: Vera Bric, ki bo podpredsednica
Drutva, zadolena za socialno podroèje; Ivan Godec bo skrbel
za obveèanje in Lado Obolnar, ki bo vodil portno rekreativno
dejavnost. Na septembrski seji je bil poleg drugega sprejet
obseen program socialne komisije. Poudarek je bil na odpravi
arhitektonskih ovir v obeh obèinah, ki invalidom ovirajo dostop

do pomembnih objektov. Zadevo bodo posredovali ustreznim
obèinskim organom. Konec oktobra poteèe 18-meseèna
pogodba o delu strokovni sodelavki v drutvu, ki je zaposlena
preko javnega razpisa »pomoè pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih ensk« in je financirana iz sredstev Evropskega
socialnega sklada. To delo bo nadaljevala druga sodelavka
preko sistema javnih del, ki ga omogoèata obèina Litija in
Zavod RS za zaposlovanje. Zaradi nemotenega in sprotnega
opravljanja administrativnih in finanènih opravil UO prosi vse
èlane, da obiskujejo pisarno Drutva v èasu uradnih ur:
ponedeljek od 9. do 12. , sreda od 9. do 11. in od 14. do 17.
ter petek od 9. do 12. ure.
IZLET V REZIJO - Jesenski izlet so invalidi tokrat izkoristili za
ogled doline Rezije in doline Soèe. Izleta se je udeleilo kar 90
invalidov, zato so ga izvedli v dveh dneh ( 25. in 29. 9. 07 ).
Del strokov izleta je bil poravnan iz ustreznega socialnega
programa, ki ga sofinancirata obèini Litija in martno pri Litiji
in FIHO preko Zveze delovnih invalidov Slovenije.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
RAZSTAVA
ZDRAVILNIH
RASTLIN - Na pobudo udeleencev zeliène delavnice pri
Drutvu upokojencev Litija smo
prièeli s pripravami za postavitev
pregledne razstave zdravilnih
rastlin. Drutvo upokojencev Litija
je velika skupina  druina, saj
teje 1067 èlanov ( 31.12.2006), zato je povsem razumljivo,
da imajo èlani razliène interese in elje. Vodstvo drutva mora
upotevati to pri naèrtovanju aktivnosti s ciljem, da èim veèjemu
tevilu èlanov omogoèi uresnièevanje njihovih interesov. V
okviru projekta »Pomoè starostnikom in razvijanje druabnitva
za dvig kvalitete ivljenja, s tem projektom smo uspeli na
javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V okviru tega
projekta sta potekali tudi dve zelièni delavnici v èasu od
19.3. do 19.6.2007. Strokovno je delo usmerjal in vodil mentor
delavnice g. Ivan Koderman, na podlagi pripravljenega
programa. Z razstavo zdravilnih rastlin pa se je elelo predstaviti
te rastline v suhem stanju, rastoèih bilkah in raznih pripravkih.
Na razstavi je bilo tematsko predstavljeno veè kot 90 zdravilnih
rastlin, vsaka je bila vidno oznaèena.

Karlo LEMUT
POSEBNA SKRB IN POZORNOST STAREJIM ÈLANOM
V Drutvu upokojencev Litija imamo okoli 180 èlanov starih
nad 80 let. Veèina teh se zaradi starosti ne more udeleevati
dejavnosti, ki jih za èlane organizirajo izletnika, portna,
kulturna in planinsko pohodnika sekcija. Zato zanje v drutvu
organiziramo drugaène dejavnosti.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Skupina za samopomoè Romarinke, smo v novo olsko leto vstopile
s praznovanjem rojstnih dni in kostanjevim piknikom. Zdaj, ko je zunaj
mrzlo, smo najraje na toplem in je
priel èas za zunanje goste. Tokrat
sva s sovoditeljico Darjo v goste
povabili mag. antropologije, tudentko pedopsihiatrije na
medicinski fakulteti, izjemno priljubljeno novinarko Urko KrieljGrubar. Urka je tudi pevka na slovenski glasbeni sceni, je
ena in mati malemu sinu. Urka s starostniki nima preveè
izkuenj, zato se je radovedno odzvala najinemu povabilu.
Povabilu se je odzvala tudi naa direktorica ga. Vida Lukaè.
Obe gostji sta pripomogli k spontanemu pogovoru in odpiranju
zanimive teme, ki nas je zasanjala v èudovite mlade dni. Nae
sanje so naa skrivnost, ki pa jo razkrivamo na naih preèudovitih tedenskih sreèanjih. Nasmeh na obrazih me je
preprièal, da je izbrana gostja prava za nae èlanice, ki tako

kot vedno zmorejo odpreti svoja srca tudi drugim. Urka
Krielj Grubar se je preprièala, da lahko tudi v domovih, oz. v
domu Tisje, sleherni èlovek najde neverjetno tople in sreène
ljudi. Zakljuèila bom z njenim stavkom, ki mi ga je izrekla ob
slovesu:« Blagor tebi in Darji. Vajino ivljenje ima smisel.«
Mija LOC

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DRUABNO SREÈANJE IZGNANCEV NA DOLAH
Jesen je prila tudi v nae kraje in po letnem planu nae KO
naj bi li na izlet. Ker pa e v preteklem letu ni bilo interesa za
izlet, na letonje sreèanje v Rajhenburgu smo li le s petimi
osebnimi vozili, smo se v odboru odloèili, da pripravimo
druabno sreèanje za nae èlane. Veèina od 150 èlanov KO
Dole pri Litiji je starih preko 70 let, nekateri so onemogli,
nekateri v domovih za stareje, pa e razmetani po zaselkih
nae obsene KS. Druenja z vrstniki pa so veseli vsi, ki e
lahko gredo od doma; letonjega sreèanja v dvorani na Dolah
se je udeleilo okr. 50 èlanov, nekaj svojcev in vabljeni gostje.
Odzvali so se predsedniki KO iz Radeè, Polnika, Trbovelj in
Litije, Albin Pranikar, vodja ole na Dolah ga. Joica Vrtaènik,
naa zvesta sodelavka Ana Kotar in upan obèine Litija g.
Franci Rokavec. Veseli smo bili 91. letne èlanice Ane Avbelj.

Po pozdravu predsednice je zbranim zapela domaèa Pevska
skupina Izgnanci. Tajnik nas je spomnil, da letos teèe e 15.
leto delovanja nae KO in predlagal manjo slovesnost ob
obletnici ustanovitve, tj. 20.12.2007. Èlan IO DIS g. Albin
Pranikar je podal nekaj informacij z zadnje skupèine DIS in
pojasnil postopke za uveljavljanje materialne odkodnine.
Prisotne so pozdravili tudi predsedniki sosednjih KO
(koordinacija Zasavje); Marinka Bregar iz Radeè je spomnila
na zahtevo za manjo èlanarino za svojce, da bi jih èim veè
pritegnili v drutvo in z mnoiènostjo èim dlje zadrali pridobljene
pravice. Joica Vrtaènik je predlagala ustanovitev podmladka
drutva (po vzoru ZZB NOB), ola je pripravljena sodelovati
pri delovanju. upan g. Rokavec pa je vesel delovanja KO, ki
zdruuje in popestri ivljenje ostarelim na podeelju. Za izvedbo
sreèanja se zahvaljujemo obèini Litija, ki zadnja leta najde
nekaj sredstev tudi za nao KO, in je letos omogoèila dobro
pogostitev prisotnih. Zahvala gre tudi upniku, ki nam omogoèa
poceni uporabo dvorane. Za veselo vzduje pa se moramo
zahvaliti tudi godcem: v prvi vrsti naa zvesta muzikanta oèe
Mirko in sin Mirko Vresk, Joe s harmoniko in Matja z
basom.
Meri VRESK

ZAKLJUÈEK TEDNA UPOKOJENCEV NA DOLAH
V petek, 14. septembra, na lep sonèni dan, ko je e dialo po
jeseni, je DU Dole na olskem igrièu gostilo èlane iz vseh
drutev Zveze drutev upokojencev obèin Litija in martno pri
Litiji. Prireditve se je udeleilo preko 200 èlanov in gostov. Po
uvodnem pozdravu predsednika DU Dole Antona Sverine in
predstavitvi aktivnosti domaèega drutva, je besedo prevzela
gospa Joa Gombaè, predsednica ZDU obèin Litija in martno
pri Litiji. V kulturnem programu, ki je sledil, so nastopili uèenci
O Dole ter pevska skupina Izgnanci, program pa je povezovala
Nina Kotar. Udeleence sta s spodbudnimi besedami pozdravila
tudi vodja ole Dole gospa Joica Vrtaènik ter upan Obèine
Litija gospod Franci Rokavec, kateremu gre posebna zahvala
za pomoè pri organizaciji prireditve.

MARTINOVANJE V MIRNI NA DOLENJSKEM - V sredo
14.11.2007 smo se v popoldanskem èasu odpeljali v 29 km
oddaljen kraj, naselje Mirna na Dolenjskem. Bilo nas je 97, ki
smo ob dobri hrani, kar se spodobi za »Martina« in prijetni
kapljici ter zvokih hinega ansambla, res prijetno uivali. Zelo
pozorno smo sledili krstu mota v vino in ob tej priliki spoznali,
da je ta na Dolenjskem res nekaj posebnega. Ples, petje in
druenje je tako moèno zaposlilo vse prisotne, da smo kar
pozabili na uro in se domov odpravili naslednji dan.

