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iz uredništva
Nekaj prireditev ob občinskem prazniku je že za nami. Udeležba 
nastopajočih je bila zelo velika. Šolarji se veselijo počitnic, ostali 
pa letnega dopusta za nabiranje novih moči. Poletno dogajanje 
nam lahko posredujete, saj bo časopis izšel tudi v poletnih me-
secih.   

Prispevke pošljite do 08.07.2016 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

5. tačkov festival 
– malo moker,  

a vesel!
V petek, 10. junija 2016, se je zaključil 5. Tačkov festival. Po-
vezovali so ga pestro gledališko-lutkovno dogajanje, likovno-
-literarni natečaj, kinološko osveščanje in predvsem spodbu-
janje medsebojnega sodelovanja. Spominski del Tačkovega 
festivala je s svojim obiskom in spominjanjem na kolega in 
prijatelja Naceta Simončiča osmislila spoštovana in cenjena 
slovenska igralka Ivanka Mežan.
Dopoldansko deževje je 9. in 10. junija dopoldan sicer malo po-
kvarilo načrte organizatorjem, saj niso uspeli prikazati kinolo-
škega dogajanja v parku na Stavbah. Si je pa 750 otrok ogledali 
lutkovno predstavo domače skupine Li-LU Medved in dežnik ter 
predstavo Gledališča desni žepek Poklic coprnice Mice. Obisko-
valci so spoznali tudi delo in poslanstvo pasjega zavetišča Meli 
v Trebnjem, saj so festivalu želeli dati rdečo nit odgovornosti do 
zapuščenih in izgubljenih živali. Obiskovalce je navdušila tudi li-
kovna razstava Kraševci – Sinovi burje (Notranjski muzej Postojna 
in slikar Blaž Vehovar).

Tačkov festival je potekal v znamenju stripovskega natečaja z na-
slovom Našli smo psa. Prispelo je 500 del, ki so razstavljena v 
litijski galeriji knjižnice. Izjemen odziv je presenetil komisijo, ki 
je izbrala 15 najbolj prepričljivih zgodb v sliki in besedi ter jim 
namenila praktične ustvarjalne nagrade.
Spominski večer v knjižnici je namenjen Nacetu Simončiču, ki nas 
je s svojim delovanjem navdihoval in spodbudil v pripravi Tačk-
ovega festivala. O Nacetu in njegovi gledališki karieri v partizan-
skem gledališču smo se pogovarjali z njegovo gledališko kolegico 
in prijateljico, igralko Ivanko Mežan. Tople in Nacetu izredno na-
klonjene so bile njene misli, ki jih je zbrano ter čustveno delila z 
obiskovalci prireditve. Prireditev so polepšale pevke Učiteljskega 
pevskega zbora KUD Litus, ogledali smo si tudi krajše dokumen-
tarne filmske in fotografske izseke o Nacetovih gledaliških letih. 
Gradivo so nam prijazno odstopili: Muzej novejše zgodovine Slo-
venije, Univerza v Ljubljani - AGRFT, Lutkovno gledališče in druži-
na Cerar. 
Z gostjo Ivanko Mežan 
smo doživeli nepozaben 
spominski sprehod v 
čas rojstva slovenskega 
narodnega gledališča, ki 
ga je v partizanskih letih 
soustvarjal tudi Nace 
Simončič. Znova smo 
se tudi prepričali, da je 
krog ljudi, ki so poznali 
Naceta Simončiča izje-
men in poseben. 
Sonce je v petek popol-
dan pregnalo oblake in zaključek Tačkovega festivala se je lahko 
dogajal pod kostanji v parku na Stavbah. Živahno moderiranje 
povezovalca Lovra, ki je predstavljal aktivnosti festivala, so obi-
skovalce usmerjale v različne kotičke. V bralnem kotičku v Knji-
žnici pod kostanji sta potrpežljivo na mlade bralce čakali psički iz 
terapevtskega Društva Tačke pomagačke. Društvo Tačke in repki 
je spodbujalo k ustvarjalnosti z origami tehnikami. V delavnici lutk 
so nastajale ročne lutke iz nogavičk – seveda so bili to kužki, ki so 
nastopali tudi v mini gledališču pod kostanji. Tačkove palačinke 
so pekle prijazne članice Turističnega društva Litija, na odru pa 
lastniki predstavili različne kužke. (foto: arhiv Knjižnice Litija) 

(Nadaljevanje na 7. strani)

V A B I L O 
Združenje za vrednote  

slovenske osamosvojitve in 
Občina Litija 

vabita ob 25. letnici Slovenske države na srečanje 
poslancev osamosvojitvene skupščine,  

članov osamosvojitvene vlade, članov koordinacijske 
skupine za obrambo Slovenije in utemeljiteljev  

slovenske državnosti v kulturi in umetnosti. 

Srečanje bo v soboto, 25. junija 2016 ob 17.00 uri 
na Geossu v Sp. Slivni.

kresovanJe in 
proslava,

23.6.2016, Janče
Tradicionalno kresovanje in proslava SLS 

ob dnevu državnosti bo v četrtek,  
23. junija 2016, z začetkom ob 19. uri.

letos 
novomaŠnik 
iz Gabrovke

V Mesecu juniju bo v Gab-
rovki velika slovesnost nove 

maše g. Bošt-
jana Kotarja, 
ki se je odločil 
za duhovniški 
poklic. V sobo - 
to, 25. 6. 2016 
ob 19.00 uri 
bo sprejem novomašnika v farni cerkvi v  Gabrov-
ki. V nedeljo, 26.6.2016 ob 10.00 uri pa bo slo-
vesnost nove maše prav tako v farni cerkvi.

Vljudno vabljeni na obe slovesnosti.

Jesenje 24, 1281 Kresnice
Gsm: 031 531 494

E-mail: info@streha-gricar.si

ZAPOSLIMO ZANESLJIVEGA 
IN MARLJIVEGA SODELAVCA!

slavnostna akaDemiJa 
ob 9. občinskem  

praznikU
Ob devetem občinskem prazniku Občine Litija, je na 
slavnostni akademiji, ki je potekala na dan praznika 
16.6.2016 v kulturnem centru v Litiji, Zlato plaketo 
Občine Litija prejela PREDILNICA LITIJA d.o.o. ob 130 
letnici poslovanja. Podjetje je eno najstarejših teks-
tilnih obratov v Sloveniji in je družbeno odgovorno z 
močno podporo lokalnemu okolju.

PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE LITIJA ZA LETO 2016 so 
prejeli: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko pod-
jetje Litija ob 60 letnici uspešnega delovanja in sodelo-
vanja z občino Litija, Osnovna šola Litija Podružnica s 
prilagojenim programom ob 50 letnici vzgojno izobraže-
valnega dela z otroki s posebnimi potrebami, ob 80 le-
tnici žup nije in zglednega sodelovanja, oktet Valvasor ob  
30 let nici odličnega pevskega udejstvovanja, Mirko Plaz-
nik za dolgoletno delovanje na področju športa, Jožef 
Lajevec za velik doprinos pri promoviranju občinskih in 
državnih simbolov ter za 20 letno vodenje domoljubnega 
projekta Dan slovenske zastave na Geoss-u.

Gost na osrednji slovesnosti je bil predsednik državnega 
sveta Mitja Bervar, v kulturnem programu so sodelovali; 
Ženska in moška vokalna skupina Lipa ter Dramska sku-
pina P.I.I.N. iz Čateža z recitalom poezije Toneta Pavčka.
Ob praznovanju občinskega praznika je župan Franci Ro-
kavec podelil tudi srebrnike Geoss lanskoletnim ZLATIM 
MATURANTOM Gimnazije Litija. Prejeli so jih: Neli Mlinar, 
Matjaž Cirar, Lučka Guna, Polona Blaznik, Jan Burger.

OBČINA LITIJA

OBČINA LITIJA

4. litiJski tek

Zavod za kulturo, mladino in šport je v soboto 11.6.2016 
organiziral 4. Litijski tek. Na njem je sodelovalo 584 te-
kačev: 120 predšolskih otrok, 254 učencev osnovnih šol 
Litija, Gradec, Gabrovka in Šmartno, 25 dijakov srednjih 
šol, največ dijakov Gimnazije Litija, 79 tekačev na 10 ki-
lometrov, 32 članov ekip in 74 tekačev na 2. spominskem 
Tajinem teku. Tekačev je vsako leto več, zelo smo veseli, 
da narašča tudi število navijačev in vsi skupaj smo v cen-
tru Litije ustvarili čudovito športno vzdušje – pravi športni 
praznik.   (Nadaljevanje na 4. strani)

Foto: Aco J.
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SUBVENCIONIRANJE VARSTVA 
PREDŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKEM LETU 

2016/17 V OBČINI LITIJA ZA OTROKE,  
KI NISO DOBILI VRTCA

(zavrnjene vloge pri spomladanskem vpisu)
Občinski svet Občine Litija je na svoji 11. redni seji dne 8.6.2016 
sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranem 
varstvu otrok. Edina sprememba je ta, da se omenjeni Pravilnik 
podaljša še za naslednje šolsko leto 2016/2017.
Na podlagi sprejetega pravilnika, so do subvencioniranja upravi-
čeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, 
če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
-  da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na 

območju Občine Litija, 
- da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
-  da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za 

katerega se uveljavlja subvencija,
-  da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na obmo-

čju Občine Litije (Ur.list RS, št. 107/11) v rednem razpisnem 
roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za 
obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi preza-
sedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in 
hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo or-
ganizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,

-  da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status 
dijaka oziroma študenta,

-  da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega 
starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, 
ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je 
od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebi-
vališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o 
dejanskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko 
plačujejo »privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih 
otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj nave-
denih pogojev prejeli 100 EUR mesečne subvencije, medtem ko 
tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo ali 
drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa 
bodo prejeli 50 EUR mesečne subvencije. Subvencije ni mogoče 
uveljavljati med šolskim letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne gle-
de na to, če je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj za sprejem 
v vrtec in če so starši od vrtca med šolskim letom po 1.9.2016 
dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec. 
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 
2016/2017 uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni 
strani občine www.litija.si oziroma jo lahko dobijo na Občini  
Litija, Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo potrebno priložiti obvesti-
lo vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, 
potrdilo o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo 
o šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, da imata starša status 
dijaka oziroma študenta. K vlogi je potrebno predložiti tudi ustre-
zno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu 
otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 2016/17 
in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali popolno 
vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v zvezi s sub-
vencijo se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, občinska 
uprava tel. 01/8963-438 - Karmen Merela.

CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE  
V OBČINI LITIJA SE NISO SPREMENILE

Občinski svet Občine Litija je na svoji 11. redni seji dne 8.6.2016 
odločil, da bodo od 1.9.2016 dalje cene programov predšolske 
vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašale mesečno 
na otroka:
- v Vrtcu Litija:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
- oddelek prvega starostnega obdobja 441,60
- oddelek drugega starostnega obdobja 344,54
-kombinirani oddelek 366,24
2. Posebni program
- razvojni oddelek 839,24

- v Vrtcu Čebelica:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 365,89

- v Vrtcu Polhek Polšnik: 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 360,49

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
-  Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 

EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in 
popoldanske malice 0,35 EUR). 

-  Vrtec Čebelica 1,45 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 
0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,17 EUR, kosila 0,64 EUR 
in popoldanske malice 0,30 EUR). 

-  Vrtec Polhek Polšnik 1,91 EUR (v tem znesku znaša vrednost zaj-
trka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 EUR, kosila 1,15 
EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta bo Občina Litija še 
naprej nudila staršem subvencijo za koriščenje rezervacije v pri-
meru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi bolezni med letom 
ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega do naj-
več dveh mesecev. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali 
najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec. Prispevek staršev za 
rezervacijo po plačilnih razredih je naslednji:

DOHODKOVNI 
RAZRED

PLAČILO STARŠEV  
V ODSTOTKU

OD CENE PROGRAMA

PRISPEVEK STARŠEV 
ZA REZERVACIJO  
V EUR (DNEVNO)

1. plačilni razred 0% 0,00
2. plačilni razred 10% 1,20
3. plačilni razred 20% 2,20
4. plačilni razred 30% 3,20
5. plačilni razred 35% 3,80
6. plačilni razred 43% 4,60
7. plačilni razred 53% 5,60
8. plačilni razred 66% 7,00
9. plačilni razred 77% 8,20

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter v skladu z drugo in de-
seto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-

ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUU-
JFO), 11. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06 in 12/11) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 
2016 (Uradni list RS, št. 15/16), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV 

S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2016
1.  NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELJUJE  

SREDSTVA
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija

2.  OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO  
ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA

V proračunu Občine Litija za leto 2016 so za namen predmetnega 
javnega razpisa v okviru proračunske postavke »1122 Kmetijsko 
svetovalna služba in kmetijska društva« zagotovljena sredstva v vi-
šini 14.700 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje 
pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej 
točki javnega razpisa.

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s 
področja kmetijstva v letu 2016, pri čemer morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena v letu 2016 za dejavnosti društva, izvedene v 
letu 2016.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva v občini Litija, ki so lahko upravičeni le do sredstev za 
svoje aktivnosti, izvedene v letu 2016.
Upravičeni so naslednji stroški:
 - stroški strokovnega izobraževanja,
 - stroški promocijske dejavnosti,
 -  stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah ali 

tekmovanjih. 
Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala največ do 100 % 
njihove vrednosti, lahko pa glede na višino razpoložljivih proračun-
skih sredstev tudi manj.

4. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
 -  sedež na območju občine Litija,
 -  sedež izven občine Litija, če ima več kot polovica registriranih 

članov društva stalno prebivališče na območju občine Litija,
 -  sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na 

območje občine Litija in se izvaja v interesu Občine Litija,
Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in združenja s po-
dročja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati oba naslednja pogoja:
 -  imajo registrirano dejavnost na področju kmetijstva, kar je raz-

vidno iz fotokopije temeljnega akta društva oz. združenja, 
 -  so v primeru, da so bila pogodbena stranka Občine Litija v ob-

dobju 2011-2015, izpolnila vse svoje obveznosti do Občine Litija 
iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva. 

V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega raz-
pisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava izloči in se je ne oce-
njuje po merilih.

5. MERILA 
Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali 
vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so:

TOČKE 
Kakovost prijavne vloge največ: 25
Število aktivnih članov pri izvajanju na razpis  
prijavljenih dejavnosti

največ: 25

Stopnja aktivnosti članov pri izvajanju na razpis  
prijavljenih dejavnosti

največ: 25

Izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti 
(kakovost programa)

največ: 25

Skupaj največ 100

Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, 
da se vrednost razpisnih oz. razpoložljivih sredstev deli s seštev-
kom vseh točk, dodeljenih prijavljenim društvom, ki so pri ocenje-
vanju dosegli vsaj 60 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki 
zberejo več kot 60 točk, in sicer po naslednji formuli: 

Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost 
točke x število doseženih točk s strani tega upravičenca

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisa-
ni in - če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
 - fotokopija temeljnega akta,
 - dokazilo o registraciji društva,
 - seznam članov društva s stalnim prebivališčem iz občine Litija,
 - finančno poročilo in poročilo o delu društva v preteklem letu,
 -  letni program dela za leto 2016, ki mora biti finančno ovredno-

ten.

7.  DATUM ODPIRANJA VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV 
05.07.2016

8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana 
Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter 
pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru 
formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. 
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno 
ali v roku, se bodo zavrgle. 

Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še 
strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali 
vse razpisne pogoje. 
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sred-
stev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi 
sredstev upravičencem bo s strani župana izdan sklep o višini odo-
brenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev 
lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se 
uredijo s pogodbo. Če se društvo oz. združenje v roku 8 dni od 
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za 
pridobitev sredstev.

9.  NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV 
SREDSTEV

Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (II. 
nadstropje) ali pa jo pošljejo priporočeno po pošti. Prijave morajo 
biti osebno predložene najkasneje 30.06.2016 do 12. ure oziroma 
oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni 
strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z 
označbo »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DE-
JAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2016«.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dosta-
vljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo pri-
jave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja 
prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili jav-
nega razpisa.

10. ROK O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v 
roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. 

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih 
ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Raz-
pisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: 
www.litija.si. 
Kontaktna oseba je Peter Repovš. 

12. OSTALE DOLOČBE 
V primeru naknadne ugotovitve, da društvo oz. združenje ne izpol-
njuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo 
prijavo.
 OBČINA LITIJA

Župan Franci ROKAVEC

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO  
IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV  

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
Občina Litija in Osnovna šola Litija vabita na 37. slovesnost ob 
vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, ki 
bo v ponedeljek, dne 27. 6. 2016, ob 18. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Gabrovka-Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka.
V Zlato knjigo so lahko vpisani učenci, ki so obiskovali osnovne šole 
v Občini Litija in so dosegli v zadnjih štirih letih šolanja povprečno 
oceno, ki ne sme biti nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. 
do 9. razreda. Učenec ima lahko v posameznem razredu največ 
eno oceno »dobro (3) «. V Zlato knjigo so lahko vpisani tudi učenci 
s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki obiskujejo osnovne šole 
izven območja Občine Litija, če izpolnjujejo zgoraj navedene pogo-
je in če občina pravočasno prejme podatke o njih.
V Zlato knjigo so lahko vpisani tudi učenci Glasbene šole Litija-
-Šmartno ali druge glasbene šole, ki imajo stalno prebivališče v 
Občini Litija, in so zaključili glasbeno šolanje v izbranem programu 
na nižji oziroma višji stopnji in so bili v vseh razredih pri glavnem 
predmetu ocenjeni z odlično oceno.
Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov se delijo na področje 
znanja in področje športa ter so naslednji:
Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja 
znanja:
a)  osnovne šole: doseženo zlato priznanje ali skupinsko prvo me-

sto oziroma zlato priznanje ali prva tri mesta na posamičnih 
državnih tekmovanjih s področja znanja, ki so vsako leto obja-
vljena v Koledarju šolskih tekmovanj, ki ga objavlja Ministrstvo, 
pristojno za izobraževanje;

b) glasbene šole:
 -   doseženo zlato ali srebrno priznanje na državnem ali medna-

rodnem tekmovanju mladih glasbenikov in plesalcev RS;
 -   doseženo zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih 

glasbenikov RS;
c)  podružnica s prilagojenim programom: osvojeno zlato priznanje 

ali prvo mesto na državnih tekmovanjih s katerega koli področja.
Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja 
športa:
 -   dosežen status kategoriziranega športnika po veljavnih merilih 

OKS v tekočem šolskem letu;
 -   dosežena ekipna ali posamična uvrstitev med prva tri mesta 

na državnih ali mednarodnih tekmovanjih po pravilih panožnih 
športnih zvez ali na šolskih športnih tekmovanjih, ki jih organi-
zira pristojni zavod za šport RS.

Starše otrok, ki stalno prebivajo na območju Občine Litija, šolo pa 
obiskujejo izven matične občine, obveščamo, da bodo otroci lah-
ko vpisani v Zlato knjigo ali Knjigo dosežkov Občine Litija, če nam 
bodo najkasneje do petka, 17. 6. 2016, predložili potrebne podatke 
in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.
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GospoDarstvo v občini litiJa
Poslovanje poslovnih subjektov v Zasavski regiji in naši občini Litija. Litiji gre dobro.

poročilo o spremlJanJU sklaDnosti in zDravstvene 
Ustreznosti pitne voDe za leto 2015

na sistemih oskrbe s pitno vodo v upravljanju KSP Litija d.o.o.

Podatke iz letnih poročil je predložilo 986 družb in 1.507 pod-
jetnikov iz Zasavske regije, od tega 293 ali 29,7 % družb in 475 
ali 31,5 % podjetnikov s sedežem v občini Litija. Naša bčina je v 
Zasavski regiji od 1.1.2015.
Iz občine Litija LP za leto 2015 ni predložilo 12 podjetnikov in 7 
družb, ki so sicer zavezanci za predložitev LP. Registriranih pod-
jetnikov je sicer precej več (po podatkih iz Poslovnega registra 
Slovenije jih je bilo v Litiji ob koncu leta 589), vendar so nekateri 
t.i. »normiranci« (obdavčeni na podlagi dobička z upoštevanjem 
normiranih odhodkov) in jim ni potrebno predložiti LP.
Družbe s sedežem v občini Litija so imele 1.329 zaposle-
nih (19,7 % vseh zaposlenih pri zasavskih družbah), ustvarile 
so 156,6 milijona evrov prihodkov (21,2 % prihodkov vseh za-
savskih družb), od tega 47,9 milijona evrov s prodajo na tujem 
trgu. Ustvarile so 10,7 milijona evrov neto čistega dobička, 
16 % več kakor v letu 2014. Zasavska regija je sicer imela negativen poslovni izid – neto čisto izgubo v znesku 1,5 milijon evrov.
Pri podjetnikih s sedežem v občini Litija je bilo zaposlenih 281 delavcev (brez nosilcev dejavnosti – torej skupaj 756), 

ustvarili so 31,1 milijona evrov prihodkov in imeli 2,2 mili-
jona evrov neto podjetnikovega dohodka (pozitivni poslovni 
izid podjetnikov), 5 % manj kakor v letu 2014. Po deležu neto po-
zitivnega rezultata so bili podjetniki iz Litije z 29,8 % deležem na 
drugem mestu za občino Zagorje. Zasavski podjetniki so skupaj 
ustvarili 7,2 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka.

