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Ob občinskem prazniku podeljena
prva občinska priznanja
Mirko Kaplja je prejel
najvišje občinsko priznanje:
»častni občan občine Litija«

V petek, 4.7.2008 je bil ob velikem zanimanju občanov slovesno odprt večstanovanjski
objekt Stara pošta v Litiji.

Mirko Kaplja je že več kot 50 let aktiven na
številnih področjih življenja in dela. Njegovo
udejstvovanje na najrazličnejših področjih
lahko preštevamo ne le v letih, ampak v desetletjih.
Na področju športa in košarke dela že 55 let, za
seboj ima 20 let predsedovanja oktetu Valvasor,
25 let je sodeloval pri projektu Vače 81, ki se je
preimenoval v Društvo Geoss, kateremu sedaj tudi
predseduje, v 32 letih je poročil več kot 2.000 parov.
Je eden izmed snovalcev prve konjenice na slovenskem, to je Valvasorjeve konjenice. Bil je predsednik odbora za obnovo gradu Bogenšperk, pobudnik
za ustanovitev Gimnazije Litija in številnih drugih
pomembnih pridobitev v Litiji... S svojim delom,
razgledanostjo, zgodovinskim občutkom in velikim
posluhom za ljubiteljske dejavnosti, raziskovalno in
znanstveno delo, izobraževanje in zdravstvo ter za
humanitarne in druge družbene dejavnosti, še zlasti
pa za preproste ljudi, je zaznamoval razvoj Litije in
veliko pripomogel k njeni umestitvi v slovenski prostor. Odlikuje ga izredna vztrajnost in požrtvovalnost,
občutek za poslušanje, daleč naokrog pa je znan kot
izvrsten govornik.
Mirko Kaplja ima tudi bogato politično kariero.
Občino Litijo je vodil kar 20 let. Od leta 1986 do
1994 je bil predsednik skupščine, od 1994 do 2006
pa župan. Še pred osamosvojitvijo Slovenije je bil 2
mandata delegat v zboru občin skupščine Republike
Slovenije, v samostojni Sloveniji pa je bil en mandat
poslanec v Državnem zboru. V obdobju osamosvajanja Slovenije je s svojim lastnoročnim podpisom
še pred izdajo sklepa na republiškem nivoju prepovedal oddajo orožja JLA. V obdobju političnega
delovanja je kot župan, poleg ostalih dosežkov,
zaslužen za obnovo cestne infrastrukture v dolžini
430 km, za modernizacijo železniške postaje, ureditev mestnega jedra in krajevnih središč, izgradnjo
gimnazije, obnovo mostov, osnovnih šol in še za
številne druge investicije.
Leta 1971 je za delo na področju družbenih dejavnosti prejel občinsko priznanje, kasneje pa še
zlate plakete Turistične zveze Slovenije, Zveze
združenj borcev, Zveze slovenskih častnikov, Veteranske organizacije Sever in Košarkarske zveze Slovenije za 50 let dela na področju košarke.

Helena Fojkar Zupančič
je prejela priznanje:
»zlata plaketa občine Litija«
Življenje in delo Helene Fojkar Zupančič je
glasba in z glasbo je zaznamovanih 10 let
njenega delovanja v Zboru sv. Nikolaja iz
Litije, ki ga je v tem času pripeljala v sam
slovenski in evropski zborovski vrh.
Zbor je pod njenim vodstvom v nekaj letih prejel
številna državna in mednarodna priznanja, med
drugim zlato plaketo in 1. mesto na državnem tekmovanju v Mariboru leta 2003 in 2005, 2. mesto,
zlato plaketo in posebne nagrade na mednarodnem
tekmovanju v Mariboru leta 2004 ter 3. mesto na
enem najprestižnejšem mednarodnem tekmovanju
C.A. Seghizzi v Italiji leta 2006. Poleg naštetega je
zbor pripravil tudi dve zgoščenki: Božična luč leta
2003 in Sacra religio leta 2007.
Helena Fojkar Zupančič je zaposlena kot profesorica
glasbe na Gimnaziji v Litiji in na Škofijski klasični
gimnaziji v Ljubljani, kjer vodi Zbor Gimnazije Litija
in Komorni dekliški zbor Škofijske klasične gimnazije. Zbor Gimnazije Litija pod njenim vodstvom v zadnjih letih redno osvaja 1. mesta in zlate plakete na
regijskih in državnih tekmovanjih v svoji kategoriji.

Odprt je
VEČSTANOVANJSKI
OBJEKT
“Stara pošta”

Investitor Stip d.o.o. iz Kisovca je zgradil 37 novih
modernih stanovanj različnih velikosti (od 31 do 81
m2) in en poslovni prostor - lokal. Cene stanovanj
se gibljejo od 74.000 EUR naprej, več podrobnosti
in informacij pa si lahko ogledate na njihovi spletni
strani www.stip.si.

Komorni dekliški zbor Škofijske klasične gimnazije
iz Ljubljane pa spada med najboljše mladinske zbore
v Sloveniji in z njim že od leta 2001 redno osvaja
1. mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih
ter prejema zlate plakete in posebne nagrade za
najboljše izvedbe po kategorijah. Tudi s Komornim
dekliškim zborom je izdala dve zgoščenki in sicer
Aere perenius l. 2001 in Svetovi duha l.2006.
Kot dirigentka je bila na več tekmovanjih nagrajena
kot najboljša dirigentka tekmovanja.
Delo Helene Fojkar Zupančič ni omejeno samo na
vodenje omenjenih zborov, temveč aktivno deluje
tudi kot ocenjevalka in strokovna spremljevalka
območnih in medobmočnih pevskih revij in kot
članica žirij regijskih tekmovanj od leta 2003. Od
leta 2002 je predavateljica na seminarjih Zavoda republike Slovenije za šolstvo in Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti ter strokovna sodelavka
številnih festivalov in strokovnih posvetov. Kot recenzentka je sodelovala pri pripravi dveh učbenikov
za glasbo v gimnaziji in na področju zborovodstva.
V letih 2004, 2007 in 2008 je bila dirigentka Slovenskega otroškega zbora, z zbori, ki jih vodi, pa je
gostovala po večini evropskih držav.
Delo Helene Fojkar Zupančič je zaznamovalo zadnje
desetletje razvoja pevske kulture v občini in področje
zborovodstva v Sloveniji, ime Zbor sv. Nikolaja pa je
postalo sinonim odličnosti in izbranosti, ki je za vedno neločljivo povezano z Litijo.

Mozaik
Srca
Slovenije
Odprtje fotografske razstave
detajlov vrat dediščine v Srcu Slovenije
s kulturnim programom

iz urednistva
Julijsko številko preveva slavnostno razpoloženje
v poletni litiji - od občinskega praznika, do otvoritve novega objekta in položitve temeljnega
kamna. Športniki znova žanjejo uspehe, pestro
pa je tudi društveno dogajanje.
Marko Djukić
Prispevke pošljite do

8. AVGUSTA 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.

V Uradnem listu RS (številka 64, z dne
27.6.2008) sta bila objavljena javna razpisa:

JAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE
STROŠKOV PROMOCIJE IN
RAZSTAVE NA SEJMIH
in

JAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE
OPERATIVNIH STROŠKOV
TOVORNEGA TRANSPORTA IZ
ODROČNIH KRAJEV

POLOŽEN JE temeljni
kamen za “socialno
varstveni center”
V petek, 20.6.2008 je bil v Litiji, na zemljišču
med Ljubljansko cesto in reko Savo, položen
temeljni kamen za projekt sklopa objektov
Socialno - varstvenega centra Litija.

Priložnostne slovesnosti se je ob prisotnosti investitorja, družbe Maksimilijan iz Celja in gradbenega
podjetja Vegrad, litijskega župana ter drugih predstavnikov občine in bodočih uporabnikov, udeležila
tudi ministrica za delo, družino in socialne zadeve
ga. Marjeta Cotman, ki je tudi v imenu države podprla litijski projekt.
Projekt, ki je bil pred leti znan kot “Gerontološki
center”, je sedaj v sklopu javno - zasebnega partnerstva nadgrajen še z novimi vsebinami, vendar
bo pretežni del objektov namenjen domskemu
varstvu in dnevnemu varstvu starejših, varovanim
stanovanjem, nekaterim zdravstvenim programom
rehabilitacije starejših oseb ter novim prostorom za
Center za socialno delo in Varstveo delovni center
Litija. Predvideno je, da naj bi se gradnja že kmalu
pričela, objekti pa predali svojemu namenu konec
prihodnjega leta.

OBVESTILO O PRIJAVI ŠKODE
Obveščamo prebivalce občine Litija, da bo Občina Litija na podlagi sklepa Vlade RS pričela z ocenjevanjem
škode na kmetijskih pridelkih, ki jih je v dneh 13. in
14.07.2008 poškodovala ali uničila toča.
Oškodovanci morajo najkasneje do 07.08.2008 oddati prijavo, ki mora vsebovati podatke o vrsti prizadete škode, nosilcu KMG, KMG-MID, TRR, DŠ in št.
zavarovalne police za zavarovanje kmetijskih pridelkov,
na podlagi katere bo komisija lahko opravila ogled in
izdelala oceno poškodovane kulture in površine.
Informacije: Občina Litija, Peter Repovš, soba 39, TEL:
01/896-34-32.

vpis učencev v zlato
knjigo in knjigo
najboljših dosežkov
Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega
leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno
šolo iz občine Litija organizira vpis učencev v
Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov.

Sreda, 27. avgust 2008
ob 18. uri, na Gradu Bogenšperk
Vabljeni na dogodek, s katerim bomo skupaj trkali na
vrata dediščine ter simbolično vstopili v Srce Slovenije.
Veselimo se srečanja z vami!

Center za razvoj Litija

Letošnja, že 29. prireditev ob vpisu učencev v Zlato
knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v šolskem letu
2007/2008, je bila v ponedeljek, 23.06.2008, ob
19.30 uri, v prostorih Osnovne šole Gabrovka-Dole, ki
je ob slovesnosti ob vpisu, pripravila tudi priložnostni
kulturni program. Občina Litija učencem, ki so vpisani
v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, vsako
leto podeli tudi knjižne nagrade, župan občine Franci
Rokavec pa je vsem učencem ob podelitvi priznanj,
zaželel še veliko uspehov v prihodnjem obdobju. V
Zlato knjigo (za vsakoletni odlični učni uspeh) je bilo
vpisano naslednje število učencev po posameznih
šolah: 15 iz OŠ Gradec, 11 iz OŠ Litija, 4 iz OŠ Gabrovka - Dole in 1 iz GŠ Litija - Šmartno. V Knjigo najboljših
dosežkov (prevladovalo je področje športa) pa je bilo
po posameznih šolah je bilo vpisano naslednje število
učencev oziroma skupin: 18 iz OŠ Gradec, 12 iz POŠ
Litija – PPP, 11 iz OŠ Litija in 1 iz GŠ Litija-Šmartno.
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O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKE UPRAV E

POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH

18. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 19.06.2008 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 na
začetku seje prisotnih 18).
Predsedujoči je dal v razpravo in na glasovanje najprej potrditev skrajšanega zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta z
dne 29.5.2008, ki so ga svetniki soglasno sprejeli.
Sledilo je sprejemanje dnevnega reda: župan je s predloga
dnevnega reda zaradi pomanjkanja nekaterih informacij umaknil točke: Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije
investicijskega projekta Osnovne šole Litija in Obravnava in
sprejem investicijskega programa za POŠ Vače ter točko
Kadrovske zadeve: soglasje k Aktu o sistemizaciji Javnega zavoda Mladinski center Litija in soglasje k Aktu o sistemizaciji
Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje odraslih Litija, na
dnevni red seje pa uvrstil točko: Opredelitev o najustreznejši
varianti rešitve trase državne ceste med avtocesto A 1 Maribor – Ljubljana in avtocesto A 2 Ljubljana – Obrežje pri Novem
mestu.
Dnevni red 18. seje Občinskega sveta je tako obsegal 9 vsebinskih točk, od katerih povzemamo naslednje:

Poslanstvo razvoja turizma v občini Litija je ponuditi turistične
produkte, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju domačinov,
trajnostni izrabi naravne in kulturne dediščine, na lastnih
zgodbah, ki pričarajo obiskovalcem nepozabno doživetje in
zadovoljstvo, ponudnikom pa zagotavljajo lastno ekonomsko
korist, delovna mesta in s tem dvigovanje kakovosti življenja
občanov. Vizija razvoja turizma v občini Litija je, da bo postal
turizem pomembna gospodarska panoga z novimi delovnimi
mesti, primerno dodano vrednostjo in na dolgi rok zanimivim
donosom naložb.
Občinski svet občine Litija se je seznanil s predloženo Strategijo razvoja turizma v prvem branju (objavljena tudi na spletnih
straneh občine Litija www.litija.si), na podlagi pripomb, posredovanih v razpravi in predstavitev pripravljavcev predloga
strategije v javnosti pa bo pripravljen predlog za drugo branje.
Turizem je za občino Litija vsekakor razvojna priložnost, ali bo
nova turistična destinacija »Srce Slovenije« uspešno zaživela
tudi v praksi, pa bo pokazal čas, a priložnost za pripombe,
pobude in nove ideje so dobrodošle tudi s strani vseh zainteresiranih občanov in organizacij.

Odlok o oglaševanju v občini Litija – drugo branje

Informacija o izvajanju projekta socialno
varstvenega centra - SVC Litija

S sprejetim Odlokom o oglaševanju v občini Litija se je določilo
pridobivanje pravic uporabe lokacij za postavitev objektov in
naprav za oglaševanje. Poleg tega so se določili pogoji, načini
in obveznosti za postavitev objektov in naprav za oglaševanje
ter izvajanje dejavnosti oglaševanja na območju občine Litija,
postavljenih na površinah in objektih na katerih ima občina
Litija lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih
površinah, zasebnih površinah in objektih. Med objekte in
naprave za oglaševanje sodijo: veliki jumbo panoji do 14 m2
površine, mali ploskovni objekti do 4,2 m2 površine, plakatni
stebri, svetlobni stebri in vitrine, transparenti, obešanke na
drogovih, zastave, slikovno obdelane stene zgradb ali talnih
površin, premični objekti oz. prenosljivi ulični panoji ipd.

Uvod k tej točki sta podala župan Franci Rokavec in predsednik projektne skupine Janez Kres. Projekt »Gerontološki center Litija« je dobil zaradi svoje vsebine in kompleksnosti novo
delovno ime »Socialno varstveni center Litija«, sicer pa ima
investitor, v skladu s sprejetimi občinskimi izhodišči na tem
področju, še naprej namen zgraditi objekte za potrebe institucionalnega varstva starejših, varovana stanovanja in dnevni
center za starejše občane, bivalno enoto za programe rehabilitacije za oskrbo in zdravljenje starejših po operacijah zaradi
poškodb glave in zlomu kolka, na novi lokaciji pa bodo nove
prostore pridobili tudi Center za socialno delo Litija in Varstveno delovni center za potrebe usposabljanja in delovnega
varstva oseb s posebnimi potrebami.

Oglaševalec mora za objekt ali napravo za oglaševanje predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, po preteku roka za
oglaševanje pa objekte oz. naprave odstraniti.

Poleg številnih uporabnikov, za katere se gradijo objekti, se
ocenjuje, da bo po vzpostavitvi vseh dejavnosti in služb v okviru SVC Litija, Litija pridobila tudi okoli 50 novih delovnih
mest.

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno
izobraževalnih zavodov v občini Litija – drugo
branje
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v
občini Litija po predhodno daljšem usklajevanju in širši javni
obravnavi. Novi odlok bo nadomestil starega iz leta 1998 (še
iz prejšnje skupne občine), upošteva spremembe in uskladitve
nekaterih šolskih okolišev in sestave organov in vodenja šole
ter upošteva obvezno 9 - letno osnovno šolanje.
Preoblikovanje organizacijske enote za
izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija,
ki deluje v okviru Javnega zavoda za kulturo in
izobraževanje odraslih Litija v družbo z omejeno
odgovornostjo d.o.o. – prvo branje
Ljudska univerza Litija - kot OE za izobraževanje odraslih trenutno deluje v okviru Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje
Litija. Na podlagi sprejetega Sklepa o preoblikovanju organizacijske enote Ljudska univerza Litija in predlaganega Odloka o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z imenom
Ljudska univerza Litija d.o.o., se planira le to preoblikovati v
gospodarsko družbo - družbo z omejeno odgovornostjo. Bistveni razlogi za tako preoblikovanje izhajajo iz dejstva, da oblika
javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija glede na tržni položaj ni ustrezna, ker le ta pretežno opravlja tržno izobraževalno dejavnost, ki je namenjena zasebnim
subjektom. Nov položaj, ustreznejša organizacija dela in lažje
prilagajanje potrebam na trgu naj bi novo ustanovljenemu subjektu omogočili tudi boljše delo in predvsem poslovne rezultate.

Predstavitev Regionalne Razvojne Agencije LUR
Uvod k tej točki je podala direktorica RRA LUR, Lilijana Madjar.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je subjekt razvoja v regiji, ki združuje 26 občin ljubljanske okolice
ter je ena od najbolj heterogenih regij v Sloveniji, največja po
številu prebivalstva in druga največja po površini. Na nivoju
regije sta organizirana svet regije, ki ga sestavljajo župani
in regionalni razvojni svet, ki je sestavljen iz predstavnikov
občin, gospodarstva, sindikatov, nevladnih organizacij, upravljalcev zavarovanih območij in romske skupnosti. Regionalni
razvojni svet ima za lažje delo organizirane tudi posamezne
odbore: za človeške vire, za infrastrukturo, okolje in prostor,
za gospodarstvo in za razvoj podeželja. Občina Litija sodeluje
v naslednjih regijskih projektih: mreža kolesarskih in pešpoti,
štipendijska shema, prostorska zasnova regije, zasnove javnega prometa v regiji, mrežni podjetniški inkubator.

Strategija razvoja turizma v občini Litija
– prvo branje
Uvod je bil podan s strani pripravljavca strategije, Centra za
razvoj Litija d.o.o.

OBČINSKA PRIREDITEV
V POČASTITEV DNEVA
DRŽAVNOSTI

Informacija o vpisu otrok v programe
predšolske vzgoje na območju Občine Litija
za šolsko leto 2008/2009

V torek, 24. junija je bila na ploščadi pred litijsko cerkvijo na Valvasorjevem trgu že tretja prireditev v počastitev Dneva državnosti, ki jo je
pripravil Javni zavod za kulturo in izobraževanje Litija. Program so z domoljubnimi stihi sooblikovali domači Zbor sv. Nikolaja, Pihalni orkester
Litija in Moška vokalna skupina Lipa iz Litije. Slavnostni govornik je
bil župan občine Litija, ki se je ob tej priložnosti spomnil zgodovinskih
junijskih dni leta 1991, ko se je rojevala samostojna država Slovenija.
Za poseben dogodek prireditve je poskrbela Deja Mušič, ambasadorka
umetnikov za mir, ki je kot predstavnica Slovenije, litijskemu županu
izročila Portal miru, ki med ljudi prinaša pozitivno energijo, mir in prijateljstvo. Slovenija je s tem dejanjem kot osma država na svetu pristopila k temu projektu, župan pa je obljubil, da bo kipec postavljen
v park miru v Litiji. Lokacija bo v sodelovanju z lokalno skupnostjo
določena naknadno. Prireditev se je tako kot prejšnje zaključila v prijetnem druženju na Valvasorjevi ploščadi.

OTVORITEV LC 425 300 in JP
708 790 Dole - Hude Ravne

V programe predšolske vzgoje javnega zavoda Vrtec Litija je
bilo v mesecu maju 2008 vključenih 390 otrok, od tega 152
iz prvega starostnega obdobja in 238 iz drugega starostnega
obdobja. V šolskem letu 2008/09 je bilo vpisanih 405 otrok
in sicer 137 iz prvega starostnega obdobja (1 - 3 leta) in 265
iz drugega starostnega obdobja v starosti od 3 – 6 let. Večji
vpis kot lansko leto je bil tudi v VVE Čebelica in sicer je v program vrtca na Dolah vpisano 16 otrok (lani 8), v Gabrovki pa
31 otrok (lani 28). Tudi na območju KS Polšnik je bil s strani
staršev izražen interes in vpis po pričetku delovanja enega
novega kombiniranega oddelka, ki naj bi pričel delovati v okviru prostorov novo zgrajene šole na Polšniku.
Kljub povečanem vpisu otrok v programe vrtca, odklonjenih
otrok letos ni bilo, a dejstvo je, da so tudi prosta mesta za
vključitev otrok v vrtec, z izjemo nekaterih enot, skoraj že vsa
popolnjena.

Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet je sprejel sklep o Razširitvi letnega načrta pridobivanja občinskega stvarnega premoženja in sicer za namen,
da bo občina Litija lahko sklenila kupoprodajno pogodbo in pridobila lastninsko pravico na nepremičninah s parc. št. 73/2,
73/3 in 74/2 vknjižene v z.k.v. št. 55 vse k.o. Pečice, ki predstavljajo cesto v Lukovec.

V nedeljo, 22.6.2008 so litijski župan Franci Rokavec in predsednik
KS Dole Miroslav Brinovec s sodelavci slovesno predali v uporabo
modernizirano lokalnao cesto. Dela je izvajalo podjetje AGM Nemec
d.o.o. in v dogovorjenem roku zaključilo rekonstrukcijo ceste (vključno
z vsemi priključki) v dolžini 3.200 m.

Sprejem vojaškega
atašeja Rusije na GEOSS-u

Opredelitev o najustreznejši varianti rešitve
trase državne ceste med avtocesto A1 Maribor
– Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje
pri Novem mestu
Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu maju 2008 na gradu
Sevnica predstavilo Študijo variant s predlogom najustreznejše
variante za gradnjo državne ceste (tretja razvojna os) med avtocesto A1 in avtocesto A2, ki jo je izdelal Razvojni center
PLANIRANJE d.o.o. Celje. Študija je na srednjem delu, ki je
za občino Litija najpomembnejši, obravnavala več variant. Kot
najprimernejša je bila izbrana varianta od Celja, preko Laškega
do Zidanega mosta in naprej prosti Sevnici.
Predlagana trasa je za občino Litija nesprejemljiva, zato je
v soglasju z ostalimi Zasavskimi občinami pristopila k oblikovanju enotnega stališča do predlagane variante: da se
kot najprimernejša trasa predlaga trasa od Prebolda, preko
Trbovelj, Hrastnika in naprej proti Zidanemu mostu, s tem, da
se istočasno gradi tudi Odsek Trbovlje – Ljubljana na delih,
kjer le ta še ne bo rekonstruiran.
Seja se je zaključila s točko Pobude in vprašanja svetnikov. Vse sprejete sklepe, dokumente in gradiva si
je moč ogledati na uradni spletni strani občine Litija:
www.litija.si.

10. julija letos sta vojaški ataše ruskega veleposlaništva v Republiki
Sloveniji g. Vladimir A. Korneenkov in njegov namestnik g. Viktor Hahalev z družinama obiskala Občino Litija. Župan Franci Rokavec je
skupaj z vodstvom Območnega združenja zveze častnikov občin Litija
in Šmartno pri Litiji sprejel ugledna gosta na Geometričnem središču
Slovenije. Visoki gostje so si ogledali še mesto Litija, Predilnico in
širše znamenitosti Vač. Obisk je potekal v okviru protokolarnih srečanj,
beseda pa je tekla tudi o možnostih za navezavo stikov in sodelovanja
na gospodarskem področju.

