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IZ UREDNIŠTVA ...
Konec je poletnih počitnic in čas dopu-
stov je mimo. Sedaj pa nas vse skupaj 
čakajo novi izzivi, želja po dokazovanju 
in marljivem delu.
Učenci spet radi vidijo svoje stare in 
nove sošolce, odrasli pa so se vrnili na 
stara delovna mesta z mešanimi ob-
čutki. Čedalje daljši je njihov delavnik, 
plače pa ostajajo enake ali celo nižje. 
Vsi naj sledijo naši upešni košarkarski 
ekipi, ki so sodelovali na Evropskem pr-
venstvu in so dokazali, da je v slogi moč 
in uspešen rezultat lahko samo sledi.

Urednik
Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.10.2017 
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.
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DVA NEPOZABNA VEČERA FESTIVALA SLOVO POLETJU 

MATETOVA
DRUŽBA, d.o.o.

NE PODCENJUJTE MOČI VODE!
Bodite pripravljeni, da boste ob poplavi 

lahko hitro ukrepali.
(več na 3. strani)

V pravem poletnem vremenu so obiskovalci uživali v dveh odličnih in nepozabnih kulturnih večerih, ki so jih sooblikovali gosta 
Alenka Godec in Goran Karan in domače skupine Ženska in moška vokalna skupina Lipa z instrumentalisti ter Pihalni orkester 
Litija.  (več na 6. strani)

alenka Godec s Pihalnim orkestrom Litija ženska vokalna skupina LiPa

Moška vokalna skupina LiPa Goran Karan z instrumentalisti
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27. SEPTEMBER - SVETOVNI DAN TURIZMA 
IN OGLARSKA DEŽELA 

Občina Litija, KS Dole in Razvojni odbor Dole pri Litiji želijo v Oglarski deželi predstaviti svoje ide-
je za nadaljnje delo in se pogovoriti o skupnem razvoju, s posebnim poudarkom na trajnostnem 
pristopu. Vabijo vas na javno tribuno, na 
kateri bodo predstavili prihodnji razvoj Oglar-
ske dežele. Potekala bo v POŠ Dole pri Litiji, 
v sredo 27. 9. 2017 (na svetovni dan turizma) 
ob 16.30 uri. Po razgovoru bo sledilo spozna-
vanje Oglarske dežele in druženje ob kopi. 
Organiziran bo avtobusni prevoz iz Litije 
z odhodom ob 15.00 uri (avtobusno po-
stajališče na Ulici M. Pregelj). Rezervaci-
je sprejemamo v tajništvu Občine Litija; 
tel. št. 01 8963 420.
V pogovoru bodo sodelovali gostje: direktor 
Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Ora-
žem, predsednik Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Cvetko Zupančič, župan Občine Litija Franci Rokavec.
Gozdarski inštitut Slovenije bo predstavil projekt Biovill, ki se izvaja na območju krajevne skup-
nosti Dole pri Litiji in v nadaljevanju tudi idejne zasnove bodočega, novega gasilskega doma ter 
oglarskega centra Slovenije, v Oglarski deželi Dole pri Litiji.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 
– IZPOSTAVA LITIJA 

Občina Litija

OBČINA LITIJA

VABITA NA ZANIMIVO IN AKTUALNO 
PREDAVANJE  

INVAZIVNE RASTLINE – 
PREPOZNAVANJE IN ZATIRANJE 

TEH RASTLIN
V ponedeljek, 25. 9. 2017 ob 10.00 

v veliki sejni sobi Občine Litija.

Predavala bo Damjana Iljaš, 
specialistka za poljedelstvo pri KGZ 
Ljubljana. Vsebina predavanja je zelo 

aktualna in se tiče prav vsakega izmed 
nas občanov, ne samo kmetovalcev. 
Pri zatiranju invazivnih rastlin bomo 

uspešni le tako, da jih bomo prepoznali 
in dosledno zatirali!

člani ŠD zg. Log 
iskreno čestitamo 
članu in krajanu 
zg. Loga Lovše Mateju 
za osvojitev naslova 
svetovnega prvaka in 
podprvaka.

