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O DELU OBÈINSKEGA SVETA IN OBÈINSKE UPRAVE

POROÈILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOÈITVAH

iz 12. redne seje Obèinskega sveta, ki je bila v èetrtek, 22.11.2007 ob 18.00 uri, v veliki sejni sobi Obèine Litija
Sejo je vodil upan Franci Rokavec, na zaèetku seje je bilo od 23
èlanov sveta prisotnih 19 svetnikov.
Predsedujoèi je dal najprej v razpravo in na glasovanje potrditev
skrajanega zapisnika 11. redne seje Obèinskega sveta, z dne
25.10.2007, ki je bil soglasno sprejet, nato pa so svetniki odloèali o
dnevnem redu 12. redne seje, ki je na koncu obsegal 11 vsebinskih
toèk, od katerih povzemamo:

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

Obèinski svet je na obmoèju, kjer velja Odlok o lokacijskem naèrtu
za obmoèje Grbin (Uradni list RS, t. 119/05), sprejel sklep, na
podlagi katerega se bo omogoèilo novo imenovanje ulic. V naravi na
obmoèju predmetnega lokacijskega naèrta obstajajo tri napajalne
ceste, ki potekajo pravokotno na obstojeèo Partizansko pot.
Partizanska pot je e sedaj kot mestna ulica precej razvejana, sistem
hinih tevilk ob njej pa je precej nepregleden. Zato je smiselno, da
se pred vselitvijo v novozgrajene stanovanjske hie, na novo
poimenujejo tudi imena novih ulic  imenovale so bodo »Litijska
Dobrava« (in rimska tevilka I, II ali III).

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JZ MLADINSKI CENTER LITIJA - drugo
branje

Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda MC
Litija zadevajo zlasti spremembe pogojev za zasedbo delovnega
mesta direktorja zavoda, bistveno spremembo v odloku pa
predstavlja èrtanje doloèila o omejitvi tevila (dosedaj samo eden
zaposlen) delovnih mest v zavodu.

ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI OBÈINE LITIJA - prvo
branje

Odlok o predkupni pravici Obèine Litija, je pripravljen v smislu Zakona
o urejanju prostora. Zakon o urejanju prostora doloèa med drugim
tudi uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje naèrtovanih
prostorskih ureditev, ki jih obèina doloèi v svojem prostorskem
aktu.
Predkupna pravica je le eden izmed prostorskih ukrepov za
uresnièevanje obèinske zemljike politike, ki je doloèena v
obèinskem prostorskem planu. Èe obèina uveljavlja predkupno
pravico je v zakonu toèno doloèen postopek, ki ga je potrebno izvesti.
Prodajalec mora obèini podati pisno ponudbo za prodajo take
nepremiènine za katero se obèina izjavi, da bo uveljavljala predkupno
pravico. Obèina se mora o ponudbi izjasniti v roku 15 dni od prejema
ponudbe. Èe se obèina v tem roku ne izjasni, pa pomeni, da obèina
nepremiènine ne bo kupila.

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA PORTA V OBÈINI
LITIJA ZA LETO 2008 - prvo branje

Predlog LP 2008 je pripravljala komisija za port, ki jo je vodil Stane
Kokalj. Komisija se je od junija do decembra sestala kar estkrat in
skuala v programu zajeti kar najiri spekter pobud in potreb na
razliènih podroèjih porta v obèini Litija. Prioritetna podroèja
sofinanciranja porta so dvoranske portne panoge, kolektivne ligake
igre z ogo, veliki nogomet in olska portna tekmovanja, svetniki pa
so v svojih pripombah in razpravah poveèini zahtevali tudi splono
poveèanje proraèunskih sredstev za port, ki se upravièencem sicer
razdelijo na javnem razpisu v skladu s pravilnikom in merili.

PREDLOG LOKALNEGA KULTURNEGA PROGRAMA V
OBÈINI LITIJA ZA LETO 2008  prvo branje

Predlog LKP 2008 je pripravljala komisija za kulturo, ki jo je vodil
Albert Pavli. Dokument sicer predstavlja celoten pogled na podroèje
kulture, tako s strani delovanja in financiranja javnih zavodov kot tudi
programov in prireditev kulturnih drutev in ljubiteljskega ustvarjanja,
zlasti za slednje podroèje pa je bilo podanih tudi najveè pobud in
pripomb s strani svetnikov. Med najbolj pereèimi in problematiènimi
postavkami programa pa ostaja upravljanje, vzdrevanje in
sofinanciranje veènamenskih kulturnih objektov in dvoran, e zlasti
zato, ker veèina od njih nima ustrezno urejenega statusa lastnitva,
saj se smejo proraèunska sredstva namenjati le za javno kulturno
infrastrukturo.

ANEKS K POGODBI O RAZDRUITVI PREMOENJA
MED OBÈINO LITIJA IN OBÈINO MARTNO PRI LITIJI

Predsedujoèi je po predstavitvi vsebine aktov, ki zadevajo razdelitev
dosedanjega skupnega vrtca in zaradi nekaterih izraenih dilem iz
razprave, ki so zadevale predvsem ustanoviteljske in finanène
obveznosti obèine do zavoda, predlagal, da se odloèitev o podaji
soglasja k Aneksu k pogodbi o razdruitvi premoenja med Obèino
Litija in Obèino martno pri Litiji in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Litija  drugo branje, preloita in obravnavata na naslednji seji
Obèinskega sveta.

PREKATEGORIZACIJA STANOVANJA

Obèinski svet obèine Litija je sprejel sklep, da se enosobno stanovanje
t. 8 v veèstanovanjski stavbi v Litiji, na naslovu Ulica solidarnosti 4,
ki je namenjeno za oddajo za zadovoljevanje slubenih potreb (slubeno
najemno stanovanje), prekategorizira v neprofitno najemno stanovanje.
S prekategorizacijo slubenega najemnega stanovanja je obèina Litija
pridobila neprofitno najemno stanovanje, ki ga bo na podlagi javnega
razpisa oddala v najem upravièencu do najema.

PREGLED POMEMBNEJIH INVESTICIJ, KI SO SE IZVAJALE V LETU 2007 V OBÈINI LITIJA
 sprejet je bil Dolgoroèni razvojni program Obèine Litija za obdobje 2007 2015
 program sanacije po toèi 2006: vloili zahtevo za realizacijo sprejetega
programa odprave posledic na infrastrukturi
 investitor Begrad je prièel z gradnjo novega stanovanjskega bloka na
Rozmanovem trgu s pripravo projektne dokumentacije za dodatna parkirièa;
investitor Stip d.o.o. pa gradi veèstanovanjski objekt na Cankarjevi cesti
 v centru Litije je bil odprt nov trgovski center s spremljajoèo portno in
gostinsko ponudbo
 prièetek obratovanja nove razdelilne transformatorske postaje na Jei v Litiji
 dokonèanje investicije v novo parkirièe pri ZD Litija
 UREJANJE CEST: rekonstrukcija LC Dole - Hude Ravne, ki se bo zakljuèila
v prihodnjem letu; asfaltiranje odseka LC ceste Podkraj - Podentjur;
asfaltiranje JP v Daniku; asfaltiranje JP Vodice - Klanec, asfaltiranje LC
Zagorica - Pleskovec; asfaltiranje dela LC Kresnice - Sp. Kresniki Vrh;
asfaltiranje JP Jevnica - Mala noga; zaèetek rekonstrukcije LC Kresnike
Poljane - Jevnica, ki se bo zakljuèila v prihodnjem letu; preplastitev regionalne
ceste Gabrovka - Tihaboj; asfaltiranje LC Konj - Ponovièe; asfaltiranje
regionalne ceste Moravèe - Èate; asfaltiranje odseka regionalne ceste
Velika Reka - Velika Preska; rekonstrukcija G2 Sp. Hotiè - Zgornji Log;
preplastitev odsekov cest v KS Dole, Gabrovka in Polnik; urejanje brein
na G2 cesti na relaciji Sava - Zagorje
 urejanje kanalizacije na regionalni cesti v Sp. Hotièu in naroèilo projektne
dokumentacije za ureditev varne poti in ploènika v Hotièu
 dokonèanje investicije, vodooskrbe v KS Konjica
 investicijski transfer za izgradnjo vodohrama v Hotièu
 iritev ureditve vodovoda na Vaèah, Kleniku in naselju Maèkovec
 aktivnosti za izvedbo napeljave elektriène napeljave v vodohram Kresnice
 v pripravi je celovit projekt za vodovod Ribèe, Jesenje, Kresnice, projekt
vodovod Dole, iritev vodovoda Litija - Zg. Log
 urejanje kanalizacije v Zgornjem delu Grake dobrave
 priprava vloge za sofinanciranje centralne èistilne naprave Litija iz
Kohezijskega sklada EU, pridobitev pravice gradnje za 10 km kanalizacije
 urejanje pokopalièa v Litiji in Kresnicah in dokonèanje mrlike veice na
Dolah pri Litiji

 ureditev komunalnega katastra na vodovodnem omreju, javni razsvetljavi
in kanalizaciji
 dokonèanje obnove javne razsvetljave ob G-2 cesti v Litiji
 izvedel se je drugi del zapiranja deponije irjava
 izdelava idejne reitve za ureditev parkiriè ob olskem centru na Graki
dobravi, sedaj bo naroèena priprava celotnega projekta
 celotna ureditev otrokega igrièa na Rozmanovem trgu
 asfaltiranje veènamenskega igrièa v Tihaboju
 sanacija èrnih odlagaliè v Podkraju, Prehudniku in Maljaku
 urejanje hudournikov v jevniki dolini
 izdelava dokumentacije za ureditev kriièa Partizanska pot - marska
cesta in za cesto Beden Veliki vrh
 redno vzdrevanje lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest
 investicijski transfer za zamenjavo salonitnih cevi na vodovodu Litija
 pridobljen je bil sklep Ministrstva za delo druino in socialne zadeve za
Varstveno-delovni center, prostore Centra za socialno delo in usklajeni so
bili pogoji za gradnjo Gerontolokega centra za dom starejih obèanov ob
Ljubljanski cesti
 pri portni dvorani Litija je bil zgrajen veènamenski prizidek
 prièetek gradnje nove podruniène ole na Polniku
 dokonèanje nujne sanacije elektriène napeljave v Osnovni oli Litija in
obnova centralne kuhinje v vrtcu Litija
 obnova sanitarij in veènamenske avle v Kulturni dvorani na Stavbah
 sofinanciranje del obnove sakralne kulturne dedièine (Konjica, Gabrovka,
Polnik in Kresnike Poljane)
 sofinanciranje ureditve vake tehtnice na Vaèah
 sofinanciranje nabave dveh novih cistern v Gasilskem drutvu Gabrovka,
Polnik in kombiniranega vozila v Gasilskem drutvu Ribèe
 sofinanciranje obnove strehe gasilskega doma Breg
 nakup zaèitnih oblek za gasilce
 zaèel se je izvajati program razvoja podeelja
Na koncu velja zahvala tudi vsem obèankam in obèanom, organizacijam,
gospodarskim drubam in drugim, ki ste pripomogli k natetim pridobitvam
v letu 2007.
OBÈINSKA UPRAVA

VREDNOST TOÈKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIÈA ZA LETO 2008

Toèka za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljièa za
leto 2008 znaa 0,0062 EUR ter predstavlja, zaradi upotevanjem
indeksa rasti cen ivljenjskih potrebèin, za 0,0002 EUR vijo vrednost
toèke v primerjavi z letom 2007.

PREDSTAVITEV CENTRA ZA RAZVOJ LITIJA

Center za razvoj Litija je bil ustanovljen leta 1999, najprej je deloval
kot javni zavod ter kot akter in spodbujevalec podjetnikega okolja
na lokalnem nivoju. Poslanstvo centra je ustvarjati razvojna
partnerstva in spodbujati zdrava podjetnika jedra. Danes Center
deluje kot podjetje in je dokaj prepoznaven kot koordinator razvojnih
projektov in gospodarskega sodelovanja na obmoèju 8 okolikih
obèin, ki sestavljajo Razvojno partnerstvo sredièa Slovenije.

OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O USTANOVITVI
POKRAJIN

Po obravnavi te toèke je Obèinski svet v zvezi z regionalizacijo
sprejel naslednje sklepe:
1.) Obèinski svet obèine Litija vztraja pri e sprejetem predlogu, da
je sede Kamniko-zasavske pokrajine v mestu Litija in se ne
strinja s predlogom Vlade Republike Slovenije, ki se nanaa na
Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ki pravi, da bo sede
pokrajinskega sveta Kamniko zasavske pokrajine v Trbovljah
in da bo sede pokrajinske uprave v Domalah.
2.) Obèinski svet obèine Litija nalaga upanu, da opravi razgovore z
ostalimi upani v predlagani pokrajini, s ciljem izoblikovanja èim
irega soglasja obèin omenjene pokrajine glede doloèitve sedea
pokrajine in da po opravljenih pogovorih seznani svetnike
skupine v obèinskem svetu in poslanske skupine v dravnem
zboru.
3.) Obèinski svet predlaga Dravnemu zboru, da pri obravnavi zakona
o doloèitvi volilnih enot v prve volitve v pokrajinske svete doloèi
eno od volilnih enot v Kamniko-zasavski pokrajini, ki jo tvorita
obèini Litija in martno pri Litiji.
4.) Od Dravnega zbora RS se prièakuje, da bo argumentirano obravnaval predlog Obèinskega sveta. V kolikor omenjena reitev ne
bo usklajena s stalièi obèine, potem bo obèina zahtevala referendum o odloèitvi tega vpraanja.
Vsa ostala gradiva in sprejeti sklepi Obèinskega sveta obèine Litija,
kakor tudi odgovori na vpraanja in pobude svetnikov so razvidni in
dostopni na obèinskih spletnih straneh http: www.litija.si.
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RAZPIS

ZA ODDAJO V NAJEM NASLEDNJEGA
NEPROFITNEGA STANOVANJA
ZA NEDOLOÈEN ÈAS

Stanovanje t.8 v II. nadstropju veèstanovanjske stavbe Ulica
solidarnosti 4, 1270 Litija, v skupni izmeri 36,82 m2, neprofitna
najemnina izraèunana za mesec november 2007 znaa 108,28 EUR
(25.948,21 SIT), viina akontacije za centralno ogrevanje za mesec
oktober 2007 znaa 41,15 EUR (9.861,18 SIT).
Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni
del te objave in vse druge informacije ter obrazec prijave, dobijo
zainteresirani na KSP Litija d.o.o., Ponovika cesta 15, Litija, vsak dan
med 8.00 in 11.00 uro (telefon 01/ 890 00 10 in 01/890 00 013).
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo
z vsemi zahtevanimi prilogami do torka 15. januarja 2007 do 12.00 ure
(ne glede na vrsto prinosa) na naslov: OBÈINA LITIJA, Jerebova ulica
14, 1270 Litija. Na kuverti mora biti poleg naslova pripis: »za stanovanjsko
komisijo; neprofitno stanovanje Ul. Solidarnosti 4, Litija.«
Prispele vloge bo obravnavala komisija imenovana s strani upana obèine
Litija, ob upotevanju doloèb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem, Uradni list RS t. 14/2004, 34/2004, 62/06.

V mesecu decembru je obèina Litija iz intervencijskih sredstev proraèuna
financirala menjavo oken v starem delu O Litija. V prvi fazi so bila zamenjana
vsa okna na zahodnem delu objekta (nekdanja sodnija), v prihodnjem letu pa
se naèrtuje tudi menjava oken v prizidku in na preostalem delu ole. Nova
okna so toplotno in izolacijsko varèna in bodo poleg lepega izgleda, varnosti
za uporabnike in funkcionalnosti zmanjala tudi porabo energije za ogrevanje.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Preplastitev cestièa v Tihaboju

Obèina Litija objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mnoiènih javnih
prireditev s podroèja turizma in medijske promocije lokalne turistiène
prepoznavnosti Obèine Litija (Uradni list RS, t.108/03):

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE MNOIÈNIH
JAVNIH PRIREDITEV S PODROÈJA
TURIZMA IN MEDIJSKE PROMOCIJE
LOKALNE TURISTIÈNE PREPOZNAVNOSTI
OBÈINE LITIJA V LETU 2008

Na obmoèju KS Gabrovka se je obnovil priblino 1,4 km dolg odsek regionalne
ceste R2-417 med Gabrovko in kriièem cest za odcep Dole oz. Tihaboj.
Dela ob preplastitvi cestièa in polaganje novega asfalta je izvajalo podjetje
SCT.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA - Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje javne prireditve: Pustni karneval. Na javni razpis za izvedbo
prireditev ob Pustnem karnevalu se lahko javijo turistièna drutva, ki
bodo v letu 2008 organizirala in izvedla prireditev v mestu Litija.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Urejeno odvodnjavanje v Sp. Hotièu

OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU - Na
javni razpis se lahko za prireditev Pustni karneval prijavijo turistièna drutva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 da imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano ustrezno dejavnost s
podroèja turizma ali organizacije javnih prireditev,
 da imajo sede na obmoèju obèine Litija,
 da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresnièitev prireditve, za katero kandidirajo
na javnem razpisu,
 da imajo zagotovljen sorazmerni dele lastnih ali drugih neproraèunskih
sredstev za izvedbo prireditve.

DRSC, kot vzdrevalec regionalne ceste TR 921 (Kandre - Vaèe - Spodnji
Hotiè), je v naselju Spodnji Hotiè izvedel nujno potrebna obnovitvena dela, s
katerimi se je uredilo zlasti pereèe odvodnjavanje meteornih voda.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Gradnja ole v Polniku

NAJAVA PRODAJE
NEPREMIÈNINE

Nova ola na Polniku e dobiva svojo konèno podobo. Izvajalec del podjetje
Trgograd je v mesecu decembru na objektu e prièel z zakljuènimi deli, v
prihodnjem letu pa se bo poleg ole in veènamenske dvorane uredilo e
zunanje portno igrièe, ki bo sluilo tako potrebam ole, kot tudi portnim in
drugim dejavnostim drutev in krajanov Polnika.