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

O DE LU O B Č I NS KE GA SVE TA IN OB Č INSK E U PR AVE / AK T UAL N O
ODGOVORI IN POJASNILA

OBČINA LITIJA objavlja

JAVNI POZIV

za zbiranje ponudb za oddajo
stanovanja v najem za določen
čas enega leta
Stanovanje št. 12 v mansardi večstanovanjske stavbe Dole pri
Litiji 27 v skupni izmeri 35,83 m2. Najemnina je prosto oblikovana.
Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so
sestavni del te objave in vse druge informacije ter obrazec prijave,
dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.litija.si. in na JP
KSP Litija d.o.o., vsak delovni dan od objave tega razpisa in sicer
med 8. in 15. uro, razen v sredo med 8. in 17. uro ter v petek med
8. in 13. uro. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/89 00 016 (Ksenja Celarc).
Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno
prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do četrtka 20. avgusta 2008
na naslov: JP KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Na
kuverti mora biti napis: “Za stanovanjsko komisijo; stanovanje št.
12, Dole pri Litiji 27.”

Predlogi za uvedbo
javnega potniškega
prometa v Litiji
Spoštovane občanke in občani!
Na podlagi večkratnih pobud občank in občanov, Društva upokojencev
Litija in navsezadnje tudi skupine ljudi za samopomoč »Optimisti« za
ureditev javnega potniškega prometa na območju Občine Litija, se
je župan Občine Litija Franci Rokavec dne 01.07.2008 srečal s predstavniki Slovenskih Železnic.
V skladu s prometno politiko Republike Slovenije in v skladu s potrebami občanov ter v sklopu aktivnosti približevanja železniškega in avtobusnega prevoza uporabnikom in izvajanja uporabnikom prijaznega
javnega potniškega prometa, je občina podala pobudo za uvedbo lokalnega avtobusnega prometa v občini Litija.
Dogovorjena je tudi uvedba dveh oziroma po možnosti tudi več dodatnih terminov avtobusnega javnega prevoza, ki bi povezovala območja
Železniška postaja - Graška Dobrava - Litija - Zdravstveni dom - Šmartno
- Dom Tisje, ki pa naj bi se začela izvajati predvidoma v mesecu septembru 2008.
Ker bi v lokalni skupnosti želeli izboljšati ponudbo javnega potniškega
prometa ter povezav (avtobus in vlak) in bi pri tem radi tudi čim bolj
upoštevali želje občank in občanov, smo objavili anketni list, s katerim
želimo pridobiti nekaj potrebnih informacij za njegovo prihodnjo ureditev.
Občina Litija želi skozi predlagane relacije na območju mesta in
občine Litija, ki nimajo ustreznih cestnih avtobusnih povezav zagotoviti možnosti potniškega prevoza do pomembnejših institucij in seveda
tudi do železniške postaje Litija.
Poleg navedenega pa bi v anketi želeli preveriti tudi željo občanov in
občank po uvedbi oziroma ustanovitvi taxi službe na območju Občine
Litija. Upamo, da Vam bomo v prihodnje lahko ponudili vsaj en sprejemljiv koncept ureditve javnega potniškega prometa na našem območju.
Vprašalnik je v daljši obliki objavljen na spletni straneh občine
Litija: www.litija.si, v časopisu Občan pa le bistveni povzetki
v skrajšani verziji. Vljudno vas naprošamo, da izpolnjene
vprašalnike (v pisni ali v e-obliki) posredujete: v tajništvo Občine
Litija, (e-pošta: obcina.litija@litija.si), Jerebova ulica 14, 1270 Litija, najkasneje do 31.8.2008.
Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

Vprašalnik

javnI potniškI promet v Litiji
(izpolnjeni vprašalnik izrežite in vrnite na zgornji naslov)

SPOL:

Ž

M

STAROST:

do 20 let

od 31 do 55 let

od 21 do 30 let

nad 55 let

dijak

zaposlen

študent

nezaposlen

upokojenec

drugo: ____________________

STATUS:

Navedite kraj (mesto) oz. relacijo, za katero bi največkrat potrebovali prevoz:
1.)
2.)
3.)
4.)
Ali bi želeli imeti sinhronizirani (usklajeni) vozni red mestnega
DA
avtobusa in vlaka?

NE

Ali bi želeli imeli enotno vozovnico za mestni avtobus in vlak?

DA

NE

Ali bi uporabljali mestni taxi – prevoz, če bi bila ustanovljena
DA
taxi služba?

NE

Navedite morebitne druge vaše pripombe in želje:

V zvezi z vprašanji in prošnjami v prejšnji številki
»Občana« vam g. Doblekar podajamo sledeči odgovor:
Občina Litija je v zvezi s pridobivanjem EU sredstev doslej
uspela z naslednjimi projekti:
- Rekonstrukcija LC 213070 Jevnica – Kresniške Poljane (višina sofinanciranja 200.000,00 EUR pri predračunski vrednosti 1.277.000,00 EUR, sredstva se bodo koristila v letih 2008 (151.717,00 EUR) in 2009 (48.283,00 EUR)).
- Na istem razpisu je uspel tudi projekt »Trkamo na vrata dediščine«, ki ga
je pripravil Center za razvoj Litija in predvideva ureditev in izgradnjo ter urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena. Projekt povezuje Občine Kamnik, Komenda, Lukovica, Trzin,
Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani in Šmartno pri Litiji. Višina sofinanciranja
iz EU sklada za regionalni razvoj je 300.000,00 EUR ob investicijski vrednosti
451.975,00 EUR. Aktivnosti bodo potekale do leta 2009. Občina Litija bo v
letu 2008 participirala 3.297,00 EUR, v letu 2009 pa 4.995,00 EUR.
- Občina Litija je vključena v regionalni projekt »Spodbujanje javnega prometa v regiji«, ki ga je prijavila RRA LUR v investicijski vrednosti 822.000,00 EUR
in je sofinanciran s strani EU sklada za regionalni razvoj v višini 440.000,00
EUR. Vključene so občine iz ljubljanske urbane regije. Občina Litija participira
za leto 2008 k navedenemu projektu 8.924,66 EUR, v letu 2009 pa 3.505,42
EUR.
- Vodovod Ribče v investicijski vrednosti 2.200.000,00 EUR in predvideno
višino sredstev iz EU 150.000,00 EUR.
- V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, Razvojne prioritete:
Gospodarska-razvojna infrastruktura: Prednostna usmeritev: 2.2. informacijska družba je Občina Litija skupaj z izbranim izvajalcem kandidirala s
projektom “Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščenje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Litija”.
Predvidena investicijska vrednost je 2.860.000,00 EUR. Ob uspešnem kandidiranju na razpisu se predvidevajo EU sredstva v višini do 1.800.000,00
EUR ter sredstva zasebnega partnerja v višini 1.000.000,00 EUR. Občinska
proračunska sredstva so predvidena v višini 35.000,00 EUR za leto 2008 in
25.000,00 EUR za leto 2009.
- V okviru Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 bomo kandidirali s projektom na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja s projektom Polšnik –
obnova vasi, ureditev javnih športno rekreacijskih površin. Investicijska
vrednost je 369.000,00 EUR. Predvideno je 180.000,00 EUR EU sredstev in
investicija naj bi bila zaključena v letu 2009.
- Čistilna naprava Litija – investicijska v rednost 12.000,000,00 EUR. Občina
Litija bo z navedenim projektom kandidirala za sredstva EU kohezijskega sklada skupaj z občinami Zagorje, Šmartno pri Litiji in Radeče in v teh dneh oddajamo vlogo. Predvidena sredstva EU v višini 4.500.000,00 EUR in približno
4.700.000,00 EUR državnih sredstev.
- Načrtujemo in pripravljamo pa že projekte za naslednje razpise.
Glede projektov razvojnega partnerstva naj navedem, da smo
doslej izvedli sledeče projekte:
- Vodovod Čateška – Gabrska gora so oddana dela. Za prvo polovico planiranih
del pri vodovodu Ribče se zaključuje postopek za vložitev vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
- Pri CČN Litija se zaključuje postopek pridobivanja služnosti in priprava vloge
na Ministrstvo za okolje in prostor.
- Oddali smo osnutek občinskega prostorskega načrta na Ministrstvo za okolje
in prostor, pričakujemo smernice, izdelana je študija obvoznice za mesto Litija.
-	Izdelan je investicijski program in v izdelavi je PGD – PZI za adaptacijo in dozidavo POŠ Vače.
-	Izdelan je DIIP za adaptacijo in dozidavo Osnovne šole Litija.
-	Izgradnja POŠ Polšnik se nadaljuje in bo razen zunanje ureditve zaključena do
sredine avgusta.
- Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za socialno varstveni center, pred nami
je pričetek gradnje in podpis dogovora med občino, investitorjem in Domom
Tisje.
-	Uspeli smo na razpisu za obnovo vaškega vodnjaka. Končana je obnova vaške
tehtnice.
- Vsi programi in razpisi društev za področje kulture, športa in sociale so
zaključeni.
-	Izgradnja večstanovanjskega objekta (Pošta) je končana, do jeseni bo končan
tudi nov stanovanjski blok Begrad ter še dodatnih 80 parkirnih mest za
sosesko Rozmanov trg.
- Sprejet je bil Dolgoročni razvojni program občine Litija za obdobje 2007 –
2015.
- Pričetek obratovanja nove razdelilne transformatorske postaje na Ježi v Litiji.
- Dokončanje investicije v novo parkirišče pri zdravstvenem domu Litija.
- Urejanje cest: rekonstrukcija LC Dole – Hude Ravne je končana; asfaltiranje
odseka LC ceste Podkraj – Podšentjur; asfaltiranje JP v Dašniku; asfaltiranje
JP Vodice – Klanec, asfaltiranje LC Zagorica – Pleskovec; asfaltiranje dela LC
Kresnice – Sp.Kresniški Vrh; asfaltiranje JP Jevnica – Mala noga; rekonstrukcija LC Kresniške Poljane – Jevnica- se bo zaključila v letošnjem letu; preplastitev regionalne ceste Gabrovka – Tihaboj; asfaltiranje LC Konj – Ponoviče;
asfaltiranje regionalne ceste Moravče – Čatež; asfaltiranje odseka regionalne
ceste Velika Reka – Velika Preska; rekonstrukcija G2 Sp.Hotič – Zgornji Log;
preplastitev odsekov cest v KS Dole, Gabrovka in Polšnik; urejanje brežin na
G2 cesti na relaciji Sava – Zagorje
- urejanje kanalizacije na regionalni cesti v Sp.Hotiču in priprava projektne dokumentacije za ureditev varne poti in pločnika v Hotiču
- dokončanje investicije, vodooskrbe v KS Konjšica
- investicijski transfer za izgradnjo vodohrama v Hotiču
- širitev ureditve vodovoda na Vačah, Kleniku in naselju Mačkovec
- aktivnosti za izvedbo napeljave električne energije v vodohram Kresnice
- v pripravi je projekt vodovod Dole, širitev vodovoda Litija – Zg.Log
- urejanje kanalizacije v zgornjem delu Graške dobrave
- urejanje pokopališča v Litiji in Kresnicah in dokončanje mrliške vežice na
Dolah pri Litiji
- ureditev komunalenga katastra na vodovodnem omrežju, javni razsvetljavi in
kanalizaciji
- dokončanje obnove javne razsvetljave ob G-2 cesti v Litiji
- izvedel se je drugi del zapiranja deponije Širjava, v naslednjih dneh se bo
pričela zadnja faza
- celovita ureditev otroškega igrišča na Rozmanovem trgu in pričetek le-tega na
Graški Dobravi
- asfaltiranje večnamenskega igrišča v Tihaboju
- sanacija črnih odlagališč v Podkraju, Prehudniku in Maljaku
- urejanje hudournikov v jevniški dolini, Kresnicah in Hotiču
- izdelava dokumentacije za cesto Beden – Veliki Vrh
- obnova centralne kuhinje v Vrtcu Litija
- obnova sanitarij in večnamenske avle v kulturni dvorani na Stavbah
- sofinanciranje del obnove sakralne kulturne dediščine (Konjšica, Gabrovka,
Polšnik in Kresniške Poljane)
- sofinanciranje nabave dveh novih cistern v Gasilskem društvu Gabrovka,
Polšnik in kombiniranega vozila v Gasilskem društvu Ribče in Jevnici
- sofinanciranje obnove strehe gasilskega doma Breg.
Strinjam se z vašo ugotovitvijo o naši spletni strani in vam zagotavljam,
da načrtujemo v prihodnje potrebne osvežitve, le-te predvsem glede aktualnosti, žal smo do sedaj ne glede na veliko pomembnost le-te dali prioriteto razreševanju mnogim zelo aktualnim problemom, ki so prisotni že
vrsto let v občini Litija.
S spoštovanjem, Franci Rokavec, župan
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Rešitev prostorske
problematike OŠ Litija
Svet šole in Svet staršev Osnovne šole Litija sta do sedaj skupaj z vodstvom šole večkrat obravnavala perečo prostorsko problematiko šole, ki se
nadaljuje že od leta 1993, ko je šola postala samostojen zavod.
V obnovo prostorov je bilo v letih 1993-1997 vloženih že 918.043,37 EUR, vendar
kljub temu stavba, ki je stara sto let ne omogoča več normalnih delovnih razmer
in ne zadostuje minimalnim standardom za izvajanje sodobnega pouka, in sicer so
ves čas prisotne naslednje ovire:
1. Šola ima še vedno učilnico za izvajanje pouka otrok s posebnimi potrebami v
zatohlih, vlažnih in temačnih kleteh.
2. Šola nima jedilnice in večnamenske dvorane za šolske prireditve, ki so osrednji
del vsake šole (200 otrok dnevno ima na razpolago le 50m2 jedilnice).
3. Na šoli ni dvigala, v Podružnici s prilagojenim programom je pet učencev z
motnjo v gibalnem razvoju, v redni, večinski osnovni šoli pa trije – torej osem
učencev vezanih na invalidski voziček.
4. Šola nima garderob za učence.
5. Zaposleni na matični šoli (80) imajo le dva WC-ja in dve premajhni zbornici, kjer
vsi učitelji nimajo svojega sedeža.
6. Učitelji nimajo svojih kabinetov, takoj po pouku jih zasede Glasbena šola Litija
Šmartno, s katero sicer šola dobro sodeluje.
7. Dnevno prečka Cesto komandanta Staneta do 300 učencev – prehod v Športno
dvorano Litija. Izpostavljeni so mrazu, dežju, snegu, predvsem pa nevarnosti.
Vsak razred izgubi dnevno 10 minut športne vzgoje, kar predstavlja letni primanjkljaj 114 ur športne vzgoje, v 9 letih 171 ur ali 17% časa športne vzgoje.
8. Šola je bila že leta 1998 uvrščena v sam vrh države za adaptacijo preko Ministrstva za šolstvo in šport; vendar do realizacije ni prišlo.
9. Pouk tehnike in tehnologije od 6. do 9. razreda v večinski osnovni šoli je oviran,
saj je šola morala zaradi zamakanja kupol in s tem propadanja tega dela, pred
štirimi leti prostor zapreti in umakniti pouk v prizidek, v učilnico za glasbo. Po
standardih sta potrebni za ta pouk dve učilnici, šola pa ima le eno, zato se pouk
tudi v redni osnovni šoli ne izvaja kot je predpisano.
10. Igrišče ob šoli je premajhno, praktično brez zelenih površin, primanjkuje tudi
nova ograja, ki bi varovala ta prostor.
11. Razmere opozarjajo na to, da se pristopi k takojšnjemu reševanju problematike.
Po delovni nesreči v marcu 2007, v zvezi z električnim tokom zaradi zastarele
napeljave, so si šolo ogledali tudi predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. Skupaj z Občino Litija so zagotovili sredstva za obnovo električnih inštalacij v starem
delu šole; dela so se izvedla med lanskoletnimi počitnicami.
Starši od vsega začetka izpostavljajo zahtevo po novogradnji šole, vendar je kasneje prevladala odločitev za adaptacijo stavbe. Župan, ki se je velikokrat udeležil
sestankov s starši in s svetom šole, ki se aktivno zavzema za rešitev problematike,
je imenoval projektno skupino s predstavniki Osnovne šole Litija, Glasbene šole
Litija Šmartno, Mestne skupnosti in Občine Litija; za predsednika je bil imenovan
g. Nace Šteferl. Skupina je s strokovno službo občine na številnih sestankih pripravljala koncept celotne adaptacije šole, ki naj bi zajemal celovito obnovo kleti,
starega dela stavbe in dograditev prizidka ter podhoda do športne dvorane in ureditev prostorov v mansardi že obstoječega prizidka za potrebe Glasbene šole Litija
Šmartno.
Po pridobitvi ocene stroškov celotne adaptacije starega dela šole pa se je v zadnjem času začelo oblikovati novo gledanje na rešitev problematike in sicer, da bi
bilo dobro narediti primerjavo med stroški adaptacije objekta in novogradnje, kar
sta večkrat izpostavila tudi Svet šole in Svet staršev. Vsi soglašajo, da je potrebno
obnoviti ali zgraditi energetsko varčno, sodobno šolo, ki bo služila generacijam
šolajočih se otrok vsaj za nadaljnjih trideset let. Drzno in smelo!
Ali bomo uspeli premakniti naše razmišljanje in energijo v smer novega zagona na tem področju? Ali bomo lahko vsi skupaj strnili moči in našim najmlajšim
omogočili svetlo, prijazno šolo, tako svetlo kot so naši otroci, ki se zavedajo, da
se trudimo z vsemi silami za njihovo sedanjost in prihodnost? Skozi okna učilnic
opazujejo posamezne strokovnjake in člane projektne skupine, kako si ogledujejo
šolo. Sprašujejo nas, kaj se dogaja. In ko jim odgovorimo, da delamo načrte za
sodobno in lepo šolo, se jim zasvetijo oči. »Hvala Vam, ker se tako trudite«, je
njihova zahvala in hkrati darilo in obveza za nas, odrasle, starše in vse občane, da
razmišljamo in delamo za dobrobit mladih generacij.
Gabrijela Hauptman

OB LETU V LITIJI SOCIALNO
VARSTVENI CENTER
Veliko upokojencev, občanov, oskrbovancev Doma Tisje, svetnikov
in predstavnikov zavodov se je v petek, 20. junija 2008, zbralo na
svečanosti, ki je potekala v okviru praznika občine Litija, za izgradnjo socialno varstvenega centra ob Ljubljanski cesti v Litiji. Na
svečanosti je bila navzoča tudi ministrica za delo, družino in socialne
zadeve, ki je bila poleg župana, tudi glavna govornica. Naj pojasnimo, da se zaradi razširitve dejavnosti v novih objektih sedaj zanje
uporablja naziv Socialno varstveni center, namesto dosedanjega
gerontološkega centra.
Investitor gradnje objektov je družba Maksimilijan, Celje (lastnik Aleksander
Jančar) s katero je bila že ob nakupu zemljišča dogovorjena namembnost gradnje.
Predvideni so trije stolpiči z ločenimi vhodi, ki so v celoti podkleteni, za cca 80
parkirnih mest. Poleg pritličja imajo stolpiči še tri etaže in mansardo, opremljene z dvigali. Pritličje je namenjeno za prostore Varstveno delovnega centra in Centra za socialno delo, ki jih bo odkupilo Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, predvidena je tudi izgradnja kuhinje in prostor za dnevno
varstvo starejših občanov.
Litijani smo lahko veseli, da je predvideno 32 dvoposteljnih in 20 enoposteljnih
sob za domsko varstvo starejših ter oddelek s 15 do 20 posteljami za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi in zlomu kolka. Oskrbo za te bo prevzel
Dom Tisje.
Nadalje so predvideni prostori za oskrbovane apartmaje in cca 30 oskrbovanih stanovanj, za katere pa se Društvo upokojencev prizadeva, da bi jih odkupil Nepremičninski sklad in jih namenil za najemna oskrbovana stanovanja
starejših od 65 let.
Oskrbovana stanovanja pomenijo v našem okolju nov način bivanja starejših,
zato bo marsikdo v tem letu razmišljal o novi pomembni življenjski odločitvi
kako zapustiti oz. prodati sedanje stanovanje ali hišo in se preseliti v udobnejše
in za starejše primernejše stanovanje, kjer bo po potrebi lahko koristil, poleg
varnostnega zelenega gumba, tudi prehrano in druge usluge v domu starejših
in si tako olajšal življenje.
Ob položitvi temeljnega kamna, katerega so položili ministrica za delo, družino
in socialne zadeve Marjeta Cotman, župan Franci Rokavec, predstavnik investitorja Aleksander Jančar, ter zastopnik izvajalca firme Vegrad Ivan Kroflič.
Ta je navzočim zagotovil, da bomo občinski praznik prihodnje leto lahko proslavili z otvoritvijo Socialno varstvenega centra v Litiji. Tega si Litijani želimo in
upamo,da bo to tudi uresničeno.
Janez Kres, predsednik projektne skupine za izgradnjo SVC
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MESTNA SKUPNOST LITIJA
Spoštovani Litijani
in Litijanke!
Mestna skupnost Litija predstavlja več
polovico prebivalstva občine Litija, glavnino gospodarstva
in sedeže javnih ustanov. Mesto zato uživa poseben status,
saj je življenje v njem povsem drugačno od ostalih delov
občine. Z namenom, da meščani Litije pridobivajo več kakovostnih in celovitih informacij, se je Mestna skupnost z
izdajateljem dogovorila za pol strani Občana, na kateri bo
skušala meščanom posredovati aktualne vsebine. Pripravljala in urejala jih bo novinarka Sara Nunič Klun. Vsebine
MSL bodo imele osnovno podlago v tematiki, ki jo obravnava Mestni svet, pa tudi v drugih splošnih dogodkih,
načrtih, potrebah in problemih v mestu.
M. Brilej, predsednik MSL

CENTER LITIJE JE ENO SAMO PARKIRIŠČE
Mesto Litija je nekoč kazila razpadajoča stavba imenovana »stara
Pošta«, sedaj pa njen izgled kvarijo predvsem neurejena parkirna
mesta. Takoj ob prihodu na desni breg reke Save, nas vzdolž mesta pričaka množica pločevine, ki mestu poleg prijetnega izgleda
vzame tudi funkcionalnost. Najbolj kritično je stanje pred občinsko
poslovno-stanovanjsko zgradbo na Jerebovi ulici, Ulici Mire Pregelj,
Rozmanovem in Valvasorjevem trgu. Problem parkirišč pa se pojavlja
predvsem pri novo odprtem objektu »nova Pošta«, kjer je za 37 novih
stanovanj zaenkrat zagotovljenih le 10 parkirišč. Občina sicer za blok
Pošta obljublja parkirna mesta v novem trgovskem centru nasproti
omenjenega stanovanjskega objekta, vendar bodo ta zagotovljena
šele naslednje leto marca, župan osebno pa je stavbo otvoril že 4.
julija letos in to brez obljubljenih parkirnih prostorov. Kritično stanje
glede parkirišč je tudi na področju Rozmanovega trga, ki je že sedaj
prenasičen z avtomobili. Po besedah stanovalcev je tam v popoldanskem času iskanje parkirišča prava nočna mora.V zgornjem delu Rozmanovega trga se gradita dva nova stanovanjska bloka, kjer se bo, v
primeru nezadostnega števila na novo vzpostavljenih parkirnih mest,
prostorska stiska na parkirišču le še povečala. Nerešen pa ostaja tudi
problem parkirišč v samem centru mesta, predvsem za stanovalce
v občinski poslovno-stanovanjski stavbi, ki parkirišč sploh nimajo.
Občina razmišlja predvsem o gradnji parkirne hiše z lastništvom
občine Litija, vendar sama lokacija in čas izvedbe še nista znana.
Mestni svet Litija je občini podal predlog o pobiranju parkirnin, vendar župan to idejo zaenkrat zavrača, saj naj bi po njegovih besedah
ta uvedba za seboj privedla določene stroške. Morda pa bi ravno pobiranje parkirnine pripomoglo k temu, da bi prebivalci parkirali svoje
vozilo nekaj korakov dlje, pred občinsko stavbo pa se ne bi več svetil
le kup pločevine. Obenem pa bi na tak način pozvali ljudi h kolesarjenju in hoji po mestu. Dejstvo pa je, da bi se Litija morala prometno
povsem preurediti, saj v občini že približno 30 let ni bil sprejet noben
celovit in strokoven dokument o prometni preureditvi mesta.