Primerjava družb po letih v občini Litija:
OBČINA LITIJA 2012 2013 2014 2015

Št. družb 278 277 278 293
Št. zaposlenih 1098 1155 1253 1329

Primerjava podatkov o končnih rezultatih poslovanja zasav ske regije z vključenimi podatki z občino Litija in brez občine 
Litija (zneski so v mio EUR):

Gospodarske družbe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neto čisti dobiček/izguba 15,8 23,0 27,7 13,0 -6,1 -3,0 -6,0 -7,2 -2,5 26,9 -1,5
Neto čisti dobiček/izguba (brez občine Litija) 12,6 19,3 22,4 8,8 -6,0 -5,2 -9,0 -12,1 -10,2 17,7 -12,3

Samostojni podjetniki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Neto podjetnikov dohodek 6,9 7,9 9,3 8,9 5,3 5,1 6,2 5,2 6,2 8,1 7,2
Neto podjetnikov dohodek (brez občine Litija) 4,4 4,9 6,3 6 3,7 3,6 4,3 3,5 4 5,3 5,1

Dolžnost občine je, da pomaga gospodarstvu, da se krepi in hitreje razvija. Na vidiku je kar nekaj ukrepov, ki bodo prinesli našemu 
gospodarstvu pozitive učinke. Bistven poudarek je na izboljšanju pogojev in večji prijaznosti občine za gospodarski razvoj. Želim 
si, da bi bilo v naši občini vedno več zaposlenih naših občanov. Zavedam se, da je močno gospodarstvo garant za celotni razvoj 
občine. 

Boris DOBLEKAR
Podžupan Občine Litija

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 
d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) 

zagotavlja nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustrezno-
stjo pitne vode v okviru notranjega nadzora na vseh sis-
temih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja. No-
tranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, 
ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizi-
kalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost 
za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter 
vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih 
Kontrolnih Točkah - KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskr-
bi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Sestavni 
del HACCP načrta je tudi Program odvzema vzorcev pitne 
vode. Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne 
vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je prilagojeno 
povprečni dnevni porabi pitne vode. Storitev odvzema vzor-
cev pitne vode in nadaljnje preiskave je v letu 2015 izvajal 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s katerim 
ima upravljavec sklenjeno pogodbo. 
Poleg notranjega nadzora pa pristojno Ministrstvo za zdrav-
je zagotavlja spremljanje pitne vode - monitoring, s kate-
rim se preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika 
o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26704, 92/06 
in 25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi), zlasti 
zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi 
I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec monitoringa v letu 2015 je 
bil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec pa 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
Poročilo za leto 2015 po posameznih sistemih za oskrbo 
s pitno vodo podajamo v skrajšani obliki. Poročila v daljši 
obliki, skupaj z rezultati mikrobioloških in fizikalno kemij-

skih preskušanj za posamezne vodovodne sisteme, pa so 
dostopna na spletni strani upravljavca www.ksp-litija.si 
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilni-
kom o pitni vodi, smo ocenili na podlagi opravljenih teren-
skih meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemij-
skih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem 
oskrbovalnem sistemu. 

1.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
LITIJA - ŠMARTNO

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo Litija - Šmartno se na-
paja iz dveh drenažnih vodnih virov na lokaciji Gozd-Reka 
in vrtine Gozd-Reka, znotraj katerih so vrednosti presku-
šenih parametrov v pitni vodi približno enake. Poleg zaje-
tij v Gozd-Reka pa sistem lahko napajamo tudi iz vodnjaka 
ob Ljubljanski cesti v Litiji. Slednji vodni vir je pod stalnim 
nadzorom, čeprav služi kot nadomestni vodni vir. Ime oskr-
bovalnega območja je Litija - Šmartno. S pitno vodo se iz 
vodovodnega sistema Litija - Šmartno oskrbuje 8.490 upo-
rabnikov v naseljih Litija, Šmartno, Breg, Tenetiše in Zgornji 
Log. V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem 
območju znašala 447.136 m3, torej v povprečju 1.225 m3 
dnevno. 
Dezinfekcija pitne vode se opravlja s plinskim klorom. 
Vsebnost prostega preostalega klora, na iztoku vode iz vo-
dohrana, stalno merimo z avtomatskim merilcem klora, kar 
omogoča večji nadzor in odpravo morebitnih odstopanj v 
najkrajšem možnem času. Poleg avtomatskega merjenja 
vsebnosti prostega klora pa redne meritve izvajamo tudi s 
prenosnim kolorimetrom in rezultati merjenj na odjemnih 
mestih se gibljejo med 0,20 in 0,40 miligramov prostega 

klora na liter vode. Drugi postopki priprave pitne vode v 
tem sistemu niso potrebni. 
V letu 2015 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodo-
vodnem sistemu Litija - Šmartno opravljeno 10 pregledov 
pri čemer je bilo skupaj odvzetih 41 vzorcev pitne vode za 
nadaljnje mikrobiološke preiskave in 2 vzorca za fizikalno 
kemijska preskušanja. Vsi vzorci so bili glede na obseg in 
rezultate izvršenih preiskav skladni z določili Pravilnika o pi-
tni vodi, oziroma rezultati niso presegali mejnih dovoljenih 
koncentracij. 
V okviru državnega monitoringa v letu 2015 so rezultati 
opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj 
vseh odvzetih vzorcev pitne vode izkazovali skladnost s Pra-
vilnikom o pitni vodi. 
V splošnem lahko ocenimo, da je bila pitna voda v omrež-
ju sistema za oskrbo s pitno vodo Litija - Šmartno, v letu 
2015, glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu 
opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih presku-
šanj, zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo pa varna.

2.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
KRESNICE -KRESNIŠKI VRH

Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški Vrh se napaja iz 
dveh drenažnih vodnih virov in sicer zajetja Kamen in Kla-
den. Posledično je sistem razdeljen na dva oskrbovalna ob-
močja in sicer Kresnice in Kresniški Vrh. S pitno vodo se 
iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški Vrh oskrbuje 
940 uporabnikov v naseljih Kresnice in Kresniški Vrh. V letu 
2015 je distribucija pitne vode navodovodnem sistemu zna-
šala 38.167 m3, torej v povprečju 104 m3 dnevno. Dezinfek-
cija pitne vode se za oskrbovalno območje Kresnice opra-
vlja v vodohranu pri cerkvi v Kresnicah in sicer z natrijevim 
hipokloritom. Na oskrbovalnem območju Kresniški Vrh se 
dezinfekcija ne izvaja.
V letu 2015 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovo-
dnem sistemu Kresnice – Kresniški Vrh opravljeni trije pre-
gledi pri čemer je bilo skupaj odvzetih 9 vzorcev pitne vode 
za nadaljnja mikrobiološka preskušanja.V okviru državnega 
monitoringa je bilo na mikrobiološka preskušanja odvzetih 
5 vzorcev pitne vode iz omrežja. Mesto vzorčenja je bilo v 
P.Š. Kresnice. 
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2015, v okviru 
notranjega nadzora, odvzet1 vzorec pitne vode za osnovna 
fizikalno kemijska preskušanja in THM – stranski produkti 
kloriranja. V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti4 
vzorci pitne vode za redna kemijska preskušanja in 1 vzo-
rec za občasna kemijska preskušanja. Rezultati so izkazo-
vali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili 4 
odvzeti vzorci pitne vode, neskladni z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v manj-
šem številu (2-4 CFU/100ml). Na oskrbovalnem območju 
Kresnice se voda razkužuje z natrijevim hipokloritom in 1 
odvzeti vzorec vode v okviru državnega monitoringa je bil 
neskladen zaradi okvare na klorirni napravi, ki je bila nemu-
doma odpravljena. 
Trije neskladni vzorci pitne vode, ki so bili odvzeti, 
12.11.2015, na oskrbovalnem območju Kresniški Vrh, kjer 
se voda ne razkužuje, so izkazovali prisotnost koliformnih 
bakterij. Vzorci so bili odvzeti na zajetju Kamen, v vodo-
hranu in na izlivkah uporabnikov. Vzorec odvzet na zajetju 
je izkazoval skladnost, medtem ko so odvzeti vzorci v vo-
dohranu in na uporabi vsebovali koliformne bakterije. Re-
zultati mikrobioloških preiskav na oskrbovalnem območju 
Kresniški Vrh kažejo, da prihaja do okužb v vodohranu, ki 
je glede na njegovo tehnično – sanitarno stanje potreben 
obnove.
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodoKresnice 
– Kresniški Vrh varna, kljub prisotnosti koliformnih bakterij, 
ki v manjšem številu ne predstavljajo večjega tveganja za 
zdravje uporabnikov.

3.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO 
GOLIŠČE

Vodovodni sistem Golišče se napaja iz vrtine Golišče (Go-
1/01). S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Golišče 
oskrbuje 375 uporabnikov v naseljih Golišče in Veliki Vrh. 
V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem ob-
močju znašala 8.551 m3, torej v povprečju 24 m3 dnevno. 
Voda se pripravlja in sicer se s pomočjo filtrov odstranjuje-
ta železo in mangan. Dezinfekcija vode se na tem sistemu 
ne opravlja. 
V letu 2015so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode za mikrobiolo-
ška preskušanja. ki so izkazovali skladnost s Pravilnikom o 
pitni vodi. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta 
2 vzorca za mikrobiološka preskušanja in 1 vzorec je izka-
zoval povečano število kolonij pri 37°C.
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 odvzeli 1 
vzorec pitne vode, ki je bil preiskan tudi na vsebnost železa 
in mangana. V okviru državnega monitoringa sta bila odvze-
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ta dva vzorca pitne vode za redna kemijska preskušanja in 
vsi rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi.
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Golišče, 
varna kljub temu, da je vzorec vode, odvzet v okviru držav-
nega monitoringa, izkazoval prisotnost povečanega števila 
kolonij pri 37°C, ki pa ne predstavljajo tveganja za zdravje 
uporabnikov. 

4.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
MALA GOBA

Vodovodni sistem Mala Goba se napaja iz vrtine Mala Goba 
(MG-1/99). S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskr-
buje 79 uporabnikov v naseljih Mala Goba, Preženjske Njive 
in Velika Goba. V letu 2015 je distribucija pitne vode na 
oskrbovalnem območju znašala 5.176 m3, torej v povpre-
čju 14 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne 
opravlja. 
V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovo-
dnem sistemu Mala Goba opravljen en pregled, pri čemer 
so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode za mikrobiološka presku-
šanja in vsi so izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni 
vodi..
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2015na siste-
mu javne oskrbe s pitno vodo Mala Goba odvzet 1 vzorcev 
pitne vode za nadaljnja preskušanja – redna kemija. Re-
zultati fizikalno kemijskega preskušanja so pokazali, da je 
vzorec pitne vode glede na obseg opravljenih preskušanj 
ustrezal zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za 
nadaljnja kemijska in mikrobiološka preskušanja v sistemu 
javne oskrbe s pitno vodo Mala Goba ne odvzemajo.
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Mala 
Goba varna.

5.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
KONJŠICA

Vodovodni sistem Konjšica se napaja iz vrtine Konjšica 
(Kov-1/98). S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskr-
buje 138 uporabnikov v naseljih Konjšica in Ravne. V letu 
2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju 
znašala 3.077 m3, torej v poprečju 9 m3 dnevno. Dezinfek-
cija vode se na tem sistemu ne opravlja.
V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovo-
dnem sistemu Konjšica opravljen en pregled, pri čemer so 
bili odvzeti 3 vzorci pitne vode za nadaljnje mikrobiološke 
preiskave in 1 vzorec za fizikalno kemijska preskušanja.
Rezultati preskušanj so pokazali, da so vzorec pitne vode 
glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezal zahtevam 
Pravilnika o pitni vodi.
V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za 
nadaljnja kemijska in mikrobiološka preskušanja v sistemu 
javne oskrbe s pitno vodo Konjšica ne odvzemajo.
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Konjši-
ca, glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opra-
vljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj, 
zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo pa varna.

6.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
VAČE

Vodovodni sistem Vače se napaja iz vrtine Vače (V-1/99). 
S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje 480 
uporabnikov v naseljih Vače in Klenik ter Potok (del) in Rž-
išče (del). V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskr-
bovalnem območju znašala 24.820 m3, torej povprečno 
68 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne  
opravlja.
V okviru notranjega nadzora vodovodnega sistema Vače je 
bil, 24.2.2015, sočasno izveden tudi pregled oskrbovalnega 
območja Slivna – Mala sela. Na oskrbovalnem območju sta 
bila odvzeta dva vzorca pitne vode in oba sta izkazovala 
skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. Distribucija pitne vode 
na oskrbovalnem območju Slivna - Mala sela znaša 4.704 
m3, torej povprečno 12,8 m3 na dan.
V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodo-
vodnem sistemu Vače izvedena dva pregleda, pri čemer je 
bilo skupaj odvzetih 8 vzorcev pitne vode. Vokviru državne-
ga monitoringa sta bila odvzeta 2 vzorca vode za nadaljnja 
preskušanja in vsi so izkazovali skladnost z zahtevami Pra-
vilnika o pitni vodi. 
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 na siste-
mu javne oskrbe s pitno vodo Vače odvzeli 1 vzorec pitne 
vode. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta dva 
vzorca pitne vode za redna kemijska preskušanja in vsi re-

zultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi.
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vače 
varna. Tudi za oskrbovano območje Mala sela- Slivna, ki 
se s pitno vodo oskrbuje iz vodohrana Gora, ki ga upravlja 
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., se ocenjuje, da je 
oskrba s pitno vodo varna.

7.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
OKROG –ČATEŠKA GORA

Vodovodni sistem Okrog – Čateška Gora se napaja iz vrtine 
Okrog (ČG-1/02). S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 
oskrbuje 105 uporabnikov v naseljih Okrog (del), Čateška 
Gora in Gabrska Gora (del). V letu 2015 je distribucija pi-
tne vode na oskrbovalnem območju znašala 3.472 m3, to-
rej povprečno 9,5 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem 
sistemu ne opravlja. 
V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovo-
dnem sistemu Okrog – Čateška Gora opravljen en pregled, 
pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode.V okviru držav-
nega monitoringa sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode za 
nadaljnje mikrobiološke preiskave in vsi so izkazovali skla-
dnost s Pravilnikom o pitni vodi
V letu 2015 smo na sistemu javne oskrbe s pitno vodo 
Okrog – Čateška Gora odvzeli 1 vzorec pitne vode za redna 
kemijska preskušanja, ki je bil glede na opravljena presku-
šanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v okviru notranjega 
nadzora odvzet 1 vzorcev, v okviru državnega monitoringa 
pa sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemij-
ska preskušanja na osnovne kemijske parametre. Rezultati 
fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg presku-
šanj, izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Okrog 
– Čateška Gora, varna.

8.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
RIBČE

Vodovodni sistem Ribče se napaja iz zajetja Zapodje. S pi-
tno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje 340 uporab-
nikov v naseljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribče. V letu 
2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju 
znašala 9.214 m3, torej povprečno 26 m3 dnevno. Dezinfek-
cija vode se na tem sistemu izvaja z UV napravo, namešče-
no na zajetju Zapodje. 
V letu 2015 sta bila, v okviru notranjega nadzora na vodo-
vodnem sistemu Ribče opravljena dva pregleda, pri čemer 
je bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode za mikrobiološka pre-
skušanja.Vzorec vode odvzet na zajetju pred UV napravo 
je bil neskladen. V okviru državnega monitoringa sta bila 
odvzeta 2 vzorca vode na mikrobiološka preskušanja in 
oba sta izkazovala skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni  
vodi. 
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 na siste-
mu javne oskrbe s pitno vodo Ribče odvzeli 1 vzorec pitne 
vode za redna kemijska preskušanja. V okviru državnega 
monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo 
Ribče odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska 
preskušanja na osnovne kemijske parametre. Rezultati fizi-
kalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, 
izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pi-
tno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Ribče 
varna.

9.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
GABROVKA

Vodovodni sistem Gabrovka se napaja iz dveh drenažnih vo-
dnih virov in sicer zajetja Velika Preska in Hohovica. S pitno 
vodo se iz vodovodnega sistema Gabrovka oskrbuje 550 
uporabnikov v naseljih Moravče, Klanec, Tlaka, Gabrovka in 
Moravška Gora -del. V letu 2015 je distribucija pitne vode 
na oskrbovalnem območju znašala 26.348 m3, torej v pov-
prečju 72 m3 dnevno. V avgustu 2015 se je pričela izvajati 
dezinfekcija pitne vode z natrijevim hipokloritom na zajetju 
Velika Preska. Iz tega zajetja so oskrbovani vodohrani Ja-
vorje, Roje in Rigel, torej je v pitni vodi na izlivkah uporabni-
kov, ki se oskrbujejo preko teh vodohranov, prisoten prosti 
klor, v koncentraciji med 0,10 in 0,40 mg/l.
V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovo-
dnem sistemu Gabrovka opravljena dva pregleda pri čemer 
je bilo skupaj odvzetih 11 vzorcev pitne vode za mikrobiolo-
ška preskušanja.V enem vzorcu so bile prisotne koliformne 
bakterije.
V okviru državnega monitoringa je bilo na mikrobiološka 
preskušanja odvzetih pet vzorcev pitne vode iz omrežja. 

Mesto vzorčenja je bilo v Osnovni šoli Gabrovka in 3 vzorci 
so izkazovali neskladnost.
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2015 v okviru 
notranjega nadzora, odvzeten vzorec pitne vode. Rezultat-
fizikalno kemijskih preskušanj je pokazal, da je bil odvzeti 
vzorec pitne vode, glede na opravljena preskušanja, skla-
den z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 5 vzorcev 
pitne vode za redna in 1 vzorec za občasna kemijska pre-
skušanja (nitrati, kovine in trihalometani) in rezultati so iz-
kazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Na vodovodnem sistemu Gabrovka je bil uveden ukrep pre-
kuhavanja pitne vode, pred uporabo za prehrambne name-
ne, že v letu 2014 in je bil v veljavi vključno do avgusta 
2015. Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobi-
oloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da oskrba s pi-
tno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Gabrov-
ka do septembra ni bila dovolj varna. Po uvedbi dezinfekcije 
pitne vode na vodnem zajetju Velika Preska se je varnost 
oskrbe povečala do te mere, da je bil ukrep prekuhavanja 
preklican. 

10.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  
VODICE

Vodovodni sistem Vodice se napaja iz zajetja Bistrica - Vo-
dice. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje 48 
uporabnikov v naseljih Vodice in Moravška Gora – del. V 
letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem ob-
močju znašala 2.768 m3, torej povprečno 7,6 m3 dnevno. 
Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne izvaja. 
V letu 2015 je bil, v okviru notranjega nadzora na vodovod-
nem sistemu Vodice opravljen en pregled, pri čemer sta bila 
odvzeta 2 vzorca pitne vode za mikrobiološka preskušanja.
V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta 2 vzorca 
za mikrobiološka preskušanja in vsi rezultati mikrobioloških 
preskušanj so izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitno  
vodi
V okviru notranjega nadzora vletu 2015 na sistemu javne 
oskrbe s pitno vodo Vodice ni bilo odvzetih vzorcev vode za 
kemijska preskušanja. V okviru državnega monitoringa pa 
sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vodice odvzeta 
2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na 
osnovne kemijske parametre. Rezultati fizikalno kemijskih 
preskušanj so, glede na obseg preskušanj, izkazovali skla-
dnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
Na vodovodnem sistemu Vodice je bil uveden ukrep pre-
kuhavanja pitne vode pred uporabo za prehrambne name-
ne25.8.2014 in je bil preklican17.2.2015. Rezultati mikro-
bioloških preskušanj odvzetih vzorcev vode10.2.2015,so 
izkazovali skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi.
Skladnost sta izkazovala tudi oba odvzeta vzorca pitne vode 
v okviru monitoringa.Glede na rezultate opravljenih kemij-
skih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, 
da je bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo 
s pitno vodo Vodice, varna. 

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

(Nadaljevanje s 1. strani)
4. LITIJSKI TEK

Vsak tekač posebej se je potrudil po najbolj-
ših močeh. Malčki, ki s starši pretečejo 200 

metrov do lekarne, so to leto tekli kar v obe smeri. Ponosni na 
sodelovanje so prevzeli spominske medalje. V ostalih kategori-
jah je bila pomembna tekmovalnost. Najbolj je prišla do izraza 
pri teku na 10 kilometrov. Tu je bil absolutni zmagovalec Martin 
Ocepek – aktualni slovenski podprvak v maratonu z izjemnim 
časom 0:35:16,5. Tudi v ženski konkurenci so bili časi izjemno 
dobri – najboljša je bila Nataša Prašnikar. Med devetimi ekipami 
je bila že četrtič zaporedoma najboljša ekipa Vrtca Litija, ki poleg 
rezultata navdušuje tudi z navijaško skupino kolektiva Vrtca Litija. 
Najboljša šola je bila že drugič zaporedoma OŠ Litija. Komplete 
medalj in praktičnih nagrad so prejeli vsi najboljši v kar 17 kate-
gorijah. Celotno preglednico rezultatov si lahko ogledate na sple-
tni strani sport.zkms-litija.si. Na spletni strani so objavljene tudi 
fotografije letošnjega teka in vseh nagrajencev.
Za podporo prireditvi se zahvaljujemo sponzorjem: DBS d.d., 
Delavska hranilnica d.d., Mestna skupnost Litija in Klub li-
tijskih in šmarskih študentov. Prireditev so omogočili tudi 
donatorji: Herz, kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Pre-
dilnica Litija d.o.o., Dušan Medved d.o.o., Mi les, Mitja Kralj 
s.p., Avtoprevozništvo Smuk Teodor s.p., Spar Slovenija 
d.o.o., Tenis klub AS d.o.o., Pustolovski park GEOSS, Jarina 
z.o.o., MIT-GS gostinske storitve d.o.o., Restavracija Mona 
Lisa, Frtica d.o.o., Intersnack d.o.o., Coca cola HBC Slove-
nija d.o.o., Mini pekarna Friškovec, Colgate-Palmolive Adria 
d.o.o., Spletna drogerija bosizenska.si, KGZ Metlika z.o.o., 
Smrčkov brlog, Marli d.o.o., Kavarna in okrepčevalnica pri 
mostu, Jože Čož s.p..
Zahvaljujemo se Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, vsem 
društvom in prostovoljcem, ki so sodelovali pri pripravi in 
izvedbi litijskega teka, medijskemu pokrovitelju Radiu 1 – 
GEOSS in KSP Litija d.o.o..