Zapisala: Miro VIDIC in Ivan GODEC

ROMARINKE GOSTILE PRILJUBLJENO SLOVENSKO NOVINARKO

Eno taknih sreèanj je pripravila socialna sekcija 24. oktobra
letos, v gostilni Pri Kovaèu. Udeleilo se ga je nekaj veè kot
petdeset osemdeset in veè letnikov. V kulturnem programu
jih je poleg pozdravnih nagovorov vodje socialne sekcije in
predsednika drutva, z lastno recitacijo nagovorila èlanica
socialne sekcije Mila Groelj, zapele so jim pevke Mavrice,
prviè pa se je predstavil tudi drutveni kvartet citrark s svojim
profesorjem. S svojimi pesmimi je nastopila tudi Litijanka
Joa Ocepek. Sledilo je kosilo in prijeten klepet z vrstniki, ter
vrtnica ob odhodu. V tem mesecu je bilo organizirano tudi
zdravstveno predavanje Marije Tomiè o varni hoji starejih
doma in zunaj, z dobrodolimi napotki za varnejo starost
doma. Pripravljamo pa e naslednje zdravstveno predavanje.
Martina KRALJ

Sledilo je prijateljsko sreèanje, èlani DU Dole pa so poskrbeli,
da udeleenci niso odli domov laèni in ejni. Organizator
prireditve ZDU obèin Litija in martno pri Litiji ter izvajalec
prireditve DU Dole, se zahvaljujeta vsem, ki so pripomogli, da
je prireditev uspela v zadovoljstvo vseh udeleencev. V okviru
te prireditve je DU Dole v dvorani na Dolah pripravilo bogato
razstavo gob likovnih del, gobelinov, vezenih, kvaèkanih,
pletenih, pletarskih in raznih lesenih izdelkov ter starega
kmeèkega in oglarskega orodja. Razstava je bila odprta pet
dni, ogledalo pa si jo je zelo veliko domaèih in drugih
obiskovalcev, posebno pa je bila odmevna gobarska razstava,
ki naj bi postala tradicionalna.
Ana KOTAR

ZA MESEC DECEMBER NAÈRTUJEMO:
Vsako leto pripravimo sprejem za stareje nad 80 let, kjer ob
pogostitvi, kulturnem programu in druenju preivimo nekaj
sproèenih uric. Oslabele in bolne pa èlani socialne sekcije
oz. predsednik obièejo v Domu Tisje in na domovih. Obiski
so vedno dobrodoli in prisrèni; na ta naèin ohranjamo stike s
èlani. Obiskujejo pa jih tudi prostovoljke za anketiranje o kvaliteti
ivljenja starejih doma in se z njimi pogovorijo o problemih in
eljah. Ob rojstnih dnevih pa se jih spomnimo s èestitko.

 delavnice: likovna, kvaèkanje, pletenje in vezenje
ter zelièna nadaljevalna delavnica
 obiske starejih in onemoglih èlanov na domu
in v Domu Tisje
 novoletno sreèanje, ki bo 20.12.2007 v Gostilni
Kovaè v Litiji
 poleg teh bodo e nekatere druge aktivnosti, ki
bodo objavljene na oglasni deski drutva.
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PRAVLJIÈNA SAMOTA POD
MARTULJKIMI VRHOVI
Na septemberski seji je Vito Bukovek èlane upravnega odbora
PD Litija seznanil s tem, da je znani litijski alpinist in planinski
vodnik Franci Intihar - Frenk pripravil projekt izletov po posameznih etapah gornike planinske poti Planica  Pokljuka in
da bo prvi izlet za èlane naega drutva na vrsti e konec tega
meseca. Èlani upravnega odbora smo idejo z navduenjem sprejeli in program za
letonje leto dopolnili e z izletom po V. etapi te izredno zahtevne in lepe poti. Pot sta
v letih 1972 do 1979 trasirala alpinista Duan Vodeb iz Maribora in Uro upanèiè z
Jesenic. PP poteka po gamsjih steèinah in opuèenih lovskih stezah, veèinoma v
pasu ruevja, ves èas pa v senci mogoènih vrhov Vzhodnih Julijcev. Najbolji poznavalec
Julijskih Alp Tine Miheliè je celotno pot razdelil na osem etap in vsaki doloèil tudi
pridevnik, ki odraa njeno bistvo. Franci Intihar je za uvod izbral etapo, ki jo je Miheliè
poimenoval za elitno, saj poteka pod martuljkimi prvaki in povezuje nai najlepi
krnici (Pod srcem in Za akom). Frenk je Uroa upanèièa tudi osebno dobro poznal,
saj se je pri njemu veèkrat oglasil, ko je potreboval kljuèe bivakov, za katere je skrbelo
PD Jesenice. V nedeljo, 30. septembra 2007, se nas je e v jutranjem mraku pred
opuèenim gostièem v Gozdu Martuljku zbralo kar 26 planincev iz raznih krajev

Foto: Rado Lapuh

Slovenije. Med seboj se vsi niti poznali nismo, imeli pa smo dve skupni toèki. Vsak je
poznal bodisi Frenka bodisi Vita in vsi smo eleli prehoditi elitno etapo poti PP. Dobro
shojeno in zaradi vleke lesa tudi moèno razrito pot na Kurji vrh smo zapustili na nekem
ovinku, ki se ni po nièemer loèil od vseh prejnjih. Ravno v tem, da odcepi in prehodi
niso razvidni na prvi pogled, pa je posebna teava in tudi poseben mik nae poti. Pod
strmimi peèinami Ruice se je zaèelo zares. Nadeli smo si plezalne pasove in èelade,
Frenk pa se je ovesil e z vponkami in zatièi ter ostalim alpinistiènim okrasjem.
Okolica je bila pravljièno lepa, med ruevjem so se dvigali zlato obarvani macesni,
severne stene martuljkih vrhov pa so bile odete v prvi sneg. Nekaj èasa je bila steza
dobro vidna in smo ji brez teav sledili, kar naenkrat pa se je konèala v gostem
ruevju. Zdelo se je, da prehod naprej ni mogoè, vendar se je znova pokazalo, da
pregovor kjer je volja, tam je pot e vedno dri. Spoznali smo, da ruevje ni le ovira
na poti, temveè da celo omogoèa varen prehod. Frenk nas je opozoril, da se naj v
strmini kar oprimemo vej ruevja, vano je le, da je izbrana veja primerno debela in da
je ne zagrabimo na koncu. Nekajkrat smo preèkali strme grape, najbolj izpostavljena
mesta pa so Vito, Frenk in Dul (Sao Boriek) zavarovali z vrvjo. Posebno doivetje
je bil poèitek pred Bivakom pod pikom. e na startu se je Frenk poalil, da bomo med
potjo morda celo kostanj nabirali. Pred bivakom pa je iz nahrbtnika res potegnil vreèko
kostanja, nacepili smo trske in zakurili ogenj ter v preluknjanem kotlièku, ki je bil
spravljen pri bivaku, spekli kostanj. Seveda nam je kostanj, peèen na nadmorski
viini 1624 m e kako teknil. Sledil je e kar zahteven spust skozi strm leb in nato
hoja po gozdu do Bivaka III. Tudi nadaljevanje poti proti krnici Za Akom je nudilo obilo
èudovitih razgledov na greben Karavank, ki se dviga nad Martuljkom. Èasa je bilo le
za kraji poèitek in slovo od mogoène iroke peèi. Po markirani poti mimo Martuljkih
slapov smo sestopili do Brunarice pri Ingotu. Dan se je e nagibal h koncu in oskrbnica
je ravnokar mislila zapreti in oditi v dolino. Seveda so ji bila naa ejna grla e kako
hvalena, da si je premislila. Obljubili smo si, da se, potem ko bo minila zima, spet
vidimo in nadaljujemo s hojo po tej sicer zahtevni, a prelepi poti. Hodili smo cel dan,
od jutra do veèera in kljub èudovitemu vremenu smo le v krnici Pod srcem sreèali
osamljenega planinca, ki nas je obleèen v kratke hlaèe spraeval za pot do bivaka. S
tem izletom je Planinsko drutvo Litija moèno obogatilo svojo ponudbo, saj je v
Sloveniji le malo drutev, ki so sposobna organizirati tovrstne podvige.
Borut VUKOVIÈ

VABLJENI NA 27. SPOMINSKI
POHOD NA TISJE

Risba: P. Smolej

PD Litija vabi v nedeljo, 9.12.2007, na 27.
spominski planinski pohod na Tisje. Start pohoda bo
med 7. in 10. uro izpred Pleènikovega spomenika v
Litiji. Ob 11. uri bo na Tisju kraja slovesnost.
Zakljuèek pohoda bo v zadrunem domu v
Kostrevnici, od koder bodo med 11.30. in 15. uro na
vsake pol ure vozili posebni avtobusi. Pohod bo v
vsakem vremenu. VABLJENI!

ALPINISTIÈNI ODSEK LITIJA
 v èetrtek 15.11.07 se je prièela alpinistièna ola, èe kdo
eli se nam lahko e vedno pridrui
 v petek, 30.11.07 ob 18:00 bo predavanje legende
slovenskega alpinizma, Metoda Humarja v sejni dvorani
obèine Litija. Vstopnine ni.
 v soboto 24.11.07 ste vabljeni na ogled tekme v drytoolingu (plezanje s
cepini in derezami v skali) za slovenski pokal. Tekmo organizira AO Trbovlje
v soorganizaciji AO Litija v Znojilah nad Zagorjem (nad cesto Jesenovo Vrhe)
 v nedeljo 2.12.07 portno drutvo Izlake v soorganizaciji AO Litija organizira
gorski tek in sreèanje na Kalanovem hribu nad Izlakami. Veè informacij na:
http://www.sdizlake.si
http://www.ao-litija.com

TRIJE TRITISOÈAKI V ENEM DNEVU

7. POHOD DOBRE VOLJE

No, pa je padla odloèitev, da zapiem nekaj mojih utrinkov iz poèitnic. Zdruili smo
obisk pri teti v Wörglu in vzpon na drugi najviji vrh Avstrije: Wildspitze (3774m).
Tako smo si v nedeljo, 12.8.2007 pripravili nahrbtnike, ki so bili teki okoli 20
kilogramov. No ja, Ane je imel malce lajega, saj je bil najmlaji izmed nas. Z
avtom smo se odpeljali proti Ventu. Med vonjo smo si ogledovali okolike gore.
Hitro smo ugotovili in bili enotnega mnenja, da so nai hribi veliko lepi v vsej svoji
belini, ki jo premorejo.

Navelièani vonje, ki je trajala dve uri, smo konèno prispeli do parkirièa, kjer smo
pustili avto. Kupili smo karte za sedenico. Ja, nekateri boste mislili, da to ni niè,
èe gre v hribe in se potem pelje s sedenico. Imate prav, vendar pa nam je pot
skrajala le za uro in pol hoje. Sicer smo se z njo povzpeli le do viine 2356
metrov. Od tam smo zaèeli s hojo, saj nas je èakala pot do Breslauer hütte, kjer
smo tudi prespali. Pot do hie traja priblino eno uro in je ravno pravnja za
nedeljski sprehod. Ko smo prispeli do koèe, smo bili le 20 metrov nie od naega
najvijega vrha Triglava, saj je koèa na viini 2844 metrov. Odli smo e na
veèerjo, potem pa v posteljo, saj nas je naslednji dan èakala naporna tura. Vstali
smo zgodaj, popili e capuccino in zaèeli hoditi novim izzivom naproti. Po poti smo
opazovali sonèni vzhod in gore obsijane z vzhajajoèim soncem. To ti da kar veliko
nove energije. Po enourni hoji smo prispeli do naega prvega vrha: Urkundkolm
 3140 m. Na hitro smo malo pojedli in nadaljevali pot, saj so oblaki prekrili
sonce. Naa hoja je tako nekaj èasa potekala v megli, vetru in mrazu. Morali smo
se e tudi navezati. Po treh urah smo stali e na naem drugem vrhu: Ötztaler
Urkund  3554 m. Tu smo e uporabljali prve veèine plezanja, saj smo vseskozi
hodili po grebenu. Pot je oznaèena le z »moici« (kamniti stolpiè, ki pohodniku
pokae pravo smer), ki nadomeèajo markacije. Nato smo preèili manji ledenik,
ki je kazal e kar nekaj razpok. Po skupno sedmih urah hoje in plezanja, smo
konèno stopili na vrh Wildspitze  3774m. Takrat je kot za nagrado za na trud,
posijalo sonce, ki nas je malce ogrelo. Na vrhu smo naredili e nekaj posnetkov
in se odpravili proti dolini. Iz nahrbtnika smo potegnili cepine, saj smo sestopali po
ogromnem ledeniku, kjer ti adrenalin naraste na »ful«. Po petih urah hoje navzdol,
smo utrujeni prispeli do koèe. Odloèili smo se, da e enkrat prespimo. Spanec
nam je vlil novih moèi. Naslednje jutro, po obvezni kavici, smo si oblekli palerine,
saj je deevalo. Bili smo zelo veseli, da nam je gora prejnji dan dovolila, da smo
stopili na njen vrh. Zaèeli smo se spuèati v dolino. Spet nas je èakala dvourna
vonja, vendar je z razliko od prejnje, ta hitro minila, saj so nas v Wörglu èakale
palaèinke, ki jih je spekla babica(bile so zelo okusne). S palaèinkami se je
zakljuèil na izlet v Avstrijo in na Wildspitze.