V LITIJI POTREBUJEMO POKLICNE GASILCE
Mesto Litija ima polovico prebivalstva v celotni občini, vendar pa
je glede gasilske službe v zelo neenakopravnem položaju. V Litiji je
približno 60 stanovanjskih blokov in večino gospodarskih ter javnih objektov, kar predstavlja potrebo po stalnih intervencijah. Velja opozoriti
na to, da če v bloku odjekne eksplozija ali pride do požara, bi po vsej
verjetnosti prišlo do katastrofe, saj litijsko gasilsko društvo nima lestve, ki bi segala v višja nadstropja. Ponoči pa bi bil zaradi zaparkiranosti marsikaterega bloka zelo otežen tudi dostop do kraja same nesreče.
Vprašanje pa je tudi, ali so prostovoljni gasilci dovolj usposobljeni, da
bi iz gorečega stanovanjskega bloka reševali poškodovane ljudi. Občina
sicer o poklicnih gasilcih ne razmišlja, so pa obljube o ustanovitvi intervencijske gasilske skupine v Litiji in o nakupu nove gasilske lestve,
vendar je uresničitev teh obljub vezana na rok petih let. Res pa je, da
so vmes še županske volitve, zaradi katerih so te obljube neoprijemljive in stojijo na majavih tleh. Problem pa je tudi pomanjkanje prostora in zastarela ostala oprema litijskega gasilskega društva. Občinska
gasilska zveza, ki financira gasilska društva, pa ima precej neustrezna
merila, predvsem pri nakupu novih gasilskih avtomobilov, saj gre po
sistemu »vsako leto enemu«. Tako posamezno društvo pride na vrsto
vsakih 12 let, ne glede na število prevoženih kilometrov obstoječega
vozila. Mestni svet Litija meni, da je Občinska gasilska zveza popolnoma odveč, saj če jo društva potrebujejo, naj jo ustanovijo in financirajo sama. Potemtakem, bi moralo financiranje potekati direktno od
občine na društva, brez posrednika. Ena od zahtev Mestnega sveta je
ta, da se sprejme pravilnik o financiranju gasilskih društev, ki bo dajal
večji poudarek kategoriji in številu intervencij. Dejstvo je, da ima Litija
koncentracijo prebivalstva in gospodarstva, mednarodno železniško
progo, zelo obremenjeno državno cesto in reko Savo, kjer intervencije
nikakor niso primerljive z intervencijami na področju vasi.

ALI BO OBNOVA OSNOVNE ŠOLE LITIJA
OSTALA PRI OBLJUBAH OBČINE
Osnovno šolo Litija, ki je stara že več kot 100 let, je že močno načel zob
časa, zaradi česar je v zgradbi zelo otežkočen normalen pouk. Sama
zgradba je bila sprva zgrajena za sodišče in ne za šolo, zato funkcionalno ne ustreza predpisom in ne omogoča dela, kot ga terja Zakon o
osnovni šoli. Litijsko osnovno šolo obiskuje 500 otrok osnovne šole,
250 otrok Glasbene šole Litija in otroci s prilagojenim programom, tu
pa so še učitelji, ki delajo v neustreznih pogojih. Občina Litija se je s
posebnim memorandumom zavezala, da bo projekt obnove in dozidave
šole zaključen še v tem mandatu, sedaj je na vrsti le še realizacija teh
obljub. Vendar trenutno ne gre vse po načrtu, saj bo občina do zadostne količine finančnih sredstev prišla šele v letu 2010. In če se 2010
res začne obnova, bo imel župan do konca mandata 9 mesecev časa
za dokončanje del. Če pa odštejemo še 3 zimske mesece, bo obnova
morala biti dokončana v 6 mesecih. Realno gledano, pa je v 6 mesecih
kvalitetna obnova šole skorajda nemogoča. Vprašanje je, zakaj občina
s temi deli ni začela že prej in je z obnovo odlašala skoraj do konca
mandata sedanjega župana. Res pa je tudi to, da finančna sredstva še
niso zagotovljena, saj se mora občina najprej prijaviti na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Obnova šole je namreč projekt vreden preko
6 milijonov evrov, za leto 2009 pa se pričakujejo sredstva le v višini

mnenje o cestnih ovirah na kidričevi cesti
Ko sem v jeseni spraševal občinsko upravo od kdaj
je Kidričeva cesta tako nevarna, da je bilo potrebno
postaviti cestne ovire, odgovora nisem dobil. Če sem čisto
odkrit odgovora tudi ni bilo mogoče napisati, ker ta odsek v
nobenem primeru ne izpolnjuje pogojev za tovrstno skupinsko
kaznovanje vseh voznikov. Cestne ovire zakon predvideva le ob
šolah vrtcih in igriščih v vseh ostalih primerih pa le ob izrednih
pogojih, tam kjer se dogajajo nesreče in tam, kjer se v nobenem primeru ne da zagotoviti umirjenega prometa. V občini deluje komisija za urejanje prometa katera je očitno popolnoma
nesposobna urediti promet drugače kot s cestnimi ovirami in bi
bilo očitno dobro, da se tej komisiji v pomoč pokliče prometnega inšpektorja, da bo vsaj eden poznal predpise in ustrezno
svetoval kako urediti cesto brez nepotrebnega ustavljanja in
poskakovanja.
Pa poglejmo še praktične posledice na Dobravi. Vsak lahko dobro ve, da je poraba goriva pri ustavljanju, vožnji s 30 km/h
in pospeševanju še enkrat večja od običajne, kar pomeni
za dvakratni prevoz vsaj 1dcl goriva več kot je bilo običajno
potrebno, na tej cesti kar znese cca. 3 litre goriva na mesec
na posamezno vozilo in če je približno tisoč avtomobilov dnevno dobimo 3 tone na mesec ali 36 ton goriva na leto popolnoma brez potrebe izgorenega goriva, na plečih prebivalcev
pa cca. 50.000 € dodatnega davka. Osebno menim, da samo
največji nevedneži zahtevajo postavitev cestnih ovir, tam kjer
to ni mogoče drugače urediti, kar za to cesto ne velja in je
več pametnejših rešitev. Pred svojim pragom želijo dodatno
onesnaženje zraka in ne vedo, da ima že polovica otrok težave z
dihali, desetina pa astmo in po vsej verjetnosti ne bodo doživeli
takšne starosti kot njihovi dedki, ki tako nespametno ravnajo.
Župana pa tudi sprašujem kako bo finančno povrnil davek, glede
na vse večjo draginjo kajti jaz ne mislim financirati neumnosti
občinske uprave verjetno pa nisem edini, ki tako misli.
Iz vsega navedenega apeliram na župana, občinsko upravo in
policijo (ki se v tem primeru vede, kot da se je to ne tiče), da še
enkrat premislijo in priznajo napako ter cestne ovire odstranijo
tudi na drugih cestah na primer Prisojna ulica kjer prav tako iz
neznanega vzroka ležijo cestne ovire. Praktično bo to pomenilo
veliko manj dodatnih stroškov in škoda bo vsekakor manjša kakor omenjeni stroški občanov poleg tega pa se začnimo vesti

1.100.000 evrov. Mestni svet Litija vztraja pri takojšnjem pričetku
adaptacije šole in angažiranju vseh prebivalcev mesta. Zahteva tudi,
da se poleg obnove in dozidave šole zagotovi tudi varen, pokrit ter
od prometa ločen prehod za otroke od šole do telovadnice. Hkrati
z adaptacijo osnovne šole, pa je potrebno rešiti problematiko Glasbene šole Litija-Šmartno, ki že 50 let gostuje v osnovni šoli in doslej
še nikoli ni imela svojih prostorov, ki bi strokovno in funkcionalno
ustrezali pouku glasbe.

PLIN V LITIJI ŠELE PO LETU 2010
V litijski občini vlada s strani prebivalcev precejšnje zanimanje za
plinifikacijo. Trenutno sta na območju Litije le dve manjši omrežji za
utekočinjeni naftni plin. Le-ta pa je skoraj polovico dražji od prihajajočega
zemeljskega plina. Cilj plinifikacije je namreč ponuditi prebivalcem Litije varen, ekološko primeren in tudi cenovno najugodnejši energent.
S prihodom plina v Litijo naj bi se občanom Litije znatno znižali stroški
ogrevanja, priprave hrane in segrevanja sanitarne vode. Seveda pa se
tu postavlja vprašanje, kdaj dejansko naj bi plin prišel v naša gospodinjstva. Občina Litija in Istrabenz plini sta podpisala koncesijsko pogodbo
o dobavi plina, ki določa, da se bodo izkopi za plin izvajali istočasno z
izkopi za kanalizacijo. Izvedba visokotlačnega povezovalnega plinovoda
Kresnice-Litija naj bi se pričela nekoliko prej, najkasneje do leta 2010,
saj ni vezana na gradnjo kanalizacije. Izvedba sekundarnega plinovoda
pa naj bi se predvidoma pričela v letu 2010. Sovpadala bo z obnovo in
novogradnjo kanalizacije, ki se bo izvajala v sklopu gradnje centralne
čistilne naprave. Mestni svet je mnenja, da bi občina morala dela nekoliko pospešiti. Čim prej bi bilo potrebno pridobiti državna sredstva in
s kanalizacijskimi deli začeti že letos in v letu 2009, hkrati z napeljavo sekundarnega plinovoda po mestu. Če se občina ne bo zavzela za
takojšen pričetek gradnje, v Litiji pred letom 2011 ni možno pričakovati
plina, kar je po mnenju Mestnega sveta Litija predolga doba.

NEUREJENA KANALIZACIJA V NASELJU
GRBIN - LITIJSKA DOBRAVA
V litijskem naselju Grbin se stanovalci že več let borijo z občino za ureditev kanalizacije. V določene hiše namreč ob vsakem večjem nalivu v
kletne prostore vdre meteorna voda, nazadnje pa so bile v vodi prisotne tudi fekalije. Stanovalci na ulici Partizanska pot so se v preteklosti
soglasno odločili za ureditev lastnega odtoka in so za svojimi hišami
položili cevi za drenažno kanalizacijo. Že leta 2005 so stanovalci na
občino poslali prošnjo za ureditev infrastrukture pred izgradnjo hiš na
Litijski dobravi. Investitorji pa so odgovorili brez ustreznih pojasnil.
Težava pa se je pojavila sedaj, ko so hiše na Litijski dobravi že zgrajene, investitor pa je čistilno napravo za omenjeno naselje priključil kar
na amatersko narejeno kanalizacijo, torej na cevi, ki so jih stanovalci
kupili in položili sami. To so cevi s premerom 30 cm in so položene na
mivko brez cementne obdelave, vsekakor pa niso primerne za tolikšno
količino meteorne vode in kanalizacije. Občina naj bi bila o vsem tem
obveščena, vendar stanovalci pravijo, da kaj več od obljub ni bilo.
Želijo, da te obljube preidejo k dejanjem in da zgodba končno dobi
svoj epilog.
Sara Nunič Klun

LOŠKA ULICA JE ENA SAMA …

tudi ekološko. Po drugih občinah v takih primerih postavijo prometni znak za prehod za pešce redko zraven še omejitev hitrosti
na 40 km/h, vsa izsiljevalska pisma raznih iniciativnih odborov
za postavitev cestnih ovir pa zmečejo v koš za smeti, če na
občini vlada vsaj kanček zdrave kmečke pameti.

… od KOPRIVCA tja do BUČARJA, od PRAPROTNIKA vse do MATOZA.
Vije se tam Loška ulica.
Z rožami je vsa odeta, vsa zelena, vedno lepa LOŠKA ULICA…

Kot rešitev predlagam, da se po desni stani od trgovine Mercator proti centru Litije zgradi pločnik kateri je verjetno v davnih
časih že bil planiran, pa nikoli postavljen na spodnji strani pred
nadvozom pa se odstrani s križišča cvetlična greda in bolj zapre
križišče, da ga bo možno prevoziti le s 50 km/h. Tako bi se umiril
promet, vse tri cestne ovire pa bi postale popolnoma nepotrebne,
ker prehodov za pešce šolarji in ostali ne bi uporabljali tako
množično. Ta rešitev bi bila vsekakor bolj prijazna do občanov
kajti skupinsko kaznovanje vseh zaradi objestnih posameznikov
naj bi sodilo bolj v preteklost in je ena bolj primitivnih rešitev, ki
v ta čas več ne sodi.
Na koncu naj še dodam, da bolj nestrokovnih cestnih ovir kot
so postavljene na Kidričevi cesti ne bi mogli postaviti, ker tovornemu prometu in avtobusom ne dovoljuje prevoza z več kot
10km/h razen, če poškodujejo vozilo ali tovor in tako občina sili
te voznike v prekršek, kajti prepočasna vožnja je tudi kazniva. To
pa je za eno izmed vej oblasti popolnoma nesprejemljivo.
Igor Pirš

Tako se začne HIMNA ulice, ki je v Litiji. Kje je ta ulica, se boste vprašali?
V Litiji, na Graški Dobravi.
Prijateljstvo stanovanjske Loške, nekoč Badjurove ulice, sega v leto 1976
in se je ohranilo vse do današnjega časa. Za dvajsetletnico smo skupaj praznovali novo leto v gostilni Kimovec. Takrat smo izbrali svojega
uličnega starešino Poldeta Velkavrha in mu podarili lento častnega
člana. Sprejeli smo svojo himno in se odločili, da se vsako leto organizira
družaben Loški večer. Ko je Slovenija postala samostojna, smo določili,
da je to sobota pred velikim praznikom državne samostojnosti.
Tudi letos je bilo tako. Sedaj že nekaj let organizacijo večera izvedejo
mladi. Nekateri se daljnega leta 1976 še rodili niso, danes pa so starši
že odraščajočih otrok. V soboto, 21. junija 2008, se je na ulici pri hiši
Seručarjevih zbralo mlado in staro iz vse Loške ulice. V večernem mraku
je ob jedači, pijači in sladkih dobrotah, ki so jih napekle gospodinje, zadonela pesem, seveda tudi himna ulice. Obujanje spominov, družabne
igre, tudi glasba in ples, tako da je za vse bil dan prekratek in tudi noč je
že preganjala jutranja zarja, ko smo se razšli,
Res, Loška ulica je ena sama, pa bi bilo dobro, da bi jih bilo več v našem
mestu. Kako bi bilo lepo, ko bi izginile razlike, ljudje bi bili složnejši in bi
držali skupaj. Skratka: bili bi srečni. SREČNO IN SLOŽNO ŠE NAPREJ,
LOŠKA ULICA!
Joža GOMBAČ
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Vstopamo v nove zgodbe s projektom »CO2-NeuTrAlp«
Na Centru za razvoj Litija se od konca lanskega leta intenzivno povezujemo v nova evropska partnerstva. Konec
junija smo dobili prvo informacijo o rezultatih tovrstnega
povezovanja. Odobrili so nam projekt »CO2-NeuTrAlp« CO2 Neutral Transport for the Alpine Space iz programa
Območje Alp. Projekt je bil ocenjen kot eden izmed
najboljših, kar pomeni za nas in območje velik uspeh.
Priprava in odobritev projektov je dolgotrajen in zahteven
proces, v katerem se projekti večinoma ocenjujejo v
dveh fazah, saj je konkurenca med njimi izredno velika.
Na Centru pripravljamo projekte v okviru programov
transnacionalnega in medregionalnega teritorialnega
sodelovanja – Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran,
Jugovzhodna Evropa, Interreg IVC. Vsebine, v katere se
povezujemo, so zanimive za širše območje Srca Slovenije: naravna in kulturna dediščina, trajnostni turizem,
lokalni podeželski produkti, trajnostna mobilnost, bioraznolikost, zaščitena območja in parki itd.
Projekt na temo trajnostne mobilnosti za zmanjševanje
izpustov CO2 na območju Alp povezuje 15 partnerjev
iz 5 evropskih držav: Avstrije, Francije, Nemčije, Italije
in Slovenije. Uradni začetek izvajanja projekta je 1. september 2008, trajal pa bo 36 mesecev. Ključni poudarki
projekta so »zelene« tehnologije, mreže za inovacije, obnovljiva energija in urbano-ruralno partnerstvo. Pilotne
aktivnosti bomo izvajali na delu območja Srca Slovenije,
ki se sooča z nekaterimi perečimi problemi na področju

Zmanjšajmo količino izpustov v ozračje
in se v službo odpeljimo s kolesom.
Še toliko bolje, če je kolo leseno, kot je ta na sliki.

prometa, zlasti veliko dnevno migracijo z osebnimi vozili v
Ljubljano, nizko stopnjo ekološke prometne osveščenosti
tako lokalnih skupnosti kot širše javnosti in odsotnost
dolgoročne strategije načrtovanja trajnostne mobilnosti
na območju. K sodelovanju smo že povabili nekatere
občine, šole in zasebnike z območja, v nadaljevanju pa
bomo to sodelovanje še konkretizirali.
O izvajanju projekta vas bomo redno obveščali v lokalnih medijih in na naši spletni strani www.razvoj.si. Če
vas tema projekta zanima in menite, da lahko tudi sami
prispevate k izboljšanju okolja v Srcu Slovenije, vas vabimo, da se nam pridružite!

Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja za podjetnike
Na VEM točkah smo
pričeli s Programom vavčerskega svetovanja in
usposabljanja. Namen
programa je spodbuditi
podjetnike h koriščenju
zunanjih
strokovnjakov,
s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja
in sposobnost samostojnega reševanja problemov
ali izkoriščanja podjetniških priložnosti. Posledično
se s pomočjo Programa vavčer-skega svetovanja in
usposabljanja povečuje število dina-mičnih, rastočih
malih in srednje velikih podjetij, ohranja se obstoječa

in obenem odpira nova delovna mesta ter spodbuja
samozaposlitev.
Tudi v letošnjem letu se lahko vključite v program kot delujoče podjetje in koristite subvencijo za podjetniško svetovanje v višini do 50%
neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja,
mikro in mala podjetja pa tudi za usposabljanje.
Potencialni podjetniki lahko koristijo subvencije
v višini do 100% vrednosti upravičenih stroškov
svetovanja.
Več informacij najdete na spletni strani www.razvoj.si
in na točki VEM na Kiričevi 1 v Litiji.
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Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije« potrdila prve
projekte za sofinanciranje iz sredstev Leader
Lokalna akcijska skupina za
razvoj podeželja »Srce Slovenije« je na seji razvojnega
sveta 9. julija potrdila prve
projekte za sofinanciranje iz
sredstev Leader in LAS za
leto 2008. Na prvi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje Razvojne strategije LAS Srce
Slovenije je prispelo 14 vlog za leto 2008, od katerih je
bilo za sofinanciranje potrjenih 12 vlog.
Med njimi prevladujejo vloge različnih društev in javnih
institucij, nekaj pa so jih oddali tudi podjetniki. Poleg
projektov individualnih prijaviteljev se nekaj projek-

tov nanaša na celotno območje LAS in so v njenem
skupnem interesu. Projektne vsebine se nanašajo na
promocijo območja LAS (promocijski materiali, predstavitve, mreženje), izdelavo idejnih študij, investicije
in oprema za turistično ponudbo, ekološko kmetijstvo,
tematsko usposabljanje kmetov in ostalih prebivalcev
območja, promocija podeželskih produktov ipd., kar so
vsebine, ki sledijo razvojni strategiji LAS.
Še vedno je objavljen tudi javni poziv za projekte za leto
2009, za katere je rok za oddajo 1. september 2008,
zato je še čas za pripravo kakovostnih vlog. Pri tem se
lahko zainteresirani prijavitelji za svetovanje obrnejo na
Center za razvoj Litija.

Dediščina odpira svoja vrata
V sklopu projekta Trkamo na vrata
dediščine smo na Centru za razvoj Litija
skupaj s predstavniki občin naredili izbor kulturne in naravne dediščine. Le te bomo med
seboj povezali ter pripravili nove turistične
produkte in programe.

Občina Dol pri Ljubljani

Izbrali smo točke dediščine, ki so ustrezale kriteriju edinstvenosti, kar se kaže v avtentičnosti,
posebnosti, vsebini, zgodovinski vrednosti ter v
tem, da je za določeno območje to pomembna in
značilna točka dediščine.
Poleg tega mora vsaka izbrana točka biti »živa«,
imeti mora svojega upravljavca oziroma lastnika,
ki skrbi za njeno vsebino in programe.
V občini Litija so bile izbrane naslednje točke:
Vače in GEOSS, Oglarska dežela, Litijski
muzej, Domačija Pr’ Valentin, Grad in most
v Pogoniku, Polšnik, Resnkova kašča in Hiša
Zidarjeve Tone.
Vsaka od točk v tej fazi projekta prejme promocijski letak z opisom, v nadaljevanju pa bodo pripravljene še usmerjevalne in informacijske tabele
ter izdelana spletna stran z opisom vseh točk.

Resnkova kašča v Moravčah pri Gabrovki
je ena izmed točk dediščine
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SOCIALNI DEMOKRATI OO Litija
Ponoviška cesta 6, 1270 Litija
TEL: 01-898-0021
E-MAIL: sdlitija@gmail.com

»Odgovornost za spremembe« je alternativni vladni program Socialnih
demokratov, ki ga je leto dni pripravljalo več kot 300 strokovnjakov. »Politika,
ki želi uveljaviti spremembe, mora biti
odprta za kritike in drugačne poglede
ter mora znati sklepati pametne kompromise, ki vodijo stvari k želenemu
cilju. Morda je za ceno uspeha potrebnih več korakov, vendar to opravičuje
njen pomen. Če kdo temu pravi gradualizem, to Socialni demokrati sprejemamo. Brez tega, da se ljudje prepoznajo
v spremembah, ni pogojev za njihov uspeh. Socialni dialog in partnerstvo sta ključni orodji upravljanja s spremembami«, je v govoru
na programski konferenci Socialnih demokratov poudaril predsednik stranke Borut Pahor.
Namen Socialnih demokratov je ustvariti pogoje, da se bo Slovenija,
kljub pričakovanim manj ugodnim gospodarskim okoliščinam, vsestransko modernizirala in se po kazalcih gospodarskega razvoja in
socialne varnosti približevala najbolj razvitim. Da bo sadove napredka uživala celotna skupnost in ne le privilegirana manjšina, da se
bodo krepile inštitucije pravne države in da bomo krepili nacionalno
identiteto v pogojih odprte družbe. Prav na osnovi teh izhodišč se
Socialni demokrati predstavljamo kot alternativa sedanji oblasti.
Ključni izziv prihodnjega razvoja Slovenije bo torej zagotavljanje
dinamičnega ravnovesja med ekonomsko, zaposlitveno, socialno in
okoljsko politiko. V teh okvirih je alternativni vladni program Socialnih demokratov program modernizacije in razvoja ter hkrati program za večjo pravičnost in blaginjo.

Odgovorne finance kot pogoj stabilne rasti, okrepljena moč in
položaj neodvisnih inštitucij, spremembe davčne zakonodaje,
ki bodo spodbujale investicije v tehnološke preboje. Ukrepi na
področju sociale, ki bodo zagotavljali večjo blaginjo za vsakogar,
večjo pravičnost pri delitvi rezultatov gospodarske rasti je le nekaj
najpomembnejših poudarkov iz celotnega programa, na katerega
smo Socialni demokrati ponosni ter nanj zremo v upanju na boljši
jutri.
»Pred nami je zahteven predvolilni čas. Je mar kdo pričakoval kaj
drugega? Do pomembnih uspehov vedno vodi trnova pot. Pred
enajstimi leti smo, v za stranko veliko bolj nehvaležnih časih, imeli
pogum in vizijo, da smo jo s skupnimi močmi vrnili v središče slovenskega političnega življenja. Danes imamo enak pogum in vizijo,
da Sloveniji utrdimo pot v središče razvitega sveta. Tako kot se je
pred enajstimi leti zdelo mnogim nemogoče, da bi uspeli, se bodo
dvomi glede naših stremljenj porajali tudi danes. Res je, ne bo lahko, vsekakor pa ne nemogoče. Mi smo pripravljeni, da to dokažemo
ter za to prevzamemo tudi odgovornost.« je izpostavil predsednik
Socialnih demokratov Borut Pahor.