Nasvidenje na Litijskem teku 2017!
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NA ZALOGI TUDI: Renault Laguna Expression 1.9 dCi, letnik 2002, srebrna kovinska barva, 
diesel motor, 1.480 eur; Opel Mokka 4x4 1.7 CDTi Cosmo Start Stop, novo vozilo, pokličite 
za ceno; Opel Corsa 1.4 Color Edition, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 1.4 Enjoy, 
novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa 150 Years Edition 1.4 16V, prodaja po delih, letnik 
2012, pokličite za ceno; Opel Astra 1.4 Turbo Innovation, letnik 2015, testno vozilo, temno 
siva kovinska barva, bencinski motor, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

OpeL COrsA enjoy 1.2 16V  Letnik: 2013, 
teh. pregled: 06/2017, prev. 96469 km, temno 
siva ko vinska barva, bencinski motor, 1229 ccm, 
63 kW (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

7.390,00 EUR

OpeL MerIVA 1.4 16V essentia Letnik: 
2008, prev. 138352 km, srebrna kovinska 
barva, bencinski motor, 1364 ccm, 66 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.800,00 EUR
CheVrOLeT KALOs 1.2 Direct A C Letnik: 
2005, teh. pregled: 11/2016, prev. 88541 km, 
srebrna kovinska barva, bencinski motor, 1150 
ccm, 53 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

1.880,00 EUR

OpeL COrsA enjoy 1.3 CDTI
Letnik: 2012, prev. 110928 km, bela barva, 
diesel motor, 1248 ccm, 55 kW (75 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

6.920,00 EUR

OpeL AsTrA 1.7 CDTI enjoy
Letnik: 2013, teh. pregled: 01/2017, prev. 
139720 km, bela barva, diesel motor, 1686 
ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

9.940,00 EUR
OpeL COrsA enjoy 1.2 16V
Letnik: 2013, prev. 94865 km, rjava kovin
ska barva, bencinski motor, 1229 ccm,  
63 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

7.390,00 EUR

ODZIV - POJASNILO!
V majskem Občanu je Območno združenje VSO 
Litija, Šmartno objavilo članek o pridobitvi statusa 

in pravic vojnega veterana. Zaradi nekaterih netočnosti v članku 
prihaja do klicev na našo upravno enoto, zato smo v zvezi s tem, 
vsem občankam in občanom, dolžni nekaj pojasnil, ki smo jih prav 
tako posredovali predsedstvu VSO. Generalni sekretar združenja 
nam je obljubil, da bodo podatke ustrezno korigirali tudi na njihovi 
spletni strani. 
Zakon o vojnih veteranih je namreč od svoje prve objave v letu 
1995 doživel kar nekaj sprememb, še dodatno pa je meseca maja, 
leta 2012 uveljavljen, Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 
nekatere pravice trajno ukinil ali začasno zadržal.
ZUJF je za pridobitev pravic, ki jih lahko uveljavljajo posamezne ka-
tegorije vojnih veteranov, pogojeno starost trajno dvignil iz 50 na 
55 let, veterani, ki so trajno nezmožni za delo, pa lahko pridobijo 
pravice ne glede na starost.
Trajno je ZUJF vojnim veteranom tudi odvzel pravico do zdravili-
škega in klimatskega zdravljenja. Začasno pa je omejil pravi-
co do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za veterane, ki 
so prejemali veteranski dodatek, oziroma so izpolnjevali pogoje za 
pridobitev le-tega. Ta začasni ukrep je bil za leto 2016 delno spro-
ščen z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 
(ZIPRS 16/17), tako da v letošnjem letu lahko pridobijo pravi-
co do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, poleg 
vojnih veteranov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev veteranskega 
dodatka, tudi tisti vojni veterani, ki so upokojeni oz. so prijavljeni 
v evidenci brezposelnih oseb.
Glede pridobitve ostalih pravic se Zakon o vojnih veteranih ni spre-
minjal. Vojni veterani lahko, ob izpolnjevanju z zakonom določenih 
pogojev, pridobijo tudi pravico do:
  veteranskega dodatka (v kolikor neto dohodek za leto 2016 

ne presega zneska 497,15 EUR na posameznega družinskega 
člana);

  dodatka za pomoč in postrežbo (če tega ne morejo uveljaviti 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju);

  enkratnega letnega prejemka in brezplačne vožnje ter po-
grebnine (velja samo za organizatorje narodne zaščite in odliko-
vance z najvišjim državnim odlikovanjem);

  pokojninske dobe (o tem odloča Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje);

  obveznega zdravstvenega zavarovanja (če ga ne morejo uve-
ljaviti po drugih predpisih).

Zakon časovno ne omejuje uveljavitve statusa in vpisa v evi-
denco vojnih veteranov, tako da je res še vedno čas, da tisti, ki si 
tega do sedaj še niste uredili, oddate vlogo na naši upravni enoti. 
Dokazila o udeležbi, na podlagi vaše vloge, pridobi upravna enota 
sama iz uradne evidence Ministrstva za obrambo. Če teh podatkov 
ni, oziroma ne obstajajo, je možno dokazovanje tudi z drugimi pi-
snimi dokazili ali pričami.

Za Upravno enoto Litija, načelnik, mag. Marko Doblekar

BREZPLAČNO UČENJE TUJEGA JEZIKA 
ZA BRALCE OBČANA

Da je znanje tujega jezika pomembno, prepevajo že ptice na 
veji. Pri razpisu prostega delovnega mesta se med vrsticami 
zahtevanih znanj v večini primerov nahaja tudi znanje vsaj ene-
ga tujega jezika, kar je razumljivo, saj slovenska podjetja vse 
bolj iščejo poslovne priložnosti tudi v tujini. Vse več je tudi po-
sameznikov, ki se v tujino podajo zaradi študija, iskanja zaposli-
tve ali drugih osebnih razlogov, spet drugi se v učenje spustijo 
zaradi želje po potovanju, na katerem znanje tujega jezika pride 
prav na vsakem koraku. Tudi upokojenci so nad učenjem tujega 
jezika navdušeni, saj s tem koristno preživljajo prosti čas in skr-
bijo za umsko telovadbo.

OBISK AVSTRIJSKE TELEVIZIJE  
NA KONJŠICI

Na Konjšici smo 11. maja gostili ekipo iz Avstrijske televizije pod 
vodstvom g. Ioan-a Holender-ja, nekdanji direktor Dunajske dr-
žavne opere.

Snemali so dokumentarno oddajo o Carlosu Kleiber, katera bo 
na sporedu na avstriski televiziji oktobra.
V Milano v hiši Giuseppe Verdi, so isti dan priredili predstavitev 
nove vrtnice posvečene Maestru C. Kleiber, z imenom Rosen-
kavalier 'Rosakleiber'. Čudovito vrtnico so požlahtnili v arbore-

tumu Novaspina v Padovi 
(IT).

Poslali so nam dve sadiki, 
katere so že našle mesto 
na grobu zakonca Kleiber.

 Klavdija VODENIK in 
Barbara REPOVŽ

IZDELKI SRCA SLOVENIJE ZDAJ  
Z DOKAZOM KAKOVOSTI 

Kar 66 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja 
Srca Slovenije se po novem ponaša s certifikatom kole-
ktivne tržne znamke Srce Slovenije. Med certificiranimi 
izdelki so tudi izdelki dveh rokodelcev iz občine Litija: 
lesena skleda, piščalka in sladkornica Aleša Vebra 
iz Jevnice in cvetne slike in voščilnice Jože Jamšek iz  
Renk. 
Ponudniki teh strokovno ocenjenih in visoko kakovostnih 
izdelkov so certifikate prejeli na slavnostni podelitvi, ki je 
potekala v petek, 27. maja, na gradu Bogenšperk. Certifikat 
dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo iz-
delkov. Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Alek-
sandra Gradišek je vsem 27 nosilcem certifikata in s tem 
pravice do označevanja svojih ocenjenih izdelkov z znakom 
Srce Slovenije izrazila posebno spoštovanje zaradi njihovega 

zavedanja, da vsak dobro ocenjeni in tržno uspešni izdelek 
krepi ne le ugled posameznih proizvajalcev, temveč tudi pre-
poznavnost celotnega območja Srca Slovenije. 
Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije označuje kakovost 
na območju 16 občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, 
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, 
Trzin in Zagorje ob Savi. Proizvajalci so se februarja lahko 
prijavili na razpis Razvojnega centra Srca Slovenije za pri-
dobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke. Vseh 
89 prijavljenih prehranskih in rokodelskih izdelkov je na 
ocenjevanju pregledala in ocenila strokovna komisija. Ro-
kodelske izdelke so ocenjevali etnolog dr. Janez Bogataj, 
svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva dr. Tanja 
Lešnik Štuhec ter oblikovalec Matej Zupančič. Pri ocen-
jevanju prehranskih izdelkov se je prvima dvema pridružil še 
vrhunski kuharski mojster Janez Bratovž. Član ocenjevalne 
komisije dr. Janez Bogataj je na slavnostni podelitvi certifika-
tov izrazil zadovoljstvo z velikim številom prijavljenih izdelkov 
in poudaril predvsem pomen zgodb in celostne podobe, ki 
naj spremljajo kvalitetne izdelke iz lokalnih gradiv.
Vsi izdelki s tržno znamko Srca Slovenije ter njihovi ponud-
niki bodo kmalu predstavljeni v spletnem katalogu na www.
srce-slovenije.si. 

Med prejemniki certifikata kakovosti Srce Slovenije sta tudi rokodelca Aleš Veber in 
Joža Jamšek iz litijske občine.

PREDAVANJE 
ZA VSE, KI 

RAZMIŠLJATE  
O PRENOVI 

FASADE
V sredo, 22. junija, ob 
16.00 bo v Energetski 
pisarni JUB-a in Srca 
Slovenije v Dolu pri Lju-
bljani brezplačno pre-
davanje Kaj morate 
vedeti, ko se odloča-
te o nakupu fasade? 
Po predavanju bodo 
možna vse do 19. ure 
brezplačna individual-
na svetovanja. 

Vabljeni!

V naše uredništvo smo na to temo prejeli zanimivo po-
nudbo in sicer 14-dnevno brezplačno učenje angleščine, 
nemščine ali italijanščine za bralce Občana. Učenje poteka 
preko vašega računalnika, tablice ali telefona, namenjeno pa je 
zaposlenim, podjetnikom, brezposelnim, upokojencem, dijakom 
in študentom. Učite se lahko od kjerkoli obstaja dostop do inter-
neta, tempo in čas učenja pa si prilagajate sami. Ugodnost lah-
ko izkoristite do 4.7.2016 tako, da obiščete spletno stran 
http://sio.elearn.eu/tester, kjer izberete en jezikovni pa-
ket, v polje koda za popust pa vnesete besedo OBČAN.
Ponudnik pravi, da se po tej metodi tuj jezik lahko nauči prav 
vsak in da je poletje odličen čas za pridobitev znanja tujega 
jezika, saj se lahko učite kar iz domačega naslanjača ali v senci 
borovca z limonado v roki. Učenje vam pričara nasmeh na obra-
zu in že po prvi uri uporabe lahko svojega soproga, soprogo ali 
prijatelje presenetite z znanjem, ki ste ga osvojili. Če je to res 
mogoče ali ne, zanima tudi nas, zato bomo veseli, če se nam po 
14 dneh uporabe javite in sporočite vaše izkušnje. Do takrat pa 
vam želimo prijetno učenje in čim več uspeha.
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NOVO  NOVO  NOVO
oD seDaJ tUDi

popravila 
avtomatskiH 

menJalnikov!!!

AVSTRALSKI PISATELJ MORISS  
GLEITZMAN NA OBISKU

Večmesečno delo članov knjižničarskega krožka je bilo 
12. maja nagrajeno. V okviru mladinskega literarnega 
festivala Bralnice pod slamnikom smo namreč gostili 
avstralskega pisatelja Morrisa Gleitzmana. Zagotovo 

se vsi, ki smo se srečanja udeležili, strinjamo, da je bil pisatelj zelo 
duhovit, iskriv in zabaven. Z vso resnostjo se je loteval izzivov, ki so 
mu jih učenci pripravili ter domiselno in humorno odgovarjal na pre-
cej zapleteno postavljena vprašanja. Pogovor smo obogatili s ple-
snimi točkami pod mentorstvom učiteljice Tjaše, zapeli pa so nam 
učiteljici Sandra in Melita ter učitelj Vili. Druženje smo v manjšem 
številu nadaljevali v šolski knjižnici, kjer so učenci knjižničarskega 
krožka za gosta pripravili sladko presenečenje: postregli so namreč 
s pecivom, ki so ga prejšnje popoldne sami napekli. Pisatelj je pred 
odhodom z veseljem razdelil še kopico avtogramov.
Naj si za trenutek osvežimo spomin: v zadnjih treh letih je gospod 
Morris Gleitzman že tretji tuji pisatelj, ki smo ga pod okriljem Bral-
nic pod slamnikom gostili na OŠ Litija. Predlani smo se še v stari 
šoli srečali z angleškim pisateljem Marcusom Sedgwichom, lani pa 
že v naši novi šoli z nemško pisateljico Carolin Philipps, za kar se 
organizatorjem festivala od srca iskreno zahvaljujemo in priporoča-
mo za nadaljnja sodelovanja.   Knjižničarka Nevenka MANDELJ

PREPLESAVANJE 2016
V soboto, 21. 5. 2016, so se plesalci in plesalke dveh plesnih skupin 
Osnovne šole Litija odpravili na regionalno plesno revijo Preplesa-
vanje 2016. Plesna revija je potekala v Ljubljani, v Centru kulture v 
Mostah - Španski borci in jo organizira Javno sklad republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti. Plesna skupina FACE se je predstavila z 
miniaturo Kako snamem masko, GIBALKE pa so zaplesale Igro be-
sed. Ogledali so si ustvarjalne nastope ostalih skupin. Po nastopu so 
se okrepčali z malico in posladkali s palačinkami. Po prireditvi se je 
mentorica Tjaša Dražumerič udeležila strokovnega razgovora z držav-
no selektorko Andrejo Kopač, plesalci in plesalci pa so iz odsluženih 
majic izdelovali nove izdelke. Delavnico je organiziralo društvo Sme-
tumet. Plesni dogodek je potekal v prijetnem, ustvarjalnem vzdušju.

PLANINSKI POHOD NA ŠMOHOR
V soboto so planinci OŠ Litija z mentoricama Ljudmilo in Renato 
odšli na Šmohor. Šmohor je hrib nad Laškim. Z avtobusom so šli 
do gasilnega doma v Laškem, nato pa peš na hrib. Hodili so dve 
uri. Izleta so se udeležili tako tudi nekateri starši. Na Šmohorju so 
nekateri učenci šli na orientacijski pohod, spet drugi so se igrali na 
igralih, vsi pa smo si ogledali, kako se v hribih na
nevarnih poteh navežemo na vrv. Ves čas nas je grelo pomladansko 
sonce.  Renata DIMNIK, Ljudmila INTIHAR

KONCERT UČITELJSKEGA PEVSKEGA ZBORA OS-
NOVNE ŠOLE LITIJA OB 20-LETNICI DELOVANJA

V sredo 11. maja je bil v Kulturnem centru Litija za OŠ Litija poseben 
dogodek. Učiteljski pevski zbor je obeležil 20. obletnico delovanja. 
V zboru pojejo učiteljice, nekaj pa je ostalih pevk. Zborovodja Igor 
Beuermann je za ta svečani večer skupaj s pevkami pripravil razno-
lik program. Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
je pevke odlikoval z Gallusovimi značkami za večletno udejstvovanje 
na glasbenem področju ljubiteljske kulture. Poleg ubranega petja 
deklet, smo slišali tudi Kresniške fante in Oktet Valvasor ter uživali 
v nastopu učencev dramske skupine OŠ Litija. Pevke pa se najlep-
še zahvaljujejo tudi KGL kovinska galanterija d.o.o., Predilnici Litija 
d.o.o., Gorazdu Mavretiču in OŠ Litija, saj brez njih koncert ne bi 
uspel v enaki meri, kot je. kudlitus@gmail.com  Petra PAVLICA

MEDNARODNI LIKOVNI EX TEMPORE  
V MORAVČAH

5. maja 2016, je Osnovna šola Jurija Vege Moravče, 
organizirala že jubilejni 20. mednarodni likovni ex 
tempore, katerega so se skupaj z učenci Osnovne 

šole Litija, udeležili tudi učenci Podružnice s prilagojenim progra-
mom Mateja Planinšek, Jan Murko in Ma-
tija Dobravec. Učence je spremljala men-
torica Barbara Klanšek. Letošnja tema 
»Naravna in kulturna dediščina« na katero 
so ustvarjali je bila zelo široka in je nudila 
pester izbor motivov, saj so učenci v svoja 
dela ujeli vse, kar je v zvezi s slovensko in 
moravško naravno in kulturno dediščino. 
Učenci so s svojo nadarjenostjo in izvirnostjo zopet presenetili in na-
stali so čudoviti likovni izdelki. Vsa nastala dela bodo razstavljena na 
gradu Tuštanj in sicer 30.5.2016, na dan tradicionalnega zaključnega 
koncerta moravških pevskih zborov.  Barbara Klanšek

NARAVOSLOVNI DAN NA PODRUŽNICI  
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

V torek, 10.5.2016 so izvedli naravoslovni dan za učence nižjega 
izobrazbenega standarda in za učence posebnega programa vzgo-
je in izobraževanja. Mlajši učenci so odšli na sedež Stanovanjsko 
komunalnega podjetja Litija, kjer jim je gospa Marta Peršin na zani-
miv in njim razumljiv način predstavila s čim se v podjetju ukvarja-
lo. Največji poudarek je bil na ločenem zbiranju odpadkov. Učenci 
so z zanimanjem poslušali in vneto postavljali vprašanja. Po vrnitvi 
v šolo so si učenci pogledali film o reciklaži odpadnih materialov, se 
naučili pesem Košek za smeti in izdelali zanimivo senzorno igračo 
iz odpadnih materialov. Starejši učenci so se o ločenem zbiranju 
odpadkov in o reciklaži seznanili na šoli, preko filmov, razgovorov, 
delovnih listov in plakatov. Po malici pa so si ogledali Centralno 
čistilno napravo Litija. Tudi tu jih je pričakala gospa Peršin in jim z 
veseljem pokazala, kako deluje nova čistilna naprava. Šli so skozi 
vse faze delovanja naprave. Najbolj zanimivo pa je bilo v računalni-
ški sobi, kjer so si učenci lahko preko računalnika ogledali delova-
nje posameznih faz. Veseli pa so bili tudi darilc, ki so jih prejeli ob 
odhodu.  Barbara BABNIK Mravlja

OBISK ČETRTOŠOLCEV OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO
V torek, 17. maja 2016, so Podružnico s prilagojenim programom 
obiskali četrtošolci Osnovne šole Šmartno. Ob prihodu so se jim z 
nastopom predstavili učenci in učitelji podružnice. Tudi obiskovalci 

MATURANTJE ZAPLESALI ČETVORKO
V petek 20/5-2016 točno ob 12. uri je v več kot 20 slovenskih krajih 
nekaj 10.000 maturantov zaplesalo tradicionalno četvorko po taktih 
Straussovega Netopirja, med temi je bilo tudi 80 dijakinj in dijakov iz 
Gimnazije Litija.
Pred začetkom plesa je di-
jakinje in dijake pozdravil 
litijski župan Franci ROKA-
VEC ter jim zaželel veliko 
uspehov na njihovi življen-
ski poti.
Prireditev je potekala na 
Valvazorjevem trgu , v sta-
rem mestnem jedru Litije 
katero si je ogledalo več 
občanov Litije, žal pa ob tej prireditvi pogrešamo prisotnost osnovno-
šolcev, tretjega letnika Gimnazije LITIJA, ki nam bodo prav zagotovo 
zaplesali četvorko naslednjega leto.
Ta dogodek je za dijake v prvi vrsti nepozabno druženje in sprostitev 
pred maturo, ki ima že šestnajstletno tradicijo, hkrati pa je tudi nepo-
zaben spomin na štiriletno druženje v šolskih klopeh, v katerih so se 
stkale mnoge prijateljske vezi, ki bodo ostale tudi v bodoče, čeprav 
bodo poti posameznike vodile v različne kraje Slovenije, v različne 
šole in poklice. Toda lahko rečem, da je to eno od najlepših obdobij 
po končani osnovni šoli. Ciril GOLOUH

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN TEST  
HOJE V GABROVKI

Preventivne dejavnosti, ki smo jih ob pomoči številne 
ekipe zdravstvenih delavcev ZD Litija organizirali že 
osmo leto zaporedoma, in sicer v petek, 27. 5. 2016, 
na športnem igrišču in v šoli v Gabrovki, 
so bile tudi letos zelo dobro obiskane. 

