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JAVNA RAZPISA:
• za sofinanciranje izobraževanja nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva
• za izbiro izvajalca za organizacijo letovanja otrok
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Obisk ministra Podobnika in
njegovih sodelavcev na občini Litija

Novo vozilo
za pometanje
javnih površin na
električni pogon
Od meseca aprila 2008 dalje ima občina
Litija novo tehnično pridobitev, ki ustreza
ekološkim zahtevam, katere bodo v prihodnosti prav gotovo še kako pomembne. Gre
za vozilo za pometanje javnih površin na
električni pogon.

Glede rekonstrukcije državne ceste Zgornji – Spodnji Hotič se je ministrstvo zavezalo, da bo v kratkem sklicalo sestanek v zvezi s postopkom priprave
prostorskega načrta za prestavitev dela glavne
ceste G2 108/1182 Ribče – Litija na relaciji Zgornji
Hotič- Spodnji Hotič. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za ceste in občina Litija pa bodo
podpisali dogovor, v katerem bodo opredelili naloge
posameznega nosilca.

S projektom »vodovod Ribče« namerava občina Litija kandidirati na Evropski sklad za regionalni razvoj,
ki pa občini Litija glede na lego v osrednjeslovenski
regiji zagotavlja zelo nizek odstotek sredstev, zato
bo Ministrstvo za okolje in prostor skušalo zagotoviti
dodatna sredstva iz naslova vodnega sklada. Vodovod Litija – Šmartno oskrbuje s pitno vodo cca 9000
prebivalcev občine Litija in občine Šmartno pri Litiji.
Vodovod je zgrajen iz neustreznih cevi, na katerih
so izredno pogosti defekti in je zato sanacija tako z
vidika zdravstvene ustreznosti kot tudi zanesljivosti
vodooskrbe nujna v prihodnjih letih. Dogovorjeno je
bilo, da občina Litija takoj pristopi k pripravi projektne dokumentacije za sanacijo vodovodnega omrežja
Litija – Šmartno.

Vse zainteresirane kandidate, ki
bi želeli nadaljevati visokošolski
študijski program:

informatika
v upravljanju in
poslovanju

Občina Litija obvešča vse občane mesta Litija, da so se na Rozmanovem trgu ter na
zelenici ob reki Savi namestili koši za pasje
iztrebke.

12. 06. 2008 ob 17.00
v veliki sejni sobi Občine Litija,
Jerebova 14, Litija.
Vabljeni !

ki bo v soboto,

pred obeležjem Geoss
na ZG. Slivni.

Po uradnem delu bo
družabno srečanje in zabava
s Sašo Lendero.
Vabljeni

Na pobudo Društva prijateljev mladine Litija
in predšolskih izobraževalnih inštitucij smo
s pomočjo Centra za regionalni razvoj Litija
pripravili projekt OBJEM - pomoč družini v
vzgojnem procesu.
Idejno zasnovo je na podlagi izkušenj pri dolgoletnem
delu z otroci s posebnimi
potrebami opredelila profesorica defektologije Marjeta Mlakar-Agrež skupaj z
Kajo Mlakar-Agrež. Projekt bo vodila Sabrina Povšič
Štimec, koordinirala pa diplomirana socialna delavka
Sabina Resnik, ki ima izkušnje s projekti s področja
socialnega vključevanja in ki je tudi zelo kakovostno
pripravila obsežno razpisno dokumentacijo. Projekt je
bil odobren za donacijo v okviru Programa finančnega
mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma
ob ustanovitvi Sklada za nevladne organizacije, znotraj
prednostnega področja otroškega varstva.

... več na strani 6

Občina Litija
vabi vse
občanke in občane na

14. junija, ob 18. uri,

Obveščamo, da bosta Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto in Visoka šola
za tehnologijo in sisteme Novo mesto izvedli
informativni dan dne

Vozilo deluje na električne baterije, kar pomeni da
je delovanje dokaj tiho, bistveno pa je, da okolja
ne onesnažuje z izpušnimi plini. Majhne dimenzije
vozila in majhen radij obračanja omogočajo veliko
okretnost ter pometanje po težje dostopnih javnih
površinah. Zelo uporaben pa je tudi za pometanje
večjih zaprtih prostorov (garažne hiše, skladišča,…).
Tako se bo električni pometač lahko vključil tudi v
tržno dejavnost podjetja.

OČISTIMO LITIJO
PASJIH IZTREBKOV

(strokovni naziv: diplomirani/a
inženir/ka tehnolog/inja)

tehnologija
in sistemi

Društva prijateljev
mladine Litija

Po uspešno zaključenih razgovorih so se udeleženci
sestanka udeležili tudi predstavitve prvega izobraževalnega programa zunanje ureditve in podelitve zlatega znaka slovenske kvalitete Poslovnemu združenju
»Naš vrt« ter predstavitve projekta naselja pasivnih
hiš za poskusno bivanje na Veliki Preski.

prvo
praznovanje
občinskega
praznika,

8. junija 2008

v elektronski obliki na naslov:
Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: tiskarna.aco@siol.net
ali obcan@siol.net.

O BJE M

Naj za v prihodnje velja slogan, ki je na vozilu, in
sicer: »Za čisto okolje in Litijo vozim z
električno baterijo !«

(strokovni naziv:
diplomirani/a ekonomist/ka –
poslovni informatik/čarka)
ter

Prispevke pošljite do

Odobren projekt

Rudnik Sitarjevec je s strani Zavoda RS za varstvo
narave opredeljen kot naravna vrednota, zato se
predlaga, da se mu podeli status naravne dediščine.
Zaradi zagotovitve varnosti pa občina takoj pristopi
k zavarovanju vseh vhodov v rudnik. Stroške zavarovanja v celoti krije Ministrstvo za okolje in prostor.

INFORMATIVNI
DAN

Ta mesec je zopet zmanjkalo prostora za precejšnje
število člankov. Nekatere smo morali tudi krajšati.
Veseli nas, da je vse več zanimanja za objave našem
časopisu. Vsem avtorjem krajšanih člankov se posebej opravičujemo, vendar ni šlo drugače, kot da nekatere preobsežne glede na vsebino malo strnemo.
Marko Djukić

... program na strani 7

V četrtek, 8.maja 2008 je bil na Občini Litija
delovni obisk Ministrstva za okolje in prostor, ki se ga je poleg delavcev ministrstva,
pristojnih za posamezna področja, udeležil
tudi minister Janez Podobnik in direktorica direktorata Bernarda Podlipnik. Razgovori so se med drugim nanašali na: državni
lokacijski načrt za cesto Zgornji in Spodnji
Hotič, vodooskrbo v mestu Litija, vodovod
Ribče ter rudnik Sitarjevec. Razpravljali so
tudi o problematiki sofinanciranja čistilne
naprave, zmanjšanju priobalnega pasu ob
reki Savi in problematiki izvajanja določb
zakona o Geossu.

iz urednistva

V mestu Litija je veliko občanov, ki imajo psa. Vendar pa bi se moral vsak lastnik ali skrbnik živali, še
preden si nabavi svojega hišnega ljubljenčka, zavedati, da pes z vsemi lepimi stvarmi nosi s seboj za
lastnika tudi obveznosti in dolžnosti. Za žival je treba
skrbeti. Tu pa nimamo v mislih le skrbi za prehrano,
zdravje, higieno in sprehode, temveč tudi za pobiranje iztrebkov za njimi.
Zakon o zaščiti živali med drugim tudi določa, da
je lastnik dolžan skrbeti za psa, tako, da ne naredi
škode drugim - ne ljudem, ne živalim in ne okolju. K
skrbi za psa torej sodi tudi pospravljanje njegovih
iztrebkov. Naredimo torej v tej smeri še en korak
naprej.

2 Maj 2008

O D ELU OBČINSK EG A SVETA IN OBČINSK E UPR AVE

POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH

16. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 24.4.2008 ob 18.00 uri,
v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu
ugotovil sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo prisotnih vseh 23).
Predsedujoči je dal najprej v razpravo in na glasovanje potrditev skrajšanega zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z
dne 27.3.2008, ki so ga svetniki sprejeli brez pripomb.
Nato je župan s predloga dnevnega reda umaknil točko:
“Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju občine Litija – drugo branje“ in točko: “Odlok o
ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov na področju
osnovnega šolstva v občini Litija – prvo branje” ter podal na
glasovanje predlog za razširitev dnevnega reda s točko: “Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 - skrajšani postopek” ki naj se obravnava kot
1. točka redne seje. Predlog so svetniki potrdili. Tako je dnevni
red 16. redne seje obsegal 8 vsebinskih točk, od katerih povzemamo naslednje:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2008
- skrajšani postopek

Vsebina se je nanašala na preoblikovanje nekaterih proračunskih postavk pri izvajanju investicije izgradnje nove šole, večnamenske dvorane in športnega igrišča na Polšniku ter pri izpolnjevanju pogojev občine za prijavo na razpis za pridobitev sredstev
EU za potrebe čim večjega sofinanciranja projekta zunanje ureditve v naselju Polšnik iz naslova: »Razvoj podeželja in obnova
vasi.« Čeprav preoblikovanje postavk znotraj proračuna, ni imelo neposrednega vpliva na ostale projekte in njihovo realizacijo,
so nekateri svetniki opozarjali na povečevanje obsega investicije, vendar je občinski svet na koncu razprave, brez glasu proti,
sprejel predložene spremembe proračuna za tekoče leto.

Odlok o proračunu občine Litija za leto
2009 – drugo branje
Občinski svet je poleg Odloka o proračunu občine Litija za leto
2009 sprejel tudi Načrt razvojnih programov za predvidene
investicije v prihodnjem štiriletnem obdobju, med njimi omenimo samo največje po vrednosti vloženih sredstev: Dozidava
in adaptacija OŠ Litija, POŠ Vače, Čistilna naprava Litija, LC
Litija-Pogonik-Kresnice, Vodovod Ribče idr…, v sodelovanju
občine z zasebnim kapitalom pa tudi Socialno varstveni (oz.
gerontološki) center Litija ter Dom invalidov in kegljišče Litija.
V številkah pa proračun občine za leto 2009 izgleda takole:
prihodki: 13.286.770 EUR; odhodki: 14.601.910 EUR in z njimi
povezano zadolževanje 1.300.000 EUR, Tudi za to odločanje
občinskega sveta je na koncu pokazalo, da je kar 21 svetnikov
glasovalo »za« in da nobeden ni bil proti.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Litija za leto 2007 – prvo branje
V naslednji točki dnevnega reda je občinski svet po uvodni
obrazložitvi vodje oddelka za finance Marka Povšeta in predsednika Nadzornega odbora Vinka Logaja brez razprave in
glasu proti, sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Litija za leto 2007 – prvo branje. Predlog odloka za
drugo branje pa bo občinski svet obravnaval po opravljeni
notranji reviziji zaključnega računa Občine Litija za leto 2007
in po izdelavi premoženjske bilance.

Pravilnik o vpisu učencev v Zlato knjigo in
Knjigo najboljših dosežkov v občini Litija
Občinski svet občine Litija je sprejel, predvsem pa posodobil in
uskladil z novo zakonodajo in predpisi na državni ravni, nekatere določbe in pogoje za vpis učencev v »Zlato knjigo« in »Knjigo najboljših dosežkov«, ki se vsako leto po zaključku šolskega
leta, izvede na javni prireditvi, ki jo organizirajo občina ter vse
tri osnovne šole in glasbena šola v Litiji.
Pogoji in Merila za vpis v Zlato knjigo so bila usklajena tudi
s sosednjo občino Šmartno, kot je znano, od naslednjega
šolskega leta ne bo več opisnega ocenjevanja učnega uspeha,
pač pa le še številčno, za vpis pa bodo bivši »odličnjaki« od
6. do 9. razreda morali zbrati povprečje ocen vsaj 4,53 in v
posameznem šolskem letu ne bodo smeli imeti več kot eno
oceno dobro (3).

Odlok o priznanjih Občine Litija – prvo branje
Občinski svet občine Litija je v prvem branje sprejel Odlok o
priznanjih Občine Litija. v razpravi pa so svetniki podali kar
precej novih pobud in pripomb, ki jih bo moral predlagatelj
odloka do drugega branja še preučiti.

Pravna podlaga za podeljevanja občinskih priznanj se nahaja
v Statuta Občine Litija, ki pravi, da lahko občina, v skladu s
posebnim odlokom, za prispevek k razvoju občine podeljuje
priznanja in nagrade zaslužnim občanom ter organizacijam.

Modernizacija
regionalne ceste
R3-652/1457
Moravče-Čatež-Trebnje

Sprejem odločitve o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva in izvedbi projekta ”Večnamenski
objekt ob Ponoviški cesti v Litiji”
Občinski svet občine Litija je soglašal s predloženo vsebino
projekta za Večnamenski objekt ob Ponoviški cesti v Litiji, ki
zajema izgradnjo Doma invalidov in kegljišča (javni del) ter
poslovno-stanovanjskih prostorov (komercialni del, zasebnik)
in sprejel sklep, da obstaja javni interes po vložitvi proračunskih
sredstev v ta investicijski projekt ter da se predmetni projekt
izvede v obliki javno-naročniškega razmerja in v sodelovanju z
zasebnim partnerjem, ki se ga izbere z javnim razpisom.

Sprejem odločitve o ugotovitvi javnega
interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva in za izvedbo projekta “Gradnja,
upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje
odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Litija”
v obliki koncesijskega javno-zasebnega
partnerstva
Predmet tega projekta je izgradnja kabelske infrastrukture
elektronskih komunikacij za tista naselja v občini, kjer ta infrastruktura še ni zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje,
vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju, ki bo prispeval sredstva za izgradnjo.
Osnovni cilj sprejetega sklepa je bila opredelitev javnega interesa in določitev modela javno-zasebnega partnerstva ter
podelitev pooblastila županu za izbiro in izvajanje javno-zasebnega partnerstva, ki med drugim podrobneje določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja in
način financiranja izvedbe projekta.

Direkcija RS za ceste je v mesecu aprilu 2008 zaključila z modernizacijo regionalne ceste R3-652/1457 Moravče-Čatež-Trebnje. Dne
23.aprila 2008 je minister za promet mag. Radovan Žerjav
slavnostno predal v uporabo moderniziran odsek navedene regionalne ceste. Nova pridobitev pomeni boljšo povezavo med Litijo in
Trebnjem ter bolj udobno in varno vožnjo.
Dela so potekala v več fazah in so se pričela že v letu 2004, ko je bil
asfaltiran 3.960 metrov dolg odsek omenjene regionalne ceste. Zadnji
odsek v dolžini 1.170 metrov pa je bil končan v letošnjem letu. Dela, ki
so obsegala asfaltiranje vozišča in ureditev odvodnjavanja sta izvajali
podjetji SCT d.d. in Cestno podjetje Ljubljana d.d.., Direkcija RS za
ceste pa je prispevala tudi novo postavitev odbojne ograje.

Na Veliki Preski so
krajani sami zgradili
pločnik

Kadrovske zadeve:
• Občinski svet je za predstavnike ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gradec imenoval naslednje člane:
Hiršel Heleno, stanujočo Vače 76, Vače; Klavdijo Potokar,
stanujočo Graško cesta 60b, Litija in Jožeta Hostnika,
stanujočega Cesta komandanta Staneta 16, Litija.
• Občinski svet je za predstavnika uporabnikov storitev v svet
Javnega zavoda Knjižnica Litija imenoval Nevenko Pavliha,
stanujočo Cesta komandanta Staneta 7, Litija.
• Občinski svet je na vlogo OŠ Gabrovka – Dole podal pozitivno
mnenje ter prednost pri izbiri za ravnatelja šole, kandidatu
g. Igorju Hostniku, stanujočemu Gabrovka 26, Gabrovka.

Pobude in vprašanja svetnikov
Pri točki Pobude in vprašanja svetnikov, kjer je pisno vprašanje
o finančnem stanju Ljudske univerze Litija in rezultatih revizije
zastavil svetnik Dušan Hauptmana, je podan obširnejši odgovor, ki ga je moč, prav tako kot vsa ostala gradiva in sprejete
sklepe občinskega sveta, prebrati na spletnih straneh občine
Litija www.litija.si.

VLOGE ZA ZNIŽANO
PLAČILO VRTCA

Krajani naselja Velika Preska so že v letu 2007 pričeli z gradnjo pločnika
za pešce. Z gradnjo lesenega pločnika ter ograjo v dolžini 100 m so v
letu 2007 tudi zaključili.
Prav tako so v letu 2008 krajani sami, v sodelovanju z zasebnim partnerjem, na drugi strani naselja Velika Preska pričeli z gradnjo tlakovanega pločnika ter leseno ograjo v dolžini 160 m. Občina Litija je
krajanom nudila tehnično pomoč tako, da jim je omogočila uporabo
strojne mehanizacije za dokončanje del.
Nova pridobitev udeležencem v prometu, zlasti pa otrokom in pešcem,
omogoča varnejšo pot in je vredna vsega posnemanja.

DATUM
URA
PET 23.05. 19.00

KULTURNI KOLEDAR

DOGODEK
Večer kratkih avtorskih filmov Art Cluba Litija

OBČINA LITIJA, Oddelek za družbene dejavnosti,
obvešča starše predšolskih otrok, da je bila v letu
2008 uveljavljena novela Zakona o vrtcih, ki bo prinesla kar nekaj novosti na področju plačil staršev za
programe predšolske vzgoje v obdobju od septembra
2008 dalje.

SOB 24.05. 10.00 Otroška matineja: PIPI IN MELKIJAD (Miniteater)

Na podlagi omenjene novele se bo posledično do meseca avgusta 2008 spremenil tudi Pravilnik o plačilih staršev za programe
v vrtcih, ki bo podlaga občinam za vodenje postopkov in izdajo
odločb o višini plačila oskrbnine tistim staršem, katerih otroci
bodo v mesecu septembru 2008 prvič vključeni v vrtec, zato
starše teh otrok naprošamo, da vloge za znižano plačilo vrtca
oddajajo v času od 15.7.2008 do 15.8.2008 in ne prej.
Vloge lahko oddajate osebno na Občino Litija, soba 52 ali pošljete
obvezno priporočeno po pošti na naslov: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija. V primeru poslane priporočene pošiljke se
kot dan oddaje vloge upošteva datum poštnega žiga.
Za dodatne informacije oziroma za pomoč pri izpolnjevanju vlog
lahko pokličete na telefon Oddelka za družbene dejavnosti na
Občini Litija: 01/8963-438, kontaktna oseba je Jerič Marija.

sob 07.06. 18.00

18.00
TOR 27.05. 19.00
19.00
ČET 29.05. 18.00
ČET 05.06. 19.00

SRE 11.06. 19.00
SOB 14.06. 18.00
tor 17.06. 19.00
čet 19.06. 20.00

Ura pravljic
Potopisno predavanje:
Obisk EXIT festivala v Novem Sadu
Literarno srečanje:
mag. Roman Vodeb (športni psihoanalitik)
Ura pravljic

LOKACIJA
Mladinski center
Kulturni center
Knjižnica Litija
Mladinski center
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno

Otvoritev likovne razstave Gabrijela Lokarja Knjižnica Šmartno
Zadružni dom
8. odprto občinsko prvenstvo v igranju
Jevnica
na diatonično harmoniko
Otvoritev razstave:
avla Občine Litija
Za praznik občine Litija (Skupina LILA)
GEOSS
OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM
Zg. Slivna
PRAZNIKU /PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ/
Vajeniška leta
Knjižnica Litija
(samostojna likovna razstava Jože Ocepek)
Premiera gledališke igre:
Kulturni center
NAŠE EDINO BOGASTVO (ŠKD Tombas)
POLETNA MUZEJSKA NOČ:
(odprta vrata muzeja, ogled dokumentarnega
Kulturni center
filma o zgodovini rečnega prometa)

18.00
do
sob 21.06. 22.00
20.00 Predstavitev Vodnika po slovenskih muzejih in galerijah
TOR 24.06. 19.30

Občinska proslava ob dnevu državnosti

ploščad pred
cerkvijo

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO LITIJA, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200,
FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net
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O D ELU OBČIN S K E G A S VETA IN OBČIN SKE UPRAVE / AK TUALNO
Občina Litija, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
nosilcev dejavnosti na področju
malega gospodarstva s sedežem
v občini Litija
1. RAZPISANA SREDSTVA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA - V
proračunu Občine Litija za leto 2008 so na postavki »1420 Ukrepi
na področju drobnega gospodarstva« zagotovljena sredstva v višini
do 15.000 EUR za finančno pomoč k šolnini, stroškom jezikovnih
tečajev in nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita nosilcem
dejavnosti s sedežem v občini Litija, na področju malega gospodarstva za različne smeri izobraževanja oziroma usposabljanja.
2. UPRAVIČENCI - Finančno pomoč za šolnino, stroške jezikovnih
tečajev oziroma nadomestilo za opravljanje mojstrskega izpita,
lahko uveljavljajo lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot
podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju občine
Litija. Malo podjetje je podjetje, v katerem število zaposlenih ne
presega 50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 9.597.729,93
EUR.
Do pomoči niso upravičeni tisti, ki opravljajo dejavnost razvrščeno
po standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih
proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo, nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine, so v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IN POTREBNA DOKUMENTACIJA - Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega
razpisa le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz
državnih ali mednarodnih virov. Za pridobitev finančne pomoči k
šolnini, stroškom jezikovnih tečajev oziroma nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita, za dokazila o izobraževanju pridobljena v
letu 2007 oziroma v letu 2008 do poteka razpisnega roka, morajo
prosilci predložiti podpisano vlogo, ki vsebuje naziv izobraževanja,
ime in priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko, številko
računa in ime banke.
K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
• priglasitveni list, obrtno dovoljenje, ali redni izpisek iz Poslovnega
registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a,
• podpisano izjavo, da ni podjetje v skladu z določbami zakonodaje
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
• dokazilo o pridobljenem strokovnem nazivu na dodiplomskem
oz. podiplomskem programu na slovenskih univerzah oziroma
samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji oziroma mednarodno priznan certifikat znanja tujega jezika oziroma
potrdilo o opravljenem mojstrskem izpitu (overjena kopija),
• potrdilo o plačanih stroških izobraževanja oziroma usposabljanja,
• podpisano izjavo prosilca, da za namen, na katerega se nanaša
vloga, ni prejel sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
4. VIŠINA SOFINANCIRANJA - Višina finančne pomoči k šolnini,
stroškom jezikovnih tečajev in nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita se določi glede na obseg vlog in v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in lahko znaša največ 90%
stroškov šolnine, stroškov jezikovnih tečajev oziroma stroškov nadomestila za opravljanje mojstrskega izpita (upravičeni strošek).
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva prejema do dneva vračila
sredstev.
5. OBRAVNAVANJE VLOG - Prispele vloge bo obravnavala komisija.
Prepozno prejete vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani, da jih dopolnijo v
roku osmih dni od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj
v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
Prosilci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno
obveščeni v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Prosilcem, katerih vloge bodo odobrene, bodo izdani sklepi o odobreni višini
sredstev in predložene v podpis ustrezne pogodbe.
6. NAČIN IN ROK ZA DOSTAVO VLOG - Prosilci oddajo vloge do
26.06.2008. Prijavitelj lahko vlogo odda na Občini Litija, Jerebova
14 - soba 44 (II. nadstropje) ali pa jo pošlje priporočeno po pošti, v
zaprti ovojnici, opremljeno na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja
in na prednji strani ovojnice z označbo »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
IZOBRAŽEVANJE NOSILCEV DEJAVNOSTI NA PODROČJU MALEGA
GOSPODARSTVA S SEDEŽEM V OBČINI LITIJA«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.

Obvestilo

o oddaji vlog za izbor delodajalcev
v Regijsko štipendijsko shemo
Ljubljanske urbane regije za šolsko/
študijsko leto 2008/2009

Občina Litija obvešča, da je Regionalna razvojna agencija objavila Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v regijsko
štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko
leto 2008/2009. Rok za oddajo vlog je 30.05.2008 do 12.ure.
Javni poziv je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen na spletni
strani www.rralur.si.
Pravico do vključitve v regijsko štipendijsko shemo za izvajanje
kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delodajalci, ki
so pravne osebe zasebnega prava ali fizične osebe s sedežem ali
prebivališčem na območju razvojne regije, ki zaposlujejo delavce na
podlagi pogodbe o zaposlitvi in ki poleg ostalih pogojev razpisa zagotavljajo sredstva za izplačilo štipendije za celotno dobo šolanja/
študija štipendista.

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN
KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV
V ŠOLSKEM LETU 2007/2008
Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo organizira vpis učencev
v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov.
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov se vpišejo učenci iz občine
Litija, ki obiskujejo šole v občini Litija ali pa druge šole, v kolikor Občini
pravočasno sporočijo svoje podatke. Pri tem so možne tudi določene
izjeme, saj se v Zlato knjigo oziroma Knjigo najboljših dosežkov vpišejo
tudi učenci litijskih šol iz drugih občin, v kolikor njihove matične občine
svojih učencev ne vpisujejo na svojem območju.
Kriterij za vpis v Zlato knjigo je dosežen odlični učni uspeh skozi vsa
leta osnovnega oziroma glasbenega šolanja. Dosežki za vpis v Knjigo
najboljših dosežkov pa se razdelijo na dosežke s področja znanja in
dosežke z ostalih področij.
Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja znanja in iz ostalih področij so razvidni iz objavljenih pravilnikov na spletnih
straneh www.litija.si, v pisni (papirni) obliki pa jih zainteresirani lahko
dobite tudi na občini Litija, na oddelku za družbene dejavnosti in na
matičnih osnovnih šolah.
Letošnja, že 29. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, bo potekala predvidoma konec meseca
junija 2008, po zaključku šolskega leta 2007/08, v prostorih OŠ
Gabrovka-Dole, ki je letos zadolžena za pripravo kulturnega programa ob vpisu in podelitvi priznanj.
Letošnja prireditev bo predvidoma tudi zadnja po starem sistemu, ko
imajo učenci v osnovni šoli svoj učni uspeh opredeljen še z opisno oceno (odlično). Kot je znano, v prihodnje, v skladu s sprejeto zakonodajo
ne bo več opisnega učnega ocenjevanja uspeha, ampak bodo samo še
številčne ocene po predmetih. Občina Litija je v zvezi s to spremembo
tudi že sprejela ustrezni pravilnik o kriterijih za vpis učencev v Zlato Knjigo, ki bo veljal od prihodnjega šolskega leta dalje in kjer bo potrebno
po učnih predmetih od 6. do 9. razreda doseči povprečje ocen 4,53,
učenec pa bo lahko imel v posameznem razredu največ en predmet
ocenjen z oceno dobro (3).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh
Einspielerjeva 6, 1009 Ljubljana, Slovenija

Obvestilo občanom

Obveščamo vas, da ima Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč
na stvareh Ministrstva za okolje in prostor, v prostorih občine Litija
vsako sredo v mesecu maju 2008 odprto pisarno, kamor vabi
na razgovor lastnike stanovanjskih objektov, ki so v neurju s točo dne
29.06.2006 utrpeli škodo na objektih. Do sedaj je bilo povabljenih na
razgovor že prek 200 občanov. Zaradi obsežnosti dela, bo pisarna
odprta tudi v mesecu juniju in po potrebi tudi v mesecu juliju,
enako kot do sedaj: ob sredah od 10-13 ure in od 14-18 ure.
Do sredstev pomoči za odpravo posledic nesreč v stalno naseljenih
stanovanjih oziroma stanovanjskih stavbah ter na gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v katerih se izvaja kmetijska dejavnost,
so upravičeni občani, ki so utrpeli škodo, ki je bila ocenjena na 642,00
€ ali več. Vsi upravičenci bodo prejeli obvestilo, v katerem bodo
poleg navodil, prejeli tudi obrazce, ki jih bodo morali predložiti
vlogi za izplačilo škode.