Obèina Litija bo predvidoma v mesecu januarju 2008 v Uradnem listu RS
objavila javni razpis preko metode javne drabe za prodajo nepremiènine
s parcelno tevilko 1523/5, k.o. Hotiè.
Zemljièe (nepremiènina s parcelno tevilko 1523/5, k.o. Hotiè) se
nahaja med Ljubljansko cesto in reko Savo pri vhodu v mesto Litija
in meri 1.133 m2. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti je na tem
obmoèju dovoljena gradnja poslovno trgovskih objektov, dovoljene so
gradnje pomonih objektov, objektov za potrebe infrastrukture, zaèasnih
objektov in urbane opreme.
Vsi pogoji vezani na javno drabo bodo objavljeni v javnem razpisu.
Dodatne informacije so na voljo na Obèini Litija, Jerebova 14, pri ge.
Manji arbek telefon: (01)896-34-58, e-mail: manja.sarbek@litija.si.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Poslovilni objekt v Kresnicah

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IZVAJALCEV
PORTA, LJUBITELJSKE KULTURE IN NA
PODROÈJU SOCIALE V LETU 2008

Z izgradnjo Poslovilnega objekta na kresnikem pokopalièu sta e pred
desetletjem prièeli KS Kresnice in KS Jevnica, veèji del sredstev pa je prispevala
tudi Obèina Litija. Objekt se je gradil fazno in je e nekaj minulih let v zmanjanem
obsegu sluil svojemu namenu. Investitorji so v letonjem letu opravili e
preostala zakljuèna dela in prièakujejo, da bo naposled za objekt pridobljeno
tudi uporabno dovoljenje.

Obèinski svet Obèine Litija bo v mesecu decembru 2007 na svoji 13.redni
seji obravnaval tudi programe porta, kulture in sociale za leto 2008, po
njihovem sprejetju pa bo obèina Litija, predvidoma v mesecu januarju
2008, v Uradnem listu RS objavila navedene predmetne javne razpise za
zbiranje predlogov programov za sofinanciranje drutev in drugih
upravièencev, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje iz proraèunskih
sredstev.
Dodatne informacije boste lahko prejeli na Obèini Litija, Jerebova 14,
Litija, Oddelek za drubene dejavnosti, sobe 50  52 pri javnih
uslubencih, zadolenih za posamezno podroèje, obrazci in razpisna
dokumentacija pa bodo na voljo tudi na uradni spletni strani obèine: http
www.litija.si.

IZBOR MED PREDLAGATELJI PRIREDITVE BO OPRAVLJEN NA
PODLAGI MERIL PREDMETNEGA PRAVILNIKA - Med njimi navajamo
naslednje:
 finanèna konstrukcija prireditve in dele lastnih sredstev ali drugih
neproraèunskih sredstev predlagatelja;
 tevilo vseh obiskovalcev prireditve in tevilo vseh nastopajoèih na
pretekli taki prireditvi, ki jo je izvedel predlagatelj v minulem letu;
 èasovni obseg in trajanje prireditve;
 tevilo nastopajoèih skupin, izvajalcev oziroma udeleencev pri izvedbi
programa na prireditvi;
 reference predlagatelja za kakovostno izvedbo enake ali podobne
prireditve v obèini v preteklih letih.
Izbrani bodo tisti predlagatelji prireditve, ki bodo v postopku izbire vije
ocenjeni oziroma vrednoteni.
OKVIRNA VIINA SREDSTEV, KI BODO NA RAZPOLAGO V
PRORAÈUNU OBÈINE LITIJA ZA PREDMETNI JAVNI RAZPIS - Viina
razpololjivih sredstev v letu 2008, namenjenih za predmetni javni razpis
je 5.000 EUR.
OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV - Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v proraèunskem letu 2008, upravièencem pa se
izplaèajo po izvedbi prireditve na podlagi predloenih raèunov za
materialne stroke izvedbe prireditve.
ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI PREDLOENE VLOGE ZA
DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITVE - Vloge
morajo biti predloene do 21.01.2007. Prijave na javni razpis morajo biti
oddane priporoèeno na poto z oznako: »Ne odpiraj  javni razpis za
izbor sofinanciranja prireditve Pustni karneval« in sicer po poti, na
naslov: Obèina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija ali osebno v tajnitvu
Obèine Litija (soba 44).
ODPIRANJE VLOG IN ROK, V KATEREM BODO POTENCIALNI
PRIJAVITELJI OBVEÈENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA - Vloge prispele
na javni razpis se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu njihovega
dospetja na zgoraj navedeni naslov. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
in o viini sredstev sofinanciranja obveèeni po poti v 30 dneh po izteku
roka za sprejemanje vlog.
DODATNE INFORMACIJE - Obèina Litija, soba 43, kontaktna oseba Joi
Cirar, tel.: 01/896-34-20. Razpisna dokumentacija bo objavljena in
dostopna na spletni strani Obèine Litija: www.litija.si

Vsebino prispevkov zbrali in uredili
uslubenci obèinske uprave.
Direktorica: Tatjana KRINIK
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Na povabilo Demokratiène stranke upokojencev Slovenije, Obmoène
organizacije Litija je priel na obisk v Litijo 23.11.2007 obrambni minister
in predsednik Demokratiène stranke upokojencev Slovenije, magister
Karel Erjavec.

PA SMO RES MAJHNI
Gledam obèinski proraèun za drugo leto, ki je bil sicer sprejet e lani, ampak
bo sedaj popravljen, kot je to v navadi. In seveda gledam kako je v njem
zastopana Litija z blinjo okolico.
OBÈINA JE ÈUDNA - Ne le zato, ker se ta kolumna nanaa na Litijo, ki je glavno
mesto obèine, torej mesto vseh obèanov, ne le Litijanov in Litijank, ampak tudi
zato, ker Litija prek vseh mogoèih davkov ustvari dve tretjini prihodkov v obèinski
proraèun. Po logiki stvari, bi se v priblino taknem deleu morala odraati tudi
vrnitev sredstev nazaj v Litijo. Pa se ne. Zakaj ne, ni vpraanje za Nobelovo
nagrado, paè pa v preprostem dejstvu, da je litijska obèina prevelika, da ne
reèem èudna, in so na Litiji in urbanih naseljih proti Ljubljani (Kresnice, Jevnica,
Hotiè ), obeena obirna zaledja, ki niti po zemljepisni legi, zgodovinski
organiziranosti in stvarnem poloaju pretoka ljudi in denarja, ne sodijo k Litiji. In
seveda so ljudje na teh obmoèjih bolj povezani z drugimi obèinskimi sredièi, kot
pa z Litijo in tja odteka tudi kupna moè, posli, zaposlitve itd. Ampak »visijo« pa
na litijskem obèinskem proraèunu, ker so paè v tej obèini in imajo tudi volivce.
KJE JE LITIJA? Proraèun za leto 2008 je teak prek 12 milijonov evrov, kar je
veliko denarja. Veèina se ga porabi za financiranje rednih dejavnosti. Med ljudmi
pa tejejo le investicije in niè drugega. Seveda je v taknih razmerah teko
razporejati obèinski denar. Pritiski, ki obèinsko vodstvo nenehno tlaèijo k tlom,
so nenehne zahteva po novih investicijah. Seveda so vse veè kot »nujne«.
Proraèun bi rabil vsaj 50 milijonov evrov, da bi vsaj minimalno poteil to lakoto.
Zanimivo pa je, da med porabniki nihèe ne razmilja o zmanjevanju javne
porabe, ki je v bistvu pogubna za vse sisteme. In kje je z investicijami Litija v tem
12 milijonskem proraèunu? Slabo je zastopana. Upam, da bo zadnji dve proraèunski
leti bistveno drugaèe.

Ministra za obrambo Karla Erjavca je sprejel direktor Franci Lesjak in ga
popeljal skozi proizvodne prostore. Minister Karel Erjavec v spremstvu
direktorja Franca Lesjaka in predsednika DESUS Litija Poldeta niderièa
pri ogledu proizvodnih prostorov Predilnica Litija.
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V Litiji je obiskal Predilnico Litijo, kjer ga je sprejel generalni direktor Franc Lesjak ter
ga popeljal skozi proizvodne prostore in ga seznanil s proizvodnjo, novostmi, novimi
tehnologijami, ki jih razvijajo in konèno tudi s teavami, ki se sreèujejo v tekstilni
industriji. Po ogledu proizvodnih prostorov, s katero predstavitvijo je bil navduen
pa je sledil kratek razgovor o monostih sodelovanja med tekstilno industrijo in
ministrstvom za obrambo na podroèju proti dobav v drave, iz katerih ministrstvo
za obrambo uvaa vojako opremo. V razgovoru so sodelovali direktor Predilnice
Litija Franc Lesjak in Andrej tritof, svetovalec direktorja, predstavnica tekstilne
industrije Ajdovèina ter predstavnica podjetja Beti iz Metlike. V razgovoru so bile
nakazane monosti sodelovanja, konkretno pa se bodo dogovorili o monostih
sodelovanja s predstavniki ministrstva za obrambo, ki so zadoleni za to podroèje.
Upamo, da bo do tega sreèanja èimprej prilo in da bo dalo eljene rezultate.
Ministra za obrambo je pozdravil tudi upan obèine Litija Franci Rokavec ter mu
izroèil spominsko darilo Srebrnik vake situle. Po konèanem uradnem protokolu
se je nato nadaljevalo kraje druabno sreèanje v gostièu Kimovec.
Ciril GOLOUH

Sporoèilo za javnost: NOVOZGRAJENO
KRONO KRIIÈE V DOLU PRI LJUBLJANI
URADNO PREDANO V UPORABO
Dol pri Ljubljani, 20. novembra 2007 - Danes opoldne sta vodja sektorja za
investicije pri Direkciji Republike Slovenije za ceste Andrej Viin in upan obèine Dol
pri Ljubljani Primo Zupanèiè uradno predala v uporabo novozgrajeno krono kriièe
v Dolu pri Ljubljani na glavni cesti G2-108/1181 entjakob-Ribèe.
Dela, ki so potekala od junija do septembra letos, so obsegala izgradnjo kronega
kriièa, preplastitev glavne ceste pred in za kroièem, izgradnjo ploènikov in
avtobusnih postajaliè s èakalnim peronom, postavitev javne razsvetljave, ureditev
odvodnjavanja in komunalne infrastrukture. Vrednost gradbenih del znaa 510.753
EUR, od tega znaa dele Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste 182.977
EUR, dele obèine Dol pri Ljubljani pa 327.776 EUR. Obèina je zagotovila tudi
finanèna sredstva za izdelavo projekta in odkupe zemljiè. Projekt za izgradnjo
kroièa so izdelali v podjetju TEGA Invest Druba za projektiranje in ineniring, d. o.
o. iz Ljubljane, gradbena dela je izvajalo Cestno podjetje Ljubljana, d. d., skupaj s
podjetjem HIP Plus, d. o. o. iz Vaè, svetovalne storitve in nadzor pa je opravljala
druba DDC svetovanje ineniring, d. o. o. iz Ljubljane.
Na Direkciji RS za ceste trenutno izvajamo aktivnosti za izgradnjo kronega kriièa
Videm, za katerega je projekt e izdelan, trenutno potekajo odkupi zemljiè. To bo
e èetrto krono kriièe na omenjeni glavni cesti v zadnjih treh letih, ki ga bomo
zgradili v sodelovanju z obèino Dol pri Ljubljani.
Sluba za odnose z javnostmi Direkcije RS za ceste

SUB CENTRI - Najbolj zanimivo pa je dejstvo, da obèini nikakor ne uspe zaustaviti
usmerjanje denarja v investicije, ki jih e imamo. Tako kar naprej rastejo nekakni
sub centri, ki bi radi imeli vse tisto, kar ima Litija, oz. tisto, èesar sploh e nima.
Predimenzioniranje investicij je najveèja teava, saj za to ni niti denarja, e bolj pa
je to neracionalno. Ne moreta na vrhu gnoja stati dva petelina, e manj trije.
Investicije v drubeno sfero so sicer dobrodole in potrebne, vendar v mejah
razuma. So drage, poleg tega pa povzroèajo nove in velike stroke vzdrevanja
in obratovanja, kar pomeni permanentni pritisk na proraèun. Od denarja na tem
kontu naj bi v Litiji ostala borna tretjina od tega, èeprav bo sanacija litijske ole,
prizidki in okolica stali vsaj 1,5 milijonov eurov, èe ne veè. Pa se vpraam, èe se
sploh splaèa, da imamo Litijo. Vsi bi cuzali denar iz nje, vsi bi tukaj izkorièali
prostor, gradili nerazumne bloke brez parkiriè, se vozili po njej, na hitro opravili
kar je nujno, nato pa e hitreje odli, in jo imeli zgolj za prehodno mesto.
KJE JE SPLOH DALEÈ? Pri vseh investicijah, ki ne bodo ekonomsko izkorièene
(ole, vrtci, dvorane ), pa je sindrom vrtièkarstva nerazumno prisoten. Namesto,
da bi imeli posamezne objekte za èim iro populacijo, s èimer bi bili maksimalno
izkorièeni, se kar naprej sreèujemo z drobljenjem denarja. S koncentracijo
investicij bi proraèunska sredstva lahko namenjali za razvojne projekte, urejanje
ruralnega in urbanega prostora. Seveda pa bi kljub temu lahko zasledovali
policentrièni razvoj, vendar bi bilo ob takni politiki treba nujno povedati, kakna
je razlika med urejanjem podeelja in urbanih obmoèij. Èe se v 20 min. vonje z
avtom lahko pride v Litijo, potem je vpraljivo tam graditi objekte, ki so e tu. Da
pa se v taknih krajih razglaajo za neznansko oddaljene in da morajo ime vse,
je obèe znano. To je tako, kot èe bi v Litiji od drave zahtevali, naj nam zgradi
opero. Zato, ker jo ima Ljubljana. Tam se ljudje dlje vozijo od Jeice do
Cankarjevega doma, pa jim ne pride na misel, da bi imeli svoj Cankarjev dom.
E JE SOCIALIZEM - Ob tem pa se v proraèunu najde e obilo kontov, ki so ostali
e iz socializma. Saj je bilo takrat lutno, ampak sedaj bi bil pa e èas, da se
razmisli o vpraanju, zakaj naj bi davkoplaèevalci plaèevali davke za zadeve, ki
so stvar osebne porabe, npr. za razvoj turizma in gostinstva (!?), za neke
razvojne programe, ki so blef in se le podpisujejo, potem pa pozabijo in e veliko
je tega. Lahko bi natel e vrsto rezerv v kulturi, kjer je veè izvajalcev kot
uporabnikov njihovih storitev, pa v portu, kjer namesto, da bi vlagali v objekte
za port za vse in za tekmovalni port, ga v tekoèo porabo. Rezultat je, da imamo
v Litiji namesto spodobnega igrièa z atletsko stezo, nekakno pol nogometno
igrièe.
V Obèinskem svetu je veèina svetnikov iz volilne enote Litija, kar naj bi - po
razumni logiki - pomenilo, da bodo sprejemali taken proraèun, ki bo Litiji prinesel
programe, ki bodo adekvatni vloku. Me prav zanima kaj bodo rekli. Dvanajst jih
je od triindvajsetih.
Martin BRILEJ

LITIJA SAMO V BESEDI
NOVA PROMETNA SIGNALIZACIJA NA KIDRIÈEVI ULICI
(odgovor na èlanek g. Cirila Golouha)
Menim, da so litijski, tako imenovani »(ne)strokovnjaki« pohvale vredni. Ti
leeèi (policaji) razbijaèi avtomobilov skrbijo za nao varnost, predvsem naih
otrok in morda tudi vaih vnukov. Moramo se vpraati, kaj nam veè pomeni,
morda podvozje avtomobilov ali varnost nas vseh. Zaradi objestnih voznikov,
na tej relaciji, je to edini naèin za omejitev hitrosti. Glede na vae dolgoletne
izkunje bi to morali sprejeti s kanèkom veèje strpnosti.
Petra GOLNAR

OB SPOMENIKU
Danes tiho stopate v nae spomine,
vsi, ki ste ivljenje darovali za bolje dni.
Sveèka prigana in cvetje, ki grenko dehti,
ohranjajo naega in vaega srca vezi.

To je besedilo peèice krajanov, ki so s svojo prisotnostjo poèastili spomin na
padle v NOB, avtorice Anice Perpar. Besede dveh prvoolèkov so se izgubljale
v hrupu avtomobilskih motorjev, ki so kot za stavo vozili mimo spomenika,
oddaljenega 1,5 m od lokalne ceste Litija-Sava, ravno v èasu alne sveèanosti
v spomin na mrtve. Hvala vsem, ki niste prili, a bi lahko.
Marjana SKENDER