Na povabilo OO SD Litija je prav ta vladni program Borut Pahor
predstavil tudi na javni tribuni v Litiji. V nabito polni konferenčni
dvorani bowling centra, je potekala konkretna razprava o aktualnih
problemih občanov Litije in Šmartna za katere je alternativni vladni
program Socialnih demokratov rešilna bilka v boju za ekonomsko,
zaposlitveno in socialno pravičnost.
Upam, da ste prisotni ter tudi vsi ostali dobili zadovoljive odgovore
na zastavljena vprašanja in kateri bodo tudi temelj za vašo odločitev
na jesenskih državnozborskih volitvah na katerih bom kot kandidat
Socialnih demokratov kandidiral tudi sam.
Predsednik OO SD Litija
Matjaž Aškerc

SDS predstavil program za
prihodnost (2008-2012)

Slovenija na pravi poti
V SDS smo se držali zaveze, da SDS
v času predsedovanja EU ne bo izvajala volilne kampanje in izvajala aktivnosti v zvezi z volitvami. Po uspešno
zaključenem polletnem predsedovanju
je SDS predstavila Program za prihodnost, Slovenija na
pravi poti, ki ga je pripravil strokovni svet SDS in hkrati
naša ponudba za novo vlado.
V OO SDS Litija in Šmartno pri Litiji smo se odločili, da vam na kratko
predstavimo program, saj se boste le tako lahko odločili katera izbira je
prava: na eni strani tista, ki izključuje in druga, ki povezuje in združuje,
ena, ki gre nazaj ter druga, usmerjena s programom v prihodnost. Tudi
v OO SDS Litija se zavedamo odgovornosti vodenja države, hkrati pa
želimo preko lokalne samouprave vplivati in se vključevati na državno
raven. V mesecu avgustu vam bomo predstavili tudi našega kandidata
za poslanca, plan aktivnosti, načrte. Kandidat za poslanca se bo predstavil tudi na Festivalu SDS, ki bo 16. avgusta na letališču v Šentvidu
pri Stični (Ivančna Gorica). Pričakuje se 20.000 ljudi in bo največji dogodek stranke v tem letu. Udeležite se ga tudi vi.
Slovenija je dobro odgovorila na lastni razvojni izziv, dokazala sebi, Evropi in svetu, da je sposobna voditi družino 27 evropskih držav. Vemo,
da lahko ustvarimo takšno stanje, v katerem bodo narodovi potenciali
izkoriščeni v celoti in v katerem bo lahko vsak posameznik prispeval
po svoji moči in hotenju. Vemo, da lahko še v času naše generacije
dosežemo naš najvišji cilj, blaginjo za vse.
Slovenci tako kot številne druge manjše, a kljub temu razvojno uspešne
države nimamo nafte ali velikih rudnih bogastev, imamo pa zelo soliden
človeški potencial in lepo naravo, naše okolje. Tega moramo čuvati in
ohraniti tudi za potomce. V nas same, v ljudi pa je potrebno še naprej
in še bolj vlagati. To sta dve temeljni točki programa za 2008-2012
in naprej, programa SDS za prihodnost- vlaganje v ljudi, ohranitev
zdravega življenjskega okolja. V središču programa SDS ohranjamo
pospeševanje dolgoročne gospodarske rasti, ki jo bomo dosegali tako,
da bomo še naprej zmanjševali delež javnih financ v BDP, izboljševali
kakovost izobraževanja, zagotavljali stabilen sistem zdravstvenega in
pokojninskega varstva s konkurenčno ponudbo dodatnih zavarovanj,
zmanjševali davčne obremenitve, povečevali učinkovitost javne uprave, oblikovali ugodno okolje za domače in tuje naložbe, povezovali
znanstvenoraziskovalne in podjetniške potenciale, preprečevali nastajanje monopolov, varovali svobodno podjetniško pobudo, konkurenco,
potrošnike in vzpostavljali spoštovanje pravnega reda ter preprečevali
in odločno zatirali gospodarski kriminal in korupcijo. Temeljni sestavni
del našega programa so naše trajne vrednote: svoboda, pravičnost,
poštenje in solidarnost. Blaginjo lahko ustvarjamo le v svobodni
demokratični družbi, v kateri se posamezniki obnašajo korektno in
pošteno drug do drugega. Solidarnost je pripravljenost na sprejemanje vzajemne odgovornosti do drugega in do družbe tako za sedanje kot prihodnje generacije. Pravičnost je najpomembnejša vez, ki
avtonomne posameznike povezuje v družbo. Prostor v katerem vlada
pravičnost imamo ljudje za svoje domovanje. Človekove pravice in
svoboščine so neodtujljive in pripadajo vsakomur ne glede na gmotno
stanje, svetovni nazor, izobrazbo, družbeni položaj, rasno pripadnost
ali katero koli drugo osebno okoliščino. Ključne prioritete Programa
za prihodnost in hkrati Slovenije pa so: do konca leta 2010 bo imel
vsak državljan možnost povezovanja v širokopasovno omrežje (hitri
internet), ustanovili bomo štipendijski sklad za deficitarne poklice,
zagotovili bomo prostor v vrtcih za vse otroke drugega starostnega
obdobja (3-6 let), zaključili bomo projekt Nordijskega centra Planica,
odpravili bomo čakalne vrste in skrajšali čakalne dobe, zagotovili
bomo pogoje za organizirano nego in varstvo vseh, ki zaradi bolezni
in starosti potrebujejo dolgotrajno nego, uvedli bomo finančno subvencijo socialno šibkim mladim družinam, ki bo pomenila takojšnjo
pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja, zmanjševanje davčnih
obremenitev, javne porabe, predvsem z racionalizacijo javnega sektorja ter javnih izdatkov, podvojili bomo gradnjo neprofitnih najemnih
stanovanj, bistveno skrajšali postopke prostorskega planiranja in pridobivanja gradbenih dovoljenj, uresničevali bomo projekt »Zelena prometna politika«: z gradnjo protihrupnih ograj ob železniških progah ter
zavarovanjem doslej nezavarovanih železniških prehodov, z dokončno
vzpostavitvijo enotne vozovnice za vso državo in znižanjem cen prevozov v javnem avtobusnem prometu, slovensko kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo bomo naredili bolj konkurenčno, povečali bomo stopnjo
samooskrbe s hrano ter ustvarili pogoje za nadaljnji razvoj kmetijstva
in živilstva ter nižje cene hrane, za večjo varnost v prometu bomo
uvedli brezplačno šolo varne vožnje za vse nove voznike, vzpostavili
bomo nov koncept učinkovitega in odgovornega sodstva, spletne elektronske storitve sodišč, sistem za elektronsko vlaganje, pravosodne
portale, nadaljevali bomo z razvojem državne uprave v kakovosten in
učinkovit servis za državljane ter z odpravljanjem birokratskih ovir in
poenostavljanjem postopkov, izboljšali bomo pogoje za delovanje kulturnih društev in njihovih zvez ter z večjimi spodbudami ustvarjalnosti
zvišali doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, izboljšali bomo
zmogljivosti sistema zaščite in reševanja za delovanje ob nesrečah.
S programom za obdobje 2008-2012 in naprej, s programom SDS za
prihodnost želimo iz let, ki so pred nami, oblikovati zlato dobo razvoja
Slovencev. Čas, v katerem si bomo ustvarili blaginjo za vse in se kot še
nikoli doslej uveljavili v Evropi in svetu.
Predsednik OO SDS Litija
Gregor Zavrl

Dragi občani, prijatelji, simpatizerji, člani!
SDS v Litiji vas vljudno vabi na Festival SDS, ki
bo 16. avgusta na letališču v Šentvidu pri Stični
(Ivančna Gorica).
OO SDS Litija • NASLOV: Podkraj 6, 1270 Litija
URADNE URE: vsak četrtek od 16. do 18. ure
TELEFON: 040/971-000 • E-POŠTA: info@litija.sds.si
SPLETNA STRAN: www.litija.sds.si

NOV ZAKON O FINANCIRANJU
OBČIN PRINAŠA OBČINI LITIJA VEČ
KOT 300.000 EVROV DODATNIH
FINANČNIH SREDSTEV LETNO
Državni zbor je konec meseca maja sprejel novelo zakona o financiranju občin s
katerim je popravil odločbo ustavnega
sodišča, hkrati pa je na podlagi osnovnega zakona, ki je bil sprejet konec
leta 2006 uvedel pomembne novosti pri
financiranju občin.
Med drugim je določeno, da se od 01.01. 2009 dalje iz okvira
izračuna primerne porabe, izloči nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča. S tem bo ta vir postal izključno lasten vir občin.
Prav tako novela prinaša bistvene spremembe pri financiranju občin
s pomočjo zadolževanja, kjer je predvideno, da ne bo omejitve
pri zadolževanju občin v primeru izvajanja zagotavljanja lastnih
finančnih sredstev občin pri izvedbi projektov, ki se financirajo s
strani Evropske unije.
Do sprememb je prišlo tudi na področju javnih podjetij, kjer je sprejeta določba, da se zadolževanje javnih podjetij na področju izvajanja tržnih dejavnosti ne vključuje v kvoto zadolževanja občin.
Spremembe zakona so tudi na področju določanja kriterijev za pridobitev dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Kriteriji so bolj
fleksibilni, zapisani v sami vsebini zakona in dajejo večjo možnost
ministrstvom, da glede na finančno zmožnost občin in glede na indeks razvojne ogroženosti določi večji okvir sofinanciranja glede
posameznih občin.
Vse te spremembe, ki jih je izposlovala Slovenska ljudska stranka, v
končni fazi Občini Litija že od 01.01. 2009 dalje prinašajo 300.000
€ dodatnih finančnih sredstev letno. Menimo, da je to izredno
pomemben dosežek, ki ga je Slovenki ljudski stranki in Občinskemu
odboru Slovenske ljudske stranke Litija uspelo izposlovati preko
tega zakona.
Predsednik OO SLS Litija: Gvido Kres

DOGO DK I

OTVORITEV NOVEGA POSLOVNO
STANOVANJSKEGA OBJEKTA
V Občanu meseca avgusta 2007 smo brali “Slovo od restavracije
Pošta”, restavracije “Pošta” ni več... Komaj leto dni po tem, natančno
4.7.2008 ob 11. uri je bil na tem kraju odprt nov poslovno stanovanjski
objekt, ki je zrasel na kraju, kjer je nekoč stala znamenita restavracije
»Pošta«, ki jo je 1884 leta dal zgraditi takratni lastnik ŠLIBAR. Novo
zgradbo je zgradilo podjetje STIP iz Kisovca, katerega lastnik je Dušan
AŠIČ iz Zagorja. Zgradbo je projektiralo podjetje Maksimiljan iz Celja,
izvajalec pa je bilo gradbeno podjetje PLUTON GRADNJE iz Šempetra
v Savinjski dolini.
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Na cesti nikdar nisi sam
Tako je v nedeljo, 22. 6. 2008, izzvenela pesem Adija Smolarja, na slovesnosti, ki je potekala v bližini proizvodnega obrata
Rotal na Dolah pri Litiji. Namenjena je bila uradni otvoritvi
lokalne asfaltirane ceste Dole-Hude Ravne.
Krajanom so se uresničila dolgoletna pričakovanja, ko so se pred
dvema letoma stvari začele premikati. Občina Litija je v svojem
proračunu za leto 2007 namenila sredstva za to investicijo. Glavne
aktivnosti so potekale v preteklem letu in to od priprave dokumentacije, izdelave projektov, pridobitve stavbene pravice od lastnikov
zemljišč. Vsa usklajevanja je uspešno vodil in izvedel predsednik KS
Dole g. Miroslav Brinovec. Veliko fizičnega dela so opravili krajani
že v zimskem času. Dela so nadaljevali v spomladanskem času, ko
je bila pripravljena podlaga, maja pa je bila cesta asfaltirana. Tako
je krajevna skupnost bogatejša še za en moderniziran odsek ceste,
ki povezuje in zbližuje ljudi in kraje. In majhne stvari so dragocene,
še bolj pa jih cenimo, ko prerastejo v večje.

SREČANJE TEŽKIH
INVALIDOV
Sol omnibus lucet. Sonce sije vsem. (latinska modrost)

Pogled na poslovno stanovanjski objekt, ki je postavljen na kraju, kjer je
nekoč stala znamenita restavracije »POŠTA.in pogled na staro restavracijo
»Pošta dne 15.7.2007 ko so jo začeli rušiti.

Ob otvoritvi je predstavila gradnjo tega prečudovitega objekta direktorica Duši AŠIČ, ki je pozdravila predstavnike občine Litija in navzoče
občane Litije, kateri so se udeležili otvoritve ter se zahvalila vsem izvajalcem, posebno pa še stanovalcem Cankarjeve ceste in potrpežljivost za
nevšečnosti, ki so se pojavljale prav pred njihovimi vrati v času gradnje.
V svojem nagovoru je zaželela vsem bodočim stanovalcem (lastnikom
teh stanovanj), ki so jih že kar nekaj prodali, prijetno bivanje in počutje
v teh stanovanjih kakor tudi v mestu Litija. Ob otvoritvi je spregovoril
tudi litijski župan Franci ROKAVEC, ki je v svojem govoru izrazil zadovoljstvo nad tem dogodkom, ki sovpada med pomembne pridobitve ob
prazniku OBČINE LITIJA. Dejal je, da bo mesto ob Ljubljanski cesti dobilo popolno novo podobo, saj bodo v kratkem začeli graditi socialno
varstveni center (Gerentološki center) na mestu bivše »FURNIRNICE«
in povezavi tega objekta pod cesto s trgovskim centrom »Mercator«
in garažno hišo, kjer bodo imeli garaže tudi stanovalci tega objekta. V
kratkem času lahko pričakujemo v Litiji več kot sto novih prebivalcev,
saj je v objektu 37 stanovanj in nekaj poslovnih prostorov. Ker še ni
parkirnih prostorov, lahko prihaja na tem delu mesta do večjih prometnih nevšečnosti, ker je že do sedaj Cankarjeva cesta in parkirišče na
železniški postaji dobesedno zatrpano.
Po teh predstavitvah pa so župan občine Litija Franci Rokavec, direktorica podjetja STIP Duši AŠIČ in lastnik podjetja Dušan AŠIČ simbolično
prerezali trak in uradno odprli objekt in predali namenu uporabnikom.
Po ogledu pritličja stanovanjskega bloka je sledilo krajše družabno
srečanje s pogostitvijo ob zvokih »RŽIŠKIH FANTOV«. Za nemoten protokol in dobro počutje vseh prisotnih ob otvoritvi pa je poskrbel Joško
GODEC.
Ciril Golouh

Kulturni program so pripravili učenci Podružnične šole Dole, pevska
skupina Izgnanci, dijak Jože Ajdišek, ki je recitiral pesem, katero se je naučil od stare mame, to je Kaj me briga strma cesta in
harmonikaš Aleš Lušina, program pa je povezovala Nina Kotar.
Prvošolka Maja in prvošolec Tom sta povedala, kaj njima pomeni
nova asfaltirana cesta. Zanimalo pa ju je, kaj pomeni tudi litijskemu
županu go. Franciju Rokavcu, ki je skupaj s predsednikom KS Dole
pri Litiji, uradno predal cesto svojemu namenu. Prvi so se po njej
popeljali gostje s starodobnimi avtomobili različnih znamk in letnikov.
Krajani in krajanke so se zelo potrudili in pripravili domače dobrote
in se poveselili z vsemi zbranimi, to vroče nedeljsko popoldne.
Jožica Vrtačnik

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je 28.
junija 2008 organiziralo srečanje težjih invalidov. Srečanje je bilo pri
Domu ribičev v Litiji. Več kot stopetdeset prisotnih sta pozdravila
predsednik društva Miro Vidic in podžupan občine Litija Anton Kovič.
Udeleženci so ob hrani, pijači in plesu obujali spomine in tako je
druženje trajalo do poznih ur.
Vodstvo društva je srečanje izkoristilo tudi za obdaritev dveh invalidov.
Invalidska električna motorna vozička sta prejela Stane Gorišek in Petra
Beja. Ti napravi bosta invalida uporabila za lažje premagovanje vsakodnevnih tegob, katerih se povsem zdravi niti ne zavedajo.
Petra Beja je na vprašanje predsednika Mira Vidica povedala: » Stara sem
štirinajst let in letos sem s prav dobrim uspehom zaključila osnovno šolo.
Invalidna sem od leta 1999 zaradi prometne nesreče. Šolanje bom nadaljevala na gimnaziji. Živim na Konjšici. Z invalidnostjo sem se že sprijaznila. V letošnjem letu sem na regijskem tekmovanju o inovativnosti prejela posebno priznanje. Udeležbo na tekmovanju je organiziral Center
za razvoj Litija. Deklica zadržanega nasmeha in svetlih oči je po podelitvi
vozička zapeljala svoj prvi krog. Prisotni so jo nagradili z aplavzom.
Udeleženci se takšnih srečanj veselijo in so jim dobrodošla. Ta in drugi
podobni dogodki jim pričarajo sonce v vsakodnevno sivino in večajo zaupanje v človeško solidarnost.
Ivan Godec

RADOVAN HILARIJ SKUBIC
S KOLESOM V PEKING
Ob 12. uri 25.6. se je s središča Slovenije - GEOS na Sp. Slivni pri Vačah
odpeljal s kolesom proti 11.000 km oddaljenemu PEKINGU Radovan
Hilarij SKUBIC. Pot ga bo vodila preko Madžarske, Ukrajine, Rusije,
Mongolije in Kitajske vse do Pekinga, kamor bo prispel nekaj dni pred
začetkom olimpijskih iger, ki se bodo začele 8. avgusta 2008. Slovensko
zastavo, ki jo bo pripeljal v kitajsko prestolnico bo predal športniku, ki
bo zastavo nosil na otvoritvi iger.

PREMODERNA GOSTIJA V
MUZEJU V SP. HOTIČU
V petek 4. julija se je v Muzeju premoderne umetnosti v Sp. Hotiču
zgodila predstavitev uspešno izvedenega prvega dela v sklopu
akcije “Gostimo Moderno galerijo!”. Akcija, ki so -jo med obnovitvenemi deli in zaprtjem Moderne galerije sprožile nekatere ljubljanske galerije v decembru in se bo končala aprila 2009. Z namenom
opozoriti na pomen in uspešno dogajanje je bila vsa zainteresirana
javnost, kot že rečeno, povabljena na projekcijo že izvedenih projektov. Dogodka so se med drugim udeležili direktorica Moderne
galerije Zdenka Badovinac, kustos Igor Španjol in kustosinji galerije
Alkatraz Jadranka Ljubič in galerije ŠKUC Alenka Gregorčič.
Tomaž Dernovšek- Vinči

S tem podvigom želi Radovan SKUBIC Hilarij svetu sporočiti, da so
olimpijske igre zdrava tekmovalnost, sodelovanje, prijateljstvo in prispevek za mir v svetu. S slovensko zastavo promovira svojo domovino in s
kolesom prevozno sredstvo, s katerim ne onesnažujemo okolja- simbol
boja proti ogrevanju ozračja.
Ob njegovem odhodu so v središču Slovenije priredili krajšo slovesnost
s kulturnim programom, kjer mu je predsednik društva »GEOSS« Mirko
KAPLJA zaželel srečno pot ter mu izročil slovensko in evropsko zastavo,
ki jo bo popeljal v Peking. Slovesnosti so se udeležili številni znanci, prijatelji, predstavniki javnega obveščanja, predstavila pa se je tudi celotna
ekipa, ki ga bo spremljala na tej dolgi poti. Bogat kulturni program je
pripravilo družinsko gledališče Kolenc z Vač.
Ciril Golouh
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Kaj storiti z Litijo?
MESTNE KMETIJE

Pred nekaj leti, bilo je pred volitvami, je po Litiji zaokrožil slogan »Litija je kmetija«. Domiselni avtor ni bil daleč od resnice, saj je v našem mestu kar nekaj kmetij.
Sicer to ne bi bilo nič narobe, če bi bile kmetije na obrobju mesta, ker pa jih je
kar nekaj v centru, je zadeva povsem drugačna. Preden se lotim teh vsebin, ki jih
doslej noben župan ni uspel urediti, se moram malce povrniti v preteklost.
Litija je precej star kraj. Prve omembe segajo v 12. stoletje, v 15. stol. pa je Litija
dobila trške pravice. Gradec, na drugi strani Save, se omenja že leta 1337. Torej
gre za stara kraja, ki sta sčasoma zrasla skupaj. Leta 1952 pa je Litija s sklepom Slovenske skupščine postala mesto. Seveda so se v času nastanka Litije
in Gradca ljudje večinoma ukvarjali s kmetijstvom. Promet po Savi in kasneje
po železnici je veliko ljudi sicer preusmeril na obrtne in industrijske dejavnosti,
vendar so kmetije ostale.
Litija je še pred 50. leti segala le do današnje Ulice Mire Pregljeve, naprej pa so
bila le obširna polja. Litijski kmetje so svoje kmetije imeli na obrobju, kar je ustrezalo njim in ostalim prebivalcem. Z živino in vozovi so zlahka prihajali na svoja
polja, nihče se ni pritoževal nad hrupom in smradom. Morda tudi zato, ker je
večina preostalega prebivalstva ravno tako ostala na pol kmetijska, saj so doma
imeli kure, zajce pa tudi koze in prašiče. V Gradcu je bilo ravno tako. Kmetje so
imeli svoja polja na ravnici pod Svibnom, kmetije pa na robu te ravnice. Tako je
v glavnem še sedaj.
Potem pa se je v Litiji okrog leta 1965 začela precej intenzivna pozidava. Vsi so
rinili na čim bolj ravno zemljo, kjer so bile večinoma njive in polja. Takrat tudi ni
bilo kakšne posebne zaščitne zakonodaje o ohranjanju zemljišč in zidalo se je na
veliko. In tako so se kmetije sčasoma znašle na sredini stanovanjskih naselij. Ko
pa so vozove in kolesa zamenjali avtomobili, so se na prometnih ulicah znašle še
preostale kmetije. In sedaj, ko domala nihče več ne hodi peš, imamo v Litiji kar
nekaj kmetij, ki so postale zelo moteče za okolje oz. okoliško prebivalstvo.
Da pa iz tega ne bi sledilo, da so tega krivi kmetje, je treba pojasniti, da so
zanesljivo krivi načrtovalci prostora. Kmetje so bili tam že stoletja pred tem in po
naravni pravici prvobitnosti, jim ni možno ničesar očitati. Pač pa so velike napake
delali urbanisti, ki so bili vodeni od vsakokratne občinske oblasti. Sedaj je seveda
v glavnem že vse zamujeno. Nekatere kmetije so sicer prenehale delovati, npr.
v Gradcu Klinčeva, Turkova, Pregljeva…, tudi v Litiji je bilo nekaj takih, le ena pa
je bila načrtno preseljena na obrobje mesta, ko se je gradila občinska poslovnostanovanjska zgradba. Problem niti ne bi bil prevelik, če bi bile kmetije na robu
mesta, prav tako njihova polja. Večji nastane, ko si kdo omisli polja na vseh koncih okrog mesta in potem s kmetijskimi stroji, ki imajo zadaj nekakšne vrteče
kavlje, vozi po mestnih ulicah. Da ne govorim o prevažanju gnoja in gnojnice. To
se za urejeno mesto ne spodobi. Si predstavljate, da bi v Ljubljani čez Prešernov
trg vozili traktorji z gnojnico?
Kaj po vsem tem storiti? Gre za popravljanje starih grehov, kar je najtežje. Ker
kmetije v središče mesta ne sodijo, bi bilo treba lastnikom ponuditi možnost preselitve na obrobje. Za to pa je potrebno imeti veliko denarja, ki ga občina enostavno nima in ga tudi ne bo imela. Druga možnost pa je, da se bodo sčasoma
kmetje sami odločili, da bodo živeli od česa drugega, saj kmetija po mojem
mnenju res ne more biti kakšna silna dobičkonosna dejavnost. Kmetije bodo prodali, z denarjem pa si ustvarili nove domove in poiskali druge zaposlitve. Ali pa se
bodo potomci odločili drugače. Vendar bo to v vsakem primeru njihova povsem
osebna odločitev. Nam v sedanjem času preostane le zavedanje in izkušnja, da
se s prostorom in pozidavo ne dela kar z dnevno politiko, kot komu, ki je slučajno
na oblasti paše, ampak gre za silno omejeno dobrino. Prostor je namreč neponovljiv, nenazadnje pa ga je že sedaj premalo, naravnega in urbanega.