Občina Litija, objavlja

javni razpis

za izbiro izvajalca za organizacijo
letovanja predšolskih in
šoloobveznih otrok v letu 2008
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
2. Predmet javnega razpisa: je izbira prejemnikov proračunskih sredstev za organizacijo letovanja predšolskih in šoloobveznih otrok iz območja
občine Litija, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin ali imajo zdravstvene
probleme.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu:
• da so registrirani kot pravna oseba, ki ima v ustanovitvenem aktu ali
statutu navedeno izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
• da bo program letovanja otrok izveden v letu 2008
• da so v preteklem obdobju izvedli najmanj 1 podoben program za
šoloobvezne otroke
• da ima zagotovljene zadostne kapacitete za izvedbo letovanja in ustrezen
kader za izvedbo
• da ima vsebinsko in finančno opredeljen program.
4. Obvezna dokazila so:
• dokazilo o registraciji ter kopija ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidno, da ima predlagatelj med svojimi dejavnostmi navedeno tudi dejavnost, ki je predmet tega razpisa
• dokazilo o razpolaganju kapacitet (prostorov) za letovanje (potrdilo o
lastništvu kapacitet ali potrdilo o rezervaciji terminov ali druga dokazila, iz
katerih je razvidno, da predlagatelj razpolaga z zadostnimi kapacitetami)
• izjava, da predlagatelj razpolaga z ustreznim kadrom za izvedbo letovanja (pedagoški vodja, plavalni učitelj, organizator športnih dejavnosti,
medicinsko osebje) in zadostnim številom ostalih kadrov za spremstvo
in varstvo otrok. Za strokovno osebje je potrebno priložiti poimenski
seznam s fotokopijami ustreznih potrdil o opravljenih tečajih, izobrazbi
ter znanjih za izvedbo programa letovanja
• izjava, da bo predlagatelj pri izboru otrok za letovanje sodeloval z službami
zdravstvenega in socialnega varstva ter s svetovalnimi službami vzgojno
– izobraževalnih zavodov na območju občine Litija
• program letovanja z opredeljenimi dejavnostmi in cilji programi, iz katerega bodo med drugim razvidni tudi termini letovanja, kraj letovanja ter
predvideno število otrok
• finančna konstrukcija programa, iz katere morajo biti razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
(prispevki staršev otrok) in sredstva, pridobljena iz drugih virov (donatorji, občina, ZZZS, sponzorstva…)
5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 8.350 EUR.
6. Kriteriji za izbor predlagateljev:
a) predvideno število otrok na letovanju: število otrok iz socialno ogrožene družine (3 točke na otroka), število otrok z zdravstvenimi
težavami (1 točka na otroka)
b) predvideno število nočitev: več kot 9 nočitev (10 točk), od 9 do 6
nočitev (5 točk), 5 nočitev ali manj (1 točk)
c) izvajalec ima zagotovljena sredstva iz drugih virov: nad 51%
sredstev iz drugih virov (30 točk), nad 30% do 50% sredstev iz drugih
virov (20 točk), do 29% sredstev iz drugih virov (10 točk)
d) Predlagatelj program izvaja: drugič (1 točka), več kot dvakrat (3
točke), več kot 5 krat (10 točk)
e) izvajalec bo organiziral in izvedel program letovanja: na
morju (10 točk), v termalnem zdravilišču (5 točk)
f) izvajalec bo letovanje izvedel: med poletnimi šolskimi počitnicami
(10 točk), izven časa poletnih počitnic (od 1.9. do 30.11.) (1 točka)
g) izvajalec ima za program letovanja predvidene dodatne dejavnosti
npr. plesne, športne aktivnosti, ipd. Izvajalec v razpisni dokumentaciji
navede mentorja z ustrezno kvalifikacijo in znanji za izvedbo dodatne dejavnosti in ob izpolnjevanju pogojev pridobi za vsako dodatno dejavnost
po 1 točko.
Višina sofinanciranja letovanja otrok bo izbranemu predlagatelju dodeljena
glede na število točk in vrednost točke, ki pa bo odvisna od prijave in višine
razpisanih sredstev za ta namen.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev - Dodeljena sredstva
na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
8. Rok za oddajo prijav in način oddajanja - Predlagatelji morajo
svoje prijave oddati do petka, 6.6.2008, osebno v tajništvo Občine Litija,
soba 44 do 10.00 ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
5.6.2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica
14, 1270 Litija. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako
»NE ODPIRAJ –vloga za sofinanciranje letovanja otrok«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne
bo obravnavala prijav, ki bodo:
a) oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
b) neustrezno naslovljene in
c) nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po
izteku roka za dopolnitev prijave, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
9. Odpiranje prispelih predlogov - Odpiranje prispelih prijav na
razpis bo izvedla pristojna komisija 6.6.2008 ob 11.00 uri v mali sejni sobi.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi prijavami pozvala k dopolnitvi prijav. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani
predlagatelji svoje prijave ne bodo ustrezno dopolnili, bo prijava izločena
kot nepopolna.
10. Izid razpisa - Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30
dni po odpiranju prijav. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o
višini sofinanciranja, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. V kolikor se
izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj
ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo za pridobitev sredstev
ter odstopil od zahteve po sofinanciranju programa.
11. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija - Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih
straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel.: 01/8963-438.

Vsebino prispevkov zbrali in uredili
uslužbenci občinske uprave.
Direktorica: Tatjana Kržišnik
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POLITIK A

SLOVENIJA POTREBUJE
POKRAJINE
Zgodba o pokrajinah se v Državnem zboru nadaljuje
že vse od sredine prejšnjega desetletja. Vse dosedanje leve vladne koalicije so v svoje programe
zapisale, da bodo izvedle decentralizacijo Slovenije
tako, da bodo ustanovile pokrajine, vendar se to se
doslej še ni zgodilo.
Poglejmo si le nekaj razlogov za uvedbo pokrajin. Če bi se razvoj Ljubljane v
smislu bruto domačega proizvoda ustavil na sedanji ravni, bi Pomurje Ljubljano
dohitelo čez 34 let, Zasavje čez 31 let, Celjsko območje pa čez 15 let. Ker se
razvoj Ljubljane ne bo ustavil, česar si niti ne želimo, je jasno, da bodo ostali
predeli Slovenije še bolj zaostajali kot doslej. Zgovoren je tudi podatek, da se
je število delovnih mest med leti 2000 in 2006 zmanjšalo v Pomurski statistični
regiji, na Koroškem, Gorenjskem, v Zasavju in še kje. Zato pa je v Ljubljani število
delovnih mest naraslo za 25.954. To so le nekateri razlogi za ustanovitev pokrajin. Sedanja vlada je tudi s soglasjem opozicije spremenila ustavo. To je pomenilo
začetek postopka priprave več zakonskih besedil, ki bodo omogočila ustanovitev
pokrajin. Glede na soglasje vseh strank v državnem zboru, razen SNS, da bomo
pripravili predlog ustanovitve 14 pokrajin v začetku aprila 2007, je vlada take
zakone tudi pripravila. Zakoni ne predvidevajo novih davkov, predvidevajo pa
prenos nalog, ljudi in okoli 1.300.000.000 evrov z državne ravni na pokrajine.
Toda februarja letos je opozicija ključni zakon zavrnila. Po sedanjem predlogu
vlade se bodo ljudje odločali za 13 pokrajin, vsak o svoji pokrajini. To je pošteno
do ljudi. Če se ljudje na kakem območju ne bodo odločili za pokrajino, bo tisto
območje priključeno sosednji pokrajini. Očitki opozicije, da gre za zapravljanje
denarja in predvolilno kampanjo vladajočih strank, niso resni. Ne glede na to, da
bo tudi ta referendum posvetovalne narave in za poslance v državnem zboru ne
bo obvezujoč in ne glede na to ali bo pokrajinska zakonodaja sprejeta v tem ali
naslednjem mandatu, je jasno, da bo sedanji ali prihodnji predsednik vlade na
mizo dobil »naročilo ljudi«. Tega pa ne bo mogoče kar tako prezreti. V SDS vemo,
da ga bomo izpolnili po volji ljudi.
OO SDS Litija

LITIJA - PO POTI RAZVOJA

V mandatnem obdobju 2006-2010, z vašo pomočjo, prav vas, občanke in občane
občine Litija iz vrst Slovenske demokratske stranke zastopamo trije svetniki: Anton Kovič (Litija, Breg, Zg. Log, Veliki Vrh…), Matjaž Gospeti (Kresnice, Jevnica, Sava, Zg. in Sp. Hotič, Vače, Sp. Log, Ribče…) ter Gregor Zavrl (Gabrovka,
Dole, Polšnik, Konjšica…). Glede na to, da si v OO SDS Litija želimo, da politiko v
občini Litija sooblikujemo skupaj z vami, kajti le tako, se bo občina lahko uspešno
razvijala in bila prijazna do vseh občank in občanov Občine Litija ter navsezadnje
tudi tistih, ki bi radi delovanje občine bolje spoznali, vas prosimo, da nam vaše
predloge ter pobude pošljete na mail: info@litija.sds.si. Na seji Občinskega sveta,
pri točki dnevnega reda pobude in vprašanja svetnikov, bomo občinski svetniki
Slovenske demokratske stranke posredovali vaše predloge in vam omogočili, da
soustvarjate pri življenju in delovanju vseh nas v občini.
Na 16. seji Občinskega sveta občine Litija, smo občinski svetniki med drugim
sprejeli Odlok o proračunu občine Litija za leto 2009. Ja, tako gre to hitro. Leta
2006 so bile volitve, v mesecu aprilu smo sprejeli proračun za leto 2009, naslednje leto ga sprejmemo še za 2010 in tu je konec mandata, ko se boste vprašali,
če smo, so, zadovoljili vaša pričakovanja ter odločili, kdo bo prav vas zastopal in
odločal v Občinskem svetu. V Slovenski demokratski stranki smo se odločili, da
podpremo proračun, kajti le tako lahko Litija stopi po poti razvoja. V proračunu za
2009 se 75.000 EUR namenja za program opremljanja in nakup zemljišč za obrtno poslovno cono. Ta sredstva so bila že več let nujno potrebna za vzpostavitev
poslovne cone ter razvoj obrtnikov in gospodarstvenikov v občini, hkrati pa se
bodo s tem ponudila nova kvalitetna delovna mesta za vse izobrazbene profile.
Na področju športa se stanje iz leta v leto izboljšuje, saj se napram letu 2006 v
letu 2009 namenja 67.000 EUR več, tako, vsi skupaj lahko upamo, da bodo klubi,
ki dobro kotirajo, uspešni še naprej, za vse tiste, ki pa še ne dosegajo zadovoljivih
rezultatov, da jim bo to uspelo čim prej. Za gradnjo občinskih cest se bo v letu
2009 namenilo 2.110.000 EUR, za oskrbo z vodo 1.255.000 EUR, za sanacijo OŠ
Litija ter Glasbene šole 1.100.000 EUR, za POŠ Vače pa 808.000 EUR. Adaptaciji
OŠ Litija ter POŠ Vače sta nujno potrebni za kvalitetno izobraževanje in varnost
vseh osnovnošolcev na tem območju. Pri gradnji občinskih cest se bo za javne
poti v KS Gabrovka namenilo 90.000 EUR. KS Gabrovka ima kategoriziranih kar
55 km cest, večji del jih je v makadamski izvedbi, zato je prioriteta sveta KS asfaltiranje javnih poti. Vložil sem tudi amandma, da bi se ta sredstva povečala, saj
so minimalna napram ostalim krajevnim skupnostim, a na žalost ni bil sprejet. Pri
oskrbi z vodo se 800.000 EUR namenja za vodovod Ribče, za katerega upamo,
da bo do leta 2010 končan. Tudi tu je svetnik SDS Matjaž Gospeti vložil amandma, da bi se sredstva povečala z obrazložitvijo, da se k rešitvi problema (ureditev
vodooskrbe) ne pristopa dovolj resno in učinkovito, a tudi ta amandma s strani
svetnikov ni bil sprejet. Takšen kot je problem v Sloveniji z avtocestami pa je v
občini Litija z internetno povezavo, največje težave imajo tu krajani na območju
KS Gabrovke, Dol, Polšnika ter Konjšice- povezave praktično ni! Občina Litija bo v
letu 2009 za IKT-gradnjo širokopasovnih omrežij namenila 25.000 EUR, sprejeli
pa smo tudi odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva in izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Litija« v
obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva. V SDS si bomo še naprej
prizadevali za hitrejši in cenejši dostop do internetnih povezav na tem območju
ter s tem ponuditi možnost bivanja na podeželju. Za konec pa - ni važno le kdo
daje gole, ampak tudi kdo brani in povezuje igro!!!
Vodja svetniške skupine SDS: Gregor Zavrl

OO SDS Litija, Podkraj 6, 1270 Litija
Uradne ure: vsak četrtek od 16. do 18. ure
tel. 040/971-000
www.litija.sds.si , info@litija.sds.si

4. občni zbor OO N.si Litija

Dne 7.5.2008 je potekal četrti občni zbor
občinskega odbora Nove Slovenije Litija.
Občni zbor je tokrat potekal v razširjenem
sestavu. Pridružili so se nam tudi člani
občinskega odbora Šmartno pri Litiji. Glavna
tema so bile priprave na državnozborske volitve in potrditev skupnega kandidata. Na zboru smo soglasno potrdili Borisa Bevca za skupnega kandidata
obeh občin. V obeh občinskih odborih bomo tudi na letošnjih državnozborskih
volitvah združili moči, da na volitvah dosežemo čim boljši rezultat ter da dobimo kandidata iz naših vrst v Državni zbor. Nova Slovenija je ena najmlajših
strank, katera bo na volitvah sodelovala šele drugič. Verjamemo, da smo v
tem mandatu, kot vladna stranka, opravičili zaupanje volivcev, da bomo dobili v tem mandatu še večje zaupanje, da dokončamo delo, katerega smo
pričeli v prejšnjem mandatu.
Izvršilni odbor N.Si Litija
SOCIALNI DEMOKRATI OO Litija
Ponoviška cesta 6, 1270 Litija
TEL: 01-898-0021
E-MAIL: sdlitija@gmail.com
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aj. Mesec ljubezni. Mesec mladosti, mesec vsega kar cveti in drhti,
mesec v katerem je tudi ob deževnih in turobnih dneh čutiti, da je nekaj
v zraku. Vsaj pri tistih, ki znam(j)o čutiti in prisluhniti sebi in drugim. In ponovno postane aktualen grafit, ki smo ga v zgodnjih osemdesetih občudovali
v podhodu iz rožnodolinskega študentskega doma na staro Prešernovo,
točno v križišče pred predsedstvom republike, današnje seveda. Se predsedstvo piše z veliko? Kdo bi vedel! In ko si zavil na levo (dobesedno), si na
svoji desni (tudi dobesedno) zagledal veličasten kip Borisa Kraigherja, včasih
tudi s kako štruco kruha pod pazduho, pač delo tudi v noč dejavnih dijakov ali
študentov. Malce naprej pa temeljni kamen dandanašnje demokracije (kako
ironično, tudi na desni), Postaja milice, Prešernova 16. Prav tista v katero so
daljnega 88-ga privedli bujnega kuštravca (ne dobesedno), ki nas je kasneje
popeljal (no, pomagali so mu še neki tipi) v dandanašnjo uravnoteženo in
sproščeno demokracijo. Bolje, da se iz takšnih in drugačnih razlogov vrnem
na izhodiščno točko in misel. Če ne drugega mi pri nadaljevanju popotovanja, na levi ostane samo še Tivoli, vse kar je ostalega pomembnega pa je na
desni, dobesedno.
orej, vsak dan preden smo se razkropili vsak na svoj faks, smo iz legendarne štirinajstice brali: Prvega ne pozabiš nikoli! Maja. Občudovali
in spraševali smo se, da ni to slučajno tista Maja iz V. bloka. Ali pa je vse
mogoče besedna igra in za tiste čase huda provokacija čaščenja praznika
dela in vseh delovnih ljudi. Napis je bil namreč na desni strani podvoza, gledano v smeri vožnje, da ne bo pomote, dobesedno? V odgovoru se takratni
cvet inteligence ni zedinil, je pa čez kar nekaj časa ta grafit postal vodilna parola nekega podjetja, ki se ukvarja z mobilnimi storitvami in v katerem se dandanes dogajajo takšne in drugačne spremembe, sprostitve in uravnoteženja.
V okolju kjer sedaj živim, pravijo podobnim dogodkom enostavno svinjarija.
Kaj hočemo, drugi ljudje, drugi običaji.
am sem prebral grafit dobesedno. Brez klicaja ter Maja z malo začetnico.
Kako pa bi drugače saj je bil napisan pod Rožnikom, svetiščem delavstva
v ljubljanski kotlini. Navsezadnje tudi tista Maja iz V. bloka ni bila nekako
v kontekstu. Pa še Cankar je vsak dan rinil tja gor in menda prav tam na
papir vrgel Hlapce, po katerih nas še dandanes mečejo vse v en koš. Sicer
sem si jih sam zapomnil bolj po stavku, ki ga izreče socialni reformator,
revolucionar, ideolog naprednjaškega in pohujšljivega socialdemokratskega
izobraževalnega društva učitelj Jerman. »Narod si bo pisal sodbo sam, ne frak
mu je ne bo in ne talar!« Kako preroško, ne vem katerikrat že. Se res nismo
nič naučili iz zgodovine. Bo res treba vse ponoviti, še enkrat preizkusiti stari
rek, da se zgodovina ponavlja. So pa nekateri res trmasti.
mpak vse tole je pa malce preveč črnogledo za mesec ljubezni. In kje
je zdaj tista Maja ali pa je bila maja? Odgovor zagotovo pozna direktor
zgoraj omenjenega mobilnega operaterja, ki je (zlo)uporabilo prisrčen slogan. Glede na njegovo plačo bi ga moral. Na Rožniku so namreč podelili delovnim ljudem, ki so ustvarili to družbo in imajo v povprečju 650 € mesečne
plače, 30.000 nageljčkov po polovico Eura, kar je enako 15.000 € ali enako
enomesečni plači zgoraj, kot primer uporabljenega direktorja. Opisano je
torej najlepši primer uravnoteženosti, vsaj matematično. Sproščenosti pa
malce manj. Komentar na to temo bodo z nageljni obdarjeni predstavniki
delovnega ljudstva podali septembra.
e oproščam, če sem bil predolg v svojem razmišljanju. Moj moto je vedno bil: Ni vse v dolžini, ampak v tehniki oziroma vsebini. Članka, seveda.
Nekateri sicer mislijo drugače. In prav je tako. Vsi različni, vsi enakopravni.
Vsi zeleni. Svetlo zeleni naprej, ostali boste malo počakali. Vsaj do naslednjih
volitev. Omenjeni direktor je verjetno svetlo zelen, prejemniki nageljnov pa
temno. Od jeze. Ampak zgodovina se, kot rečeno in ničkolikrat dokazano…
Predsednik OO SD Litija: Matjaž Aškerc
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ROJSTVO POMLADI NARODA
Bogat kulturni program Rojstva pomladi narodov sta
vodila radijska in TV voditeljica Ida Baš in igralec Pavle
Ravnohrib. S svojimi glasbenimi točkami pa so ga obogatili solistka Nina Kompare, ki je odpela slovensko himno in
pesem z naslovom Polje, kdo bo tebe ljubil ob spremljavi
citer. Komorni pevski zbor Ave je odpel himno SLS Slovenec sem in pesem Ne ouri ne sejaj. Nastopil je tudi godalni kvartet Rožmarinke
s skladbama J. S. Bacha – Air in B. Lesjaka – Po jezeru. Pevski trio Eroika pa je
kulturni program popestril s pesmima Ko zvonovi zapojo in Ni bilo zaman.

S

V nedeljo 11. maja 2008 smo v Slovenski ljudski stranki v polni dvorani Hotela
Union v Ljubljani praznovali Rojstvo pomladi naroda. S to slovesnostjo smo v
SLS-u proslavili 20. obletnico ustanovitve naše predhodnice, Slovenske kmečke
zveze, prve demokratične politične stranke po II. Svetovni vojni v Sloveniji. Tako
kot pred dvajsetimi leti smo se tudi letos proslave v lepem številu udeležili člani
OO SLS Litija. Kot slavnostna govorca sta nastopila prvi predsednik Slovenske
kmečke zveze Ivan Oman in sedanji predsednik SLS Bojan Šrot. Ivan Oman je
v svojem nagovoru med drugim dejal, da je bil kmet tisti, ki je pred dvajsetimi
leti oral ledino v prehodu iz totalitarizma v demokracijo. Učinek tega punta pa je
svobodna, demokratična in samostojna država. To je dogodek, ki ga je vredno
praznovati in se ga spominjati. O sedanji ljudski stranki pa je povedal, da bo uspevala, če bo spoštovala svoje korenine, če se jih bo zavedala in se po njih ravnala.
Predsednik SLS Bojan Šrot je dogodke izpred 20 let opisal kot dejanja pogumnih
in vizionarskih ljudi, ki so na pot demokracije stopili odločno in vztrajno. Prav
takratni dogodki pa so sprožili nesluten zgodovinski plaz, začetek demokratizacije države in na to smo lahko upravičeno ponosni. Dejal je: »Bilo bi čudno, če se
danes po 20 letih ne bi vprašali, ali je realnost vsaj malo podobna našim sanjam.
Živimo v miru in v svoji državi. Smo del velike družine evropskih narodov, ki ji tega
pol leta celo predsedujemo. Imamo svojo demokratično sprejeto ustavo. A kako
močno je zaupanje ljudi v pravno državo in kako trdna je hiša demokracije? Ali
zakoni res veljajo povsod in za vsakega izmed nas enako? Demokracija temelji na
treh temeljih, na treh vejah oblasti. Če se ena dvigne nad ostali dve, se ravnotežje
poruši. Je to še ravnotežje, če je danes, ko so pred nami parlamentarne volitve,
večina ljudi, celo politikov, prepričanih, da so to zgolj volitve predsednika vladi in
izvršilne veje oblasti, kdo bo sedel v parlamentu in sprejemal zakone, pa niti ni
tako pomembno.« Predsednik SLS je poudaril tudi, da demokracija ni nekaj kar
si izboriš in imaš za vse večne čase. Za demokracijo smo se začeli boriti pred 20
leti in se moramo zanjo zavzemati tudi danes. To je naša dolžnost, do nas samih,
do naših prednikov in naših potomcev. Kot bistvo SLS od njenega rojstva naprej
je izpostavil ljubezen do domovine in državotvorno zaščito temeljnih slovenskih
interesov. O parlamentarnih volitvah, ki bodo to jesen pa je Bojan Šrot dejal:
»Prepričan sem, da bomo na njih nastopili enotni, kot smo bili bolj ali manj vseh
teh 20 let in skupaj s Stranko mladih Slovenije. Z željo in ciljem, da nadaljujemo
proces, ki smo ga pred 20 leti sprožili. Da bo pomladno sonce sijalo enako toplo
za vse državljanke in državljane Republike Slovenije. Da bodo ljudje zaupali v pravno državo in da bo demokracija res nekaj samo po sebi umevnega. Imamo velik
zgodovinski kapital, izkušnje 20 let in energijo, ki je enaka takratni.«
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RCL
Kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01-896 27 10
F: 01-896 27 12
E: info@razvoj.si
W: www.razvoj.si

Ogled dobrih praks na
Češkem in Slovaškem
Na Češkem in Slovaškem smo si med 17. in 19. aprilom 2008 sodelavci Centra za razvoj ter predstavnika Občine Litije ogledali turistično urejene rudnike
in kraške jame. Namen naše ekskurzije je bil ogled
dobrih praks ter navezava stikov z novimi partnerji.
Ogledali smo si muzej na prostem Skalny mlin na
Moravskem krasu, kjer je prikazan postopek pridobivanja zlata. V sklopu muzeja v naravi je urejen tudi
mini adrenalinski park. Posebno doživetje je bilo ogled
jame Punkevni jaskyne na Moravskem krasu, po kateri
so nas popeljali s turističnim čolnom. Naslednji dan
smo si ogledali rove nekdanjega rudnika Zlate Hory, ki
je danes namenjen speleoterapiji (terapija v jamah, ki
pomaga predvsem pri boleznih dihal). Pot smo nadaljevali na Slovaško proti enemu najstarejših rudarskih
mest v Evropi, Banski Štiavnici. Celotno območje je urejeno kot geopark, v katerem smo si ogledali svetovno
mineraloško zbirko, geološki muzej na prostem ter se
z rudarskimi svetilkami sprehodili po rudniškem rovu.
Ustavili smo se še v zgodovinskem mestu Kremnica,
ki je za nas poznano predvsem kot kovnica slovenskih
tolarjev. Namen naše ekskurzije je bil dosežen, saj smo
zbrali vrsto novih informacij in idej, ki jih bomo lahko
uporabili pri uresničevanju razvoja v občini Litija (rudnik
Sitarjevec).

Verjamemo v turizem
V teh dneh zaključujemo s pripravo turistične strategije občine Litije. Glavni zaključki so bili predstavljeni v
sredo, 7. maja 2008, na srečanju, na katerega so bili vabljeni vsi, ki se kakorkoli vključujejo v turistično ponudbo
širšega območja občine. Verjamemo, da se ob sprejetju
dokumenta ter uresničitvi zastavljenih strateških ciljev
občini obeta dober turistični razvoj.
V nadaljevanju bo strategija predstavljena čim širšemu
krogu ljudi, Občinskemu svetu ter predvsem prebivalcem
občine, brez katerih se strategija ne more uresničevati.
Na drugi strani pa je potrebno pripraviti kvalitetne izvedbene projekte, marketinški načrt ter vpenjati izbrane
vsebine iz strategije v vse tekoče projekte, na primer
tiste, ki nastajajo v okviru razvoja regij in EU povezovanja. Pot do cilja je še dolga, vendar verjamemo, da nam
bo s skupnimi močmi uspelo.

Izdali smo zloženko
Srce Slovenije
RCL je izdal novo turistično zloženko Srce Slovenije. Nastala je v okviru mednarodnega projekta Regiomarket. Vsebuje predstavitev
turistične ponudbe geografsko
zaokroženega območja Srca Slovenije.
Opisane so zanimivosti in znamenitosti, saj želimo povezati tisto,
kar obstaja na območju. Vzpodbuditi želimo zanimanje za obisk naših krajev. Ponosni
smo na zloženko Srce Slovenije, ki je izšla v slovenskem jeziku in treh tujih jezikih: angleščini, nemščini in
italijanščini. Vendar pa je ta zloženka le začetek na poti
prepoznavnosti našega območja in zanimivosti v Srcu
Slovenije!

Delodajalci, vključite se
v regijsko štipendijsko shemo

Utrinek iz srečanja turističnih akterjev občine Litija

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je
25. aprila 2008 objavila Javni poziv k oddaji vlog za izbor
delodajalcev v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske
urbane regije za šolsko/študijsko leto 2008/2009. V shemo se lahko vključijo podjetja in tako pridobijo državna
sredstva za štipendiranje bodočih delavcev.
Zadnji rok za prijavo v shemo je 30. maj 2008.