Na preventivnih dejavnostih smo se srečali otroci in 
odrasli, se družili in spoznavali, opravili meritve krv-
nega sladkorja, holesterola, krvnega pritiska, telesne 
mase, se posvetovali s strokovnjaki ZD Litija ter opravili test vzdr-
žljivosti – hoja na 2 km. V času, ko so odrasli opravljali test hoje 

na 2 km ter se posvetovali 
z zdravstvenimi delavci, so 
učenci uživali v različnih te-
lesnih aktivnostih, ki so jih 
vodili pedagoški delavci.
Preventivne dejavnosti smo 
obogatili s predstavitvijo 
preventivnega presejalnega 
programa ZORA, ki že vrsto 
let osvešča ženske o pome-
nu rednih obiskov ginekolo-

ga in o najbolj uveljavljeni in enostavni presejalni preiskavi odvze-
ma in mikroskopskega pregleda celic v brisu materničnega vratu 
ali test PAP. S testom PAP in zdravljenjem morebitnih predrakavih 
sprememb je možno raka materničnega vratu preprečiti. 
Vzgoja za zdravje se začne v družini in je naloga staršev, pri tem pa 
jim vzgojno-izobraževalne ter zdravstvene organizacije pomagamo. 
Mnogi preventivni programi, med drugim še vedno brezplačni pre-
ventivni zdravstveni program CINDI, ki ga izvajajo tudi v ZD Litija, 
ter program projekta Zdrave šole, ki se izvaja v OŠ Gabrovka - Dole, 
dodatno prispevajo k osveščanju otrok in odraslih na področju va-
rovanja zdravja.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so preventivne dejavnosti na po-
dročju KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji vsako leto dobro obiskane 
in da so se jih nekateri udeležili že osmo leto. Navdušenje udele-
žencev, da so si v hitrem življenjskem tempu in ob vseh obvezno-
stih vzeli nekaj časa zase, ter potrditev, da solidno skrbijo za svoje 
zdravje, je spodbuda za vse tiste, ki se po opravljenih testih in po-
govoru s strokovnjaki odločijo, da bodo v svoj življenjski stil vnesli 
spremembe, ki bodo čez nekaj časa prispevale k boljšemu zdravju.
Z enostavnimi spremembami, predvsem v prehranjevalnih navadah 
in s telesno aktivnostjo, lahko občutno izboljšamo svoje zdravje 
ter omogočimo otrokom, da si pridobijo zdrave življenjske vzorce.
Zahvaljujemo se delavcem ZD Litija, ki v rednem službenem času 
največ pozornosti posvečajo kurativnim dejavnostim, poleg tega 
pa prav tako z veliko profesionalnostjo in predanostjo izvajajo de-
javnosti, ki prispevajo k večji zdravstveni osveščenosti. Hkrati si 
želimo, da bi se preventivni programi ne le ohranili, temveč razširili 
in da bi se jih lahko udeleževali vsi državljani v okviru javnega zdra-
vstvenega sistema.  Maja PLAZAR

SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV IN KRVODAJALCEV IN 
SPREJEM PRVOŠOLCEV V PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA
V nedeljo, 5. 6. 2016, je bilo v dvorani na Dolah srečanje starej-
ših občanov in krvodajalcev. Na druženju so sodelovali tudi učenci 
POŠ Dole, ki so skupaj s pevsko skupino Izgnanci in ansamblom Ta-
koj pripravili kulturni program. Nastopili so z dramatizacijo, recita-
cijo, smešnicami in zapeli v zboru. Poslušali smo zvoke kljunaste in 
prečne flavte, kitare, har-
monike in klavirature, na 
katere so ubrano zaigrali 
učenci. Sledila je podeli-
tev članskih izkaznic RK. 
Organizaciji RK se je pri-
ključilo devet novih čla-
nov; osem prvošolcev in 
učenec tretjega razreda, 
ki je v tem šolskem letu 
začel obiskovati našo šolo. Mladim sta čestitala predsednik KORK 
Dole pri Litiji g. Jože Lušina in sekretarka OZRK ga. Danica Sverši-
na. Zaželela sta jim, da bi znali ravnati v skladu z vrednotami RK, ki 
letos praznuje 150 let delovanja. Ga. Danica Sveršina se je zahvali-
la vsem plemenitim ljudem, ki sodelujejo na krvodajalskih akcijah. 
Sledilo je družabno srečanje.  Rebeka BAJEC

so pripravili čudovit nastop za gostitelje. Spekli so jim tudi domače 
piškote. Po prireditvi so se vsi četrtošolci sproščali v terapevtski sobi 
ter se poigrali na zunanjem igrišču šole. Šolo so si nato še ogledali 
in zelo jih je bil vesel medo v šolski knjižnici. V jedilnici šole so se 
še malo okrepili, saj je bila zanje pripravljena manjša pogostitev. Vsi 
učenci so bili veseli druženja.  Marjeta MLAKAR-Agrež

TEKMOVALCI PONOVNO ODLIČNI
Po dolgi in naporni sezoni je napočil čas za zadnje atletsko tek-
movanje sezone. Dne 20.5.2016 so se tekmovalci Osnovne šole 
Litija, Podružnice s prilagojenim programom odpravili v Ljubljano v 
Športni park Kodeljevo. Tekmovali so v namiznem tenisu in v teku. 

Namizno tenisači so se odlično 
odrezali in vsi osvojili odličja. 
Sašo Smrekar je osvojil 3. mesto, 
Mateja Planinšek je osvojila 3. 
mesto in Nejc Škarja 1. mesto. 
Tekači so nastopili v dveh disci-
plinah, v teku na 100 m in v šta-
feti 4x100 m ter dosegli odličen 
rezultat. V teku na 100 m sta Ke-

vin Cvetko in Nejc Felkl osvojila 4. mesto, Matjaž Smrekar je osvojil 
5. mesto in Sandi Glušič 2. mesto. Štafeto 4x100 m so sestavljali 
zgoraj navedeni tekači in v hudi konkurenci osvojili fenomenalno 
4. mesto. Tekmovalcem iskrene čestitke za borbenost in odlične 
rezultate v celotni sezoni.  Igor MIHAILOVIć

LUTKOVNA PREDSTAVA NA FESTIVALU IGRAJ SE Z MANO
V sredo 25.5.2016 so učenci gledališke skupine OŠ Litija Podružni-
ce s prilagojenim programom nastopili na festivalu Igraj se z mano 
v Ljubljani v organizaciji Zavoda Janeza Levca iz Ljubljane. Ob 8h 
so se odpravili z avtobusom iz Litije in ob 9.30 nastopili na Aninem 
odru na Kongresnem trgu v Ljubljani. Po nastopu so si lutkarji ogle-
dali še 3 gledališke predstave in si na kratko ogledali znamenitosti 
Ljubljane. V Litijo so se z avtobusom vrnili ob 13. uri. Pri izvedbi so 
sodelovali mentorji Barbara Klanšek, Matjaž Bizilj in Robert Farič, 
Marjana Črnugelj kot asistentka na odru.  Robert FARIČ

 DNEVI SAMOSTOJNOSTI V PIRANU
Učenci Posebnega programa vzgoje in izobraževanja Polde Bučar, 
Nejc Felkl, Tajda Kralj, Sašo Smrekar, Mateja Planinšek, Matjaž 
Smrekar in Bojan Poglajen so se skupaj z učiteljema Igorjem Mi-
hailovićem in Sandro Rihter že tretje leto lotili projekta, v katerem 
skozi vse leto načrtujejo in izvedejo vse potrebno za izpeljavo tri-
dnevnih počitnic na morju. Preko agencije Premiki, ki je usmerjena 
v pomoč invalidnim osebam pri iskanju ustreznih namestitev, so 
rezervirali apartmaje na slovenski obali. Z vlakom so se nato od-
pravili na pot do Kopra in naprej v Piran. V treh dneh so si ogledali 
obmorska mesta, se sladkali, družili in uživali v sončnih dneh.
Namen teh dni je poleg druženja tudi priprava na čimbolj samostoj-
no življenje, medsebojno pomoč in skrb zase. Vse to so dosegli, saj 
so si sami pripravljali obroke, skrbeli za urejenost apartmajev in 
svojih stvari ter se vključevali v širše okolje. Domov so prispeli polni 
lepih vtisov in z željo, da se naslednje leto spet odpravijo v svet.

Sandra RIHTER
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IZ DELA RKS OZ LITIJA
XXI. Regijsko preverjanje ekip prve pomoči na 
območju ljubljanske regije je v letošnjem letu 
potekalo na območju občine Litija. 
Preverjanje smo organizirali: Uprava RS za zaščito in 

reševanje - Izpostava Ljubljana, Občina Litija in RKS - Območno 
združenje Litija. Preverjanje je potekalo v soboto, 4. 6. 2016, na 8 
delovnih mestih in 8 počivališčih v središču Litije. Preverjanja se je 
udeležilo 14 ekip iz ljubljanske regije in 1 gostujoča ekipa.
Organizacijski odbor v se-
stavi Elza Majcen, Lijana 
Lovše, Danica Sveršina, 
Marjan Janežič, Primož 
Kokavica in Tomaž Iglič 
je pripravil in s pomočjo 
sodelavcev izvedel vse 
naloge, ki jih zahteva or-
ganizacija srečanja.
Ga. Andreja Štuhec je v 
imenu organizatorjev povabila k mikrofonu župana Občine Litija, 
g. Francija Rokavca, ki je pozdravil vse ekipe in sodelujoče na tej 
prireditvi.
Poleg pozdrava predstavnika CZ se je otvoritve preverjanja udele-
žila tudi generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, ga. Renata 

B r unsko le . 
V imenu naj-
starejše or-
ganizacije, ki 
praznuje v le-
tošnjem letu 
150 let RK na 
Slovenskem, 
je vse priso-

tne pozdravila in jim zaželela veliko uspeha pri preverjanju.
Dr. Uroš Kovačič, vodja preverjanja v Litiji, je ekipe seznanil s pote-
kom in pravili preverjanja.
Ekipe prve pomoči so svoje znanje prikazale pri reševanju in oskrbi 
realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesre-
čah, ki nas lahko prizadenejo, in sicer ob potresu, poplavah, de-
lovni nesreči in spo-
ru med migranti pri 
razdeljevanju hrane. 
Ekipe so izvedele tudi, 
kako ogrožena je ob-
čina Litija, o zgodovini 
rudarjenja v Litiji in o 
rudniku Sitarjevec ter 
imele možnost kon-
trolirati svoj pritisk ter sladkor. Za odlično sodelovanje se zahvalju-
jemo ga. Rudolfi Pogačar, predsednici DI Litija. Prav tako je lokalni 
škrat širil ljubezen in pozitivno energijo med udeležence preverja-
nja. Ekipe so prikazale veliko mero znanja, bile so zelo izenačene. 
Naši bolničarji so dosegli odlično 7. mesto. 
Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo Občini Litija, GZ Litija, Osnov-
ni šoli Litija ter vsem sodelujočim, ki so pomagali pri izvedbi: kurirji, 
spremljevalci, manekeni, ocenjevalci, maskerji ter vsi ostali.

kri reŠUJe ŽivlJenJa.  
moJa kri - varna kri

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce, 
da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo 30.6.2016  

od 7.00 do 13.00 ure v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji.
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi pa si 

pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni  OZRK LITIJA

SPOMINSKA SLOVESNOST JANČE 2016
29/5-2016 OB 11. uri sta Združenja borcev za vrednote NOB Ljublja-
na Moste-Polje in Litija-Šmartno, v počastitev ustanovitve OF, 74. 
obletnice boja II. Grupe odredov, 147. obletnice spopada slovenskih 
kmetov in nemških Turnerjev in 25. letnice samostojne Slovenije 
organizirali tradicionalno spominsko slovesnost »JANČE 2016«, na 
kateri je bila slavnostna govornica evropska poslanka Tanja FAJON.
V imenu gostiteljev so udeležence, ki so bili od Ljubljane do Za-
savja, med njimi mnogo mladih, pozdravili predsednica ZB z vre-
dnote NOB Ljubljana Moste-Polje Branka KASTELIC, predsednik za 
vrednote NOB Litija-Šmartno Mirko KAPLJA, župan mestne občine 
Ljubljana Zoran JANKOVIČ in župan občine Litija Slavko ROKAVEC. 
Srečanje je spremljal bogat kulturni program v katerem so sodelo-
vali, učenci Osnovne šole JANČE, mešani pevski zbor ZORA JANČE, 
Pihalni orkester Litija, pevska skupina »Cvet v laseh in Marjetka 
Popovski, Žiga LAKNER in Alenka VOLASKO in številni praporščaki, 
program pa je povezoval Jaka ŽILAVEC.
Spoštovani 
občani, ob-
čani JANČ so 
poznani po 
svoji narodni 
zavednosti, 
ki izvira še iz 
časov naro-
dnostnih bo-
jev. 23. maja 
1869 so tu izbruhnili krvavi spopadi ob propagandnem izletu članov 
nemškega Turnvereina iz Ljubljane. Vaščani so Nemcem iztrgali nji-
hovo zastavo in izletnike nagnali iz Janč. Po tem dogodku je prišlo 
do maščevanja oblasti, ki so v vas poslali orožnike in vojake V teh 
spopadih je bil ubit Jakob Rode, ujeti kmetje pa so bili obsojeni na 
zaporne kazni.
Svoj delež pa so JANČE prispevale tudi med NOB, ko so se od 18. 
do 22. maja borci 2. grupe odredov bojevali z 2000 pripadniki nem-
ške policije in vojske. V teh bojih je bilo ubitih 11 borcev NOB med 
njimi tudi narodni heroj Jože KOVAČIČ. Na sovražnikovi strani pa je 
padlo okoli 70 Nemcev.
Na Jančah je bil tudi sedež kurirske postaje TV-2, ki je delovala do 
marca 1945.
19. februarja 1945 je ob nenadnem vdoru domobrancev v kurirsko 
postajo padel kurir Franc SMREKAR, ostali pa so se rešili iz obroča 
domobrancev.
JANČE so ob lepem vremenu zopet zaživele, zopet so se razlegale 
domoljubne partizanske pesni, peli so vsi od najstarejših do naj-
mlajših. Med njimi je bil še živeči borec Franc SEVER- Franta, ki je 
danes še pri močeh, čeprav je za njim že devet križev, pa še ni obu-
pal, pač pa še ustvarja in piše spomine na prehojeno pot v NOB.

Ciril GOLOUH

VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO 
NA GEOSSU

V nedeljo, 15. 5. 2016, se je v popoldanskem času 
kljub slabemu vremenu zbralo izjemno veliko število 

udeležencev proslave ob dnevu veteranov. Svečanost sta organizi-
rali Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteran-
skih društev Sever ob 25-letnici samostojnosti Republike Slovenije 

v geometričmnem sredi-
šču Slovenije – GEOSS v 
Zg. Slivni pri Vačah.
Temu pomembnemu do - 
godku so se počastili 
tudi: načelnik GŠ SV dr. 
Andrej Osterman, žu-
pan občine Litija Franci 
Rokavec, župan občine 
Moravče Martin Rebolj, 
Poslanec DZ RS Marjan 

Dolinšek, predstavniki KODVOS-a in drugi pomembni gostje. 
Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo Ladislav Lipič, ki je izpostavil pomen in aktivnost pripadnikov 
teritorialne obrambe in policije v pripravah in vojni za samostojno 
Slovenijo.
Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž 
Čas pa je zelo nazorno predstavil aktivnosti pripadnikov milice tako 
pri pripravah kot tudi v sami voj-
ni za samostojno Slovenijo.
V kulturnem programu je sode-
loval godalni kvartet policijske 
godbe na pihala in pevski zbor. V 
mimohodu pa je več kot 80 pra-
porščakov iz vrst veteranov vojne 
za Slovenijo in veteranov društev 
Sever izrazilo svojo pripadnost in 
polepšalo svečanost. Ob Dnevu 
veteranov je bila tudi priložnost, da se posameznim članom predsed-
stva ZVVS zahvali za njihovo dolgoletno in uspešno delo ter njihov 
prispevek pri razvoju in izvajanju poslanstva ZVVS. Zahvalne listine 
so prejeli: Jože Kuzman, Janez Pajer, Viljem Donau in Jože Ribič. Po 
končani svečanosti je bilo družabno srečanje.  Karlo LEMUT

MOJ(A) PIJE! KAJ LAHKO STORIM?
To je pogosto vprašanje, ki ga mnogi domači zastavljajo. Odgovor 
vas bo mogoče presenetil. Storiti ne morete ničesar! Če ima kdo 
od vaših domačih sladkorno bolezen, zboli za rakom, Parkinsono-
vo boleznijo ali kaj podobnega. Kaj lahko storite? Ničesar! Lahko 
ga nagovarjate, da poišče strokovno zdravniško pomoč in začne z 
zdravljenjem. To je pa tudi vse, kar je v vaši moči. No, s svojo nav-
zočnostjo mu lahko stojite ob strani in ga spodbujate. 
Podobno oziroma enako je tudi v primeru alkoholizma v družini. Nič 
ne morete storiti in sorodniku, ki pije, ne morete pomagati. Lahko 
ga edinole spodbudite, da poišče strokovno zdravniško pomoč. Če 
mu ali ji zlivate alkohol v lijak, s tem niste rešili ničesar. Alkoholik ali 
alkoholičarka, bo prišel do alkohola na ta ali oni način. Če se jezite, 
rotite, prosite in podobno, bolezen zato ne bo izginila. Edino, kar 
pomaga, je strokovna pomoč.
Možnosti strokovne pomoči sta dve: zdravniška pomoč ali skupi-
na anonimnih alkoholikov. Navadno se alkoholiki lažje vključijo v 
skupino anonimnih alkoholikov. Za zdravljenje se mnogi ne morejo 
odločiti, ker se bojijo sramote. Kaj bodo na to rekli sosedje, znanci, 
sodelavci? Sliši se nelogično, vendar to predstavlja veliko težavo 
za vsakega alkoholika. Domači ste pri tem nemočni. Vi ne morete 
prenehati piti namesto sorodnika, ki pije. To mora storiti sam, na ta 
ali oni način. Vi ga lahko le spodbudite. Bodite pa pripravljeni na ne-
uspeh. Mnogi alkoholiki preprosto ne morejo ali nočejo nehati piti. 
V tem primeru poiščite drugo primerno rešitev zase in ne vztrajajte 
za vsako ceno z alkoholikom pod isto streho.  Peter, alkoholik

ANONIMNI ALKOHOLIKI SLOVENIJE
Imate težave z alkoholom?

Morda je AA rešitev!
Kontaktni osebi: Srečko 041 717 447 in Aco 040 616 795

Kje smo: Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, pritličje soba 101
Srečanja so: vsak torek od 18.30 do 20.00

VEČER S CITRAMI
V četrtek, 19. maja 2016, smo v polni dvorani 
Kulturnega centra na Stavbah znova preživeli lep 
in zabaven večer, kjer so citrarji DU Litija izpelja-
li svoj 7. samostojni citrarski koncert. Umetniški 
vodja in duša orkestra je vsa leta profesor Anita 

Veršec, ki s svojim strokovnim znanjem in neizmerno energijo, vli-
va citrarjem samozavest in s tem novo vrednoto na jesen življenja.
V njihovem programu, ki je iz leta v leto zahtevnejši, je vsakdo od 
poslušalcev lah-
ko našel melo-
dijo, ki je sedla 
v njegovo dušo 
in mu polepša-
la večer. Zvoki 
citer so se pre-
pletali z zvoki 
violine, harmo-
nike, kitare in 
basa. Koncert je popestril duet Pavle Pavlin, ki je zaigrala s svojim 
profesorjem citer, še posebej pa je bil z močnim aplavzom nagrajen 
Venček pesmi Frana Milčinskega Ježka, ki jih je zapel ob spremljavi 
svojih citer prof. Peter Napret, dobitnik letošnjega priznanja Frana 
Gerbiča, kot zaslužni profesor violine in citer za izjemne prispevke 
na področju glasbenega izobraževanja. 
K prijetnemu vzdušju je pripomogel tudi Mato Savšek, ki s svojim 
mogočnim glasom, kljub letom, še vedno navduši. Jagoda na torti 
pa so bile prav gotovo gostje, Mara in ljudske pevke iz Domžal. 
Pojejo stare pesmi in z njimi ohranjajo bogato glasbeno dediščino. 
Seveda pa je z Maro, ki vsako izvajanje dodatno popestri s samo 
njej lastnim humorjem, njihovo izvajanje enkratno.

18. SREČANJE UPOKOJENSKIH ZBOROV ZASAVJA IN POSAVJA 
Za nami je 18. srečanje upokojenskih zborov Zasavja in Posavja, v 
organizaciji DU Litija. Koncert je potekal v dvorani PŠ Vače in nam 
je po mnenju sodelujočih zborov, ocenjevalke Helene Vidic in pred-

stavnika ZDUSa, 
gospoda Žnidari-
ča, lepo uspel.
Sodelovala so tri 
Društva upokojen-
cev, Seno, Trbo-
vlje in Litija, pelo 
pa je šest zborov. 
Gost koncerta je 

bil Moški pevski zbor KUD Frana Levstika iz Gabrovke, ki ga vodi 
naša zborovodkinja Marjana Kolar.
Po koncertu so vsi pevci skupaj podali na GEOSS, kjer jih je spreje-
la in nagovorila predstavnica Društva GEOSS, gospa Anka Kolenc. 
Prelepa pesem »Slovenija od kod lepote tvoje«, je iz stotih grl zazve-
nela Sloveniji in GEOSu v pozdrav.
Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem na kmečkem turizmu 
Pri Lavrič.  Iva SLABE
NAPOVEDNIK:
16.7. Pohod MATKOV KOT - SOLČAVA
JULIJ- Izlet SMOSTAN VELESOVO – CERKLJE – KRVAVEC
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

(Nadaljevanje s 14. strani)

Na ekipnem državnem prvenstvu se je ekipa TK AS Litija brez po-
raza uvrstila v finalni play off, ki bo septembra in na katerem se 
bodo štiri najboljše ekipe pomerile za naslov ekipnega državnega pr-
vaka. Za ekipo TK AS Litija nastopajo Lun Obrul, Bor Artnak, Jaka 
Tomažin, Nejc Ravnikar, Rina Grošelj in Lana Cizerle. 