GEOSS? KAJ PA TO SPLOH JE?
To je do milimetra natančno izračunano težišče naše države. Tu se odvijajo številne kulturne prireditve, ki ohranjajo našo kulturno dediščino,
krepijo naše skupne narodne korenine in zavest o sebi.
GEOSS je protokolaren objekt države Slovenije, kjer je pogosto cilj in
start različnih športnikov, ki nesejo poslanico, zastavo na evropsko
prvenstvo, olimpijske igre itd.
Ta prostor obiščejo predstavniki tujih držav, ko so na obisku v Sloveniji.
Tu so ob državnih praznikih slovesnosti. Tu razglasimo kulturno šolo
leta, poročijo se pari ob simbolih slovenstva, tu se poslavljajo popotniki od Slovenije, sem pridejo simbolično pozdravit Slovenijo tisti, ki so
bili več let v tujini itd. itd., Vlada RS je sprejela tudi poseben Zakon o
GEOSS-u. Vsi zemljevidi naj bi imeli označen GEOSS.
O tantrični razlagi GEOSS-a lahko preberete: http://www2.arnes.
si/~zkolen/duhovgeo.htm. O vlogi in pomenu lahko preberete:
http://www.drustvo-geoss.si/sl/vloga_in_pomen.shtml. O simbolih
in sestavinah: http://www.drustvo-geoss.si/sl/simboli_in_sestavine.
shtml. O različnih vidikih GEOSS-a: http://www.drustvo-geoss.si/
sl/razlicni_vidiki.shtml
KAJ PA TO POMENI V PRAKSI, NAJ POVEDO FOTOGRAFIJE SIMBOLOV
IN DOGODKOV...

zanimivi ljudje jablaniške
doline in obronkov
Čas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato vam
Društvo za razvoj podeželja LAZ predstavlja domačine,
sosede, ljudi, ki so zanimivi ali pa prostovoljno delajo
nekaj, kar je dobro za vse nas. Lojze Hauptman je
ljubitelj narave, planinec, pohodnik, vodnik…

Martin Brilej

IZOBRAŽEVANJE
UPORABNIKOV FFS
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin je temeljni predpis za vsa opravila v
zvezi z varstvom rastlin v Republiki Sloveniji in podlaga za vrsto predpisov. (npr.
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, zadruge in
samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma trgovanje s FFS).. Z varstvom
rastlin varujemo rastlinsko pridelavo pred izgubo pridelkov in zmanjšanjem kakovosti. To opravljamo predvsem s kemičnimi sredstvi, ki so okolju tuje snovi in
ob nestrokovni uporabi lahko ogrožajo uporabnika, potrošnika in okolje. Zaradi
tega je bil na novo oblikovan Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, ki služi
za varstvo gojenih rastlin, za zaščito ljudi, živali in naravnih virov. Prav zaradi
zaščite ljudi, živali in naravnih virov je uporaba fito farmacevskih sredstev dovoljena le osebam, ki so opravili izpit iz fitomedicine in zato dobili posebno izkaznico, na podlagi katere lahko kupijo potrebna sredstva. FFS smejo prodajati le
trgovine s strokovnim osebjem, ki znajo pravilno svetovati o uporabi FFS.
Da uporabniki FFS lahko dobijo izkaznico, da so opravili izpit o uporabi FFS,
pa morajo opraviti 15 urni tečaj in na tem tudi prisostvovati. Tako je tudi v Litiji
potekal tečaj iz Fitomedicine, dne 2.6. in 3.6. v restavraciji »Valvazor«, pod
vodstvom Tatjane RUPNIK, univ.dipl.ing agronomije in Barbare RIHTAR dipl.
ing agronomije. Tečaja se je udeležilo okoli 100 slušateljev iz občine Litija ter
sosednjih občin iz Zasavja.
Žal so se tega predavanja udeležili predvsem manjši uporabniki FFS (vrtičkarji),
večja uporabnika sta bila le dva udeleženca. Ta oblika izobraževanja je nujno
potrebna in hkrati koristna, da se uporabniki seznanijo z novimi FFS, uporaba
teh, kajti mnogo FFS, ki so se uporabljala do sedaj je izključenih iz prometa
in prepovedana uporaba, nadomestila pa so jih nova, ki jih je treba pravilno
uporabljati, da dosežejo svoj učinek in ne povzročijo škode ljudem, rastlinam,
živalstvu in vodnim virom. FFS se dobijo tudi brez dovoljenja, vendar tistih, ki
se uporabljajo za učinkovito varstvo rastlin in uničevanje rastlinskih škodljivcev
ni na tej listi prodaje.
Iz vsega navedenega je nujno potrebno znanje iz Fitomedicine, poznavanje
bolezni, rastlin, poznavanje škodljivcev kar je predpogoj, da sploh vemo katero
FFS bomo kupili, kdaj in kako ga bomo uporabili. Zato pa je treba temeljito
prebrati navodilo o uporabi, ki je priloženo vsakemu FFS. Posebno pa poglavje
o ukrepih za preprečevanje zastrupitve oziroma nudenju prve pomoči v slučaju
zastrupitve.
In kljub opravljenem tečaju in uspešnem zaključnem izpitu, pride do neljubih
negativnih posledic, predvsem zaradi neupoštevanja predpisov, navodil o uporabi, predoziranja FFS (ah bo bolj močan in dalj časa držal) in o neupoštevanju
varnostnih ukrepov pri osebni zaščiti (posledica zastrupitev, ki ima lahko
trajnejše posledice ali smrt).
Znanja ni nikoli preveč, zato je nujno, da ljudje dobijo čimveč znanja o uporabi
FFS, kajti nezdrave hrane je vse preveč zaradi neupoštevanja pravil igre o
uporabi FFS, zato te nevarnosti ne povzročajmo še sami (nujno upoštevanje
roka karence, ne predozirajte sredstva uporabljajte naravna sredstva (voda
namočene koprive ali preslice, bukov pepel skratka zdravila iz domače fito
lekarne).
Ciril Golouh

GEOSS je SRCE Slovenije in pomnik, je naš OLTAR, ki skupaj z drugimi
objekti tvori SVETIŠČE SLOVENSTVA.
Slovenci nismo nacisti1 in ne Narcisi2. Potrebujemo pa svoje svetišče in
svoje svetinje za svoje iniciacije3.
»Žive naj vsi narodi….« Čisto slučajno sem pač Slovenec in RAD TE
IMAM, SPOŠTUJEM TE, pa katere koli narodnosti si!
NORČEK Zvonček

Ljudje vas poznajo kot velikega ljubitelja pohodništva in planinca. Od kod ta strast do hribov? Vedno je bila moja želja in strast
hoditi v hribe, le da včasih, ko smo še gradili, ni bilo časa. Želja je bila vse večja,
in ko enkrat začneš, potem ne odnehaš; praktično si zastrupljen s tem.
Ste tudi planinski vodnik. Kam najraje peljete pohodnike in
kateri hrib ali vrh vam je najljubši? Sem vodnik pri upokojenski planinski sekciji. Na leto organiziramo nekje 40 pohodov. Jaz večinoma vodim po
visokogorju. Najraje jih vodim po Julijskih in Kamniških Alpah, vodim pa tudi po
Avstriji. Težko bi rekel kateri vrh mi je najljubši ali najlepši, vsi po vrsti so namreč
nekaj posebnega. Naredil sem tudi Pot prijateljstva, kjer je 10 vrhov tako v Avstriji kot tudi v Italiji in Sloveniji. To sem že zaključil, sedaj delam že novo varianto,
kjer je vključenih 20 vrhov v vsaki od teh treh držav.
Glede na to, da ste že veliko prehodili, ste verjetno doživeli
tudi kaj neprijetnega v hribih. Bi nam morda zaupali kakšno
prigodo? Nekoč se nam je pripetilo, da je bila koča, kjer smo nameravali
prenočiti, zaprta. Hodili smo po Slovenski planinski poti oziroma transverzali iz
Gančanov blizu madžarske meje do Slamnika. Namesto prvotno zastavljenih 30
dni, smo planinarili 27 dni, kar pomeni več kot 1000 km in čez 300 ur hoje. Tisti
dan smo štartali zjutraj v Slovenj Gradcu in planirali, da prespimo na Peci. Po
celodnevni hoji smo zvečer ob 21.30 uri, snega je bilo čez kolena, precej izčrpani
in utrujeni, prispeli na Peco, kjer smo nameravali prespati, a je bilo zaprto. Ker
ni bilo možno, da tam kakorkoli prespimo, smo se, skoraj nesposobni, da bi nadaljevali, odločili, da gremo v dolino. Uspelo nam je priti do Podpece, od tam
smo se nato vrnili domov in tako smo končali to pot. Danes, ko pogledam nazaj,
je bilo to doživetje, takrat pa je bilo precej hudo. Tudi srečanje z medvedom pod
Kureščkom ni bilo prav prijetno, smo jo pa na srečo vsi odnesli s celo kožo.

Opombe:
nacist = Človek, ki postavlja svoj narod nad ostale narode.
2
Narcis = Mladenič iz grške mitologije, ki pretirava v samovšečnosti in
se sam vase zaljubi.
3
iniciacija = posvečenje
1

Vsako leto pripeljete veliko ljudi na pohod Po obronkih
Jablaniške doline, ki ga organizira naše društvo. Kako so pohodniki zadovoljni s tem pohodom? Prvo leto na žalost s tem pohodom
nismo bili seznanjeni in se ga nismo udeležili. Sedaj se je to prijelo in je postal že
tradicionalen. Prvo soboto v aprilu imamo tako vedno rezervirano za vaš pohod in
je tako stalnica v našem programu. Štartamo v Jablanici, nakar smo prepuščeni
lepi naravi in lahkotni hoji predvsem pa dobrim ljudem ob poti. Udeležimo se ga
v velikem številu, saj smo s pohodom zelo zadovoljni. Podpiramo to akcijo kot
tudi Jablaniško dolino.
Kakšne se vam zdijo možnosti za pohodništvo v tej okolici? Tu
je zelo pestro, imamo tudi močne transverzale. Imamo Badjurovo transverzalo,
ki je dolga 96 km in poteka čez Janče – Dolsko – Zagorico – Miklavž – Slivno
– Vače - Zasavsko goro – Renke – Ostrež - Veliko Presko - Javorski Pil – Tisje –
Bogenšperk – Javorje – Pristavo – Obolno in nazaj na Janče. Prehodil sem jo že
133 krat, od tega sem jo 5 krat prehodi v 24 urah. Potem imamo Zasavko transverzalo, ki je zelo lepa; tudi to smo naredili že v enem kosu in lahko rečem, da je
možnosti za pohodništvo v tej okolici veliko, poleg tega so to nezahtevne in zelo
lepe poti. Izredno lepi so npr. Čemšenik, Patrizanski vrh, Sveta planina, Šmohor,
Mrzlica idr. Predvsem pa so dostopni, kar nam daje možnost za pohodništvo
tudi pozimi in ob slabem vremenu. Poleti pa se posvetimo visokogorju, saj je tu
potrebno izkoristiti vreme, nevarno se je izpostavljati.
Kam se odpravljate zdaj? Jutri gremo na Krn in na Krnska jezera.
Na koliko tur pa se odpravite na teden? Včasih se v enem tednu
odpravimo tudi na 3 ali 4, včasih pa ne naredimo nobene.
Kje vas ljudje lahko najdejo, če bi se vam na teh pohodih radi
pridružili? Pri Društvu upokojencev Litija deluje Planinska sekcija, za katero
mislim, da je najmočnejša v Sloveniji. Vsako soboto imamo namreč izletniško in
planirano vnaprej za celo leto. Pridružijo se nam lahko vsi, ki bi to želeli, prijave pa
se zbirajo na društvu. Vsi so vljudno vabljeni, da se nam pridružijo.
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ARHEOLOŠKA POT VAČE
Večina vas gotovo pozna vaško situlo, ki velja za najlepši
prazgodovinski izdelek s prostora današnje Slovenije. V
zadnjem času zanjo uporabljamo pravilnejši izraz situla z
Vač, saj to ni situla z neke vasi, pač pa situla, najdena na
prostoru grobišča iz železne dobe, ki se je razprostiralo
v bližini vasi Klenik pri Vačah. Tu je bilo v poznem 19. in
zgodnjem 20. stol. odkritih več 1000 grobov iz obdobja
starejše železne dobe (od 8. do poznega 4. stol. pr.n.š.), v njih pa veliko lepih
najdb, za večino katerih javnost malo ve… Predmeti, ki so jih v starejši železni
dobi prebivalci polagali umrlim v grob, pričajo o bogastvu in prestižu tega kraja.
Naselbina z velikostjo 11 hektarjev sodi po obsegu med največje v jugovzhodnem alpskem prostoru. Vse to govori o velikem pomenu, ki so ga Vače imele v
obdobju starejše železne dobe.
Da bi predstavili ta arheološki biser, je Društvo Geoss z Vač postavilo Arheološko
pot Vače, ki obiskovalce seznani s preteklostjo tega prostora.
Ob poti je postavljenih 11 panojev, ki z razlago v slovenskem in angleškem
jeziku ter slikovnim gradivom obveščajo o pomembnih arheoloških odkritjih. Na
panojih so predstavljeni tudi raziskovalci, ki so izkopavali na Vačah in poročali
o svojem delu. Ti so vsak zase prispevali kamenček v mozaik poznavanja naše
preteklosti.

SUMMER PARTY 2008
Mednarodni zbor motoristov SUMMER PARTY
2008, slovenskih izpostav kluba GREMIUM
M/C je zaključen, hkrati pa smo uspešno
zaključili tudi akcijo, ki je potekala vzporedno z našo največjo letno prireditvijo - akcija
zbiranja igrač MOTORISTI ZA OTROKE. Zbrali
smo okoli 4 m3 igrač, katere smo razdelili
otrokom s posebnimi potrebami in tistim,
ki so v svojem življenju doživeli ali še doživljajo tisto, česar ne bi
smeli. Igrače smo preko Centra za socialno delo Postojna predali
za socialno ogrožene družine Rdečemu križu Postojna in Osnovni
šoli Litija - podružnici za otroke s posebnimi potrebami, del pa
jih bomo namenili tudi Varni hiši Maribor in Varni hiši Grosuplje.
Osrečiti otroke je bil namen, ki nam je uspel in drugo leto bomo
akcijo ponovili, želimo pa si, da nas bi mediji čimbolj podprli, in da
akcijo naredimo še bolj odzivno ter razveselimo čimveč otrok po
celi Sloveniji.
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drustvo upokojencev
Zveza društev upokojencev občine Litija Šmartno
je bila ustanovljena pred več desetletji z namenom
meddruštvenega povezovanja tako na športnem,
družabnem kot socialnem področju. V zvezo so
vključena DU Litija, Dole, Gabrovka, Kresnice, Jevnica
in iz občine Šmartno DU Šmartno. Medsebojno povezovanje v športu kot so balinanje, rusko kegljanje, streljanje, pikado in druge igre družijo društva in upokojence. V okviru socialne
dejavnosti pa se organizira celodnevni izlet za socialno šibke in zaslužne
člane. Tudi letos je bilo tako. Dva avtobusa upokojencev iz vseh društev
v zvezi se je popeljalo do Portoroža. Nadaljevali smo z ladjico ob slovenski obali, kjer smo si ogledali soline in zaključili z družabnim srečanjem v
gostišču nad Izolo.

Izhodišče poti je povečana poustvaritev situle z Vač, delo akad. kiparja Vekoslava Bombača in livarja Boža Mostarja, ki stoji v vasi Klenik. Arheološka pot vodi
skozi prostor grobišč iz železne dobe na Rebri, Nad Lazom, v Dragah in Ronkarjevih Dragah in se vzpenja na prostor nekdanje naselbine na Spodnji in Zgornji
Kroni. V nadaljevanju se pot izogne Slemšku, kjer so bili prav tako odkriti sledovi
človekove navzočnosti v železni dobi ter se spusti na Apno, do tamkajšnjega
grobišča iz železne dobe. Nato se pot vrne v svoje izhodišče pri povečani situli.
V smeri proti Cvetežu je označena lokacija grobišča iz železne dobe v Gornjem
Lazu pri Vodicah. Potek poti označujejo markacije v obliki situle in oznaka APV.

V veliko pomoč so nam bili sponzorji, ki so bili številni in radodarni, motoristični klubi in motoristi posamezniki ter civilisti tako in
drugače. Akcijo bomo zagotovo ponovili, nekaj utrinkov pa si lahko
pogledate na linku: <http://www.motosvet.com/motoristi-zbiraliigrace-za-otroke.html>. Lep pozdrav in hvala za podporo!
Matej - GREMIUM M/C SLOVENIA

POČITNIŠKI
PROGRAM

ZA OTROKE IN MLADINO
Društva prijateljev mladine in
Mladinskega centra Litija
Več o Arheološki poti Vače in o slavni situli z Vač lahko izveste iz zloženke, ki jo dobite v Domu Geoss na Vačah, v katerem trenutno prenavljamo arheološko zbirko.
Za večje skupine je na voljo voden ogled z gledališkimi vložki članov Družinskega
gledališča Kolenc, ki vam bodo pričarali utrip in vzdušje Vač v železni dobi. Za
vodstvo se dogovorite po telefonu (01) 897 60 95 ali (041) 895 852, elektronski
naslov - jani.kolenc@siol.net. Voden ogled traja približno 2 uri, priporočamo pohodno obutev. Prisrčno vabljeni!
Vojka Cestnik, univ. dipl. arheologinja, vodja projekta APV

DEDIŠČINA NAŠIH BABIC
IN DEDKOV
Projekt je povezal več generacij z namenom
spodbujanja medgeneracijskega prenosa tradi-cije in življenjskih izkušenj ter na poljuden
način uvedel nekatere elemente dediščine v
sodobno življenje otrok.
V DRUŠTVU ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ veliko pozornosti namenjamo ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter posebno skrb namenjamo otrokom
in mladim. V šolskem letu 2007/2008 se je tako odvijal projekt z naslovom
DEDIŠČINA NAŠIH BABIC IN DEDKOV, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za
šolstvo in šport. Mladi iz društva so raziskovali izvor in pomen domačih hišnih
imen ter opisali posebne dogodke na domačijah v Jablaniški dolini. Zapisi
bodo natisnjeni v brošuri. Na OŠ Šmartno so učenci 8. razredov pri predmetu
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA pod vodstvom učiteljice Sonje Marin s
pomočjo intervjujev, ki so jih opravili med sosedi, starimi starši in starostniki v
domu Tisje, raziskali ofiranje in praznovanje godu ter s tem povezane običaje.
Svoje ugotovitve so predstavili sošolcem z uprizoritvijo ofiranja, ki so ga pripravili sošolcu, ki je praznoval god. Dediščina naših babic in dedkov še dolgo
ne bo šla v pozabo, saj so tudi najmlajše navdušili stari običaji. V vrtcu Sava
so godovali na predvečer, ko so prespali v vrtcu. Glasno ofiranje z vsem kar
povzroča hrup in pa sladki krhlji so jim bili najbolj všeč.

REDNI TEDENSKI PROGRAM
Ponedeljek - izleti v okolico od 11.00 do 13.00
28.07. Neznani znani gozd – ogled trase Gozdne učne poti na Svibnu
18.08. ob 18.00 obisk Konjeniškega kluba Litija (predstavitev, ježa, igre)
25.08. obisk Tenis kluba AS Litija (predstavitev, igranje tenisa)

TOREK - ŠPORTNI TORKI ob 11.00

Vsi torki med počitnicami, razen 05. in 12.08.
Zbor udeležencev pred MC Litija. Program bomo izvajali na igriščih v Litiji.
Športi: rolanje, badbinton, vlečenje vrvi, košarka, odbojka...
26.08. prireditev »Veter v laseh – s športom proti drogi«

DRUŽENJA V 1. POLLETJU 2008: V okviru Društva up-

okojencev Litija deluje tudi izletniška sekcija, ki je v času od 1.1. do
30.6.2008 pripravila 15 druženj (10 načrtovano v zloženki). Med
temi druženji je bilo 9 celodnevnih (6 izletov, 2 srečanji in 1 piknik)
in 6 popoldanskih druženj (3 ogledi kulturnih prireditev, 2 izleta in l
srečanje- pustovanje). Na teh druženjih je skupno sodelovalo 937
udeležencev od tega je 519 članov DU Litija sodelovalo vsaj enkrat (na
dan 31.12.2007 je imelo društvo 1136 članov). Najvišji prispevek je bil
26€, najnižji pa 6 € za udeleženca na druženju. Med člani društva se
je zanimanje za navedene oblike druženja v primerjavi z letom 2007
še povečalo. Na seji izletniške sekcije, dne 7. Julija 2008 je bila sprejeta enotna ugotovitev, da so bila vsa druženja kvalitetno pripravljena
in izvedena v zadovoljstvo udeležencev. Pri izvajanju teh nalog pa se
izletniška sekcija srečuje s pomanjkanjem oseb, ki bi bile pripravljene
prevzeti organizacijo, pripravo in vodenje izletov – druženj. Upamo, da
bomo tudi pri tem zbudili interes med člani društva.

BILI SMO V BENETKAH - V zgodnjih jutranjih urah smo se v

torek, 8. Julija 2008 litijski upokojenci (bilo nas je 51) preko Vipavske
doline in mejnega prehoda Vrtojba odpeljali proti Benetkam. Dobro
razpoloženi in ob zelo primernem vremenu (ni bilo prevroče) smo sredi
dopoldneva prispeli v Porto Sabione, kjer nas je že čakala ladjica.

SREDA - KUHARSKE DELAVNICE od 11.00 do 13.00
30.07. kokosove krogljice
20.08. jedi z žara in solata
27.08. obloženi kruhki

ČETRTEK - KOPALNI AVTOBUS od 09.00 do 18.00

31.07. kopališče Aqualuna, Podčetrtek
21.08. kopališče Žusterna, Koper
28.08. kopališče Aqualuna, Podčetrtek
Potrebna je predhodna prijava najmanj 2 dni pred odhodom (torek). Prijave
zbiramo na kontaktnih naslovih MC Litija. Cena izleta (prevoz + karta) je 18
EUR za odrasle in 14 EUR za otroke do 14. let. V primeru napovedi slabega
vremena bomo obiskali kopališče Atlantis v Ljubljani.