Litija - mesto inovativnosti

Ogled Geoparka z geološko zbirko v Banski Štiavnici

Center za razvoj Litija je v okviru projekta Litija - mesto
inovativnosti konec aprila organiziral delavnice za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in ozaveščanje pomena inovativnosti za dolgoročni razvoj šol in lokalnih
skupnosti. Mojca Kodrič je z učenci in učitelji OŠ Litija
ter dijaki Gimnazije Litija razmišljala zlasti o virih za
črpanje inovacij ter inovacijskega novinarstva. Z delavnicami bomo nadaljevali tudi v mesecu maju. Rezultat projekta bo izbor najboljšega inovacijskega prispevka, ki bo
predstavljen tudi na konferenci Stanford po Stanfordu
junija v Ljubljani.

Poziv za projekte
LAS bo kmalu zunaj
Sredi junija bodo znani prvi
rezultati izbire in potrditve
lokalnih akcijskih skupin s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato bo Lokalna akcijska
skupina Srce Slovenije v maju pripravila prvi poziv za izbor projektov na območju LAS za sofinanciranje v okviru
ukrepa »izvajanje lokalnih razvojnih strategij« osi LEADER. Pozivu bodo priloženi podrobnejši kriteriji in merila
ocenjevanja vlog, ki jih je sprejela LAS, izbrani projekti
pa bodo morali izražati širši, regijski značaj. Potencialne
prijavitelje vabimo, da spremljajo objave na spletni strani Centra za razvoj Litija in v lokalnih medijih.

Čestitamo
Društvu
prijateljev
mladine …
... za uspešno kandidaturo na Skladu NVO
ter jim želimo uspešno
izvedbo projekta Objem. Verjamemo, da bo
na razpisu pridobljenih
50.000 EUR za društvo
izreden izziv, saj to omogoča povsem nove dimenzije
njihovega dela ter jim daje pomembno vlogo pri delu z
mladimi v občini Litija.

Inovativni izobraževalni
center na litijskem
Podeželju
8. maja, se je na Veliki Preski odprl Center za zunanjo ureditev. Pri dogodku pa je sodeloval
tudi RCL. S tem je litijsko podeželje pridobilo pomemben inovativni izobraževalni center, ki bo povezoval ljudi
in podjetja ter postal odličen primer podjetniške prakse
z najvišjimi kakovostnimi standardi. Na ta način se je
začela uresničevati tudi vizija prebivalcev te majhne, a
izredno perspektivne vasice v Posavskem hribovju.
Delavnica z dijaki Gimnazije Litija, 24. april 2008
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Pobuda k odprtju jasličnega
oddelka v vrtcu Čebelica
V Gabrovki v sklopu Osnovne šole Gabrovka – Dole deluje vrtec Čebelica,
ki vpisuje otroke, starejše od dveh let. Starši, ki smo zaposleni in potrebujemo varstvo za svoje malčke se soočamo s problemom, kam dati svojega
otroka potem, ko nam poteče dopust za nego in varstvo otroka in se moramo vrniti nazaj v službo.
V vrtcu v Gabrovki jasličnega oddelka žal ni in tako se vsak znajde kakor pač
ve in zna ter nekako prebrodi tisto leto, da njegov otrok dopolni starost 2 leti.
Velik problem je predvsem to, da je Litija, kjer imajo najbližji jaslični oddelek v
naši občini, precej oddaljena. To pa pomeni za starša, ki dela v Gabrovki ali njeni
okolici precejšen problem, saj je otrok lahko v vrtcu največ 9 ur. Ravno pol ure
pred službo in pol ure po njej imaš časa, da prideš do Litije in tam oddaš oz.
prevzameš svojega otroka. Neglede na vremenske razmere, neglede na delo na
cesti ipd. Najbližji jaslični oddelek je sicer na Mirni, a tam sprejmejo le 12+2
otrok, kar pomeni, da imamo precej slabe možnosti za sprejem, saj je eden od kriterijev tudi občina stalnega bivališča. Podobno je tudi s sprejemom v jaslični oddelek v Trebnjem in Šmartnem pri Litiji. Dobro bi bilo, da bi tudi v Gabrovki odprli
jaslični oddelek. S tem pa bi pridobili ne le starši, ki za svoje otroke potrebujemo
varstvo, temveč tudi sam kraj, saj bi tako nudili vzgojo in izobraževanje za vse
otroke, neglede na starost. Vsi pa vemo, da otroci in mladostniki delajo kraj živ.
Dajmo tudi Gabrovki možnost, da zaživi še bolj. Starši otrok, mlajših od dve leti
smo zbrali podpise pobude ter jih predali županu občine Litija g. Francu Rokavcu,
občinski uslužbenki ge. Mariji Jerič, predsedniku sveta KS Gabrovka g. Marjanu
Hostniku, ravnatelju OŠ Gabrovka – Dole g. Cirilu Vertotu ter vodji vrtca Čebelica
ge. Mariji Lenart. S tem pozivamo krajevno skupnost Gabrovka ter občino Litija,
da še v letošnjem letu 2008 odpre jaslični oddelek v Gabrovki ter tako pomaga
nam staršem in obenem razbremeni tudi jaslični oddelek vrtca v Litiji!
Nataša Cerovšek

ZBOR OBČANOV V KS SAVA
Dne 14.4.2008 smo v KS Sava imeli zbor občanov. Našega zbora se je
udeležil povabljeni župan občine Litija, gospod Franci Rokavec. Na zboru
je predsednik KS Jože Leskovšek, župana seznanil s problematiko našega
kraja na področju cestnega prometa, javne razsvetljave, postavitve ekoloških otokov za odpadke, zgraditve športnih objektov in drugo. Po predstavitvi in pojasnilu župana se je vnela burna razprava.
1. Krajani zahtevamo, da se s prometnimi znaki omeji hitrost, po potrebi pa tudi s
talnimi hitrostnimi ovirami. Vozniki ne prilagajajo hitrosti glede na stanje ceste
in ogrožajo pešce.
2. Javna razsvetljava je nezadostna. Pred leti so jo delavci Elektra pri menjavanju
električnih vodov enostavno odklopili in naš kraj je na nekaterih delih ostal
brez že obstoječe javne razsvetljave. Večkrat smo urgirali, da bi to kar smo že
imeli pridobili nazaj, do sedaj brez uspeha.
3. Potrebno je zgraditi ekološke otoke za smeti na Savi, Smrekarici in v Lešah. Le
tako bodo krajanom približana mesta za odlaganje odpadkov in s tem bomo
prispevali k zmanjševanju divjih odlagališč.
4. Za preprečitev poplave v Smrekarici in na Savi Savskega potoka, je nujno
potrebna izgradnja protipoplavne ovire in regulacije potoka. Bili so ogledi od
strani občine in Ministrstva za prostor in okolje. Vsi so se strinjali, da je potrebno pristopiti k preprečitvi poplav, vendar do sedaj od tega še ni nič.
5. Za potrebe ŠD Sava, PGD Sava, OŠ Sava je potrebno urediti lastništvo za
športno igrišče, ki ga vsi uporabljamo za športno in kulturno dejavnost. Za
izvajanje izobraževalnega programa Igrišče, le-to ne ustreza velikosti za mali
nogomet. Z odobritvijo lastnika dela zemljišča gospoda Berdajs Romana so
mladinci ŠD Sava pričeli z razširitvijo. V ta poseg so športniki vložili veliko
prostovoljnega dela. V pomoč sta jim pristopila KS Sava in PGD Sava. Tudi od
občine pričakujemo finančno pomoč, da bi lahko čim prej zaključili z delom.
Naši Krajani so pred leti s prostovoljnim delom in večletnim samoprispevkom
asfaltirali cesto Sava – Litija, zgradili mrliško vežico z okolico, vodovod, javno razsvetljavo; prav tako tudi Zadružni dom, ki pa je prišel v last KGZ Litija in s tem smo
izgubili primerne prostore za našo kulturno dejavnost. Prišel je čas, da tudi Sava
zaživi v prijetnem in človeku spoštljivem okolju, saj je skozi zgodovino kraja pokazala, da skupnosti ne mislimo prepustiti propadanju, še manj pa brezbrižnosti.
Predsednik KS Sava: Jože Leskovšek

Z ministrom Podobnikom v
»Srcu Slovenije«
Na Veliki Preski so 8. maja letos v prisotnosti ministra za okolje in prostor RS dr. Janeza Podobnika, predsednika obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije Miroslava Kluna, župana občine Litija Francija Rokavca in
drugih uglednih gostov ter strokovnjakov predstavili projekt Razvojna
vas Velika Preska – naselje pasivnih hiš za poskusno bivanje. Podeljen
je bil tudi zlati znak Slovenska kakovost Poslovnemu združenju naš vrt.

Ideja o postavitvi pasivnih hiš v Sloveniji se oblikuje že dalj časa; interes, ki
se je nakazal v Poslovnem združenju Naš vrt oz. v Centru za zunanjo ureditev je k strokovnemu sodelovanju oblikovanja idejnega projekta pritegnil
še strokovnjake Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Projekt, ki bi bil soroden
obstoječemu na severu Avstrije, kjer že deluje 5 pasivnih hiš za poskusno
bivanje, je predstavila doc. dr. Martina Zbašnik Senegačnik ter poudarila
primernost okolja na Veliki Preski (lega v središču Slovenije, demografsko
ogroženo področje, nova dejavnost v kraju, nova delovna mesta – razvoj). Za
projekt v Avstriji je veliko zanimanje, saj si mnogi želijo dejansko praktično
poskusiti delovanje ogrevanja, prezračevanja in drugih posebnosti eko-hiš,
preden se sami odločijo za takšno investicijo. Pomembna oz. ključna je vloga
države, ki bi spodbujala k takšnemu načinu gradnje; minister Podobnik je
zagotovil aktivno sodelovanje s subvencijami, saj bodo razpisi v kratkem že
objavljeni. Prireditev v organizaciji Centra za zunanjo ureditev d.o.o. in Centra za razvoj Litija d.o.o. je potekala v razstavnem paviljonu Mizarstva Kos.
Sklepni del prireditve je bil posvečen oblikovanju smernic razvoja za povezovanje dobrih podjetniških idej, podeželja in odgovornega odnosa do okolja.
Občina Litija bo lahko aktiven partner v takšnem inovativnem projektu, je bil
prepričan župan Franci Rokavec, ki meni, da so pravšnji tako okolje kot akterji
in da bi bilo krasno »biti prvi v Sloveniji«. Ne dvomi v pozitivne pridobitve
projekta, ki ima gotovo globalnejši pomen od zgolj občinskega ali regijskega.
Razvoj, rast in iskriv podjetniški duh ob upoštevanju tradicije, okoljskih danosti in ekološke zaveze so danosti, ki bodo na Veliki Preski gotovo še naprej
presenečale in privabljale vse, ki jim je ljubo lepo in domače, kakovostno in
izzivalno ter seveda NOVO.

ODOBREN PROJEKT OBJEM
DPM LITIJA
Projekt bo nudil pomoč staršem in otrokom pri vzpostavljanju medsebojnega
razumevanja, medgeneracijskega dialoga ter omogočal izenačevanje možnosti
za socialni razvoj otrok, ki v družinskem okolju nimajo ustvarjenih pogojev za vsestranski razvoj. Cilji projekta so izboljšanje učnega in razvojnega okolja za otroke
in mladino, izboljšanje standardov v ustanovah za izobraževanje in usposabljanje
otrok ter izenačevanje možnosti za socialni razvoj otrok in staršev v inštitucijah
družine (spodbujanje k razvoju starševske vloge v inštituciji družine).
Opolnomočenje družinske skupnosti in ukrepi za boljši socialni razvoj otrok in
staršev bodo osredotočeni na družine s težavami v vzgojnem in izobraževalnem
procesu, s posebnim poudarkom na družinah z nizkim socialnim statusom in
nižjo izobrazbeno ravnijo staršev ter družinah z otrokom s posebnimi potrebami.
Težave v družini se namreč ponavadi odražajo in prepoznavajo preko otrok (neuspeh v okviru izobraževalnega sistema, problematično vedenje, zloraba drog,
osebnostni problemi v občutljivih življenjskih obdobjih in drugo) in aplicirajo v
manjše možnosti otrok pri napredovanju. S tem imajo omenjeni otroci slabše
izhodišče na prehodu v višjo stopnjo izobraževalnega sistema, zato je cilj projekta tudi povezati inštitucije družine in inštitucije izobraževanja ter s tem omogočiti
celostno obravnavo otroka ali mladostnika v socialnih sistemih.
Projekt bomo pričeli izvajati v maju 2008 v koordinaciji Društva prijateljev mladine Litija, skupaj s partnerji DPM Trzin, Društvom Sožitje Litija in Šmartno in
organizacijo Voksne for Barn (Adults for Children, v prevodu: Odrasli za otroke)
iz Norveške. Pomembno vlogo bodo imele tudi pridružene organizacije (Mladinski center Litija, Knjižnica Litija, Vrtec Litija, Osnovna šola Litija...) in druge
inštitucije s področja vzgoje in izobraževanja v litijski občini, predvsem pri zagotovitvi kadrov in prostorov, skrbi za stik s ciljno skupino, informiranju in obveščanju
akterjev in implementaciji rezultatov projekta.
Osnovne aktivnosti, preko katerih bo v projektu dosežen namen za ciljno skupino,
so: izvajanje skupinskega svetovanja - sklop predavanj za starše; izvajanje individualnega svetovanja - redni tedenski termin za starše in otroke;
izvajanje mobilnega svetovanja neposredno v družino; vzpostavitev in
delovanje skupin za samopomoč (za starše, otroke in pedagoške delavce);
izmenjava izkušenj med strokovnjaki svetovalci v projektu - dograjevanje
izvajanih modelov pomoči ter nadgradnja modela preko sodelovanja med nevladnimi organizacijami (publikacija); vzpostavitev struktur za implementacijo rezultatov; priprava predloga k nacionalni/lokalni regulativi, ki bi zagotovil trajnost
rešitev ali dela rešitev.
Svetovalne aktivnosti za starše, otroke in mladostnike bodo predvidoma na voljo
v jeseni 2008. Vse zainteresirane uporabnike storitev projekta vabimo, da svoje
predloge in potrebe sporočite na projekt.objem@gmail.com.

ODGOVOR NA ČLANEK
JOŽETA KIMOVCA (2)
Članek g. Jožeta Kimovca v zadnji številki Občana v
vsakem primeru zahteva odgovor. Avtor članka ni niti z enim stavkom demantiral mojih trditev o finančnem vložku iz proračuna Občine Litija v določenem
obdobju v naselje Slivna in Vače. Izgled Vač in Slivne pa pove vse. In ko ni
argumentov, se je najlažje poslužiti neresničnih, zavajajočih in žaljivih trditev. S
kakšnim namenom, zagotovo ve avtor sam. Ker je bil g. Jože Kimovec v svojem
članku zelo konkreten, je prav, da na njegove trdive tudi tako odgovorim. Na
bivšega župana g. Mirka Kapljo nikakor ne “zlivam gnojnice”, kot se je izrazil
g. Kimovec. Moj odnos do bivšega župana je vsekakor korekten, g. Kimovec
pa pozablja, da je župan javna oseba, ki je odgovoren za proračun občine, v
omenjenem primeru finančni vložek v vasi Slivna in Vače. Njegovo delo je lahko
deležno tudi kritike, kar je na izvoljivi funkciji potrebno vzeti v obzir. Za razliko od
nekaterih, ki za podkrepitev svojih neresničnih trditev uporabljajo tudi osebne
diskreditacije, pa je moj način dela korekten, dosleden in ko je to potrebno tudi
kritičen. Presenetila me je tudi navedba g.Kimovca o zemljišču, ki sva ga z ženo
kupila na Vačah. Zemljišče je ocenil zapriseženi sodni cenilec, za prodajo pa je
bil objavljen javni razpis. Po zaključku razpisa sva zemljišče pošteno kupila. G.
Kimovec omenja tudi bivšega občinskega svetnika, za kogar bi bilo dobro, da
bi zadeve pojasnil. Prepričan sem, da bi omenjeni občinski svetnik g. Kimovcu
z veseljem odgovoril na vsa njegova vprašanja. G. Kimovec omenja potrebo po
sklicu zbora krajanov na Vačah, kjer se bodo zadeve pojasnile. Zbor krajanov
sta v začetku leta sklicala župan občine Litije in predsednik KS Vače. Prisotni so
mi zaupali vodenje zbora, žal pa med zbranim ni bilo g. Kimovca, da bi zadeve
pojasnil. Seveda pa ima vso pravico, da v skladu s statutom občine Litija zbor
krajanov tudi skliče. Ker ne želim, da neresnične in zavajajoče navedbe ostanejo brez resničnih dejstev, sem se ponovno oglasil. S tem svoje dopisovanje
preko medijev tudi zaključujem, saj, kot je pa pravilno ugotovil g. Kimovec, naju
čaka še veliko drugega dela. In za razliko od g. Kimovca, naj najino “dopisovanje” sklenem brez cinizma; krajane Vač in Slivne veže veliko sorodstvenih
in prijateljskih vezi in s skupnimi močmi lahko vsi, z dobro voljo in pozitivno
energijo, pripomoremo, da bosta naši vasi dobili lepši izgled in tako privabili
več obiskovalcev, ki bodo naši imeni ponesli tudi v druge slovenske kraje in
preko naših meja.
Pavel Hiršel, Vače - občinski svetnik

HOTIČ DOBIL OBRAČALIŠČE
ZA AVTOBUS
V mesecu marcu 2008 so se začeli intenzivni pogovori v zvezi z obračališčem
avtobusa v Hotiču za potrebe otrok OŠ Hotič in VVZ Taček. Starši otrok smo
zgroženi nad prometno (ne)varnostjo v našem kraju (ni varnih poti, ni prehoda za pešce, ni pločnikov) in tudi šolski avtobus ustavlja na najbolj nevarnem
odseku oz. kar na regionali cesti Litija – Ljubljana. Starši otrok in zaposleni
na OŠ Hotič in VVZ Taček smo že nekaj let opozarjali na to perečo prometno
problematiko. Ker se ni nič premaknilo, smo bili krajani prisiljeni stvari vzeti
v svoje roke in poiskati ustrezno obračališče za avtobus, kjer bi lahko učenci
in vrtečani varno vstopali in izstopali. Skupaj z gospo predsednico KS Hotič
Marijo Bajde in s pogodbenim prevoznikom g. Rudijem Grmom smo odšli
na ogled lokacij za obračališče avtobusa v vasi Zg. Hotič in našli primerno
lokacijo na zemljišču gospe Anice Rovšek. Občina Litija in lastnica zemljišča
sta nato podpisali pogodbo o ustanovitvi služnosti za obračališče avtobusa
za dobo 5 let. Z vztrajnostjo smo tako prišli do začasne rešitve. V bodoče
bo potrebno delati na tem, da se pridobi zemljišče pri OŠ Hotič za namen
parkiranja in avtobusnega postajališča, kar bi bila trajna rešitev tudi za kasneje, ko se bo gradil prizidek in vrtec pri šoli. Z obračališčem pa še ni konec
prometnih nevarnosti v Hotiču. Naša nadaljnja skrb bo, da občina čimpreje
pristopi k izgradnji pločnika ob regionalni cesti v Sp. in Zg. Hotiču in zagotovi
varne prehode ceste pri avtobusnih postajališčih. Saj tako obstaja bojazen,
da se bo zdajšnje nevarno prehajanje regionalne ceste v Hotiču nadaljevalo
vse do tedaj, ko bo asfalt umazala otroška kri. Na koncu se zahvaljujem Vsem,
ki so na kakršenkoli način pripomogli, da je Hotič dobil obračališče.
V imenu staršev Hotiča: Vlasta B. Klemenčič

kaj naj recem... ?
Hja, nekako sem se odločil, da je naslov »Slep je…« že malce »mimo«, beri: zastarel.
Glede na vaše pritrdilno burne odzive na moje pisanje lahko z zadovoljstvom rečem,
da nismo več tako slepi, oziroma si ne zatiskamo oči, kot so si jih (nekateri) še pred
časom. Morda bo kdo rekel, da sem prevelik optimist, pa vendar z veseljem opažam,
da občani čedalje bolj kritično opazujete svojo bližnjo, pa tudi daljno okolico, katere
del smo konec koncev vsi. Opažam, da vam le ni vseeno, kaj in kako se dogaja z našo
občino, kaj počnejo naši občinski veljaki in uslužbenci. Manjka le še pika na »i«, to je,
da začnete opozarjati tudi naglas (morda s članki v tem časopisu, z glasovanji in komentarji na naših spletnih straneh, lahko tudi samo za šankom). Živimo v 21. stoletju,
ko nas z vseh strani dobesedno bombardirajo z informacijami, katere lahko vedno
tudi »spustimo skozi sito« , če želimo seveda. Na spletu je ogromno število forumov,
blogov in ne vem česa še, kjer »navadni smrtniki«, ki niso vešči novinarskega jezika,
pišejo v preprosti slovenščini, vsem razumljivo, o svojih in problemih okolice, kjer
živijo, pa tudi o nacionalnih temah, brez dlake na jeziku. Vsak poizkus cenzure se v
teh mnenjih hitro izkaže za jalovo početje, čeprav bi bila, resnici na ljubo, včasih tudi
manjša cenzura dobrodošla. Sicer pa imamo vedno možnost izbire. Če nam mnenje
ali početje ne paše, ga pač ne beremo ali gledamo, kar velja tudi za »Big Brotherja«.
Pa se ne mislim spuščati v tovrstne razprave. Ne bi si rad domišljal, da je kdo »iz
stroke« bral moj članek v prejšnjem Občanu, vendar sem z zanimanjem opazoval,
kako so popravljali luknje na približno tako dolgem odseku med križiščem v Dolskem in tamkajšnjim pokopališčem, kot je bil odsek v Senožetih, ki je povzročil toliko
nejevolje. Zanimivo je bilo predvsem to, da ni bilo nobenih zastojev, čeprav so cesto
(po stari navadi) popravljali v najhujši prometni konici. Sicer tega niso počeli ponoči,
vseeno pa so bila dela izvedena na način, kot sem si ga prejšnjič drznil predlagati. Ja,
vem, da niso ravnali tako, ker bi jim jaz »razsvetlil obzorje«, toda kdo ve, morda pa je
članek brala »piarovka« ga. Tina Bučič iz DRSC-ja. Kakorkoli, izvajalcu CPL pohvala,
pa čeprav to zveni kot reklama. Ne morem pa si kaj, da se ne bi v isti sapi vprašal (saj
zdaj verjetno že veste, kdo je odgovoren), zakaj, hudiča, je bilo v Senožetih potrebno
najprej zakrpati luknje, zapreti cesto, povzročiti zastoje in se potem umakniti s kompletno mehanizacijo, čez slabe tri tedne pa ponovno pripeljati vse stroje, ponovno
zapreti cesto, ponovno povzročati nejevoljo, ter še čez sveže zakrpane luknje povleči
povsem novo plast asfalta. ZNANSTVENA FANTASTIKA zame, »navadnega smrtnika«. Če si izračunam samo stroške dvakratnega prevoza mehanizacije, boli glava.
Zagotovo zna to znanstveno utemeljiti le stroka, oziroma njena predstavnica za stike
z javnostjo, ga. Tina Bučič. Prav z zanimanjem čakam kakšen odziv, saj je tudi kakšen
Litijan zaposlen v omenjeni Družbi RS za ceste. Tudi vi čakate, spoštovani bralci,
kajne. Lep pozdrav do prihodnjič!
mag. Marko Doblekar
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Uspešno delovanje Središča za vseživljenjsko učenje - V lanskem oktobru smo v Knjižnici Litija odprli Središče za vseživljenjsko učenje.
Poleg novih računalnikov, ki omogočajo samostojno delo in učenje, smo dejavnost središča še razširili, organizirali smo več delavnic, tečajev in predavanj. Zelo odmevni in obiskani sta bili delavnici rešiljeja in tečaj španščine.
Na delavnici rešiljeja so se stkale močne prijateljske vezi, ljubiteljice ročnih
del pa smo si obljubile, da se že jeseni ponovno srečamo. V kratkem času je
nastalo veliko umetnin, vse, ki vas ročna dela zanimajo, pa bomo že jeseni
povabili na nove delavnice.

OTROŠKE MATINEJE: V mesecu maju se zaključuje
sezona otroških prireditev v dvorani na Stavbah.
10. maja je Lutkovno gledališče Fru-fru predstavilo
znano pravljico o Zlatolaski in treh medvedih, posebna poslastica za otroke pa se bo zgodila v soboto,
24. maja, ob 10. uri, ko prihaja v goste Miniteater iz
Ljubljane. Legendarni slovenski igralec Jurij Souček
bo predstavil znamenito zgodbico o PIPIJU IN MELKIJADU, dveh pujsih, ki že nekaj časa navdušujeta
staro in mlado po Sloveniji. Vabimo vse otroke in
njihove starše, da 24. maja »pripujsate« v dvorano
na Stavbah na srečanje s Pipijem in Melkijadom,
malim in velikim pujsom. Vstopnina: 3 €
PRIREDITVE: Letos bomo v naši občini prvič
praznovali praznik občine – 16. junij, kot spominski
dan ustanovitve Geossa-a. Osrednja prireditev bo
v Zg. Slivni, v soboto, 14. junija, ob 18. uri, na njej
pa bodo prvič podeljena tudi občinska priznanja.
Po uradnem delu bo družabno srečanje, kjer bo obiskovalce zabavala Saša
Lendero.
Dan državnosti bomo tudi letos, kot je že v navadi, obeležili na predvečer praznika,
v torek 24. junija, ob 19.30, na ploščadi pred cerkvijo v starem mestnem jedru.
Vljudno vabimo vse občanke in občane, da se nam pridružite in s tem izkažete
spoštovanje in pripadnost Sloveniji, naši domovini.
MUZEJSKA DEJAVNOST: V soboto 21. junija, bo po vsej Sloveniji potekala sedaj
že tradicionalna POLETNA MUZEJSKA NOČ, ko svoja vrata odprejo vse muzejske
ustanove po državi. Tudi v našem zavodu se bomo pridružili temu projektu in tega
dne pripravili brezplačen ogled muzejskih zbirk, ogled dokumentarnega filma o
zgodovini rečnega prometa ter predstavitev novega Vodnika po slovenskih muzejih in galerijah.

LJUDSKA UNIVERZA

Zaključek Bralne značke 2007/2008 - Maj je za mnoge najlepši
mesec leta, pomlad je v polnem razcvetu. To je mesec, ki smo si ga v knjižnici,
v sodelovanju z mentoricami, izbrali za zaključek bralne značke. Najmlajši
cicibralci so si 7. maja za nagrado ogledali predstavo Muca Copatarica, v
izvedbi gledališča Fru - fru. Kar 241 jih je bilo iz obeh občin. Okrog 1150
šolarjev pa je sredi maja uživalo v dveh filmskih predstavah, Horton in Asterix
na olimpijadi sta zagotovo navdušila. Trudimo se, da izberemo filme, nastale
po knjižni predlogi.

ŠTAFETA KULTURE

... je prireditev ob 2. rojstnem dnevu Mladinskega
centra Litija, v soboto 24. maja 2008, na dvorišču
MC Litija (Ukmarjeva hiša - Ponoviška 12) v organizaciji Društva Tombas in MC Litija...
V času popoldanskih in večernih prireditev bomo
poskrbeli za gostinsko ponudbo. Poleg pijače bo za najbolj vztrajne in lačne na voljo tudi pasulj. Vabljeni vsi,
ki konec maja začutite kanjček nostalgije, vsi navdušenci nad avtohtonim litijskim ustvarjanjem, redni in občasni obiskovalci Mladinskega centra Litija!
09.00 Štafeta mladosti
10.00 Ex tempore Likovnega ateljeja Litija – likovni vtisi Litije
15.00

Ujemi veter – izdelovanje vetrnic za otroke in mladino
(vodena ustvarjalna delavnica)

16.30 Učiteljski ženski pevski zbor KUD Litus
17.00 Pribor - literarni nastop
17.30 Bounce – nastop plesne skupine
18.00 Marko Djukić (Društvo Tombas) - literarni nastop
18.30

Otvoritev razstave ex tempora:
Slikarsko delo v procesu nastajanja (avtorji člani LILA)

19.00 Perkakšns in Kike (HUD KUD) - glasbeno plesni nastop
20.30 Rock skupina Galama (Zagorje)
21.30 glasbeno presenečenje večera

TISTEGA LEPEGA DOPOLDNEVA

V Mladinskem centru Litija je bila meseca maja na ogled razstava
učencev Osnovne šole Litija podružnice s prilagojenim programom.