LJUDSKA UNIVERZA - MOJA ZGODBA
drugiè (in konec) !
Odgovor »Obèine Litija« (?) na moje videnje zgodbe o Ljudski univerzi Litija je bil seveda
prièakovan. Morda je bil le rok za odgovor malo manj prièakovan; v kontekstu navedb
odgovornih me seveda zgolj hipotetièno zanima, èe se bo z enakimi »vatli« merilo tudi
reciproèno; torej, ali bom tudi sam dobil v vednost èlanek, ki se nanaa name? Odgovor
lahko najkraje povzamem s tujko »deja vu« - e videno. Poleg nekaj oguljenih fraz,
kako je potrebno vse moèi usmeriti v prihodnost (mimogrede: operacija je uspela, a al
je pacient umrl), so polresnice, izkrivljene resnice in neresnice e vedno sestavni del
vaega besednjaka. Po svoje vas, ne vem sicer koga, vendar po vsej verjetnosti
podpisanega Obèino Litija, tudi razumem. Zadevo ste pripeljali tako daleè, da koraka
nazaj ni veè. In je potrebno vztrajati do konca! » Mea culpa« in »salto mortale« v nai
obèinski politiki paè ne stanujeta. Vse vae navedbe so veèinoma prikrojene tako, da
bi bile veène ljudem. In ne resnici! Saj, vsaj upam tako, vam je jasno, da demokracija
ni boj za resnico, temveè predvsem boj za javno mnenje! A ljudje imajo pravico vedeti!
In tu imate tudi svojo velikansko moè; sami odloèate, kdo lahko in kdo ne sme izraati
svojega mnenja, na kaken naèin in kdaj ga lahko izraa. Meni ste to pravico vzeli. In to
ne enkrat! Prav zato se tudi posluujem javnega glasila, ki pa gre v smer, da bo javno
v toliko, kolikor boste dovolili vi! Novi èasi, novi ljudje, stare navade. O namenu
ustanovitve javnega zavoda sem nekaj zapisal e v prejnji tevilki, zato se ne bi
(duhamorno) ponavljal. Nedvomno dejstvo je, da ustanovitelj sam ne ve, kaj in kako bi
poèel z Ljudsko univerzo oziroma kako bi jo (tudi politièno) uklonil. Enkrat javno zasebno
partnerstvo, drugiè pripojitev drugemu zavodu, tretjiè niè od tega. Nato se krog ponovi.
Ker tudi predstavnika ustanovitelja nista glasovala (politièno) korektno, ste ju enostavno
(in pravno sumljivo) razreili. Toliko o (ne)etiènosti, katero oèitate drugim! Populistièno
in ljudem veèno, ne pa tudi razumsko obrekovanje glede delovne uspenosti direktorja
nima nobenih (razumnih) meja in ne zaslui prav nobenega odgovora. Le v pojasnilo
vsem tistim, katerim je podroèna zakonodaja tuja; Ministrstvo za javno upravo je pisno
podprlo stalièe sveta zavoda, saj je zakonodaja povsem jasna. V skladu z novim
sistemom plaè v javnem sektorju, kateri se trenutno uporablja le za nekatere, se
delovna uspenost med letom nekaterim zaposlenim (npr. direktorju) ne izplaèuje, niti
centa! O delovni uspenosti pod toèno navedenimi pogoji, med katerim je tudi pozitivno
poslovanje zavoda, odloèa organ, ki je odgovoren za imenovanje direktorja, po sprejetju
zakljuènega raèuna za preteklo leto. Preprièan sem, da vi vse to poznate, e bolj pa sem
preprièan, da s svojim izvajanjem namerno zavajate javnost! Prav tako namerno
zavajate javnost z navedbo, kako ustanovitelj Obèina Litija zagotavlja prostore za delovanje
Glasbene ole Litija-martno, kjer materialne stroke zavod krije sam!? Sami veste, da
temu ni tako; tako Obèina Litija kot Obèina martno pri Litiji financirata materialne
stroke za delovanje zavoda. Proraèun Obèine Litija za leto 2007 lahko vsem postree
s podatki, ki dokazujejo, da je temu tako. Izredno veèna prireditev ob 10. obletnici
Gimnazije Litija je postregla tudi z modro mislijo upana, kaken izreden pomen predstavlja
srednjeolsko gimnazijsko izobraevanje v naem kraju. Temu lahko le pritrdim. Vendar
se hkrati tudi javno spraujem: ali je srednje poklicno, srednje strokovno in poklicno
tehniko izobraevanje, katerega izvaja Ljudska univerza Litija, z nekega drugega planeta?
Bistveno vpraanje v celotnem kontekstu je: ali nai obèani in obèanke niso upravièeni
do javnega olstva v izobraevanju odraslih? Cinièno! In kako na izobraevanje gleda
Evropska unija? Evropski svet je na pomladanskem zasedanju 2006 ponovno poudaril
pomen izobraevanja in usposabljanja, ki ju je treba uvesti kot prednostni podroèji
pred koncem leta 2007 v okviru prenovljenega partnerstva za rast in delovna mesta.
Poroèilo z naslovom: Posodobitev izobraevanja in usposabljanja: bistven prispevek k
blaginji in socialni koheziji v Evropi poudarja dvojno, socialno-ekonomsko vlogo
izobraevanja in usposabljanja ter potrebo po pomembnejih prizadevanjih za reforme
na teh dveh podroèjih, ciljnih nalobah in okrepljenem vodenju. Komisija je predstavila
svoje mnenje o kljuènih toèkah za okrepitev uèinkovitosti in praviènosti sistemov
izobraevanja in usposabljanja v Evropi. Ob upotevanju dejstva, da je socialni vidik
izobraevanja preveèkrat prezrt, priporoèa kombinacijo ciljev za doseganje uèinkovitosti
in praviènosti, da bi se tako poveèal potencial politik izobraevanja in usposabljanja ter
prispevalo k vkljuèevanju vseh. V zvezi s tem je Svet sprejel sklepe, ki povzemajo
osnovne informacije sporoèila, pri èemer je vztrajal pri potrebi po ponovnem pregledu
naèina upravljanja in financiranja evropskih izobraevalnih sistemov, da bi tako
bolje povezali njihovo uèinkovitost in praviènost. Z vaimi dosedanjimi naèrti in dejanji
bo dostopnost izobraevanja odraslih, o tem sem preprièan, v nai in sosednjih obèinah,
bistveno okrnjena. Èista ekonomska cena brez vae ( in ne pozabite, predvsem nae,
davkoplaèevalske!) materialne podpore je sicer povsem mona, legitimna, a tudi malo
manj legalna odloèitev; vpraanje je le, kdo bo plaèal ceno! Moje mnenje je, da prav tisti,
kateri takno izobraevanje v kontekstu navedenega najbolj potrebujejo in katerih gmotni
poloaj e tako ali tako ni najbolji. Vendar to, kolikor razumem vaa dejanja, ni pomembno.
Za konec le e nekaj; samo bistvo mojega prejnjega prispevka je bilo z vae strani (in
tudi nekaterih drugih) razumljeno napaèno. V vsej zgodbi je najmanj pomembno, kdo
oziroma koliko proraèunskega denarja in na kaken naèin ga je dobil. To je nenazadnje
stvar politike in politikov. Èe ni javnega interesa in javnega denarja, paè ne bo javne
Ljudske univerze. Gre se predvsem za sistem vrednot, v katerem je najbolj pomembno
naèelo distribucije in izkazovanja drubene moèi! Je mogoèe, da nekdo tudi drugaèe
misli od vas? Ali obstaja pluralizem vrednot? Je v demokraciji to prepovedano? In ravno
to odraa stanje duha v nai obèini! Kdor ni z nami je proti nam! Leta 2007? Zanimivo!
Naj vas e enkrat opomnim na va predvolilni slogan nedolgo tega: Skupaj zmoremo
veè! Je to vse, èesar ste sposobni? Bojim se, da ne Naj tudi tokrat zakljuèim v smislu
pedagokega etosa. Besede, katere je izrekel sloviti panski filozof Unamuno v obdobju
»pijanosti« frankistiène zmage v panski dravljanski vojni so bile: zmagali ste, ne pa
tudi preprièali Sreèno 2008!
Toma BARBEK

NEOZAVEÈENOST ALI SPRENEVEDANJE?
Bralcu, ki raven svoje kulturne zavesti ocenjuje kot primerno, so
spodnje vrstice pravzaprav odveè, saj ne bodo z nièemer
prispevale k boljemu obèutku za kulturo sobivanja. Prav gotovo
dri ocena, da se tevilo psov v èasu poveèuje premosorazmerno,
vendar pa preseneèa dejstvo, da je kulturna zavest njihovih
lastnikov v mnogih primerih ravno obratno sorazmerna, èeprav bi upravièeno
prièakovali, da je dandanes za veèino ljudi termin kulture dobro definiran pojem.
Èlovek je namreè lahko pogosto prièa dejanj lastnikov, ki svoje ljubljence suvereno
vodijo na odvajanja po javnih ter celo zasebnih povrinah. Èetudi je opravljanje te
potrebe tako za ivali kot èloveka neizogibno, bi njene posledice ne smele konèati
na ulicah, ploènikih ter ostalih priljubljenih destinacijah. Dele lastnikov, ki iztrebke
svojega tirinoca odstranjujejo z omenjenih povrin, je praktièno neznaten, in
prav vsled temu ohol odnos marsikaterega nepospravljalca negativno preseneèa.
Preprièan sem, da ni èloveka katerega odstranjevanje iztrebka s podplata pusti
ravnodunega, prej ogorèenega ter posledièno celo sovrano nastrojenega proti
niè hudega sluteèi ivali. Igrièa, parke ter zelenice so samozavestno okupirali
sprehajalci psov in z nekaj pretiravanja lahko z ozirom na obstojeèe razmere
sklepamo, da bodo na povodcih prej kot psi, konèali niè hudega sluteèi otroci, èe
jim bomo eleli prepreèiti neprijeten ter po vsej verjetnosti zdravju kodljiv stik z
izloèkom. Reitev teave je dejansko izredno trivialna, èe se izpostavljen problem
definira kot dolnost lastnika, ki iztrebke pobira in skladièi v smetnjake oz.
posodo za odpadke. Èeprav s tem dejanjem lastnik dokae osvojitev praga
kulture, obstajajo vedno takni, za katere je to delo a priori v domeni komunalne
slube. Zatorej menim, da je povsem legitimen in hkrati nujen javni apel lastnikom
k èièenju odpadkov, s strani pristojne obèinske slube, upravièeno prièakovanje
nas obèanov.
Gaper JUVAN
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VABIMO VAS NA SPOMINSKO SLOVESNOST OB 66-LETNICI BITKE NA
TISJU, KI BO V PONEDELJEK, 24. DECEMBRA 2007 OB 11.00 URI
PRED SPOMENIKOM NA TISJU. VABLJENI!
Vsem obèankam in obèanom elimo prijetno praznovanje
boiènih in novoletnih praznikov ter veliko zdravja in sreèe v novem
letu 2008.

DOGODKI

December 2007

PERKAKNS, KIKE IN PRIJATELJI
Bila sem na èetrtem letnem koncertu HUD kulturno
umetnikega drutva Litija, na koncertu litijske tolkalske
zasedbe Perkakns, plesne skupine Kike in prijateljev,
ki je bil 13. decembra v telovadnici Gimnazije Litija.
Kje sem pravzaprav bila: glasbeno stilsko med etnom in jazzom,
strogo formalnimi glasbenimi formami in improvizacijo (celo
flovom), glasbeno geografsko pa med Kubo in Afriko. Veèer
je bil zame poln preseneèenj. Presenetila me je e zasedba.
Poleg tevilne tolkalske sekcije in izvajalcev na afro-etno
intrumentih, ki sem jih prièakovala, je bila tu e moèna
kitarska in vokalna zasedba ter trobenti! Presenetila me je
tudi dinamika koncerta. Zaèela ga je kompletna zasedba z
udarnimi kuba-afro-latino skladbami. Uèinkovito, dovreno,
polno energije, perfektno... Uèinek scenskega dogodka je
dopolnila e plesna skupina Kike z domiselnimi koreografijami
in dobro izvedbo. Ustvarjalci in publika  vsi smo bili na
vrhuncu koncerta e po prvih dveh skladbah. In zasedbi je
uspelo to vzduje obdrati skozi cel koncert! Po zaèetni
eksploziji je sledila rahla umiritev z afriko navdihnjenimi
avtorskimi skladbami Aneta Kristana. Dokaj strogih glasbenih
form. Vzduje se je stopnjevalo in spet blialo vrhuncu. Tokrat
s priredbami tradicionalne afrike glasbe in vloki IMPROVIZACIJE. Spet preseneèenje, ki kae na vrhunsko virtuoznost

FOTO: Matja krinjar

nastopajoèih. Nisem glasbeni kritik. Sem povpreèen uporabnik.
Spoznam dobro glasbo in dober koncert tako, da ga primerjam
z drugimi glasbenimi in koncertnimi izkunjami. Letni koncert
Perkakns lahko umestim med totalno prefinjenost tolkalca
Zlatka Kavèièa in hrvake latino èarovnike Cubismo. Primerjam
pa jih lahko e z The Stroj. Popolna predanost glasbi,
entuziazem, energija  to so toèke primerjave. Zame krasen
veèer. In za preteen del tevilne publike tudi. Upam si trditi,
da smo k dobremu nastopu prispevali tudi mi na tribunah.
Hvaleno smo nagradili vsako skladbo, tevilne sole in vsako
plesno toèko. Energijska polja so bila polna na obeh straneh.
Èutila lahtno obremenjena. Skupini elim le e boljega
ozvoèenja, popolneje luène opreme in veliko nastopov v bolj
akustiènih dvoranah. Nateto me je zmotilo le na trenutke, ko
sem opazila nekatere neizkorièene monosti. Zasedba si to
zaslui - vse ostalo pa e ima. V imenu zelooo hvalene
publike...
Alenka URBANC

OBRTNIKI PLES OB 35 LETNICI OBSTOJA OOZ LITIJA
V soboto 8.12.2007 je Obmoèna
obrtna zbornica Litija v poèastitev
35-letnice delovanja zdruenja, e
devetiè priredila obrtniki ples v
litijski portni dvorani. Osrednji
govornik prireditve je bil predsednik
litijske obmoène obrtne zbornice
Marko Godec. S svojim govorom
sta se pridruila tudi predsednik
Obrtne zbornice Slovenije Miroslav
Klun in litijski upan Franci Rokavec. Na prireditvi se je predstavila
pevska skupina Pavza, ki je zapela
nekaj preèudovitih zimzelenih popevk. Ob tej prilonosti je
Obmoèna obrtna zbornica Litija podelila 32 priznanj, ki jih je
izroèil predsednik OOZ Litija Marko Godec. Prejemniki priznanj
za 35 let opravljanja obrtne dejavnosti so bili: Cveta Ba,

Majda Boldin in Sadik Ramadani. Za 25 letno opravljanje
dejavnosti (ali vsaj 20 let v primeru odjave dejavnosti) so
priznanje prejeli: Rudolf Adamlje, Mehdi Begaj, Franèika Djuriæ,
Franc Drnovek, Joe Groznik, Miro Janèar, Zdravko Kastelic,
Branko Knez, Otmar Medved, Franc Planinek, Stanislav
Podkrajek, Franc Potisek, Martin Pove, Vinko Pregrad,
Henrik Prijatelj, Marjan Rom, Vladimir Rozina, Stanislava
Turnek, Martin Vrisk, Vera Zmrzlak, Darko Rovek, Avgust
Pestotnik, Valentin Verhovec, Janez Dobravec, Franc Dolinek,
Marija in Janez Hostnik, Franc Koprivnikar, Branka Utenkar in
Sreèko Benèiè. Tudi Obrtna zbornica Slovenije je na prireditvi
podelila bronasto plaketo predsedniku skupèine OOZ Litija
Bojanu elezniku in priznanje Martinu Knezu. Obmoèna obrtna
zbornica Litija je prejela za svoj jubilej spominsko darilo, ki sta
ga predala predsednik OZS Miroslav Klun in predsednik OKK
Franc Vesel.
Rosana KULJ

Podjetnicam in podjetnikom, njihovim
druinam in upokojencem ter ostalim
obèanom elimo lepe, vesele boiène
in novoletne praznike, v letu 2008 pa
obilo zdravja, sreèe in poslovnih
uspehov.
Obmoèna obrtna zbornica Litija
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DOM TISJE ZAKLJUÈIL PRAZNOVANJE 60-LETNICE OBSTOJA
Z DONATORSKO AKCIJO IN DOBRODELNIM KONCERTOM
Novembra 2006 je Dom Tisje
praznoval èastitljivo 60-letnico
obstoja. Vse do letonjega
novembra smo v domu e bolj
kot obièajno skrbeli za praznièno
vzduje z organizacijo raznih
prireditev in uvajanjem novih
vsebin dela v socialnem varstvu. Veliko pozornost smo
namenili izobraevanju delavcev, da bi e poveèali kvaliteto
storitev oskrbe in zdravstvene nege v skladu z najnovejimi
doktrinami in spoznanji zdravstvene stroke. Mnogo truda in
sredstev smo vloili v obnovo gradu, veliko sredstev pa
smo namenili tudi izboljanju bivalnega standarda v novem
delu doma.

Ob zakljuèku praznovanja 60-letnice smo poslovnim
partnerjem in drugim organizacijam v obèinah martno in
Litija v mesecu oktobru 2007 poslali pronje za donatorska
in sponzorska sredstva, s katerimi bi eleli zagotoviti
najnujneje ortopedske pripomoèke za nae stanovalce in
omogoèiti delo tevilnim prostovoljcem. Nai pronji so se
s sponzorskimi sredstvi odzvali: Lekarna Vir Domale,
Ambient Litija in Omahen transport martno pri Litiji;
donatorska sredstva so prispevali: Predilnica Litija, Biro R
Ljubljana, Pino Litija, gospod Tomo Garantini Sava,
Dimnikarstvo Dobravec Litija, Mercator Ljubljana, Mlekarna
Celeia Petrovèe, Obèina martno in SAZAS Trzin. Prijetno
pa so nas s svojimi prostovoljnimi prispevki presenetili tudi
upokojeni delavci Doma Tisje.
Vsa zbrana sredstva bomo porabili za nakup ortopedskih
pripomoèkov, ki bodo olajali bivanje mnogim stanovalcem
naega doma. Posebej ponosni smo, da nas v tem èasu
najmanj enkrat tedensko obiskuje preko 90 prostovoljcev.
Prihajajo krajat in lajat èas naim stanovalcem, zato bomo
del prispevkov namenili tudi njim - za organizacijo prevozov
in prehrane ter nakup materiala za ustvarjalne delavnice.
V imenu stanovalcev, delavcev in prostovoljcev Doma Tisje
vsem donatorjem iskrena HVALA. V elji, da tudi v prihodnje
ne bi pozabili na nas, Vam elimo zdravo, uspeno in mirno
leto 2008!
Mojca OCEPEK

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

POKRAJINSKO PORTNO SREÈANJE OZVV
Obmoèno zdruenje veteranov
vojne za Slovenijo Litija 
martno in Pokrajinski odbor
Ljubljana-okolica sta organizirala
v poèastitev, Ohranili oroje v
letu 1990, dneva samostojnosti,
16-e obletnice osamosvojitve
Slovenije in v spomin na bitko
na Tisju v letu 1941 portno sreèanje, ki je potekalo v
soboto 17. novembra 2007 v litijski portni dvorani in v
marskem strelskem domu. V Litiji se je pomerilo pet ekip
v malem nogometu v martnem pa devet ekip in posamezniki
v streljanju z zraèno puko. Sklepna slovesnost se je prièela
ob 14. uri v portni dvorani v Litiji. Vse prisotne je pozdravil
predsednik OZVVS Litija-martno Boris uek, v imenu
pokrovitelja tega sreèanja, Obèine Litija, pa je spregovoril
podupan g. Tone Koviè, ki je nadomeèal odsotnega upana
Francija Rokavca. Po podelitvi priznanj posameznikom,
OZVVS Litija-martno, ki so tekmovali v internih portnih
igrah skozi vse leto, (streljanje s zraèno puko, streljanje
na glinaste golobe, tenis, pikado, ribitvo in smuèanje), je
predsednik PO Ljubljana-okolica Darko Èop podelil e pokale
in priznanja ekipam in posameznikom dananjega portnega
tekmovanja. Domaèi predsednik OZVVS Litija-martno se
je ob koncu zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je
portno sreèanje uspelo. To so: Obèina Litija, Slovenska

vojska 25. vojako teritorialno poveljstvo Stara Vrhnika 1,
Poveljstvo za podporo vojanica Kranj, Zvezi veteranov, PO
ZVVS Ljubljana-okolica, Strelski druini martno, in vsem
tekmovalcem. Veteranska delegacija pa je odnesla e opek
cvetja na grob letos umrlega predsednika litijskih in marskih
veteranov Riharda Urbanca. Druenje so sklenili z druabnim
sreèanjem in klepetom, kjer je v sproèenem pogovoru
tekla beseda tudi o portnem sreèanju èez leto dni.
Boris UEK