PETEK - KREATIVNE DELAVNICE od 11.00 do 13.00
01.08. batik (rute)
22.08. polstenje (broška oz. ogrlica)
29.08. vlivanje mila

ENOTEDENSKI TEMATSKI PROGRAMI
VESLAŠKA DELAVNICA - vodijo člani Rafting kluba Vidra,
začetek 28.07.2008 (ponedeljek do četrtek od 18. do 19.30, petek
spust po Savi), cena delavnice 15 €.
HIP HOP IN JAZZ PLESNA DELAVNICA - vodi Nataša Lovše
Pepelnak, začetek 18.08.2008 (ponedeljek, torek in sreda od 18.
do 19.00), cena delavnice 10 €

DELAVNICA »LEPE V NOVO ŠOLSKO LETO« vodi Gordana
Kovič (salon Talia), začetek 25.08.2008 (ponedeljek, sreda in petek
od 09. do 11.00), cena delavnice 10 €
Za vse enotedenske delavnice je potrebna predhodna najava najmanj 2 dni pred začetkom programa.

Projekt prispeva k ohranitvi dediščine jezika in kulture v domačem okolju,
oživlja stare običaje in navade, z zapisovanjem pa prispeva k ohranjanju starih
lokalnih besed, izrazov kot tudi posameznih elementov vsakdanjega življenja.
Društvo LAZ bo v naslednjem šolskem letu ob podpri Ministrstva za šolstvo
in šport z društvenim podmladkom izvajalo projekt na temo geologije, SAVA
PRIPOVEDUJE.

Dan je bil prekratek, sonce je že tonilo v globino morja, ko smo se polni
lepih vtisov popeljali proti domu. Nekateri so prvič pluli po morju. Upamo, da nam bo tudi prihodnje leto uspelo organizirati podoben izlet. V
septembru sledi vsakoletno srečanje upokojencev z razglasitvijo športnih
rezultatov tega leta. Gostitelj letošnjega srečanja je po vrstnem redu
Društvo upokojencev Šmartno. Upokojenci, vidimo se konec septembra
v Šmartnem!
Joža Gombač

Več informacij: MLADINSKI CENTER LITIJA, Ponoviška cesta 12, 1270
Litija • mc.litija@gmail.com • www.litija.si • 051 443 410 • 01 89 80 119
Prijave sprejemamo po telefonu, med tednom od 14.00 do 20.00.
Plačilo programov je osebno v prostorih MC Litija do 2 dni
pred programom ob navedenih urah.
Mladinski center je na počitnicah od 04. do 14.08.2008
Aktivnosti financirajo: OBČINA LITIJA, URAD ZA MLADINO,
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO in SOCIALNE ZADEVE, EVROPSKA UNIJA in
KLIŠE - klub litijskih in šmarskih študentov

Z ladjico smo se popeljali do otoka Burano, kjer so zelo slikovite in
raznobarvne fasade hiš in dokaj lepo urejena okolica. Pozornost smo
namenili številnim uličnim prodajalnam in ob tem še posebej znanim
čipkam in maskam. Od tu smo se odpeljali do otoka Murano, kjer
so znani mojstri steklarstva. Ogledali smo si steklarsko delavnico in
potek izdelave steklenega izdelka – konjička. Tu smo lahko tudi kupili
in občudovali druge izdelke. Vodič za italijansko govorno področje
nas je od tu popeljal do Benetk, ki so bile naš osrednji cilj. Ustavili
smo se na Markovem trgu, si ogledali katedralo, Doževo palačo, Most
zdihljajev, gondole, kanal Grande, most Rialto in druge znamenitosti.
Benetke so bile kot mravljišče, srečevali smo se z vsemi narodi sveta
(saj letno obišče to mesto 12 milijonov turistov). Skratka, bilo je enkratno in neponovljivo, ni bilo nikogar, ki bi kljub naporom potarnal. Po
vrnitvi v Porto Sabione smo z avtobusom zaokrožili pot proti Sloveniji.
Pozno zvečer smo se ustavili v Vitovljah na turistični kmetiji. Ob zgodnji
jutranji uri pa smo se polni vtisov vrnili v Litijo.

NAPOVEDNIK:
• v četrtek, 24.07.08 bo ob 7. uri celodnevni izlet v Šaleško dolino
• do 15.8.08 bo izveden popoldanski izlet v Podčetrtek s kopanjem v Termah Olimlje
• v petek,15.08.08 ob 19.30 uri bo odhod na ogled gledališke predstave »Klopčič« v letnem gledališču Studenec pri Domžalah
• po 15.08.08 pa je načrtovan izlet na Žreško Pohorje in kopanje
v Termah Žreče
Karlo LEMUT

DRUŠT VA / V ZGOJA
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» SEGALI SMO PO ZVEZDAH ... «
V soboto 5.7.2008 smo se na Konjšici, že
četrto leto, poklonili spominu velikega
maestra Carlosa Kleiberja in njegovi ženi
Stanki. Skozi prireditev sta nas profesionalno popeljala Aleksandra in Gorazd Mavretič
in z govorjeno besedo povezala Kleiberja
in Trubarja, čeprav je med njima 500 let
razlike. Zbrane sta pozdravila še Franci
Rokavec, župan občine Litija in Zorica Fele,
predsednica KUŠD Konjšica.
Prireditve se je udeležilo veliko domačinov, kar veliko pove o tem, da kraj živi s prireditvijo. Gostja
prireditve je bila tudi mag. Nataša Grilj, ki je s seboj
pripeljala posebni gostji, gospo dr. Helgo Busek, soproga gospoda Buseka, bivšega avstrijskega mini-

stra za znanost in kulturo, sedaj posebnega koordinatorja za pakt in stabilnost v jugovzhodni Evropi in
gospo dr. Brix Elisabeth, soprogo vodje področja za
kulturo, avstrijskega ministrstva za zunanje zadeve.
V letošnjem letu je na prireditvi nastopil Trobilni
kvartet Pihalnega orkestra Litija v sestavi: Matej
Bovhan – trobenta, Gašper Namestnik – trobenta,
Vasja Namestnik – tuba in Matjaž Kmet - rog.
Navkljub soncu, ki je tudi ob 18.00 uri še vedno
kazalo svojo moč so glasbeniki odigrali predviden
progam in v Konjšico prinesli kanček kulturnega
poletja.
Lepo in kulturno poletje vam želimo iz orlovega
gnezda.
V imenu KUŠD Konjšica: Zorica Fele

vrtec litija
POČITNIŠKI
POZDRAV
NAJMLAJŠIM
Zaposleni v Vrtcu Litija
želimo vsem otrokom čimbolj
brezskrbne počitniške dni,
polne prijetnih doživetij.
Tistim, ki so zadnje leto preživeli v našem vrtcu,
želimo uspešno nadaljevanje v šoli - z željo, da
ohranijo prijetne spomine na naš vrtec. Vsem
ostalim pa NASVIDENJE v novem šolskem letu!
Pričakujemo vas!
Ravnateljica Lili Plaskan

BABICE IN DEDKI NA OBISKU
V VRTCU MEDVEDEK

LITERARNI VEČER NA KONJŠICI
Zadnjo nedeljo v juniju smo na Konjšici
doživeli čudovit poletni večer. V prostorih
KS Konjšica se nas je zbralo več kot 60 krajanov in gostov, ki smo prisostvovali predstavitvi knjige Konjšica - zemlja in njeni
ljudje z našim domačim avtorjem Milanom
Amonom.
Predstavitev je povezovala njegova žena Jožica
Amon, avtor pa nas je popeljal skozi vsebino knjige
v besedi in sliki.
Po geografskem načelu smo Konjšico in njene
kmetije z ljudmi spoznali od Raven na zahodu preko
Povodja konjšiškega potoka, osrednje Konjšice, predela Doline, Hribov od Globince, Krajev, Vrtače do
Grašice in najvzhodneje ležečega dela litijske občine
Beja/Vrdjan nad vodno sotesko Šklendrovca.
Zanimiva so zbrana zgodovinska dejstva, da je vas
Konjšica nastala iz dveh preseljenih tlačanskih družin
iz Krškega, da se konjšiška cerkev prvič omenja že
v letu 1526, da je od leta 1900 do danes službovalo
v konjšiški cerkvi 15 duhovnikov katoliške Cerkve in
da je na konjšiški šoli od leta 1945 poučevalo 30

učiteljev in učiteljic. Ledino poučevanja in prosvetljevanja krajanov je začel leta 1900 duhovnik,
pesnik in dramatik Anton Medved.
Seznanili smo se z glasbeno zapuščino dirigenta
Carlosa Kleiberja, ki je s soprogo Stanko pokopan
na konjšiškem pokopališču.
Knjigo dopolnjujejo lepe fotografije avtorja samega
in pripovedmi krajanov o delu, življenju in običajih s
tega kmečkega okoliša.
Gospa Ida Dolšek je v svoji spremni besedi zapisala:”...Ta knjiga, kakor jo razumem, ohranja svojo
dediščino našim vnukom, ki jo iz lastnega izkustva
ne bodo mogli poznati. In prav zaradi tega bo to delo
vsako leto bolj cenjeno.”
Prisotni smo z zanimanjem prisluhnili Davidu Mahkovcu, učencu 1. razreda Glasbene šole LitijaŠmartno, ko je zaigral na kitaro in se na prisrčen
način zahvalil svojemu dediju - avtorju knjige. Knjiga
je izšla v samozaložbi s pomočjo sponzorjev in jo
lahko kupite tudi v spominski sobi Carlosa Kleiberja
na Konjšici.
Predsednica KS Konjšica, Slavka Breganski

Prejšnji mesec smo imeli v vrtcu poseben obisk. V
vrtec smo povabili dedke in babice, ate in mame.
Želeli smo rajati na igrišču, vendar nam je dež ponagajal. Kljub vsemu smo se znašli in v naših igralnicah pripravili manjši nastop otrok, ob spremljavi
harmonike zapeli z Larinim očkom, se posladkali
s sladoledom in osvežujočo ledeno kavo. Otroci v
naročju so žareli od sreče in si želeli, da ti trenutki
ne bi minili. S spoznanjem, kako dragoceni so stiki
med generacijami, smo se razšli in si obljubili, da se
naslednje leto spet srečamo.
Vzgojiteljica Milena Bratkovič

ZAKLJUČNI IZLET V CELJE
Otroci, starši in vzgojiteljice iz vrtca Taček, smo v soboto, 14.6.2008, imeli zaključni izlet. Z vlakom smo
se peljali v Celje, kjer smo obiskali Hermanov brlog.

slikarji s polšnika
Majhna, vendar aktivna in uspešna skupinica
polšniških slikarjev je letos začela s svojim delom že spomladi. Druži jih veselje do te umetnosti in skupaj z mentorjem g. Pavlom Smolejem pridobivajo znanja o različnih tehnikah. G.
Pavel Smolej je prvič sodeloval pri tovrstnih
projektih na Polšniku pred šestimi leti in jih je
veliko naučil o slikarstvu, kar se vidi tudi na
vseh njihovih izdelkih.
Na prvem risarskem tečaju leta 2002 so osvojili prve
korake iz osnov risanja: študijsko risbo, s škatlo in
valjem, obvezno s svinčnikom in brez radirke, ugotavljali smo kako sence vplivajo na končni izdelek,
osvojili elipse, risali star »gojzar«…. Takrat so pripravili tudi prvo razstavo na pohodu »Od cerkvice do
cerkvice«. Cerkvice so slikali s tehniko akvarela, ki
je zahtevna, saj nimaš bele barve, da bi jo pobarval
na koncu, ampak moraš puščati bel papir.
Na naslednjem tečaju so se lotili figurike, risali leseno lutko v različnih položajih in tako osvojili proporcije človeškega telesa. Ko so bili osvojeni vsi deli
telesa, je sledilo slikanje portreta. Obdelali so tudi
kaligrafijo (tehnika pisave) za kar je Pavel pripravil
lesene palčke iz trsja in posebne tuše. Tečaje so
obiskovali: Katja Kotar, Špela Kos, Sonja Bevc, Ana
Marija Majcen, Ida Dolar, Katja Poznajelšek, Mateja
Jager in Uroš Ribič.
Pobudnik in organizator teh tečajev je na Polšniku
Uroš Ribič, ki je ob izdaji zadnje knjige Pavle Voje
imel tudi samostojno razstavo in Pavel ga je opozoril, da je razstavi manjkala kompozicija in tako so
imeli naši slikarji letos tečaj iz kompozicije. »Slika

mora imeti dinamiko, ravnotežje…« pravi Pavel
Smolej. Letošnja tehnika je akril in risanje na panjske končnice. Ampak ne kar nekaj…. Ko so prebrali zanimive zgodbe iz osnutka knjige o zgodovini
Polšnika, ki bo izdana letos je nastala zbirka panjskih končnic z uprizorjenimi hudomušnimi zgodbicami. Katja Kotar, Špela Kos, Uroš in Pavel so svoje
izdelke predstavili že na pohodu »Od cerkvice do
cerkvice«, ki je bil 1. junija letos in pa v Litiji ob
občinskem prazniku v Mladinskem centru Litija.
»Vsak tečaj smo zaključili »pri Majcnu« ob VELIKI
krači, ki je Pavlova specialiteta. Bilo je še veliko
anekdot... Ko je Pavel prisopihal na Ostrež ni
mogel narisati ravne črte, lahko je narisal samo
cikcakasto in rekel je, da nikoli več ne gre peš na
Ostrež.«, je pripovedoval Uroš.
G. Pavel Smolej svoje znanje z veseljem predaja
mlajši generaciji, ki s svojimi talenti ustvarjajo
posebno bogastvo. Upamo, da bodo v natrpanih
urnikih svojih delavnikov našli še veliko prostega
časa, kjer bo polno umetniških trenutkov, da bodo
še naprej nastajale umetnine, ki naš kraj predstavljajo tudi v tej pomembni kulturni smeri.
V jeseni bodo torej na ogled njihovi novi izdelki in
sicer pripravljamo v mesecu septembru kar nekaj
zanimivih prireditev ob otvoritvi nove podružnične
osnovne šole in večnamenskega prostora. Ob tej
priložnosti bo uprizorjena tudi gledališka igra KD
Pavle Voje in izdana obsežna knjiga o zgodovini
Polšnika, ki sega v prazgodovino in vse do danes.
Zanimivo bo.
Mateja Sladič-Vozelj

Vsi skupaj smo se zbrali na železniški postaji Litija,
kjer smo pričakali vlak. Za nekatere otroke je bila to
prva vožnja z vlakom, saj je najmlajši udeleženec imel
komaj dobro leto. Le nekaj minut stran od železniške
postaje Celje se nahaja Muzej novejše zgodovine,
katerega smo si tudi ogledali. Tu smo se razdelili v
dve skupini. Otroke je prevzela vodička in jih peljala
v Hermanov brlog. Herman je lisjak, ki je otrokom
pripravil ustvarjalne delavnice. Starše in vzgojiteljice
pa je vodička peljala po muzeju, kjer smo si ogledali
razstavi: Zgodovina mesta Celje in Živeti v Celju. Po
končanem ogledu smo se pridružili otrokom v ustvarjalni delavnici, kjer smo s skupnimi močmi ustvarili čebelice. Ko smo končali z delavnicami, smo
obiskali slaščičarno pri Hermanu Lisjaku in se malo
okrepčali. Kmalu je bila ura ena in že smo morali
na železniško postajo. Ura vožnje do Litije je minila
kar prehitro in že je prišel čas slovesa. Dogovorili
smo se, da to ni bil zadnji izlet z vlakom in že komaj
čakamo, kam nas popelje naslednjič. Ob koncu bi
se radi zahvalili Tilnovi mamici, ki je poskrbela, da
so nam Slovenske železnice omogočile brezplačen
prevoz z vlakom.
Vzgojiteljica Teja Špehar

KAM Z ODPADKI IN KAJ SPLOH SO
ODPADKI?
V mesecu maju in juniju smo se v skupini Ježkov,
v vrtcu Najdihojca, lotili raziskovalnega projekta z
naslovom Kam z odpadki in kaj sploh so odpadki?
Na začetku smo se zelo veliko pogovarjali, prinašali
v vrtec potreben material in se dogovorili za naloge,
ki jih bomo izvedli. Otroci so bili zelo aktivni. Naučili
so se kar nekaj novih besed, spoznali vse zabojnike
po barvi in po vsebini, ko so ugotavljali, kaj spada v
katerega. Hitro so osvojili pravilno ločevanje odpadkov. V delo smo vključili tudi starše, saj so otroci
pridno nosili v vrtec odpadke in jih samostojno
ločevali po zabojnikih, ki smo jih v ta namen izdelali.
Hvala staršem, da ste nam pomagali, saj se otroci ob
takšni obliki dela veliko naučijo. Že v predšolskem
obdobju je potrebno začeti otroke seznanjati s primernim ravnanjem z odpadki in jih spodbujati k ohranjanju čiste narave.
Vzgojiteljici Renata in Melita
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V KRESNICAH SMO PRAZNOVALI
30 LET NOVE ŠOLE
Prvo šolo so sezidali v Kresnicah že leta 1876. Bila je
pritlična stavba in do leta 1934 le enorazrednica. Vanjo
so do leta 1921 hodili tudi otroci iz sedanjega šolskega
okoliša Jevnice, potem pa so dobili šolo v svojem kraju.
Letno je šolo v Kresnicah obiskovalo do 160 učencev. Dne 19. maja 1963 je
Kresnice prizadel potres. Popokali so zidovi šole, dimnik pa se je porušil. Zgradba
ni bila več varna, zato je bilo treba misliti na novo, a pouk je v njej potekal še do
leta 1977. V šolskem letu 1977/1978 so Kresnice dobile novo šolo. Zgrajena je
bila s pomočjo samoprispevka in tako so krajani po stoenem letu dobili novo
moderno šolsko stavbo. 20. junija 2008 smo v Kresnicah praznovali 30 let nove
šole. Za ta dan smo se učiteljice in učenci temeljito pripravljali. Učenci so iz gline
izdelali spominske medaljone in intenzivno vadili za nastop, Anica Brvar je vodila pevski zbor, pod vodstvom učiteljice Eve Divjak so člani gledališkega krožka
vadili igrici Kosovirja na leteči žlici in Nezemljani v šoli, Špela Lajovic je trenirala
plesalke, Mihela Biaggio je oblikovala vabila in z učenci okrasila šolske prostore,
Angelca Koprivnikar pa je skrbela za organizacijo in spisala knjižico o zgodovini
šole in dogodkih v njej in njeni okolici. V avli šole je gospod Pavel Smolej pripravil
samostojno razstavo portretov bivših in sedanjih učencev. Starši naših učencev
so na šolskem igrišču postavili oder za nastopajoče in sedeže za obiskovalce.
Ker pa je bilo vreme nagajivo, so v zadnjem trenutku postavili še šotor, da smo
bili pod streho. Kot se spodobi za tak praznik, smo najprej poslušali slovensko
himno, ki sta jo skupaj zapela ŽPZ Kresnice in šolski OPZ. Dva učenca, nekdanji
učenec gospod Damjan Štrus in njegov sin Tim, sedanji učenec kresniške šole,
sta ob spremljavi kitare zapela šolsko himno OŠ Gradec. Kulturni program sta
vodili učenki dvojčici Ajda in Tajda Rajšek. Učenci so deklamirali, dramatizirali,
peli, plesali in igrali na inštrumente. Učenci tretjega razreda so zaplesali belokranjsko kolo. Na harmoniki jih je spremljal sošolec Timotej Raspotnik. Učence
je namaskirala poklicna maskerka gospa Tanja Koleša Vehovec.

Veliko jih je nastopalo v več točkah, zato so morali zelo hiteti, da so se prelevili
v novo vlogo. Z udeležbo na prireditvi so nas razveselili starši učencev in bivši
učenci ter ostali gostje. Zelo smo se razveselili upokojenih učiteljic Marjete
Pepelnak, Ivanke Gaberšek in Nade Rovšek, ki so se odzvale našemu povabilu.
Gospod Franci Rokavec, župan občine Litija, je v svojem govoru omenil, da se zaveda, da kresniška šola postaja pretesna in se že razmišlja o novi, njegovo trditev
pa je podkrepil še predsednik Krajevne skupnosti Daniel Lenart, ki je namignil,
da so si jo zastavili za cilj v letu 2012. Navzoče je pozdravila tudi naša ravnateljica
Tatjana Gombač.

Prireditev ob vpisu v Zlato
knjigo in Knjigo najboljših
dosežkov v Občini Litija

aktivnostih so otroci izbrali še izbirni predmet. Izbirali so lahko med nemščino,
plesom in športom. Iz vseh treh razredov so učenci vsakodnevno prihajali dobre
volje in z novimi znanji. Tudi v Poreču ob nedeljah ni pouka kar smo izkoristili
za celodnevni izlet z ladjico do Vrsarja in Rovinja kjer smo si ogledali akvarij.
Seveda nam je ostalo še dovolj energije za ogled finala evropskega nogometnega prvenstva med Španijo in Nemčijo. Proste trenutke in večere smo zapolnili
z vrsto delavnic (masaža, trebušni ples, golf, športni turnirji, ritmična gimnastika,
boks, karate, vojaške veščine, astronomija, prva pomoč, predstavitve držav, igre
brez meja...). Zadnji večer je bil po mnenju vseh otrok v VIRC-u Poreč izbran za
najprijaznejšega vzgojitelja prav član naše posadke, kar je še eno potrdilo da je
bilo njihovo bivanje prijetno. Lepo zagoreli, polni vtisov in znanja smo si obljubili,
da se naslednje leto spet srečamo!