V LU Litija bodo v šolskem letu 2008/2009 potekali naslednji programi,
za katere se lahko prijavite že sedaj na številko 01/8980-570 ali osebno
na sedežu zavoda Trg na Stavbah 8a, Litija. Za tečaje sprejemamo samo
informativne prijave, ker cena še ni oblikovana. Pričetek bo predvidoma v
mesecu oktobru. Zainteresirani naj sporočijo svoje podatke po telefonu,
natančne podatke vam bomo sporočili pisno.
I. EKONOMIJA
•Trgovec, IV. stopnja - poklic: prodajalec (pogoj za vpis je končana osnovna šola. Izobraževanje traja 2 leti).
•Trgovec, dokvalifikacija - poklic: prodajalec (pogoj za vpis je nedokončana
srednja šola IV ali V. stopnje, izobraževanje traja od 1 semestra do 1 leta).
•Prekvalifikacija v trgovca - poklic: prodajalec (pogoj za vpis je
končana 3-letna poklicna šola. Izobraževanje traja 1 semester).
•Ekonomski tehnik, prekvalifikacija - poklic: ekonomski tehnik/tehnica
(pogoj za vpis je končana šola V. stopnje. Izobraževanje traja 1 leto).
•Ekonomski tehnik, dokvalifikacija - poklic: ekonomski tehnik/tehnica
(pogoj za vpis je nedokončana šola V. stopnje. Izobraževanje traja 1 do 2
leti).
•Ekonomski tehnik, V. stopnja, poklicno-tehniško izobraževanje - poklic:
ekonomski tehnik/tehnica (pogoj za vpis je končan program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec, administrator ali poslovni tajnik.
Izobraževanje traja 2 leti).
II. STROJNIŠTVO - Strojni tehnik, V. stopnja - poklic: strojni tehnik (pogoj
za vpis je končana kovinarska šola. Šolanje traja 2 leti).
III. JEZIKOVNI TEČAJI ZA ODRASLE: angleščina, nemščina, francoščina,
italijan-ščina in slovenščina za tujce.

Tomislav Hutar na ogled postavi - »Vitke plastike Toma Hutarja
pričajo o večni človekovi želji preseči že preseženo. Pričajo o potrebi stremeti
k popolnosti…gledalce navajajo na znova odkrit občutek za lepo in elegantno…« je med drugim zapisal akademski kipar Zoran Poznič ob prvi razstavi
v lanskem letu. Za prizorišče druge razstave je Trboveljčan izbral Knjižnico
Litija. Skulpture iz nerjavečega jekla so navdušile obiskovalce, vitka telesa si
lahko ogledate v obeh nadstropjih knjižnice. V kulturnem programu so nastopile pevke Učiteljskega pevskega zbora KUD Litus OŠ Litija. V svet gladkih in
vitkih linij Toma Hutarja boste lahko vstopali do konca maja.

Otvoritev razstave je bila 7.5.2008 ob 11. uri na dvorišču MC Litija. Dopoldne
je bilo prekrasno, toplo in sončno, vsi prisotni na otvoritvi smo si naredili en
prekrasen dan, ki ga imamo še vedno v lepem spominu. Zbrali smo se na
dvorišču, saj so prostori MC Litija premajhni za 45 učencev podružnice in njihovih 10 vzgojiteljev in učiteljev. Otvoritve so se namreč udeležili vsi učenci in
celoten kolektiv podružnice. Zelo veseli smo bili tudi obiska staršev in starih
staršev učencev ter prebivalcev Stavb. Polno dvorišče MC Litija sta s pesmijo
najprej razveselila učitelja šole Sandra Rihter in Vili Guček . Nato so z recitacijo nastopili učenci 9. in 10. razreda, program je navdušujoče zaključil pevski
zbor podružnice. Prvič se je javno predstavil z dvema pevskima točkama v
katerih blesti solist Franci Feštanj. Nato smo z aplavzom nagradili pogum mladih ustvarjalcev, ki so prispevali dela za razstavo, stopili v razstavni prostor
in s tem otvorili razstavo. Likovna dela govorijo o tenkočutnem opazovanju
okolice, preizkušanju različnih likovnih tehnik, vztrajnosti avtorjev in njihovih
pedagogov in zavidljivi risarski spretnosti. Za lepo razstavo in otvoritveni
program se ponovno zahvaljujem učencem Osnovne šole Litija podružnice s
prilagojenim programom in kolektivu podružnice.

10 LET LESENIH ROGISTOV

vabi na predstavo

Naše edino bogastvo

Leseni rogisti so s slavnostnim koncertom počastili 10. obletnico svojega
dela. Športna dvorana v Kresnicah je bila v soboto, 10. maja nabito polna.
Med številnimi obiskovalci so bili tudi posebej vabljeni gosti, med njimi podžupan
litijske občine Anton Kovič, župan občine Moravče Martin Rebolj, predsednik Avstrijske zveze lovskih rogistov Peter Maierhofer in slavnostni govornik,
muzikolog mag. Igor Cvetko. Na odru so blesteli odlično pripravljeni jubilantiLeseni rogisti in med njimi ustanovitelj skupine, njihov vodja in avtor rogov Jože
Setničar.

v izvedbi Izrednega teatra

Premiera 14.6. ob 20.uri (vstop samo z vabili),
prva ponovitev 19.4. ob 20. uri
v dvorani Kulturnega centra Litija.
Overmanovo maščevanje v Knjižnici Šmartno - Dijak Gimnazije
Litija, Tadej Čopar je prvo knjigo Platnikov urok napisal pred dvema letoma.
Druga, Overmanovo maščevanje je na police knjigarn in knjižnic prišla v teh
dneh. Tadej je knjigo predstavil 15.05. v knjižnici Šmartno. V kulturnem programu so sodelovale učenke GŠ Litija Šmartno.
Manca Juvan Hessabi na zaprtju svoje razstave - Običajno je,
da se z avtorjem srečamo ob odprtju. Tokrat smo naredili izjemo, počakali
da Manca pride iz Teherana. Manca Juvan Hessabi je prišla na zaprtje svoje
razstave in v knjižnici smo se ji s ponosom zahvalili, ker smo lahko razstavljali
zgodbe afganistanskih žensk, ki so zahodnemu človeku na trenutke nedoumljive. Večkratna Emzinova nagrajenka pa je odgrnila tančico skrivnosti, razkrila, da zahodni svet na preveč črno bel način predstavlja življenje in značilnosti
islamskega sveta. Povsod so izjeme, zaradi najbolj svetlih se splača zjutraj
prebuditi in začeti nov dan, poln ustvarjalnega zagona. Manca se iz Litije
odpravlja naprej, na odprtje razstave v Ukrajini.
»Nogomet, užitek brez viagre« - Za tem naslovom se skriva literarno
srečanje z mag. Romanom Vodebom, športnim psihoanalitikom, ki vsake toliko razburi slovensko javnost s čisto svojo interpretacijo športa, navijanja…
Mag. Vodeb pravi: če hočemo razumeti šport, ga moramo prevesti, tako kot
sanje. Predstavitvi njegovih del bo sledilo še predavanje z elementi psihoanalize, namenjeno odraslim poslušalcem, ki jih zanima najširši pogled na šport
in njegovo doživljanje v življenju posameznik in družbe. Drugačno predavanje,
ki bo pred začetkom evropskega nogometnega prvenstva 2008, bo 27. maja
ob 19. uri, v Knjižnici Litija.
Pred visokim poletjem še slikarski razstavi - Z junijem se prireditve počasi odpravijo na krajše počitnice, vendar se že pripravljamo na nov
začetek v jeseni, s pregledovanjem prispelih ponudb umetnikov, pisateljev
iz domačih krajev, pa tudi širše. V Knjižnici Šmartno se bomo 5. junija ob
19. uri srečali s pirografom in slikarjem Gabrijelom Lokarjem, ki se je pred
leti že predstavil z izžganimi podobami v lesu. Tokrat bo predstavil še svojo
slikarsko plat. V Knjižnici Litija pa bomo 17. junija ob 19. uri odprli samostojno
razstavo Jože Ocepek, letošnje večkratne nagrajenke na področju kulture,
tudi prejemnice Zlate palete, priznanja za odličnost na področju amaterskega
slikanja in ustvarjanja.
Aleksandra Mavretič

Naše edino bogastvo je avtorska komedija gledališke skupine,
ki v trenutni zasedbi deluje od lanskega oktobra.
Besedilo in režija: Marko Djukić
Igrajo: Branca Hočevar, Nataša Germ, Mojca Kodrič,
Jure Dimec, Matic Konjar, Roman Tišler in Zoran Štepic.

V Muzeju premoderne
umetnosti smo gostili
DamirA Avdića- Diplomatz
Na “Premodernem simpoziju” je koncertno predstavil svojo avtorsko psiho
poezijo ob spremljavi el. kitare. Damir je umetnik besede, ostre kot britev,
neposredne kot strel v glavo, izkrene kot srce. Brez kompromisov in iluzij,
žilav, napet in drzen v svoji izpovedi. Njegova električna kitara glasno podkrepi vsako besedo, sam s svojim orjaškim vokalom, ki strelja pripoved kot
mitraljez. Damir Avdić iz Tuzle je pesnik, kitarist,pisec, mislec, igralec, ki na
slovenski turneji predstavlja novi CD in pravkar izdano knjigo Na Krvi Čuprija
(Most na krvi).
Tomaž Dernovšek- Vinči
Muzej Premoderne
Umetnosti vabi vse
ljubitelje umetnosti na
ogled stalne zbirke slik
premoderne umetnosti!
V mesecu juliju in avgustu
GOSTIMO MODERNO
GALERIJO! Predstavitev fotodokumentacije projekta,
koordinator Tomaž Kučer.
www.premoderno.com
Vabljeni!

V 10-ih letih izdelovanja in uglaševanja so se Jožetu uresničile sanje, da bi na
»preprosta« lesena trobila, brez tipk skupina zaigrala znano in razpoznavno
skladbo podobno kot pihalna godba. Dejansko so zvoki lesenih rogov še lepši,
globlji in ustvarjajo v prostoru vibracije, ki poslušalcu sežejo čisto do dna srca.
Take skupine ni v Sloveniji ne v svetu, zato smo lahko upravičeno ponosni na
našega Jožeta in njegove muzikante. Skupina je prejela iz rok g. Jožeta Gorenca
- predsednika ZKD Litija jubilejno Jerebovo priznanje za dosežke na kulturnem
področju. Svečanost rogistov je popestrilo petje moškega pevskega zbora iz
Polšnika in »mukanje« na leseni pastirski rog pastirja- planšarja iz Velike Planine.
Poleg govornika g. Cvetka, ki je rogiste predstavil po strokovni plati, so se na
odru zvrstili tudi predstavniki drugih društev in prijatelji rogistov. Še posebej naj
izpostavimo njihove prijatelje iz Društva za priznanje praženega krompirja kot
samostojne jedi, ki so poleg praktičnega darila spražili več kot 20 kg krompirja, s
seboj na 4 dnevno gostovanje, na festival v Tokaj na Madžarskem pa so povabili
tudi rogiste.Tja odhajajo že ta teden. Gospod Peter Maierhofer je rogistom poleg
lepega nagovora podelil tudi zlate plakete avstrijske lovske zveze. Pri tem lahko
povemo, da so leseni rogisti poleti vabljeni na Dunaj, kjer bodo nastopili na velikem gala koncertu. Jubilejni koncert lesenih rogistov je bil izredno lep in zanimiv
kulturni dogodek in če ga želite videti en delček tudi vi, spoštovani bralci Občana,
vam sporočamo, da bo na TV-SLO predvajan posnetek 1. nedeljo v Juniju, v oddaji IZVIRNI. Za veselje in ples so po prireditvi poskrbeli mladi in neumorni člani
ansambla JUHEJ! Našim rogistom želimo uspešno nadaljevanje ustvarjalnega
dela tudi v prihodnjih letih.
Kulturno društvo Kresnice
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ZANIMIVOSTI

Kaj storiti z Litijo?
TOLERANČNA HIŠA

Včasih napišem kaj lahkotnega. Tokrat je na vrsti tema, ki slovi kot najstarejši
posel. Seveda vas večina, ki tole bere ne ve, kaj je tolerančna hiša. Da se boste
lažje odločili ali boste to kolumno prebrali ali ne, bom kar takoj pojasnil za kaj gre.
Torej, tolerančna hiša je kupleraj, kurbišče, bordel, kakor koli že hočete. Ni pa to
javna hiša, ker pri nas tovrstnih hiš žal (še) ni. Ker ni javna hiša, tudi ne morem in
ne smem pisati kje se nahaja in kdo je madam v njej. Jo pa v Litiji imamo, to je
kar dobro znano. Vendar se o tem govori nekako šepetaje, seveda zgolj v moških
družbah. Za šanki, po kakšnih štirih, petih rundah, ko se dedcem razvežejo jeziki, pa
domala vsi o tem vse vedo. Ampak, da ne boste mislili, da je to za Litijo kaj novega.
Niti ne, saj se spomnim, da so kmalu po vojni dve ali tri gospe, kar uspešno izvajale,
to sicer prepovedano obrt. Če pa gremo še bolj nazaj, so bile v Ljubljani javne hiše
legalne in oblast je to gospodarsko dejavnost dobro obvladala. Punce so naselili v
posebno hišo, kjer so tudi stanovale in ordinirale, prehranjevale pa so se v bližnjih
gostilnah. Prav to je šlo nekaterim pobožnim meščankam na jetra, ker naj bi bilo
zapeljivo sprehajanje gospodičen po mestu, ki mešajo glave moškim, v nebo vpijoč
greh. Otrokom so z dlanmi zakrivale oči, dedce pa v času, ko so dame odhajale na
kosilo, držale doma, če se je le dalo. Toda pravega uspeha ni bilo. Otroci so slej ko
prej izvrtali kakšno luknjo, skozi katero se je videlo v to hišo, dedci pa so tudi vedno
našli izgovore, da so si lahko blago od blizu ogledali. Prav to je bilo za marsikoga
že usodno. Videti krasno blago, ki se samo ponuja in da ga ne bi kupil? To bi bila
pač neumnost, so v tistih časih razmišljali moški. No, da ne bom pozabil Litije. V
eni od ljubljanskih tolerančnih hiš je bila tam okrog leta 1903, v službi tudi neka
Litijanka, ki si je nadela umetniško ime Aneta. Bila je zelo znana in znamenita in
je bila daleč najbolj zaželena. Aneta je namreč zaslovela po vsej Ljubljani in okolici
kot nenavadno izvrstna delavka. Kaj je točno počela z dedci, da so čisto znoreli, se
ne ve več, ker so vse priče oz. neposredni uporabniki že zdavnaj v raju. Domala po
vsej deželi Kranjski se je razširil glas o »naši« Aneti in tudi Litija ni mirovala. Sicer
pa je vedno tako, da so glavni uporabniki tolerančnih hiš klienti od drugod. Da bi
se kakšen dedec v domačem kraju pečal s to stvarjo, je malo verjetno. Slej ko prej
bi zadeve prišle na dan in v mnogih hišah bi bil cel hudič. Če sklepam po nenehnih
pritožbah ljudi, da jim razne litijske beznice kalijo nočni mir in počitek, da pijanci
vpijejo in delajo hrup sredi noči, bi rekel, da je naša tolerančna hiša prav mirna in
prikladna dejavnost. V njej in okrog nje, namreč nihče ne vpije in ne razgraja. Vsak
obiskovalec se vanjo prihuli, skrivaj in neopazno, še bolj na skrivaj pa odide. Kaj
ni to krasen lokal? Kot svobodnjak pa razmišljam o naši zakonodaji, ki teh hiš ne
dovoljuje. Zakaj je to prepovedano ni še nihče razumno utemeljil. Sam menim, da
je ta prepoved ena velika neumnost. Kurbarija je namreč vedno cvetela in bo tudi v
bodoče. Morda celo čedalje bolj, saj je vedno več revežev in hkrati bogatašev. Prvi
iz obupa še tisto, kar imajo zapravijo, drugim pa izdatek za obisk tolerančne hiše
ne predstavlja omembe vrednega izdatka. Proti tej, sicer najstarejši obrti, je vedno
nastopala tudi Cerkev. To je seveda še vedno njeno uradno stališče, čeprav so tudi
njeni pripadniki krepko krvavi pod kožo in je iz preteklosti in sedanjosti znano, da
prav v njihovih vrstah nastajajo lepi škandali, ker sploh niso imuni na tovrstno ponudbo. Še bolj zanimivo pa je, da se je tudi komunistična oblast upirala legaliziranje
tolerančnih hiš in takšna dejanja seveda tudi pridno kaznovala. Kljub temu, da so v
teh hišah velikokrat našli svoje člane. Kako, da sta bili ti dve, popolnoma nasprotni
ideologiji, v tem primeru tako složni, je seveda veliko vprašanje. Nenazadnje pa je
tudi aktualna slovenska oblast proti legalizaciji, tudi prejšnja liberalna vlada je ni
legalizirala, zato je edino možen zaključek, da gre pri teh zadevah za zadrgnjenost
in sprenevedanje. Ko bo revščina čez kakšno leto ali dve še hujša, bo ta obrt še
bolj cvetela, oblast pa tudi takrat ne bo spregledala, da bi več dobila od davkov za
to obrt, kot pa od kazni. Da ne govorim o zdravstveni varnosti. Škoda. Pa še nekaj
je. Litija je pred dobrimi sto leti slovela po krepkem narodnem gibanju in tudi po
Aneti. Po čem pa slovi danes?
Martin Brilej

ČISTILNA AKCIJA NA POLŠNIKU
Tudi na Polšniku je v mesecu aprilu potekala čistila akcija. Člani sveta KS
so po svojih okrajih povezali domačine, ki so pridno sodelovali in nabralo
se je kar precej odpadkov.
Mogoče bi morala pri tem samo omeniti, da Polšničani opažamo, da med nami
živi še kar nekaj ljudi, ki se ne zavedajo pomembnosti čistega okolja in da jim je
malo mar kakšno naravo bomo pustili svojim otrokom. Sicer tega s tem člankom
ne bom rešila, saj mislim, da bi morali starši svojim otrokom privzgojiti čut za
čisto okolje, v katerem živimo. V lanskem letu je bil očiščen spodnji del struge
potoka Pasjek, kjer se potok zliva v reko Savo, postavili smo ograjo in opozorilni
znak. Vendar opažamo, da živi nekje še kar nekaj nepismenih ljudi, saj so se
smeti spet pojavile. Tale članek je priložnost za vzpodbudo vsem tistim krajanom,
ki se še niste navadili na ločevanje odpadkov. V KS Polšnik je postavljenih pet
ekoloških otokov, vendar so še vedno premalo izkoriščeni. Ko si človek enkrat
pripravi prostor v hiši, kjer sproti ločuje odpadke mislim, da potem tudi ni takšna
muka in potrata časa, da ločene odpadke mimogrede na poti v dolino naloži v
avto in jih odpelje do najbližjega ekološkega otoka. Mogoče bo imel kdo pripomniti, da potem tako ali tako smetarji komunale vse zmečejo v en koš… Vseeno. Vi
ste naredili svoje in ste se trudili pomagati, komunala pa mora odpadke še enkrat
presortirati. To je pač stvar njihove organizacije. Pohvaliti moram vaščane Velike
Preske, ki so zgledno uredili ekološki otok in naj bo zgled za še ostale štiri. Hvala
vsem, ki se trudite ločevati odpadke in tako zavestno pomagate svojim naslednikom. In seveda tudi hvala vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali pri očiščevalni
akciji na Polšniku ter upam, da se bomo naslednje leto na tem okolju prijaznem
dogodku, srečali še v večjem številu.

NORČKOV OPIS SITULE

Vaška klepetulja je klepetulja iz katerekoli vasi. Klepetulja z Vač je klepetulja iz
naše vasi. Zato je bolje, če rečemo situla z Vač, kot pa vaška situla. Saj nima
vsaka vas svoje situle - gotovo pa ima klepetulje. Še najbolje bi bilo, če bi situlo
imenovali Klenška situla. Naša situla je najimenitnejša arheološka najdba sploh!
Le zakaj je tako imenitna? Zato, ker je to najstarejši strip pri nas! Ker pa je brez
teksta v oblačkih, je vzrok za številne spore med strokovnjaki. V prvi vrsti konji
in ljudje korakajo, jahajo in se vozijo v levo. Sprevod nas spominja na tipično
železnodobno prvomajsko parado. V drugi vrsti so ljudje, ki so obrnjeni v levo
in desno. Moški sedijo, jejo, pijejo, poslušajo glasbo. Gologlavi moški pa daje
z zajemalko piskaču pijačo. Že pred 2500 leti smo Slovenci ponujali godcem
pijačo, da bi bolje igrali – dokler niso padli pod mizo. Torej tipična železnodobna
zabava. Dve ženski strežeta. Če bi danes delali situlo, bi bilo ravno obratno.

Vse polno bi bilo golih lepotic, med njimi pa bi bila dva fitnes mladeniča, ki bi
stregla. V istem pasu, na drugi strani, se dva gola atleta bojujeta z železnimi
ročkami. V spodnjem pasu črni panter s človeško nogo med zobmi spremlja
krdelo rogatih in nerogatih kozorogov. En od kozorogov ima v gobcu triglavsko
rožo. To je gotovo ranjen zlatorog, ki si na ta način celi svoje rane. Vse živali pa
korakajo v desno. Eni trdijo, da so na situli bogovi ob neki slovesnosti. Drugi
so prepričani, da gre za pogreb in sedmino. Ptiči so pa samo oznaka za tiste,
ki bodo žrtvovani in pokopani skupaj z mrtvim poglavarjem. Jaz pa verjamem,
da gre za poroko. Ženin – kočijaž in noseča nevesta z ošiljeno kapico se peljeta
v kočiji na svečanost (ohcet) ob poroki. Eni trdijo, da ima gologlavi strežaj v
situli vodo. Čebelarji so prepričani, da svatje pijejo medico. Drugi so prepričani,
da gre za dragoceno grško vino, s katerim so pametni grški trgovci podkupili
domače prebivalce. Kdo bi vedel, kaj bi na vsebino situle rekli Dolenjci… Eni
pravijo, da situla sploh ni bila narejena pri nas, ampak nekje v deželah polmeseca, saj so na potopljeni ladji v bližini turške obale našli 20 situl. Drugi so
prepričani, da smo situle sami naredili, saj je bilo na Dolenjskem najdenih več
kot 30 situl, ki so bile večinoma slabo ohranjene. Novo mesto se pa sploh imenuje mesto situl. Najimenitnejša situla je pa – se ve – naša z Vač. Ste opazili,
da so vsi, ki so upodobljeni na situli, brez las in dlak? Mogoče je bilo takrat
veliko uši, pa so se brili. Danes sta depilacija in britje spet v modi. V nedeljo 22.
junija, ob 15.00 uri, Vas vabim, da se na Kleniku, pri povečani poustvaritvi situle
udeležite otvoritve Arheološke učne poti in sprehoda po njej.
Še vedno NAS imam rad! Vaš in moj Norček!

PRAZNOVANJE DNEVA ZASTAVE

Letos smo v geometričnem središču GEOSS praznovali 160. obletnico
prvega izobešanja slovenske narodne zastave, ki je od osamosvojitve
Slovenije s prepoznavnim Triglavom postala državna zastava Slovenije.