Zadnjo sonèno soboto v oktobru je D Zgornji Log
organiziral e 7.tradicionalni pohod dobre volje. Tokrat
je bila smer pohoda spremenjena, saj nismo odli
do kmetije Kavek in po obronkih okolikih hribov,
ker smo se eleli izogniti nevarnega prehoda preko
eleznikega mostu. Letos pa smo jo mahnili do
Geoss-a in to je bil prvi loki pohod dobre volje po novi trasi, ki pa bo zaradi lepe ture
in ne preveè naporne hoje postal tradicionalni. Pot nas je vodila iz Zgornjega Loga
preko Konja, Vaè do Spodnje Slivne in obeleja GEOSS. tart pohoda je bil ob 10.00
uri pred Kofetek barom, kjer se je za vse udeleence e kuhal gola, ki pa smo ga
pohodniki okusili ele ob prihodu na cilj v poznih popoldanskih urah. Ob povratku smo
vsi skupaj nazdravili uspeno izvedenemu prvemu pohodu LOG - GEOSS. Za dobro
voljo in odlièno razpoloenje je poskrbel harmonika Matièek, ki je vlekel meh e
dolgo v noè. Glede na odziv in pohvale organizatorjem drugo leto prièakujemo e veè
pohodnikov dobre volje in ljubiteljev lepe ture. Ob tej prilonosti se zahvaljujemo
osebju Kofetek bara za odlièno postrebo in gostoljubje.
Predsednik D Zgornji Log: Vinko PRAPROTNIK

25. LET PORTNEGA KLUBA GOLIÈE
Letos praznuje portno-balinarski klub Golièe 25.obletnico svojega delovanja. Nahaja
se v idiliènem gozdnem objemu na vrhu Goliè. Klub je bil ustanovljen leta 1982 in se
je prvotno imenoval Balinar Slovin, oziroma Slovenija vino, ki je deloval pod
pokroviteljstvom istoimenske gospodarske organizacije v Ljubljani. Ob steèaju podjetja
je klub preselil svojo dejavnost na sedanjo lokacijo, kjer od leta 2000 deluje pod tem
imenom. Od vsega zaèetka tekmuje v Obmoèni balinarski ligi Ljubljana. Klub ima lepo
urejeno dvostezno asfaltirano balinièe z razsvetljavo in skromne klubske prostore.
Naèrtujejo e streho nad balinièem, da bodo tudi ob vremenskih preseneèenjih
tekmovanja potekala nemoteno, ter dograditev klubskih prostorov. Poleg ligakih
tekmovanj in rekreacijskega balinanja, organizirajo turnirje, na katerih sodelujejo klubi
iz blinje in daljne okolice, ter celo iz zamejstva. Ob 25. obletnici v septembru je na

Udeleenci mini odprave: Joe, Dani, Ane in Janja REPINA,
ki je kriva za teh nekaj vrstic branja

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

IZJEMEN POHODNIKI DOSEEK
Ko nam je va obèan, èlan naega P.D. Iskra Ljubljana Sreèko Erjavec povedal,
da bo svojega Abrahama praznoval popolnoma drugaèe, kot ga praznujejo drugizabava in gostija svojcev in prijateljev, nismo niti slutili, da bo dosegel tako
izjemen planinsko pohodniki podvig. Odloèil se je, da svojega Abrahama poièe
kar sam in ga èez vse nae Slovenske gore, hribe in doline varno pripelje v Litijo.
Pri tem podvigu v Abrahamovem letu, pa mu je uspelo pridobiti ige 455 kontrolnih
toèk naih slovenskih vrhov in planinskih koè. 61 igov je nad 2000 metrov, 151
med 2000 in 1000 metri in 243 pod 1000 metri. Pri tem je izpolnil pogoje za
pridobitev priznanj za: Iz Geometriènega sredièa Slovenije na 100 slovenskih
vrhov(Dnevnik je izpolnil prvi v roku dveh mesecev in pol), Dnevnik s slovenske
planinske poti + toèke razirjene slovenske poti, Dnevnik 158 Slovenskih
planinskih koè P.D.Planika Maribor (Dnevnik je izpolnil med prvimi v roku treh
mesecev), Zasavska planinska pot, Kriem kraem po posavskem hribovju, 50
planinskih pohodov P.D.Polzela, Sevnika planinska pot, Badjurove krone poti,
66-krat postal prijatelj Janè. Osvojil vse najvije slovenske vrhove, po najtejih
zavarovanih poteh, prehodil vso nao deelo po dolgem in poèez, 31-krat je hodil
tudi ponoèi, napravil 73000 fotografij-preko 5000 panoram nae preèudovite
deele. V kategoriji +50 Let je to po veèmeseènih poizvedovanjih pri agencijah, ki
beleijo dokazane pohodniko-rekreativne izjemne podvige eden najveèih na svetu.
Za P.D. Iskra Ljubljana: Milka ROVEK
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EUROPA DONNA - TEK ZA UPANJE
V soboto, 6. oktobra, je zjutraj lilo kot iz kafa. Sivo nebo je grozeèe napovedovalo
de, ko se je devet èlanska skupina delavcev iz Doma Tisje odpravila v Ljubljano,
na Europa Donna - Tek za upanje 2007. V taknem vremenu bi marsikateri raje
ostal v topli postelji, a je za tekaèe e poznano, da jih ne zaustavi e tako slabo
vreme. Tek je bil namenjen vsem, tekaèem in pohodnikom. Startnina, ki smo jo
prispevali, je bila namenjena za nov aparat, za zgodnje odkrivanje raka na
dojkah, ki je po Sloveniji vse bolj razirjen. Delavke in delavci v Domu Tisje smo
o tem problemu ozaveèeni, zato smo izpolnili obljubo, ki nas je obvezala, da
preteèemo ali prehodimo tistih par kilometrov. Vodja nae rekreativne skupine
je bila naa direktorica Vida Lukaè. De je neusmiljeno bièal nae obraze, ko se
nam je napol poti pridruil v svojem tekakem slogu ljubljanski upan g. Zoran
Jankoviè in nekaj èasa tekel z nami. In ko smo z roko v roki pritekle v cilj, do
koe premoèene, je naa srca obsijalo nevidno sonce. Hvala Ljubljana, hvala
organizatorjem, delavci doma Tisje bomo tudi drugo leto tekli in hodili na
humanitarnem Donna teku 2008.
Mija LOC

turnirju sodelovalo 16 ekip, poleg domaèih tudi iz Hrvake in Italije. Na kostanjevem
turnirju v oktobru, pa je sodelovalo est ekip iz blinje okolice. Klub ima aktivne in
podporne èlane. Prizadevni predsednik je e vrsto let Lado Obolnar, ki je tudi balinarski
sodnik 1. kategorije. Prostor, kjer se nahaja portni klub Golièe je zaradi svoje lege,
sredi kostanjevega gozda, primeren tudi za razne druge prireditve. KS Jevnica in
Kresnice prirejata tu vsakoletna prvomajska sreèanja, ki so vedno mnoièno obiskana.
Zadnja leta pa je v novembru sveèanost v spomin na poig domaèij s strani okupatorske
vojske med 2. svet. vojno. Na voljo pa je e za razna sreèanja in rekreativne dejavnosti. Kogar veseli balinarski port ali rekreacija je vabljen, da se pridrui - e zlasti
stareji krajani, da se razgibajo v naravi in se nauijejo sveega zraka. Ker se blia
zima, ki ni naklonjena balinarjem, nasvidenje spomladi!
Joe GODEC
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O Gradec - ola zadovoljnih uèiteljev,
otrok in starev, kar se odraa v
prenovljeni viziji ole: »Kakovosten
vzgojno-izobraevalni proces v prijetnem
in ustvarjalnem vzduju, ki s
sodelovanjem vseh udeleencev skrbi za
prepoznavnost in ugled ole.« Na O Gradec se zavedamo, da
je najpomembneji kriterij in cilj ole kvaliteten pouk z vzgojnimi
komponentami. Dosegamo ga z dobrim naèrtovanjem in
kvalitetnim izvajanjem uènih ur. Ne pozabljamo na motivacijo
pri uèencih in uporabo aktivnih metod pouèevanja. ola je
prostor, kjer uèenci zadovoljujejo svoje potrebe po varnosti,
sprejetosti in samouresnièevanju. Uèitelji sledimo interesom
otrok in jih vzpodbujamo do novih dosekov in znanj. Nudimo
jim monosti za odkrivanje interesov v obliki individualizacije in
diferenciacije med poukom, v okviru izbirnih predmetov,
interesnih dejavnosti ter podaljanega bivanja. Izven rednega
pouka uèenci pridobivajo izkunje v oli v naravi in ob ivljenju
v naravi. Nadarjeni otroci in otroci s posebnimi potrebami imajo
prilonost svoje sposobnosti razvijati v skladu z individualiziranimi
programi. Nai uèenci dosegajo vidne uspehe tako na
tekmovanjih znanja kot na portnem in kulturnem podroèju.
ola je odprta, vpeta v oje in ire okolje. Na oli gojimo
dolgoletno pevsko tradicijo in gledalike dejavnosti. Veliko
pozornosti posveèamo jezikom in raèunalnikem opismenjevanju.
Poudarjamo pomembnost portne vzgoje, zato poleg rednega
programa izvajamo tudi dejavnosti zlatega sonèka, krpana in
plavalnega teèaja. Zavedamo se, da lahko le usposobljeni in
motivirani uèitelji otrokom nudijo kvalitetno in uporabno znanje.
Eden izmed pomembnih elementov olskega in druinskega
prostora so stari. Le-ti kot enakovredni partnerji s svojimi
prièakovanji in stalièi sooblikujejo ritem ole: na govorilnih
urah, roditeljskih sestankih, v svetu starev, v delavnicah za
otroke in stare. Vsi zaposleni elimo ohranjati tesen stik ole
z domom, saj skupaj s stari skrbimo za osebnostno rast
uèencev v spodbudnem okolju.
Dobrodelni koncert ZASE SKRBIM, KO SKRBIM ZA DRUGEGA
Blia se praznièni èas leta, ko se ljudje poleg svojih dragih e
posebej spomnimo tudi tistih, ki so potrebni nae pomoèi. Na
Osnovni oli Gradec redno sodelujemo v dobrodelnih in zbiralnih
akcijah, saj sta vzgojna in izobraevalna vloga ole enako
pomembni. Zavedamo se, da je december zapolnjen z raznimi
prireditvami, zato smo se odloèili, da bo naa ola e kar na
zaèetku prazniènega razpoloenja, in sicer v torek, 4. decembra
2007 ob 18. uri, v portni dvorani Gimnazije Litija priredila
dobrodelni koncert . V programu bodo nastopili nai uèenci in
njihovi stari ter gosta Nua Derenda in ansambel Dori. Z zbranimi
sredstvi bomo obogatili olski sklad iz katerega èrpamo pomoè
za uèence, ki ne zmorejo poravnati raznih strokov olskih in
obolskih dejavnosti. Vljudno Vas vabimo, da z nami preivite
prijetno urico!