(več na 14. strani)

MATEJ LOVšE 
PONOVNO 
SVETOVNI 
PRVAK



2    SEPTEMBER 2017 O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

NOVA PRIDOBITEV JAVNEGA PODJETJA;  
SPECIALNO VOZILO ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE 

ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ IN BLATA IZ MALIH  
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

Centralna čistilna naprava Litija in Šmartno pri Litiji že drugo leto uspešno prečiščuje komunalne 
odpadne vode, ki nastajajo v mestu Litija in naselju Šmartno pri Litiji. Njena zmogljivost zado-
stuje tudi za prevzem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(MKČN) iz celotnega območja obeh občin. Posledično je KSP Litija d.o.o. nabavila specialno 
vozilo za čiščenje kanalizacije in odvoz grezničnih gošč ter blata iz MKČN.
Občanom občin Litija in Šmartno pri 
Litiji, ki komunalno odpadno vodo ne 
odvajajo v javni kanalizacijski sistem, 
bo blato iz malih čistilnih naprav ali 
gošče iz greznic, v prihodnje, na ob-
delavo in čiščenje na CČN, odvaža-
lo javno podjetje z lastnim vozilom. 
Odvoz bomo v prehodnem obdobju 
izvajali na podlagi naročila lastnika 
greznice ali MKČN. Opravljena stori-
tev prevzema in čiščenja blata se bo 
obračunala skladno s cenikom, ki je 
objavljen na spletni strani javnega 
podjetja: www.ksp-litija.si.
Po uveljavitvi pavšalnega obračuna 
prevzema in čiščenja blata iz MKČN 
in gošč iz greznic, bo ta strošek vsem zavezancem (občanom), obračunan na mesečnih računih 
komunalnih storitev. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pa 
bo izvajal redni odvoz blata, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Ur.l.RS,št.98/2015) in sicer najmanj enkrat na 3 leta.
Hkrati bo vozilo služilo tudi za dvig kvalitete vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Opremljeno 
je z nadgradnjo, ki omogoča čiščenje propustov in jaškov, ki služijo odvodnjavanju vode s cest.
Izjema bodo kmetijska gospodarstva, ki bodo javnemu podjetju predložila posebno izjavo, da 
greznične gošče ali blato iz MKČN, ki nastaja ob čiščenju komunalne odpadne vode iz 
njihovega gospodinjstvu, mešajo skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščijo naj-
manj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, skladno z Uredbo o uporabi 
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08).

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV V 
LETU 2017 NASTALIH V GOSPODINJSTVIH

Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcija 
zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično 
zbiralnico, v septembru 2017. 

Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2017 lahko oddajali nevarne odpadke 
nastale v gospodinjstvih, je naslednji:

Datum Lokacija Čas zbiranja
Torek, 26.09.2017 LITIJA – Graška Dobrava; parkirišče Mercator 12.00 – 13.30

SPODNJI LOG – parkirišče Dornik 14.00 – 15.00
POLŠNIK – parkirišče pri trgovini 15.30 – 16.30
LITIJA – Rozmanov trg; poleg otroškega igrišča 17.00 – 18.00

Sreda, 27.09.2017 DOLE – parkirišče pri trgovini KGZ Trebnje 8.00 – 9.00
GABROVKA – parkirišče med trgovino in gasil. domom 9.30 – 10.30
JABLANICA – parkirišče pri gasilskem domu 11.00 – 12.00
PRIMSKOVO – Gradišče – na Kopačiji 12.30 – 13.30
KOSTREVNICA – parkirišče pri gasilskem domu 14.00 – 15.00
ŠMARTNO – parkirišče pri Osnovni šoli 15.30 – 16.30
ŠTANGARSKE POLJANE – parkirišče pri gasil. domu 17.00 – 18.00

Četrtek, 28.09.2017 HOTIČ – parkirišče pri gasilskem domu 9.00 – 10.00
VAČE – parkirišče pri gasilskem domu 10.30 – 11.30
RIBČE – parkirišče pri stavbi KS 12.00 – 13.00
KRESNICE – parkirišče pri trgovini M-KGZ 13.30 – 14.30
JEVNICA – parkirišče pri trgovini M-KGZ. 15.00 – 16.00

Kaj so nevarni odpadki iz gospodinjstev?
• BARVE in barvam sorodne snovi: premazi za les in kovine, lepila, črnila, kartuše, tonerji,…
• ČISTILA: jedka čistila, odstranjevalci madežev,…
• ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, kapsule,…
• JEDILNA OLJA IN MAŠČOBE: jedilna olja, masti,…
• KEMIKALIJE: organska topila, kisline, baze, fotokemikalije,…
• PESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem,…
•  KOZMETIKA: laki, barve za lase, spreji (prazne in polne tlačne posode), odstranjevalci laka,…
• BATERIJE in AKUMULATORJI: gumbne, navadne, alkalne, Ni-Cd,…
•  FLUORESCENTNE CEVI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJEO ŽIVO SREBRO: varčne žarnice, 

toplomeri,…
• EMBALAŽA ki vsebuje ostanke nevarnih snovi: plastična, kovinska, lesena, steklena,
Kako prepoznamo nevaren odpadek?
Nevarni odpadek ima eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Simboli, ki povedo nevarnost posame-
znih snovi ali odpadkov, pa so naslednji: 