V praznovanje pomembnih obletnic, ki so za Slovence že kar simbolno ponarodeli smo vključili: 500-letnico rojstva Primoža Trubarja, 250-letnico rojstva
Valentina Vodnika, 160-letnico slovenske zastave in 20-letnico JBTZ to je
začetna slovenske pomladi. Vse te obletnice je KD Limbar iz Moravč uvrstil
v lep kulturni program ob geometričnem obeležju v Sp. Slivni pri Vačah. Organizatorji smo bili prepričani, da se bodo letošnjih prireditev udeležili tudi
iz ljudstva izvoljeni poslanci, a žal smo se ušteli. Po 11. letih slovesnosti v
GEOSS-u ob Dnevu zastave žal ni bilo nobenega poslanca. Na vabilo po e-pošti
se je opravičil le poslanec DeSUS-a mag. Franc Žnidaršič, ker je bil tedaj na
službenem potovanju. Naše vsakoletne ugotovitve, da državne simbole razen
športnikov, vojske in zavednih domoljubov težko ne zmorejo osvojiti tudi tisti
pod katero zastavo si služijo solidne denarce. Vzgled bi ji morala biti majhna
urejena vasica ob središčnem mejniku Slovenije, ki se imenuje Sp. Slivna.
V tej vasi so krajani ob letošnjem prazniku izobesili zastave. 160. obletnico
prvega izobešanja zastave smo letos praznovali tudi pri spominskem obeležju
v Wolfovi ulici v Ljubljani, v sodelovanju z mestno občino Ljubljana. Ljubljanski
župan nam je obljubil, da bo od slej storil vse da bo na grajskem stolpu v Ljubljani visela Slovenska zastava, ki je 7. aprila 1848 leta nadomestila nemško
zastavo, ki je tistega dne visela le nekaj ur, kakor so zapisali kroniki tistega
časa. Žal so obljube eno dejanja pa drugo še vedno na grajskem stolpu vihra
občinska zastava, državne zastave pa imajo rezervirano mesto na uličnih kantalabrih in na poslopjih državnih substitucij na neprimernih drogovih. Pa naj
še kdo reče, da Slovenci spoštujemo naše s krvjo pridobljene simbole. Gasilska, prav tako društva imajo v svojih statutih opredeljen način nošenja svojih
praporov, po njihovih pravilih se praporščaki ne smejo ne smejo ločiti od
prapora, katerega s ponosom nosijo, zato je nošenje praporov posebna čast,
ki jo zaupajo gasilcu, ki je zaupanja vreden. Zastavonoše državnih in občinskih
zastav tega žal še niso vzeli. V društvu Heraldica Slovenica se bom o še naprej
zavzemali, da se stanje na tem področju spremeni. Nošenje državnih zastav
ne more in ne sme biti odvisno od zastavonoš, ki na pogrebih puščajo zastave
ob cerkvenih vratih.
Jožef Lajevec

PRAZNOVANJE PRAZNIKA DELA
Prvi maj je tu! Pripravite municijo. Policija je pripravljena tudi na ubijanje!«
so oglašali letaki 1.maja 1886 leta v Chicagu, v ZDA. Ta dan je bil skrajni
rok za realizacijo zahteve za osemurni delavnik, ki ga je zveza sindikatov
postavila pred delodajalce.
Ko so na manifestaciji, 3. maja, intervenirali njihovi plačani agentje in policija ter
ubili pet delavcev, in jih okoli 50 ranili, je med delavci zavrelo. Zahteva za osemurni delavnik se je sprevrgla v glasen klic: »Maščevanje! Delavci k orožju!« in v krvavo obračunavanje med izkoriščanimi in izkoriščevalci.. Še danes ni znano število
mrtvi h. Okoli 200 delavcev je bilo ranjenih, organizatorji pa ujeti in obsojeni na
smrt. Tak je bil začetek praznovanja prvega maja. Delavci širom sveta niso pozabili žrtev iz Chicaga. Ob obletnici krvavega obračuna so se vrstile demonstracije,
manifestacije, stavke. Najostrejši opomin kapitalistom in veleposestnikom je bila
nedvomno manifestacija prvega maja 1890 leta, ko je evropski in ameriški proletarijat, mobiliziran kot ena vojska, pod isto zastavo in z istim ciljem postavil svojo
zahtevo, da z zakonom potrdijo 8- urni delovni čas. V Franciji je v demonstracijah
sodelovalo nad 100.000 delavcev, na Dunaju je bilo 60 zborovanj, v Budimpešti,
v slavnem defileju z rdečimi zastavami okoli 50.000 delavcev. Podobno je bilo
v rudarskih predelih Belgije. Tudi v drugih državah buržoazija ni imela miru. Pri
nas so bile v tem letu prve proslave 1. maja v Ljubljani, Novem Sadu in Zagrebu,
leta 1883 pa tudi v Beogradu. V naslednjih letih so prvomajske proslave dobile
mnogo globlji pomen od zahteve za 8-urni delovni čas. Dobile so revolucionarno
vsebino in značaj. Delavci združeni v internacionalno organizacijo, so predstavljali silo, ki jo buržoazija ni mogla več omaloževati. Amsterdanski kongres Druge
Internacionale leta 1904 je najenergičneje svetoval vsem sindikatom in socialno
demokratskim partijskim organizacijam, naj delavci demonstrirajo prav na dan
1.maja. Buržoazija se je zbala moči delovnih množic, ki je sledila Engelsevemu
pozivu: »Proletarci vseh dežel združite se!« Tudi letos smo praznovali 1. maj, v
različnih krajih Slovenije, tudi v Litiji je gasilsko društvo Litija pripravilo kresovanje
na Ježi, kjer so postavili mlaj in pripravili kres, na dan prvega maja pa je bilo
družabno srečanje na Goliščah nad Kresnicami. V polpretekli zgodovini smo ob
prvem maju praznovali z rdečim nageljnom v gumbnici razne dosežke, odpirali
nove tovarne, šole in ceste, danes pa ugotavljamo, da v Sloveniji živi 234.000
ljudi na pragu revščine, to je 11.7 % vseh Slovencev. V letu 2007 je okoli 350.000
zaposlenih prejemalo neto plačo nižjo od 650 evrov. Z revščino se spopadajo
zlasti upokojenci, saj po obstoječih podatkih prejema pokojnino, ki je nižja od
700 evrov, kar štiri petine upokojencev, to se pravi, da je le ena petina izmed
550.000 upokojencev, ki imajo pokojnino, ki je vredna dostojnega življenja. Žal
danes so pač časi, ko niso zadovoljni ne sodniki, ne zdravniki, policisti, pazniki,
medecinke in vozniki, doma in po svetu vre saj za delavce vse manj denarja je,
le premožni postajajo še bolj premožni. Za delavca je cela borba, da se mu plača
poviša za 25 evrov, nadzorniki v raznih odborih pa prejemajo nagrado, ki v nekaterih podjetjih in ustanovah presega vsoto letne plače delavca. Zato malo za res
in tudi za šalo, slabo se piše državi in delavcem, ki imajo smejočega finančnega
ministra in pojočega metropolita.
Ciril Golouh
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VIKEND SEMINAR DRUŠTVA
SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO
Društvo Sožitje Litija in Šmartno je tudi v letošnjem
letu uspešno izvedlo vikend seminar za svoje člane.
Letos se jih je udeležilo kar 61. Tokrat je seminar
potekal na Ptuju, v Mladinskem domu Kurent ter hotelu Poetovio in sicer od 11. do 14.04.2008. Seminar
je tudi tokrat organizirala Marjeta Mlakar-Agrež.
Vikend seminarji so namenjeni izobraževanju in usposabljanju družin, ki živijo z osebo z zmerno, težjo in težko
motnjo in kombinirano motnjo v duševnem razvoju. Ta
oblika vključuje predavanja za starše, zaposlitvene aktivnosti in delavnice za osebe z motnjami v duševnem
razvoju, družbene aktivnosti, upoštevane pa so tudi želje
in potrebe udeležencev seminarja. Večina odraslih z
motnjami v duševnem razvoju, v občini Litija in Šmartno,
živi doma in ni vključena v organizacijske oblike, zato so
takšne oblike izobraževanja še toliko bolj dobrodošle. V treh dneh so se zvrstila
številna strokovna predavanja, praktične in zaposlitvene delavnice za osebe z
motnjami v duševnem razvoju in tudi zabave ni manjkalo. Pred odhodom domov
je bilo še zaključno srečanje, na katerem so se predstavile posamezne skupine
s svojimi izdelki. Marjeta Mlakar-Agrež je udeležencem podala nekaj zaključnih
misli in jih poprosila o mnenju, o izvedbi vikend seminarja. Udeleženci vikend
seminarja so bili nad izvedbo navdušeni. V Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani
in polni novih doživetij. 			
Barbara Klanšek

OBČNI ZBOR DRUŠTVA SOŽITJE
Srečanje je bilo ponovno v Pustovem mlinu, kjer so člani društva Sožitje opravili
letne obveznosti in sprejeli poročilo in program dela. Veliko so se pogovarjali o
novem varstveno delovnem centru, ki bo zgrajen predvidoma marca 2009. To
informacijo jim je posredoval župan občine Litija Franci Rokavec, ki je prisotne
ponovno razveselil s svojim obiskom. Želja vseh je tudi, da se začen iskati prostor za stanovanjsko skupino. Vsi udeleženci vikend seminarja na Ptuju so prejeli
potrdila o udeležbi in CD-je s fotografijami. Med občnim zborom so potekale tri
delavnice: barvanje mandal, tombola in bobnanje. Delavnice so vodili pedagoški
delavci šole. Po končanem uradnem delu so poklepetali ob prigrisku in zaplesali
ter zapeli ob zvokih Marka Krebsa.
Marjeta Mlakar-Agrež

USPEŠEN PLAVALNI TEČAJ
V Društvu žena in deklet Vače smo se članice že v
zimskem času dogovorile, da organiziramo plavalni
tečaj. Nekatere bi rade le obnovile plavalne veščine,
druge si jih šele pridobile. V mesecu marcu in aprilu
je 13 članic društva 2x tedensko čofotalo v šmarskem
bazenu. Dokazale smo, da leta niso ovira, saj smo pri
svojih 50 do 70 letih skoraj vse splavale. Bolje pozno
kot nikoli. Za uspešen zaključek pa smo v gostilni Berdajs na Savi skupaj z našim plavalnim učiteljem Janijem in predsednico društva
Majdo veselo pokramljale ob hrustljavih ribicah in spile kozarček rujnega.
Zdaj smo s plavanjem končale in plavalke smo postale,
smo močno se vse trudile, mnogo vode smo popile.
Jani, hvala za pomoč, zdaj vodi naproti šle bomo smejoč!

MLADINSKO DRUŠTVO JEVNICA
Tudi mesec april je bil za člane Mladinskega društva Jevnica
dejaven. Poleg obveznega druženja, čvekanja na forumu,
načrtovanja in pisanja člankov, smo tudi delali. V soboto,
26.04. smo bili pomoč, oziroma desna roka pri izvedbi
ples-ne pravljice, ki jo je pod okriljem KUD Jevnica organizirala mentorica, koreografinja in vodja PS Rondo Ana
Godec. Pomagali smo pri izvedbi celotne predstave, pa tudi
po predstavi, smo pomagali pri strežbi. Drugi dan, v nedeljo 27.04., smo se poklonili spominu na padle partizane iz naše okolice. Ob Dnevu boja proti okupatorju smo že drugo leto zapored pripravili kratko slovesnost, na katero smo povabili
krajevne borce. Odrecitirali smo nekaj pesmi, ob spremljavi harmonike zapeli in
povedali zgodbo učiteljice Leopoldine Kovič. Da je bilo vzdušje še bolj partizansko, smo poskrbeli s partizanskimi uniformami, tabornim ognjem in golažem s
polento. Ob koncu proslave smo s pomočjo Partizanskega pevskega zbora, ki
nas je spremljal preko radia zapeli pesem »Domovina naša je svobodna«. Sledilo
je pospravljanje in poprojektna zabava pri predsedniku. No, vsi člani, pa smo
vseeno najbolj čakali 30.04., ko smo imeli obljubljeni kres z zabavo. Fantje Mladinskega društva Jevnica so že nekaj dni prej pripravili ogromno grmado, ki je
čakala na prižig. Poleg rajanja ob ognju smo tudi vzdrževali športni duh. Organizatorica kresa, članica MDJ Sarah, je pripravila zanimive igre. Vlekli smo vrv, se
šli limbo, plesali in hkrati pazili na jabolka, jedli piškote na poskakujočih vrvicah
in se imeli izvrstno... Za nami je še en mesec, poln lepih spominov, predvsem pa
zavesti, da se mladi iz KS Jevnica znamo enako dobro zabavati, kot tudi delati.
Zdaj pa pozdravljamo mesec maj in komaj čakamo s čim vse nam bo postregel.
Do naslednjič, pokukajte na našo spletno stran, včlanite se v naše društvo in
bodite mladi!
Za MDJ: Ana Godec

SREČANJE ZASAVSKIH
DRUŠTEV DIABETIKOV

V soboto, 19. aprila, smo litijski
diabetiki organizirali že tretje
srečanje zasavskih društev diabetikov. Za kraj srečanja smo izbrali zgodovinske Vače in Slivno
z geometričnim središčem Slovenije. S svojim obiskom sta nas
počastila tudi predsednik Zveze
društev diabetikov Janko Kušar
in naša diabetologinja dr. Renata
Kopriva, ki je imela zdravstveno
predavanje.
Tri zasavska društva diabetikov Litija,
Trbovlje in Hrastnik že nekaj časa
veže dobro sodelovanje. Zbralo se
je okrog 140 diabetikov iz vseh treh društev. Vse udeležence smo obdarili
z zanimivimi turističnimi prospekti, zemljevidi litijske in šmarske občine ter
dodali še jabolko in vodo.
Zdravstveno predavanje - Po pozdravnem govoru je sledilo zdravstveno
predavanje litijske diabetologinje dr. Renate Kopriva. Govorila je o zdravilih za
diabetes, ki delujejo na različnih osnovah in poudarila, kako pomembno je
njihovo redno jemanje. Resno moramo upoštevati zdravniška navodila, jemati
zdravila in voditi dnevnik, ki je osnova za naslednji pogovor v ambulanti. Pri naši
bolezni pač ni dovolj samo trud in delo zdravnika, potrebno je tudi naše sodelovanje. Za dobro urejeno sladkorno bolezen lahko največ naredimo le sami.
Kulturni program na prostem - Naš kulturni program je bil rekreativno obarvan. Družinsko gledališče Kolenc z Vač nas je razdelilo v tri skupine
in nas na posebno zanimiv način z različnimi dramskimi vložki popeljalo po
Vačah.
Na GEOSSu - Z avtobusi smo se odpeljali še v Spodnjo Slivno h geometričnemu
središču Slovenije, na kratko rečemo GEOSS. Tu smo nazdravili in prisluhnili
Zdravljici v izvedbi igralke iz gledališča Kolenc. Spregovoril nam je tudi predsednik društva GEOSS Mirko Kaplja. Predstavil nam je simbole slovenskega
naroda in nacije (grb, zastava, himna, lipa …) okrog obeliska, ki simbolično
označujejo težišče naše samostojne države Republike Slovenije.
Družabno srečanje - Vrnili smo se v Dom sv. Andreja. Prileglo se je
že malo počitka in seveda tudi kosilo v obliki piknika. Naši pridni člani so
s pomočniki pripravili okusno pogostitev. Vsem, ki ste neumorno delali, se
iskreno zahvaljujemo. Ko smo napolnili lačne želodčke, smo se še zavrteli ob
zvokih žive glasbe in spletali nova znanstva in prijateljstva.
Ob koncu smo se poslovili od naših prijateljev in se razšli z obljubo, da se
drugo leto spet srečamo v Hrastniku.
Helena muzga

LIKOVNO DRUŠTVO LILA
V spomladanskem času je v mesecu maju skupina Lila nadaljevala z
ustvarjalnim delom. 9.5. - Dan Evrope smo počastili z oddajo slikarskih
del za 2. likovni natečaj v tem letu - Zlata paleta.

Naslov je bil podan s strani Društva slovenskih likovnih umetnikov: Panorama
ali cvet. Nekaj naših članov se je v ta namen udeležilo sobotnega Ex tempora
in se podale do vasi Javorje, kjer je bil prelep pogled na pokrajino z gradovi
med biserom, Valvasorjevim Bogenšperkom. Nastalo je 18 likovnih del naših
članov, ki smo jih oddali na zborno mesto, Loški potok, kjer so se zbrala dela
iz celotne Slovenije. Otvoritev razstave bo 30.05.2008 v Loškem potoku.
V četrtek, 08.05.2008 na večer, ko je Ljubljana gostila župane evropskih prestolnic in je potekal koncert Sinfoničnega orkestra pod naslovom EVROPA LJUBLJANI – LJUBLJANA EVROPI, pa smo se nekateri člani našega društva odzvali
vabilu na otvoritev razstave v Modrem salonu Grand Hotela Union, profesorja
Daniela Ermesa Donde, ki je začetnik trenda Faux-Art, izdelovanja popolnih
ponaredkov slavnih del velikih slikarjev. Na svojem tretjem gostovanju v Ljubljani, kjer je bil prisoten tudi on sam, je na ogled in prodajo postavil 50 replik
znanih umetnikov, ki so jih dopolnjevala tudi njegova avtorska dela.
Ob ponedeljkih zvečer pod mentorstvom kiparja Zorana Pozniča, ko potekajo
naše delavnice, pa se že pripravljamo na Območno razstavo odraslih likovnikov
Zasavja na temo Dialog v barvah. Vsak ustvarjalec naj bi poskusil izraziti svoje
izkušnje gledanja in reševanja skozi barvo, na letošnje evropsko leto medkulturnega dialoga. Na napetost med barvami in njihovimi kombinacijami lahko
gledamo tudi skozi perspektivo in simboliko medsebojnih odnosov: sobivanja,
konfliktnih situacij ter njihovega reševanja, sožitja in medsebojne tolerance.
V počastitev praznika Občine Litija se bo naša skupina Lila udeležila Ex tempora v soboto 24.05., kjer bomo na platna ovekovečili motive našega mesta.
Marija Bregar Hostnik

Računalniške spretnosti

V sodelovanju Društva za razvoj podeželja Laz, Knjižnice Litija in
študentov skupine SIFE, Univerze v Ljubljani so bile v preteklem
mesecu izpeljane učne ure računalništva. Udeleženci so spoznavali
programe kot so Word in Excel in se pozabavali tudi z internetom.
Delavnice so bile izpeljane
v duhu sodelovanja in skupnega reševanja problemov.
Spoznali smo tudi bolj uporabno, vsakdanjo vrednost
programov Worda in Excela in
prikazali kako lahko s slednjim
enostavno in brez ponovnega
preračunavanja ‘na roko’, izračunamo npr. razna stanja po
različnih časovnih obdobjih.
Kot člani skupine SIFE, Univerze v Ljubljani delujemo tudi na drugih področjih. Prizadevamo si za širjenje
znanj o ekonomiji, trgu, podjetniških in finančnih spretnostih ter za izvajanje
delavnic in oblikovanje programov, ki na bolj interaktiven način približajo tržne
tematike. Društvu za razvoj podeželja Laz, knjižnici Litija in vsem sodelujočim
na naši delavnici se še enkrat iskreno zahvaljujemo ter si želimo podobnega
sodelovanja še naprej!
Tanja Stražar, SIFE

drustvo upokojencev
Izlet med gradove in jezera - Vremenska napoved
je bila tistega dne izredno slaba, upokojenci iz Litije pa so
imeli napovedan izlet v Preddvor in na Jezersko. Bilo je 22.
aprila. Temni oblaki so zaprli nebo in komaj je avtobus z izletniki zapustil Litijo, že je začelo močno deževati. V avtobusu
pa kljub temu dobre volje ni manjkalo. V Preddvoru nas je
sprejela predsednica tamkajšnjega turističnega društva.
Pod dežniki smo se najprej sprehodili od gradu Preddvor do jezera Črnava in
gradu Hrib, nato pa smo se z avtobusom popeljali še do bližnjega gradu Turn.
Povsod smo bili lepo sprejeti, izvedeli pa smo mnogo zanimivosti o življenju v teh
gradovih od njihovega nastanka pa vse do danes. Z vsemi imajo Preddvorčani
velike načrte tudi za prihodnost. Po slastnem kosilu v domači gostilni smo se
odpeljali še na Jezersko. Tam nam je dež prizanesel in sem ter tja je že pokukalo
sonce. Čarobna narava ob jezeru je vse udeležence očarala. Še en skupen foto
posnetek za lep spomin in kavica v restavraciji ob jezeru, nato pa odhod domov.
Izlet je bil lep, saj so kraji, ki smo jih obiskali občudovanja vredni v vsakem vremenu. Ob vrnitvi smo si bili enotni, da smo uspeli iz dolgočasnega dneva narediti
zanimiv, pester in zabaven dan.
Milka Rogelj
RAZSTAVA V DRUŠTVU UPOKOJENCEV - V torek, 13. maja
2008 je bila v prostorih Društva
upokojencev Litija otvoritev razstave likovnih in kiparskih izdelkov.
Vse razstavljene izdelke so ustvarile
udeleženke ustvarjalnih delavnic.
Obiskovalci so zelo pozorno ogledovali
razstavljene
predmete
(voščilnice, okrasne pirhe, svilene
rože, izdelane poslikave na ravnem
steklu in steklenih predmetih, pletene košarice, keramične posode, nakit iz
fimo mase, makrame in okrasna ogledala). Tako kot ustvarjalke teh izdelkov
so tudi obiskovalci razstave izražali mnenja, kako so take in podobne aktivnosti
pomembne za druženje in kvaliteto življenja. Ni jih bilo malo, ki so povpraševali,
kje te predmete lahko naročijo oziroma kupijo. Vendar tokratna predstavitev ni
bila temu namenjena. Skupaj z razstavo je bila predstavljena tudi zloženka o ustvarjalnih delavnicah pri Društvu upokojencev Litija.
SREČANJE S ČLANI DU MARIBOR-TABOR - Letos, v sredo 14. maja je potekalo 8. srečanje članov Društva upokojencev Litija s člani Društva upokojencev
Maribor-Tabor. Srečanja potekajo vsako leto, tokrat pa smo srečanje pripravili
v Litiji.Po sprejemu in kratkem kulturnem programu pri Ribiškem domu v Litiji
so potekala športno-rekreativna tekmovanja (v balinanju, kegljanju, ruskem kegljanju, pikadu, ribolovu in pletenju). Pri tem ni najbolj pomembno, kdo je boljši,
temveč je to v prvi vrsti namenjeno druženju, veselju in izmenjavi mnenj ter
izkušenj. Za vse tiste, ki pa niso sodelovali v športno-rekreativnih dejavnostih
ter za glasbenike iz pobratenega društva pa smo pripravili panoramski izlet v
okviru katerega smo spoznavali znamenitosti Litije ter obiskali Dom Tisje in si
ogledali v dvorani na Stavbah muzejske zbirke o rudarstvu, brodarstvu in razvoju
železnice. Z veseljem pa smo naše goste popeljali tudi v naše društvene prostore
na ogled razstave likovnih in kiparskih izdelkov. Nad prikazanim so bili izjemno
navdušeni in presenečeni, kaj vse je mogoče izdelati tudi z generacijo v tretjem
življenjskem obdobju. Srečanje smo zaključili z druženjem in družabnimi igrami
v Gostilni Kovač.

NAPOVEDNIK - Vljudno vabljeni!
• v torek, 20.5.2008 ob 13. uri je popoldanski izlet v Arboretum Volčji potok
in na ogled Železne jame v Domžalsko-Moravški dolini,
• v nedeljo, 25.5. ob 15. uri pa bo na Geossu v Zg. Slivni pri Vačah tradicionalna revija upokojenskih pevskih zborov Zasavja, Posavja in Zaloga,
• v četrtek, 29.5. bo ob 8. uri celodnevni izlet na primorsko ( v organizaciji
Zveze društev upokojence Litija-Šmartno),
• v torek, 3.6. bo celodnevni izlet na območje Ribnice in Kočevja z ogledom
Baze 20,
• do 15.6. bo češnjev piknik na Planini pri Ajdovščini,
• po 15.6.2008 pa bo celodnevni izlet na območje Cerknice in okolice.
Karlo LEMUT

LITIJA zgodbe moje mladosti...
... je delovni naslov zbirke kratkih zgodb,
ki jo bo z vašim sodelovanjem letos izdalo
Društvo prijateljev mladine Litija

Vabimo vas, da se spomnite zanimivih dogodkov iz mladosti,
ki ste jo preživeli v Litiji, ter jih

zapišete. Zgodbe nam pošljite v elektronski obliki na e-naslov:
dpm.litija@gmail.com ali po pošti na naslov: DPM Litija, Ponoviška
12, 1270 Litija. Pripišite vaše kontaktne podatke (naslov, telefon,
e-pošta). Za vse informacije smo vam na voljo na dpm.litija@
gmail.com ali 041-388-661.

LETNI ZBOR LITIJSKIH
PODČASTNIKOV IN ČASTNIKOV
V mesecu aprilu je bil izveden redni letni zbor članov
Območnega združenja slovenskih častnikov občin Litija in
Šmartno pri Litiji. Zbora se je udeležilo večje število gostov
iz sosednjih prijateljskih častniških združenj, Novo Mesto,
Maribor, Brežice, Metlika, Trbovlje ter predsednik Združenja
za ohranjanje vrednot NOB Litija g. Mirko Kaplja. Člani so
potrdili poročilo o delu in realizacijo finančnih sredstev
združenja za leto 2008 ter sprejeli predlog finančnega plana in plana dela združenja za leto 2008. V imenu Zveze slovenskih častnikov je
prisotne pozdravil član predsedstva in predsednik Občinskega združenja slovenskih častnikov Trbovlje g. Bojan Šopar. Pohvalil je vodstvo litijskega združenja, ki
je kljub pomanjkanju finančnih sredstev ohranilo kontinuiteto izvajanja aktivnosti
in prisotnosti svojih članov na aktivnostih širom Slovenije. V nadalnji razpravi so
se člani Območnega združenja slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno pri
Litiji, ter gosti dotaknili problematike sprejemanja novih članov. Seveda je glavni
motiv za aktivno sodelovanje in vključevanje članov in simpatizerjev pester program organiziranih aktivnosti, kar jih vojaško združenje nedvomno ima. To so pohodi, srečanja s prijateljskimi združenji, tudi iz tujine, izleti v tujino in obiski tujih
vojska, športna in strelska tekmovanja, seznanjanje z vojaško strokovno vsebino.
Zato predsedstvo združenja vabi vse občane in občanke občin Litija in Šmartno
pri Litiji, ki imajo vojaški čin ali pa jih te aktivnosti zanimajo, da se včlanijo v
združenje. Za dodatne informacije zainteresirani lahko pokličejo g. Ladislava
Muzgo na GSM ( 041 321 765) ali g. Antona Plankarja na GSM (041 779 001).
Anton Plankar
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Šola za starše - Vzgoja je eden najbolj zapletenih
in nepredvidljivih procesov v našem življenju, saj vzgajamo tako z besedami, dejanji, kot tudi s samim načinom
življenja in odzivanja, ki se ga sploh ne zavedamo. Z namenom, da bi ozavestili lasten vzgojni stil in se pričeli bolj
zavedati rizičnih in varovalnih dejavnikov osebnostnega
razvoja otrok, smo na 3. srečanje šole za starše povabili gospoda Boruta Kožuha, ravnatelja Mladinskega doma Jarše, ki se v svoji
poklicni karieri že vrsto let dnevno srečuje z otroki in mladostniki, ki so se zaradi
najrazličnejših vzrokov znašli v osebni stiski, ki se odraža na čustvenem in vedenjskem področju.

NOV ŠOLSKI KOMBI - Učenci in delavci šole so se zelo razveselili novega šolskega kombija, ki ga je financirala Občina Litija
iz proračuna in Osnovna šola Litija iz investicijskega transfera
občine. Kombi VW TRANSPORTER, TDI prinaša povsem nove
kvalitete v prevozih, za gibalno ovirane otroke pa nakladalno
rampo, ki je do sedaj kombi ni imel.
NEURADNO ZASAČENI ŽE DRUGIČ MED NAJBOLJŠIMI V
SLOVENIJI - Gledališka skupina OŠ Litija Neuradno zasačeni je navdušila s predstavo AUT! na medobmočnem srečanju gledaliških skupin v Zagorju. Tako so bili
že drugo leto zapored izbrani na srečanje najboljših otroških skupin Slovenije.
Letos bo srečanje v Slovenskih Konjicah, in sicer 21. in 22. maja. Mentorica
gledališke skupine je Jana Štojs.
EVROPA V ŠOLI 2007 - 2008 - Ob zaključku natečaja Evropa v šoli je 9. maja
2008 v Novi Gorici potekala državna zaključna prireditev z naslovom Medkulturni
dialog – Druge kulture me bogatijo, kjer je vse prisotne nagovoril predsednik republike Slovenije Danilo Türk. Na prireditev je bilo vabljeno nekaj učencev in njihovih mentoric iz OŠ Litija. Udeležila se je je Eva Klemenčič iz 6. razreda OŠ Litija
skupaj z mentorico Jano Štojs. Eva je na regijskem tekmovanju prejela priznanje
za najboljši spis na temo Druge kulture me bogatijo. Sanja Pejić iz 9. razreda je
prejela priznanje za likovno delo. Njena mentorica je Marija Bregar Hostnik. Povabljeni pa so bili tudi učenci gledališke skupine Neuradno zasačeni, ki so pripravili
kulturni program ob zaključku regijskega natečaja Evropa v šoli v Hrastniku.
ZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE - 25.04.2008 je v
Celju potekala slovesna podelitev zlatih Cankarjevih priznanj iz znanja slovenščine.
Podelil jih je predsednik države Danilo Türk. Visoko 5. mesto v državi je dosegla
učenka OŠ Litija Nina Nenadović iz 8. razreda. Njena mentorica je Jana Štojs.
ZLATO VEGOVO PRIZNANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE - Na državno tekmovanje iz znanja matematike so se uvrstili 4 učenci OŠ Litija. Učenec Rok Šalamun
iz 8. razreda je prejel zlato Vegovo priznanje. Zasedel je odlično 4. mesto v državi
izmed 257 mladih matematikov. Njegov mentor je Robert Buček.
2 ZLATI STEFANOVI PRIZNANJI IZ ZNANJA FIZIKE - Na državnem tekmovanju
iz znanja fizike sta učenca Staš Strle iz 9.razreda in Rok Šalamun iz 8. razreda OŠ
Litija osvojila zlato Stefanovo priznanje. Njun mentor je Robert Buček.
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE - Letošnje tekmovanje se je odvilo
pod naslovom »V OLIMPIJSKEM LETU-STARI GRKI«. Učenci so spoznali obdobje
starejše grške zgodovine, značilnosti grške družbe, politike in kulture. Bronasto
priznanje je prejelo deset učencev OŠ Litija. Državnega tekmovanja se je udeležilo
pet učencev in vseh pet je prejelo srebrno priznanje. To so Nina Nenadović 8.a,
Aleš Turšič 8.b, Staš Strle 9.a, Anže Gospeti 8.a, Rok Šalamun 8.a. Njihova mentorica je Andreja Žbogar-Perakis
POMLADNI DAN V EVROPI 2008 - EVROPSKO LETO MEDKULTURNEGA
DIALOGA - V šolskem letu 2007/08 OŠ Litija prvič sodeluje v mednarodnem projektu Pomladni dan za Evropo, ki poteka na pobudo Evropske komisije. Letošnja
tema je promoviranje medkulturnega dialoga, ki naj bi pri mladih dvignila zavest
o kulturnih raznolikostih, kot barvitem delu evropske kulturne dediščine. Projekt
poteka od marca do junija, s poudarkom na 9. maju, ko praznujemo Dan Evrope.
Učenci in njihovi mentorji sodelujejo v projektu na nacionalni in internacionalni
ravni: natečaji, razstave, razprave, delavnice, obiski. Medkulturni dialog pa učitelji
vpletajo tudi v teme rednega letnega delovnega načrta pri pouku različnih predmetov. Trenutno se je zaključil nacionalni literarni in likovni natečaj. Učenci OŠ Litija so
sodelovali na literarnem natečaju, na likovnem natečaju, v oddelkih podaljšanega
bivanja so se v aprilu odvijale delavnice za spodbujanje vedoželjnosti in učenci
so se v dveh delavnicah spoznavali z različnimi evropskimi kulturami. Potep po
zgodovini antične Grčije je vodila učiteljica Barbara Težak. Z učiteljico Filipino GaleŠaremblek pa so se učenci potepali po Finski. V 1.b so učenci z učiteljicama Marjeto Laba in Matejo Premk pripravili evropski kotiček in vsak teden se sprehodijo
po izbrani evropski državi. Koordinatorica projekta je Andreja Žbogar-Perakis.
TUDI MLAJŠI KOŠARKARJI OŠ LITIJA V FINALU - Po uspehu starejših
košarkarjev, ki so osvojili 2. mesto na državnem prvenstvu osnovnih šol, se
je tudi mlajša ekipa z odličnimi igrami v četrtfinalu in polfinalu uvrstila v finale
državnega tekmovanja. Polfinalni turnir je bil osmega maja v Majšperku. Na njem
so sodelovale 4 ekipe in za uvrstitev v finale je bilo potrebno zmagati na obeh
tekmah. V prvem srečanju so igralci OŠ Litija visoko premagali OŠ Makole in so
se nato v srečanju za uvrstitev v finale pomerili z OŠ Polje iz Ljubljane. REZULTATI:
OŠ Litija : OŠ Makole 45:10, OŠ Litija : OŠ Polje 34: 9. Vodja ekipe Karmen Špan,
trener ekipe Džemo Ibiši.
MINI ROKOMET - V soboto, 26.4. 2008 se je na OŠ Ivana Kavčiča na Izlakah
zaključil predzadnji turnir v mini rokometu za deklice do enajstega leta starosti.
Sodelovalo je šest osnovnih šol. Po sedmem krogu prepričljivo vodi OŠ Litija z
devetimi zmagami in brez poraza. Zadnji zaključni turnir se bo odvijal v nedeljo,
18.5.2008 v Športni dvorani Zagorje. Ekipe bodo prejele pokale za prva tri mesta, medalje ter simbolična darila. Trenerja igralk sta Vanesa Žontar ter Marjan
Cenkar, vodja ekipe pa Dragica Žontar.