IVLJENJE V NARAVI IN Z NARAVO NA RUKI KOÈI NA
POHORJU - 65 uèencev èetrtih razredov O Gradec in njenih
podrunic je tri dni preivelo na Pohorju. Na Arehu v Ruki koèi
so iveli v naravi in z naravo. Spoznavali so pohorske gozdove
in ivljenje v njih, z visokega stolpa opazovali blinjo in daljno
okolico Maribora ter doiveli pravi planinski krst na najvijem
vrhu vzhodnega Pohorja. Ogledali so si, na kaken naèin
kmetujejo pohorski kmetje in kakna je pot od smreke v gozdu
do obdelanega lesa na agi. Planinski pohod jih je poteno
utrudil, kosilo v naravi pa napolnilo njihove lane elodèke.
Posebno doivetje je bil noèni pohod s svetilkami, kjer so
posluali pohorsko tiino. Lovec in planinec Franèek sta jim
pribliala ivljenje na Pohorju. Z gradnjo kratovih hiic iz lesa jih
je animator Miro popeljal v svet pravljice. Ker je bila organizacija
in vodenje ivljenja v naravi na visokem strokovnem nivoju, so
uèenci z izvedenimi dejavnostmi s pomoèjo animatorja in petih
uèiteljic dosegli cilje, ki smo si jih zadali za portni dan,
naravoslovni dan in tehniki dan. Uèenci in uèitelji smo si bili
edini, da je ivljenje z naravo - koristno in zdravo.
Uèiteljica: Joica JUVANÈIÈ

43. SREÈANJE NAJMLAJIH FILMSKIH USTVARJALCEV
V èetrtek in petek, 18. in 19. 10. 2007, je v Izoli potekalo 43.
sreèanje najmlajih filmskih in video ustvarjalcev Slovenije.
Tokrat so se sreèanja poleg slovenskih udeleili tudi ustvarjalci
iz Celovca in Trsta. Na sreèanju smo sodelovali tudi mentor in
uèenke multimedijskega kroka O Gradec z dokumentarnim
filmom Litija  moje mesto. Poleg projekcije prijavljenih filmov
in podelitve priznanj so v okviru sreèanja potekale tudi delavnice
animiranega filma s filmarji iz Zlina, iz Èeke republike. Glede
na to, da je bil letos poudarek predvsem na igranem in
animiranem filmu, smo s svojim izdelkom in predstavitvijo veè
kot zadovoljni, kar potrjuje tudi udeleba in uvrstitev naega
filma na samo sreèanje. Letonje leto imamo v naèrtu posneti
kratek igrani film, za katerega verjamemo, da bo poel e veèji
uspeh kot na prvi projekt.
Uèenke: Tina BALANT, Tjaa VEHOVEC in Manca RAJEK

TEKMOVANJE V POZNAVANJU
SLADKORNI BOLEZNI - 38 uèencev 8. in
9. razredov O Litija je tekmovalo v
poznavanju sladkorne bolezni. Kar 19
uèencev je osvojilo veè kot 31 toèk od
40 monih in s tem pridobilo bronasto
priznanje. Prvi trije uèenci Nastja Fras,
Sta Strle in Marko Firm pa se bodo 24.11.07 udeleili dravnega
tekmovanja. Njihova mentorica je Ljudmila Intihar.
TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE Na olskem tekmovanju iz biologije je sodelovalo 26 uèencev 8.
in 9. razredov O Litija. 11 uèencev je osvojilo Bronasto
proteusovo priznanje. Ale Turiè, Nina Nenadoviæ, Sta Strle
in Nik Lupe pa se bodo 7.12.07 udeleili dravnega tekmovanja.
Njihova mentorica je Ljudmila Intihar.

Maa Vidmar kot tajnica. Besedilo je napisala mentorica
gledalike skupine Jana tojs. Da je prireditev potekala tekoèe,
sproèeno, prijetno ter predvsem pestro, gre zahvala tudi druini
Kolenc iz Vaè.
KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH - Uèenke O Litija Zala
Mirtiè, Petra Lepiènik, Sanja Pejiè, Marjeta agar, Janja Osiè in
Daa Rajh so z recitalom, ki ga je pripravila Nevenka Mandelj,
sodelovale na komemoraciji ob Dnevu spomina na mrtve pri
Pleènikovem spomeniku v Litiji.

ZLATO PRIZNANJE IZ LOGIKE - Na O Litija uèenci e vrsto let
tekmujejo v znanju iz logike. Na dravno tekmovanje se je
uspelo uvrstiti estim uèencem. 20.10.2007 je potekalo dravno
tekmovanje iz logike na O Ivana Cankarja v Trbovljah. Daa
Rajh iz 9.b razreda je prejela zlato priznanje. Uèenki Dai Rajh
èestitamo.
PROJEKT RASTEM S KNJIGO - V okviru projekta Rastem s
knjigo, ki letos poteka drugo leto, so sedmoolci Osnovne ole
Litija obiskali Knjinico Litija, kjer so se sreèali z mladinsko
pisateljico Nejko Omahen, ob koncu pa so prejeli e knjigo
Slavka Pregla Sprièevalo.
NOMINACIJA ZA NAJ KULTURNO OLO 2007 - O Litija je
bila nominirana za »Kulturno olo 2007«. Zakljuèna prireditev
nateèaja je potekala 26. oktobra 2007 na Spodnji Slivni. Vsaki
nominirani oli so organizatorji doloèili, s katero toèko naj se na
konèni prireditvi predstavi. Tako se je O Litija predstavila
uvodoma z mladinskim pevskim zborom pod vodstvom Tomaa
S. Gartnerja, korepetitorko Mirjam Èebulc ter spremljevalnima
vokaloma uèiteljema Sandro Rihter in Vilijem Guèkom. Hkrati
pa sta pestrost dejavnosti na nai oli predstavila èlana dramske
skupine Neuradno zasaèeni Grega Skobe v vlogi ravnatelja in

TRETJEOLCI V OLI V NARAVI - Uèenci tretjih razredov O
Litija so se od 7.do 9. novembra 2007 udeleili ole v naravi.
Bivali so v Centru olskih in obolskih dejavnosti Medved na
Medvedjem Brdu nad Logatcem. Sprejelo jih je prijazno osebje,
ki je poskrbelo za razliène naravoslovne in portne dejavnosti
ter prijetno druenje. Uèenci so se seznanili z vremenoslovjem,
z orientacijo, pomerili so se na orientacijskem tekmovanju v
okolici doma Medved, plezali so na umetni plezalni steni, streljali
z lokom, obiskali ago, spoznavali gozdne ivali in obiskali
kmetijo. Delo je v veèini potekalo na prostem, tako da so se
uèenci do dobra razgibali, nauili sveega gorskega zraka in se
nauèili marsikaj novega. V petek pa so se utrujeni, a zadovoljni
vrnili v objem starev. Za nekatere uèence je bilo to prvo
bivanje izven doma.
Zbrala in uredila: Petra PAVLICA
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OKTOBER V OSNOVNI OLI LITIJA, PODRUNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Vsi uèenci podrunice so imeli v
mesecu septembru in oktobru
zdravniki pregled in s tem so
uspeno pripravili dobro podlago za
uèenje. Stari in pedagoki delavci
bodo spremljali zdravstvene teave
otrok in jih pomagali premagovati.
Organizirani so bili timski sestanki
za posamezne uèence na katerih so sodelovali strokovni delavci,
stari in uèenec. Skupaj so pripravili individualiziran program.
Likovni kroek vodita Barbara Klanek in Slavi Celestina.
Sreèujejo se enkrat meseèno, ob torkih popoldne. Skupaj
preivijo kar nekaj ur, saj èas ob likovnem ustvarjanju zelo hitro
teèe. Uèenci oddelka vzgoje in izobraevanja so odli na
ekskurzijo v Senoete. Prijazno jih je povabila druina Kuè in jim
pripravila èudovit sprejem. Starem se iskreno zahvaljujejo.
Uèenci so zbrali veliko starega papirja. Denar, ki se bo nabiral v
olskem skladu, bo e kako prav priel. Zadnji dan pred
poèitnicami so uèenci skupaj z mentorico Marjano Èrnugelj
pripravili komemoracijo ob spomeniku, ki so se jo udeleili vsi
uèenci iz vseh oddelkov. Krompirjeve poèitnice so prinesle
sprostitev za uèence, stare in pedagoke delavce, ki so se e
v prvih dveh mesecih pouka udeleevali tudijskih skupin in
razliènih izobraevanj.
NASTOP MARIJE PIRC NA IVI - iva, festival plesne
ustvarjalnosti mladih, je potekal v Ljubljani, od 19. do 21. oktobra.
Poimenovan je po ivi Kraigher, eni od utemeljiteljic slovenskega
sodobnega plesa. Program festivala je zelo pester. Otvorila ga
je predstava skupine za eksperimentalni gib Arwa. Sledila je
delavnica Ustvarjanje z mladimi, za mentorje mladinskih plesnih
skupin, pod vodstvom Sae Lonèar. Udeleili sta se je dve
mentorici O Litija. V sklopu festivala so sledile plesne predstave,

okrogla miza o selekcijah in Plesne miniature. Za O Litija je bila
najpomembneja predstava Plesne miniature II, ki je bila v
nedeljo, 21.10. ob 16. uri, v Kosovelovi dvorani. Nanjo se je
uvrstila uèenka posebnega programa Podrunice s prilagojenim
programom Marija Pirc. S svojo koreografijo in s pomoèjo
mentoric Sandre Rihter in Marjete Mlakar Agre, je prièarala na
oder Kosovelove dvorane valove morja in neno gibanje galeba.
Pomagala ji je èudovita pesem Galeb, ansambla Hia.
Marjeta MLAKAR AGRE
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IZOBRAEVANJE VZGOJITELJSKEGA ZBORA
Strokovni delavci Vzgojno varstvenega zavoda Litija
se zavedamo odgovornosti dela z najmlajimi, zato
z razliènimi izobraevanji teimo k vedno veèji
strokovnosti in kakovosti naega vzgojnega
poslanstva. V letonjem letu smo se vkljuèili v program Mree uèeèih se vrtcev 1, ki ga organizira ola
za ravnatelje. Mree spodbujajo sodelovalno uèenje,
sistematièno izmenjavo izkuenj in dobre prakse med vrtci oz. vzgojitelji. V
Mreah je poudarek na uvajanju izboljav v vrtcu. Razvojni tim vrtca (tiri
delavke) se usposablja za delo s kolektivom za samostojno reevanje teav.