○○○○○○○○○○○○○○○
RAZSTAVA SLIKARJA A. JANE
V Muzeju Premoderne umetnosti,
Spodnji Hotiè pri Litiji se je v petek 30.
11. 2007 otvorila likovna razstava
slikarja Andreja Jane. Razstava nosi
ime Nedojemljivo in je polna in obsena
ustvarjalnega zanosa avtorja do sveta.
Glasbena skupina The Tide iz Kranja je otvoritev podprla
s svojim avtorskim programom. Razstavo si lahko
ogledate do 30. januarja 2008. Ogled Muzeja je vsako
sredo, soboto in nedeljo od 11. do 16. ure ali predhodno z
najavo na GSM: 031 515 463 (Andrej Jana). www.
premoderno.com
Toma DERNOVEK-Vinèi

MESEC POARNE VARNOSTI IN VAJA »LITIJA 2007«
Oktober je mesec v katerem gasilci
opravimo pregled stanja, pregled
opreme in usposobljenost operativcev. Je mesec v katerem organiziramo v mestni in krajevnih skupnostih razliène akcije, kot so namestitev plakatov in raznos gradiva v
ole in vrtce, ki ga posreduje Gasilska zveze Slovenije. V
posameznih PGD-jih izvedejo akcije z namenom osvestiti
prebivalce, kako ukrepati v primeru poara ali drugih elementarnih nesreè. Poleg tega gasilci opravimo e pregled
hidrantnih omreij, vodnih zajetij, vodohramov in o stanju
obvestimo lastnike objektov in naprav.
Tako imenovani gasilski mesec, pa je namenjen tudi za
testiranje lastne pripravljenosti in usposobljenosti ter celotne
opreme, ki je na razpolago v gasilskih domovih. Zato smo se
letos odloèili, da izvedemo veliko vajo, v katero bodo vkljuèena
vsa prostovoljna gasilska drutva.
Lokacija vaje »Litija 2007« je bila industrijska cona Litija. V
tem sklopu so podjetja Svea Lesna industrija Litija d.d.,
Trgograd d.o.o., Omahen transport d.o.o. in e nekaj manjih,
od katerih predstavlja najveèjo poarno ogroenost prav Svea.
Sam potek vaje je bil natanèno naèrtovan. Postavljeno je bilo
komandno mesto, katerega naloga je bila sprejemati gasilske
enote, voditi samo vajo in usklajevati delo enot med seboj. Da
nismo z uporabo radijskih zvez obremenjevali regijskega centra za obveèanje, smo organizirali e svoj center za obve-

èanje. Zaradi laje logistike in èasovne oddaljenosti enot npr.
PGD Jevnica, oz. PGD Tihaboj je bila vsa razpololjiva tehnika
in oprema e v bliini industrijske cone. Prièetek intervencije
je bil ob 9.00 po prejetem klicu o velikem poaru v skladiènih
prostorih Svee. Na kraj so bile postopno pozvane vse intervencijske skupine, katere so najprej izvedle reevanje dveh
ponesreèencev, ki sta se nahajala v skladiènih prostorih,
kasneje pa e notranje in zunanje gaenje ter varovanje okolikih objektov.
Èas intervencij je trajal 45 minut v kateri so sodelovala vsa
prostovoljna gasilska drutva. 120 gasilcev je v osebni zaèitni
opremi in z razpololjivo sodobno tehniko prikazalo sposobnosti
reevanja ponesreèencev materialnih dobrin in objektov. Iz
priloene skice je razviden celotni potek intervencije in vsi
sodelujoèi.
Po konèani akciji je bilo na prostoru Omahen transporta zbor
enot z opremo, kjer je bila opravljena kratka analiza dogodka.
Vajo si je ogledal tudi upan Franci Rokavec.
Za izvedbo se zahvaljujem vodstvu Svei - Lesna industrija
Litiji, ki je pokazalo zainteresiranost in ponudilo prostor na
razpolago. Posebna zahvala velja tudi podjetju Trgograd in
Omahen Tranport, ki sta prispevala poleg prostora e donatorska sredstva za pogostitev udeleencev na vaji »Litija 2007«.
Z gasilskim pozdravom NA POMOÈ! SREÈNO 2008 !
Poveljnik GZ Litija: Drago POGLAJEN

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

SLOVENEC LETA 2007

- tudi letos v portni dvorani Litija

Akcija Slovenec leta poteka pod urednitvom Nedeljskega
dnevnika e od leta 1988. Posebnost te akcije je, da se
priljubljenost Slovenk in Slovencev meri po tem, koga bi
bralke in bralci Nedeljskega povabili k sebi domov na kosilo.
Pri tem smo ljudje namreè bolj previdni kot pri ocenjevanju
priljubljenosti kar tako.
Lestvica 10 najbolj priljubljenih Slovenk in Slovencev je torej
v celoti izoblikovana na podlagi glasov bralk in bralcev, ki
prispejo v nae urednitvo. Pred prièetkom akcije v
urednitvu pripravijo pregled oseb in z njimi povezanih
dogodkov, ki so zaznamovali iztekajoèe se leto, nato pa v 4
krogih, po izzidu Nedeljskega dnevnika prihajajo dopisnice z
glasovi. Letonja zakljuèna prireditev bo posebna zaradi
pestrosti in izbora vrhunskih glasbenih gostov ter
posameznikov, ki so zaznamovali letonje leto v Nedeljskem
dnevniku.

Bralke in bralci tudi letos vse do razglasitve, ki bo v petek,
18. januarja v portni dvorani Litija, ne bodo vedeli, kdo
je letonji Slovenec leta.
Gostje na prireditvi: EROICA, BRANKO ROBINAK, ZORAN
PREDIN, NATALIJA VERBOTEN, ANJA BUKOVEC, MIHA
DEBEVEC in TOMA ROANEC, SLOVENSKI MUZIKANTI,
ZVEZDANA MLAKAR iz pas teatra (odlomek iz 5ensk
.com), HELENA BLAGNE... Zabavali vas bodo tudi vedno
humorni èlani Moped showa ter tevilni drugi.
Vstopnice so v predprodaji e od 17. decembra dalje. Do 4.
januarja 2008, vas ob nakupu èaka tudi darilo - kuharska
knjiga.
Verjamemo, da bo jubilejna 20. prireditev e bolj pestra in
zabavna, zato vabljeni vsi.
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KULTURA / ZANIMIVOSTI

O ÈAROVNIJI, S KATERO SI URESNIÈIMO VSE ELJE
V mescu decembru se navadno pripravljajo analize in pregledi opravljenega dela za
preteklo leto. Ker smo v Javnem zavodu za kulturo Litija jeseni obeleili prvo
obletnico samostojnega delovanja, lahko e reèemo, da je bilo to prvo leto nadvse
delovno in uspeno, saj smo s pomoèjo obèine uspeli popolnoma prenoviti sanitarije
za obiskovalce in stopnièe, preuredili smo nefunkcionalno stekleno zunanjo steno
v veènamenskem prostoru v avli, obnovili in dopolnili ozvoèenje v dvorani ter
nabavili nekaj prepotrebne opreme za neovirano delovanje javne slube, med drugim
nov fotokopirni stroj in raèunalniki program za dokumentiranje kulturne dedièine.
Stavba naega kulturnega hrama je tako postala malo prijazneja in bolj funkcionalna
za obiskovalce. Zelo pomembno je delo, ki smo ga opravili na podroèju varstva
kulturne dedièine, saj se do sedaj v nai obèini ni organizirano in strokovno delalo
na tem podroèju, zato je toliko bolj vzpodbudno dejstvo, da bo v naslednjem letu na
podlagi vseh raziskav in evidentiranj, prviè v zgodovini urejen status vse nepremiène
dedièine v obèini. Pripravljen je seznam vse nepremiène kulturne dedièine in vse
gradivo za sprejetje odlokov za razglasitev kulturnih spomenikov. Za to je bilo
potrebno ogromno terenskega dela in usklajevanj s pristojnim zavodom na dravni
ravni. Ureditev tega podroèja pa lastnikom objektov hkrati prinaa tudi monost
pridobivanja sredstev za obnovo in vzdrevanje na obèinskih in dravnih razpisih,
kar pomeni, da bo marsikateri objekt kulturne dedièine reen pred propadom.

OTROKE MATINEJE - V mesecu januarju nadaljujemo s programom predstav

za otroke. Prva otroka matineja bo na sporedu v soboto, 12. januarja, ko prihaja v
goste Lutkovno gledalièe z Jesenic z znano slovensko pravljico KDO JE NAPRAVIL
VIDKU SRAJÈICO. V soboto, 26. januarja, pa bo Lutkovno gledalièe Fru-fru iz
Ljubljane predstavilo zgodbico KRTEK ZLATKO, ki je primerna za otroke od 2. let
dalje. Gre za zabavno zgodbico o krtku, ki se mu je nekdo pokakal na glavo. Obe
predstavi bosta ob 10. uri dopoldan. Vstopnina: 3 EUR

GLEDALIKI ABONMA - V okviru gledalikega abonmaja pripravljamo v mesecu
januarju gostovanje entjakobskega gledalièa z Goldonijevo komedijo PREBRISANA
VDOVA, ki je prejnji mesec doivela premiero v Ljubljani. Pet snubaèev razliènih
evropskih narodnosti se znajde v neusmiljeni tekmi za ljubezen privlaène in dobro
situirane vdove. Vpraanje nacionalne identitete, ponosa in napetih mednarodnih
odnosov bo pred slovenskim predsedovanjem Evropski uniji e posebej aktualno in
zabavno. Vstopnice za izven (12 EUR) lahko rezervirate v pisarni JZK Litija ali po
telefonu 01/8900 200.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
IZ LITIJSKE ZGODOVINE (16)
Plemstvo je v zgodovini igralo veèino glavnih vlog v politiki, znanosti in kulturi.
Tako je bilo tudi na slovenskem ozemlju in v nai okolici je ivelo kar nekaj
znamenitih plemikih druin, ki so se uveljavile tudi v evropskem prostoru. O
druinah Gall in Gallenberg sem e pisala, tokrat bi se osredotoèila na druino
Apfaltrer (Jablaniki), katere »prazgodovina« je precej nejasna, vendar jih Valvasor
vidi e v 11. stoletju na gradu Roje nad Grmaèami. Ta nedvomno zelo stara
rodbina se zaène v pisnih virih pojavljati pogosteje ele v 15. stoletju. Njihovi grbi
predstavljajo razliène variante jablane. Zgodovinarje e vedno bega vpraanje o
natanèni lokaciji znamenitega gradu Jablanica, ki so ga dali v zaèetku 13.stol.
postaviti Spanheimi oz. edini vojvoda, ki je imel takrat posest na Kranjskem, Ulrik
III. Spanheimski. Jablanico naj bi zgradili kot odgovor na oglejski Vernek, ki so si
ga zaradi njegove strateke lege nad dolino Save neuspeno skuali prilastiti. Za
kratek èas so ga sicer osvojili in opustoili, a so ga na ukaz oglejskega patriarha
morali ponovno obnoviti. Ker se v virih omenja lokacija gradu na desnem bregu
Save, lahko upravièeno domnevamo, da gre pri znameniti Jablanici za grad Roje
na hribu Tiènica nad Grmaèami. Po vsej verjetnosti so Apfaltri izli iz Spanheimskih
vrst najprej kot ministeriali in gradièani, nato kot plemièi in vazali. Dejstvo je, da
so v naih krajih bivali skoraj 8 stoletij oz. vse do 2. sv. vojne. Zadnji baron z
Grmaè je imel dve hèeri, tako da je njihovo ime izumrlo nekje sredi 20. stoletja.
Apfaltrerji so kot plemièi sluili svoji deeli in vladarju v vojski in civilni upravi ter se
udejstvovali kot cerkveni dostojanstveniki. Eden izmed njih se je uveljavil tudi kot
znanstvenik  matematik. Eden zadnjih lastnikov gradu Grmaèe je s soprogo
pokopan na litijskem pokopalièu v grobnici, ki so jo e do nedavnega uporabljali
kot mrliko veico.

Najprej na kratko ponovimo èarovnijo. Èarobni gib je objem. Èarobne besede so:
»RAD SE IMAM«, »RADA TE IMAM« itn. Èaramo najmanj 12x na dan in najbolj se
priporoèa èaranje v domaèem okolju. Povsem natanèen recept lahko preberemo v
lanski decembrski t. Obèana ali pa na http://www2.arnes.si/~zkolen/NOVO2007.htm
(in to v veè jezikih). Moje izkunje in izkunje nekaterih najblijih: e vedno sem
100% preprièan v popolnost èarovnije. Najprej se mi izpolnjujejo elje, o katerih si e
sanjati ne upam - druge po daljem obdobju. Ugotovil sem, da je èarovnija toliko bolj
uèinkovita, kolikor bolj sem osredotoèen in predan ljubezni. Pri objemanju sem
delal napako, ki pa na uresnièevanju mojih sanj ni imela veèjega vpliva. Nisem se
dral priporoèila, da je priporoèljivo èaranje predvsem doma. Vèasih sem poskusil
èarati, èeprav sem èutil, da me nekaj moti (morda strah, negotovost ali odklonilnost).
To je povzroèilo pri soèloveku nasprotovanje, kar sem seveda moral in elel
spotovati. Zato zdaj poskuam biti bolj pazljiv do svojih in obèutkov drugih. Èaram
pogosto in predvsem doma. e vedno pa irim èarovnijo in ièem prilonost za to.
Za èaranje pa je prilonosti vedno dovolj. Z nami je vedno èlovek, ki si najbolj zaslui
nao naklonjenost. To smo mi sami. Ste vedeli, da so po veliki èloveki neumnosti
v Vukovarju, po popolnem razsulu in veliki katastrofi - tamkajnji obèinski organi
sprejeli sklep - priporoèilo - naj vsak preiveli prebivalec na ulici objame vsaj tri ljudi
na dan? Ali je nesreèa potrebna, da nas prisili v nekaj lepega? Ali je slabo zato, da
zaèutimo dobro? Ali je pekel zato, da vidimo nebesa? Ali je potem sploh kaj, kar ne
vodi v eno samo .? Rad imeti gotovo ne more biti greh. Zato ni razloga za
srameljivost. Pa ne mislite, da je to edina èarovnija. Vsaka aktivnost s katero
izraamo svojo ljubezen je èarovnija! Mi trije Nas imamo radi! Zato smo!
Sreèno 2008! Norèek!

RAZSTAVE - V zaèetku decembra smo v obèinski avli pripravili zanimivo fotografsko
razstavo z naslovom MED BARVAMI IN KONTRASTI. Za avtorja, Matjaa Kirna,
èlana Fotokluba Hrastnik, je to prva samostojna razstava, ki mu glede na razstavljene
fotografije obeta bogato in uspeno umetniko pot. Otvoritev razstave so popestrili
èlani MePZ Akademik iz Trbovelj, zbrane pa je pozdravil in izrazil èestitke avtorju
litijski upan Franci Rokavec. Prireditve sta se udeleila tudi upana sosednjih obèin
Moravèe in martno pri Litiji, kar se ne zgodi ravno pogosto, zato je bil dogodek
toliko bolj slovesen. Razstava v obèinski avli bo na ogled do konca meseca
decembra.
Na pragu novega leta naj Vam èas nakloni:
spoznati prijazne ljudi, izbrati prave reèi,
ubrati prave poti in v sebi in drugih najti le dobre stvari.
To Vam kolektiv Javnega zavoda za kulturo eli.

AKTUALNO: Litijan Joe upanèiè, publicist in profesor, je davnega leta 1953 in

1954 podrobno opisal Okraj Ljubljana okolica, v katerega je tedaj spadala tudi
Litija. Drobna broura nosi podnaslov Zgodovinski, zemljepisni, gospodarski in
statistièni priroènik. Litija je mestne pravice dobila leta 1952 in imela v zaèetku
status mestne obèine. Poleg nje so bile samostojne obèine e Gabrovka  Sv.
Kri, Kresnice in Vaèe. Mestna obèina Litija je tedaj tela 4998 prebivalcev.
Priroènik navaja v Litiji 3 osnovne ole (Sp. Hotiè, Sava, Litija), nijo gimnazijo,
olo za vajence, otroki vrtec ter podrunico narodne banke FLRJ. V rubriki
Gospodarska dejavnost so v Litiji omenjeni Dolan Ivan, obrtni mojster èevljarske
stroke, Kmetijska zadruga, Krajevna krojaka delavnica, Lesno industrijski obrat
Zagorica, Mehanièno podjetje, Mestna opekarna Breg, Mestno splono mizarstvo,
Posestvo Kmetijskega raziskovalnega in kontrolnega zavoda LRS v Ponovièah,
Predilnica, Remontno podjetje, Rudnik Sitarjevec, Trgovsko podjetje Prehrana ter
Trgovsko podjetje eleznièar. Poleg splonih podatkov je precej obirno opisan
tudi zgodovinski razvoj ljubljanske okolice in zlasti Litije od prazgodovine do 2.
svetovne vojne. Zanimivo je poglavje o mineralnem bogastvu, zlasti opis rudnih
nahajaliè v okolici Litije. Avtor navaja celo seznam krakih jam v dolini Pasjeka,
nad Spodnjim Logom, v bliini Polnika in nad Vaèami, kjer je bila v èasu NOB
skrivna partizanska bolninica. Za konec e posebej zanimiva navedba: » Nedavno
so se odloèili v Litiji, da ustanove mestni muzej ter so jeli hkrati zbirati gradivo o
prirodnih znamenitostih zasavske doline.« No, kar 50 let je moralo miniti, da smo
se v Litiji zopet prièeli pogovarjati o muzeju
Helena HAUPTMAN

Ciril GOLOUH:

LITIJA V SLIKI IN BESEDI

V soboto 1.12.2007 je bil v Litiji »Miklavev sejem«. Sejem je bil kar dobro
obiskan, le stari z otroci so iskali le kaj drugega ob tem dnevu kot to kar so
jim ponujali prodajalci. In tudi prodajalci iz litijske trnice niso bili preveè
zadovoljni s premestitvijo na novo lokacijo. Pogled na prostor proti trgovini
»par«, ki je bil kar dobro zaseden, le kupcev je bilo bolj malo.

Nae mesto lepo, èisto in gostoljubno. Tudi letos je Turistièno drutvo Litija
izvajalo vseslovensko akcijo »Moja deela lepa in gostoljubna«. Ocvetlièene
stanovanjske hie, urejene zelenice, vrtovi, posebno so prili do izraza
spomladi ocvetlièeni balkoni, ko so cvetele vrtnice plezalke. Hia
Cerkvenèièevih na Grumovi ulici v Litiji je bila vsa v cvetju kot vidite na
fotografiji. Tudi za leto 2007 bo TD podelilo diplome in pohvale, vendar bo to
zaradi objektivnih razlogov v mesecu januarju 2008.