Dosti je bilo sedenja in hvale, gremo ven
pobirat smeti, da ne bo še večje »štale« - V
sredo, 9. aprila 2008, so se učenci Podružnične šole
Dole pri Litiji odpravili na igrišče in v okolico šole, da
počistijo. V okviru ekološkega projekta so jim sledili
tudi drugi razredi, še zlasti so bili vestni najmlajši učenci
1. in 2. razreda, ki so akcijo opravili kar dva krat.
OBISKALI SMO CVETOČI SADOVNJAK SADJARSTVA KRAŠEVEC - Z otroki iz VRTCA ČEBELICA
smo se v petek, 25. 4. 2008, odzvali povabilu in se
odpravili v sadovnjak Tajinih staršev, SADJARSTVO
KRAŠEVEC. Preživeli smo krasen in sončen pomladni dan v naravi ter se veselili, da bomo vtise cvetočih
jablan z barvami izlili še na papir.
SREČANJE DEDKOV IN BABIC V VRTCU NA
DOLAH - »Povšter tanc, beksel, rihtarja bit, rdeče
češnje rada jem, ristanc, skrivalnice, zemljo krast,
gnilo jajce, trden most…« Koliko izmed teh iger bi se
današnji otroci še znali igrati? »Nekoč so bile te igre
še kako prisotne«, so nam povedale naše babice in
dedki. Danes, pa so že skorajda potonile v pozabo. V vrtcu na Dolah smo se tako
odločili, da jih ponovno obudimo. Pridno smo zbirali in se naučili kar nekaj iger, ki
so se jih nekoč igrale naše babice in dedki. V torek, 6. 5. 2008, smo zato v vrtcu
za njih priredili srečanje. Pokazali smo jim, da se tudi njihovi vnuki še znajo igrati
in prav dobro pozabavati v takšnih igrah. Nato so se nam pridružili tudi sami in vsi
skupaj smo odplesali ter se na koncu še posladkali s prigrizki.
SREČANJE IN IGRA Z BABICAMI IN DEDEKI V VRTCU ČEBELICA V GABROV-

Naravoslovni tabor v Gorenju - Sedmošolci OŠ Gradec so zadnji teden
pred prvomajskimi počitnicami preživeli v slikoviti pohorski vasici Gorenje med
Zrečami in Roglo. V petdnevnem naravoslovnem taboru so področje dodobra
raziskali. Spoznali so znamenitosti in zgodovino kraja, spoznavali rastlinstvo in
živalstvo na Pohorju ter podnebne in geografske značilnosti, ugotavljali sestavo
tal, se naučili pripraviti kurišče in peči jabolka ter počeli še marsikaj zanimivega.

UMKO - V četrtek, 10.4.2008, smo se tekmovalci Aleksander, Ema, Eva, Jan,
Peter, Gašper in Nina ter dva avtobusa navijačev, odpeljali na snemanje oddaje
UMKO. Ko smo prispeli do RTV-ja, so nam v studiu razložili pravila in spoznali
smo naše tekmece – ekipo iz OŠ Trebnje. Snemanje se je odvijalo zelo počasi
in tudi ne čisto po naših načrtih. Čeprav smo igro izgubili, mislim, da smo se
dobro borili do konca. Obe ekipi in navijači pa smo bogatejši za še eno razburljivo
izkušnjo in kup daril ekipe Umko. Vabim vas na ogled »naše« oddaje, ki bo v
nedeljo, 25. maja na 1. programu televizije Slovenija, okrog 10.00.
KAJ VEŠ O PROMETU?
V petek, 25.4.2008 smo na OŠ Gradec izvedli šolsko tekmovanje ‘Kaj veš o prometu’ v sodelovanju s Policijsko postajo Litija. Sodelovalo je 11 učencev, ki so
se v preteklem šolskem letu izkazali kot najboljši razredni prvaki. V teoretičnem
poznavanju prometnih predpisov in v spretnostni vožnji s kolesom na šolskem
poligonu in na prometnih površinah, so največ znanja pokazali Peter Izlakar, Jan
Krebs, Žiga Hofer, Žan Erjavec, Domen Horvat in Jon Čopar.
VODNA UČNA POT NA VAČAH

Pred tremi leti se je na Vačah oblikovala
skupina učiteljev pod vodstvom Dajane
Maurič in pričela s pripravo vodne učne
poti. V delo in raziskovanje so bili vključeni
tudi učenci. Dodatna vzpodbuda je bil tudi
Program konservatorsko-restavratorskih
del in načrt rekonstrukcije vodnjaka na
vaškem trgu, ki ga je leta 2003 pripravil
Restavratorski center Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Z učno potjo
so želeli slediti različnim ciljem. Predvsem pa
spoznavanju naravnih ekosistemov in njihovim
značilnostim v domačem okolju, pomenu ohranjanja občutljivih vodnih virov in razvijanju okoljske
zavesti ter vključevanju šolskih vsebin različnih predmetov v delu na terenu. Po treh letih prizadevnega dela, ki so ga ves čas podpirali
tudi domačini in vodstvo OŠ Gradec, v zadnjem delu tudi litijski župan Franci
Rokavec, so pred nami zemljevid, na katerem sta vrisani učni poti Globodol in Potok ter točke, s katerimi sta vodni učni poti razširjeni tudi z ohranjenimi vodnjaki,
mlini, zajetji…, logotip vodne učne poti ter projektna naloga Vodnjak in lokalna
vodna učna pot, s katero bo šola sodelovala na mednarodnem razpisu za šolsko
nagrado Paz y cooperacion – Voda za vse, ki ga razpisuje Ministrstvo za šolstvo
in šport Republike Slovenije v povezavi z Ambasado Republike Španije. Vključeni
v projekt pa upajo, da bo njihov triletni trud tudi vzpodbuda za zbiranje sredstev
za obnovo in oživitev vodnjaka na vaškem trgu, ki bi mu bile tako povrnjene vodooskrbna, ambientna in socialna funkcija.
Avtorji tekstov: Šola za starše - pedagoginja Dunja Požaršek, Naravoslovni tabor učiteljica Alenka Zupančič, Umko - učenec Jan Starc, Kaj veš o prometu - učiteljica
Anita Kušar, Vodna učna pot - knjižničarka Stanka Sirk

Avtorice tekstov: Jožica Vrtačnik, Saša Užmah, Anica Jazbinšek, Marinka Lenart

OS litija - podruznica s
prilagojenim programom
NOVO UČNO STANOVANJE - V četrtek, 8.5. , so v OŠ Litija otvorili novo učno stanovanje, katerega sestavni del je učna kuhinja, jedilni kot, dnevna soba in predsoba. V prostoru bo potekal
gospodinjski pouk in pouk delovne vzgoje učencev Podružnice s
prilagojenim programom. Prostor kar sije v živih barvah. Prenovo
prostora in novo opremo je financirala OŠ Litija, podjetje Philips
pa je prispevalo vse gospodinjske aparate. Učenci so s čudovitim programom
pokazali, kako se veselijo novega prostora. Ravnateljica Gabrijela Hauptman je
vsem zaželela prijeten pouk in otvorila prostor.

gimnazija litija
GIMNAZIJA LITIJA: SLOVENSKI IN EDINI
ZMAGOVALEC NA NATEČAJU EU s projektom 50 let združeni v različnost
Dijaki Gimnazije Litija so sodelovali na
natečaju EU PROJEKT “ 50 let združeni v
različnost “. GIMNAZIJA LITIJA je kot zmagovalka in predstavnica Slovenije. Izbrala jih je evropska komisija. Tako so dijaki gimnazije Litija poleg evropskega certifikata dobili tudi nagrado - brezplačni
ogled Bruslja (ogled parlamenta, čokoladnice, mini Europe, Kraljevega muzeja).
Nastanjeni so bili v hostlu skupaj z Danci, Italijani in Francozi. Prisotnih je bilo 27
evropskih držav. Projekt vsebuje esej in video, ki si ga lahko ogledate na spletni
strani gimnazije Litije ali na youtube (DANES IZZIV, JUTRI REALNOST). Mentorica
ga. prof. Špela Novljan Potočnik ter izvajalci: Tjaša Pele, Klavdija Erjavec, Žiga
Koprivšek, Denis Osmanovič so bili povabljeni tudi na radio Slovenija in radio
Kum.
Tjaša Pele

KI - Srečanje smo pripravljali skupaj z obema oddelkoma. Zaradi prostorske
stiske smo se razdelili v dve skupini in podobno srečanje izvedli v dveh dneh. Oba
dneva sta potekala na podoben način. Ob prihodu smo dedke in babice počastili
s skromno pozornostjo. Sledili sta deklamaciji o babici in dedku. Otroci so svojim
babicam in dedkom predstavili igre iz njihovih časov ( »Bela lilija«, »Jutri se bom v
mesto peljal«, »povštartanc«, »beksel«) in jih popeljali v njihovo otroštvo.

POMLAD NA PODRUŽNIČNI ŠOLI SAVA - Pa je zopet prišla! Pomlad, namreč.
Svoje pomladne nasmeške so z nami delili otroci iz vrtca Kekec z rajalno - gibalnimi in pevskimi radostmi. Članice Učiteljskega pevskega zbora KUD Litus pod
vodstvom Sandre Rihter so nas s pesmijo popeljale v pomlad. Učenci so se predstavili v okviru pevskega zbora pod vodstvom Tomaža S. Gartnerja. Na obisk je
prišla tudi čebela Adela s svojimi prijatelji, ki so jih upodobili učenci 1., 2. in 3. razreda. Pravo spomladansko pravljico pa so nam pričarali učenci 4. in 5. razreda.
Zaplavali smo tudi v svet inštrumentov. David Vrančič nam je zaigral na kitaro,
Lara Jamšek na blok flavto, Nina Jamšek pa nas je na klavirju popeljala v svet
klasične glasbe. Prijazno so se našemu vabilu odzvali člani skupine Perkakšns
pod vodstvom Anžeta Kristana. Prisotne je pozdravila ga. ravnateljica OŠ Litija
Gabrijela Hauptman in zaželela, da bi prireditev postala tradicionalna. Torej, vabljeni drugo leto na PŠ Sava, da skupaj pozdravimo pomlad!
OD NITKE OD ČIPKE - OŠ Litija je na PŠ Sava začela tkati prav posebne vezi.
Konec meseca marca so na PŠ Sava pričeli z interesno dejavnostjo »Od nitke do
čipke«. Učenci nižjih razredov vsak ponedeljek s pomočjo 7-ih parov klekeljnov,
blazine in košare, sukajo, križajo, zategujejo in postavljajo bucike na prava mesta
tako, da pod njihovimi drobnimi, a spretnimi prsti že nastajajo prvi izdelki. Učenci
ne le, da ohranjajo kulturno dediščino in tradicijo, hkrati razvijajo tudi fino motoriko. Poleg tega pri otrocih spodbujamo še razvoj mišljenja, koncentracije, pozornosti, vztrajnosti, natančnosti in ustvarjalnosti. S svojim delom so učenci že
vzbudili zanimanje v sosednjem vrtcu, kjer je že nekaj znanja željnih kandidatov.
Svoje izdelke bodo ob koncu šolskega leta razstavili v prostorih podružnice.

DRŽAVNA PRVAKINJA V VESELI ŠOLI - Ana Meke, učenka 5. razreda, Podružnice
s prilagojenim programom je postala državna prvakinja v Veseli šoli. Njena mentorica Marjana Črnugelj je na tekmovanje pripravljala veliko učencev višjih razredov, ki so dosegli lepe rezultate na šolskem in regijskem tekmovanju, Ana pa je z
vsemi osvojenimi točkami resnično presenetila. Čestitamo! Podelitev priznanj bo
v nedeljo, 1.6. 2008, v Cankarjevem domu.
Marjeta Mlakar-Agrež
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ŠOL S TVO / VZ G OJA

glasbena sola

NASTOP NAŠIH UČENCEV NA
VEČERU FILMSKE GLASBE - V
petek, 18. aprila 2008, je filmska
sekcija KUD Medvode priredila Večer
filmske glasbe. V tamkajšnjem Kulturnem domu so se predstavili številni
glasbeniki, ki so za svoje odrske nastope v Medvodah pripravili izključno
glasbo iz bogate tuje in domače filmske zakladnice. Glasbene izvedbe so
bile obogatene s filmskimi projekcijami, saj se je med vsako izbrano
skladbo na platnu vrtel kolaž odlomkov iz izbranega filmskega dela. Na Večeru filmske glasbe so
nastopili: Smleški trubadurji, Godba Medvode, Ribniški pihalni
orkester, otroška pevska zbora OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka
Smlednik ter 14 učencev GŠ Litja-Šmartno. Harmonikar ANŽE
GOSPETI je s svojim mentorjem Dušanom Drobničem pripravil skladbi iz filmov Moulin Rouge in The Glenn Miller Story.
Članice pevskega kvarteta DAJANA KRAGULJ, JANJA BABNIK,
URŠA POGLAJEN in EMI STANOJKOVIĆ so pod mentorstvom
Polonce Demšar zapele naslovni skladbi iz slovenskega filma
Ne čakaj na maj in romantične TV nadaljevanke Mistralova
hči. Nežni zvoki kitarskega ansambla pod mentorstvom
Rada Černeta so nam pričarali slikovito slovensko filmsko
pripoved Cvetje v jeseni, z drugo izbrano skladbo, kjer se je
kot solistka-vokalistka predstavila Emi Stanojković, pa smo se
za hip podali na nemirno morje iz filma Titanic. Člani kitarskega ansambla so: JOŠT GOMBAČ, NEJC ROVŠEK, MARJETA
ŽAGAR, MATIC ŽNIDARKO, KATJA CIGLAR, DARJAN SAVŠEK
in EMI STANOJKOVIĆ. Občinstvo so navdušili tudi naši trije
trobentači ALEŠ TURŠIČ, TILEN TRŠELIČ in JERNEJ PERKO, ki

vrtec litija

so pod mentorstvom Slavča Gorgieva in ob klavirski spremljavi Tilna Bajca zaigrali odlomek iz slovenske filmske klasike
Kekec in temperamentno Quantanamero iz filma Mambo
Kings. Nastop učencev GŠ Litija-Šmartno na Večeru filmske
glasbe v Medvodah je zelo uspel, učenci in njihovi mentorji so
zelo profesionalno predstavili filmsko glasbo, obenem pa so
tudi izven meja matičnih občin dokazali kvalitetno strokovno
delo naše šole.
Ravnateljica: Janja Galičič, univ. dipl. muzik.
PLEŠEMO ŽE 30 LET – JUBILEJNI NASTOP MLADIH PLESALK GŠ LITIJA-ŠMARTNO - Ples je izražanje in sporočanje
človekovih misli, občutij in hotenj s pomočjo gibov. Ples pa
je preprosto lahko način življenja in eno samo plesno razdajanje. Žužana Bartha, plesalka in učiteljica plesa, je svojo
pedagoško pot začela prav v Litiji, ko je daljnega leta 1978
prevzela manjšo skupino deklet, ki so želela plesati. Žužana
je s svojimi učenci, pravzaprav ves čas prevladujejo dekleta,
v teh 30-ih letih naredila pravo glasbeno-plesno popotovanje
skozi čas. Njene varovanke so zaplesale na številnih javnih
prireditvah v domačem okolju in širšem slovenskem prostoru
in ves čas na najbolj iskren način – z glasbo in plesom promovirale šolo in kraj. V četrtek, 24. aprila 2008, smo tridesetletnico plesno - pedagoškega delovanja naše Žužane proslavili v
dvorani Kulturnega centra Litija. Na plesnem spektaklu se je
predstavilo več kot sedemdeset mladih plesalk, ki v šol. letu
2007/2008 v GŠ Litija-Šmartno obiskujejo plesno pripravnico, balet in sodobni ples, pridružile pa so se jim tri gostje.
Mladim plesalkam je GŠ Litija-Šmartno ob okroglem jubileju
kupila prekrasne nove kostume in zelo kvalitetne baletne
copate. Pisani plesno – glasbeni vrtiljak Žužane Bartha in
njenih učenk je ponovno dokazal visoko kvalitetno raven dela
na plesnem oddelku naše šole. Žužana – HVALA, da z nami
vztrajaš že trideset let in še na mnoga plesna leta.
Kolektiv GŠ Litija-Šmartno

OTROK V IGRI – RAZISKOVALEC - V skupini Ježkov,
v vrtcu Najdihojca, smo si po
večdnevnem spremljanju vremena pogovarjali zakaj nastanejo luže, kam odteče voda kako
se posuši. Ker se je deževno
vreme nadaljevalo, se je količina
voda v luži, ki smo jo opazovali,
spreminjala. To so opazili otroci
in me začeli spraševati, kam je šla voda. S tem vprašanjem
se je začelo naše pravo raziskovanje. Opazovali smo vodo
v dveh kozarcih. Enega smo zaprli, drugi je ostal odprt. Nivo
vode smo označili in kozarca postavili na poličko pri radiatorju. Otroci so že naslednji dan opazili, da je v odprtem
kozarcu vode manj, v zaprtem pa so se na stenah nabrale
kapljice. Opazovali smo vsakodnevno, merili in označevali
nivo vode in sproti vse opaženo komentirali. Otroci so ga
začudeno gledali, s pomočnico pa sva poskušali na enostaven način prikazati kroženje vode v naravi. O tem smo
se pogovarjali kar nekaj časa, ogledali smo si tudi izvir
vode. Vse svoje predstave smo poizkušali ponazoriti na več
načinov. Otrokom je bila ta tema zelo zanimiva, do cilja so
prišli preko svoje izkušnje, zato jim bo ostala v spominu.
Ježki z Renato in Melito

je s svojima vzgojiteljicama gledalcem pričarala delček
tistega, kar sicer vsakodnevno počnejo v vrtcu. Tako smo
videli male plesalce, ki so zarajali in zapeli pesmico mamicam; pa zaspance, ki nikakor niso hoteli vstati. Svoje trdo
delo so nam prikazali perice in peričniki v prekrasnih kostumih, pa mlinarji in mlinarice ob bistrem potočku. Na oder
so pridrvele tudi hude mravljice, starejši otroci so pokazali
že folklorno znanje in recitacije. Priča pa smo bili tudi izseku
iz mjuzikla po vzoru Gene Kelly-ja ob taktih znane melodije
‘’Plešem v dežju’’. Res enkratno. Tudi konec predstave je bil
izredno imeniten, saj so malčki zapeli vrtčevsko himno in s
pesmijo staršem ponovno pokazali, kako radi imajo vrtec
in vse vrtčevsko. Za konec pa - lepa hvala vsem vzgojiteljicam, ki so naše sončke pripravile, da so nam pričarali tako
doživeto urico polno veselja in sreče.
Ksenja Mali Potisek, Predsednica sveta staršev Vrtca Litija

OGLED VRTNARIJE STIČNA in PRESAJANJE ROŽIC - V
torek, 15. aprila, smo se otroci in vzgojiteljice iz vrtca Taček
in Kekec odpravili na izlet. Pot nas je vodila skozi Litijo,
mimo Bogenšperka, končni cilj pa je bila Stična. Tu smo
obiskali vrtnarijo. Ogledali smo si rastlinjake v katerih je
bilo ogromno raznovrstnega, balkonskega cvetja. Vrtnarji
so nam pokazali zanimiv stroj, ki sam sadi rože. V ročnem
sajenju rož pa smo se preizkusili tudi sami. Ob slovesu
so nam v vrtnariji poklonili mačehe, za kar smo jim zelo
hvaležni. Podarjene lončnice smo naslednji dan skrbno presadili v večje lončke. Pri delu nam je pomagala ga. Marija,
ki nam je povedala, kako je treba pravilno presajati cvetlice.
Presajene rožice smo vstavili v korita, ki smo jih ustvarili iz
lesenih odpadkov in žebljev, in s tem polepšali okolico vrtca.
Še naprej bomo skrbeli za uspešno rast cvetlic.
Vzgojiteljici Darja in Teja iz vrtca Taček

V okviru tedna družine je DPM Litija pripravil sklop predavanj in delavnic za starše. Vabimo vas na drugi sklop:

•

Delavnico

SOCIALNIH VEŠČIN
SE (NA)UČIMO

ponedeljek, 26.05.2008 ob 16.30
v Mladinskem centru Litija
vodi: Primož Malenšek, uni.dipl.soc.del.

(mentor PUM, izvajalec Treningov socialnih veščin - TSV)
Na delavnici se bomo pogovarjali o veščinah s katerimi
uspešno rešujemo lastne težave, izražamo lastna stališča
in zamisli, se uspešno pogajamo, k omuniciramo,
sodelujemo in vzdržujemo odnose, v katere smo vpeti. Te
veščine ponavadi jemljemo kot samoumevne pri sebi in
drugih, a se premalo zavedamo, da smo jih in jih še vedno
osvajamo prav vsak dan.
OPOMBA: Delavnica bo trajala 3 šolske ure. Varstvo za starše
otrok, ki se bodo udeležili delavnice, bomo zagotovili v prostorih Mladinskega centra.

•

Predavanje

ZAKAJ DROGE ?

četrtek, 29.05.2008 ob 18. uri
v Mladinskem centru Litija
vodi: Aleš Bartol (kriminalist Skupine za prepovedane

MEDVEDEK POJE IN PLEŠE - V četrtek, 17. aprila 2008,
je bila dvorana na Stavbah v Litiji nabito polna obiskovalcev. Naši otroci iz vrtca Medvedek so nastopali. In bilo je
čudovito. Že pred začetkom so se mnogim staršem gotovo
zašibila kolena, ko smo gledali, kako veselo naši pikci v
garderobi oblačijo svoje pisane kostume in se veselijo nastopa. Na odru so se zvrstile vse skupine iz vrtca Medvedek. Začeli so najmlajši polžki in pikapoke, sledili so malčki
medvedki in miške, potem malo starejši metuljčki in muce
ter najstarejši zajci in race, katerim so se veselo pridružile
tudi svetle Lučke. Zaigrala je glasba in vsaka izmed skupin

droge OOK SKP PU Ljubljana)

V okviru predavanja bomo starši lahko izvedeli kakšne
droge poznamo, kako prepoznamo mladostnika, ki je zaužil
drogo, kako prepoznamo zasvojenost in kakšne so nevarnosti
uživanja drog.
Več informacij:

Mladinski center Litija

NASLOV: Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
TEL: 01-89-80-119 • GSM: 051-443-410
E-POŠTA: mc.litija@siol.net
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OBVE STILA

NOVICE IZ DOMA TISJE

nagradna krizanka

• 3.4. so nas obiskali učenci prvega razreda OŠ Primskovo, skupaj z
Zagriškimi fanti so nam pripravili
kulturni program. Tako sta nastopila »najmlajši in najstarejši« zbor
v Sloveniji, saj so Zagriški fantje že
gospodje v 80-ih in 90-ih letih. Njihov najstarejši član je star 99 let.
• 5.4. je nastopilo KD Svoboda iz Pragerskega. Nastopila
sta mešani pevski zbor in literarna skupina.
• 10.4. smo imeli bralno uro z gospo Aleksandro Mavretič,
knjižničarko iz litijske knjižnice. Ob svetovnem dnevu
mladinske literature smo se pogovarjali o življenju in delu
Hansa C. Andersena in prisluhnili njegovim pravljicam.
• 15.4. so nas obiskali najmlajši, otroci iz vrtca Ciciban iz
Šmartnega. Družili so se z našimi stanovalci pri fizioterapiji in delovni terapiji, obiskali naše živalice (ribice ter
domsko morsko prašičko Miško) in nam zapeli.