DESET LET GIMNAZIJE LITIJA
Danes je na gimnaziji 390 dijakov in 40 zaposlenih.
olska kronika belei nao pisano zgodovino, od
odprtja prostorov gimnazije v prizidku O Gradec do
odprtja nove stavbe, od prvih ekskurzij do
maturantskih izletov, mednarodne izmenjave z
Nizozemsko in ekskurzije v Barcelono, od prvega krsta fazanov do zadnje predaje
kljuèa, od prvega maturantskega plesa do prve plesne èetvorke v Litiji. tevilne
dejavnosti, kroke, gledaliki abonma, literarne veèere, naravoslovne in druboslovne
tabore, prireditve, pevsko gimnazijado, uspehe na razliènih dravnih in mednarodnih
tekmovanjih, raziskovalno delo, projekte in e kaj smo profesorji in dijaki predstavili
e v olskih èasopisih, na spletnih straneh in zborniku Gimnazija Litija 1997-2007.
Uèiteljski zbor pod vodstvom ravnateljice Vide Poglajen se je odloèil, da praznovanje
obeleimo s kar nekaj dogodki v zadnjem tednu pred jesenskimi poèitnicami in
drugem delovnem tednu v novembru. K sodelovanju smo povabili e Mateja Zupanèièa,
ki je poskrbel za vizualno podobo obletnice in tehnièni del slavnostne akademije in
Natao Love Pepelnak, ki je koreografirala nastop plesalk in pevskega zbora. Hvaleni
smo sponzorjem iz Litije in obèin, iz katerih prihajajo nai dijaki, da so podprli nae
dejavnosti.

V delavnici, ki jo je vodil na razvojni tim, smo vsi sodelujoèi bili aktivni, razmiljali
smo o udeleencih nae dejavnosti, o poslanstvu in izbrali vizijo zavoda  S
KVALITETO OBLIKUJEMO SEDANJOST IN ODGOVORNO PRIHODNOST. V naslednjih
delavnicah bomo opredelili prednostne naloge in podroèje izboljave, katero bomo
vsak sam in vsi skupaj z medsebojnim sodelovanjem praktièno tudi izvedli.
L.P.
MALÈKI V MUZEJU PREMODERNE UMETNOSTI - Otroci iz vrtca Taèek v Hotièu
smo obiskali umetnika Tomaa Drnovka, imenovanega Vinèi. S skupnimi moèmi
smo oblikovali naèrt sodelovanja, da bi mimoidoèim in krajanom predstavili, da
umetnost ivi tudi v Hotièu. Organizirali smo delavnico v vrtcu, kjer je igrièe
zaivelo v pisanih jesenskih barvah. Lotili smo se ustvarjanja s èopièi, stojali za
slikanje ter uporabili prave slikarske palete. Nastale so èudovite umetnije otrok
in slika umetnika na katero je naslikal otroke med ustvarjanjem.

Med nastajanjem slikarskih umetnij so se veselo pogovarjali z umetnikom, ki jih
je ves èas spodbujal in jim dajal pohvale. Slikarja smo obiskali tudi v muzeju.
Sprejel nas je z umirjeno glasbo, otrokom nudil ogled razstavljenih slik in skulptur,
igranje na bobne ter raziskovanje prostora. Pridruil se nam je tudi kipar, ki je z
otroki oblikoval glino. Nastajale so zanimive skulpture, ki smo jih razstavili na
polièkah slikarskih stojal, kjer so bile e razstavljene risbice otrok. Na skupnem
panoju je nastala risba, kjer so otroci s svinènikom izraali svoja doivetja. Med
tem smo krepili medsebojne umetnike odnose ter stike z vrednotenjem umetnosti.
Skupno smo uredili razstavo ter povabili stare, krajane in sodelavce iz drugih
enot vrtca, da si ogledajo razstavljena dela v MUZEJU PREMODERNE
UMETNOSTI. Po konèanem projektu smo ugotovili,da je bil muzej precej obiskan
in sklenili smo, da bomo nae druenje e ponovili.
Darja MARZIDOVEK
NAJMLAJI V VRTCU MEDVEDEK - Prvi meseci so za nami in tudi otroci iz
skupine Pikapolonic e z veseljem in nasmejani pridemo v vrtec, kjer se nam
vedno kaj zanimivega dogaja. Tokrat smo se poigrali z razliènimi katlami in
ugotovili, da je z malo domiljije navadna katla iz kartona lahko e marsikaj
drugega kot odpadni material. katle smo prenaali, potiskali po igralnici, na njih
smo sedeli in jih zlagali eno v drugo. Vanje smo pospravili razliène igraèe in celo
nae male ritke. Za konec smo katle pobarvali, narisali kolesa in luèi, sedli
vanje, v roke prijeli volan in se odpeljali v domiljiski svet. Kdo bi si mislil  tako
majhni smo, pa imamo e vsak svoj portni avto.
Pikapolonice s Tino in Melito
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Ravnateljica gimnazije Vida Poglajen in upan Franci Rokavec
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Tadeja in otroci iz vrtca KEKEC
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Osrednji dogodek je bila slavnostna akademija, na kateri je ravnateljica Vida Poglajen
v svojem in v imenu profesorjev ter dijakov pozdravila tevilne ugledne goste, med
njimi dravno sekretarko na Ministrstvu za olstvo in port dr. Alenko verc, prvega
ravnatelja gimnazije mag. Vinka Logaja, upana Litije Francija Rokavca, upana
obèine Zagorje ob Savi Matjaa vagana, upana obèine martno pri Litiji Milana
Izlakarja, bivega upana Mirka Kapljo, bivega svetovalca vlade Staneta Jeraja,
arhitekta Matijo Suhadolca, ravnatelje nekaterih srednjih in osnovnih ol, bive
zaposlene, predstavnike javnega ivljenja v obèini in tevilne druge goste. e posebej
je pozdravila vse nae bive dijake in vsem zaelela prijetno druenje. Na kratko je
spregovorila o vlogi uèitelja v 21. stoletju in delu na oli. Drugi govornik Vinko Logaj se
je v svojem govoru med drugim e posebej zahvalil prvi generaciji gimnazijcev in
njihovim starem za izkazano zaupanje. upan Franci Rokavec je izpostavil pomen
srednjeolskega izobraevanja v Litiji in nakazal elje e po kaknem izobraevanju v
prihodnosti. Slavnostna govornica Alenka verc pa je poudarila vlogo starev in ole
pri pri vzgoji in izobraevanju mladega èloveka.
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Fantom iz opere
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V kulturnem programu so se predstavili recitatorji in plesalke ter pevci Meanega
pevskega zbora Gimnazije Litija okrepljeni z nekaterimi bivimi dijaki pevci z odlomki
iz musicla A. L. Webbra Fantom iz opere z glasbeno spremljavo. Posebno pozornost
smo namenili dosedanjim zlatim maturantom in dvema dijakoma, ki sta gimnazijo
uspeno zastopala na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah iz znanja fizike in kemije,
zanje smo pripravili vpis v zlato knjigo. Na prireditvi je bila na ogled fotografska
razstava, ki je predvsem nae bive dijake za trenutek vrnila v srednjeolska leta.

○

EVAKUACIJA Z GASILCI V VRTCU KEKEC - V mesecu oktobru, mesecu poarne
varnosti, vsako leto obièemo savski gasilski dom. Letos pa nas je gasilec
Roman presenetil. Pritekel je v olo in vrtec ter nas opozoril, da je v hii poar.
Zelo hitro smo zapustili vrtec ter se odpravili proti gasilskemu domu. Gasilec nas
je pohvalil, da smo bili ob evakuaciji zelo hitri. Za nagrado nas je popeljal po okolici
z vkljuèenimi luèkami in sireno. To je bila vonja! Nekateri otroci so se peljali prviè,
vsi pa smo zelo uivali. Za prijaznost se gasilcu Romanu lepo zahvaljujemo.

OLSTVO V RS - POLIGON POLITIKOV
ZA NABIRANJE POLITIÈNIH TOÈK?
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Plesalke med recitalom
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V prazniènem tednu smo pripravili e nekaj prireditev. Teden smo zaèeli delavnico
Znanstveni krneki, v kateri so se dijaki skupaj z animatorji Hie eksperimentov uèili
fizikalnih zakonitosti na malo bolj zabaven naèin. Nadaljevali smo z danes izredno
pomembno dejavnostjo, s katero gradimo vrednote za odgovoren naèin bivanja na
naem planetu. V lanskem olskem leto smo se vkljuèili v projekt Ekoola kot naèin
ivljenja, v katerega je vkljuèenih veè kot trideset drav. Dijaki, profesorji, predstavnik
ekoole, predstavnica lokalne skupnosti in litijski upan smo se pisno zavezali, da
bomo ohranjali naravo v skladu s sonaravnim razvojem kraja, obèine in drave.
Podpis smo obeleili s kratkim kulturnim programom. Debatni klub Gimnazije Litija je
pripravil odmeven debatni veèer z literarnim gostom pisateljem Nejcem Gazvodo.
Veèer je zaznamovalo veè kot devetdeset obiskovalcev, iskriva debata na temo Ali
branje osvobaja ter zanimiv gost, ki nas je vzpodbudil k branju. Pred nami sta e dve
prireditvi, nogometna tekma med sedanjimi in bivimi dijaki z gostom portnikom
Juretom Robièem in gledalika predstava Toneta Partljièa, tajerc v Ljubljani, ki jo bo
naa gledalika skupina Teater 16 odigrala v dvorani Kulturnega centra v Litiji.
Kolektiv Gimnazije Litija v teh dneh prejema tevilne pohvale in èestitke za dobro
predstavljeno delo.
Stanka KLOPÈIÈ