DRUTVA
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500. IZLET PLANINSKE SEKCIJE

Planinska sekcija DU Litija je
1.12.2007 izvedla svoj 500. izlet. Velik
doseek, èe vemo, da je sekcija z
delom prièela ele leta 1993. Ko so v
preteklem letu sestavljali program,
niso niè raèunali, da se blia tak jubilej,
zato je povsem sluèajno, da je 500. izlet potekal po domaèi
obèini in Badjurovi kroni poti. Vodja sekcije Stane Jerebic je
ob jubileju predstavil delovanje sekcije v letonjem letu, pa
tudi statistiko za vsa leta nazaj. Tako je povedal, da so na
500. izletih imeli kar 21.123 udeleencev, kar e samo po sebi

kae na to, da je bil avtobus skoraj vedno poln. Kar 159 izletov
je vodil Viktor Èebela, ki je bil prvih 10 let tudi vodja sekcije,
od leta 2002 do 2004 je to funkcijo opravljal Ludvik Kofol,
sedaj pa njuno delo nadvse uspeno nadaljuje Stane Jerebiè.
V letonjem letu so izvedli 45 izletov, na katerih so zabeleili
1603 udeleb. Sekcija pa tudi v prihodnje ne bo mirovala.
Sprejeli so e program za prihodnje leto, ta predvideva kar 40
izletov od blinjih hribov do Poludnika v Karnijskih Alpah.
Borut VUKOVIÈ

PONOVNO V PREKMURJU - V èetrtek, 29. novembra smo
se litijski upokojenci (bilo nas je 47) odpravili e zelo zgodaj na
potovanje. Po krajih postankih smo prestopili mejo z Republiko
Madarsko in v mestu Lenti obiskali sejem ter pokukali v
tamkajnje butike in trgovine. V prijetnem vremenu in
razpoloenju smo ob nakupih tudi »glihali« o ceni in bili dokaj
uspeni.

TOMBAS

V zadnjih mesecih smo se v KUD Tombas lotili novega
projekta. Odloèili smo se da v Litiji zopet vzpostavimo
gledaliko tradicijo in zato smo nadgradili spomladanske
gledalike delavnice. V okviru drutva namreè pridno
vadimo za novo gledaliko predstavo, katere produkcijo si
boste lahko ogledali v aprilu. Poleg vaj smo se, v izobraevalne namene seveda, udeleili tudi veèih predstav in
koncertov v okviru Festivala Stièna.
1. decembra pa smo se podali na nao letno izobraevalno
ekskurzijo. Tokrat smo spoznavali lepote in kulturno
dedièino Prekmurja, ki smo jo zaokroili z gastronomskimi
uitki. Na spodnji sliki je eden izmed utrinkov iz naega
izleta.
V decembru sledi e obèni zbor drutva, na katerm bomo
zaokroili in ovrednotili letonje leto, uradno potrdili nove
èlane in najpomembneje - doloèili dogodke in prireditve, ki
jih bomo v okviru drutva organizirali v naslednjem letu.
Vse izveste v naslednji tevilki ali pa na www.tombas.si.
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KONÈANA PLESNA
SEZONA 2007

LEPO USPEL
POHOD NA TISJE
Letonji pohod na Tisje, 9.12.2007 je
bil eden bolj uspenih. Na startu pri
Pleènikovem spomeniku v Litiji je
startnino poravnalo 317 planink in
planincev, ocenjujemo pa, da je bilo
vseh udeleencev najmanj e enkrat toliko. Dolina je bila
zavita v meglo, pohodnike pa je e na poti proti Libergi pozdravilo
sonce, ki je tu pa tam pokukalo izza oblakov. Razpoloenje na
Tisju je bilo prav slovesno. Iz zvoènikov so donele narodne in
partizanske pesmi, pohodniki pa so se nekateri za kraji,
drugi za dalji èas zadrali na dvorièu domaèije Antona
Zamana, po domaèe Tisenkega. Po bitki so Nemci vas pogali,
domaèija Tisenkih pa je bila po vrnitvi druine iz izgnanstva
obnovljena tako, da so na pogane zunanje stene namestili
novo streho. Kraja slovesnost, ki vsako leto poteka pred
domaèijo, ima tako avtentièno zgodovinsko kuliso. Pohodnike
so letos pozdravili predsednik drutva Roman Ponebek, upan
obèine martno pri Litiji Milan Izlakar in upan obèine Litija
Franci Rokavec. Pohod poteka po ozemlju obeh obèin in
prebivalci obeh obèin so ga vzeli za svojega. Prisrèni kulturni
program so pripravili uèenci Podruniène ole iz Velike
Kostrevnice pod vodstvom uèiteljice Marjane Poglajen.
Zakljuèek pohoda je bil v Veliki Kostrevnici, do tja pa so
pohodniki imeli na voljo daljo varianto èez Jeni vrh in Vinji
grm ter krajo varianto èez Lupinico. V preteklih letih je
potrjevanje dnevnikov vedno potekalo v dvorani zadrunega
doma v Veliki Kostrevnici, letos pa smo pohod prviè zakljuèili
v lepih, novih prostorih gasilskega doma. Udeleenci so pohvalili
dobro organizacijo pohoda, za kar je zasluen organizacijski
odbor pod vodstvom Petra Rutarja.

Kar ni èasa sproti pisati o plesnih tekmovanjih in o rezultatih
Katjue in Tadeja Premk. Toda, kot vsako leto se plesna
sezona v hip hopu konèa v mesecu oktobru na SP v
Bremnu in show danceom v mesecu novembru, s SP v
Riesi, Nemèija. e prej pa so kvalifikacijske tekme in
dravna prvenstva po Sloveniji.

Foto: Sreèko Erjavec

LITIJSKI SREBRNIK
spomin na pridobivanje srebra
v litijski topilnici
primerno darilo za vsako
prilonost (kupite ga v litijski
knjinici)
Fondacija Villa Litta
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KSS AKTIVNA NA VSEH
PODROÈJIH POVEZANIH
S KMETIJSTVOM

V Planinskem drutvu Litija smo zelo zadovoljni, da smo ob
zvestih udeleencih pohoda, ki k nam e vrsto let prihajajo iz
vseh koncev Slovenije, pa tudi iz sosednje Hrvake, letos
opazili veliko tevilo novih obrazov. Tudi to nas zavezuje, da
ohranimo doseeni nivo organizacije pohodov. Litijski planinci
pa e sedaj razmiljamo, kako bi èimbolj slovesno izvedli
jubilejni, 30. pohod, ki bo èez tri leta.
Borut VUKOVIÈ

V letonjem letu 2007 je Tadej prestopil v kategorijo èlanov.
Na DP v show dancu - solo v Domalah je zasedel 1.
mesto. Na EP v Beogradu, 7. mesto in na SP v Riesi, 15.
mesto. Z veliko formacijo so si na DP priplesali 2. mesto
in na SP 8. mesto. Tadej se je v letonji sezoni odloèil tudi
za nov izziv. Ples doiveti e v drugaèni luèi. Sprejel je
ponudbo priznanega koreografa Jadrana ivkovièa. Ustvarili
so prijeten, sproèujoè plesni show ZANZI-BAR. Predstavo
si lahko ogledate v pas teatru v Mengu 17.12. 2007 ob
20.00 uri. Katjua plee v kategoriji mladink, kjer je res
huda konkurenca. V letonjem letu ja na DP v hip hopu v
Radovljici dosegla 2. mesto. Na EP v Gradcu v Avstriji,
21. mesto in na SP v Bremnu 14. mesto od 140 soplesalk
iz 34. drav. Oba imata e vedno veliko volje do plesa.
Pravita, da se brez plesa ne da iveti.
M.P.
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ROKODELCI »SRCA SLOVENIJE« V DRUBI DR. JANEZA BOGATAJA

NA KONCERT V DOMALE - Med litijskimi upokojenci je

veliko zanimanje tudi za glasbene prireditve. To potrjuje tudi
obisk gala koncerta »citrarke« Tanje Zajc Zupan v Domalah.
Pozno sobotno popoldne 24.11. nas je kar 54 odlo na koncert,
kjer je poleg Tanje Zajc Zupan bilo e dvanajst zelo priznanih
slovenskih in hrvakih glasbenih gostov.
Karlo LEMUT

Potarji se znajdejo...
HITRA E-POTA

V preteklih mesecih smo na izpostavi Kmetijske svetovalne
slube Litija izvedli kar nekaj aktivnosti, ki so se jih udeleili
tevilni kmetje in polkmetje. V soboto 27. oktobra smo
imeli Sreèanje drutev podeeljskih ena, deklet in kmetic,
obèin Litija in martno pri Litiji. Sreèanje smo organizirali v
sodelovanju z Drutvom podeeljskih ena in deklet Polnik.
Iskrena hvala predsednici ga. Marinki Bevc, tajnici drutva
ga. Amaliji Kadunc in nenazadnje hvala èlanom kmetije
tempihar za tako prijazen sprejem na njihovi kmetiji. V
petek 2. 11. 2007 smo s strani Kmetijske svetovalne

slube v sklopu prireditve V hvalenost jeseni organizirali
kulinarièno delavnico na temo BUÈNA KUHINJA ZA VSAK
OKUS. Udeleence, ki jih je bilo preko 20, je ga. Mateja
Re pouèila o tem, da buèe niso le za praièe, ali izrezane
kot buèe luèke, temveè imajo zelo iroko uporabno
vrednost. Poletne buèke e tako dobro poznamo. Za konec
naj v sklopu dela Kmetijske svetovalne slube omenim
samo e to, da smo bili v preteklem in tekoèem mesecu
zelo aktivni na podroèju priprav in izdelave vlog posameznikom, ki so kandidirali na ukrepe Mladi prevzemniki
kmetij in Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Upam,
da bodo vloge tudi pozitivno reene in odobrene. Vse
najlepe v prihajajoèem letu 2008, vam elimo sodelavci
Kmetijske svetovalne slube Litija. Pa ne pozabite v
prihajajoèem letu delati z veseljem, da boste dosegali tudi
dobre rezultate.
Sonja ZIDAR URBANIJA
Svetovalka za KDD pri KSS Litija

Res je, da o tradiciji rokodelstva
na obmoèju Srca Slovenije ni kaj
dosti napisanega. Ampak, èe se
ljudje danes ukvarjajo s kovatvom, pletarstvom, rezbarstvom,
lonèarstvom in drugimi roènimi
spretnostmi, so se ukvarjali tudi njihovi predniki. Od nekoga
so se paè morali nauèiti teh veèin. Od ljudi, ki so danes na
viku delovne ustvarjalnosti, je odvisno, ali se bo rokodelstvo
ohranilo in ali bodo nai zanamci to umetnost obèudovali v
etnolokih muzejih ter se ponosno trepljali po prsih: »To so bili
èasi naih prednikov, ki so iveli in ustvarjali ob Savi.« Zato je
Jarina, z.o.o. dne 27.11.2007 v sodelovanju z Obrtno zbornico
Slovenije in Obrtno obmoèno zbornico Litija, organizirala
sreèanje rokodelcev obmoèja Srca Slovenije (od Kamnika do
Radeè) z dr. Janezom Bogatajem. Poleg njega sta se sreèanja
udeleila tudi Franc Kremar, predsednik upravnega odbora
in sekcije za domaèo in umetnostno obrt (DUO), ter Goran
Lesnièar  Puèko iz Obrtne zbornice Slovenije. Dr. Janez
Bogataj je redni profesor etnologije na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani. Po svoji profesiji je tako etnolog kot tudi
umetnostni zgodovinar. V slovenskem in mednarodnem
prostoru je zelo uspeen in prepoznaven, zato je za svoje delo
prejel e veè strokovnih ter drubenih priznanj. Podroèje
njegovega raziskovalnega in pedagokega dela je etnologija
Slovenije in obmoèij zunaj nje s slovenskim prebivalstvom.

Opravil je tevilne raziskave s podroèja rokodelstva, prehrane,
kulinarike, kulturne dedièine, turizma, daril, eg in navad.
Naj se ob tej priliki zahvalimo vsem 34 udeleencem delavnice,
ki so se odzvali naemu povabilu in seboj prinesli svoje izdelke.
S tem so zelo polepali in popestrili sreèanje. Na Jarini se
bomo e naprej trudili, da bi trenutni mojstri domaèe obrti
prenesli svoje znanje na mlaje rodove. V novem programskem
obdobju razvoja podeelja 2007-2013 bomo poiskali ustrezne
razpise, ki podpirajo ohranjanje in nadaljnji razvoj domaèih
obrti. S pomoèjo EU sredstev bomo prili do reitve in prepreèili,
da bi domaèe obrti ter roène spretnosti tonile v pozabo.

OLSTVO
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NOVICE Z O GRADEC in njenih
podrunic - December zakljuèuje
koledarsko leto, v oli pa pomeni velik
razmah dopolnilnih dejavnosti k
obveznem delu vzgojno-izobraevalnega
dela. olska tekmovanja se vrstijo eno
za drugim, dnevi dejavnosti vnaajo v pouk drugaènost in
pestrost uèenja, razne delavnice za uèence in uèitelje osveèajo ter vnaajo prenovo v olsko ivljenje. Praznièno vzduje
prevzame tudi ljudi. Misli nam beijo k blinjim, otrokom in
tistim, ki so pomoèi potrebni. Ozaveèanje uèencev o skrbi za
blinjega je na O Gradec poleg dobrodelnosti vseskozi prisotno
tudi skozi uèno pomoè soolcem in drugo sodelovanje med
uèenci. Veseli nas, da naletimo na odprta vrata tudi takrat, ko
se obrnemo na lokalno skupnost, tako organizacije kot posameznike. Decembrski dobrodelni koncert je pokazal, da znamo
prisluhniti tudi tistim, ki si sami ne zmorejo pomagati. Izkazano
zaupanje nas obvezuje, da bomo e naprej delali dobro.
Ravnateljica Tatjana GOMBAÈ

ANKETA »KJE JE LITIJA?« - 18. in 19. oktobra smo bili na
43. sreèanju mladih filmskih ustvarjalcev v Izoli. V tem èasu
smo posneli anketo »Kje je Litija?«. V anketi spraujemo
nakljuène mimoidoèe, kaj vedo o Litiji. Imeli smo zemljevid,
na katerem so se veè ali manj trudili pokazati Litijo. Moramo
priznati, da so bili kar uspeni in da je veèina znala poiskati na
zemljevidu Litijo in povedati e kaj veè o naem kraju. Prispevek
smo poslali na RTV Slovenija (nateèaj za najbolji moj video),
kjer smo zasedli 3.mesto. Z uvrstitvijo smo zelo zadovoljni,
saj je bil to na prvi projekt, ki smo ga poslali na nateèaj, v
nadaljevanju pa prièakujemo e bolje doseke. V naèrtu
imamo sodelovanje e v drugem nateèaju RTV Slovenije »vsi
mladi Evropejci, vsi multimedijalci«. Ker pa nas zanima tudi
igrani film, smo se odloèili posneti projekt tudi v tej zvrsti
filma, ki ga bomo po naèrtih zaèeli snemati spomladi. Upamo,
da bo tudi ta tako uspeen, kot je bil na prvi projekt.
Uèenke Manca RAJEK, Tina BALANT
in Tjaa VEHOVEC

POUK ZA UÈENCE TUJCE - Od
novembra 2007 na O Litija poteka delo
z uèenci tujci, ki se v olskem letu 2007/
08 prvo leto olajo v Sloveniji. V skupino
so vkljuèeni uèenci od 1. razreda do 5.
razreda. Pouk se izvaja kot dodatna
strokovna pomoè pri uèenju slovenskega jezika in spoznavanja kulture
Slovenije. Pouk poteka enkrat tedensko eno olsko uro za
uèence 1. triade in enkrat tedensko eno uro za uèence 2.
triade. Pouk vodi uèiteljica Simona Mahoviè.
PRAZNIÈNA OLA - December je èas, ko si O Litija nadene
praznièno oblaèilo, vsako leto drugaèno. Letos krasijo olska
okna prikupne zasneene hiice, ki so jih izdelali uèenci in
uèitelji pod vodstvom likovne pedagoginje Marije Bregar
Hostnik. Z njimi smo si prièarali belo zimo kar sami, èe nam
sluèajno narava ne bo postregla s snegom.

SEJEM JE BIL IV - 29. 11. 2007 smo si ogledali 23. slovenski
knjini sejem v Cankarjevem domu v Ljubljani. Letonji moto
je bil Zavezani branju. Tudi tokrat je bilo veliko pozornosti
usmerjeno predvsem na mlade ljubitelje branja, ki jih je po
sejmu popeljal olski knjigosled. Sejem, tokrat prviè brezplaèen
za vse obiskovalce, je ponudil razstavo veè kot 14.000 knjig,
med katerimi je 4000 takih, ki so izle v zadnjem letu.