18. ČRKA
ABECEDE

Sestavil: Jože Vizlar, Številka: 91
PRAVOSLAVNA
ŠKOFIJA

ŽELEZOV
OKSID

ŠPANSKI
POLITIK

NADALJEVANJE
GESLA

LETOPISI

SLAB
PESNIK

IME PEVKE
UKRADEN

DRŽAVNA
BLAGAJNA

DELOVNA
OBLEKA,
KOMBINEZON
IRANSKO
NOMADSKO
PLEME
EVA JANC

OZNAKA ZA
RECEPT

AGRESORKA

NEMŠKA
ZVEZA
SREDNJEŠOLEC
KEMIJSKI
ZNAK ZA
FOSFOR

OBRAT ZA
PREDELAVO
NAFTE

OBER

KRAJ PRI
POREČU

ORANJE,
RAL

ČAST
TISTI, KI RIŠE

VEČDELNA
ORKESTALNA
SKLADBA

DVOJICA

ŽENSKO IME

POŠKODBA
LADJE ALI
TOVORA

• 23.4. so nas obiskali člani RK iz Litije ter nas obdarili. Z
njimi so prišli tudi plesalci skupine Rondo iz Jevnice.
• 24.4. smo imeli skupni literarni večer z DU Šmartno
pri Litiji, v prostorih šmarske knjižnice. Predstavili smo
pesmi in prozo članic skupine za samopomoč Vrtnica, ki
deluje v Domu Tisje in združuje gospe, ki rade literarno
ustvarjajmo (Alojzije Lekan, Marinke Mali, Leonide Razpotnik ter gostje Ivanke Tomažič). Večer so nam popestrili domski pevski zbor Tisa, ki deluje pod vodstvom
gospe Vlaste Šedivy ter Erika in Marko Šušteršič s kitaro
in harmoniko. Pri izvedbi večera sta nam pomagali bralki
pesmi gospa Jožica Kraševec in gospa Mojca Šušteršič.
• 25.4. sta nam harmonikarja iz Kresnic Timotej Raspotnik
in Roman Jakoš pripravila zabavno popoldne. Nastopila
sta kar dvakrat. Prvič na enoti Spominčice, kjer sta razveselila gospe, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja težko
zapustijo enoto in drugič v prostorih glavne jedilnice.
Leonida Razpotnik, dipl. delovna terapevtka

MADŽARSKO
POKRIVALO

Lions klub Litija deluje že deset let.
Šteje 25 članov iz litijske in šmarske
občine. Člani s svojimi donatorskimi prispevki in zbiranjem denarja
pomagajo slepim in slabovidnim
in tudi drugim pomoči potrebnim
občanom. V desetih letih so zbrali
več kot 28.000€. Lionistično leto
2007/08 zaključujejo z dobrodelnim pohodom, na katerega vabijo
tudi vas.
Predsednica LC Litija:
Joža Ocepek

LIONS KLUB LITIJA VABI NA
DOBRODELNI POHOD

Sobota, 31. maj 2008

•
•
•
•

ob 9. uri zbor pri gasilskem domu v Jablanici
ob 11. uri počitek pri članu LC na Mamolju
ob 11.30 povratek
ob 13. uri piknik – družabno srečanje v gostilni Maček
v Šmartnem
Startnina – dobrodelni prispevek 15 €, ki bo namenjen
osnovnim šolam za pomoč socialno šibkim družinam.

MENIČNO
POROŠTVO

PRIPADNIK
OF

SARAJEVO

PRVI ČLOVEK

PTIČ
NELETALEC

ČEŠKO
MESTO

KOVAŠKE
PRIPRAVE

HITER
TEK

TKANINA ZA
ZAVESE
TRENJE

OZNAKA ZA
NEZNANCA

GRADBENI
DELOVODJA

GRŠKI
FILOZOF IZ
MILETA

KRAŠKO
VINO
SMUKEC

RIMSKI
VOJSKOVODJA

ŽIVAGOVA
LJUBEZEN

DRAGOCENA
SVETA
POSODA

KRALJ ŽIVALI

DALMATINSKA ANA

ZADETEK V
NOGOMETU

PLAČILNO
SREDSTVO
ERBIJ

PRISTANIŠČE
V SOMALIJI

ČLOVEK, KI
VELIKO IN
TEŽKO DELA

DEL VOZA
RIDOVNIK

ORANŽADA

SLOVENSKA
PEVKA VILER

KULTURNA
RASTLINA
(OLJE)

SLIKAR
MEŠKO

PRIPADNIK
SASOV

NADALJEVANJE
GESLA

Težje besede: AETIJ, GRAL, HAVARIJA, EANES, OPAVA
Izžrebanci aprilske križanke v podjetju
CGP Praprotnik na Zg. Logu, prejmejo:
1. nagrada - betonsko korito (veliki čevelj):
Marjan SIMONČIČ, Ul. 25. maja 2, Litija
2. nagrada - betonsko korito za rože:
Borut KRISTAN, Vače 16, Vače
3. nagrada - betonsko korito:
Teja MEDVED, Hohovica 6, Gabrovka

LITIJ

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.06.08 na naslov uredništva.
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majice
Tiskarne ACO. Nagrade prispeva: Tiskarna ACO, Litija.

obmocno zdruzenje rdecega kriza litija
LETOVANJE V ČASU PRVOMAJSKIH
OČITNIC - V času od 26.4. do 3.5.2008
je na Debelem Rtiču brezplačno letovalo 9 otrok, ki so jih predlagale: OŠ Litija
Podružnica s prilagojenim programom,
OŠ Gradec in OŠ Sava. Letovanje je
finančno podprla Fundacija invalidskih
in humanitarnih organizacij. V letošnjem letu na Debelem
Rtiču RKS nadaljuje s pedagoškim programom 2008 »Tam,
kjer rastejo sanje«. Vsak dan v tednu je poimenovan po
temi v okviru katere potekajo interesne dejavnosti (npr.
prijateljstvo, ljubezen..). Celoten program temelji na ciljih,
ki izhajajo iz pedagoških načel RK, ozaveščanju o naravi,
komunikaciji, razvoju telesnih spretnosti, prehrambenih,
higienskih in drugih kulturnih navad.

OBISK PREDSEDNIKA RS V MZL RKS DEBELI RTIČ - V
sredo, 7.5.2008, je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk s soprogo obiskal Mladinsko zdravilišče in letovišče
RK Slovenije Debeli rtič. Predsednik RKS Borut Miklavčič s
sodelavci mu je predstavil projekt načrtovanega razvoja in
obnove letovišča in zdravilišča ter ga seznanil z zdraviliško dejavnostjo in številnimi programi, ki se v okviru letovanj otrok
izvajajo na Debelem rtiču. V nadaljevanju si je predsednik
s soprogo ogledal nastanitvene objekte, športna igrišča,
bazene in obalo ter program mladih članov Območnega
združenja Rdečega križa Koper, ki je v zdravilišču potekal ob
začetku Tedna RKS. Ob tej priložnosti je odkril temeljni kamen za začetek nadomestne gradnje nastanitvenega Mladinskega doma L1. Obisk predsednika s soprogo je potekal
in se zaključil v zelo prijetnem vzdušju.

V okviru kampanje SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ - PAZI,
KAKO Z NJIM RAVNAŠ! je 24. aprila potekalo v Športni
dvorani Leona Štuklja regijsko preverjanje usposobljenosti
osnovnošolskih ekip prve pomoči. Sodelovalo je 11 osnovnih šol iz sedmih območnih združenj RK. Svoje znanje
so preizkusile ekipe OŠ: Mokronog, Vavta vas, Brusnice,
Mirana Jarca Črnomelj, Belokranjskega odreda Semič,
Loški potok dr. Antona Debeljaka, Blanca, Podzemelj, Metlika, Litija, Šmartno. Učenci so se pomerili v teoretičnem in
praktičnem delu. Ocenjevalna komisija je pohvalila znanje
in pripravljenost mladih na tekmovanju. Pri ocenjevanju
smo bili natančni in strogi. V sodelovanju s Policijsko upravo
Novo mesto so policisti merili tudi hitrost. Namesto kazni
sta dva prostovoljca ponudila kršiteljem v podpis zaobljube,
da ne bodo kršili cestno prometnih predpisov. Akcija je bila
odmevna in dobro sprejeta med vozniki kršitelji.
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TRADICIONALNI KARATE POKAL DI GRADISCA D’ISONZO
Zveza tradicionalnega karateja Furlanija - Julijska krajna je v mestu Gradišča (Gradisca
d’Isonzo) skupaj s Slovensko zvezo tradicionalnega karateja (SZTK) organizirala 6. pokalno
tekmovanje v katah in prijateljsko ekipno borbo
med reprezentanco Slovenije in ekipo Furlanije
– Julijske krajine.
Pokalne tekme se je udeležilo preko 300 tekmovalcev iz Italije in Slovenije, tekmo pa je sodilo
26 sodnikov italjanske zveze FIKTA in slovenske
zveze SZTK. Nastop slovenskih tekmovalcev je bil
zelo uspešen, slovenski reprezentanti pa so tudi
premagali italijansko ekipo v prijateljski borbi. Iz
Litije se je tekme udeležila Kaja Praprotnik, ki je v
kategoriji kata mlajše deklice dosegla odlično 3.
mesto.
Gorazd Praprotnik

PO ZGODAH IN NEZGODAH JE
TUDI DEVETO MESTO USPEH

Mesto

Ekipa

Število
tekem

Zmage

Porazi

Dane :
Prejete
točke

Razlika

Točke

Košarkarji Litije so prvenstvo v 1.B ligi končali na
devetem mestu, kar je njihova druga najslabša
uvrstitev v zadnjih 5-ih letih in precejšen padec v
primerjavi z lansko sezono, ko so bili na 4. mestu.
Prvenstvo se je za Litijo začelo z dvema nesrečnima porazoma proti Radenski in Rogaški po katerih se je eden
najboljših igralcev Rado Trifunovič odločil, da preneha
z igranjem. Ta poteza igralca, brez katerega si trener
Džemo Ibiši v preteklih treh sezonah sploh ni mogel zamisliti svojega moštva, je
usodno vplivala na nadalnji potek sezone.Kot da to še ne bi bilo dovolj, so Litijani
že sredi prvega dela prvenstva ostali še brez drugega centra, saj se je poškodoval
še Matic Obreza. Med njegovo dvomesečno odsotnostjo je ekipa igrala brez
pravega centra in temu primerni so bili seveda tudi slabi rezultati. Litijo je ob tem
spremljala še smola, saj je vrsto tekem izgubila z minimalno razliko. Med drugim
v gosteh tako s Postojnčani, kot z Novo Gorico- torej z ekipama z vrha lestvice- le
s točko razlike. Po vrnitvi Obreze je sledilo najboljše obdobje Litijanov v tej sezoni. S serijo šestih zaporednih zmag na domačem igrišču so se prebili v sredino
lestvice. Vse je kazalo, da bi morda le lahko ujeli celo peto ali šesto mesto.
Toda v finišu prvenstva ponovno ni bilo prave sreče. Kar nekajkrat so Litijo
močno oškodovali sodniki, še najbolj v Hrastniku, kjer je napačna sodniška
odločitev neposredno odvzela zmago Litijanom. Velja povedati, da tako slabega
sojenja, kot so ga bili v tej sezoni deležni Litijani, ne pomnijo niti starejši privrženci
košarke v Litiji. Ob koncu prvenstva se je poškodoval še prvi strelec ekipe Anel
Blaževič, pa ponovno Obreza, tako da se po vseh zgodah in nezgodah litijske
ekipe, bolje kot z devetim mestom niti ni moglo končati.
Marko Godec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Misel Post. jama
Parklji
Nova Gorica
Hrastnik
Gradišče
Janče
Rudar Trbovlje
Rogaška
Litija
Konjice
Radenska Creativ
Triglav
Celjski KK
Tinex Medvode

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
22
21
19
14
13
12
11
10
10
9
7
7
4

3
4
5
7
12
13
14
15
16
16
17
19
19
22

2199:1834
2151:1823
2088:1857
2111:2050
1968:1948
1970:1955
2053:2031
1996:1991
1977:2041
2031:2202
1848:2029
1818:1993
1850:2029
1905:2182

365
328
231
61
20
15
22
5
-64
-171
-181
-175
-179
-277

49
48
47
45
40
39
38
37
36
36
35
33
33
30

Tekmovanje v ligi se nadaljuje z mislimi osvojitve
prvega mesta. Celotni del sezone se ne da odigrati
v maksimalnem ritmu in tudi v članski ekipi je prišlo
do manjšega spodrsljaja. V občinskem derbiju v Litiji
so namreč slavili domačini in premagali Jevničane s
3:2. V tej tekmi se je pokazalo, kako pomembno je
imeti močno klop. Naše člane namreč še naprej
pestijo poškodbe, tako da trener težko sestavlja udarno enajsterico. Toda z
resnim pristopom k treningom se tudi to uredi in fantje delujejo čvrsto, saj
so že naslednjo tekmo prepričljivo premagali NK Jezero Medvode s 3:1. Drugi
občinski »derbi« v Kresnicah pa so Jevničani odločili z goloma Planinška in
Maleševiča in premagali domačo ekipo z 2:1. To je bil tisti pravi nogomet saj
je veliko število gledalcev videlo zelo dobro tekmo. Jevničani so imeli močno
navijaško podporo, kajti na tribunah se je zbralo veliko naših navijačev. Člani
tako še naprej ostajajo v boju za prvo mesto lige. Vse ostale selekcije tekmujejo in trenirajo po začrtani poti in dajejo stabilnost nogometnemu klubu.
Omeniti pa velja tudi žensko nogometno ekipo, ki tekmuje v prvi ženski ligi
in se bori za končno šesto mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi. Dekleta so na
domačem terenu kar dvakrat premagala favorizirano Olimpijo iz Ljubljane.
Pridite in si oglejte nogometne tekme v športnem parku Jevnica in navijajte
za naše nogometaše in nogometašice.
Marjan Medved - Medo

BLAŽ BIZJAK ZMAGAL
TURNIR 1. KATEGORIJE
Prvomajske praznike je Tenis klub AS Litija znova preživel
delovno v Umagu, kjer smo organizirali že sedmi teniški
kamp. Letos se ga je udeležilo 47 tekmovalcev in njihovih
staršev, tako, da je bilo skupaj preko 130 udeležencev.
Med tekmovalci so bili tudi vsi najboljši igralci TK AS Litija
in sicer Nik Razboršek, Nastja Kolar, Blaž Bizjak in Pia Čuk,
pridružilo pa se nam je tudi nekaj najboljših teniških igralcev
iz ljubljanskih in mariborskih klubov. Med najbolj motivirani na pripravah pa so
bili najmlajši upi TK AS Litija, ki so tik pred pripravami v Novem mestu osvojili
lepo število novih pokalov. Na turnirju v Portovaldu je Lara Jamšek osvojila
1.mesto v kategoriji MINI TENIS, Mark Mesarič je osvojil pokal za 2.mesto v
kategoriji MIDI TENIS, Filip Stritar pa je prejel kar dva pokala in sicer je bil 3. v
MINI TENISU in 3. v MIDI TENISU.

Taekwondo klub
Šmartno - Litija

V mestu Herentals v Belgiji je 5. in 6. aprila potekal
A turnir v WTF taekwondo borbah, katerega sta se
udeležila tudi člana Taekwondo kluba Šmartno – Litija, Nermin Rekanovič (senior – 72 kg) in Maruška Višnikar (seniorka – 59 kg).
Maruška je osvojila bronasto medaljo, zmagala je 3 borbe in nato zaradi
poškodbe predala borbo za 2. mesto. V 1. borbi je premagala Monico Pimentel Rodrigez NLD z rezultatom 6:0. V 2. borbi je premagala Saro-Mario Becher
GER z 8:1. V 3. borbi proti Petri Butara CRO, je po začetnem vodstvu, v tretji
rundi nasprotnica izenačila na 7:7. Zato je sledila dodatna runda za zlato
točko. Zmaga je pripadla Maruški, vendar si je med borbo natrgala mišico in
zato predala 4. borbo proti Vazquez Diani ESP. Nermin Rekanović iz Šmartna
Litije je zmagal prvo borbo proti Ilesu Berganovu BEL z 6:5, nato pa je zaradi
počene kosti na roki predal borbo proti nasprotniku iz Španije. Slovenija je
v skupni uvrstitvi dosegla 21. mesto med 190 udeleženimi klubi iz 33 držav,
kjer je bilo skupno 800 tekmovalcev.

Da so bile priprave več kot uspešne je prvi potrdil Blaž Bizjak, ki se je takoj po
pripravah udeležil Odprtega prvenstva do 14 let, ki je bil 1. kategorije, v Kopru.
Blaž je na turnirju ugnal vso konkurenco in prepričljivo zmagal. V polfinalu je
premagal 1.nosilca turnirja, v finalu pa 2.nosilca turnirja. Rezultat je vsekakor dober obet za Blaža pred dvema mednarodnima nastopoma na evropskem turnirju
do 14 let, ki bosta v Mariboru, ter seveda tudi pred bližajočim se državnim prvenstvom. Na turnirju v Kopru se je odlično odrezala pri dekletih tudi enajstletna Pia
Čuk, ki se je uvrstila v drugo kolo. Lara Kralj, Mark Čuk in Tim Šteferl so dobili
premočne nasprotnike že v prvem kolu.

OLIMPIC OPEN 2008, Bosna

V soboto 3. maja je bil v Sarajevu, prestolnici Bosne in Hercegovine,
močan taekwondo turnir Olimpic Open 2008, na katerem je natopilo
preko 400 tekmovalcev iz sedmih držav (Slovenije, Hrvaške, Srbije,
Črne Gore, Slovaške, Turčije ter Bosne in Hercegovine).
Na tekmi sta nastopila tudi dva slovenska kluba, Šmartno-Litija in Kang iz
Ivančne Gorice, ki sta pod vodstvom trenerjev Francija Širclja in Tomaža
Zakrajška nastopila pod skupnim imenom Litija-Kang. Devetnajst slovenskih borcev je prikazalo nekaj zelo dobrih borb, osvojili tudi osem odličij, po
besedah trenerjev pa ni nihče razočaral. Nekaj borcev je imelo za seboj res
dober dan, vendar se je njihova pot do zlata končala v dvobojih z borci turške
državne reprezentance. Ti so ponovno dominirali, pobrali večino odličij in
pokalov za najboljše borce v posameznih kategorijah. Kljub temu so Slovenci
tekmovali v odličnem vzdušju, kajti bodrili so jih tudi starši in prijatelji, tako
da se je številka slovenske »delegacije« ustavila pri številu 44. Z litijskimi taekwondoisti, so se na tekmo v tujino prvič odpravili tudi borci kluba Kang iz
Ivančne Gorice, njihov trener Tomaž Zakrajšek pa je o skupni poti in tekmovanju povedal: »Bilo je zelo dobro, poleg so bili tudi starši in prijatelji, tako, da
je bilo več ljudi, več zabave. Presenetilo me je samo tekmovanje, nivo tekmovanja, ki je bil zelo visok, turška reprezentanca je bila res dobra, izjemna.
S svojimi borci sem zelo zadovoljen, nihče se ni ustrašil, od sebe so dali vse
kar so lahko.«

Blaž Bizjak
V kategoriji do 12 let bo mesec maj v znamenju ekipnega državnega prvenstva. Mlada ekipa TK AS Litija, ki je v povprečju leto dni mlajša od ostalih ekip,
je odlično začela. Na prvi tekmi so kar s 7:0 premagali ekipo iz Idrije. Za ekipo TK
AS Litija so zmagali pri dečkih Grega Kokalj, Tim Šteferl, Nejc Šter, pri deklicah
Pia Čuk in Lara Kralj, pri dvojicah pa dvojica Šter Nejc, Gal Novak in dvojica
Eva Kolman, Žana Lukač. Na turnirju od 08-11 let v Portorožu je 3.mesto osvojila Lara Jamšek, 2.mesto v kategoriji TENIS DO 10 let Žana Lukač, Grega
Kokalj pa je znova gladko zmagal v svoji kategoriji in že postaja pravi naslednik
Nika Razborška in Blaža Bizjaka.

Zmaga nogometašev
Kresnic v Italiji
Mariano – Za pravo nogometno senzacijo so postregli
Veterani Nogometnega kluba Kresnice (na fotografiji
v modrih majicah), ki so pred nedavnim v obmejnem
italijanskem mestu Mariano, z 2:1 premagali istoimenski nekdanji klub legendarnega italijanskega vratarja Dina Zofa. Po nadvse razburljivi tekmi so fantje
zdržali siloviti pritisk domačinov, ki so vse do zadnje
sekunde želeli zabiti izenačujoči zadetek.

Grega Kokalj

Dobitniki kolajn: 2. mesto - Tanja Elsner, juniorka -55kg; 2. mesto - Gašper
Repina, junior -68kg; 3. mesto - Patricija Zupan, kadetinja -33kg; 3. mesto
- Miha Friškovec, kadet -65kg; 3. mesto - Alja Medved, juniorka -59kg; 3.
mesto - Meris Kapič, junior -59kg; 3. mesto - Maruška Višnikar, seniorka
-59kg, 3. mesto - Nermin Rekanovič, senior -72kg
Tekmovali so še: Sara Rozina, Tadej Pirc, David Zagorc Nejc Friškovec,
Anže Repina, Domen Pirc, Aljaž Primožič, Ivan Tomič, Timotej Todič, Mitja
Kozinc in Klemen Mohar.

Tekma v Furlaniji Julijski krajini se je v moštvu gostov začela precej nervozno,
toda kmalu so si Kresničani izborili ravnovesje in nato silovito pritiskali na
nasprotnikova vrata. Žal so bili napadi neizdelani in lahek plen dolgoletnega vratarja domačinov Valterja Veliščka. V 34. minuti se je vnovič potrdil rek, »če gola
ne daš, ga dobiš«. Zviti Mojmir Sosolič se je sam znašel pred dvema branilcema,
ju ukanil in zabil gol za vodstvo domačinov. Nogometni strategi kresniških veteranov so v 35. minuti v napadu zamenjali Romana Vehovca z Ljubotom Tomažičem.
Razigrani Tomažič je le nekaj sekund pred koncem prvega polčasa prejel lepo podajo Domna Vidica in vratarja presenetil z lepim strelom pod prečko. Klop je od
navdušenja dobesedno ponorela. V drugem polčasu so bili Kresničani deležni silovitih napadov domačinov. Toda kresniški vratar Ludvik Zupančič Luda je z nekaj
lepimi obrambami povzročal nervozo tudi pri italijanskih prijateljih in jih spravljal
v obup. Razigrani kresniški napadalec Domen Vidic pa je v 60. minuti z lepim
golom povišal rezultat na končnih 2:1, a tekme še zdaleč ni bilo konec. Mojmir
Sosolič, Leon Filipič, Maurizio Schianchi in Robert Zorzut, udarna štirica napada,
podprta tudi z obrambnimi igralci si je pripravila nekaj sijajnih priložnosti, a žoga
ni hotela čez golovo črto. Za nameček pa jo je nekaj minut pred koncem tekme,
že za vratarjevim hrbtom, izbil iz igrišča eden od junakov tekme Ismet Besić.
Nogometaši Mariana so zmagovalcem čestitali za zmago (poraza niso bili deležni
vse od letošnjega januarja) in jim napovedali vnovičen obračun septembra na
nogometnem stadionu v Kresnicah, ki si ga bodo ogledali tudi predstavniki sponzorskih podjetji Poil, Mix trgovine, Avtohiše Malgaj, podjetja Malgaj in Primo tiska. Za dobro kondicijsko pripravljenost moštva pa z brezplačno uporabo igrišča
skrbi NK Kresnice.
Tekst in foto: Bojan Rajšek

BO B N OVICE

www.bob-bowling.si

ZMAGOVALCI MOŠKEGA TURNIRJA ZA 1. MAJ: 1.
mesto: SAMIR HANDANAGIĆ, 2. mesto: JOŽEF ERJAVEC, 3. mesto: DEJAN VINČEK
Skupni rezultati Bob bowling lige 2008 (ženske):
1.mesto: DOBRAVEC CVETA skupno št. točk 2836,
2.mesto: ELTRIN MARINA skupno št. točk 2481, 3.mesto: DOBRAVEC URŠA skupno št. točk 2476
Skupni rezultati Bob bowling lige 2008 (moški): 1.mesto: ELTRIN BLAŽ skupno št. točk 3441, 2.mesto: KUSTERLE KLEMEN skupno št. točk 3439, 3.mesto:
ELTRIN BORUT skupno št. točk 3365
TOP REZULTATI APRIL 2008: 1. ALEN HANDANAGIĆ št.točk 252, 2. DENIS
KOPRIVNIKAR št.točk 246, 3. KLEMEN KUSTRLE št.točk 245

Lara Jamšek
Nik Razboršek je nastopil v Mostarju na ITF turnirju do 18 let in tesno, v treh
nizih izgubil v prvem kolu. V maju ga čakata še dva mednarodna nastopa v
kategoriji do 16 let, ki bosta v Mariboru. Turnirjev v Mariboru se bodo udeležili
tudi tekmovalci iz Španije, iz teniške akademije Global tennis, kjer občasno
trenirajo Nik Razboršek, Pia Čuk, Mark Čuk, Blaž Bizjak in Lara Kralj in, ki jo vodi
Jofre Porta, trener Carlosa Moye. Tokrat so španski tekmovalci( dve dekleti in dva
fanta ) prišli s svojim trenerjem v Litijo in se 14 dni pripravljali skupaj z našimi
tekmovalci na evropska turnirja do 16 let. Povezovanje in sodelovanje se poglablja in krepi, bistveno pri tem pa je, da imajo od tega največ prav tekmovalci, kar
je tudi glavni namen. Tenis klub AS Litija se zahvaljuje družini Razboršek, ki
je sodelovala pri organizaciji teh priprav in poskrbela, da so se gostje v Litiji in
Sloveniji dobro počutili.
Anja Poglajen je nastopila v Pragi na WTA turnirju z nagradnim skladom 145.000 $.
V prvem kolu kvalifikacij je naletela na 6.nosilko rusinjo Ivanovo, ki je bila premočna
nasprotnica. Na turnirju je nastopala tudi Katarina Srebotnik ki je bila 3. nosilka
turnirja in je klonila v polfinalu. Anja je trenutno na 640. mestu WTA.
Zaključila se je tudi zimska rekreacijska liga AS. Na sporedu bodo le še tekme
za obstoj in izpad iz posameznih lig, ki se bodo odigrale v maju. Dne 07.06.2008
bo Veliki zaključni turnir lige AS. To pa ne bo edina ogleda vredna prireditev
na AS-u. Že v dneh od 31.05. do 02.06. bo v Tenis centru AS Odprto prvenstvo Slovenije za fante do 18 let in v klubu upamo, da bo nastopil tudi Nik
Razboršek. V dneh od 12.06. do 15.06.2008 pa se bo na AS-u odvijalo Državno
prvenstvo za dečke in deklice do 12 let. Vabljeni na ogled tekem!
Tenis klub AS Litija obvešča vse zainteresirane, da je še nekaj prostih mest za
poletne letne karte. Zaradi nove razsvetljave na zunanjih igriščih so odlični
pogoji za igranje tudi v večernih urah, zato vabljeni !

14 Maj 2008

OBVE STILA

12. POHOD »OD CERKVICE
DO CERKVICE« NA POLŠNIKU

NEPREMIČNINE V OBČINI LITIJA

v nedeljo 1. junija 2008

Najbrž vas zanima, kaj vse smo vam pripravili, kajne?