Tekmovalni tenis –tuja tekmovanja
Na mednarodnem turnirju Tennis Europe do 12 let v Kopru je odlično 
nastopil Bor Artnak, ki se je uvrstil v četrtfinale. V prvem kolu je pre-
magal nemca Kelm Yannika 7:5 7:5, v drugem rojaka Retelj Janija 6:0 
6:1 in v tretjem avstrijca Lesjak Moritza 6:1 6:1. Na turnirju sta nasto-
pila tudi Jaka Tomažin in Rina Grošelj. Jaka je v prvem kolu izgubil od 
srbskega igralca Hadzimehmedoviča, Rina pa od ukrajinke Molahove.
Znova je bila uspešna Nastja Kolar. V turški Antalyi se je na turnirju 
z nagradnim skladom 10.000 USD uvrstila v finale, kjer pa je sreča-
nje v tretjem nizu predala in osvojila končno 2. mesto. V Aradu je na 
enako vrednem Futures turnirju nastopil Nik Razboršek in se uvrstil 
v četrtfinale. Nastja bo konec meseca na-
stopila v švicarskem Lenzerheideju, na tur-
nirju z nagradnim skladom 25.000 USD. 
Svoje nastopa na profesionalnih turnirjih 
je začela tudi Tina Kristina Godec. Na-
stopila je v kvalifikacijah 10.000 usd vre-
dnega ITF turnirja v Velenju in jih uspešno 
opravila, v glavnem turnirju pa ji je žreb 
namenil 1. nosilko, ki je bila po pričakova-
njih uspešnejša. Tina bo nastopila še na 
dveh ITF turnirjih v Mariboru.

Rekreativni tenis – začela se je ekipna rekreativna  
zasavska teniška liga

Letos se je na novo oblikovala ekipna zasavska rekreativna teniška 
liga. Tekmovanju se je pridružil tudi Tenis klub AS Litija s svojo ekipo. 
Vodja ekipe je Darko Vidic, pozivu za nastop pa se je odzvalo kar 16 
tekmovalcev. Ekipe medsebojno igrajo po sistemu 5+2 (5 iger posa-
meznikov in dve igri dvojic). Prvo tekmo smo gostovali v Hrastniku in 
tesno izgubili z rezultatom 3:4, nato pa smo doma gostili favorizirano 
ekipo Izlake 2 in izgubili 2:5. V spomladanskem delu bo na sporedu 
še ena tekma, nato sledita dve v septembru, od tega tudi zaključek 
v Litiji, 17.09.2016.

Povabilo na rekreacijo
Tenis klub AS Litija tudi letos ponuja Poletno teniško kartico, ki za 
samo 60,00 eur omogoča neomejeno igranje tenisa vse do konca 
septembra, ki velja tako na zunanjih igriščih, kot v dvorani, tako da 
Vam niti muhasto vreme ne bo pokvarilo teniških užitkov! Vabljeni! 

5. TAČKOV FESTIVAL – MALO MOKER, A VESEL! 
(Nadaljevanje s 1. strani)

Petnajst nagrajencev natečaja smo ob-
darovali s praktičnimi nagradami, izbrali 
in nagradili pa še skupino otrok iz po-

daljšanega bivanja OŠ Gabrovka, ki je naredila skupinsko najboljše 
stripe.
Peto druženje s Tačkovim festivalom je sklenila velika slastna torta, 
ki so jo sladkosnedi »človeški« obiskovalci z užitkom pojedli. 

Tačkov festival postaja simpatično in 
toplo druženje ljubiteljev psov, gleda-
lišča, ustvarjalnosti in radovednosti. 
Organizirata ga javna zavoda Knjižnica 
Litija in Zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija s podporo Civilne iniciative 
Litija in Mestne skupnosti Litija. Festi-
val podprejo donatorji in sponzorji v 
obliki materialne pomoči in sodelova-

nja (Turistično društvo Litija, Tesarstvo Roman Hribar s.p., Kmetija 
Čož, Jože Čož s.p., Komisija otrok in pes KZS, Kinološko društvo Za-
gorje, Društvo Tačke pomagačke, Društvo Tačke in repki).
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kUltUrni koleDar
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PET 24.6. 15.00 SVEČANOST OB PODELITVI SPRIČEVAL GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO DVORANA GLASBENE ŠOLE LITIJA
SRE 6.7. 10.30 SREDINE POČITNIŠKE DELAVNICE (tema: države) Galerija KNJIŽNICE LITIJA

ČET in PET 7.7. in 8.7. 17.00 OBJEKTIVNI POGLED V SVET, FOTOGRAFSKA DELAVNICA MLADINSKI CENTER LITIJA
SRE 13.7. 10.30 SREDINE POČITNIŠKE DELAVNICE (tema: države) Galerija KNJIŽNICE LITIJA

PON - PET 11.7. – 15.7. 17.00 GRAFITARSKA DELAVNICA Klub litijskih in šmarskih študentov (KLIŠE)
PON - PET 18.7. – 22.7. 17.00 JAM SESSION, OPEN MIC, GLASBENA DELAVNICA MLADINSKI CENTER LITIJA

SRE 20.7. 10.30 SREDINE POČITNIŠKE DELAVNICE (tema: države) Galerija KNJIŽNICE LITIJA
SRE 27.7. 10.30 SREDINE POČITNIŠKE DELAVNICE (tema: države) Galerija KNJIŽNICE LITIJA

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: kulturnicenter@zkms-litija.si; www.zkms.si

POČITNIŠKE DELAVNICE V KNJIŽNICI LITIJA
Tudi to poletje v Knjižnici Litija pripravljamo program 
sredinih počitniških delavnic, ki bodo potekale od 
6. 7. do 31. 8. Namenjene so otrokom od 4 – 12 leta 

oz. za vse tiste, ki še radi poslušajo pravljice, ustvarjajo in želijo 
kreativno izkoristiti svoj prosti čas. Letošnja tema bodo države, 
vsako srečanje bomo namenili eni državi, spoznali zgodbo, zani-
mivosti, pobarvali zastavo, ustvarjali. Delavnice bodo potekale od 
10.30 do 12. ure, v galeriji Knjižnice Litija. 

POLETNI DELOVNI ČAS
V juliju in avgustu bosta knjižnici v Litiji in Šmartnem odprti po 
poletnem urniku. Ob ponedeljkih in četrtkih popoldan, ob torkih, 
sredah in petkih pa dopoldan. Ob sobotah zaprto. Več na spletni 
strani: http://www.knjiznica-litija.si/

POLETAVCI TUDI LETOS, NOVOST NAJPOLETAVCI
Poletno branje, 30 izbranih dni, 30 minut na dan med počitnicami, 
je dobro zaživelo. Številka sodelujočih med 7 in 12 letom je vsako 
leto višja, letos pa bo morda  k prirastu prispevala tudi novost: 
NajPoletavci. Če štejete vsaj 13 let in ne več kot 16 in ste člani 
Knjižnice Litija, se poleti pridružite NajPoletavcem – najstnikom, 
ki so najboljši poletni bralci. Med poletnimi počitnicami preberite 
3 knjige in njihove naslove ter avtorje skupaj s svojimi podatki od-
dajte na obrazcu najkasneje do 10. septembra 2016. Obrazec bo 
na voljo v obeh knjižnicah in na spletni strani knjižnice. Jeseni, 20. 
septembra 2016, boste na zaključni prireditvi za prebrano dobili 
majico NajPoletavci in priznanje, sodelovali boste tudi v nagradnem 
žrebanju. Berete lahko tudi e-knjige, do njih dostopate na portalu 
Biblos.si. Mestna knjižnica Ljubljana, ki je nosilka projekta, je k 
sodelovanju pritegnila Cankarjevo knjižnico Vrhnika, Knjižnico A.T. 
Linharta Radovljica, Knjižnico Litija, Knjižnico Logatec in Knjižnico 
Medvode. Letos je glavna nagrada pohodniški nahrbtnik. Poletavci 
in NajPoletavci, vabljeni k sodelovanju in lepe počitnice!

5. TAČKOV FESTIVAL
9. in 10. junija je v Litiji potekal 5. Tačkov festival. Žal je precej do-
godkov pokvaril dež, a nekaj kužkov je le razveselilo otroke. Spomin-
ski večer na Naceta Simončiča z Ivanko Mežan se je dotaknil vseh 
obiskovalcev, saj je gostja z iz jemnim spominom obujala igralska le- 

ta z Nacetom na 
osvobojenem oze-
mlju v Beli Krajini, 
leta 1943. Priredi-
tev je potekala v 
galeriji knjižnice, 
ki jo krasi kar 493 
stripov, izdelalo jih 
je 521 otrok iz obeh 
občin. Nagrajenci 

Tačkovega natečaja, »Našli smo psa«, so priznanja z nagrado prejeli 
ob zaključku festivala, za piko na i pa seveda ni smela manjkati niti 
torta. Razstava stripov v galeriji bo na ogled vse poletje, vabljeni 
v ta pisani in čudoviti svet! Hvala vsem učenkam in učencem in 
njihovim mentorjem, čestitke za izjemen trud in sodelovanje! Hvala 
tudi vsem partnerjem in sponzorjem v projektu. Na svidenje na 6. 
Tačkovem festivalu.  Aleksandra MAVRETIČ

USPEŠEN ZAKLJUČEK OTROŠKIH 
MATINEJ

Na zadnji matineji v tej sezoni, 14. maja, smo 
gostili odlično Gledališče KU-KUC, ki nas je 
navdušilo s predstavo Pika in Cene v pravljici in 

kot se za zaključno predstavo spodobi, smo vse pridne obiskovalce 
pogostili s slastnim kornetom. 
Sobotna srečanja z mladimi ljubitelji gledališča so se v našem me-
stu »dobro prijela«. V lanskem letu je bilo povprečno število obi-
skovalcev na predstavo 93,83, kar nas uvršča v sam slovenski vrh. 
Izvajalci predstav velikokrat pohvalijo našo lepo vzgojeno publiko, 
ki zelo rada tudi sodeluje z nji-
mi. Skozi zanimive in zabavne 
zgodbe se vsi učimo novih vrlin 
in tako utrjujemo pomen kul-
ture med najmlajšimi. Hvala 
vsem staršem, ki se zaveda-
te pomena tovrstne vzgoje. Z 
novo sezono bomo znova pri-
čeli konec septembra. Vsi, ki 
bi se radi pridružili gledališki 
druščini v našem Kulturnem centru, lepo vabljeni… Predstave so 
na sporedu ob sobotah, ob 10. uri, po sporedu, ki ga objavljamo na 
naših spletnih straneh in Facebooku (Kulturni center Litija) ali pa 
nam pišite na kulturnicenter@zkms-litija.si in dodali vas bomo na 
mailing listo prejemnikov obvestil o naših dogodkih. Predstave so 
namenjene otrokom od 3. leta starosti dalje. 

NAPOVEDUJEMO… 
10. festival SLOVO POLETJU - program:
četrtek, 25.8.2016 - ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA IN ZBOR SV. 
NIKOLAJA LITIJA; petek, 26.8.2016 – OTO PESTNER IN VOKALNA 
SKUPINA BEE GEESUS; sobota, 27.8.2016 – ZARJAVELE TROBEN-
TE z gosti ZAKLONIŠČE PREPEVA
O novi abonmajski gledališki sezoni pa v naslednji številki Občana. 

KOŠARKA V MUZEJU
7. junija smo v muzeju odprli gostujočo fo-
tografsko razstavo Košarka 1970 – Luna 
vaša, zlata naša, ki obeležuje znamenito 
svetovno prvenstvo v košarki leta 1970 v 

Ljubljani in še posebej tekme jugoslovanske reprezentance, ki je 
takrat osvojila naslov svetovnega prvaka. Odprtja se je udeležil le-
gendarni košarkar Ivo Daneu z družino, zbrane obiskovalce pa sta 
nagovorila tudi predsednik Mestne skupnosti Litija in bivši košarkar 
Dušan Hauptman ter predsednik Košarkarskega kluba Litija Mirko 
Kaplja. Razstavo so pripravili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, 
odprta pa bo do konca meseca junija – vabljeni k obisku!

URADNI ČAS OGLEDOV:
ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h

Informacije in najave skupin: 
gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

»V MUZEJU DOGAJA«
»V muzeju je krasno, nikoli prezgodaj, nikoli prekasno«…je hudomu-
šen rek, ki se v Mestnem muzeju Litija vedno bolj potrjuje. Muzej so 
v letošnjem šolskem letu obiskali že prav vsi litijski vrtci, vedno več 
je tudi šolskih skupin, kar pomeni, da bodo prihodnje generacije 
zagotovo imele precej drugačen odnos do naše dediščine, kot ga 
imajo sedanje in starejše.
Obisk v muzeju raste: do srede junija smo zabeležili že preko 1300 
obiskovalcev in krepko presegli obisk lanskega celega leta!
Muzej postaja tudi kraj srečevanj in druženj ter obujanja spominov. 
Že mnogo društev je imelo pri nas svoja srečanja, zbore članov ipd., 
v mesecu maju in začetku junija pa so nas obiskali prav posebni 
jubilanti: skupina, ki je praznovala 60 let »male mature« (danes va-
leta), in skupina, ki je obeležila 40 let zaključka šolanja v OŠ Litija, 
tedaj OŠ Dušan Kveder-Tomaž. Srečanji sta bili zanimivi in polni 
spominov na otroška leta v Litiji.
Tudi posamezni občani se vedno bolj zavedajo, da je dediščina vre-
dnota, ki jo je treba ohranjati in spoštovati. Tako smo letos prejeli 
že več donacij, od katerih je potrebno izpostaviti dve večji: gospa 
Eva Kovič iz Jevnice je muzeju podarila gradivo in predmete, ki jih 
je kot učiteljica zbirala dolga leta. Znana litijska fotografinja, go-
spa Zofka Hauptman, pa je v muzej prinesla del opreme iz svoje 
fotografske temnice. V objektiv je kar nekaj desetletij lovila utrinke 
življenja v Litiji in občini. Obema velja velika zahvala za podarjeno 
gradivo!
Ministrstvo za javno upravo RS in Upravna enota Litija sta muzeju 
darovala prepotrebno pohištvo za opremo depojev in pisarniških 
prostorov. Ob preurejanju nekdanje Davčne uprave in selitvi UE 
Litija je ostala velika količina pohištva, ki je bila s pomočjo prosto-
voljcev MC Litija preseljena v Mestni muzej Litija, za kar se UE Litija 
in načelniku Marku Doblekarju iskreno zahvaljujemo.
Zadnji nalivi so v kletnih prostorih povzročili izliv vode iz jaškov in 
tudi nekaj škode na pohištvu. K sreči se te dni v Litiji mudijo mladi 
prostovoljci iz Španije, ki so priskočili na pomoč pri pospravljanju 
in čiščenju muzejskih kleti. Hvala Emilu Urbančiču in fantom za po-
moč in sodelovanje!

POLETNI ČAS V MUZEJU
V mesecu juliju in avgustu bo muzej odprt samo v dopoldan-
skem času in sicer v ponedeljek, sredo in soboto od 10h do 
12h. Za predhodno najavljene skupine (gsm: 031/689-160 ali 
mestnimuzej@zkms-litija.si) je ogled možen tudi izven tega časa.

KLIŠE-JEVA AKTIVNA POMLAD
Delovno, zabavno in aktivno smo klišejevci razbili študent-
sko rutino in popestrili prve pomladne mesece z različnimi 
dogodki in zanimivimi aktivnostmi.

V maju smo klišejevci aktivno sodelovali na Škisovi tržnici, ki je že 
19. leto zapored ponudila študentom kulturno-zabavno dogajanje. 
Prireditev je ponovno temeljila na promociji slovenske kulture in kuli-
narike, s pestrim popoldanskim ter večernim programom pa ponudila 
odlično zabavo. Pri tem nismo smeli manjkati niti klišejevci, ki smo se 
tako ponovno uspeli pozitivno predstaviti študentom cele Slovenije. 
V maju smo vsem radovednim članom prav tako ponudili udeležbo na 
zanimivem potopisnem predavanju, s katerim nas je naša bivša predse-
dnica seznanila z načini cenovno ugodnega potovanja po svetu. Tina, ki 
je mesec dni z nahrbtnikom potovala po Ekvadorju, je predstavila zani-
mivosti sproščenega spoznavanja kultur, lokalnih skupnosti in njihovih 
navad ter tradicij te latinske države. S tem smo prav tako spoznali pred-
nosti alternativnih načinov potovanj po svetu, katerih se mladi čedalje 
bolj pogosto poslužujemo (couchsurfing, štopanje, workaway itd.)
Pred koncem šolskega leta pa smo prav tako želeli svojim članom 
ponuditi neformalno izobraževanje na temo aktivne participacije in 
proaktivnosti. Tako smo 21. maja, v sklopu KLIŠE-jevih izobraževalno-
-zabavnih sobot, gostili EVS prostovoljca iz Belgije, ki nas je poučil o 
izbranih temah. Dogajanja v mesecu maju smo zaključili z druženjem 
ob spremljanju finala lige prvakov, prav tako pa smo se v maju družili 
na poker večeru. 
V poletnih mesecih bomo klišejevci še naprej aktivni, tako se nam 
lahko vsi člani pridružite na oddihu v Bovcu, v prvem vikendu julija. 
Prav tako pa bomo sodelovali z Mladinskim centrom Litija pri aktivni 
ponudbi športnega programa za poletje – že tradicionalno Športno 
poletje. Ob tem vas želimo obvestiti, da so tudi med poletjem vse 
naše redne aktivnosti na voljo vsem članom, vendar se ob tem dolo-
čeni urniki prilagodijo poletnemu obdobju. Prav tako bodo po neko-
liko spremenjenem urniku potekale tudi naše uradne ure. Tako vam 
je še naprej na voljo na KLIŠE-ju ugodno, ob črno-belem, tudi barv-
no, tiskanje in možnost spiralne vezave, s čimer želimo še dodatno 
izboljšati ponudbo naše študentske pisarne. Na KLIŠE-ju prav tako 
povprašajte po možnostih inštrukcij za angleščino, matematiko, fiziko 
in kemijo. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo v KLIŠE-ju v 
času uradnih ur (pon., sre., in pet. 17.00-20.00), o dogodkih, novostih 
in pomembnih informacijah pa vas bomo prav tako obveščali z našimi 
informatorji ter obvestili na facebook in spletni strani. 

IGRAM SE Z BABICO IN DEDKOM
V petek, 3. 6. 2016, smo v enoti Medvedek pripra-
vili medgeneracijsko srečanje. V našo družbo smo 
povabili babice in dedke, ki so se vabilu odzvali v 
velikem številu. Čeprav se z mnogimi vsakodnevno 
srečujemo, ko svoje vnuke pripeljejo ali odpeljejo 

iz vrtca, pa je veliko tudi takih, ki so bili pri nas prvič. Za vse goste 
je bilo prav posebno doživetje, da so vstopili v igralnice, sedli na 
nizke stole in prisluhnili otrokom, ki so v svojih skupinah pripra-
vili kratek nastop. Plesali smo, peli in pokazali, da nam v vrtcu ni 
dolgčas. Preostanek dopoldneva so babice in dedki v družbi svojih 
vnukov in vnukinj ustvarjali, se igrali in klepetali. Na koncu smo se 
še posladkali s sladoledom, marsikateri otrok pa je s svojo babico 
ali dedkom predčasno odšel domov in verjamemo, da so skupaj 
preživeli nekaj nepozabnih trenutkov, ki so bili v veselje tako mlaj-
šim ko tudi starejšim.  Špela M. SEDEVČIČ, pom. vzgojiteljice

OBISK DEDKOV IN BABIC V ENOTI NAJDIHOJCA  
TER ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA STARŠE

Matematika v vrtcu ni nič novega. Otrok matematiko nezavedno 
uporablja v igri in se uči matematiko, ko se igra. Za matematične 
igre v vrtcu uporablja vsakdanje okolje, predmete, priložnosti, ob 
tem govori, uporablja svoje roke, noge, da razvija spretnosti, misli.
Zato smo v enoti Najdihojca, v okviru prednostne naloge »Matema-
tika v vrtcu«, skozi celo leto izvajali različne matematične dejavno-
sti v povezavi z ostalimi kurikularnimi področji, s katerimi so otroci 
prišli do novih znanj. 
Odločili smo se, da delček našega dela predstavimo prav posebnim 
gostom - staršem in starim staršem.

V petek, 3. junija 2016 smo v dopoldanskem času v našo enoto 
povabili dedke in babice. Ker le-ti nemalokrat skrbijo za vnuke in 
jim izkazujejo veliko pozornost, smo jim v znak zahvale pripravili 
manjše presenečenje, ki je imelo poleg druženja tudi namen med-
sebojnega osrečevanja starih staršev in vnukov. Otroci so jih nestr-
pno pričakovali in v naših oddelkih je vladalo pričakovano vzdušje. 
Po uvodnem pozdravu smo se dedkom in babicam predstavili s 
kratkimi matematičnimi točkami, skozi igro. Ob koncu naših točk 
so otroci svoje babice in dedke obdarili z darili, ki so jih izdelali 
sami – s »kamenčki sreče«. Naše druženje je še nekaj časa pote-
kalo ob prijetnem klepetu, soku, sadju in domačih piškotih, ki so 
jih pripravile naše kuharice. Z nasmehi na obrazu so se dedki in 
babice poslovili, mi pa smo jim obljubili, da jih prihodnje leto zopet 
povabimo na skupne dogodivščine.
Družina je pomemben dejavnik pri vzgoji vsakega otroka, saj nudi 
razumevanje, pomoč, ljubezen in to prav tisto, ki jo nudijo dedki, 
babice in seveda starši. 
In ker je vrtčevsko leto že 
skoraj pri koncu, smo star-
še, 6. junija 2016, povabili 
na tradicionalno zaključno 
prireditev enote Najdihoj-
ca, z naslovom Naš dan – 
Vaš dan, v Kulturni center 
na Stavbe. Otroci so se 
staršem predstavili z ma-
tematičnimi točkami in dokazali, da je matematika uresničljiva le, 
ko se povezuje z ostalimi področji. Na koncu so na oder, ob himni 
»Cicimaturantje«, ponosno prikorakali še otroci, ki se poslavljajo 
od vrtca in bodo septembra zakorakali skozi nova šolska vrata. V 
spomin na vrtec so zato prejeli skromna darilca. 
Ne dvomim, da je bilo moč zadržati solzice ponosa ob pogledu na 
te male nadobudneže, ki so vedno pripravljeni, vedoželjni za »ve-
like« stvari. Omogočimo jim torej te »velike« stvari, da jih otroci 
usvajajo preko igre.  Mateja JERANT, dipl.vzg.