Dejstvo, da sta v politiènem vsakodnevnem ivljenju opozicija in koalicija na
nasprotnih bregovih, je v Sloveniji realnost in na nak naèin tudi potreba. Pri tako
pomembnih temah, kot so predvidene spremembe v olstvu, pa kljub temu le ni
bilo prièakovati takih razhajanj med koalicijo, ki predlaga spremembe in opozicijo,
ki je »zadolena« za kritièno presojo vseh predlaganih zakonov.
Poslanci so v Dravnem zboru z veliko veèino sprejeli novelo Zakona o osnovni
oli in Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraevanja (ZOFVI). Najveè
pozornosti je bilo znotraj ZOFVI znova namenjene 100-odstotnemu financiranju
zasebnega olstva in ustanavljanju vzgojno-izobraevalnih centrov, v okviru Zakona
o osnovni oli pa ciljem osnovnoolskega izobraevanja. Novela Zakona o osnovni
oli med drugim ukinja sploni uèni uspeh ob koncu pouka in uvaja drugi tuji jezik
kot obvezni predmet v zadnjem triletju devetletke. Predvidena je tudi odprava
delitve izbirnih predmetov na druboslovno-humanistièni in naravoslovno-tehnièni
sklop. ola mora po novem obvezno ponuditi najmanj est izbirnih predmetov,
med katerimi uèenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, ob soglasju
starev lahko tudi tri. V okviru novele ZOFVI se odpravlja t.i.dvotirnost financiranja
zasebnih ol. Po novem bodo vse zasebne ole delene enotnega 100-odstotnega
financiranja, medtem ko so bile doslej nekatere financirane 85-odstotno, druge pa
100-odstotno. Tak naèin financiranja je bil uzakonjen e l. 1996, uzakonila pa ga
je dananja opozicija v Dravnem zboru (LDS, SD), ki vidi v primeru sprejetja
novele zakona oslabitev javnega olstva. Torej, ko so bili na oblasti, je bilo 100%
finaciranje zasebnih ol koristno za javno olstvo, sedaj pa, ko hoèe nova oblast
popraviti krivico ostalim zasebnim olam, ki so sofinancirane 85%, je pa ta poteza
dananje oblasti po njihovem katastrofa za javno olstvo... Predlog zakona
predvideva tudi zdruevanje vrtcev in osnovnih ol v vzgojno-izobraevalne centre,
s èimer bi po mnenju predlagatelja (vlade) olajali poslovanje in odpravili veè
povsem administrativnih nalog. Predlagani noveli Zakona o osnovni oli in novela
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja sta tako razdelili
politike na dravni ravni, da enostavno niso veè sposobni konstruktivnega dialoga
oziroma vsaj poizkusiti priti do konsenza, ki je nujno potreben pri tako pomembnih
spremembah. Predlagani referendum o omenjenih zakonih, ki ga zagovarja sindikat
in nekatere opozicijske politiène stranke, dokazuje, da se opozicijski liderji zelo
radi drijo pregovora »èe ne gre z milom pa s silom«. e ena (pre)-draga neumnost
politikov s podporo sindikata v Ljubljani, ki z argumenti ne doseejo eljenega
cilja... Najbolj moteèe pri vsej zadevi je, da je SVIZ (olski sindikat) kot pobudnik
referenduma s tem prestopil prag svojih pristojnosti , vmeava se v stroko ter
podpihuje zadeve, za katere sploh ni pristojen. Sindikati, kot ostanek prejnjega
reima, imajo edino pristojnost in nalogo, da se borijo za bolje pogoje delavcev.
olski sindikat se vmeava v vsebinska vpraanja ter vodi in hkrati podpihuje
politièno opozicijo. SVIZ kot pobudnik referenduma posega v pravice starev in
otrok in nedopustno je, da deluje kot neke vrste novodobna politièna opcija.
Preprièan sem, da so spremembe, ki jih uvaja vlada, v preteni meri dobre.
Predlagane novele omogoèajo vsem otrokom, ne glede na njihov socialni status,
enake monosti za olanje. Vsi ljudje v nai dravi bi morali imeti monost, da
izberejo sebi oz. svojim otrokom primerno obliko izobraevanja. Prav tako bo
monost ustanavljanja elitnih ol dvignila raven izobraevanja. Konkurenca e
nikoli ni kodovala, prej obratno. Konkurenènost bo tako uèitelje kot ole »prisilila«,
da delujejo tako, kot se od njih prièakuje, zato podpiram vsako obliko izobraevanja,
ki si prizadeva, èetudi je to za nekatere elitnost, za vzgojo moènih, samostojno
misleèih posameznikov.
Duan HAUPTMAN

14 November 2007

○○○○○○○○○○
V NAJEM ODDAM brunarico
na Zgornjem logu.
Mona uporaba igrièa za
odbojko, nogomet in koarko.
GSM: 041-872-784.
VINO (bizeljsko-sremiki
okoli) GSM: 031 679 670
Takoj ZAPOSLIMO
AVTOMEHANIKA
GSM: 040 834 794
PRODAM ZAZIDLJIVO
PARCELO, NOVA GORA PRI
GABROVKI, 3359 m2, dostop
omogoèen, prikljuèki v bliini.
Cena po dogovoru.
Info: 040-503-125
IÈEMO MLAJO
UPOKOJENKO za pomoè na
domu (nega bolnice in pomoè v
gospodinjstvu)
GSM: 031 679 670
PRODAM dvosobno, delno
adaptirano, stanovanje in
garao na Prvomajski. CENA:
90.000 EUR
GSM: 031 697 561

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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TENIS KLUB AS LITIJA ZNOVA
V SLOVENSKEM VRHU

NK JEVNICA

Dne 01.11.2007 jeTenika zveza Slovenije objavila nove lestvice
za vse staroste kategorije. Igralci Tenis kluba AS Litija zasedajo
najvija mesta. Pri tem je potrebno posebej izpostaviti Nastjo
Kolar, ki je na 1.mestu v kategoriji deklet do 14 let in tudi do 16
let (tako je) bila pred leti na lestvicah TZS uvrèena tudi
Srebotnikova, Nika Razborka, ki je na 1. mestu do 16 let in
Blaa Bizjaka, ki je na 1. mestu do 14 let, ter mlada Pia Èuk, ki je
na 2. mestu do 12 let. Tik za najboljimi so Valentih Horvat na 7. mestu do 14 let,
Lara Kralj na 11. mestu do 12 let in Anita Kosmaè na 13. mestu do 16 let. Na
lestvici do 12 let je potrebno omeniti e Grego Kokalja, ki je prvi od letnikov 1998 in
ter Nejca, ki je na 5.mestu do letnikov 1997, pri deklicah pa Saro Sire, ki je na
4.mestu od letnic 1997 ter ano Lukaè, ki je na 1.mestu od letnikov 1998. Vsi ti
rezultati vodijo Tenis klub AS Litija v vrh slovenskega tenisa.
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Nik na treningu z Jofrom Porto na Mallorci
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Anja po tekmi v St. Denisu podpisuje avtograme
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V zaledju, nekdaj gusarskega mesteca ob vodi Omia,
je potekalo tridnevno mednarodno tekmovanje v
raftingu na reki Cetini. Organizator tekmovanje je
bila hrvaka kajakaka zveza, ki je gostila tirinajst
ekip iz tirih drav. Tekmovanje je potekalo od 26.10.
do 28.10.2007 v disciplinah: slalom, sprint in spust.
Brez dvoma je reka Cetina ena najlepih rek primernih
za ta port na Hrvakem. Je pravi biser Dalmacije in
zaradi svoje lege primerna za tekmovalni port tudi v zimskem èasu. Preko poletja se
na reèno avanturo poda na tisoèe turistov, zato se lahko reka Cetina primerja z nao
smaragdno reko Soèo. Cetina izvira v istoimenski vasi, ki se nahaja 7 km severno od
vasi Vrlika. Nad izvirom je kraka jama, v kateri naj bi se pred Turki skrival strani
hajduk Soèivica. Reka najprej teèe spokojno in poèasi med rodovitnimi polji, paniki
in vinogradi. Tu narava ni skoparila. Ko pa reka priteèe v sotesko med skale in visoke
stene povsem spremeni svojo podobo. Tu se pokae v vsej svoji moèi. Umiri jo edino
èlovek s svojim posegom v naravo. Hidroelektrarne so potopile marsikateri kanjon in
odvzele vodo nekoè delujoèim mlinom.

○

Poleg izvrstnih uvrstitev na domaèih lestvicah, pa ima od 1.novembra dalje Tenis klub
AS Litija v svojih vrstah tudi drugo igralko v Evropi v kategoriji do 14 let  na 2.mestu
evropske tenike lestvice je namreè Nastja Kolar, ki je v zaèetku novembra odlièno
odigrala svoj prvi turnir za novo sezono v Moskvi, ki je bil 1.kategorije, Nastja pa je
izgubila ele v polfinalu ter osvojila 3.mesto na tem turnirju. Nik Razborek je
tekmovanje v kategoriji do 14 let zakljuèil ter ga v nadaljevanju èaka nova, moèna
kategorija do 16 let, verjetno pa bo poskusil tudi e z nastopi na ITF mladinskih tenikih
turnirjih. Trenutno se , tako kot Pia Èuk, pripravlja na Mallorci, pod budnim oèesom
enega najboljih tenikih trenerjev Jofra Porte (trener Carlosa Moye).