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ
organizira aktivno in zanimivo preživljanje počitnic
za otroke od 5 do 15 LET

POLETNI TABOR V GRADIŠČU

pod vodstvom gospe Agate Lambergar na domačiji Vovk
1. termin: 7. do 11. julij 2008
2. termin: 11. do 15. avgust 2008
3. termin: 18. do 22. avgust 2008
Program: nočni pohod do cerkvice, ogled lovske opazovalnice
in krmišča, lokostrelstvo - izdelava loka iz lesa, spanje na seniku,
košnja in grabljenje sena, podiranje dreves in priprava drv, priprava
in kurjenje tabornega ognja, ogled ovc in pastirja, spoznavanje in nabiranje zelišč, spoznavanje domačih živali in opravil na kmetiji, razne
delavnice in družabne igre... VSE SE ODVIJA NA PROSTEM!!!
Informacije in prijave: Agata Lambergar, Gradišče 1, 1275
Šmartno pri Litiji, e-pošta: agata.lambergar@siol.net, tel: 031/251931, www.podezelje-laz.si

Za jutranjo sprostitev - najlepši razgled po širni Sloveniji, čist zrak in za
tiste malo razvajene kavica za dobrodošlico in seveda domače dobrote, ki
spadajo zraven. Vse to boste dobili pri župnišču v centru Polšnika in zraven
še obesek in pohodniško izkaznico, če je še nimate… In seveda bo lepo, če se
prijavite za kosilo ob koncu in ob tem prispevate kakšen evro za naše društvo.
Med prijavljenimi bomo ob koncu izžrebali zanimive nagrade! Že dvanajstič
vam bodo zapeli domači pevci Moškega pevskega zbora Polšnik. Na
poti do Ostreža in vse do cilja, vas bo na vozu spremljala instrumentalna skupina Zvite feltne iz Dutovelj, ki je prav posebna in vam bo popestrila
pot. Na Prevegu bo plesala in prepevala folklorna skupina iz Krasa,
ko pa boste osvojili Ostrež vam bo dobrodošlico zapel Moški pevski zbor
iz Lokev. Na Stranskem vrhu bo kot vsako leto malo daljši postanek za
malico in zelo zanimivi gosti iz Trebnjega… Zaplesale bodo mažoretke
in zaigrala pihalna godba. Bučno in zabavno. Na Glinjeku bo ob približno
13. uri sveta maša na gozdni jasi, prepeval bo Komorni mešani zbor Limbar
Moravče… Pri lovski koči bodo na zaključni prireditvi sodelovali naši gostje,
igral ansambel Zimzelen in posebna gostja NUŠA DERENDA, ki nas je
zelo navdušila že lani in verjamem, da bo letos še boljše… Kot zanimivost
bosta letos stojnici s teranom in cvičkom… tudi preizkušanje dobrih okusov!

In da ne pozabim... Dobimo se od 8. do 9. ure pred župniščem.
Pot ni zahtevna in je primerna za vso družino, dobra obutev je
priporočljiva! Pohod bo v vsakem vremenu.
VABIJO VAS POLŠNIČANI !!!

OBVESTILO
Zveza kulturnih društev Litija in
Kulturno umetniško društvo Jevnica
organizirata že tradicionalno,

Hiše

ODDAM 2 mlada psička mešančka, sta zelo igriva, stara 2 meseca.
Oba sta fantka, črne in rjave barve. GSM: 040 561-420.
PRODAMO STANOVANJE in GARAŽO - 2-sobno stanovanje na
Rozmanovem trgu v Litiji, 65 m2, svetlo, pogled na park, delno
adaptirano, delno opremljeno, z.k. urejeno, ključi takoj in vrstno
garažo. Cena po dogovoru. GSM: 041/994-179.

Za več informacij pokličite na tel.: 01/8981-156
ali GSM: 041-733-669 oziroma se oglasite na sedež
podjetja od 8.00 - 15.00 ure.

ki je hkrati predtekmovanje za

»ZLATO HARMONIKO LJUBEČNE 2008«
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 7. junija 2008 ob 18. uri.
Vse, ki jih veseli igranje na diatonično harmoniko
in bi se radi izkazali, vabimo, da se prijavite na tekmovanje.
Prijavnice lahko naročite na tel.: 040-972-294, Bojanka
VLJUDNO VABLJENI !

mali oglasi
Nudim VARSTVO otrok na svojem domu. GSM: 070/515 - 291

LILA – Litijski likovni atelje organizira
v sredo, 11. junija 2008, ob 19. uri
v avli občine Litija

likovno razstavo
»Za praznik občine Litija«

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Jovanovič Aleksander
s.p., CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
Glavni in odgovorni urednik: Marko Djukić
Oblikovanje: Sašo Jovanovič
Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso
novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij
in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Stanovanja

2,5-sobno, 55 m2, blok l. 1964, l. 04 komplet obnovljeno (kopalnica,
kuhinja po meri, okna, odtoki, podni, CK...), 4/5 nad., svetlo, SZ,
klet, bližina šole, vrtca. Cena: 99.000 EUR
1-sobno , 42 m2, 1/5 nad. zgrajeno leta 1984 južno ležeče, vsi
priključki, balkonska loža, klet, bližina mestne infrastrukture, zk urejeno. Cena: 75.000 EUR
2-sobno, 63 m2, zgrajeno l. 1974, 4. nad. od 5-ih, na JZ strani
večstanovanjskega objekta, prostorno, svetlo, balkon, z vsemi
priključki in v neposredni bližini vrtca, šole, trgovine.., je vpisano v
ZK in hitro vseljivo. Cena: 93.900 EUR
1-sobno, 30 m2, 1. nad. starejše meščanske hiše, s svetlo bivalno
kuhinjo in spalnico, obnovljeno l. 95, dodatno še podstrešje, drvarnica in malo vrta, ZK. Cena: 39.900 EUR
2-sobno, 63 m2, l. 78, 1/4 nad., idealna višina, JZ sončna lega,
prostorno, ločene sanitarije, balkon na zahodni strani, v bližini vrtec,
šola..., vseljivo po dog. Cena: 98.900 EUR
3-sobno,100 m2, v celoti obnovljeno, M/4. nad., unikatno prestižno
izdelano, razen kopalnice brez predelnih sten, bližina šole, vrtca,
klima, blok l.1975, hitro vseljivo, opremljeno. Cena: 120.000 EUR
2-sobno, 59 m2, l. 1977, 3/5 nad., dva balkona, vseljivo takoj,
možnost najema za pol leta, nato odkup, možnost prestavitve kuhinje v dnevno sobo in tako pridobitev sobe. Cena: 95.000 EUR
1-sobno,42m2, visokopritlično stanovanje predelano v 2-sobno, topla voda in ogrevanje na plin, majhni stroški, stanovanju pripada klet
in zunanja drvarnica. Cena: 66.000 EUR
Garaža, Maistrova ul. 17 m2, prostorna, urejena, v večstanovanjskem
objektu, v pritličju brez klančine, samostojna. Cena: 17.900 EUR
Garaža, Trg na stavbah, 18 m2, vrstna ob železnici, vpisana v ZK.
Cena: 7.900 EUR
LITIJA, DOBRAVA, 205 m2, dvostanovanjska, zgrajena l. 1973, adaptirana l. 2002,462 m2 zemljišča, v mirnem naselju stanovanjskih hiš,
na sončni legi, v neposredni bližini vrtca, šole, gimnazije, trgovine,
prodamo dvostanovanjsko hišo z možnostjo koristiti tudi nizko pritličje za dodatno tretje stanovanje. Cena: 267.000 EUR
LITIJA, LEVI BREG, Dvojček,115 m2 ,zgrajeno leta 2008, prodamo
4 moderne stanovanjske enote po 115 m2 vsaka, na lepi, mirni in
sončni jz lokaciji na robu naselja s pogledom na center mesta, p+m,
parcele 295-354 m2, klasična gradnja, kvalitetno izdelano do 3.
podaljšane grad. faze, priključki ob-v hiši, izvedena parcelacija in vris
objektov, zk urejeno. Cena: 129.000 EUR
GABROVKA, 324 m2, trietažna, IV. nedokončana gr. faza, 1998
začetek gradnje, primerna za obrt ali 2 stanovanjski enoti, sončna
lega, asfaltni dovoz, peš cona Gabrovke. Cena: 185.000 EUR
GABROVKA, 115 m2, samostojna, zgrajena l. 1930, 1.904 m2 zemljišča, prodaja se parcela, na kateri je hiša, ki je preimerna za nadomestno gradnjo, parcela se nahaja v neposredni bližini osnovne
šole v Gabrovki, pridobljeno imamo lokacijsko informacijo iz katere
je razvidno, da je možna gradnja hiše. Cena: 35.000,00 EUR
RIBČE, 120 m2, l. 1950, adaptirana l. 1990, 12.647 m2 zemljišča,
sončno južno pobočje pod gozdom, del parcel je zazidljiv, dodatno
gospodarsko poslopje, blizu ceste LJ - Litija. Cena: 195.000 EUR
TEPE, 200 m2, l. 1995, 2.945 m2 zemljišča, tri etaže, še ne vseljena,
možna sprememba v dvostanovanjsko, z dvema vhodoma, fasada,
izolirana z kombi ploščami. Cena: 115.000 EUR
VINJI VRH, 140 m2, l. 1983, adaptirana l. 2006, 2.003 m2 zemljišča,
v neokrnjeni naravi, povsem na samem, makedamski dovoz. Cena:
98.000 EUR
GABROVKA, 100.348 m2, bivalna, zidanica s hišno številko, bivalni
del obnovljen, električno omrežje, lastno vodno zajetje, sadovnjak,
trta, gozd, travniki, 10 ha, lepa narava. Cena: 159.000 EUR
VAČE, BOLTIJA, 2.227 m2, ob javni cesti, rahlo nagnjeno na jugozahodno stran, električno in telefonsko omrežje na oz. ob parceli, javni
vodovod zaenkrat še ni možen, prodamo. Cena: 25 EUR/m2
TIHABOJ, 2.046 m2, parcela ob lokalni javni cesti, gre za travnik, ki
leži na ravnini, prodamo. Cena: 5 EUR/m2

8. odprto občinsko tekmovanje v
igranju na diatonično harmoniko

Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih
glasil pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija

GEOLOŠKI TABOR
na Bregu pri Litiji od 30.6. do 4.7.2008
Glavne teme tabora bodo: glina, prodniki, fosilna morska obala,
geološka karta, rudarstvo in minerali. Skozi zanimive delavnice in predavanja bi mladim radi približali geologijo in jim ponudili malo drugačen
način preživljanja počitnic. Udeleženci bodo bivali v lastnih šotorih na
Bregu pri Litiji, kjer je postavljena stalna razstava savskih prodnikov in
glinokop. Tabor vključuje tudi rafting po Savi in nabiranje prodnikov,
primerjava najdb z zbirko na Bregu, ogled glinokopa in ustvarjalna
delavnica z glino, ogled geološke karte in zbirke kamnin na gradu
Bogenšperk, ogled fosilne morske obale na Vačah ter raziskovanje litijske rudarske tradicije na Sitarjevcu.
Program je primeren predvsem za srednješolce in osnovnošolce
višjih razredov. PRIDRUŽI SE NAM! Geološki tabor sofinancira KLIŠE.
Informacije in prijave: www.podezelje-laz.si, e-pošta: drustvo.
laz@gmail.com, tel:070/303-321

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
a čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

V SPOMIN

Z A H VA L A
ob nenadomestljivi izgubi skrbnega in ljubečega
moža, očeta, sina in brata

JANEZA MORELA
1960 - 2008
iz Kresniških Poljan

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za nesebično pomoč v najtežjih trenutkih, izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Iskreno se zahvaljujemo gospodu župniku Štefanu Pavliju za molitve ob njegovi krsti in
lepo opravljen pogrebni obred. Lepa hvala kresniškim pevcem, članom
župnjiskega pastoralnega sveta in skavtom. Hvala gospodu Jožetu
Setničarju za ganljive zvoke trobente, gospe Boži Šarbek za ganljive
besede slovesa, gospodični Barbari Kovač, ki jih je prebrala, Jevniškim
gasilcem in KS Jevnica. Hvala tudi vsem, ki ste se v tako velikem številu
poslovili od našega očeta in ga pospremili k večnemu počitku.

Če bi solze skupaj se združile,
ki za tabo so polzile,
dolino Šmarsko gotovo bi zalile.
A tebe dragi Jože,
žal nazaj ne bodo več zvabile.

FRENKU BRIC ml.

Z A H VA L A

ob obletnici smrti na Korziki

ob tragični izgubi dragega moža,
očeta, sina, brata in strica

JOŽEFA VERBAJSA
- ČIGUMIJA

Mineva 27. leto odkar te je usoda iztrgala iz objema življenja.
“Ne vem, zakaj nama je danes
življenje tako nemirno
in nama srce trga občutek
nekdanjega veselja.
		
Kakor da prihaja čas,
ko naj nadaljujeva svoje delo
in čutiva v zraku dih
tvoje navzočnosti in bližine.”

Sin Primož, mami Andreja (por. Kunaver),
starši Bric, Tatjana, Ksenja in Erik z družinami

Žalujoči: žena Marija, sin Uroš in hči Maja ter mama, bratje in sestre

iz Vintarjevca
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Posebna zahvala Slovenskim železnicam in Domu Tisje, gasilcem,
pevcem in govornikom za ganljive besede slovesa. Hvala g. Marjanu
Lampretu za pogrebni obred ter vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in nam stali ob strani v teh res težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste
ga v tako velikem številu pospremili na njegov prerani grob.
Vsem in vsakemu posebej hvala.
Žalujoči: žena Renata, hčerki Kristina in Ana-Marija, mami Marija,
bratje in sestra z družinami ter ostali sorodniki

Z A H VA L A

Rad si imel ljudi okrog sebe,
jih razveseljeval in spoštoval,
sovraštva in zlobe nisi poznal.
Toda ni besed več tvojih,
in več stiska tvojih rok,
ostal je le nate spomin,
a ob spominu trpek jok.

V SPOMIN

Z A H VA L A

Mineva leto odkar te je 16. maja kruta bolezen odtrgala od nas.

ob boleči izgubi drage mame, tašče, babice in prababice

STANETU ŠTUHCU

ANE BRNE

1936 - 2007

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepimi mislimi
ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Njegovi: Tilka, Lucija z družino, Andreja z družino

Odhod najdražjih ni moč preboleti,
v sebi resnici ne da se verjeti.
Celo ko resnica ti v dlani leži,
jo ves čas zanikaš
ker bridko boli.

1921 - 2008

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, ki
ste sočustvovali z nami, podarili cvetje, sveče, svete maše in nam
ustno ali pisno izrazili sožalje. Posebna zahvala gospodu župniku
Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Komunala Litija, pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino in Predilnici Litija.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.
Vsi njeni

Tebe imeti je bilo bogastvo od boga poslano.
Tebe izgubiti je kot da se sesuva svet.
Praznine ni mogoče z ničemer zapolniti.
Ugasnil je nasmeh, zastal je korak.
Odšla si tako nenadoma.
Za sabo pustila svoje najdražje.

V SPOMIN

MITJI AVBLJU

Minilo je šest žalostnih mesecev,
ko nas je tako nenadoma zapustila naša draga hčerka

Minilo je pet let odkar so te vzele neminljive daljave
in nikoli ne bomo razumeli, da ni vrnitve.
Čas je predrag za tiste, ki žalujejo,
naši dnevi brez tebe pa so neskončni.

Vsi tvoji, ki te imamo radi

Žalujoči: mami Jela, oči Cvijetan in brat Dražen

V SPOMIN
19. aprila 2008 je v svoj mir pod svobodnim soncem
odšel naš dragi

IZTOK KRAGELJ
rojen 16. 12. 1979

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, njegovim prijateljem ter
sošolcem iz osnovne šole in gimnazije, kolektivu OŠ Šmartno, kolektivu vrtca Ciciban, očetovim in bratovim sodelavcem, FS Javorje,
KUD Vajkard, MPZ Zvon, šmarskim gasilcem, Društvu Novi paradoks,
vsem trem duhovnikom iz Šmartna, ministrantom in trobentaču
ter pogrebni službi iskrena hvala za izražena pisna in ustna sožalja,
cvetje, sveče in svete maše.
Radi ga imamo in pogrešali ga bomo do konca njegovi najdražji:
mami, oči, Bojana, Tadej, Tine in Risa ter sorodniki iz Premanture,
Velenja, Beograda, Dravograda in Preddvora.

Z A H VA L A
Na aprilsko jutro vrabčki so oznanili,
da nas je mnogo prekmalu zapustil naš dragi
oče, dedek in pradedek

IVAN KRALJ
Preveg 8, Polšnik
1927 – 2008

1985 - 2007

Hvala vsem, ki se ga toplo spominjate.

Iztok

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraka, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
tam pesem tvoja naj zveni.

DRAŽENA GUŽVIĆ
Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem preranem
grobu in prižigate svečke.

»Ker jaz sem bleščeče bitje …«

ČIGUMI ZBOGOM!
Žalujoče žena Renata ter hčerki Kristina in Ana-Marija

V SPOMIN
(04.04.1981 - 26.05.2003)

Ob tragičnem dogodku, ki se je zgodil meni,
hčerkama in sorodnikom, bi se rada zahvalila vsem,
ki ste delili z nami bolečino in žalost. Posebna zahvala PGD Vintarjevec, GZ Šmartno, GZ Litija, vsem
prometnikom SŽ, KUD Vajkard, PS Javorje, vinogradnikom Štuc, vinogradnikom Sevnica- Boštanj, Sadjarskemu društvu Litija, vsem praporščakom, vsem
prostovolnim gasilkam in gasilcem, govornikom
Petru Avblu, Andreju Samasturju in Damjanu Raku. Hvala tov. Mitji
Jesenšku, Klemnu Repovžu, Vinku Riponu in Tonetu Hauptmanu.
Hvala občini Šmartno pri Litiji, županu Milanu Izlakarju, svetnikom in
zaposlenim na občinski upravi, OŠ Šmartno pri Litiji, vsem kulturnim
društvom, pevcem, stranki SDS, Domu Tisje, župniku Marjanu Lampretu, ministrantom in trobentaču. Hvala vsem, ki ste sklicali in vsem,
ki ste se udeležili žalnih sej, hvala vsem za besede tolažbe ter vsem, ki
ste mi stali ob strani in mi kakorkoli pomagali, hvala vsem, ki ste ga v
tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Bil je čudovit mož, oči, sin, brat, stric, naš in vaš prijatelj. Z bolečino
v srcu ga ohranimo kot človeka, ki je bil vedno pripravljen pomagati,
poln energije, dobre volje in vedno nasmejan.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena HVALA.

Vse do zadnjega si upal,
da bolezen s trdo voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči in zatisnil si oči,
prezgodaj mir svoj našel si.
Za vse še enkrat hvala ti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem,
ki so sočustvovali z nami, podarili cvetje, sveče in darovali za svete
maše. Posebna zahvala gre gospodu Čižman Kancijanu za molitveni
obred na domu in gospodu župniku Šturm Gregorju za obred ter
pevcem, govornici, trobentaču, GD Polšnik in vsem ostalim, ki ste
nam pomagali in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

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

Z A H VA L A
Z A H VA L A
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata in svaka

JANEZA JUVANA

Utrujena od bolezni je za vedno zaspala naša draga

IVANA MAHKOVIC
22.04.1928 - 11.05.2008

20.06.1947 - 13.04.2008

žena, mama, tašča in prababica.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala Lovski družini Litija,
pevcem, govornikoma za lep poslovilni govor in zdravstvenemu osebju ZD Litija in KC.
Hvaležni smo vsem, ki ste se še zadnjič v tako velikem številu poslovili
od njega in ga pospremili k večnemu počitku.

Poslovili smo se ob lepo zapetih žalostinkah pevcev iz Polšnika in
besedah predsednika krajevne skupnosti Sp. Loga. Hvala zvezi
upokojencev, domu Tisje, Rdečemu križu, sorodnikom, znancem
sosedom in vsem, ki vas ne imenujemo, a smo hvaležni, da ste bili z
nami z mislimi in ste pokojnico spremili na tej njeni zadnji poti.
Zahvala vsem za izrečena sožalja, ter za cvetje in sveče, ki ji bodo
svetile na njenem grobu.

Žalujoči: žena Štefka, hči Simona z družino in sin Metod z Branko

Žalujoči vsi njeni

V SLIKI
IN BESEDI
(Tekst in foto: Ciril Golouh)

planinski koticek
ŽIVAHEN POMLADNI UTRIP V PD LITIJA

Tržnica Litija je sedaj na platoju pred Športno dvorana Litija na dvorišču
pred vhodom v restavracijo. Prostor je zelo primeren, vendar ponudba in
kupci ostajajo standarni.

Vse za varnost cestnega prometa. Križišče Ul. Mire Pregljeve in Levstikove
ceste. Ti ostri robovi in visoka sicer lepo oblikovana škarpa kar kliče po
prijetnem dotiku avtomobilske pločevine, ki pa se bo povsej verjetnosti
končala slabo za jeklenega konjička.

Na Graški cesti zgrajena nova zelo lepa škarpa neposredno ob cesti, ki kar
kliče prvega obiskovalca - jeklenega konjička, ki bo preizkusil njeno lepoto
in trdoto.

Vse sekcije, ki delujejo v okviru PD Litija, so to
pomlad zelo dejavne, zato vsako lahko predstavimo le z enim izletom.
Koncem marca je bil na občem zboru izvoljen nov upravni
odbor PD Litija, dobra dva tedna kasneje pa se je že sestal
na svoji prvi seji. Več kot četrtina članov upravnega odbora to funkcijo opravlja prvič, zato so posebno pozornost
namenili dogovoru o bodočem delu. Članov UO je 20, vsak
pa naj bi imel svoje področje dela in konkretne zadolžitve,
zato sem prepričan, da bo društvo tudi v bodoče tako uspešno in dejavno kot
v preteklosti. Ker bo odbor v tej sestavi v naslednjih štirih letih krojil usodo litijskega planinstva, je prav, da člane tokrat predstavimo: Stane Jerebič, Marko
Dernovšek, Jože Repina, Peter Rutar, Ana Mohar, Aljaž Zupan, Marjana Kahne,
Gašper Repina, Marjan Omerzel, Jože Sinigoj, Marjan Jug, Borut Vukovič, Aleš
Pregel, Jožica Kokošar, Roman Ponebšek, Janez Medved, Franc Intihar, Aleš Mohar in Peter Zupančič.
Izlet planinske sekcije DU Litije po
dolini reke Dragonje je bil res nekaj
posebnega. 12. 4.
2008 je 48 članov
sekcije pod vodstvom Marjana Juga
ob reki prehodilo
pot od vasi Poletič
do vasi Škrline.
Pravzaprav bi o poti lahko govorili le
v pogojniku, saj so
najmanj dvajsetkrat morali prečiti
močno naraslo reko. Krajši ali dalji odseki poti so bili tudi poplavljeni, tako da
so pogosto hodili kar po strugi. Na začetku so si pomagali s plastičnimi vrečami,
v katere so „obuli“ gojzarje, kasneje pa so po vodi brodili bosi in čevlje nosili v
rokah, na koncu pa so kar v čevljih čofotali po vodi, saj so bili tako in tako povsem
premočeni. Razpoloženje pa je kljub temu, ali pa prav zato, bilo na višku. Bilo je
obilo smeha in dobre volje. Nadvse uspešen izlet, ki so ga krstili za „planinskobrodarskega“, so zaključili na kmečkem turizmu Pri Matičku v Kortah.
V soboto 10.5.2008
so savski planinci izvedli svoj 3.
letošnji izlet, ki bi ga
lahko poimenovali
kar pot treh planinskih domov.
Najprej so se povzpeli do planinskega
doma na Brnici, po
spustu v Kasaze je
sledil vzpon do planinskega doma na Bukovici in nato še do Dragovega doma na Homu. Samo Jager
je med potjo odprl gobarsko sezono, saj je na sicer dobro obiskani poti pod
Brnico našel lepega jurčka. Tega je potem vso pot do Homa v rokah nosil Pavel
Ceglar, oskrbnik je dal sedem jajc, čebulo, svinjsko mast in začimbe, Pavle pa
se je potem izkazal za odličnega kuharja. Sliši se skoraj neverjetno, vendar smo
prvega letošnjega jurčka lahko poskusili vsi udeleženci izleta.

PROSLAVA NA JAVORSKEMU
PILU OB DNEVU UPORA
Dne 27.4. ob 11. uri je bila na Javorskemu Pilu osrednja proslava ob dnevu
upora oziroma Ustanovitve Protifašistične fronte. Namreč levo usmerjene
politične stranke in skupine so 26.4.1941 na tajnem sestanku v Vidmarjevi
hiši na Večni poti v Ljubljani ustanovile Protifašistično fronto slovenskega
naroda, ki se je konec junija preimenovala v Osvobodilno fronto.

Izleta litijske sekcije na Veliki Rog, z 1.099 m najvišji vrh z neskončnimi
gozdovi pokrite planote Kočevskega roga, se je 11.5.2008 udeležilo 13
planincev. Z razglednega stolpa na vrhu so videli skoraj vso Slovenijo. Od
daleč so prepoznali tudi domače hribe Posavskega hribovja s Kumom in
Čemšeniško planino. Sprehodili so se do opuščene vasi Kunč in se spustili
v bližnjo ledeniško jamo. Ustavili so se tudi pri Dvojnem breznu, si ogledali
znamenito čermošnjiško jelko in opuščeno Auerspergovo žago.
tekst: Borut Vukovič; FOTO: Janez Medved, Marjan Jug, Borut Vukovič in Aljaž Grom

Osvobodilna fronta slovenskega naroda je postala sinonim za enega najsijajnejših
dosežkov v naši narodni zgodovini, ki je označil stoletni boj za ohranitev nacionalne samobitnosti in obstoja sploh. Ta boj je potekal v posameznih obdobjih po
različnih poteh in z različnimi sredstvi, vendar nikoli prej ni zajel tako širokih plasti
in ni imel tako trdne podobe, zaradi česar tudi ni mogel dati takšnih uspehov kot
jih je (upoštevajoč seveda posebne razmere druge svetovne vojne) z vsenarodnim, demokratičnim in progresivnim značajem ter osvobodilnimi cilji prinesla OF.
Proslava je potekala pred spomenikom na Javorskemu Pilu, kjer so 28.9.1944
borci Cankarjeve brigade padli v domobransko zasedo, kjer je padlo 24 borcev,
29 pa je bilo težje poškodovanih. To je bil eden od najtežjih tragičnih trenutkov
Cankarjeve brigade, vendar ni nikoli klonila in njene akcije so se nadaljevale vse
do osvoboditve. Najbolj žalostno pa je bilo to, da je Slovenec - sodelavec okupatorja, napadal slovenske borce, rodoljube, ki so se borili proti mogočni fašistični
armadi. Spominskega srečanja so se udeležili nekdanji borci, člani Združenja
borcev za ohranjanje vrednot NOB Litija, občani občine Litija in Šmartna pri Litiji, nekateri predstavniki političnih strank in podžupan občine Litija Tone Kovič,
predvsem pa je razveseljivo, da je prireditev obiskalo relativno veliko število mladih, da so se zopet iz zlatih grl pevcev razlegale domoljubne partizanske pesmi.
Uvodni govor je imel predsednik ZZB NOB Litija Mirko Kaplja, slavnostni govornik
pa je bil predsednik OO Socialnih demokratov Litija Matjaž Aškerc. Slovesnost je
spremljal bogat kulturni program, v katerem so sodelovali učenci OŠ Gabrovka,
MPZ Zarja iz Trbovelj ter Pihalni orkester Litija. Kot vsako leto, se je tudi letos
srečanja udeležil udeležence te bitke borec Jaka Rozman, ki se še danes zelo
dobro spominja 28.9.1944, svojih sotovarišev, ki so na tem kraju umrli pod streli
domobrancev. Po končanem kulturnem programu pa je pri lovski koči potekalo v
prijetnem vzdušju, ki ga je popestrilo še lepo vreme, družabno srečanje.
Ciril Golouh

28.aprila se je 8 članov odpravilo na najvišji vrh Evrope, Elbrus 5642m, ki leži
v pogorju Kavkaza na rusko-gruzijski meji. Med člani odprave so bili alpinist AO
Kamnik, gorski reševalec ter planinski vodnik PD Litija. Med petimi, ki so osvojili
vrh je bil tudi naš član Matej Krnc, ki se je 3.5. 2008 povzpel na vrh kot prvi
zemljan tega dne. Vsem iskrene čestitke. Matej se lepo zahvaljuje tudi vsem, ki
so mu omogočili vzpon. To so: Anton Murn s.p., Turizem Kras-Postonjska jama,
STEKO d.o.o. ter Tiskarna ACO, Litija.
S.J.