Aleksandra SETNIÈAR

Dobrodelni koncert ZASE SKRBIM, KO SKRBIM ZA DRUGEGA
Decembrski èas so uèitelji skupaj z uèenci in njihovimi stari
obeleili z dobrodelnim koncertom, s katerim so se nabrala
sredstva, ki so namenjena olskemu skladu. Le ta deluje
deseto leto in pomaga uèencem, ki teko poravnajo materialne
stroke izvedenih dejavnosti in hkrati zagotavlja nadstandardni
program. Na dobrodelnem koncertu sta, poleg uèencev in
starev, nastopila tudi ansambel Dori in Nua Derenda, ki je
zapela skupaj z mladinskim pevskim zborom.
Dobrodelna akcija je trajala cel mesec november, saj so se v
olski sklad stekala sredstva, ki so jih namenila tevilna
podjetja in sicer: CVETLIÈARNA ULANEC, LITIJA, GOSTILNA
MAÈEK, MARTNO PRI LITIJI , B BOR D.O.O., LITIJA,
TRGOGRAD, LITIJA, TOMMOBIL, LITIJA, BORUT BAJEC S.P.,
LITIJA, DREN TRADE D.O.O., JESENJE, LEK D.D., LJUBLJANA,
ASTILBA D.O.O., KRESNICE, RUDI TURS, VELIKA TANGA,
PREDILNICA LITIJA D.O.O., NACE TEFRL, LITIJA, TDM D.O.O.,
LITIJA, PVP D.O.O., LITIJA, MARJANA IN MATJA PESKAR,
LITIJA, SPAD D.O.O., LITIJA, PORTAL NEPREMIÈNINE DEJAN
GROELJ S.P., LITIJA.
Uèenci skupaj z uèitelji se zahvaljujejo za velik obisk koncerta,
za zaupanje in darovana sredstva. Uèenci so izdelali èez 1000
novoletnih voèilnic, ki so bile vse prodane. Odloèili smo se,
da bo tudi O Gradec predviden znesek za nakup novoletnih
voèilnic odstopila olskemu skladu.
Pomoènica ravnateljice Anita MIRJANIÆ

VESELA ULICA PELJE NA IZLET - V èasu Evropskega tedna
mobilnosti so uèenci osnovnih ol iz Slovenije sodelovali v
nagradni igri, katero so organizirali skupaj Ministrstvo za okolje
in prostor in Slovenske eleznice pod naslovom »Vesela ulica
pelje na izlet«. Med nagrajenci, ki so si pridobili brezplaèno
vozovnico za izlet z vlakom, je bil tudi 5. razred iz O Gabrovka
 Dole. V sredo, 28. 11. 2007, so se odpravili na izlet. Z
avtobusom so se peljali do Litije ter nato z vlakom do Ljubljane.
V Ljubljani so si ogledali elezniki muzej, kjer so jih najbolj
oèarale parne lokomotive. Izlet je bil organiziran tako, da je bil
za uèence v celoti brezplaèen.
Tina PREGRAD PODLOGAR
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NAJLEPE JE DAROVATI
olski sklad deluje na O Gabrovka-Dole e od 1999. leta. Na
prvem sestanku v tem olskem letu je upravni odbor potrdil
èlane in izvolil novo predsednico go. Renato Brinovec. Èlani so
se zahvalili prejnjemu odboru za dosedanje zelo uspeno delo.
Temeljito so izdelali letni program dela, ki zajema zbiranje
odpadnega papirja v spomladanskem in jesenskem èasu,
izvedbo dveh sreèelovov ob prireditvah ob materinskem dnevu
v Gabrovki in na Dolah, izdelavo voèilnic za potrebe KS
Gabrovka in KS Dole, tematske razstave v podjetjih, ustanovah
in na Obèini Litija, izdelavo spominkov za prodajo na Levstikovi
poti, pridobivanje sponzorjev. Namen sklada je pomagati
uèencem nae ole, da jim nudimo pomoè pri sofinanciranju
zimske ole v naravi, plaèilo prevoza uèencem za zimsko olo
v naravi, nakup druabnih iger za prosti èas, plaèilo strokov
prevoza za bivanje v naravi v COD Rak, plaèilo prevoza uèencem
1. in 2. razreda na plavalni teèaj, nepredvidena pomoè uèencem
v primeru nesreèe. In ker nesreèa nikoli ne poèiva, se veèkrat
dogodi, da sklad pomaga po svojih najboljih moèeh. December nas navdaja z melanholijo, ob izteku smo vsi polni novih
prièakovanj, raznih sreènih trenutkov. To je èas pravljic, vonja
po dieèih pikotih, zavijanja daril, pisanih okraskov, rdeèih
pentelj, priganja sveèk. Pozabljamo, da praznovanje niso samo
darila, ki jih prejemamo. So tudi darila, ki jih dajemo. Prav je,
da imenujemo go. Elizabeto Mlaker, ki je ob ogledu razstave v
avli Obèine Litija, razstave, ki je bila posveèena kulturni dedièini

Dol in okolice in 177. letnici olstva na Dolah, bila izredno
navduena, da nam je zapisala: »Vse te stvari sem si ogledala
s spotovanjem, navduenjem in mislijo, kaj ustvari ljubezen v
besedi in dejanju do rodnega kraja, njene dedièine oz. zgodovine.
Vse to pa je tudi temeljni kamen, ki ste ga poloili vsi
soustvarjalci, predvsem pedagogi, mladini, z eljo, da naj jim bo
to popotnica skozi ivljenje in ponos na preèudoviti kraj Dole.«
Ob lepih besedah pa je darovala denarni prispevek za olski
sklad. V èasu, ko so nas polna usta dobrodelnosti, je konkreten
primer te gospe, Elizabete Mlaker iz Litije, vreden obèudovanja.
V imenu uèencev Podruniène ole Dole pri Litiji se ji iskreno
zahvaljujem.
Joica VRTAÈNIK

ZLATO PRIZNANJE NA LIKOVNEM PODROÈJU - Zveza
prijateljev mladine Slovenije je v letu 2007 na dravnem nivoju
razpisala nateèaj za likovna dela »Odgovor je pogovor«. Na
nateèaj je prispelo 417 del in od tega so podelili 19 zlatih
priznanj, 21 srebrnih priznanj in 22 bronastih priznanj. Strokovna
komisija je ocenila, da uèenec Miha Frikovec iz 6. razreda
O Litija pod vodstvom likovne pedagoginje Marije Hostnik
Bregar prejme za likovno delo, ki je nastalo pri pouku likovne
vzgoje ZLATO priznanje.
TEHNIKI DAN - 30. novembra 2007 so z uèenci od 6.  8.
razreda O Litija izvedli tehniki dan. Razdelili so se v 14
razliènih delavnic, kjer je bil poudarek na motoriènih spretnostih
uèencev. V delavnicah so izdelovali uporabne izdelke za novo
leto  eko smreèice, boièke, izdelali so koledar, voèilnice iz
trakov in e marsikaj zanimivega..

OLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEÈINE ZA UÈENCE 9.
RAZREDOV OSNOVNE OLE - je bilo na O Gradec izredno
uspeno, saj je deset uèencev prejelo bronasto priznanje, od
teh je polovica uèencev doseglo 85%, kar pomeni 34 toèk in
veè. Teh pet uèencev se bo v januarju udeleilo dravnega
tekmovanja, zato jim elimo veliko uspeha!

DELAVNICE ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO - Na O Gradec
se trudimo uèence vzgajati za dobre medsebojne odnose.
Temu posveèamo veliko pozornosti pri samem pouku, na
razrednih urah, med odmori in v individualnih razgovorih z
uèenci in stari. V ta namen smo letos e tretje leto v
sodelovanju z Drutvom za nenasilno komunikacijo organizirali
delavnice za uèence 7. razreda. V delavnicah o nenasilni
komunikaciji so uèenci spoznavali sprejemljive in nesprejemljive naèine komunikacije, kako se reujejo konflikti, kako
se upotevajo in izraajo razliène potrebe in elje, kako sporoèamo in ravnamo s èustvi, kako postavljamo meje v
medosebnih odnosih, kako dajemo in sprejemamo pohvalo,
kako podajamo kritiko - pri tem je kritika namenjena vedenju
in ne osebnosti. Delavnice so bile pri uèencih dobro sprejete,
zaposlenim na oli pa predstavljajo pomoè pri vzgoji in
izobraevanju uèencev za nenasilne oblike komunikacije in pri
upotevanju vsakega posameznika z vsemi njegovimi
potrebami in obèutki. Na P Vaèe bo delavnica izvedena v
mesecu januarju za uèenca 8. razreda.
Irena SMREKAR

PRAZNIÈNI DECEMBER PO ANGLEKO NA O LITIJA
O Litija bo na eljo starev ponudila uèencem 1. triade (1., 2.
in 3. razred) novo dejavnost  kroek angleèine. Na oli so
ga poimenovali *Praznièni december po angleko*. Na vabilo
se je odzvalo 68 uèencev, v veèini iz matiène ole, nekaj pa
tudi iz podruniènih ol. Ker je znanje tujih jezikov za
vkljuèevanje mladih v Evropo zelo pomembno, elimo na tak
naèin poveèati motivacijo in eljo za njihovo uèenje.

Zbrala in uredila Petra PAVLICA
ÈAR BOIÈNO NOVOLETNIH DNI - Na O Litija je e dolgoletna
tradicija, da v prièakovanju novega leta organizirajo boièno novoletne delavnice, ki uèencem in starem popestrijo kratke
decembrske dni in polepajo praznièno vzduje. Delavnice so
potekale od 10.12.2007 do 20.12.2007 od 16. do 17.30.ure.
Uèenci so se lahko preizkusili v peki boiènega peciva, izdelovali
razliène okraske za na smreèico, zaplesali v plesni delavnici,
izdelali boiène copatke, novoletne voèilnice, darilne katlice,
boiène zvezde, dialo je iz kuharske delavnice in sodelovali
so e v mnogo drugih zanimivih delavnicah. Letos so uèitelji
pripravili kar 30 razliènih delavnic.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
NOVEMBER V O LITIJA, PODRUNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

e tradicionalno izdelovanje novoletnih voèilnic in prodaja je
intenziviralo delo pri likovnem in
tehniènem pouku ter v podaljanem
bivanju. Zahvaljujejo se vsem
obèanom, ki so jih kupili in s tem
pripomogli, da bodo lahko li vsi
uèenci v olo v naravi. Uèenci
likovnega kroka se sedaj sestajajo v popoldanskem èasu,
saj za svoje delo potrebujejo veè ur, ki jih zaradi prevozov ni
bilo mogoèe izvesti. Nastale so èudovite slike z zimsko idilo.
Seveda so morali uporabiti veliko domiljije in obuditi spomine.
Najbolji plavalci so se pripravljali na dravno tekmovanje v
plavanju v bazenu, v O martno. Tekmovanje je bilo 28.11.
v Kranju. Uèenec Damir uniè je osvojil 2. mesto, na 50 m
prsno. Njegov mentor je bil Viljem Guèek.

SEMINAR ZA TRENERJE NAMIZNEGA TENISA V OKVIRU
SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE IN IZDAJA PRIROÈNIKA
- V petek, 30. novembra, je v okviru Specialne olimpiade
Slovenije, v Osnovni oli Litija, potekal seminar za trenerje
namiznega tenisa, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil glavni
trener za namizni tenis pri SOS, Hasan Sinanoviæ. Seminar je
potekal od 9. do 17.ure. Udeleilo se ga je kar 25 udeleencev.
V okviru programa seminarja je Ljubo Milièeviæ predstavil
kratko zgodovino Specialne olimpiade Slovenije, pravila
namiznega tenisa, tehnike in strategije uèenja pa je podal
Joe Mikelen. Udeleenci so na koncu prejeli Priroènik za
trenerje namiznega tenisa Specialne olimpiade, katerega avtor
je Hasan Sinanoviæ. Organizatorji izobraevanja so bili Specialna
olimpiada Slovenije, Osnovna ola Litija in Drutvo Soitje
Litija in martno.
Barbara KLANEK

Marjeta MLAKAR-AGRE

MATP - Pa so jih doèakali! Teko prièakovane, e 5. dravne
igre MATP (Motor Activities Training Program), organizirane v
okviru Specialne olimpiade Slovenije. Letos so se jih udeleili
trije uèenci posebnega programa vzgoje in izobraevanja, Bojan
Poglajen, Sonja Cvetko in Luka Lindiè, v spremstvu uèitelja in
trenerja Hasana Sinanovièa, uèiteljice Jane vagan ter
tudentke Ane Vavtar. Vsi trije uèenci so bili e dva tedna
pred odhodom na tekmovanje, ki se je letos odvijalo v Vipavi,
precej vznemirjeni. Napovedovali so dobre uspehe, kar je
povsem razumljivo, saj so v priprave in trening vloili kar
nekaj truda in energije. Sodelovali so v petih razliènih disciplinah
in se pri tem tudi neizmerno zabavali. Ob prihodu domov pa so
svoje stare, soolce in uèitelje razveselili z medaljami, ki so
jim ponosno visele okoli vratu. Trikrat hura za nae tekmovalce!

LIKOVNI NATEÈAJ  MOJ ZMAJ - Tehnika zaloba Slovenije
je razpisala likovni in literarni nateèaj na temo Moj zmaj.
Sodelovali so trije uèenci podrunice. Odziv na nateèaj je bil
izredno velik, saj je prispelo veè kot 3200 likovnih izdelkov.
Nagradili so 39 likovnih izdelkov, med njimi tudi izdelka Francija
Fetajna in Danijela Nuhanovièa. Prejela sta knjini nagradi.
Njuna mentorica je bila Barbara Klanek.
LIKOVNA RAZSTAVA PLES V BARVAH IN OTVORITEV - V
avli Obèine Litija so bili od 19.11. do 30.11. 2007 razstavljeni
uspehi na plesnem podroèju in likovna dela uèenke Osnovne
ole Litija, Podrunice s prilagojenim programom, Marije Pirc.
Otvoritev razstave z naslovom Ples v barvah, je bila 21.11.2007
ob 11.uri. Vsa pozornost je bila usmerjena v umetniko
ustvarjanje Marije, ki je e zgodaj zaèela kazati svoja moèna
podroèja na plesnem in likovnem podroèju. Marijino delo je z
vzpodbudnimi besedami ocenil Pavel Smolej, prav tako je o
Marijini razstavi spregovoril tudi upan Obèine Litija, Franci
Rokavec. Za zakljuèek je Marija zaplesala svoj ples, na
glasbo ansambla Hie, Galeb. Tako je otvoritev potekala v
duhu glasbe in preèudovitih barv. Pri pripravi in izvedbi so
sodelovali vsi pedagoki delavci ole. Razstava je bila
prestavljena v Mladinski center Litija.

Jana VAGAN
TEHNIKI DNEVI - V letonjem olskem letu so tehniki
dnevi za uèence 8., 9. in 10. razreda potekali od 12. 11. do
16. 11. 2007. V sredo 14. 11. pa so se jim pridruili e uèenci
OVI 2, 3. stopnja. Uèenci so opravljali proizvodno delo po
skupinah, sestavljali so plastiène nogice za podjetje KUM
PLAST d.o.o. iz Zagorja, sestavljali elektrièna stikala za podjetje
KOMO d.o.o. iz Polnika in izdelovali novoletne voèilnice. Bili
so pridni in delavni, zasluena sredstva pa bodo namenili
plaèilu ole v naravi.
OLA ZA STARE - V èetrtek 15. 11. 2007 je bilo drugo
sreèanje v okviru ole za stare. Predavanje in delavnico na
temo Komunikacija in sodelovanje med olo in stari sta
pripravili pomoènica ravnatljice Marjeta Mlakar  Agre in
svetovalna delavka Nataa Zupan Cvetear. Udeleilo se je 5
starev in ena uèiteljica, v prijetnem vzduju so izmenjali
svoje poglede in stalièa.
Nataa ZUPAN CVETEAR
SREÈANJE ORFFOVIH SKUPIN - Tudi letonjo jesen so se
uèenci posebnega program udeleili sreèanja Orffovih skupin.
V Èrno na Korokem so se odpravili s tremi skladbicami.
Solistka na citrah je bila Tajdi Kralj, mentorica pa Sandra
Rihter. Po uspenem nastopu so se poveselili ob ivi glasbi.
Sandra RIHTER
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DELAVNICA S STARI V VRTCU
NAJDIHOJCA - Sredi decembra smo

bili stari prijazno povabljeni v vrtec
Najdihojca na novoletno delavnico 
popoldansko ustvarjanje novoletnih
voèilnic z naimi malèki. Gostitelji so
nas posadili za mize, polne materiala in
pripomoèkov, ki so jih pripravili skupaj z iznajdljivimi
vzgojiteljicami. Tako stari kot malèki smo za nekaj èasa
postali enakovredni sodelavci v rezanju, lepljenju, luknjanju in
barvanju. Kmalu smo kar tekmovali, kdo od nas bo pri
ustvarjanju pokazal veè idej in spretnosti. Rezultat naega
druenja so bile unikatne voèilnice, ki bodo skupaj z najlepimi
eljami zagotovo e posebej razveselile tistega, ki jih bo prejel.
Podobna druenja v vrtcu so prijetna in koristna tako za stare
kot za otroke. Zavedamo se, da je takno sreèanje in delavnica
s stari za kolektiv dodaten napor in izziv, ki od vseh zahteva
veliko dobre volje. To jim dobro uspeva, za kar smo jim tako
malèki kot stari zelo hvaleni.

vedno pozitivna. Vedno nas vpraajo ali je e konec in kdaj
bomo spet li. Mislim, da si vsi otroci zasluijo primeren
prostor v katerem bi si krepili telo, razvijali gibalne spretnosti
in krepili zdravo tekmovalnost.
Vzgojiteljica Milena BRATKOVIÈ

TROPSKI GOZD V VRTCU TAÈEK - V mesecu novembru

smo se najmlaji v vrtcu Taèek odloèili, da spoznamo tropski
gozd. Pripravili smo si celo goro knjig in v njih poiskali slike
raznovrstnih ivali. Ugotovili smo, da je v dungli celo leto
toplo, da pade veliko deja in da tam zrastejo ogromna drevesa.
Za lajo predstavo smo v igralnici izdelali svoj tropski gozd,
skozi katerega smo se le s teavo prebijali. Uprizarjali smo
gibanje kaè, pisanih papig in kolibrija, na koncu pa smo obleali
kot lenivci. Na obisk smo povabili tudi prijatelja, ki sta nam
prinesla pokazat pajka (tarantelo) in kaèi (ameriki go).
Vzgojiteljica Liljana CIRAR

V imenu starev: Andrej VERHOVNIK MAROVEK

NOVOLETNA DELAVNICA MALO DRUGAÈE - Vzgojno

PRAZNIÈNI DECEMBER V VRTCU LITIJA - Mesec
december je za nae otroke eden najlepih mesecev v letu.
ivljenje v teh dneh v vrtcu poteka v prazniènem in veselem
vzduju. Otroci skupaj z vzgojiteljicami krasijo igralnico,
novoletno smreèico in izdelujejo novoletne voèilnice. Lutkovna
ali zaigrana igrica, novoletna èajanka, delavnice s stari,
novoletni ples, prihod dedka Mraza z darili..., so trenutki, v
katerih otroci polno doivljajo prednovoletni èas. Pomislili smo
tudi na otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Povabili smo jih, da se
nam pridruijo, se poigrajo in poveselijo z nami. Verjamemo,
da smo (ali e bomo) marsikomu tako popestrili prazniène
dni.
Ravnateljica Lili PLASKAN
RADI TELOVADIMO - Gibanje je osnovna dejavnost otrok.

Omogoèiti jim moramo, da je njihov razvoj èimbolj skladen in
da pridobijo vse spretnosti za laje premagovanje
vsakodnevnih ovir. V vrtcu si prizadevamo otrokom ponuditi
èim veè gibalnih dejavnosti, vendar smo omejeni, ker nimamo
veènamenskega prostora oz. telovadnice. Veseli smo, da
nam je Gimnazija Litija ponudila veliko telovadnico, v kateri,
posebno v zimskem èasu, tekamo, se igramo razne gibalne
igre, izvajamo gimnastiène vaje in e in e, in to brez velikih
omejitev. Otroka doivetja ob zapuèanju gibalnih uric so

osebja vrtca Medvedek smo se odloèili, da popestrimo
prednovoletni èas z delavnicami, ki so bile malo drugaène.
Pripravili smo pravljièni, sprostitveni in glasbeni kotièek. Otroci
so sedeli v naroèju starev in pozorno sledili ruski pravljici g.
Nikonove, prisluhnili ubranemu igranju mladih glasbenikov iz
glasbene ole Litija-martno z mentorico Neo Cankar in g.
Janjo Galièiè in se sprostili ob pomirjajoèi pripovedi vzgojiteljice
Vesne parlek. Po konèanih delavnicah smo si postregli s
èajem, ki je dial po zimski pravljici. Ob odhodu so imeli stari
monost kupiti izdelke, okraske in voèilnice. Pridobljeni
denar bomo namenili za nakup didaktiènega materiala za vse
oddelke enote Medvedek. Vrtec smo tokrat zapustili umirjeni
in bogateji za nova doivetja. Skupaj smo poskuali zaustaviti
èas, saj si ga premalokrat vzamemo ali privoèimo.