GENERACIJA 2008
Devetošolci so zaključili šolanje in se vpisali na srednje šole. Njihove misli so
usmerjene v prihodnost. Oblikujejo nove cilje, načrte. Učenci OŠ Gradec so
se vpisali v naslednje srednješolske programe: medijski tehnik, lesarski tehnik,
gradbeni tehnik, tehnik računalništva, elektrotehnik, ekonomski tehnik, administrator, frizer, trgovec, tehnik elektronskih komunikacij, predšolska vzgoja, gastronomsko turistični tehnik, srednja medicinska sestra, srednji zdravstvenik, tehnik mehatronik, elektrikar energetik, strojni tehnik, mizar, zobotehnik, gimnazija.
Na litijsko gimnazijo se je vpisalo 19 učencev. Vsem želimo mnogo uspeha pri
nadaljnjem šolanju.
Svetovalna delavka Irena Smrekar

V Zlato knjigo (odličen uspeh vseh devet let osnovnega šolanja) se je letos
vpisalo 11 učencev OŠ Litija, 15 učencev OŠ Gradec, 4 učenci OŠ Gabrovka –
Dole, 1 učenka Glasbene šole Litija – Šmartno. V Knjigo najboljših dosežkov v
občini Litija pa se je vpisalo 14 posameznikov oz. ekip OŠ Litija, 12 iz OŠ Litija
– Podružnica s prilagojenim programom, 19 iz OŠ Gradec in 1 iz Glasbene šole
Litija – Šmartno. Učenci oz. ekipe so dosegli visoke uvrstitve na državnem nivoju,
na različnih področjih (na umetniškem, športnem, tehničnem …), zlata priznanja
v znanju (slovenščina, matematika, fizika, kemija, zgodovina …). Slovesnost se
je zaključila s podpisovanjem dobitnikov priznanj v knjigi, s fotografiranjem in
pogostitvijo.
Anica Resnik

OS litija

SODELOVANJE V PROJEKTU “ZAŠČITA PRED ŠKODLJIVIMI
POSLEDICAMI SONČNIH ŽARKOV” V VRTCU ČEBELICA

Drugi tuj jezik kot obvezni predmet

Znanje jezikov postaja vse pomembnejše. Novi zakon
o osnovni šoli, ki bo začel veljati s 1. 9. 2008, uvaja
obvezno učenje drugega tujega jezika v zadnjih treh
razredih osnovne šole. Ta določba zakona bo za vso
Slovenijo začela veljati šele leta 2011/12. Ministrstvo
za šolstvo in šport je v juniju 2008 objavilo Razpis za
predhodno vključitev osnovnih šol Slovenije v obvezno učenje drugega
tujega jezika. Osnovni šoli Litija se je uspelo uvrstiti v izbor in tako
se bodo vsi učenci 7. razreda v šolskem letu 2008/09 pričeli učiti
nemščino kot obvezni predmet. V ta projekt je bilo izbranih le 48 šol
v Sloveniji, vsako leto pa se bodo priključevale nove šole, dokler ne
bodo zajete vse. Za vključitev v projekt je bilo potrebno soglasje vseh
staršev učencev 6. razreda, soglasje učiteljskega zbora, sveta staršev
in sveta šole, seveda pa mora šola izpolnjevati tudi kadrovske pogoje.
Učenci in starši so z veseljem sprejeli to pobudo šole. Želimo, da postanemo tudi jezikovno usmerjena šola, zato bomo nadaljevali s tovrstnimi krožki -angleščino za najmlajše in španščino za starejše učence.
Gabrijela Hauptman

Po končanem programu so si gostje v avli šole nazdravili, se posladkali
s sladicami, ki so jih pripravile mame naših učencev, poskusili prigrizke kuharic OŠ Gradec, pokramljali s prijatelji in znanci ter si ogledali
razstavo slik. Učiteljice in učenci smo bili veseli številčne udeležbe na
proslavi. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas obiskali in nam kakorkoli
pomagali, da smo lahko obeležili trideset let nove šole v Kresnicah. Da
30 let hitro mine, dobro ve gospa Dragica Šinkovec. Vsa ta leta je šolo
čistila, pospravljala, skrbela za cvetje, učencem pripravljala malico,
jih navajala na red in kuhala učiteljem kavo. Ves čas je bila skrbna in
vestna, sedaj pa se je nepreklicno odločila, da bo zelo dolgo trošila
sredstva SPIZ. Vsi ji želimo srečne dni v njenem novem življenjskem
obdobju.
Angelca Koprivnikar - vodja POŠ Kresnice

OS litija - podruznica s
prilagojenim programom
V mesecu juniju so se dogodki tako za učence,
pedagoške delavce in starše kar vrstili. Zadnja
tekmovanja, prireditve, poročila, analize in pogovori o doseženih ciljih in o načrtih za naprej.
Zadnje tekmovanje Specialne olimpijade je potekalo kar tri dni. Dobri rezultati so razveselili učence
posebnega programa in starejše udeležence

NADSTANDARDNA DEJAVNOST V POREČU
Skupina učencev OŠ Gradec je šolske počitnice začela nadvse zanimivo – s
poukom. Med 25.6.2008 in 5.7.2008 so učenci v okviru nadstandardnega programa aktivno preživljali počitnice v Poreču. Poleg obveznih predmetov kot so
kopanje, uživanje v senci in na soncu ter druženje s sovrstniki ob popoldanskih

V vrtcu Čebelica v Gabrovki in na Dolah smo se z veseljem vključili v projekt “Zaščita pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov”, katerega nosilca
sta Društvo za boj proti raku Celje in Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Bistvo projekta je opozoriti in ozavestiti otroke o nevarnostih in o potrebi
po zaščiti kože ter jih naučiti, kako se zaščititi pred sončnimi žarki. Zato smo
v skladu z zaščitnimi ukrepi v vrtcu spremenili navade dnevnega reda. Prilagodili smo rekreativne dejavnosti zunaj, ki jih načrtujemo izven časa najbolj aktivnega sončnega sevanja (do 10. ure dopoldan, nato se umaknemo v
senco). Preden se odpravimo ven, si nadenemo klobučke, preverimo, če smo
primerno oblečeni v lahka oblačila z daljšimi rokavi, daljšimi hlačami in vse
to zabeležimo v tabelo, ki smo jo poimenovali “Kako sem zaščiten pred soncem?” Ker se zavedamo tudi pomembnosti zadostnega pitja tekočine, predvsem vode, da bi preprečili morebitno slabost, glavobole in pregretje, smo
le-to poskusili spodbuditi s plastenkami, ki so jih otroci prinesli v vrtec, ter
vanjo natočili vodo iz pipe. Predlog se je izkazal kot zelo uspešen in učinkovit,
saj otroci kljub dvomom in domnevam staršev, da ne marajo piti vode, leto radi pijejo, predvsem pa se jim zdi pitje iz svoje (z znakcem označene)
plastenke prav imenitno. S sabo jih vzamemo tudi ven ter jih odložimo
na poličko, da so nam vedno pri roki. Otrokom smo približali tudi temo z
organiziranjem različnih pripravljenih dejavnosti in s temu namenjenimi igrami. Listali smo enciklopedije, prebirali pravljice na to temo in se pogovarjali. Igrali smo se v pripravljenih kotičkih, opremljenimi s sredstvi za zaščito
(očala, senčniki, oblačila in pokrivala) in na to temo organizirali pravo modno
revijo. Za ta namen smo sredstva izdelali sami. Izmislili smo si socialno igro
“Kako sem zaščiten” ter se preizkusili tudi v mazanju z zaščitno kremo. Opazovali smo senco, se z njo igrali in jo uporabljali kot zapik pri lovljenju, merili
svojo senco in ko je bila krajša od telesa, je pomenilo, da se moramo skriti
v senco. Senco smo primerjali s sencami drugih, zelo pa smo bili ponosni,
da smo izdelali pravo senčno uro. Oblikovali smo slikovni plakat o lastnostih
in vplivanju sončnih žarkov ter se o njem pogovorili, radi pa smo se igrali
tudi didaktično igro pokrivanko “Varno s soncem”, ki smo jo dobili s strani
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Kot pomanjkljivost smo ugotovili le pomanjkanje naravne sence, ker so drevesa še majhna, zato smo v peskovnik in
na travnik namestili senčnike. Projekt je bil dobro sprejet tako s strani otrok
kot staršev. Potekal je v juniju in trajal sicer le en mesec, a upamo, da nam
je zakonitosti varnega bivanja s soncem uspelo utrditi v navade, tako v vrtcu
kot doma, na igrišču, na morju, v hribih. Da bodo otroci opozorili starše, ko
se bodo odpravili ven: “Mami, zaščititi se je treba!”
Saša Užmah, vzg.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA ČEBELICA

GENERACIJE GENERACIJAM
Na OŠ Gradec je v letošnjem šolskem letu potekal med drugimi tudi projekt Generacije generacijam. Srečanja učencev s stanovalci Doma Tisje smo organizirali
po dogovoru z razredniki in delovno terapevtko v Domu Tisje. Sodelovanje je
potekalo v povezavi z učenci 8. razreda. Učenci so pripravili nastope in delavnice
za stanovalce doma Tisje. V mesecu marcu smo na šolo povabili dve stanovalki,
ki ju je spremljala delovna terapevtka. Gospe sta se družili in pogovarjali z učenci
8. A oddelka. Na srečanju so si izmenjali izkušnje o življenju mladih v preteklosti
in danes. Druženje je bilo namenjeno spoznavanju različnih generacij v okviru
pouka državljanske vzgoje in etike. Čas je zelo hitro minil. V mesecu septembru
smo se s filmom o sodelovanju z Domom Tisje predstavili na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Ljubljani. V sodelovanju z razredniki in učitelji predmeta
je bila za učence, ki so to potrebovali, organizirana medsebojna učna pomoč.
V naslednjem šolskem letu bomo s projektom nadaljevali, saj učenci s sodelovanjem pridobivajo pozitivne izkušnje. Pri tem razvijajo občutek sočutja, dobijo
občutek, da jih drugi potrebujejo, čutijo, da opravljajo koristno delo, pridobivajo
nova znanja, spoznavajo poklice, preizkušajo svoje sposobnosti, krepijo občutek
lastne vrednosti, spoznavajo, da krepitev vezi med različnimi generacijami
bogati vse udeležene, spoznavajo, da medgeneracijsko navezovanje stikov in
pogovori ob različnih dejavnostih, interesih lahko veliko prispeva k sožitju v
družbi.

V ponedeljek, 23. 6. 2008, smo v Gabrovki gostili
učence, ki so bili vpisani v Zlato knjigo in učence,
ki so bili vpisani v Knjigo najboljših dosežkov v
občini Litija.
Prireditev se je začela ob 19.30 v dvorani naše osnovne šole v Gabrovki. Za organizacijo in kulturni program je bila zadolžena OŠ Gabrovka – Dole. Kulturni
program so izvajali učenci, ki so se predstavili s poezijo in pesmijo, peli so pod
vodstvom Marjane Kolar. Nastopili pa so tudi bivši učenci naše osnovne šole, in
sicer Blažka Resnik in Anita Medvešek kot pevki, Tina Logar je zaigrala na klavir,
Katja Ciglar na kitaro, Nejc Grm na harmoniko, zapel pa je tudi Diego Barrios
Ross, pevec iz Venezuele, zdaj naš sokrajan. Dobitnike priznanj sta nagovorila
ravnatelj OŠ Gabrovka – Dole Ciril Vertot in župan občine Litija Franci Rokavec,
ki je listine tudi podelil.

Društva Sožitje, ki so v Ljubljani in okolici, na različnih lokacijah, dali
vse od sebe. Tekmovali so v atletiki, košarki in namiznem tenisu.
Zadnje dni pouka so jim polepšali in popestrili litijski motoristi, ki so
izvedli dobrodelno akcijo. Otrokom so pripeljali veliko igrač in takoj
jih je bilo potrebno uporabiti pri pouku v podaljšanem bivanju, nekaj
pa jih bodo učenci odnesli domov. Za pedagoške delavce so se po
valeti, zaključni prireditvi in po zadnjem dnevu pouka pričele druge
obveznosti. Strokovni aktivi svetovalnih delavcev, dodatne strokovne
pomoči, posebnega programa in nižjega izobrazbenega standarda
so si ogledali pametno stanovanje v RC Soča v Ljubljani. Spoznali so
različne pripomočke, ki olajšajo in izboljšajo kvaliteto življenja ljudem
s posebnimi potrebami in njihovim domačim. V mesecu juliju bo, od
5.30 do 16.30 ure, v šoli potekalo počitniško varstvo.
Marjeta Mlakar- Agrež

V petek, 20.06. so nas naši otroci iz vrtca Čebelica iz Gabrovke povabili na
zaključno prireditev. Tam so nam preko prave male gledališke predstave, preko
plesa, pesmic in modne revije pokazali, česa so se sposobne te male glavice
naučiti. Starši smo s ponosom opazovali naše male sončke in le malo katero
oko je ostalo suho, še posebej ob pesmici, s katero so se šestletniki poslovili od
vrtčevskih dni. Jeseni jih namreč že kliče šola. Ob tej priliki bi se radi še enkrat
zahvalili vzgojiteljicam Marinki Lenart, Saši Užmah, Heleni Kotar in Darji Dolinar
za njihov trud, ki ga vlagajo v naše otroke. Na njih je opaziti, da delo, ki ga opravljajo, ni le njihova služba, ampak to delo opravljajo s srcem. Nenazadnje pa enaka
zahvala velja tudi ravnatelju OŠ Gabrovka, gospodu Cirilu Vertotu, ki z letošnjim
letom odhaja v pokoj. Starši se mu zahvaljujemo, ker je vedno znal prisluhniti
našim željam in potrebam ter jih rešiti v obojestransko zadovoljstvo. Želimo mu,
da bi še vrsto let lahko spremljal uspehe naših otrok, pa čeprav samo kot obiskovalec vrtčevskih in šolskih prireditev.
Starši otrok vrtca Čebelica
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BREZ POČITNIC ZA IGRALCE
TK AS LITIJA
Najboljši igralci Tenis kluba AS Litija so praktično
brez počitnic, saj v mesecu juliju prav uspešno nastopajo po turnirjih doma in po svetu.
Novo turnirsko zmago je na OP turnirju do 14 let
na Ptuju zabeležil Blaž Bizjak, ki je bil tokrat brez
konkurence, za nameček pa je v finalu ugnal v treh
nizih še aktualnega državnega prvaka Riharda Rožaca
iz Ljubljane. Blažev uspeh je dober obet pred prihajajočim mednarodnim turnirjem do 14 let za evropsko teniško lestvico, ki bo tokrat v Sloveniji, na Otočcu. Zelo dobro je na Ptuju nastopil tudi Valentin Horvat,
ki se je prebil do četrtfinala, Tim Šteferl pa je že v prvem kolu naletel
na 1.nosilca turnirja in žal izpadel.

50 let NK in 30
let ŠD JEVNICA
V prazničnem letu je članska ekipa zasedla odlično drugo mesto
z enakim številom točk kot prvouvrščena ekipa NK Kamnik. To je
bilo najlepše darilo klubu, ki je praznoval 50 let obstoja. Tudi ostale ekipe so uspešno končale s tekmovalno sezono 2007/2008.
V prazničnem tednu je marljiva skupina pod vodstvom predsednika g. Peterca Cirila pripravila pester športno - zabavni in kulturni
program, ki je potekal od 20.6 do 23.6. 2008.
Pa pojdimo po vrsti: V petek popoldne si ogledamo turnir mlajših
selekcij U-8 in U-12, ki se uspešno zaključi, čeprav igralce močno
namoči. Po podelitvi pokalov najboljšim pa se začne ROCK koncert z znanimi domačimi skupinami (AVVEN, PAIN IN THE ASS,
NINURTA), ki se zaključi z priznano skupino THE DRINKERS.
V soboto je potekal turnir šestih članskih ekip. Ekipe NK
KRESNICE, NK LITIJA, NK MORAVČE, FC EBERSTEIN in dve ekipi
NK JEVNICA so razdeljene v dve skupini. V finalni tekmi NK
JEVNICA 1 premaga FC Eberstein.
Ob 20. uri se začne slavnostni del s podelitvijo spominskih listin in kulturnim programom, ki ga povezujeta člana mladinskega
društva Maja Godec in Aleš Medved.
V družabnem srečanju pa prisotne zabava TRIO AS z gostoma
Natašo Madjar in Boštjanom Konečnikom.
V nedeljo so svoj prispevek dodali še veterani s turnirjem treh
ekip in zmago C-kluba.

Pri dekletih do 14 let je od igralk Tenis kluba AS Litija znova blestela
Lara Kralj, ki se je prebila v četrtfinale. Njeni zadnji uspehi v kategoriji
do 14 let in do 12 let, med katerim je tudi nedavno osvojeni naslov
državne prvakinje, samo potrjujejo dobro delo Lare in njene trenerke
Oksane Dobrynska. Le tako naprej punci!
Pokal za 3.mesto pa je na finalnem A turnirju do 12 let dvignil tudi Tim
Šteferl, ki je pripravil pravo presenečenje s svojo uvrstitvijo v polfinale. V klubu AS smo sicer vsi verjeli, da je Tim tega sposoben, bilo
je le še vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. In se je! Bravo Tim! Na
turnirju je dobro zaigral tudi Nejc Šter, ki pa ga je že v prvem kolu
zaustavil 2. nosilec turnirja.

Pri dekletih se je v A finalu znova najbolje odrezala Lara Kralj z uvrstitvijo v drugo kolo, Sara Sirše pa je žal izgubila V 1.kolu. Pri dekletih si
je v B finalu po pričakovanjih pokal priigrala Nina Jamšek, ki je osvojila
3.mesto.
Grega Kokalj je več kot uspešno končal svoj prvi večji mednarodni
nastop. Na neuradnem svetovnem prvenstvu do 10 let v Puli se je
uvrstil vse do polfinala in osvojil 3.mesto. Na turnirju so imeli pravico
nastopiti samo povabljeni igralci –po dva iz vsake države. Iz Slovenije
sta posebno povabilo dobila prav igralca iz našega kluba, Grega Kokalj
in Žana Lukač. Žana je izpadla v prvem kolu, Grega pa kot že rečeno
fenomenalno zastopanje slovenskih barv in uvrstitev v polfinale.
Pia Čuk je nastopila na evropskem turnirju v avstrijskem Bergheimu,
vendar do oddaje tega članka še nismo prejeli obvestila, kako se je
odrezala.
Nik Razboršek je po dolgi pavzi, ki so mu jo narekovale poškodbe,
znova stopil na rdeči pesek in sicer v Kranju, kjer se je odvijal mednarodni ETA turnir za evropsko lestvico do 16 let. Glede na poškodbe se
je Nik dobro odrezal, saj se je uvrstil v četrtfinale, kar je dober začetek.
Nika čaka še turnir v Pragi, nato evropsko prvenstvo in pa ITF do 18
let v Nemčiji.
Anja Poglajen je tokrat z lahkoto opravila z nemko Kottuz v 1. kolu
kvalifikacij 145.000 $ WTA turnirja v Palermu, saj je slavila kar 60 in
61. V drugem kolu jo je čakala 1. nosilka rusinja Pavlychenkova, ki je
bila favoritinja in se je po pričakovanjih uvrstila dalje. Kljub vsemu je
to za Anjo velik uspeh. Že drugič zapored je namreč zabeležila zmago
na WTA turnirju (zmagala je tudi zadnjič v Istanbulu). Anja je v času
nastajanja tega članka že v avstrijskem Bad Gasteinu, kjer jo v prvem
kolu čaka čehinja Zahvalova.

Matjaž Femc ponovno z
medaljo na DRŽAVNEM
PRVENSTVU
27. junija je potekalo gorsko državno prvenstvo na
lokaciji Grad pri Cerkljah - Krvavec (Jezerca). Med
mlajšimi mladinci je lanskoletno tretje mesto ponovil
Matjaž Femc iz Moravč pri Gabrovki.
Matjaž, rojen 1992, je član kolesarskega kluba Radenska KD Finančna
točka iz Ljubljane, redno trenira šele od jeseni 2007, ko je začel z
obiskovanjem srednje šole.
Že takoj je nase opozoril z 11. mestom na cestnem državnem prvenstvu na selektivni progi v Polhovem Gradcu in nato v izjemni predstavi
osvojil še 3. mesto na gorskem državnem prvenstvu oktobra 2007.
Letos je napredoval tudi v hitrostni vzdržljivosti, tako da se je tudi na
dveh kriterijih zavihtel med deseterico. Odlično sezono je zaznamoval s tretjim mestom na težki progi na Bledu in prvo zmago v Pazinu
na Hrvaškem. Obakrat je bil odločilen njegov »pobeg« v klanec pred
ciljem.
Krona pa je vsekakor ponovitev lanskoletnega uspeha na Krvavcu in to
z odličnim časom 42 minut 18 sekund. Samo za ponazoritev. 16 letniki
na 11,7 kilometrih premagajo skoraj 1000 višinskih metov s povprečno
hitrostjo cca 17 km/h.
Na Krvavcu sta bila obakrat na najvišjih stopničkah izjemna talenta
Kranjske Save, Bešter in Polanec (sin bivšega tekmovalca in selektorja
slovenske mladinske reprezentance). Osvojila sta tudi naslov državnega
prvaka v kronometru in cestni vožnji. Zmagujeta tudi na dirkah po Evropi in sicer v kategoriji mlajših mladincev, med katerimi le še letos
tekmuje tudi Matjaž. S takim entuziazmom, vztrajnostjo in strokovnim
delom, si lahko nadeja uspehov tudi v starejših kategorijah.
(B.H.)

V ponedeljek popoldne pa so v goste prišli nogometni državni prvaki
NK DOMŽALE, ki so se v prijateljski tekmi pomerili z NK JEVNICO.
Za NK Jevnico so igrali: Anželj, Godec, Simič, Zupančič T., Zupančič
N., Jevtič, Upelj, Brečko, Križaj, Bogosavljevič, Radakovič, Kovač,
Stojinovič, Špenko, Podvez in Jerebič. Za NK Domžale so igrali:
Nemec, Hanžič, Aljančič, Knezović, Elsner, Žinko, Kirm, Brezič,
Juninho, Benko, Semler, Brljak, Novak, Pokoren, Zec, Vidovič, Vidmar, Čoralić, Sviben, Lo Duca, Krcić, Čaušević in Vučkić. Po dobri
igri domačinov so državni prvaki malo pred koncem zadeli in tako
dosegli minimalno zmago.
Za konec pa so se v nogometu pomerili še domači tako imenovani
»Funkcionarji« in SLOVENSKE GLASBENE ZVEZDE, ki jih že nekaj
let uspešno vodi Jani Jerant. Po zanimivi tekmi z veliko dobrega
razpoloženja so si zmago priigrali domačini. Za Glasbene zvezde
so igrali: Vili Resnik, Goran Vasiljevič, Dragan Bulič, Matej Selan,
Fredi Miler, Mare Ličen, Primož Lajovic, Miro Todosovski, Rusmir
Bošnjak, Denis Jerant, Matjaž Živkovič, Enver Čirić, Damir Lisica
in Jani Jerant.
Tako smo v ponedeljek 23.6.2008 uspešno zaključili tako
nogometno kot praznično leto in odšli na zaslužen odih.
Na koncu se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali
pripraviti in izvesti prireditev ob našem prazniku.
Marjan Medved - Medo
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NOGOMETNI KLUB
KRESNICE
Zaključek nogometne
sezone 2007-08 in
MEDNARODNI TURNIR
STAREJŠIH DEČKOV U -14
ter VETERANOV 28.06.2008
Zadnji vikend v juniju je NK Kresnice organiziral zaključek nogometne sezone 2007-08. V ta namen je bil organiziran mednarodni turnir
starejših dečkov U-I4 in mednarodna tekma veteranov, kjer so sodelovale naslednje ekipe: NK Litija, NK Vrhnika, FC Krajina Cazin(BiH) in
NK Kresnice.
Zmagovalec turnirja je bila ekipa NK Vrhnika, ki je prikazala najboljši
nogomet z izkušeno in uigrano ekipo, drugo mesto je zasedla ekipa
Litije, tretje mesto NK Krajina Cazin in četrto mesto z najmlajšo ekipo
gostitelj turnirja NK Kresnice.
Podeljeni so bili pokali za najboljšega vratarja, dobil ga je Domen Dobravec (NK Kresnice), najboljši strelec je bil iz vrst NK Vrhnike (Murtagić
Armir), najboljši igralec pa je bil Kunc Klemen iz NK Vrhnika.
V tekmi veteranov so slavili nogometaši FC Krajina iz Cazina (BiH), ki so
premagali domačine NK Kresnice z rezultatom 2:1.
Turnir je ob lepem vročem dnevu zelo dobro uspel, prav tako tudi
tekma veteranov. Zelo veliko ljubiteljev nogometa je bilo navdušeno
nad igro mladih nogometašev, kot tudi starejših. Igrišče je bilo odlično
pripravljeno za igro, kar so pohvalili gostje iz Bosne.
Takšnih prireditev si še želimo in če bodo razmere ugodne, bo prihodnje leto turnir postal tradicionalen.

NOGOMETNI
KLUB LITIJA
V NK Litija se že cel mesec julij z novo
formirano ekipo mladincev intenzivno
pripravljamo na pričetek nove sezone.
V sklopu treningov smo odšli na petdnevne priprave v Planico. Bivali smo v
domu olimpijskega centra Planica, ki je
le 200 m oddaljen od skakalnic, na skoraj 1000 m nadmorske
višine. Ker sam Dom in njegova okolica predstavljata idealno
okolje za trening in splošno kondicijsko pripravo telesa, smo
neumorno trenirali 3x dnevno.

TURNIR V MINI ROKOMETU
ZA DEKLICE
Pred kratkim se je v športni dvorani v Zagorju odigral
zadnji zasavski turnir v mini rokometu za deklice v
šolskem letu 2007/2008, na katerem je sodelovalo
šest osnovnošolskih ekip iz Zasavja. Med njimi sta
bili tudi OŠ Litija ter mešana ekipa iz OŠ Gradec, OŠ
Litija in OŠ Šmartno.