• MIZARSKI SERVIS • VHODNA, 
GARAŽNA IN NOTRANJA  

VRATA, PODBOJI • BALKONSKE, 
NOTRANJE IN VRTNE OGRAJE 
(MACESEN, HRAST, SMREKA)

• VRTNE UTE • KUHINJE
• SAVNE

MIZARSKE STORITVE
SALES
Jožef Savšek s.p.
Mala Kostrevnica 11,  
1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 051/639 416
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PIKNIK V GOBNIKU
Po lanskoletni obljubi smo se zadnji vikend v maju (28.5.2016) zo-
pet zbrali na vaškem pikniku. Zbralo se nas je lepo število, pridru-
žilo se je tudi nekaj novih ljudi, tako se počasi spoznavamo saj na-
men tega piknika je, se spoznati, pogovarjati in deliti razna mnenja 

VOJNI VETERANI NA DOLENJSKEM
Tretja majska sobota je bila rezervirana za tra-
dicionalni pomladanski izlet članov Območne-
ga združenja Zveze veteranov vojne za Sloveni-
jo Litija – Šmartno. Kot doslej je s prefinjeno 

natančnostjo čudovit program potovanja pripravil Karlo Le-
mut, pot pa je udeležence vodila v Novo mesto z okolico.
Najprej so se ustavili v Pogancih pri Novem mestu, kjer jih je ob 
spominskem obeležju pričakal Albin Gutman, general v pokoju, slo-
venski športni pedagog in veteran vojne za Slovenijo. Orisal jim je 
zgodovino bojev v prvih dneh vojne in poudaril, da je prav v Pogan-
cih počil prvi strel za samostojno Slovenijo leta 1991.

TOREK, 5.7.2016, ob 16.uri

PRAZNOVALI SMO V SONCU IN 
NEVERJETNI ENERGIJI - 20. POHOD 

OD CERKVICE DO CERKVICE  
NA POLŠNIKU 

Včasih lahko 4 kaplje v vremenski napovedi pomenijo tudi sonce. 
Za jubilejni dogodek (5.6.2016) smo na Polšniku že pred meseci 
naročili sonce in ga tudi dobili. Sončno jutro je nakazovalo, da bo 
energija med pohodniki, vrhunskimi glasbenimi gosti in domačini - 
organizatorji odlična. Že na startu dobra volja z domačim moškim 
pevskim zborom in našimi Ljudskimi pevkami in godci, ob jutranji 
kavici in slastnimi dobrotami naših vrlih gospodinj. Ostrež so osvo-
jile pevke Ženske vokalne skupine Lipa Litija in harmonikar Nejc 
Grm, ki so pohodnike navduševali s svojim izjemnim talentom in 
preprostostjo. Na travniški ravnini Stranskega vrha so množici po-
hodnikom ubrano prepevali 
pevci Moške vokalne skupi-
ne Lipa Litija in poželi velik 
aplavz. Prav tako pa so nav-
dušili tudi veterani PGD Pol-
šnik z izvedbo vaje s staro 
gasilsko brizgalno s konjsko 
vprego. Presenečenje pa je 
bil tudi nastop odličnega 
harmonikarja Jureta Torija 
in pevke Bogdane Herman, ki sta s svojo čudovito glasbo nadgradi-
la kulturno dogajanje. Na gozdni jasi na Glinjeku se je zbrala števil-
na množica pri sveti maši, ki jo je daroval pomožni ljubljanski škof 
dr. Anton Jamnik, prepeval pa dobitnik številnih evropskih zboro-
vskih priznanj, Zbor sv. Nikolaja iz Litije, pod vodstvom Helene Foj-
kar Zupančič. Poleg čudovite narave, odlične družbe in v sončnem 
vremenu, so lahko pohodniku uživali ob poslušanju najboljših pev-
skih skupin naše občine. Dobra volja in zadovoljstvo pohodnikov 
se je kazala tudi na zaključni prireditvi pod šotorom z Ansamblom 
Zimzelen. Pohodniki so si lahko ogledali razstavo domačih dobrot 
Društva podeželskih žena in deklet Polšnik ter retrospektivo foto-
grafij devetnajstih pohodov, ki ga je pripravila Barbara Bučar (in 
bo na ogled tudi na naši spletni strani). Zelo smo bili veseli obiska 
našega bivšega župnika, g. Janeza Jenka, ki je kar 23 let preživel 
na Polšniku ter seveda podžupanje ga. Lijane Lovše, ki je pouda-
rila velik pomen povezanosti krajanov pri tovrstnih projektih. Res, 
sodelovalo je preko 70 domačinov in dokazali smo, da se z odprto 
komunikacijo, z dobro voljo in veliko vloženega truda dosežejo vsi 
zastavljeni cilji. VELIK HVALA VSEM (več na www.polsnik.si). Orga-
nizacijsko vlogo v tem projektu od leta 2002 prevzema Turistično 
društvo, ki z povezovanjem PGD, DPŽD, KD Pavle Voje, KO RK, ŠD 
in LD Polšnik soustvarja izjemen primer sodelovanja med društvi v 
večjem projektu.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA  
IN DEKLET POLŠNIK

vas vabi v soboto,
23. 7. 2016, ob 15. uri

na 16. kmečki Dan
z naslovom »Kosci kosijo, seno v štantih sušijo!«,

ki bo potekal na domačiji ROZINA  
na Mamolju 17, 1272 Polšnik

Prikazali vam bomo košnjo trave, sušenje, spravilo sena  
v kozolec pred nevihto, šaljive igre v katerih se bodo lahko 

vključili tudi obiskovalci prireditve.

Pripravili bomo razstavo domačih dobrot in skupaj  
z SKUPINO BOJSI ustvarili prijetno vzdušje.

Vzemite si čas in pridite k nam na vas. Luštno bo!

Vljudno vabljeni.
Predsednica društva podeželskih

žena in deklet Polšnik:
Marinka BEVC

LOKALNE POTREBE SO LAHKO PRILOŽNOST 
ZA RAZVOJ DRUŠTVA, ZAVODA IN USTANOVE
Življenje v lokalni skupnosti je lahko prijetno, če je vse urejeno in 
za vse poskrbljeno. Veliko dejavnosti oz. aktivnosti, ki zadovoljujejo 
potrebe lokalnega prebivalstva izvajate nevladne organizacije 
(društva, zavodi, ustanove). Nekatere potrebe v lokalni skupnosti, v 
vaši občini oz. krajevni skupnosti, ste že prepoznali in jih s svojimi 
aktivnostmi že zadovoljujete. Pa naj bo to povezovanje, skrb za 
starejše, skrb, da mladi ne ostajajo na ulici, … Nekatere pa so 
ostale pozabljene in ste jih na posvetih prepoznali skupaj z nami. 
Za vse nevladne organizacije so prepoznane potrebe priložnost za 
njen razvoj, za razvoj nove storitve ali programa. Če tudi sami v pre-
poznanih potrebah vidite to priložnost, vas vabimo, da se vključite v 
program NVO s potencialom.

NVO s potencialom je nevladna organizacija, ki izka-
zuje interes za lasten organizacijski, strokoven ali za-
govorniški razvoj, ter je pripravljena zadovoljevati lo-
kalne potrebe oz. aktivno prispevati k razvoju lokalne 

skupnosti. NVO s potencialom je nevladna organizacija, ki želi biti 
aktivna, se razvijati in prispevati k razvoju okolja v katerem deluje oz. 
izvajati nove storitve.
Vključenim organizacijam bomo brezplačno nudili pomoč pri razvo-
ju novih storitev, pomoč pri povezovanju in sodelovanju z gospodar-
skim in javnim sektorjem, pomoč pri izvajanju zagovorniških akcij, 
pomoč pri pripravi projektnih prijav in drugo konkretno pomoč, ki 
jo boste potrebovali.

ZLHT – Regionalni center NVO 
zagotavlja brezplačno podpo-
ro nevladnim organizacijam 
(društvom, zavodom in usta-

novam) v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje 
z namenom krepitve informiranosti, zmogljivost NVO za zagovorni-
štvo, organizacijski razvoj in izvajanje javnih storitev. Naš cilj je, da 
nevladni sektor postane enakovreden partner pri razvoju lokalne 
skupnosti, z močnimi nevladnimi organizacijami. 
Več o programu in prijavi najdete na www.consulta.si oz. za več in-
formacij pišite na info@consulta.si ali pokličite na tel. 059 927 619.

DODANA KAKOVOST Z 
DRUŽABNIŠTVOM IN  

PROSTOVOLJSTVOM V DOMU
Človek je socialno bitje in zato plete niti življenja z 

ljudmi v svojem okolju. Z druženjem in razvedrilom se ustvarjajo 
vezi prijateljstva. Dom je preko javnih del vključil deset družabni-
kov v program družabništva, s katerim želimo obogatiti življenje in 
bivanje stanovalcev v domu. Izziv družabništva je nuditi stanoval-
cem podporo pri premagovanju različnih težav in stisk, ter skrbeti 
za njihovo boljše počutje, bodisi z pogovorom, branjem ali samo s 
poslušanjem. Prav tako je njihova naloga vzpostavljati in širiti so-
cialno mrežo stanovalcev, jih povezovati z okoljem ter vključevati v 
različne aktivnosti. Trudijo se motivirati stanovalce za sodelovanje 
in vzpodbujanje pri ohranjanju samostojnosti.
Poleg programa družabništva spodbujamo tudi program prostovolj-
nega dela, ki pomembno prispeva k dobremu počutju stanovalcev. 
Program prostovoljnega dela temelji na spremljanju stanovalcev, 
spoznavanju, doživljanje njihovih zgodb ter življenjskih dogodkov. 
Vsako leto se prijavimo na natečaj Prostovoljec leta. Najzaslužnejši 
prostovoljki leta 2015 sta Verica Sandevska in Saša Oshish. Prosto-
voljki Verica in Saša sta se s stanovalci veliko pogovarjali in družili, 
hkrati pa krepili čustveno stabilnost. Spremljali sta jih v okolico 
doma, ter sodelovali pri različnih delavnicah, kjer sta obujali in ne-
govali stare običaje: od izdelovanja butaric, jasličarstva v domu, 
postavljanja novoletnih jelk skupaj s svojci stanovalcev, bralnih ur, 
izdelovanja naravnih mil in krem,... Stanovalcem sta s tem omogo-
čili aktivno sooblikovanje dnevnega ritma. 

Prostovoljki Verica Sandevska in Saša Oshish, sta se udeležili slav-
nostne zaključne prireditve, in iz rok predsednika Republike Slove-
nije, Boruta Pahorja, prejeli zahvalo za plemenito delo. 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo tudi vsem ostalim pro-
stovoljcem, hkrati pa vabimo vse, ki bi radi obogatili svoje življenje, 
saj so modrosti in izkušnje starejših najdragocenejši učni vir vseh 
generacij.  Renata OZIMEK in Klavdija ZUPANČIČ

dom tisje

in ideje med seboj. Tako ob lepem vremenu dobri hrani in pijači ter 
melodiji hrmonike je bilo vzdušje prijetno in veselo. V poznih večer-
nih urah smo se razšli zadovoljni in z besedo NASLEDNJE LETO SE 
ZOPET VIDIMO. Ivanka FORTUNA

Nato jih je predstavnik dolenjskih veteranov popeljal na panoram-
ski ogled Novega mesta, že nekoliko kasneje pa so jih čakali v vo-
jašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Komandant vojašnice jim je 
predstavil delo vojašnice, še posebej njeno vlogo v mednarodnih 
misijah enot SV. Nato so si ogledali nekaj bojnih vozil, ki so jih leta 
1991 zajeli teritorialci na Medvedjeku in muzejsko zbirko Teritorial-
na obramba in naborniška vojska.
Pot po razstavnih prostorih vodi od prvih začetkov delovanja slo-
venske Teritorialne obrambe, se nadaljuje do vloge in delovanja TO 
v času osamosvajanja 
Slovenije in se nadalju-
je s prikazom nastanka 
Slovenske vojske, sprva 
popolnjene z naborniki, 
nato pa s poklicnimi 
pripadniki stalne sesta-
ve SV. Številni izmed 
njih so tudi prispevali 
svoje uniforme, orožje 
ali druge eksponate in 
s tem obogatili zanimi-
vo muzejsko zbirko.
Ne bi pa imeli pravega zaključka, če se ne bi dobro najedli pravega 
vojaškega pasulja.
Iz vojašnice pa na Rudolfov splav, s katerim so se ob animaciji Pri-
micove Julije, perice in harmonikarja na splavu popeljali – natanč-
neje zaplavali - po zgodovini Novega mesta in okušali cviček. Ču-
dovit pogled na Novo mesto tudi z drugega zornega kota, iz struge 
Krke. Peljali so se pod štirimi mostovi, mimo gradov Kamen in Novi 
dvor, videli stolno in frančiškansko cerkev ter samostan. V okviru 
splavarjenja so slovesno med dolenjske splavarje sprejeli Jožeta 
Kosa, člana združenja.
Za konec potovanja so se ustavili še na Matjaževi domačiji na Pahi. 
Gre za 150 let staro hišo, obnovljeno v originalnem stilu z naravnimi 
materiali (kamen, les, slama), s 100 in več let staro opremo, zidanim 
štedilnikom in krušno pečjo, savno, kletjo. Očarala je vse, ki cenijo 
dediščino in se želijo za nekaj časa preseliti v življenje naših praba-
bic in pradedkov. Ogledali so si tudi multivizijsko Zgodbo o cvičku 
in degustirali več vrst vin, med njimi tudi letošnjega kralja cvička.
Povsem za zaključek pa še večerja pri Japu s tradicionalnimi dru-
žabnimi igrami in bogatimi praktičnimi nagradami za sodelujoče. 
Na koncu so si rekli nasvidenje na jesenskem srečanju veteranov, 
ki bo v začetku septembra, tokrat prvič povsem na jugovzhodu nji-
hovega združenja, na Primskovem.  Rudi BREGAR

Skupinska slika z generalom Albinom Gutmanom

Ogled muzejske zbirke Teritorialna  
obramba in naborniška vojska

Izvedba tovrstne prireditve zahteva tudi velik finančni zalogaj in 
brez sponzorjev bi bilo praktično nemogoče. HVALA za zaupanje: 
GENERALNEMU SPONZORJU GH HOLDING, D.D. LJUBLJANA, 
Monea d.o.o. Ljubljana, INDA-CNC Inženiring d.o.o., Celje, 
ELES d.o.o. Ljubljana, Mizarstvo Kos, Jože Kos, s.p. Polšnik, 
Zidarstvo Bevc, Jože Bevc, s.p. Polšnik, Tesarstvo Bučar, An-
ton Bučar, s.p. Polšnik, Ključavničarstvo Repovš, Igor Pozna-
jelšek, s.p. Polšnik,Tiskarna Ozimek, Trzin, Gostilna Majcen, 
Ana Majcen s.p. Polšnik, Terra In d.o.o., Polšnik, Delavska hra-
nilnica, d.d., Litija, Tesarstvo Hribar, Roman Hribar, s.p. Pol-
šnik, Instalacije Kaplja Franci, s.p., Polšnik, Metka Končar, s.p. 
Polšnik, Okrepčevalnica KUHLA, Spodnji Log pri Litiji, Dana 
d.o.o. Mirna, Papirnica Marli Litija, Hofer Tisk Litija, Janez Ko-
tar Polšnik, Krajevna skupnost Polšnik in Občina Litija. 
Veliko novih, neprecenljivih izkušenj smo si pridobili skozi ta leta 
našega sodelovanja in povezovanja. Preko deset tisoč pohodnikov 
nas je obiskalo na tej prireditvi in mnogi se radi vračajo. Lepo smo 
praznovali in kmalu si boste lahko na naši spletni strani ogledali 
tudi kratek spot o letošnjem pohodu ter retrospektivo fotografij z 
dvajsetih pohodov. Če pa ste bili 5. junija na Polšniku pa pošljite 
kakšno lepo fotografijo na foto natečaj. 

Mateja SLADIČ-Vozelj
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GABROVŠKA MLADINA  
NIZA USPEHE

V soboto, 7. 5. 2016 je v potekalo Občinsko tekmo-
vanje v gasilski orientaciji. Z vajami smo začeli že v 

aprilu. Na tekmovanje se je pripravljalo 42 otrok pod vodstvom 11 
mentorjev. Na sončno jutro smo se zbrali pri OŠ Gabrovka, kjer je 
potekalo tekmovanje. Na tekmovanju je naše društvo zastopalo 12 
tekmovalnih ekip.
Pred pričetkom tekmovanja je v zraku lebdela napetost. Nekaj 
otrok se je udeležilo tekmovanja prvič, nekateri so letos prvič na-
stopili v višji kategoriji, drugi spet so branili lanske rezultate. Vse 
ekipe so se podale na tekmovalno progo. Otroci so se najprej po-
merili v gasilskih spretnostih, nato pa so se s karto in kompasom 
podali na orientacijo. Nekateri so bili hitrejši, drugi bolj pozorni, 
nekateri pa so imeli malo več sreče. Vsi pa so pokazali znanje, ki so 
ga pridobili tekom vaj.
Po zaključenem tekmovalnem delu dopoldneva, je otroke v jedilnici 
čakala topla malica, po njej pa počitek in pa seveda obvezno igranje 
športnih iger na igrišču za vse, ki so še imeli kaj energije. Sodniki 
so hitro prešteli točke in na vrsti je bila razglasitev. V postroju smo 
vsi nestrpno čakali, da slišimo, katero mesto so si prislužile ekipe.
Naše ekipe so se, kot že nekaj let, povzpele na visoka mesta. Ekipe, 
ki so se povzpele na zmagovalni oder, so dosegle tri prva, dve drugi 
in dve tretji mesti. Ostale ekipe so zasedle še 7., 10., 12., 15. in 
24. mesto.

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIC

MIRKO PLAZNIK: MOJ SVET ŠPORTA
31. maja 2016 je zagledala luč sveta nova knjiga Mirka Plazni-
ka z naslovom “Moj svet športa”. Prav na njegov rojstni dan. 
Doslej je pripravil knjige za mnoge športnike, med prestižnej-
šimi pa je vsekakor knjiga 25 let futsala v Sloveniji, ki je izšla 
leta 2008. Tokratna knjiga je nekaj posebnega. Gre za avtobi-
ografijo Mirka Plaznika, za prikaz njegovega 55-letnega dela 
v športu.
Pri izdaji knjige sem sodeloval tudi 
sam. Ko sem dobil prva gradiva za 
knjigo, nisem vedel kako se lotiti 
urejanja tastovega življenjskega 
mozaika, predvsem na področju 
njegovega športnega udejstvova-
nja. Najprej sem vse prebral in te-
daj ob neki priložnosti zapisal, da 
je legenda. Ker je toliko ur in let svojega življenja posvetil športu in 
rekreaciji! Le kje je našel toliko časa in energije? Ali je imel sploh 
kaj časa za svoje otroke, sina in hčerki dvojčici?
Ko sem pregledal gradivo, in gradiva je bilo vedno več in več, sem 
ugotovil, da so bili v to delo vpeti tudi vsi njegovi otroci, pa tudi brez 
žene Martine in njene podpore bi mu to težje uspevalo. S športom 
je »zastrupil« tudi svoje otroke in nič bolje ni z njegovimi vnuki. 
Predvsem so bili aktivni nogometaši, so pa tako ali drugače tudi 
povezani s športom in rekreacijo.

Knjiga predstavlja 
le delček tastovega 
55-letnega dela v 
športu. Samo del! 
Knjiga bi lahko bila 
še bolj obsežna, 
pa naj verjetno kaj 
ostane tudi za na-
slednjo izdajo. Ko 
boste brali to knji-
go, ne bo moč spre-

gledati njegove pozornosti mladim športnikom. Vedno, ko je šlo za 
mlade, jih je bilo vse polno okrog njega, ki so ga cukali za rokav. 
Znal se jim je prilagoditi.
Spomnim se tudi njegovega sodelovanja pri Enajsti šoli v Litiji, ki 
smo jo organizirali v okviru ljubljanskega Dnevnika. Pa sodelovanja 
na pohodih po Levstikovi poti. Ali pa pri organizaciji smučarskih 
sejmov… Ko danes povprašam njegove prijatelje ali sodelavce v 
športu, vedno vsi v en glas zatrjujejo, da je Človek Legenda. Da 
nikoli ni odklonil, če ga je kdo prosil za pomoč in sodelovanje. Da 
je svoje delo opravljal odgovorno in zavzeto. Nič mu ni bilo težko, 
vedno je našel optimalno rešitev.
Pripeljati toliko znanih osebnosti v Litijo ni mačji kašelj! Njemu je 
to uspevalo. Večkrat! V knjigi je vse to zabeleženo. Sodelovati pri 
vzgoji mladih športnikov v več športih ni enostavno. Njemu je to 
uspevalo v košarki, nogometu, dvoranskem nogometu, rokometu…
Vsi, ki boste imeli možnost prebrati to knjigo, boste prebrali živ-
ljenjsko športno zgodbo Mirka Plaznika. Vse svetle strani njegovega 
dela v športu. Boste pa lahko med vrsticami opazili, da vedno ni 
bilo lahko in da kdaj pa kdaj njegovega dela tudi niso znali ceniti v 
tolikšni meri kot bi ga morali. Da je Mirko Plaznik res vrhunski in ne-
ponovljiv, kažejo tudi fotografije mnogih priznanj in zahval v knjigi. 
Knjiga je izšla v majhni nakladi, zato bo vsak izvod še toliko bolj 
dragocen. Vsi, ki boste imeli priložnost prebrati to knjigo, vam bo 
popolnoma razumljivo, zakaj ga vnukinji in vnuki kličejo »ata Mirko«!
Lahko pa dobite brezplačen izvod knjige v formatu PDF, če jo naro-
čite na naslovu www.bregar.si/mp.  Rudi BREGAR

TRETJI POKAL SMRČKOVEGA 
BRLOGA

Na domačiji Smrčkov brlog v Litiji je 21.5.2016 po-
tekal že tretji pokal v spretnostnem jahanju za naj-

mlajše. 24 jahačev, starih od 5 do 15 let, se je, v treh težavnostnih 
stopnjah, potegovalo za čisto prave pokale. Med tekmovalci je bilo 
tudi nekaj otrok s posebnimi potrebami, ki so dokazali, da se v se-
dlu lahko povsem enakovredno kosajo s svojimi nehendikepiranimi 
vrstniki.
Gospa Nataša Hribernik, iz-
kušena konjarka in ljubiteljica 
pasme haflinger, je z veseljem 
sprejela vlogo sodnice in na 
koncu priznala, da je bilo oce-
njevanje, zaradi izredno dobre 
pripravljenosti vseh jahačev, 
zelo težko.
Ko so bili pokali in rozete po-
deljeni in je napetost nekoliko popustila, so starši in otroci svojo 
tekmovalno strast začinili še z zabavnimi štafetnimi igrami.
Čestitamo vsem sodelujočim, ki so pokazali veliko konjeniškega 
znanja, premagali tremo in strahove pred nastopom. Želimo jim, 
da z istim zanosom, ljubeznijo in požrtvovalnostjo nadaljujejo svojo 
pot z veličastnimi štirinožci.