NAJMLAI V VRTCU KRESNIÈKA IN IGRA Z RDEÈIMI
OGAMI - V mlaji skupini vrtca Kresnièka so otroci uivali
v igri z ogami. Rdeèe oge so kotalili, nosili, brcali, sedeli na
njih, metali na ko in v katlo... Ter ugotavljali, da so velike in
majhne, mehke in trde, teke in lahke. In rdeèe. Peli so
pesmici o ogici Marogici in o Rdeèi ogi. S spretnimi prstki so
iz rdeèega testa izdelovali oge  velike in majhne. In barvali
ogo velikanko na papirju. Otroci stari komaj leto, dve ali malo
èez, pa vendar so doiveli in spoznali veliko novega ob igri z
rdeèimi ogami. Le kdo bi si mislil, da rdeèe oge skrivajo
toliko zanimivosti?!
L.P.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
USPEEN NASTOP V CELJU
EPTA  European Piano Teachers Association
(Evropsko zdruenje klavirskih pedagogov)
danes zdruuje domala vse nacionalne zveze
klavirskih uèiteljev v Evropi in ima izreden
simbolni pomen. To dokazujejo mnoga znamenita
imena, ki aktivno delujejo v njej. Zdruenje je
bilo ustanovljeno marca leta 1978 na pobudo
romunske pianistke Carole Grindee, takratne
profesorica na Guildhall School of Music and
Drama v Londonu. Ga. Grindea je bila
organizacijski tajnik EPTE vse do leta 1997, ko
je to vlogo prevzela njena hèerka Nadia
Lasserson. Sprva je EPTA zdruevala le klavirske
pedagoge v Britaniji, e leta 1979 pa so se ji
zaèela pridruevati tudi podobna zdruenja
klavirskih pedagogov iz preostalih evropskih
drav. Sede matiène EPTE je e od vsega
zaèetka v Londonu, predsedujoèa drava
zdruenja pa je vsako leto druga. Medtem ko
èlanice EPTE letno organizirajo svoja sreèanja,
predsedujoèa drava organizira nekajdnevno

mednarodno konferenco. EPTA je neprofitna asociacija s cilji dvigovati raven pouka
klavirja kakor tudi izvajalske prakse, promovirati nacionalne zveze klavirskih uèiteljev
v njihovih dravah in opogumiti komunikacijo uèiteljev v Evropi in tudi sodelovanje
s podobnimi organizacijami po svetu. Redne èlanice EPTE so lahko le nacionalne
zveze, v pridrueno èlanstvo pa lahko vstopajo tudi posamezniki ne glede na
regionalno pripadnost. Drutvo EPTA je bilo ustavnovljeno 9.septembra 1998. Ta
dogodek obenem pomeni tudi uradno vkljuèitev slovenskih uèiteljev klavirja v eno
najbolj eminentnih zvez na podroèju pianistike v svetu (EPTA-o), kar prinaa slovenski
pedagogiki nove organizacijske monosti pri njenem razvoju. Ustanovitev EPTA v
Sloveniji je lepa prilonost za kakovostni korak naprej in ustvarja nov prostor za
sooèeje mnenj in pogledov v klavirski pedagogiki pri nas. Letonje, e 8. slovenske
klavirske dneve, je gostila Glasbena ola Celje. Pripravila je zanimivo tridnevno
sreèanje s projekti in predavanji uglednih pianistov in pedagogov, tematskimi koncerti
uèencev in tudentov iz Slovenskih glasbenih ol ter 2 koncerta priznanih pianistov.
Glasbeno olo Litija-martno so uspeno predstavili trije mladi pianisti in sicer:
Urban Slapnièar, 4.r. pod mentorstvom Veronike Hauptman s skladbo W.A.Mozart:
Sonata v Es-duru, KV 282 in klavirski duet: Janja utariè in Nina Jamek (na
sliki), 3.r. pod mentorstvom Olene Novosel s skladbo A.Arenskij: Fuga, op.34. Za
uspeno predstavitev jim je ga. ravnateljica iskreno èestitala. Ob tej prilonosti pa
bi se radi zahvalili v imenu uèencev, njihovih starev in mentoric za podporo in dano
monost udelebe ter predstavitve nae glasbene ole, ge. Janji Galièiè, ravnateljici
G Litija-martno.
Prof.mag. Olena NOVOSEL

Martin Brilej: SPOMIN

NA LITIJO

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

IZ DELA OZ RDEÈEGA KRIA LITIJA
RAZDELITEV HRANE IZ UKREPA DOBAVE
HRANE IZ INTERVENCIJSKIH ZALOG ES
OZRK Litija je glede na razpis Ministrstva
za delo druino in socialne zadeve pridobilo
za obèane, tudi v letonjem letu kar veliko
kolièino hrane. Tako smo v mesecu
novembru in decembru 2007 prejeli e tretji del pomoèi. Iz
skladièa humanitarne pomoèi OZRK Litija, na Maistrovi 6 v
Litiji, bomo pomoè razdeljevali v mesecu decembru 2007 pred
boièno-novoletnimi prazniki. KORK Litija smo e zaprosili, da
pristopijo k pripravi seznamov na obmoèju, ki ga pokrivajo.
OBISKI PO DOMOVIH - V decembrskih dneh, posebno pa v
predboiènem èasu aktivisti prostovoljci KO iz obèine Litija in
obèine martno pri Litiji obiskujejo svoje stareje obèane,
bolne in invalide. Z obiski na domovih, s skromnim darilcem,
kratkim klepetom in spodbudo za novo leto jim krajajo zimske
veèere. Lepa beseda vedno mesto najde, ki jo èlovek obèuti,
posebno, ko se sreèa s starostjo, boleznijo. Tudi na nae
krajane, ki so zaradi starosti ali bolezni nali novi dom v Domu
Tisje, nismo pozabili. Prostovoljci jih bodo obiskali v
predboiènem èasu, nekatere pa takoj po novem letu.
1. DECEMBER SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU - OZRK
Litija preko celega leta izvaja ustrezne aktivnosti za osveèanje
ljudi v boju proti aids-u in prepreèevanje odvisnosti od vseh
vrst drog. V okviru tega smo 30.11.2007 organizirali stojnico
v Gimnaziji Litija.

LETOVANJE V ÈASU BOIÈNO-NOVOLETNIH OLSKIH
POÈITNIC - Ker se pribliujejo boièno-novoletne olske
poèitnice, smo v OZRK Litija zagotovili ustrezne materialne
pogoje za brezplaèno letovanje dveh oloobveznih otrok v
MZL Debeli rtiè pri Ankaranu. Letovanje finanèno podpira
SKB Banka ter podjetja Alpine Mayreder Bau Gmbh.
Organiziran bo skupen prevoz.
D.S.
SREÈANJE KRVODAJALCEV, STAREJH OSEB IN ÈLANOV
KORK KRESNICE - Teden za tem, ko je Sv. Martin spremenil
mot v vino, smo èlani odbora KORK Kresnice sobotno
popoldne namenili sreèanju krvodajalcev, starejih oseb in
èlanov KORK Kresnice. Tako je 17.11. hladno in oblaèno dopoldne potekalo v znamenju priprav, popoldne pa so nas
pozdravile prve sneinke, ki pa niso zmotile naih krajanov,
saj so se v velikem tevilu udeleili prireditve.
Marinka TEHOVNIK

OBMOÈNO SREÈANJE KRVODAJALCEV - Bilo je v nedeljo
2.12.2007 v prostorih kavarne in restavracije Bob bowling v
Litiji. V kulturnem programu so sodelovali, mladi èlani RK. Na
sreèanju so bila podeljena priznanja za veèkrat darovano kri.
Slavnostni govornik na sreèanju krvodajalcev je bil upan
obèine Litija, gospod Franci Rokavec.

AKTIVNOSTI KORK GABROVKA V LETU 2007 - Aktivnosti
RK Gabrovka v letu 2007 so se zaèele s predavanjem dr.
Mojce Senèar »ENSKE SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE«, ki
se ga je udeleilo veliko tevilo krajanov, v veèini ensk.
Vsako 3. nedeljo v mesecu smo izvajali merjenje krvnega
tlaka in sladkorja v krvi. Do konca meseca aprila smo pobirali
èlanarino. Spomnili smo se starejih krajanov, ki so praznovali
okrogle obletnice (80, 85, 90 let), jih obiskali in jih razveselili
z majhno pozornostjo. Izvedli smo sreèanje starejih krajanov

na katerem smo se spomnili jubilantke
Alojzije Luina, ki je praznovala 90 let in
podelili èlanske izkaznice mladim èlanom
RK. Organizirali smo prevoz v Cankarjev
dom v Ljubljano, kjer smo lahko prisluhnili
dr. Andreju Maruièu, ki je predaval o
depresiji ter Zdravku Zupanèièu  predavatelju retorike. V juniju smo delili prvo
intervencijsko zalogo hrane EU. S finanèno
in materialno pomoèjo smo priskoèili na
pomoè druini Femc, ki se je znala v
stiski. 13 krajanov se je udeleilo izleta za
stareje in invalidne osebe. V mesecu
novembru smo drugiè delili hrano iz zalog
EU. Ravno tako je bilo v mesecu novembru
predavanje dr. Dorjana Maruièa »PRAVICE IN DOLNOSTI BOLNIKOV«. V
decembru pa bomo obiskali stareje
krajane po 75. letu. Delili bomo e tretjo
intervencijsko zalogo hrane EU in pakete
materialne pomoèi za druine v stiski.
Marinka LENART
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TK AS ZNOVA OSVAJAL POKALE
Odlièno so se na prvih tenikih turnirjih nove sezone odrezali
najmlaji igralci Tenis kluba AS Litija, ki tekmujejo v kategoriji
od 08-11 let. V Ljubljani je v kategoriji mini tenisa 2.mesto in
svoj prvi pokal na turnirjih TZS osvojil Filip Stritar. V Mariboru
so igralci TK AS Litija znova dokazovali, da so iz pravega testa.
Jamek Lara je osvojila 2. mesto v mini tenisu, Mark Mesariè
pa 3.mesto v mini tenisu. ter Nejc je osvojil 3. mesto v tenisu
do 11 let, Sire Sara je la e stopnièko vije in osvojila 2. mesto. Konkurenca je
bila v vseh kategorijah izredno moèna, kar da tem uspehom e posebno teo.
Odlièno je novo sezono zaèela Lara Kralj, ki se je na Odprtem prvenstvu Slovenije
v Kopru v kategoriji do 12 let prviè v karieri prebila v èetrtfinale. Turnir je bil zelo
moène 2.kategorije ( vije je samo e dravno prvenstvo ) in Lari je to prineslo tudi
zajeten kupèek novih toèk. Fantje v kategoriji do 12 let so nastopali na Otoècu. V
glavni turnir A finala so se uvrstili Grega Kokalj, Nejc ter in Tim teferl, ki se je
tudi najbolje odrezal, saj se je po gladki zmagi v 1.kolu uvrstil med 16 najboljih. Tim
teferl je s tem samo potrdil, da njegov prvi nastop v kategoriji do 14 let ni bil
nakljuèje. Tim teferl je namreè na svojem prvem nastopu do 14 let pripravil pravo
preseneèenje, saj je gladko osvojil 1.mesto v svoji skupini, pri èemer je nasprotnikom
prepustil zgolj nekaj iger. Dobra forma je za Tima velik obet pred decembrskimi
tekmovanji. V kategoriji do 14 let sta pri dekletih svoj prvi nastop zabeleili tudi Lara
Kralj in Eva Kolman, ki sta nastopili v Ljubljani. Lara Kralj se je uvrstila v 2.kolo, Eva
pa je al izgubila v prvem. Pri deèkih je v A finalu
Valentin Horvat izgubil v 2.kolu, je pa zato gladko
ugnal vso konkurenco in osvojil 1.mesto èlan
naega kluba Karlo kvorc, ki sicer prihaja iz
Varadina, in je na visokem 2.mestu hrvake
tenike lestvice, v Sloveniji pa tekmuje za Tenis
klub AS Litija. Bla Bizjak in Nastja Kolar sta se
udeleila tenikih priprav v Belgiji, v Antwerpnu,
kamor sta odpotovala na povabilo belgijske
tenike zveze. Takoj po pripravah pa sta se
odpravila v Francijo na evropski turnir 1.kategorije,

kjer bosta oba nastopila v glavnem turnirju. Nik Razborek, Pia Èuk in Mark Èuk
so se vrnili z dvomeseènih treningov na Mallorci. V mesecu decembru in januarju
bodo trenirali v Tenis klubu AS Litiji, s seboj so pripeljali tudi svoje panske trenerje,
ki bodo nekaj èasa z njimi v Litiji. V tem èasu bodo odigrali tudi nekaj turnirjev,
predvsem dravna prvenstva, Nik Razborek pa bo izpolnil tudi svoje obveznosti
glede reprezentanènih nastopov. Njegov novi trener Jofre Porta, sicer tudi trener
Carlosa Moye, je z Nikom izredno zadovoljen. Medtem ko se nekateri vraèajo, drugi
odhajajo. V ZDA namreè za pribilino 5 mesecev odhaja Matej Zlatkoviè in sicer na
povabilo tamkajnje portne univerze, za katero bo nastopal v tem èasu. Matej upa,
da si bo pridobil veliko novih izkuenj in znanja. V ligakem tekmovanju je za nami
e kar nekaj izredno zanimivih dvobojev. e vedno ostaja neporaen obèinski prvak
Primo Novak, letos eden glavnih favoritov za konèno prvo mesto. In e vabilo...
poleg tekem AS-ove tenike lige, ki so na razporedu vsak vikend, Vas vabimo na
ogled Odprtega prvenstva v tenisu za deèke do 14 let, ki bo od 22.12.2007 do
24.12.2007. Nastopilo bo kar nekaj domaèih tekmovalcev, med njimi tudi Bla
Bizjak, ki bo 1.nosilec turnirja in Valentin Horvat, vabilo za glavni turnir bosta
prejela tudi Mark Èuk in Tim teferl.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
LEGENDA TAEKWONDOJA GEORG STREIF
JE PREDSTAVIL SVOJE ZNANJE
V Mariboru je 12. in 13.10.2007 potekal taekwondo seminar pod vodstvom
svetovno priznanega trenerja in bivega tekmovalca, Georga Streifa.
Udeleilo se ga je okoli 30 borcev in trenerjev iz tirih drav; Hrvake,
Srbije, Romunije ter Slovenije. marsko-litijski klub so zastopali trener
Franci ircelj, trenerki,sodnici Maruka Vinikar in Manca Vidmar ter borca
Nermin Rekanoviè in Gaper Repina. Treningi so potekali v telovadnici O
in prostorih taekwondo kluba KBK Maribor, ki je bil tudi pobudnik in
organizator seminarja. V dveh dneh so sodelujoèi spoznali razliène tehnike
borb, pravilno razporeditev treningov ter vzdrevanje psihiène in fiziène
moèi, poleg tega pa je bila organizirana tudi okrogla miza za trenerje.
Georg Streif je s svojo strokovnostjo, preprostostjo in karizmo vse prisotne
motiviral do najveèje mere.

NOVO TEKMOVANJE, NOVI USPEHI

Taekwondo klub martno-Litija nadaljuje z dobrimi nastopi tudi v novem
olskem letu. Kot prvo tekmovanje letos si je klub izbral tradicionalni
Lisièkin pokal v Mariboru, ki je letos potekal 22.9.2007. Letonji turnir je
bil zelo kvaliteten, nastopilo je okoli 300 borcev iz 11 drav in 29 klubov.
Poleg osmih tekmovalcev sta na klub zastopali tudi dve sodnici. Izkueni
Maruki Vinikar se je pridruila pripravnica Manca Vidmar. Borci so
dokazali, da se v klubu dobro dela, saj je kar polovica osvojila odlièje.
Priborili so tri srebrna in eno bronasto kolajno. Vsekakor lep obet za
nadaljevanje tekmovalne sezone.

NOGOMETAI ZAKLJUÈILI
JESENSKI DEL TEKMOVANJ
Èlanska ekipa je po estih porazih dosegla neverjeten
niz sedmih zaporednih zmag in uvrstitev v sredino lestvice
Regionalne Legea lige Ljubljana.

Za nami je uspeen zakljuèek jesenskega dela sezone 2007/08
za èlansko ekipo NK Kresnice. Po nesreènih estih porazih na
zaèetku sezone, je v nadaljevanju sledila neverjetna serija sedmih zaporednih
zmag. Resen pristop na treningih, tekmah, profesionalni trener, zmagovalna miselnost
in vztrajnost igralcev je prinesla na koncu jesenskega dela sezone uspeh èlanske
ekipe in uvrstitev na 7. mesto od skupno 14-ih ekip. Ekipo vodi trener Zvone Magiè.
Mladinska ekipa je zakljuèila slabe, kar je rezultat odsotnosti s treningov in
neuigranost ekipe. V spomladanskem delu se bo potrebno potruditi in trener ekipe
Joko Nejedly ima pred seboj velik izziv, da izbolja rezultat svoje ekipe. Stareji
deèki so ekipa, ki tekmuje skupaj e od cicibanov in ima vgrajen tekmovalni duh in
resen pristop na vsakem treningu in tekmi je v jesenskem delu prinesel 2. mesto v
ligi, kar je za trenerja Iztoka Kosa lep uspeh. Ekipa mlajih deèkov je dosegla slabe
rezultate, pa vendar z vztrajnim delom in resnim pristopom upamo na napredek in
izboljanje rezultatov v spomladanskem delu. Trener Senad Bajerektareviæ verjame
v uspeh ekipe. Cicibani U-8 so prièeli s tekmami in treningi. Kot zaèetniki so dosegli
dober rezultat, saj so se prviè sreèali s takim naèinom tekmovanja. Z resnim
pristopom, pomoèjo starev in vodstvom kluba bo trener Bla Kos uspel narediti
dobro ekipo. Veseli nas, da se ekipa zaradi velikega zanimanja tevilèno poveèuje.
V klubu NK Kresnice smo pristopili tudi k rednemu treningu vratarjev, katere je
prevzel trener Rifet Jakupoviæ.