○

Oktober je mesec, ko se tekmovanja prevesijo v zadnji del jesenskega tekmovanja
in e se opazijo razlike med ekipami. Kazni in pokodbe pa premeajo igralski
kader. Tudi èlansko ekipo so prizadele pokodbe in prepovedi igranja, kar je
vplivalo na rezultate nekaterih tekem. Kljub teavam pa je trener Toma Upelj
sestavil ekipo, ki je e vedno v vrhu razpredelnice, kar je cilj jesenskega dela
sezone. Dobra igra in rezultati so na tribune domaèega igrièa privabile veliko
tevilo gledalcev med katerimi sta bila tudi upan in podupan obèine Dol pri
Ljubljani. Vse ostale selekcije uspeno tekmujejo in trenirajo. Najmlaji so uspeno
nastopali na turnirju v Kresnicah in domaèem turnirju. Veseli nas veliko tevilo
mladih nogometaev, ki trenirajo tudi v slabem in mrzlem vremenu in za take
pravimo, da so iz pravega »testa«. Vodstvo kluba pa bedi nad tekmovanjem in
dejavnostmi in zagotavlja igralcem pogoje treniranja in igranja. Potekajo pa tudi e
razmiljanja in dogovori za prednovoletne aktivnosti v katere je vkljuèen tudi
zimski prestopni rok.
Za NK JEVNICA: Marjan MEDVED-Medo

RAFTING KLUBU VIDRA NA
MEDNARODNI TEKMI »CETINA OPEN
2007« ZOPET TRETJE MESTO

○

Anja Poglajen je uspeno nastopila na turnirju z nagradnim skladom 25.000$ v
francoskem St.Denis Reunion-u, kjer se je v glavnem turnirju po zmagi nad francozinjo
Lauro Babet s 6:2 in 7:5 uvrstila med 16 najboljih. Vstop v èetrtfinale ji je prepreèila
5.nosilka italijanka Lisa Sabino, kjub temu pa je Anja osvojila 4 nove WTA toèke in si
za skoraj 50 mest izboljala svojo uvrstitev na lestvici WTA, kjer je trenutno na
650.mestu WTA lestvice. Anja je tako dosegla cilj, ki si ga je zadala ob zaèetku leta,
ko je sezono prièela na 1071.mestu in si za cilj postavila uvrstitev pod 700. V enem
letu je tako napredovala za veè kot 400 mest. Anja je na turnirju nastopila tudi v
dvojicah skupaj z belgijko Julie Stas ter osvojila toèke tudi v kategoriji dvojic, tako da
je zdaj uvrèena tudi na WTA lestvico dvojic in sicer na 844.mesto. Anja je v tem letu
odigrala dvojice samo na treh turnirjih, od tega bila dvakrat v 1.kolu glavnega turnirja
in enkrat v èetrtfinalu.
V novembru se je prièela nova sezone rekreativne tenike lige AS, ki jo vodi Duan
Razborek. Liga je znova podrla vse rekorde po tevilu prijav, saj je bilo letos potrebno
zaradi velikega zanimanja ustanoviti e 5. ligo !!! Tako bodo letos merili moèi v petih
mokih in eni enski ligi. Tekme so vsako soboto in nedeljo, tiste najbolj »vroèe«
seveda v udarnih terminih, to pomeni nekje od 17.ure dalje. Vse ljubitelje tenisa
vabimo na ogled tekem in na spodbujanje svojih favoritov. In e zanimivost: do 28.02.
2007 lahko stavite vrstni red prvih petih v 1.moki ligi. Vse informacije o tem dobite
v lokalu Tenis centra AS Litija, glavna nagrada pa je TTK TRENIRKA, kakrno nosijo
vsi tekmovalci TK AS Litija.

Tekma na reki Cetini je tela hkrati za tretje dravno prvenstvo Hrvake in mednarodno
tekmo » Cetina open 2007 «. O pomenu in nivoju tekmovanja ni potrebno izgubljati
besed, èe samo omenim, da so se tekmovanja udeleili aktualni evropski prvaki in
svetovni podprvaki v tem portu. tirinajst ekip je prekrialo vesla najprej v slalomu in
nato e v sprintu. Vse se je dogajalo na progi dolgi 350 m pri vasi Studenci. Na pogled
enostaven slalom se je izkazal za najtejega v letonji sezoni. Sama postavitev je
delala preglavice marsikateri ekipi. Tako tudi naa mlada ekipa Seaeagle team Vidra
ni odpeljala slaloma brez napake. Konèala je na osmem mestu in prisoten je bil grenak
priokus, saj je edina od ekip brez napak odpeljala najzahtevneja prva in zadnja
enajsta vrata. Na alost pa je koncentracija padla v srednjem delu proge, kjer je bilo
narejenih preveè napak. V sprintu pa so se stvari postavile na pravo mesto in Litjani
so po trdem boju z domaèo ekipo Cetina I. zasedli tretje mesto v sprintu. Sobotni
tekmovalni dan je mladinska ekipa Seaeagle team Vidra zakljuèili na petem mestu.
Brez dvoma so bili na prvem mestu aktualni svetovni podprvaki iz Koreje, ekipa WD
Prosteov iz Èeke. Tik za njimi pa ekipa Delta sport I in ekipa domaèinov Adventure
I iz Hrvake. Nedeljsko jutro nam je prineslo razburljivo tekmo v spustu, ki je odloèala
o konèni razvrstitvi tekmovalnega vikenda na reki Cetini. Nai ekipi je bil zelo dobrodoel
trening po napornem tekmovalnem dnevu v soboto. Saj so èlani mladinske ekipe
Seaeagle team Vidra kljub utrujenosti zbrali toliko energije, da so se v spremstvu
domaèega vodnika rafta spustili po celotni progi spusta. Spoznali so vse idealne
prehode in pasti med labirintom skal. Verjetno so se prav zato v spustu uvrstili na
tretje mesto, tik za Èehi(WD Prosteov) in Hrvati(Delta sport I). Taken je bil tudi
konèni skupni rezultat tekmovanja » CETINA OPEN 2007«. Iz Slovenije se je tekmovanja
udeleila e ekipa Maribor, ki je konèala na dvanajstem mestu.
Marko ADAMOVIÈ
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ZAÈETEK TEKMOVALNE SEZONE V
ROKOMETU ZA MLAJE DEKLICE B
Tekmovanje mladih rokometaic na dravni ravni je e v polnem razmahu. Ker v
sezoni 2007/2008 v RD Litija obiskuje treninge veliko tevilo deklet rojenih leta
1996, ki so e lansko leto igrale v kategoriji mini rokometa, smo se odloèili, da jih
vkljuèimo v dravno rokometno tekmovanje. Tem igralkam so se prikljuèile tudi
deklice rojene v letu 1997, ki so dejansko e igralke mini rokometa. Oblikovali
smo eno ekipo, ki nastopa v dravni ligi v kategoriji mlajih deklic B - vzhod.

NOVO ! NOVO ! NOVO !
Tenis klub AS Litija obveèa vse zainteresirane, da oddaja prostor 
malo telovadnico  za organiziranje aerobike, pilatesa, plesnih vaj in
podobno. Za vse informacije se obrnite na Tenis klub AS Litija 031693-330 (Melita) ali 041-651-802 (Andrej).

V to ligo je vkljuèenih 11 ekip. Po kakovosti izstopajo 4 ekipe, kar je tudi dobro
vidno pri rezultatih. Naa dekleta so odigrala e 4 tekme. Po 5-ih krogih, z 2
zmagama in 2 porazoma, zasedajo 8. mesto, kar je lep uspeh glede na to, da so
nekatere nosilke igre leto mlaje. Cilj te sezone je predvsem napredovanje deklet
v znanju rokometa, pripadnost kolektivu ter povezanost deklet , predvsem pa èim
veè zabave in lepih trenutkov. Res, da smo veseli tudi vsake zmage in dobre
uvrstitve, vendar pa to ni prioriteta. Dekleta trenirajo 3x tedensko, ob vikendih pa
igrajo tekme. V letonjem letu jih bomo odigrali kar 20. Ker je v ekipo vkljuèenih
kar 30 deklet, ima zaradi uspenejega dela vsaka igralka svoj individualni urnik
treningov. 2x tedensko trenira v veèji skupini, 1x pa je ta skupina manja in
vkljuèuje najveè 8 igralk. V takni skupini lahko igralka individualno napreduje,
pridobiva na samozavesti ter si nabira izkunje. Rada bi pohvalila vsa dekleta, saj
treninge vestno obiskujejo, zahvalila pa bi se rada tudi njihovim starem, ki jih ob
tem podpirajo ter jih spodbujajo na tekmah.
RD Litija, Vanesa ONTAR

16 November 2007

OBVESTILA

DRAGI PRIJATELJI!
V Podrunici s prilagojenim
programom, v kateri je v tem
olskem letu 45 uèencev, se
sreèujemo s precejno
socialno stisko nekaterih druin.
e vrsto let, si pri izpeljavi nekaterih programov
(ola v naravi, izleti ), pomagamo s prodajo
izdelkov, ki jih naredimo v oli.

Tudi v tem olskem letu

BOMO IZDELOVALI
BOIÈNE IN NOVOLETNE
VOÈILNICE

»V zimskem snegu, v mrzlem dnevu, sreèa toplo
dlan, niè veè nisi sam. Tam sem jaz doma, kjer pozimi
najdem toplo dlan, tam dom je moj.«

Cena voèilnice je 0,50 EUR.
Obraèamo se na Vas, da bi kupili nae voèilnice in
s tem pomagali otrokom s posebnimi potrebami.
Voèilnice si boste lahko izbrali v oli ali pa se
bomo oglasili pri Vas, da jih izberete sami.
Vse voèilnice so oznaèene z znakom, s katerega
je razvidno, da so kupljene v dobrodelne namene.
Za naroèilo se Vam najlepe zahvaljujemo!
Prisrèen pozdrav!
Ravnateljica O Litija: mag. Gabrijela Hauptman

Vabimo vas na

DOBRODELNI KONCERT
ob obletnici Doma Tisje

dne 30.11.2007 ob 19.00 uri,
v Kulturnem domu
v martnem pri Litiji.
Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu
ortopedskih pripomoèkov za stanovalce doma.
Nastopil bo domski pevski zbor »Tisa« in enski
pevski zbor »Dotik« ter tevilni gosti.

KONTAKTNA OSEBA - pomoènica ravnateljice:
Marjeta Mlakar-Agre, GSM: 031-679-670

ISKRENO VABLJENI!
Stanovalci in delavci Doma Tisje

Martin Brilej

SPOMIN NA LITIJO

Zgodovina Litije, martna in drugih krajev
na starih razglednicah
DZS, Knjigarna Litija, Jerebova 14

MIKLAV
V LITIJI
V NEDELJO, 2. DECEMBRA 2007
OD 14. DO 17. URE
PRED PORTNO DVORANO

VABILO NA SPOMINSKO SREÈANJE

In memoriam...

Zdruenje borcev za vrednote NOB in KS Jevnica in Kresnice
vabijo na spominsko sreèanje ob obletnici
poiga domaèij na tem obmoèju, ki bo
V PETEK, 30. NOVEMBRA 2007 OB 11.00 URI,
PRI PORTNEM KLUBU, OZIROMA PRI
VODNEM REZERVARJU V GOLIÈAH.
Spomnili se bomo na rtve zloèinov, ki so bili storjeni na ta dan pred
63. leti. Iz Jevnice in Kresnic bo ob 8.00 uri organiziran pohod za
uèence podruniènih ol in ostale obèane. VABLJENI!