Z izdelkom, ki ima na embalaži eno ali več oznak, ki pove nevarnost, je potrebno po uporabi 
ravnati skladno z določili o ravnanju z nevarnimi odpadki. Ne smemo ga odložiti v zabojnik za pre-
ostanek komunalnih odpadkov ampak ga moramo oddati ločeno. Prazno embalažo od nevarnih 
snovi pa lahko odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom.
Nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih pa lahko oddamo tudi v Zbirnem centru Litija, Ponovi-
ška 15 in v Zbirnem centru Šmartno, Grumova 6a, v obratovalnem času posameznega zbirnega 
centra.

VZROKI ZA ZAMUDO PRI GRADNJI VRTCA V GABROVKI
V Gabrovki poteka gradnja vrtca, s katerim bi razrešili dolgoletno problematiko pomanjkanja 
prostih mest v vrtcu. Razpis in terminski plan sta bila postavljena tako, da bi dela zaključili ko-

nec oktobra 2017. Izvajalec - družba ZIR d.o.o. iz 
Ljubljane je bil izbran, v skladu s pogoji in določili 
zakona o javnem naročanju in v skladu s pogoji iz 
javnega razpisa, kot najugodnejši ponudnik (po-
nudnik z najnižjo ceno) med devetimi preostali-
mi prijavitelji. Občina je z izvajalcem podpisala 
pogodbo že v mesecu marcu 2017, s pogodbe-
nim rokom izvedbe del do konca oktobra 2017. 
V mesecu novembru bi pridobil uporabno dovo-
ljenje in odpravil eventualne pomanjkljivosti, ki 
se običajno ugotovijo na tehničnem pregledu. 
V mesecu decembru je bilo predvideno, da bi v 
novo zgradbo premaknili oddelek, ki gostuje v 
šolskih prostorih, odprli dodaten oddelek prvega 
starostnega obdobja in sprejeli preostale otroke 
s čakalne liste v vrtec.

Terminski plan je bil dogovorjen s strani občine, vodstva zavoda in izvajalca. Glavnino gradbenih 
del naj bi zaključili v času poletnih počitnic (streha, fasada, okna, groba ureditev okolice). Na 
tak način bi bila motnja za šolo, zaradi del na gradbišču, minimalna. Iz nerazumljivih razlogov pa 
gradnja poteka zelo počasi. Prišlo je do več kot enomesečne zamude, zaradi česar je dejavnost 
šole in vrtca zelo omejena in motena. Izvajalec sicer zagotavlja, da bodo dela dokončana ob do-
govorjenem terminu. Po do sedaj videnem, je težko pričakovati, da jim bo to res uspelo.
Občina kot investitor vrtca se opravičuje vsem staršem, ki so letos oddali vlogo za sprejem oz. 
vpis svojih otrok, če v letu 2017 še ne bi mogli začeti obiskovati vrtca. Obenem se zavezuje, da bo 
v sodelovanju z nadzorom pri izvajalcu zahtevala še večjo odgovornost, pospešitev del ter večjo 
angažiranost izvajalca na objektu. Tako da se bo gradnja objekta resnično čim prej zaključila.

SANACIJA PO NEURJU 
V ponedeljek, 28. 8. 2017, je v popoldanskih urah močno neurje 
s točo prizadelo mesto Litijo in okolico. Veter je odkrival strehe in 
podiral drevesa, poplavilo je tudi nekatere objekte. Toča z vetrom 
je povzročila veliko škode tudi na kmetijskih površinah. V naši 
občini je bilo najhuje na območju mesta Litija z bližnjo okolico. 
Največ škode je nastalo na proizvodnih objektih v industrijski 
coni Zagorica, odkrilo je tudi nekaj streh na stanovanjskih hišah. 

Večino škode 
so občani lah-
ko odpravili 
sami ob po-
moči gasilcev 
ter KSP Litija 
s kooperanti. 
KSP Litija je 
poskrbela za 
odst ran i tev 
polomljenih dreves in vej ter pometanje asfal-
tnih površin, gredanje makadamskih vozišč na 
javnih poteh v okolici mesta Litija in čiščenje 
prepustov in jaškov. Zaradi kar nekaj zdrsov 
zemljine bo potrebno pristopiti k izgradnji 
opornih zidov.