11. TURNIR ALESSANDRIA - KARLOVAC

V Italiji je 20.10. 2007 potekalo tekmovanje v borbah, ki se je iz zaèetnega
turnirja med pobratenima mestoma Alessandria (ITA) in Karlovac (CRO)
razvil v pravcati turnir prijateljstva med dravami, katere povabi gostitelj.
Letos smo to èast imeli Slovenci. Povabilu pa so se odzvali tudi Izraelci.
Na klub KBK iz Maribora je bilo naslovljeno vabilo, v njem pa je bilo
»prostora« za 4 moke kategorije in 1 ensko kategorijo, kar je bilo na tem
turnirju noviteta. Na povabilo trenerja kluba KBK sta se iz Taekwondo
kluba martno-Litija turnirja udeleila mladinec Nermin Rekanoviè ter
èlanica Maruka Vinikar. Sistem tekmovanja je bil zelo zanimiv, saj se je
vsak tekmovalec boril z vsakim iz svoje kategorije. Slovenija je na koncu
slavila 2. mesto, pred Izraelom in Italijo. Maruka je premagala vse tri
nasprotnice, Nermin pa je, po dveh osvojenih zmagah, moral zadnjo
borbo zaradi pokodbe predati.

V letonjem letu je bila zakljuèena prva faza obnove igrièa in urejanja portnega
parka v Kresnicah. Narejen je ureditveni naèrt portnega parka, ki v naslednjih letih
predvideva postavitev razsvetljave in ureditev tribun za gledalce. To je tudi pogoj za
razvoj kvalitetnega nogometa. Pogoji delovanja so se spremenili. Treningi igralcev
naj bi se zaradi delovnih obveznosti premaknili v veèerne ure in zato je razsvetljava
nujno potrebna. Sedanja improvizacija z arometi ne zadoèa. Za realizacijo teh
naèrtov prièakujemo pomoè lokalne skupnosti in drave. Ob zakljuèku koledarskega
leta 2007 se vodstvo kluba zahvaljuje vsem igralcem, trenerjem, starem,
sodelavcem in vsem tistim, ki so s svojim prostovoljnim delom ali materialno
pomoèjo prispevali k razvoju kluba. elimo jim sreèno in uspeno novo leto 2008.
NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA LETO 2007 ZA KLUB NK KRESNICE
Obveèamo vas, da nam je na Ministrstvu za olstvo in port uspelo pridobiti status
drutva, ki deluje v javnem interesu na podroèju porta. To pomeni, da lahko davèni
zavezanci del dohodnine (0,5%) za leto 2007 namenijo NK Kresnice. Zainteresirane
obveèamo, da lahko obrazce za nakazilo dobijo v klubu ali pa poièejo obrazec na
spletni strani www.nk-kresnice.info, davèna tevilka NK Kresnice je 14925079.
Joef KOVIÈ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

NK JEVNICA JO JE DOÈAKALA!

13. CROATIA OPEN
17. in 18.11.2007 je v sosednji Hrvaki potekalo tekmovanje v borbah
pod imenom CROATIA OPEN. Ker je to tekmovanje A klase, so slovenski
taekwondoisti tekmovali pod skupnim imenom Taekwondo team Slovenija.
Iz Taekwondo kluba martno-Litija se je tekmovanja udeleil Nermin
Rekanoviè, ki zadnje leto tekmuje kot junior (do 18 let) v kategoriji 68 kg.
Tekmovalo je 728 tekmovalcev iz
26 drav. Nermin je najprej premagal nasprotnika iz Hrvakega
kluba Omega, nato pa e nasprotnika iz izraelske nacionalne
ekipe. Boj za bronasto medaljo je
izgubil proti Romunu. Slovenija je
osvojila skupno 6. mesto.
Na tekmovanju ga je spremljala
Maruka Vinikar, ki se je tekmovanja udeleila kot sodnica.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DVE PRVI IN DRUGO MESTO NA 10. SONÈKOV TURNIR V KOARKI
V nedeljo 09.12.2007 se je v Novi Gorici odvijal 10. tradicionalni Sonèkov dan. Litijski koarkarji so
tekmovali v treh starostnih kategorijah. Mlaji pionirji in zaèetniki so ob preprièljivih treh zmagah usvojili
prvo mesto. Stareji deèki pa so ob dveh zmagah in enem porazu usvojili drugo mesto.
REZULTATI TEKEM IN IGRALCI PO KATEGORIJAH: PIONIRJI: Litija:Klagenfurt/Celovec 47:27,
Litija:Grosuplje 33:47, Litija:Portoro 47:29; KK Litija so zastopali: Kralj Klemen, Cvetear Domen,
Pavlin Andra, pan Jure, Balant Jure, Guskiè Marko, Petriè Simon, Jere Alja, Treliè Tilen, Kajtna Ambro, Trplan Andra
in Bevc Timotej. Trener: Demo Ibii. MLAJI PIONIRJI: Litija:Janèe 42:16, Litija:Radovljica 45:19, Litija: Domale 59:18. KK
Litija so zastopali: Burniè Denis, Aufliè Toma, Ðurðeviè Milo, Paternoster Jan, Mandelj Matic, Gospeti Urban, raj Tom,
Pirc Domen, Kolakoviè Boris. Trener: Urban Hauptman. ZAÈETNIKI: Litija:DSonèek 33:11, Litija:Straièe 42:34, Litija:K
M. Primorac 50:26 KK Litija so zastopali: Anur Grega, Cerar Tadej, Hodiè an, Kastelic an, Pavliha Nejc, Pirc Tadej, Safiè
Sanil, Skender Miha, Sterle Gaper, epec Lovro, Vizlar Lovro, Zavrl Bor, Matoz Gaper. Trener: Rok raj.
Urban HAUPTMAN

Dobili smo prvo nogometno himno. Zaèetki segajo e malo nazaj, ko so nogometai
prili na idejo o himni. Beseda je dala besedo in zaèelo se je pri besedilu
nadaljevalo z glasbo in himna je tukaj in e se vrti na nogometnih tekmah.Za
ustvaritev in realizacijo se zahvaljujemo g. Blau Preglju, ki je napisal osnove
besedila in e veèja zahvala g. Robiju Likarju, ki je vse to spravil v ivljenje in
CD. V mesecu novembru se konèajo ligaka tekmovanja in potegniti je treba
èrto po polovici sezone in tudi v NK Jevnica je tako. Upravni odbor se je sestal
in pregledal uspehe ekip, se dogovoril kaj je potrebno e storiti in naredil plan
do zaèetka pomladanske sezone. Èlanska ekipa je na zadnji domaèi jesenski
tekmi suvereno s 5:1 premagala ekipo Rudarja iz Trbovelj in zaseda drugo
mesto razpredelnice Regionalne Ljubljanske LEGEA lige. Èlani pa imajo v svoji
sredini tudi najboljega strelca lige Damjana Maleevièa, ki je v trinajstih krogih
dosegel tirinajst golov. Mladinci so tudi uspeno zakljuèili jesenski del in se
uvrstili na deveto mesto (13). Mlaji deèki so zasedli esto mesto (8). Nai
najmlaji, imenovani Jevniki levi, ki tekmujejo v U-8 pa so bili tretji (5). enska
ekipa tudi uspeno nastopa v 1. enski nogometni ligi in je zasedla 6. mesto.
Vsem portnikom in prijateljem nogometa pa elimo portno in uspeno leto
2008.
Marjan MEDVED- Medo

14 December 2007

OBVESTILA

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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
V Litiji IÈEMO za potrebe likanja in èièenja stanovanja urejeno in natanèno
osebo z ustreznimi znanji. Resni kandidati/ke naj poklièejo na 041 915 913.
PRODAM KIMONO za karate, cena 28 EUR in
BOKSARSKO vreèo, cena 26 EUR. TEL: 01/898-34-46
PRODAM LITOELEZNO peè na trda goriva, cena 150 EUR. TEL: 01/898-10-84
PRODAM zadnjo levo luè za golfa IV, cena 63 EUR. GSM: 041-954-766
MOKI STAR 50 LET eli spoznati ensko staro 45/50 let
za skupno ivljenje. TEL: 01/8971-554

KONJICI ZA PRAZNIKE
V Konjici tudi pozimi ne poèivamo. 29.12.2007 Konjici in vsem
ljudem dobre volje pripravljamo KULTURNO - KULINARIÈEN DAN.
Nae druenje bomo prièeli ob 15.00 uri, s sveto mao v cerkvi sv. Jerneja.
Ob 16.00 uri bo letni zbor KUD Konjica. V kulturnem delu, ki se bo prièel
ob 16.30 uri, nas bo avtor fotografij Milan Amon s fotoaparatom popeljal
kriem kraem po Konjici. Ob 17.30 uri se bo v O Litija, Podrunièni oli
Konjica, pod vodstvom Joice Amon prièela kulinarièna delavnica. Peka
slanega peciva. Pridite, veselimo se sreèanja z vami!
Vabita: KS Konjica in KUD Konjica

KUD Dole pri Litiji vabi na

BOIÈNI KONCERT

v torek, 25.12.07 ob 18. uri, v cerkvi na Dolah
Nastopajo: Pevski zbor Zlati arek, dramska skupina, gostje

VAS VABI NA TRADICIONALNO

TEFANOVO SREÈANJE

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

Nebo nam te je vzelo, ter v nebesa poslalo
in najsvetlejo zvezdo prigalo.
Ptièi so dobili tvoj glas, roe nosijo obraz,
veter dotik...

v sredo, 26. 12. od 14. ure dalje
v gasilskem domu v Jablanici
Na programu bo tako kot vsako leto Pokai kaj zna za otroke,
otroke delavnice, pozabili pa ne bomo niti na odrasle.
Vljudno vabljeni!

ivljenje sploh ni tisto,
kar se zdi - je le korak
na poti k veènosti.

ZAHVALA

MILAN KLINC st.
19.3.1936 - 3.12.2007
iz Vaè

Mineva pet let odkar si odel v veènost.

V nedeljo, 13. januarja 2008 bo ob 15. uri,
v cerkvi Lurke Matere Boje na Polniku

DOBRODELNI KONCERT ZA ELEZNIKE.
Poleg gostov iz eleznikov bodo nastopil e pvski zbor sv. Nikolaja iz Litije,
Zasavski godalni orkester in domaèe pevske zasedbe.
Vstopnice, katerih izkupièek bo namenjen eleznikom,
bodo na voljo prvi teden v januarju in pred prireditvijo.
Dodatne informacije: 041-615-020 (Joe) ali 041-992-143 (Mateja).

V SPOMIN

JANEZU BRESKVARJU
24.12.1971 - 20.1.2003

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v srcih in se ga
spominjate v molitvah ter s priigom sveè.
ena Milena ter sinovi Botjan, Bla in Matej

Ob boleèi izgubi moa, oèeta in dedka se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki ste nam nesebièno priskoèili na pomoè.
Posebna zahvala sosedom, sorodnikom, znancem, gospodu
upniku, ministrantom, pevcem, rogistom, lovcem in gasilcem.
Zahvala tudi govorcem za lepe in ganljive besede slovesa.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti, e enkrat hvala.
alujoèi vsi njegovi

VABLJENI, DA UIVATE V GLASBI IN DOBROTNO ZAÈNETE NOVO LETO!
Èeprav med nami te veè ni,
e vedno z nami si,
v naih mislih, srcih,
e ivi v nai hii,
le tvoj korak se veè ne slii.

V SPOMIN
Ata, minula so leta,
ko vas veè ni.
V srcih naih ste
in ostali boste.

Mama, èas bei,
oèi ièejo vas
mama, vaa misel
se vsepovsod rojeva.

Minilo je 13 let
od smrti naega ata

Minilo je 1 leto
od smrti nae mame

V SPOMIN

FRANCA
MEDVEDA

ROZALIJE
MEDVED

Mineva alostno leto odkar si nas za vedno zapustil dragi

1994 - 2007

2006 - 2007

Hvala vsem, ki ju hranite v lepem spominu
in jima priigate sveèke.
Vajini otroci

SLAVKO PAVLIN
Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prinaate sveèke in
postojite ob njegovem preranem grobu.
Vsi njegovi

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.

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

V SPOMIN

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

FRANCA CIRILA KRINIKA - Slovenca

ZAHVALA

iz Ribè
28.01.1946  31.10.2007
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 vse 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.

Ob izgubi mame, babice in prababice

ANGELE UTAR
iz Jevnice
(1932  2007)

11.5.1922  6.12.2002

ÈERNE
FRANC

27.8.1921  11.12.2004

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste darovali cvetje in
sveèe, ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Prehitro minevajo dnevi, tedni, meseci in leta,
odkar sta zavedno zaspala, naa draga stara.
Ostaja le e spomin na vaju in v naih srcih velika boleèina.

Vsi njeni

Sin Franci in hèerka Olga z druino

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

Boleèina se da skriti,
pa tudi solza zatajiti
le dobrega oèeta nam
nihèe ne more veè vrniti.

ÈERNE
MARIJA

Ni veè boleèin, ni veè trpljenja,
vse to je vzela veèna zemlja.
V domu je ostala le praznina
in v srcih boleèina.

V domu naem je praznina,
v srcih naih boleèina,
spomin na tebe pa ivi,
èeprav te veè med nami ni.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustila naa
draga mama, babica in prababica

ZAHVALA
Ob boleèi izgubi naega dragega moa,
oèeta in starega oèeta

FRANCA OKORNA
(1937-2007)

V teh tekih trenutkih se zahvaljujemo vsem za izreèena
soalja, podarjeno cvetje, sveèe in darove za svete mae.
Hvala g. upniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete
pesmi in trobentaèu za zaigrano Tiino.
Hvala vsem,ki prigete sveèko ali prinesete cvetje na njegov
grob.

MARIJA SMRKOLJ roj. JANÈIÈ
iz Kresnic

Od pokojne mame smo se poslovili 14.11.2007 na kresnikem
pokopalièu. Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem domaèim,
sorodnikom, sosedom in znancem za izreèena soalja, darovano cvetje in sveèe. Zahvala osebnemu zdravniku dr. Ptièarju,
g. upniku tefanu Pavliju za lepo opravljen obred in poslovilni
govor v cerkvi, praporau g. Podnebku, kresnikim pevcem
za ganljivo zapete pesmi, pogrebcem, ge. Fani Podnebek za
nesebièno pomoè in g. Setnièarju za zaigrano Tiino.
Vsem in vsakemu posebej e enkrat hvala. Ohranite jo v lepem
spominu.

V SPOMIN
Minila so 3 leta odkar si od nas za vedno odel
na mo, oèe in ata

JAKOB GOLOB
28.8.1947 - 12.12.2004

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
obièete njegov grob in priigate sveèke.
Boa, Iris in Staa

alujoèi vsi njeni

alujoèi vsi njegovi.

Nekega dne si elim na zvezdo
kjer bodo oblaki daleè za menoj...
Kjer se teave stopijo kot limonine kaplje.
Visoko nad vrhovi dimnikov boste nali me,
nekje nad mavrico, kjer letijo modre ptice
in sanje, ki si jih upa sanjati, o zakaj pa ne...?

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej ivijo,
so in tu ostanejo.

Bolezen te je vzela,
noè te odpeljala,
zemlja pokopala,
le alost je ostala.

ZAHVALA
ob boleèi izgubi naega dragega

V SPOMIN

V SPOMIN
Minilo je est alostnih mesecev,
ko nas je nenadoma zapustil in odel od nas na

BOJAN ORN ml.
24.3.1974 - 19.6.2007

15. decembra mineva boleèa 9. obletnica,
odkar je za vedno odel od nas na dragi mo,
ata, tast, stari ata in pradedek

JANEZ MEDVEEK
iz Litije

Hvala vsem, ki se ga e vedno spominjate,
postojite ob njegovem preranem grobu
in priigate sveèe.

V naem domu sta ostali alost in praznina.

alujoèi: mami, ati, sestra z druino in Mateja

Vsi njegovi

Tebe imeti je bilo bogastvo od boga poslano.
Tebe izgubiti je kot da se sesuva svet.
Praznine ni mogoèe z nièemer zapolniti.
Ugasnil je nasmeh, zastal je korak.
Odla si tako nenadoma.
Za sabo pustila svoje najdraje.

ZAHVALA
Neprièakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustila naa draga hèerka in sestra

DRAENA GUVIÆ
1985 - 2007

Ob nenadni, neprièakovani izgubi nae drage hèerke Draene se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za vso tolabo in soèutje, nesebièno pomoè, izreèena soalja, podarjeno cvetje in sveèe. e prav posebej se
iskreno zahvaljujemo druini Ðjukiæ, podjetju Kratochwill, Psihiatrièni kliniki Ljubljana, podjetju Hervis Ljubljana, sindikatu
SVIS, IP d.o.o. - IDF Ljubljana, soolkam in soolcem in g. upniku Goranu ljiviæu za opravljen obred ter vsem za zadnje
spremstvo nae hèerke na njeni zadnji, mnogo prerani poti.
alujoèi: mami Jela, oèi Cvijetan in brat Draen

FRANCIJA VOGLARJA
roj. 7.12.1933
iz Kresnic

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izreèena soalja, darovano cvetje in sveèe.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem tevilu pospremili na
njegovi zadnji poti.
Zahvala tudi ge. Almiri Jelnikar in g. Vinku Gaberku za ganljive besede, mokemu pevskemu zboru iz Kresnic, g. Setnièarju
za zaigrano Tiino in g. Petku za vodenje pogreba. Zahvaljujemo
se tudi njegovemu zdravniku dr. Ptièarju, ge. dr. Ptièarjevi ter
zdravstvenemu osebju ordinacije in zdravstvenemu osebju
ZD Litija za nudeno pomoè pri njegovi bolezni.
alujoèi: ena Veri, hèi Lidija in sin Vojko z druinama

ivljenje nam polzi iz rok
saj smo tako minljivi,
da od danes do jutri
ne vemo kaj bo.
Trpimo pa boleèino
izgube tisti, ki ostajamo!

V SLOVO

DRAENI GUVIÆ
31.5.1985 - 23.11.2007

Zapustila si nas mnogo prehitro, kljub temu, da si imela ogromno naèrtov, elja in sanj, ki so ostale neizpolnjene. V vsakem
izmed nas si pustila del sebe. Zelo te bomo pogreali in
preteklo bo kar nekaj èasa, da si zacelimo rane in da se
navadimo na izgubo naega angelèka.
alujoèi: Slobodan, Duanka Antoniè
botri: Savo, ivana, Neboja Pajiæ
in prijatelji: Tanja, Tatjana, Dejan Antoniè in Janja Konjar