DELOVANJE DRUŠTVA LAZ 
SEŽE PREK MEJA

Izvajanje evropskih projektov je v zadnjih le-
tih postala stalnica v delovanju Društva za 

razvoj podeželja LAZ. Širjenje partnerstev, poznanstev in prijatelj-
stev je priložnost za širitev okvirjev aktivnosti, tako po območju, 
kot po vsebini, kar vsekakor bogati članstvo, kot tudi povečuje pri-
spevek društvo v prizadevanjih za razvoj lokalne skupnosti.
11. in 12. junija smo se udeležili dveh dogodkov. Na Goričkem, v 
Gradu smo bili na dan predstavitev uspešnih evropskih projektov, 
projekt Upkač je prispeval k ohranjanju visokodebelnih travniških 
sadovnjakov, za kar si tudi Društvo LAZ prizadeva pridobiti EU sred-
stva za izvajanje podobnih aktivnosti v Jablaniški dolini. V kultur-
nem programu je sodeloval tudi ŽPZ LAZ, ki deluje pod okriljem 
društva. Zelo zanimiva pa je bila tudi predstavitev programa obnove 
največjega gradu na slovenskem.

ODBOJKA NA MIVKI
Iz Mladinskega društva Jevnica vas z veseljem obve-
ščamo, da se je s 1.6.2016 uradno pričela sezona od-
bojke na mivki, zato vas vse, ki ste željni igranja od-

bojke vljudno vabimo, da si rezervirate svoj termin. Za rezervacijo 
in ostale informacije pokličite na telefonsko številko 040 427 743.

Tea ROZINA
Predsednica Mladinskega društva Jevnica

PŠD NLP NA EVROPSKEM 
PRVENSTVU V HIP HOP-U, 

OSTRAVA 2016
Trije plesalci PŠD NLP so si z odličnimi rezultati na domačih tek-
movanjih zagotovili udeležbo na Evropskem prvenstvu, ki je pote-

kalo od 8. do 11. juni-
ja 2016 v Ostravi na 
Češkem. Anja Gorta, 
ki trenut no na domači 
pokalni lestvici zase-
da 8. mesto, je na EP 
osvojila 44. mesto v 
kategoriji hip hop solo 
otroci. Maša Jugovic in 
Žan Roblek pa sta si 
v članski kategoriji s 

svojim duom priplesala 23. mesto. Čestitamo!!!
NLP-jevci smo sodelovali tudi na Litijskem teku. Poleg tega pa  
se intenzivno pripra-
vljamo na Državno 
prvenstvo MTP, ki bo 
potekalo od 18. do 
26. junija v športni 
dvorani v Medvodah. 
Tekmovali bomo v 
hip hop, jazz, show 
in street kategorijah. 
Vabljeni k ogledu te-
kem in navijanju za 
naše plesalce! 

ZGORNJI LOG - DOBRI SOSEDSKI ODNOSI
Občanom Zgornjega Loga se je z izgraditvijo cestnega nadvoza nad 
železniško progo Ljubljana Zidani most zelo poslabšala dostopnost 
do svojih njiv, travnikov in rekreacijskih površin, ki ležijo med žele-
zniško progo in reko Savo.
Na parcele sta vodili dve poti, ena pod podvozom do železniške-
ga mostu in pod tem na parcele, druga pa preko semaforizirane-
ga križišča čez nadvoz do odcepa do stare magistralne ceste iz 

te pa je bil obvoz, ki 
ga so ga Slovenske 
železnice uredile za 
dostop na njive, kajti 
železnica je ukinila tri 
železniške prehode in 
tako občanom omogo-
čila neoviran dohod na 
parcele. Ta pot je pote-
kala preko treh parcel, 
lastnikov iz Zgornjega 
Loga, s katerimi je bila 

podpisana služnostna pravica. To je bil najbolj varen dovoz in izvoz 
iz parcel, ki potekajo med železniško progo-magistralno cesto in 
reko Savo na priključek magistralne ceste.
Žal toda eden od lastnikov (občan Zg. Loga) je vzel zakon v svoje 
roke, preoral pot, zasejal s koruzo in na pot navozil skale.
Žal to so dobri sosedski odnosi, ki imajo za posledico zaprtje poti iz 
magistralne ceste in onemogočen dostop na parcele. Edini dostop 
je mogoč pri železniškem mostu ob reki Savi, ko pa se bo nivo vode 
dvignil pa tudi tega ne bo mogoče uporabljati.
Mnoge stvari pri gradnji in ureditvi okolice nadvoza investitor ni mo-
gel predvideti, še najmanj pa do bo eden od domačinov zaprl pot. 
Pa vendar bi se dalo to situacijo rešiti ob sami izgradnji, če bi lastnik 
investitorja seznanil s svojo namero, v času ko so bili stroji še na 
delovišču, bi obvozno pot trasirali in uredili ob magistralni cesti.
Tudi danes je to izvedljivo in rešljivo s skupnimi močmi, vendar pa 
bo ta poseg zahteval določena finančna sredstva in upam da se bo 
v doglednem času to tudi uredilo še preden bo reka Sava pot pri 
železniškem mostu zalila.  Ciril GOLOUH Da je ta dan tekmovanje potekalo nemoteno, je poskrbela številčna 

ekipa naših prostovoljcev z delom in organizacijo. Hvala vsem za 
pomoč pri izvedbi tekmovanja.
Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji je potekalo 28. 5. 2016 
v Radomljah. Udeležili smo se ga s šestimi ekipami, ki so si na-
stop zagotovile na občinskem tekmovanju. V vročem vremenu so 
se ekipe podale na tekmovalno progo. Ponovno so se vsi potrudili 
in se, kljub nekaj nevšečnostim, uvrstili na odlična končna mesta. 
Pionirji in mladinci so zmagali, mladinke in pripravniki so bili drugi, 
mladinci so bili 8., pionirke pa so zasedle 9. mesto. Vsem prvo 
in drugouvrščenim pripada nastop na državnem tekmovanju, ki bo 
septembra, kamor se bo naše društvo podalo s štirimi ekipami.
Na pomoč!  Klara HOSTNIK

Na dan obeleževanja 1700 letnice rojstva sv. Martina smo zastopali 
občino Šmartno pri Litiji na mednarodnem Martinovem festivalu v 
madžarskem Sombotelu. Srečali smo se s predstavniki 21 mest, ki 
imajo v imenu sv. Martina (Šmartno) iz Madžarske, Hrvaške, Če-
ške, Slovaške, Romunije, Avstrije in Slovenije. Veliko je bilo zanima-
nje obiskovalcev na promocijski stojnici JZ Bogenšperk. Slovenski 
predstavniki so izrazili interes za skupen razvoj turističnih produk-
tov, ki se navezujejo na sv. Martina, saj ima romarski turizem velik 
potencial.
Ženski pevski zbor je na glavnem odru v Sombotelu navdušil z zbo-
rovsko izvedbo slovenskih polk in valčkov. V ponos nam je, da po 
Sloveniji in čez mejo promoviramo naše kraje in prispevamo pove-
zovanju naših občin v družino evropske skupnosti.
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SUSEDGRAD SOKOL
V soboto, 14.5.2016, so se v spremstvu trenerja 
Frenka Širclja odpravili v Zagreb trije mlajši člani 
Taekwondo kluba Šmartno Litija, kjer je potekal je 
mednarodni humanitarni taekwondo pokal Sused-

grad Sokol. Na tekmovanju je sodelovalo 609 tekmovalcev v bor-
bah in 107 tekmovalcev za tehniko.
V borbah se je najvišje zavihtela Pia Smrekar, ki je tekmovala v 
kategoriji kadetinje do 59 kg. Osvojila je odlčno 2. mesto. 
Manj športne sreče je imel Lovro Perme, ki je tekmoval v eni od šte-
vilčnejših kadetskih kategorij do 45 kg. Žal je moral že pri prvi borbi 
priznati premoč nasprotnika, vendar pri tem pridobil dragocene iz-
kušnje, ker je bil ravno ta turnir eden od izbornih za reprezentanco 
hrvaških kadetov.
Tadej Pirc je tekmoval v kategoriji mladinci do 59 kg. V prvi borbi ga 
je tekmovalec neprijetno presenetil, saj mu je bil nepoznan in ga je 
neupravičeno vzel preveč zlahka. To se mu je kaj hitro maščevalo, 
zaradi česar je bil izločen že v prvem krogu.
Naslednje pomembno tekmovanje, na katero se člani kluba inten-
zivno pripravljajo, je državno prvenstvo v borbah, ki bo potekalo 
29. maja v Celju, za Domna Pirca pa pred tem še evropsko prven-
stvo v švicarskem Montreuxu.

EVROPSKO ČLANSKO PRVENSTVO V ŠVICI
Slovenska članska reprezentanca se je 25.4. zbrala v Mariboru, 
kjer je dva dni osmerica kandidatov za nastop na majskem evrop-
skem prvenstvu opravila nekaj treningov. Nato se je preselila za 
osem dni v Split, kjer je v družbi Dalmatincev in reprezentance Bel-
gije izpeljala zadnji, skupni del priprav na prvenstvo stare celine, ki 
je potekalo v drugi polovici maja v Švici. 
Priprav se je udeležil tudi Domen Pirc, ki že drugo leto tekmuje v 
članski konkurenci, letos pa se je udeležil svojega prvega evropske-
ga prvenstva v članski kategoriji.

ZAKLJUČENA JE NOGOMETNA  
SEZONA 2015/16 V MNZ LJUBLJANA
Prvi vikend v mesecu juniju se je zaključila nogometna 
sezona 2015/16.V Kresnicah smo zaključili tekmovanje 

v nedeljo 5.6. z tekmo cicibanov U-10. Nasprotnik je bila ekipa Vrh-
nike. Tekma je bila zanimiva, boljši so bili gostje. Člani so končali 
sezono z ekipo Jevnice, ki je tudi prvak lige in izgubili dvoboj z rezul-
tatom 4:0. Jevnici čestitamo za zmago in uvrstitev v višjo ligo.
Člani so se po končanem tekmovanju uvrstili na 7. mesto na lestvi-
ci, kar je manj od pričakovanj, cilj je bil 5. mesto. Pomlajene ekipe 

cicibanov so se uspešno upi-
rale močnejšim ekipam zato 
jim čestitamo za borbene in 
pogumne tekme.
Vesela novica pa je, da je 
članska ekipa osvojila že tre-
tjič zaporedoma »Fair play« 
in nagrado kompleta 10 žog. 
Osvojitev te nagrade pomeni 
tudi kvaliteto celotnega mo-

štva in znanja nogometnih veščin, ki jih igralci kažejo na igrišču.
Naslednjo tekmovalno sezono nadaljujemo z ekipami, kot preteklo 
leto. V poletnem prestopnem letu bo prišlo do igralskih sprememb, 
nekateri bodo odšli, drugi prišli, potrebno bo izpopolniti ekipe z željo 
po čimveč domačih igralcev. Zato pozivamo starše, naj čim več otrok 
vpišejo v klub in jim omogočijo športno udejstvovanje in skrb za svo-
je zdravje. Zaključek sezone bodo imeli cicibani prihodnji vikend s 
piknikom in tekmami s starši.
V tem mesecu praznuje 70 letnico naš trener Joško Nejedly, ki že več 
kot 20 let deluje v nogometnemu klubu Kresnice, kot igralec in kot 
trener. Trenutno trenira najmlajše cicibane in jih uči prvih nogome-
tnih korakov. Čestitamo mu k jubileju in želimo mu čim več zdravja.
Vodstvo klubu se vsem, ki so sodelovali v tekmovalni sezoni zahva-
ljuje tako igralcem, trenerjem, staršem, navijačem in vzdrževalcem 
objektov ter tistim, ki so oblačili in skrbeli za opremo igralcev. V 
sezoni 2015/16 je bilo odigrano preko 70 tekem in organizirani 4 
turnirji za najmlajše.
Veliko dela je bilo vloženega v vzdrževanje glavnega igrišča (ki je 
eden boljših v MNZ Ljubljana) in ostalih vadbenih površin. Žal nismo 
uspeli sanirati del večnamenske dvorane (okna, vrata) in poškodo-
vane kanalizacije.
Vabimo krajane, ki bi želeli delati v dobro kluba in skrbeti za razvoj 
nogometa v našem okolju in ne samo tega ampak športa na sploh, 
da se nam pridružijo. Donatorjem in sponzorjem, ki so nam pomagali 
pri realizaciji tekmovanja se iskreno zahvaljujemo.  NK Kresnice

VELIKO PRIZNANJE ZA 
KOŠARKARICE KK LITIJA

KZS je v tekmovalni sezoni 2015/16 že desetič zapo-
red organizirala tekmovanje za Pokal mladih. Gre za 

posebno točkovanje vseh klubov, ki sodelujejo v tekmovanjih mlajših 
starostnih kategorij. V ženski konkurenci je tekmovalo 30 klubov, v 
moški pa 85. Pri ocenjevanju uspešnosti delovanja kluba v tekmo-
vanju igralcev in igralk starih do 19 let, se na osnovi točkovnega 
sistema od upoštevanju natančno določenih kriterijev ob koncu tek-
movalne sezone dobi končna uvrstitev kluba. KK Litija se v moški 
konkurenci vsako 
leto znova uvršča 
v prvo polovico 
lestvice, tokrat na 
trideseto mesto.
Izjemen uspeh pa 
je doživel ženski 
del KK Litija, saj je 
prejel pokal KZS 
za klub, ki je imel 
največji napredek 
v primerjavi s se-
zono 2014/15 v kategoriji deklet. Litijanke so se uvrstile na enajsto 
mesto na lestvici med ženskimi klubi. Priznanje je res velik uspeh, 
saj košarkarice v Litiji delujejo letos šele tretje leto zapored. S tek-
movalnimi aktivnostmi so se košarkarice srečale v lanskem letu v 
kategoriji U 11, v letošnjem letu pa so zastopale KK Litijo v katego-
rijah U9, U11 ter U13. Enakovredno so se kosale z ostalimi ekipami 
in pridno trenirale, se predvsem zabavale s košarkarsko žogo v roki 
ter utrdile prijateljske vezi. Število ljubiteljic košarke se iz leta v leto 
povečuje, v letošnjem letu obiskuje košarkarske treninge že blizu 50 
mladih deklet. Delujejo na OŠ Litija ter OŠ Gradec, kar nekaj mladih 
deklet pa prihaja tudi iz OŠ Šmartno. 
Tudi v novi sezoni 2016/17 bodo nadaljevale z aktivnostmi. Košar-
karsko šolo bodo lahko obiskovale učenke od prvega do osmega 
razreda osnovne šole.
Na koncu pa še zahvala vsem, ki so jih kakorkoli podpirali na nji-
hovi košarkarski poti. Očitno je bila podpora prava, saj bo vitrino 
KK Litija tokrat krasil tudi POKAL MLADIH – DEKLETA ZA NAJVEČJI 
NAPREDEK V SEZONI 2015/16. Čestitke!  Košarkarski klub Litija

NK JEVNICA PRVAK  
REGIONALNE LJUBLJANSKE LIGE 

ZA SEONO 2015/2016
V zadnjem krogu je NK Jevnica gostovala v sose-
dnjih Kresnicah, kjer se je pomerila z NK Cockta 

Kresnice v tako imenovanem sosedskem derbiju. V lepem sončnem 
vremenu se je zbralo zelo veliko število navijačev, večina navijačev 
Jevnice v belih majicah, ki so pričakovali zmago in nato podelitev 
pokala za 1. mesto v RLL ligi. Z bučnim navijanjem so ponesli jevni-
ške igralce do zmage in potrditve prvega mesta.
V letošnji sezoni se je člansko moštvo NK Jevnica zavihtelo na vrh 
Regionalne ljubljanske lige in si priborilo zgodovinsko nastopanje 
v 3. slovenski nogometni ligi. Naša občina je dolga leta čakala na 
vnovično uvrstitev katerega izmed klubov v višji nivo tekmovanja 
in izjemno smo ponosni na trud in borbo naših fantov, ki jim je to 
uspelo v izjemni sezoni 2015/2016. Ta uspeh vidimo kot potrdi-
tev našega dosedanjega dela in obvezo za prihodnost, ko bo treba 
vlagati še več tako v infrastrukturo, kot v kvalitetno delo z vsemi 
selekcijami. 
V izjemni sezoni 2015/2016 si je člansko moštvo naslov priborilo 
že 2 kroga pred koncem v neposrednem dvoboju z nogometnim 
klubom Kočevje. Osvojena točka na zahtevnem gostovanju je bila 
dovolj za dokončno potrditev naslova prvaka. Vsi igralci in trener 
Tomaž Upelj so s svojo predanostjo in željo iz tekme v tekmo potr-
jevali, da si nesporno zaslužijo igranje v 3. slovenski nogometni ligi. 
Temelji uspeha so dolgoročno in stabilno delo z domačimi igralci 
in vizija stalnega napredka. Velik uspeh članskega moštva dopol-
njujejo izjemni uspehi mlajših selekcij zaradi katerih se ni bati za 
prihodnost nogometa v občini Litija.
Sedaj so pred nami novi izzivi. Želimo se še bolj stabilizirati klub, 
povečati število selekcij in še nadaljnje sistemsko izboljšati delo z 
najmlajšimi. Oziramo se tudi po sodelovanju z ostalimi klubi v okoli-
ci in nadgradnji infrastrukture, ki je pogoj za uspešno delo in razvoj 
zdravih športnikov. Ob zaključku zgodovinske sezone NK Jevnica 
se zahvaljujemo vsem prijateljem, članom in podpornikom našega 
kluba. Brez vseh vas takšni uspehi ne bi bili mogoči. Zahvala gre 
tudi vsem drugim športnim delavcem in trenerjem v klubu , ki se s 
svojim odnosom in pristopom lahko postavijo ob bok veliko večjim 
in bogatejšim športnim sredinam. V klubu beležimo najvišje števi-
lo mlajših selekcij v zgodovini in ponosni smo, da za člansko eki-
po stopajo bodoči nogometni šampioni in predvsem mladi z obilo 
zdravega športnega duha.
Tudi vse ostale selekcije so končale s tekmovanji in dosegle vidne 
rezultate na svojem področju. V procesu treninga ostajajo do kon-
ca Junija z zaključkom na nogometnem taboru.
Vsi, ki bi želeli našemu klubu pomagati na nadaljnji poti so več kot 
dobrodošli, saj smo prepričani, da skupaj zmoremo še veliko več.
 UO NK JEVNICA se ob zaključku zgodovinske sezone 2015/2016 
še enkrat zahvaljuje vsem, ki ste tako in drugače pomagali, dodali 
svoj kamenček v naš zaključen mozaik, verjeli v našo vizijo, bili z 
nami v vzponih in padcih……

HVALA vam prijatelji nogometa
Želimo vam lepe in tople počitnice in ponovno videnje v 

sezoni 2016/2017.
za NK Jevnica

Marjan MEDVED - Medo

26. MEDNARODNI POKAL  
ZGONIK 2016

V nedeljo 29.5.2016 je v sosednji Italiji v Zgoniku 
(Sgonico) potekal tradicionalni 26. KARATE POKAL 

ZGONIK 2016, ki ga je tudi letos organiziral karate klub Shinkai 
iz Zgonika. Tekmovanja se je udeležilo preko 280 tekmovalcev iz 
Italije in Slovenije.

Mednarodne tekme so je udeležilo tudi 10 tekmovalcev iz KK Ken-
sei in skoraj vsi so dosegli izjemne rezultate: 
Nina Požun (1.mesto kata), Toni Povše (1. mesto kata), Gian Po-
vše (1. mesto kata, 2. mesto borbe), Matic Šifrer (2. mesto kata, 
4. mesto borbe), Damjan Šifrer (2. mesto kata), Tristan Zore, (2. 
mesto kata, 2. mesto borbe), Rok Požun (3. mesto kata, 2. mesto 
borbe), Boštjan Zore (3. mesto kata).
Vsem tekmovalcem čestitke.  KK Kensei

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke svetca 1 (rozmanov trg), Litija,
GsM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

100 KM OD PEKLA DO RAJA  
(FIRENZE, 28.5.-29.5.2016)

Vroče sonce je že navsezgodaj pozdravilo pogumne ul-
tramaratonce v Firencah, ki so se ponovno vrnili na Pas-

satore 100 km. Tudi nas; ŠILT tekače. Štiri pogumna srca (Suzana, 
Mia, Damjan in Sandi), ter dva spremljevalca (Bane in Dejan).
Že na samem začetku se je pri-
čel pravi pekel. Pritiskala je so-
para, zgalo je sonce, pred nami 
pa 50 km klanec... tulile so reše-
valne sirene, tekači so padali po 
tleh, bruhali, odstopali, trgali iz 
sebe startne številke in obupano 
iskali pomoč. Mi štirje smo se 
preprosto vdali v usodo in upali, 
da bo noč prinesla olajšanje. Pa 
ni. Po osvojenem prelazu se je 
šele začelo. Še bolj je pritisnila 
sopara, vročina je zahtevala svoj 
davek. Borili smo se z utrujeno-
stjo, s spancem, z opazovanjem drugih, ki so halucinirali in v stra-
šanskih krčih vseeno borbeno nadaljevali pot. Zatopljeni v svoje 
misli in hude notranje boje, smo pogumno premagovali še zadnje 
kilometre in bili na koncu vsi štirje nagrajeni. Dosegli smo tako zelo 
željen CILJ-RAJ. Ne da se opisat z besedami ne teže ne sreče, vemo 
le to, da se bomo zagotovo spet vrnili. Kajti splačalo se je... sladkih 
100 km. Zakaj? Pravi odgovor se skriva le v naših srcih... Mia je v 
cilju še dodatno prejela posebno priznanje za 5 zaporednih uspe-
šno končanih 100 km. 
Hvala Banetu in Dejču za vrhunsko pomoč in moralno oporo, ter 
vsem ŠILT-ovcem, ki so bili v mislih z nami ves čas na poti. Hvala 
tudi prijateljem in znancem, ki ste ves čas verjeli v nas.......