Olimpijski športni center Planica

Po teku se prileže požirek iz bistrega potočka

Vsaka ekipa je sodelovala na šestih turnirjih, kateri so se odvijali enkrat mesečno na šolah. Vse ekipe skupaj so odigrale 60 tekem, vsaka
ekipa posebej pa deset tekem.
Na tokratnem turnirju je bilo še posebej zanimivo, saj so se dekleta
pomerila tudi v skupnih igrah, na koncu pa smo dobili tudi zmagovalko
v tekmovanju za naj zadetek. Zmagovalka je postala Bernot Patricija iz
OŠ Kisovec.
V zanimivih tekmah, ki jih je spremljala tudi kamera lokalne televizije
in Rokometne zveze Slovenije, so svoj primat v Zasavju potrdile igralke
OŠ Litija, ki so premagale vse svoje nasprotnice z izkupičkom desetih
zmag ter brez poraza oz. neodločenega izida in osvojile prvo mesto.
Drugo mesto je pripadalo igralkam OŠ Ivana Kavčiča, tretje mesto OŠ
Ivana Skvarča, četrte so bile tokrat igralke OŠ Toneta Okrogarja, peto
in šesto mesto pa je pripadlo novinkam v letošnjem tekmovanju, ekipi
Združenih šol ter OŠ Kisovec.
Za OŠ Litija so nastopale: Nika Koprivnikar, Nika Hauptman, Eva Peterca, Eva Lavrenčič, Melisa Mešič, Tamara Anteševič, Tjaša Jesenšek,
Zala Zupan, Katja Hauptman, Ana Perpar in Špela Lepičnik.
Zaključni turnir si je ogledalo okoli 300 gledalcev.

BOB NOVICE
Na vrhu velikanke zremo v svetlo prihodnost

Neurje podrlo ograjo
Neurje, ki je besnelo 6.7.2008 je podrlo zaščitno ograjo na igrišču NK
Kresnice. Ograja je bila postavljena na vzhodnem delu igrišča v dolžini
30 m in višini 7m. Ograja je preprečevala, da niso žoge letele preko
gola na nasprotno stran igrišča. Škoda, ki je nastala znaša več tisoč
euro. Ograja je bila zgrajena pred 10 leti in je kljubovala vsem vremenskim neprilikam. Očitno se vreme spreminja tudi pri nas in nam prinaša
vse več nevšečnosti.
Vodstvo kluba si je zadalo nalogo do začetka nove tekmovalne sezone,
konec avgusta, da postavi novo ograjo in omogoči nemotene tekme na
igrišču. Pri odpravi škode pričakujemo tudi pomoč od občine.
Jože KOVIČ

Od okolice doma smo izkoriščali predvsem odlično tekalno stezo
Planica-Tamar-Planica in pa tek na vrh velikanke. V Domu pa
smo za krepitev telesa uporabljali moderno opremljen fitnes, v
notranji dvorani smo izkoriščali ponujene športne pripomočke in
orodja, ter se učili osnov akrobatike, plezanja in izvajali različne
koordinacijske vaje, zunanje igrišče pa nam je služilo predvsem
za učenje in piljenje nogometne tehnike in igro. Za nadomeščanje
energijskih potreb po napornih treningih je skrbela prijazna kuharica, ki je posebno za nas pripravljala okusne in hranljive jedi,
ki so nam dajale potrebno energijo za trening. Dan smo običajno
zaključili z sproščanjem finski savni in tako telesu omogočili kar
najhitrejšo regeneracijo. Priprave so odlično uspele, vsi pa že
nestrpno in z visokimi cilji pričakujemo pričetek nove sezone.
Rok Mitić
NK Litija v mesecu avgustu vabi k vpisu v selekcije:
• mladinci (U-18), fante rojene leta 1990, 1991, 1992, 1993
• starejši dečki (U-14), fante rojene leta 1994, 1995
• mlajši dečki (U-12), fante rojene leta 1996,1997
• cicibani (U-10), fante rojene leta 1998, 1999
• cicibani (U-8), fante rojene leta 2000 in mlajši

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.

www.bob-bowling.si

AKTUALNO : PEKING NA BOWLINGU!!!

Vljudno vabljeni na ogled Poletnih olimpijskih
iger od 8. do 24. avgusta 2008 na velikem platnu Bob bowlinga!
Skupni rezultati Bob bowling lige JUNIJ 2008 (ženske):
1.mesto: DOBRAVEC SAŠA skupno št. točk 6078
2.mesto: DOBRAVEC CVETA skupno št. točk 5125
3.mesto: DOBRAVEC URŠA skupno št. točk 4929
Skupni rezultati Bob bowling lige JUNIJ 2008 (moški):
1.mesto: ERJAVEC JOŽEF skupno št. točk 6849
2.mesto: ELTRIN BORUT skupno št. točk 6692
3.mesto: ELTRIN BLAŽ skupno št. točk 6684
TOP REZULTATI MAJ 2008
1. LUKAČ JOŽE - 246
2. KOLENC BOŠTJAN - 246
3. JOŽEF ERJAVEC - 237
Ekipa Bob bowling
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.
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.

OBV ESTILA
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NOVICE IZ DOMA TISJE
SREČANJE BOLNIH, STARIH IN INVALIDOV – je bilo
združeno s sveto mašo v litijski cerkvi Sv. Nikolaja. Preko
dvajset naših stanovalcev se
je udeležilo srečanja, za kar se
iskreno zahvaljujemo organizatorjem. Poskrbeti za prevoz in
dobro počutje preko dvajset gibalno oviranih ljudi ni
enostavno.
IZLET NA POHORJE – v začetku junija smo se odpeljali na Štajersko. Ogledali smo si akvarij in terarij v
Mariboru in se z vzpenjačo povzpeli na Pohorje.
UDELEŽBA NA REVIJI PEVSKIH ZBOROV SOCIALNIH ZAVODOV – letošnja revija pevskih zborov je
bila v Ljutomeru. Domski pevski zbor Tisa, ki ga vodi
socialna delavka gospa Vlasta Šedivy se je predstavil
s pesmijo Tam , kjer teče bistra Zila in osvojil drugo
mesto.
NASTOP PEVSKEGA ZBORA DU LITIJA IN SKUPINE
MAVRICA – pod vodstvom gospe Lojzke Koritnik.
CAMINO FRANCES – predavanje naših domskih
kolesark, ki so prekolesarile dolgo pot v Santiago de
Compostelo.
PODELITEV PRIZNANJ IN SIMBOLIČNIH NAGRAD PROSTOVOLJCEM – preko celega leta so nas
obiskovali prostovoljci OŠ Šmartno pri Litiji, Srednje zdravstvene šole in Gimnazije Litija. Poleg njih
pa tudi odrasli prostovoljci, ki jih druženje z našimi
stanovalci veseli.
PIKNIK PRI »MAČKU« - naši prijatelji z DU Šmartno
pri Litiji so nas povabili na piknik v gostišče Maček.
Piknika se je udeležilo kar šestnajst naših stanovalcev, ki dobre hrane in pijače ter prijetne družbe še
dolgo ne bodo pozabili.

nagradna krizanka

ROMANJE NA BREZJE – sedem naših stanovalcev je
skupaj s sr. Marinko ter gospo Jožico Bajec poromalo
na srečanje bolnih in invalidov na Brezje.
UDELEŽBA NA POSTAVITVI TEMELJNEGA KAMNA
– za Gerontološki center v Litiji.
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Sestavil: Jože Vizlar, Številka: 93
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PROSLAVA Ob DNEVU DRŽAVNOSTI IN PIKNIK PRI
»JANEZU«- domski prostor za gradom, imenovan tudi
»Pri Janezu« je bil prizorišče proslave ter piknika. Nastopili so stanovalci doma, ki so z voditeljicami skupin
za samopomoč pripravili domiselni kulturni program, ki
je prepletel tako stare običaje povezane s kresovanjem
kot bližnji dan državnosti.
BRALNA URA – vsak mesec nas gospa Aleksandra
Mavretič iz litijske knjižnice razveseli. Tokrat smo prisluhnili knjigi Aksinije Kermauner z naslovom Smaragdna obzorja.
NASTOP MPZ DU MORAVČE – vsako leto nas obiščejo
pevci DU Moravče in nam pripravijo zanimiv koncert.
NASTOP HARMONIKARJA IN VIOLINISTA - Vroče
julijsko popoldne sta nam popestrila brata Amadej in
Gabrijel Voje. Amadej je zaigral na violino, Gabrijel na
diatonično harmoniko. Pripravila sta zanimiv glasbeni
program in nas razveselila. Po končanem nastopu sta
poklepetala z našimi stanovalci.
Leonida Razpotnik
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Težje besede: AJMER, INTRA, RAKEL, OPEC, ČEDRA
Izžrebanci junijske križanke v Tiskarni ACO,
prejmejo pesniško zbirko Ljubezen dveh src:
1. Robert ZIDAR - Gobnik 25, Gabrovka
2. Lojze BEDENE - Valvazorjev trg 6, Litija
3. Lidija FLORJANČIČ - Tepe 45b, Polšnik

KORK GABROVKA
Predno se nas večina odpravi na
zasluženi poletni dopust, smo skupaj z župnijskim pastoralnim svetom organizirali srečanje starejših
krajanov.
Tudi njim smo želeli polepšati poletje. Kljub vročini
se jih je zbralo kar lepo število. Po sv. maši smo jim
v dvorani OŠ Gabrovka pripravili pogostitev s kratkim programom. Srca so jim s svojim petjem ogreli
moški pevski zbor z zborovodkinjo Anito, malčki iz
vrtca, ki sta jih spremljala Matic in Florjan na frajtonarico, Sandra in Gaja ter prvošolci, ki so bili
sprejeti tudi v mlade člane RK.
Njihovi zadovoljni obrazi, besede zahvale nas opozarjajo, da si tega zares želijo in da ne smemo
pozabiti na njih ter jih še večkrat razveseliti s čim
podobnim.
V juliju smo letos tudi prvič razdelili hrano iz intervencijskih zalog EU. Razdeljevanje je postalo že
utečeno.
Marinka Lenart

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.08.08 na naslov uredništva.
Izžrebali bomo 3 reševalce,
ki bodo prejeli majice Tiskarne ACO.
Nagrade prispeva: Tiskarna ACO, Litija.

LETOVANJE V MPD PUNAT NA KRKU
Tudi letos smo v organizaciji Območnega odbora RK
Litija letovali v Punatu, na otoku Krku. Tukaj že več
kot 50 let deluje mladinski počitniški dom »Frankopan«, last OZ RK Maribor. Letovanje je trajalo 14 dni
od 3.7. -17.7.2008. Otroci so bili po starosti razdeljeni
v štiri skupine in dodeljeni 4 vzgojiteljem - vodičem.
Vreme je bilo sončno, vroče nam je bilo, vendar smo
se ohlajali v še vedno slanem in mokrem morju.
Za dolgčas ni bilo časa, saj smo imeli poleg kopanja tudi športna tekmovanja v nogometu, odbojki,
štafetnih igrah in ostalih družabnih igrah. Z ladjico
smo se podali v mesto Krk ter na nočno panoramo
Punata. Dvakrat pa so se naši otroci udeležili kopanja v Baški, kjer so uživali na valovih. Vsak večer smo
se odpravili na sprehod in se posladkali s sladoledom. Vsi otroci že samostojno plavajo, za kar smo še
posebno veseli. Osvojili so tudi bronaste in srebrne
delfinčke. Kljub temu, da je letošnje letovanje trajalo
dlje časa, je za vse nas prehitro minilo. Naslednja
skupina otrok pa bo letovala, od 29.7. do 8.8. 2008
na Debelem Rtiču.
Za OZRK Litija vzgojitelji in vodiči

OBV EST IL A

mali oglas

Bolečina se da skriti,
tudi solze ni težko zatajiti,
vendar ni ne ure ne noči,
povsod si v srcu z nami ti.

Srce tvoje več ne bije,
nam pa žalost trga srce,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

TENIS KLUB AS Litija REDNO ali HONORARNO ZAPOSLI
dekle ali fanta za strežbo na Tenis parku AS.
Pričetek dela v avgustu ali septembru.
Informacije na TEL: 031-693-330 ali osebno na Tenis parku AS
Litija. Kontaktni osebi: Melita in Andrej.

V SPOMIN

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

Minevajo tri leta odkar nas je zapustila naša draga

VODA JE ŽIVLJENJE

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega
izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je tako dragocena
dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Voda je
življenjsko potrebna dobrina, a na žalost se ljudje zavemo tega
le tedaj, ko je ni! Tudi mi, družina Zaman iz Jablaniških Laz smo
meseca maja ostali brez pitne vode. Imeli smo svoj izvir in iz
tega izvira sta se preživljali dve družini vse do sedaj, ko so nam
nepričakovano v zajetje pitne vode pritekli oljni madeži in druge nečistoče! Posledica tega je, da smo izgubili dragoceni vir
življenja! Nikoli več ne bomo pili vode iz svojega lastnega vodovoda! Rezervoar smo čistili sami, pomagali pa so nam tudi nekateri sosedi, zato je prav, da jih omenimo in izpostavimo. To so
bili Boštjan Baš, Marko Čož in Lojze Baš. Pohvalili bi tudi gasilce
iz Šmartnega in Jablaniške doline, ki so nam v težkih trenutkih
priskrbeli vodo, kljub njihovemu prenapornemu urniku. Ves ta
čas pa nam je stal ob strani tudi gospod župan Milan Izlakar. Še
enkrat vsem iskrena hvala!
Družina Zaman

ZORAN NOVAK

roj. Cerovšek

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
postojite ob njegovem preranem grobu
in mu prižigate svečke.

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo,
postojite ob njenem grobu in prižigate sveče.

Vsi njegovi

Niti zbogom nisi rekla,
ne podala nam roke,
a v naših srcih boš ostala,
saj vedno mislimo na te.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

Ni smrt tisto kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje
kraj in čas.
(M.Kačič)

V SPOMIN

JAVNA ZAHVALA

Z A H VA L A

Mineva 20. leto žalosti in bolečine,
odkar nas je zapustila naša draga žena in mati

Zahvaljujem se Medobčinskemu društvu invalidov Litija Šmartno za življenjsko presenečenje ob podaritvi električnega
vozička, kateri mi je omogočil bolj samostojno gibanje po naši
lepi Litiji in okolici. Posebna zahvala g. Miru Vidicu in vsem ostalim, ki mi pomagali do tako velike pridobitve. HVALA!
Stanko Gorišek

Ob izgubi naše drage mame in tete

FRANČIŠKE ZAJC

IVANKA GRM

roj. Mlakar iz Kresnic
06.04.1923 - 29.06.2008

roj. Savšek
(1938 - 1988)
iz Hudih Raven 1, Dole pri Litiji

PRAZNOVANJE 70.
ROJSTNEGA DNE GOSPE
IVANKE JERINA
Boste rekli, kaj pa je to posebnega. Pa je! Ga. Ivanka Jerina se je
namreč odločila, da bo običajno praznovanje rojstnega dne malo
spremenila in tako je na praznovanje povabila kar nekaj svojih sorodnikov, prijateljev in znacev. Vsem je povedala, da ne sprejema
nikakršnih daril razen denarja. Pa ne zase, odločila se je, da bo
zbrani denar podarila za nakup inkubatorja. Vsi povabljeni so z
navdušenjem sprejeli predlog in tako se je za nakup naprave zbralo
500 EUR. Zelo pohvalna poteza, po kateri bi se morali zgledovati
večkrat in več ljudi. Ga. Ivanka, še enkrat iskrene čestitke za rojstni
dan in velika hvala v imenu bodočih uporabnikov inkubatorja.

URŠKA DOBLEKAR

iz Litije

Hvala vsem, ki ji prinašate cvetje in sveče
ter postojite ob njenem grobu.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darove za svete maše.
Hvala gospodu župniku Štefanu Pavliju za lepo opravljen cerkveni
obred, kresniškim pevcem, pogrebcem in vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.

Njeni: mož Rudolf in otroci z družinami

Žalujoči: hčerka Fanči in nečakinje z družinami

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Pošle so ti moči, zaprla trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš
z nami kakor prej živiš!

Človek umira vse dni življenja, še preden se zgodba neha.
Umirajo sanje, želje, hotenja brez milosti, krivde in greha.
A stvarnica snuje svoje večnostne sanje,
z njimi se nič ne končuje, vse je nadaljevanje.
(T. Pavček)

Angelca Kovič, KORK Ribče

Z A H VA L A

VPIS PREDŠOLSKIH
OTROK V VRTEC NA
POLŠNIKU
Obveščamo vas, da bo na novo začel delovati
vrtec na Polšniku v okviru Osnovne šole Litija Podružnične šole Polšnik.

VPIS za šolsko leto 2008/2009

bo potekal v ponedeljek, 30 junija 2008 od 18.
do 20. ure, v sedanjih prostorih Podružnične šole
Polšnik (v prostorih Krajevne skupnosti Polšnik)
ZA VSE ZAMUDNIKE:
od 24. do 31. avgusta 2008
v prostorih Osnovne šole Litija, CKS 2, 1270 Litija.

Vljudno vabljeni k vpisu. Veselimo se nove
šole, ki prijazno odpira svoja vrata vsem
predšolskim in šolskim otrokom.

Z A H VA L A

V 95. letu nas je zapustila draga mama, babica,
prababica, tašča, sestra in teta

ANGELA KOVAČ
roj. Borišek - Gričarjeva mama
iz Leš nad Savo

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata in sina

BRANKA ILNIKARJA
(1959-2008)
z Gornjih Raven

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za pomoč, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
sv. maše. Hvala g. župniku Gregorju, MoPZ Polšnik, pogrebcem,
praporščakom ter ZB za poslovilni govor.
Vsem še enkrat prisrčna zahvala!

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom, znancem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, podarili
cvetje, sveče, svete maše in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala Magdi in Viktorju Resniku za nesebično pomoč v
najtežjih trenutkih, hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred,
pevcem za zapete žalostinke, trobentaču, Heleni Perko in Marjanu
Kolencu za tople poslovilne besede.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Žalujoči vsi njegovi

VABILO na ogled
Kmetijsko živilskega sejma
v Gornji Radgoni
v nedeljo, 24. avgusta 2008
TRD »KAMPELC« v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije bo
tudi letos prisoten na mednarodnem
Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji
Radgoni. Vabimo vas na prijeten in
zanimiv ogled sejma in društvenega
razstavnega prostora
Odhod avtobusa bo izpred bencinskega
servisa Istrabenz iz Litije ob 6.30 uri.
Dodatne informacije:
posreduje in sprejema prijave
Bojanka Drnovšek,
GSM: 040-972-294
od 28. julija do 20. avgusta

Z A H VA L A
ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

LJUDMILE HAUPTMAN
1927 – 2008
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,
sosedom, gospodu Setničarju za zaigrano melodijo ter osebju Doma
Tisje. Hvala, ker ste sočustvovali z nami in darovali sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni.

planinski koticek
PO SLOVENSKIH GORAH OB MEJI
Planinska sezona je na vrhuncu. Lepi dnevi kar kličejo v visokogorje, kjer so odprte
vse koče, snega pa je ostalo le za vzorec
v najbolj skritih grapah, kamor nikoli ne
posije sonce.

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

Tudi litijski planinci skušamo čimbolj izkoristiti poletno sezono. Ne
mine konec tedna, da ne bi katera od sekcij ponudila vsaj enega izleta.
Za ponazoritev živahnega poletnega utripa vam tokrat predstavljam le
po en izlet vsake sekcije v preteklem mesecu. Vsem tem izletom je
skupno, da nas je pot vodila na Koroško in, da vrhovi stojijo na meji ali
pa vsaj v njeni bližini.
22. 6. 2008 se je 18 članov Savske sekcije povzpelo na Olševo, razgledno goro na meji med Slovenijo in Avstrijo. Od Ošovnika so se najprej
povzpeli na Gladki vrh in nato še na Govco in mimo Potočke Zijalke sestopili do turistične kmetije Rogar pri Sv. Duhu. Prelepi razgledi z vrha,
prijazna gozdna senca med vzponom in odlična družba so zagotovilo,
da bodo tudi prihodnji izleti sekcije tako uspešni, kot je bil ta.

Nov stanovanjski objekt na Rozmanovem trgu - Nova stolpnica na Rozmanovem trgu, bo slej ko prej sprejela nove stanovalce.
Prečudovit objekt, ki je popestril arhitektonsko monotonost te soseske.
Takšen je izgled objekta z Grbinske ceste.

Dan poprej, 21. 6. 2008 se je 42 planink in planincev udeležilo izleta Litijske sekcije na Setiče, 1922 metrov visok vrh nad Selami (Zell
Pfarre), zavedno slovensko vasjo v bližini Borovelj. Razen mene so bili
vsi ostali prvič na tem vrhu, vse pa je očaral pogled na celoten greben
Košute, ki se je tukaj postavil na ogled, kot nikjer drugje. Vrhovi od
Velikega vrha na zahodu do Tolste Košute na vzhodu si sledijo, kot
bi bili nanizani na velikanski verižici. V bližini vabi mogočni Obir, med
razgledovanjem z vrha pa smo ugotavljali, da smo skupaj v zadnjih letih
obiskali kar nekaj manj znanih bližnjih vrhov: Grlovec na Borovljami,
Sinjski vrh nad Slovenj Plajberkom, Ovčji vrh nad dolino Poden. V Selah, ki so vsaj zame najlepša koroška vas, smo si ogledali novo cerkev
z večnamensko dvorano in pokopališče. Sami slovenski nagrobniki
pričajo, da je vas trden branik slovenstva na avstrijskem Koroškem. Na
nesrečnem plebiscitu po 1. svetovni vojni je v Selah čez 95 % volivcev
glasovalo za priključitev k Jugoslaviji. Izlet smo zaključili v slovenski
gostilni Malle, ki stoji v središču vasi.

Kdaj pride na vrsto predilniška »VILA« - Predilniška »VILA«
sameva, v njej vztrajata le še dva stanovalca. Objekt že daje viden videz
popadanja. Čas dela svoje, pa vendar če v doglednem času ne bo interesenta, ki bo vilo obnovil, bo prav gotovo »Vila« klonila in se porušila.

Savski planinci na vrhu Olševe

Izleta planinske sekcije DU na Poludnik v Karnijskih Alpah se je 5. 7. 2008
udeležilo 38 članov sekcije. Redki so vrhovi, ki nudijo daljne razglede v
polnem krogu vseh 360 stopinj, Poludnik pa je eden takšnih. Vrhu manjka samo en meter, da bi se uvrstil v elitno družbo dvatisočakov. Pohod
na vrh pomeni v resnici hojo po prelepi Brški, Poludniški in Dolski planini
in čeprav smo pričakovali, da v teh krajih ne bomo slišali slovenske govorice, smo bili prijetno presenečeni, saj smo se na vseh treh planinah
lahko pogovorili po domače, čeprav so domačini trdili, da ne znajo slovensko, ampak samo malo „vindiš“. Poludnik se dviga nad Šmohorjem,
ki je največje naselje v Ziljski dolini in ki obenem označuje tudi skrajni
rob, do katerega seže slovenski jezik. Čeprav nismo imeli vseh glasov
(manjkajo tenorji, manjka Jože Kukovica), smo na Poludniški in Dolski
planini tudi zapeli venček lepih narodnih pesmi.
Tudi s takšnimi izleti na slovenske gore, ki ležijo onkraj državnih meja,
lahko krepimo samozavest naše manjšine in prispevamo k enotnemu
slovenskemu kulturnemu prostoru.
Borut Vukovič

Nova črpalka PETROL na Ljubljanski cesti odprta - Na Ljubljanski cesti zopet obratuje popolnoma nova črpalka »Petrola«, ki je
odprta 24 ur in nudi usluge (točenje goriva, če imate veljavno bančno
kartico). Čez dan pa je na črpalki tudi uslužbenec, ki vam nudi druge
usluge in klasično točenje goriva. Novost je v tem, da na črpalki poteka
enosmerni promet, tako da na črpalko lahko zapeljete le iz smeri Litija
Ljubljana.

S Poludnika je imeniten razgled

Litijski planinci na Setičah