VERI KOLMAN
BOIÈNO-NOVOLETNA KONCERTA
Glasbene ole Litija-martno

Uèenci in uèitelji Glasbene ole Litija  martno bomo
v mesecu decembru priredili dva praznièna koncerta:

Boièno-novoletni koncert v MARTNEM PRI LITIJI,
sreda 19. decembra 2007 ob 18.00 uri,
dvorana Kulturnega doma martno pri Litiji
in

Boièno-novoletni koncert v LITIJI,
petek 21. decembra 2007 ob 18.00 uri,
dvorana JZ za kulturo (na Stavbah) Litija.
Vabimo vas, da se nam pridruite
in praznujete z nami in nao glasbo.

okantna novica, ko preprosto onemi,
skua ostati na majavih nogah, ko zrak
postane preredek, da ti ne da veè dihati - vendar zaman. Rabi ogromno
èasa, da dojame, da se je tvoje ivljenje konèalo.
Zapustil si nas Veri, kljub temu, da si imel e toliko naèrtov, elja
in sanj, ki so ostale neizpolnjene. Tvoja nit al ni drala - pretrgala
se je prezgodaj. Na svetu obstaja vrsta zasvojenosti, ena od
zasvojenosti pa je zasvojenost z letenjem in letalstvom. Z
letalstvom si bil povezan e od malih nog, ko si obèudoval Milana
Borika, za kar si tudi ti zasluen, da se na Aeroklub imenuje po
njem. Si ustanovni èlan naega Aerokluba, ki je deloval kot
podrunica Aerokluba Zagorje, od leta 1950 pa kot samostojni
Aeroklub. Vsa leta si bil tajnik, nikoli nisi maral predsednikega
mesta. Bil si padalec in letalski modelar in dosegel si malokomu
dosegljive rezultate. Vedno si bil v ozadju in s svojim znanjem
kalil podmladek letalskega modelarstva, ki je preraslo v svetovno
priznane uspehe. Pa ne samo letalsko modelarstvo, iz klubskih
vrst se je izolalo zavidanja vredno tevilo pilotov zmajev, ultra
lahkih letalcev portnih in tudi poklicnih pilotov, ki so iz tvojih ust
izvedeli zakaj letalo pravzaprav leti.
Skratka, dajal si nam vse tisto, kar nam je v tistem trenutku
manjkalo in nas navdajalo z neverjetno energijo, nas spodbujal
in bodril s svojimi dejanji in v vsakem od nas si pustil del sebe.
Veri, zelo te bomo pogreali, trajalo bo, da si bomo vsaj delno
zacelili rane in navadili na manjkajoèi del mozaika v naem
ivljenju.
AEROKLUB MILAN BORIEK, LITIJA

Zdaj se spoèij izmuèeno srce,
zdaj se spoèijte izmuèene roke,
zaprte so utrujene oèi,
le drobna luèka e gori.

Srce ti je omagalo,
tvoj dih je zastal,
zaprl si oèi in e spokojno spi,
a vedi z nami e naprej ivi...
le daleè, daleè si...

ZAHVALA

ZAHVALA

ob boleèi izgubi nae drage mame, babice in prababice

V mesecu oktobru je v 85. letu starosti
tiho odel od nas na dragi

LJUDMILE ZUPAN
roj. SLUGA
(1936-2007)
iz Gradiè, Dole pri Litiji

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izreèena soalja, darovano cvetje in
sveèe. Hvala vaèanom, e posebej Darinki Sladiè, dr. Kokotovi
in reevalcem ZD Litija, hvala g. upniku za zadnje slovo,
pevcem za zapete pesmi, trobentaèu za zaigrano Tiino,
Vladimirju Oblaku za poslovilni govor in pogrebcem.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

FERDINAND PRANIKAR

ZAHVALA
Kot tiho jesensko listje je za vedno odel
dragi mo, brat in stric

PRANIKAR FRANC

Pogonik 5, Kresnice
1923 - 2007

iz Litije
16.10.1921 - 27.10.2007

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in vsem, ki ste bili z nami na njegovi zadnji
poti, mu poklonili cvetje, sveèe, nam izrekli soalje in tolabo.
Hvala g. upniku Pavliju za lepo opravljen obred, ministrantom, g. trusu za besede slovesa, trobentaèu, pevcem,
pogrebcem, zastavonoi DU in g. Petku za organizacijo
pogreba. Hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali, z besedami
ali dejanji, in naega dragega Ferdinanda pospremili na
njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in Zvezi borcev Litija, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti k veènemu poèitku. Hvala vsem za izraena soalja,
za darovano cvetje, sveèe, pevcem in trobentaèu. Hvala gospodu Savku za poslovilne besede.

alujoèi vsi, ki smo ga imeli radi

alujoèi vsi njegovi

Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje za oskrbo in nego.

Kam odhaja draga mama,
klièe alostno srce,
niti zbogom nisi rekla
ne podala nam roko.

Nihèe ne ve,
ne ure, ne dneva.

Vsem, ki so ob slovesu

AVGUTINU MAHKOVCU
namenili dobro misel,
mu v ivljenju kakorkoli pomagali,
kaj dobrega storili in ga spotovali
ISKRENA ZAHVALA,
tudi za najmanji prispevek!
Brata in sestri

ZAHVALA
ob izgubi nae drage mame in babice

1.11.1932 - 26.10.2007
iz Zg. Hotièa

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in Predilnici Litija za izreèena soalja, podarjeno
cvetje in sveèe. Posebno se zahvaljujemo osebni zdravnici dr.
Sabini Kokot, dr. Koprivi in ostalemu osebju ZD Litija.
Zahvaljujemo se tudi g. upniku Mihaelu Kaliniku za lepo
opravljen pogrebni obred, g. Tinetu Penèurju za lepe in ganljive
besede in pevskemu zboru Hotiè za zapete pesmi.
alujoèi: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Svoj mir in uteho si nala
ob svojem mou in naem oèetu

JOETU SEVLJAKU

ki mu prav v teh dneh mineva dvajset let,
ko se je tiho poslovil od nas.
Hvala vama za vso dobroto in ljubezen,
ki sta nam jo tako nesebièno delila vse ivljenje!
Snivajta spokojno, naj vaju grejejo luèke nae ljubezni!
Otroci: Anica, Joe, Hema in Stane z druinami

Ostali so spomini, boleèina,
ostala za teboj velika je praznina,
ostane nam le pogled v nebo,
kjer upamo, da ti je lepo.

ZAHVALA

ZAHVALA

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

Ob boleèi izgubi dragega oèeta, dedka in pradedka

ob boleèi izgubi dragega moa, oèeta, dedka in strica

ANE PAVLIHA

JERNEJA LAMOVKA

ALOJZA MALOVRHA

s Konja 10, Litija
26.02.1923 - 29.10.2007

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze soalja, izreèene tolailne besede,
darovano cvetje, sveèe in sv. mae. e posebej se zahvaljujemo Andreju Cirarju za ganljiv poslovilni govor, gospodu
upniku Gregorju turmu za lep pogrebni obred, pevcem za
zapete alostinke, trobentaèu in pogrebcem KSP Litija.
Zahvaljujemo se tudi osebju ZD Litija in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
alujoèi: vsi njeni

Ponovièe 18
1916 - 2007

Ob boleèi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in vsem
ostalim, ki ste nam izrekali soalje, prinaali cvetje in sveèe
ter darovali za svete mae.
Posebna zahvala g. upniku tefanu Pavliju za lepo opravljen
obred, g. Joetu Ostreu za ganljive besede, pevskemu zboru
iz Kresnic, trobentaèu za zaigrano Tiino in vsem pogrebcem.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti, e enkrat hvala.

alujoèi: sinovi Lado, Edo, Nejko, Joe, Tone in Maks z druinami

alujoèi vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleèi in nenadomestljivi izgubi
preljubega moa, oèeta, dedka,
brata in svaka.

ZAHVALA
Nebeki Oèe je k sebi poklical naega
dragega oèeta in dedka

FRANCA ROVKA
rojenega 28.9.1939

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in sodelavcem. Posebna zahvala novomekemu kofu
msgr. Andreju Glavanu, g. arhidiakonu Franciju utarju ter
vsem marskim in drugim duhovnikom za lep cerkveni obred.
Hvala tudi dr. Ptièarju in reevalni ekipi ter pevcem in pogrebcem.

iz Goliè 62
1936 - 2007

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste soèustvovali z nami, mu poklonili cvetje, sveèe in
nam izrekli soalje. Posebna zahvala osebju ZD Litija, gospodu
upniku in pevcem iz Polnika ter trobentaèu za zaigrano
Tiino. Zahvala tudi gospodu Franciju Dobrunu in gospodu
Francu Grolju za ganljive poslovilne besede in vsem, ki ste
ga pospremili na zadnji poti.

Vsak dan v tednu si nas nasmejal,
ne vemo kako, a ti si to znal.
Veselje, ljubezen, upanje dajal,
v najlepem spominu bo z nami ostal.

Vsi njegovi

PAVLA SEVLJAK
roj. BOLSKAR

FRANÈIKE POGAÈAR

Ko je listje zaelestelo
in roice ovenele,
zlato srce je onemelo.
Tiha misel zablestela nad veèernim krajem,
dua odblestela z zlatim je sijajem.

ZAHVALA

e deset let poèiva na marskem pokopalièu,
draga naa mama

ivljenje je omejeno,
Toda spomin je neskonèen

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi naega
dragega moa, oèeta,
starega oèeta in tasta

VERIJA KOLMANA

FRANCA CIRILA KRINIKA - Slovenca
iz Ribè  28.01.1946  31.10.2007

(1935-2007)

Srèno je ljubil svoj dom in svojo druino, sorodnike, prijatelje in
znance. Dneve je rad preivljal na morju v drubi tete Katarine
in prijateljev, kjer je vedno nael svoj mir in si nabral novih
moèi. Vendar nam ga je huda bolezen, kljub moèni volji do
ivljenja, prekmalu vzela. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v
tekih trenutkih stali ob strani in ga v tako velikem tevilu
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem sorodnikom,
prijateljem, znancem in krajanom za vso darovano cvetje in
sveèe, poslane telegrame in pisma ter druge darove, za kar
smo neizmerno hvaleni. Hvala g. Gospetiju za lepo prebran
poslovilni govor, g. Setnièarju za zaigrano Tiino, kresnikim
pevcem za ganljive pesmi ter g. Petku za organizacijo pogreba.

se zahvaljujemo vsem, ki ste prili od blizu in daleè, ker ste
ga imeli radi, ga spotovali ter mu darovali cvetje in sveèe.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za
izreèeno soalje.
Posebno zahvalo izrekamo dolgoletnemu prijatelju Matjau
Peskarju in Aeroklubu Milana Borika za tople poslovilne
besede ter ganljiv prelet letal.
Zahvaljujemo se Zvezi zdruenj borcev, Èastnikom Litijamartno, Veterankam in Drutvu upokojencev. Hvala pevcem
za obèutno zapete pesmi.
Lepa hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh tekih trenutkih ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

alujoèi: ena Sonja, hèeri Klara in Doris z druino, vnuk Nik,
sestri Dragica in Janja

Vsi njegovi