Mia LOC, društvo ŠILT

Evropsko prvenstvo je bilo najpomembnejše tekmovanje za sloven-
sko reprezentanco v letošnjem letu, odvijalo se je od 19. do 22. 
maja v švicarskem Montreuxu. Tekmovalo je 47 držav, Slovenijo 
pa je zastopalo 8 tekmovalcev. Domen Pirc je imel v kategoriji do 
74 kg zelo močno konkurenco 33 tekmovalcev iz 30 držav. Domen 
je imel izredno slab žreb, saj je v prvem krogu dobil nasprotnika 
Belgijca Nicholasa Cortena, tekmovalca, ki je imel v tej kategoriji 
letos najboljše rezultate. Corten je namreč zmagal v ZDA, v Zdru-
ženih arabskih emiratih, Egiptu in Nemčiji pa je bil tretji. Ker je to 
za Domna hkrati tudi stresno maturitetno obdobje in prvo člansko 
evropsko prvenstvo, rezultat ni veliko razočaranje ampak le spod-
buda za naprej.



Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, sestra in teta

MARIJA SLUGA
1933 – 2016

iz Berinjaka, Dole pri Litiji.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku za opra-
vljen obred, pevcem za zapete pesmi, praporščakom,  govorniku za 
izrečene  besede slovesa in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji  
poti.

Žalujoči: hčerka Fani in brata z družinama

Glej, zemlja si je vzela kar je njeno,
a kar ni njeno nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
                         (S. Makarovič)

V SPOMIN
25. junija 2016 bo minilo dvajset let odkar nas je zapustil  

dragi mož, oče in dedek

ANTON ZORKO
iz Jesenja.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče  

ter prinašate cvetje.

Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar živi.

Vsi njegovi

Ugasnila je lučka življenja
in se prižgala luč spomina,
ostaja tiha, skrita bolečina.
Počivaj mirno in bdi nad nami,
vemo, nikoli nismo sami.

V SPOMIN
10. junija je minilo 1 leto odkar nas je zapustil naš dragi

STANISLAV ŽNIDARŠIČ
iz Leš.

Nič manj ne boli kot tiste dni, le učimo z bolečino se živeti.  
Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu  

in prižigate sveče.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil mož, brat in stric

PAVLE PAVLIN
roj. 23.10.1951

Iz Moravč pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za  
darovane sveče, svete maše ter izrečena sožalja.
Iskrena hvala gospodu župniku za opravljen obred in gospe Heleni za 
čudovite besede slovesa. Hvala tudi gospodu Ivanu, sosedi Martini in 
Alenki za pomoč.

Žalujoči: žena Zdenka, obe sestri z družinama  
in vsi Strugarjevi iz Črnomlja.

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
V 92. letu življenja nas je nenadoma zapustila naša mama,  

babica, prababica in tašča

ROZI POŽARŠEK
rojena Zupančič

iz Ržišč 9, pri Vačah
24.8.1924 – 26.5.2016

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za nesebično pomoč, izrečena sožalja, darovano cvetje, sve-
če, svete maše in denarno pomoč. Hvala Vaškim pevcem za lepo petje, 
g. župniku Ivanu Trnovcu za opravljen obred, g. Pavlu Hiršlu za poslo-
vilne besede, trobentaču g. Gašperju Namestniku ter vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
V 54. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil

JANEZ KAVČIČ
10.9.1961 – 21.5.2016

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Hvala družinam Gernedel, Hauptman, Doblekar, Majdi 
Režun z otroci in ostalemu sorodstvu. Hvala sodelavcem Geodetske 
družbe, sošolcem, ribiškima družinama Litija in Radeče, osebju UKC 
Ljubljana, g. župniku za opravljen obred, pevcem Mlade Lipe in vsem 
Janezovim prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

Tiho odpade list,
ostane radostno upanje
v novo vzklitje,
ko se ustavi srce,
obmolkne vse,
ostane le tišina
in večna bolečina.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in po težki bolezni nas je zapustil  

naš dragi mož, oče, dedek ...

EDVARD KUNST
25.11.1947 – 29.4.2016

iz Save.

Ob boleči in težki izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijate-
ljem, znancem in sodelavcem TE – TOL Ljubljana za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Benedičiču, Onkološke-
mu inštitutu Ljubljana, pevcem MePZ DU Litija, pevcem Lipe, PGD Sava 
in okoliškim gasilskim društvom, Sadjarskemu društvu, praporščakom, 
zastavonošam, trobentaču, za besede slovesa g. Ivanu Lovšetu in g. 
Matu Savšku in g. župniku Andreju Rovšku za lepo opravljen obred. 
Iskrena hvala sosedom, ki ste nam ves čas stali ob strani, družinam 
Mohar, Primc, Dobrun, Feštanj, Janiju Tomšetu ter Toniju in Gelci.
Zahvaljujemo se tudi tistim, ki jih morda nismo omenili in vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovo zadnjo pot in se ga spominjate.

Žalujoči: žena Olga, sin Robert, hči Renata z Damjanom, vnuka Tjaša in Enej

Hvala ti mama!
S teboj smo živeli,
s teboj smo trpeli
in v svojih srcih
te bomo večno radi imeli.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga in skrbna žena, mama,  

babica in prababica

TONČKA MARZIDOVŠEK
rojena Kotar

1934 – 2016.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, Vrtcu Litija in vaščanom Zg. Loga za izrečena sožalja, darova-
no cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku za 
lepo opravljen pogrebni obred in ge. Mili Grošelj za poslovilne besede. 
Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičič, patronažni službi in uslužbenki 
Doma Tisje za skrb in nego v njenih zadnjih dneh življenja.

Vsi njeni

ANI V SPOMIN

Zaprl je zvon,
tebi v slovo…
Poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina.

V SPOMIN
Te dni minevata dve leti odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil  

naš dragi mož, oče, ata, brat, svak in tast

MARJAN JERANT
23.5.1952 – 26.6.2014

iz Golišč.

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo, 
postojite ob njegovem preranem grobu 

in mu prižigate plamen spomina.

Vsi njegovi

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

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve navečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.

         Mila Kačič

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je zapustil

ALOJZ BEDENE
1946 – 2016

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izraže-
na sožalja, darovano cvetje, sveče ter denarno pomoč. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ter vsem sodelujočim za lepo 
opravljen obred.

Vsi njegovi



PODARITE odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim.  030 996 225

Izžrebanci križanke iz meseca MAJA 2016 bodo prejeli 
BON za 1x striženje in pranje las v frizerskem salonu 
Meta. Nagrade prispeva Frizerstvo Meta. Nagrajenci 
bodo prejeli bon v Tiskarni ACO, Litija.

1. pavel Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
2. Ivan Blažič, slivna 28a, Vače
3. Tjaž Zidar, Gobnik 27, Gabrovka

Težje besede:  IpATINGA, sOAr, AOsTA, NArIN, 
MAAr, AIKeN

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2016 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za 
1x striženje in pranje las v frizerskem salonu Nena. Na
grade prispeva Frizerstvo Nena. Nagrajenci bodo prejeli 
bon v Tiskarni ACO, Litija.

Javno glasilo OBČAN
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 - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

PRENOČIŠČA
www.gostilnakovac.si

MALICE
“KOLIKOR

LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUROTROŠKA IGRALA
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PRODAMO HIŠO-VILO, dvonadstropno z mož-
no stjo mansarde v Šmartnem pri Litiji. Cena 
145.000 EUR. Več informacij: 041 810 844.

nepremičnine
PRODAM ZAZIDLJIVO PARCELO

v izmeri 1.500 m2 v Šmartnem pri Litiji  
(Možna delitev parcele).

Informacije: 031/794 473, 031/630 931.

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip-
ce, slike, nakit, kovance, 
knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.

 051 740 430
in memoriam

HARALD LEPOLD - HARI 
Ne morem pozabiti dneva, ko si prišel v naš klub. Zvedel si, da 
smo v Šmartnem ustanovili Rokometni klub. Dejal si mi, ali me 
sprejmete v vaš klub? Veste, moj šport je rokomet. Seveda smo 
te sprejeli. Star si bil dobrih dvajset let. Mlad, postaven fant, 
pravi rokometaš. To si dokazal in tudi dokazoval vse do tvoje 
prezgodne smrti. Rokometni žogi si ostal zvest do konca svo-
jega življenja, kot igralec, kot trener in kot član uprave, ki je v 
nekem obdobju reševala potapljajočo se ladjo in jo tudi rešila. 
Nisi osvajal zvenečih naslovov, poznali pa so te v celotnem jugo-
slovanskem rokometnem prostoru. 
Največ po tem, da si bil redni udeleženec jugoslovanskih roko-
metnih šol, ki so bile organizirane v naši skupni domovini. To je 
bil za tiste čase velik dosežek. Ime Hari je v rokometu pomenilo 
veliko. Mi, ki smo biti tvoji sodelavci, smo bili na tebe in tvoja 
dela ponosni. Danes, ko si odšel od nas, bi ti radi povedali samo 
to, da se šmarskega rokometa težko predstavljamo brez tebe 
in tvojega prispevka. Vse kar si vgradil v mozaik rokometa, bo 
ostalo trajno zapisano.
Hvala ti prijatelj!
 Lojze Erjavec

sečnJa in spravilo lesa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.

Les tudi odkupujemo in izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

GOZDARSTVO Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

ZAVARUJTE SE PRED VLOMI IN BODITE  
POZORNI NA DRZNE TATVINE!

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš! Policisti in kriminalisti 
svetujemo, da ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in 
okna dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete shranite na 
varno mesto. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni 
( ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v 
poštnem nabiralniku, pod predpražnikom in podobno, ne zastirajte 
oken z zavesami, polkni ali roletami. Že najmanjše samozaščitno 
ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prosto-
ri, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, 
alarmne naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in 
prepreči drugo škodo.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite tele-
fonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj 
se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja 
kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo 
preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajaj-
te po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko 
ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parki-
riščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da 
v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic 
in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.
Opažamo tudi pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugoto-
vljeno je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljen-
ci pod pretvezo (odkup odpadnega materiala, zaprošajo za vodo,  

čisto »navaden« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo pro-
dajo raznih priročnih predmetov ipd), zvabijo iz hiše, tako da oško-
dovanec nima več nadzora nad objektom in preusmerijo njegovo 
pozornost s pogovorom. Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo 
v notranjost, od koder v večini primerov odtujijo denar, nakit ali 
druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni, pa opazijo šele več 
ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe, 
ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v 
prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo 
s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo 
pozorni na izgled oseb, znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim 
so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane žrtev kazni-
vega dejanja, naj takoj obvesti policijo na številko 113.

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja PP Litija

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 187

7. ČRKA 
ABECEDE

STAREJŠI 
BRAZILSKI 

NOGOMETAŠ

MESTO V 
BRAZILIJI

MUSLIMAN
SKO 

OBLAČILO

GRŠKI BOG 
LJUBEZNI

ODPADNIK
NADALJE

VANJE 
GESLA

PREVRETEK, 
OPAREK

DEBEL  
MEDI TE
RANSKI 

KOSTANJ

ANTON 
TROST

SESEK

VULKANSKO 
JEZERO

GLAVNO 
MESTO 
ITALIJE

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA GALIJ

SEIDEL

ANČKA 
LEVAR

HČERKA 
KRALJA 
DANAJA

ZADNJI 
SAMO

GLASNIK

FRANCOSKA 
VLADARSKA 
RODOVINA

REKA V 
ANGLIJI, 
PRITOK 
TRENTA

EDO 
ŽITNIK

PASJA 
PASMA

KAZALNI ZAIMEK

FRANCOSKI 
DE PART MA 

IN REKA
ZELO TRDA 

KOVINA

STAREJŠI 
PRED

VAJALEC 
ZVOKA

TROPSKA 
PAPIGA

DUŠIK

SODNIK V 
GRŠKEM 

PODZEMLJU
AMER. IG RA
LEC (ALAN)

SLOVNIČNO 
ŠTEVILO NELI  

ERMAN

PLAVALEC 
THORPE

CERKVENO  
PRE KLETSTVOMAZILO

JAMRANJE, 
JADIKO
VANJE

ČAPKOVA 
DRAMA

AMERIŠKI 
PISATELJ

ANTON 
NOVAK

MESTO V SE
VERNI ITALIJI

NASELJE  
PRI PIVKI

JURE 
VIDMAR

JUŽNO
AMERIŠKO 
GORSTVO

AŠKERČEVA 
PESEM

IVAN 
TAVČARDUŠIK

FINSKI  
PISATELJ 

LEINO

SMUČARKA 
WACHTER ŠVEDSKO 

SMUČARSKO 
SREDIŠČE

LISTJE  
PRI  
PESIVITAL 

AHAČIČ

VINKO 
NOVŠAK

KRATICA 
SLOVENSKE 

VOJSKE

TERITORI
ALNA 

OBRAMBA

PRIMORSKO 
VINO

IVAN 
MINATTIEVA NOVŠAK

ETRI  
OCETNE 
KISLINE

IME 
PISATELJICE 

MIHELIČ

NADALJE
VANJE 
GESLA

ZNAMKA 
ITALIJANSKIH 
KAMIONOV

ŠVICARSKO 
FRANCOSKI 
PISATELJ 
(CLAUDE)



POSEBNA PONUDBA!
Oddajamo počitniško hišo - brunarico v kompleksu TERME BANOVCI.

Hiška je SAMOSTOJNA Z VERANDO. 
Nahaja se v mirnem, senčnem delu kom-
pleksa termalnih in navadnih bazenov. 

Cena najema počitniške hišice (ca. 54 m2 

bivalne površine) je 35 EUR na dan. 

V tej ceni sta 
vključeni tudi 
2 celodnevni 

KARTI za  
TER MALNE in NAVADNE 

BAZENE.

Idealna je za prebivanje  
3 – 4 oseb. 

INFOMACIJE:
040/707-653 (Nevenka)
banovci2015@gmail.com

TC SUPERMARKET LITIJA

KGZ LITIJA Z.O.O.
TC AGROMARKET Litija      PC DOM MARKET Šmartno
Tel.: 01 896 32 41

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-14.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00

Tel.: 01 896 32 49

ODPRTO: PON.- PET.: od 7.00 do 20.00 │ SOBOTA: od 7.30 do 19.00 │ NED.- PRAZ.: od 7.30 do 11.30

DOBRODOŠLI!

• CEMENT 
25 kg ... 2,43 €

• NATIKAČI ... 4,99 € • BRISAČA ZA PLAŽO ... 9,99 € • PODLOGA PLAŽA od 2,99 €

• MLEKO 
1 l ... 0,59 €

• SLADKOR 
1 kg ... 0,75 €

• SIR GAUDA 
3,69 € / kg

• APNO HIDR. 
25 kg ... 3,85 €

• BARVA MAXI 
20 l ... 18,99 €

• JUBOLIN KIT 
25 kg ... 15,59 €

• BARVA JUPOL 
16 l ... 21,99 €• DODATNI POPUST ZA PALETNI ODJEM!

• AKCIJE SADJA 
ZELENJAVE

• AKCIJA ŽAR!
MESO SLO POREKLA!

PO ZELO KONKURENČNIH CENAH NUDIMO TUDI VSE VRSTE BETONSKIH IZDELKOV, 
SIPOREXA, MODULARNEGA BLOKA, DRENAŽNIH, STIGMAFLEX IN ALKATEN CEVI, 

STIROPOR IN VOLNENO IZOLACIJO, GRADBENO ŽELEZO IN ARMATURNE MREŽE, …

"NAJNIŽJE CENE – PREPRIČAJTE SE !!!"

čevlJarstvo in izDelava klJUčev
DJUKIČ ZORAN s.p.  •  Predilniška ul.10, 1270 Litija

Delovni čas:
Po.– PE.: od 16.00 do 19.00 ure • SOBOTA: od 8.00 do 12.00 ure ali po dogovoru

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

oskrbovana naJemna stanovanJa v litiJi  
boDo vselJiva Jeseni

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d.o.o. je 14. 06. 2016 s Socialno varstvenim 
centrom Litija, d.o.o. podpisal pogodbo o nakupu 17 
oskrbovanih stanovanj v Medgeneracijskem središču 
Šmelc, na Ljubljanski cesti 3 v Litiji. Lokacija ima primerno 
infrastrukturo, v bližini so trgovine, železniška in avtobusna 

postaja. V objektu se nahajajo vrtec, glasbena šola, enota doma starejših občanov, 
kavarna, frizer, prodajalna sanitet nega materiala, varstveno delovni center in banka. 

Objekt obsega pritličje in tri nadstropja. V pritličju dela z oskrbovanimi stanovanji je  
lociran vrtec, v zgornjih nadstropjih so oskrbovana stanovanja velikosti približno 31-46 m2,  
ki so primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Stanovanja bodo imela opremljeno kuhinjo in 
kopalnico (arhitekturno prilagojena, s prho in držali), vsako stanovanje bo imelo shrambo. 
Stanovanja so arhitekturno prilagojena za gibalno ovirane osebe, z dvigalom in skupnim 
prostorom za druženje stanovalcev. 

Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno  
bivanje. Za stanovalce bo na voljo 17 parkirnih mest, od tega 3 za invalide. Nepremičninski 
sklad bo stanovanja oddal v najem za nedoločen čas. Stanovanja se bodo oddajala z  
razpisom in bodo vseljiva predvidoma jeseni. Vabimo vas, da sporočite svoje podatke in ob 
izidu razpisa vas bodo obvestili.

To je že 16 objekt z oskrbovanimi najemnimi stanovanji Nepremičninskega sklada.  
V grad nji je 12 oskrbovanih stanovanj v Brežicah in Center starejših Izola s 60 oskrbovanimi 
najemnimi stanovanji, ki bodo vseljiva predvidoma v letu 2017.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., 
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, 01 300 88 11, info@ns-piz.si, www.ns-piz.si 

naGraDna akciJa
UreJenost in 

ocvetličenost v 
občini litiJe

Tudi letos TD 
Litija vabi k 
akciji ureje no- 
 sti in ocvet - 
ličenja 

STANOVANJSKE HIŠE, 
KMET. OBJEKTA in VEČSTA-

NOVANJSKE ZGRADBE.

V tej akciji lahko sodelujejo 
vsi prebivalci občine Litije in 
okoliških krajev (iz vseh KS 
in MS).

Več informacij: Aco Jovanovič 
041/719 444.

Prijave sprejemamo do petka 
1. oktobra 2016. Na podlagi 
fotografij in ogleda lokacije 
bomo v oktobrski številki Obča-
na objavili rezultate in podelili 
simbolične nagrade.  TD Litija

tenis klub AS

GreGor kokalJ DrŽavni prvak Do 18 let, 
bor artnak poDprvak Do 12 let

TEKMOVALNI TENIS – DOMAČA TEKMOVANJA
Mesec maj je že tradicionalno v znamenju državnih prvenstev v tenisu in tako je bilo tudi letos.  
In znova izredno uspešno za mlade teniške igralce Tenis kluba AS Litija.
Največji uspeh je dosegel Gregor Kokalj z osvojitvijo naslova državnega mla-
dinskega prvaka do 18 let! Čestitamo! Za Gregorja je ta naslov še toliko večji, 
saj ga je osvojil po več kot letu dni tekmovalne pavze zaradi poškodbe. Gregor 
si je s tem priigral vabilo za mednarodni mladinski ITF turnir kakor tudi vabilo za 
kvalifikacije Challenger turnirja v Portorožu v mesecu avgustu, zastopal pa bo 
tudi barve Slovenije na mladinskem evropskem prvenstvu v Klostersu v Švici.
Po Gregorjevih stopinjah gre vztrajno tudi dvanajstletni Bor Artnak, ki je na 
državnem prvenstvu do 12 let osvojil 2. mesto in naslov državnega podprvaka 
do 12 let. Bravo Bor! Bor je osvojil drugo mesto tudi v igrah dvojic.Bor bo tako 
zastopal barve reprezentance do 12 let na mednarodnem turnirju v Budimpešti, 
kamor odhaja konec meseca.
Poleg 1. in 2. mesta so naši tekmovalci osvojili še dve 3. mesti. V polfinale sta 
se uvrstila Tina Kristina Godec na državnem prvenstvu do 18 let in Tom Ašič 
Kovač na državnem prvenstvu do 16 let in se veselila pokala za 3. mesto.V četrtfinale so se uvrstili 
Poglajen Pia v igrah dvojic na državnem prvenstvu do 16 let, Ašič Kovač Tom v igrah dvojic na 
državnem prvenstvu do 18 let, Cerovšek Laura v igrah dvojic na državnem prvenstvu do 18 let in 
Grošelj Rina v igrah dvojic na državnem prvenstvu do 12 let.  (NAdAljeVANje na 7. strani)