Občina Litija najavlja in obvešča, da je na spletni strani Občine objavljen

JAVNI NATEČAJ »IDEJNA ZASNOVA ZA MASKOTO/ 
LIK LITIJSKEGA PUSTNEGA KARNEVALA«,

katerega izvajalec je Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Namen natečaja je izdelava idejne zasnove za maskoto/lik litijskega pustnega karnevala.
Maskota oz. lik mora prispevati k prepoznavnosti litijskega karnevala in odražati zgodovinske 
značilnosti mesta Litija (npr. reka Sava ipd.). Maskota/lik naj bo na pogled prijazna, pozitivna 
in zabavna, nikakor ne žaljiva. Maskota/lik bo vključena v promocijske aktivnosti litijskega kar-
nevala z namenom povečanja prepoznavnosti tega dogodka v slovenskem prostoru.

Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe in vse fizične osebe od 15. leta dalje.  
En prijavitelj lahko odda največ pet različnih prijav.

Ocenjevalna komisija bo podelila nagrado za izbrano idejno rešitev lika  
v višini 300,00 € bruto.

Svoje rešitve lahko prijavitelji priporočeno pošljejo najkasneje do 16. 10. 2017 (velja poštni 
žig, oddajna teorija) na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Prijavo lahko odda-
te tudi osebno v sprejemni pisarni na sedežu Občine Litija, vendar najkasneje do 16. 10. 2017  

do 12. ure (velja prejemna teorija).
Odpiranje prejetih prijav bo 19. 10. 2017.

Celotno besedilo javnega natečaja je objavljeno na spletni strani občine www.litija.si.
VABLJENI VSI ZAINTERESIRANI IN KREATIVNI!

V GABROVKI  
PONOVNO  
POSLUJE 

BANKOMAT 
Občina Litija je sklenila 
Pogodbo z Delavsko hra-
nilnico o subvencioniranju 
stroškov poslovanja ban-
komata v Gabrovki. Dela-
vska hranilnica je edina od 
bank, ki še ima posluh za 
nameščanje bankomatov v 
podeželskih območjih. Se-
veda pa je sedaj tudi zaveza 
prebivalcev tega območja, 
da se poslužujejo navede-
nega bankomata kajti ban-
ka namreč smatra, da je 
bankomat upravičen pri 65 
transakcijah na dan.
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NA POPLAVE SE LAHKO PRIPRAVITE
PRED POPLAVO:

•  Seznanite se s poplavno ogrože-
nostjo območja, kjer prebivate in z 
ukrepi ob poplavi. Razmislite o pri-
merni postavitvi instalacij in uporabi 
materialov za stene in tla, ki se lahko 
čistijo in hitro sušijo.

•  Pripravite zalogo pitne vode in zalogo 
hrane za primer poplave. pri tem upo-
števajte posebne potrebe dojenčkov, 
starejših in bolnikov.

•  Pripravite nepremočljivo obutev in 
rokavice, vodoodporna oblačila, nuj-
na zdravila, opremo za prvo pomoč, 
baterijski radijski sprejemnik,

•  Baterijsko svetilko z rezervnimi bate-
rijskimi vložki in podobno.

OB NAPOVEDI POPLAV:
•  Ob dolgotrajnem deževju, neurju ali 

močni odjugi spremljajte vremensko 
napoved, opazujte naraščanje vode 
v okolici ter upoštevajte navodila pri-
stojnih služb.

•  Iz kleti in nižjih prostorov umaknite 
premično premoženje.

•  S protipoplavnimi vrečami preprečite 
vdor vode v stavbo (zavarujte vratne 
in okenske odprtine, svetlobne jaške, 
talne sifone ipd.).

•  V okolici stavbe zavarujte ali umakni-
te predmete, ki jih voda lahko odne-
se.

•  Po potrebi izklopite elektriko ter za-
prite vodo in plin.

•  Vozilo iz podzemne  garaže ali bližine 
vodotoka umaknite na varno obmo-
čje.

•  Živino umaknite na višje ležeče 
območje in ji pripravite začasno na-
mestitev.

MED POPLAVO:
•  V poplavljeni stavbi se umaknite v 

višje nadstropje.
•  Če ste na prostem, se umaknite na 

območje, ki ga voda še ni 
dosegla.

•  Ne poskušajte prečkati vo-
dnega toka, tudi če vam 
voda sega le do kolen, saj 
vas lahko spodnese, vodni 
tok lahko nosi tudi večje 
predmete. Voda je motna 
in onesnažena, zato lahko 
pride do poškodb in okužb.

•  Upoštevajte zapore cest in podvozov. 
Ne vozite po poplavljenih cestah, saj 
lahko ostanete ujeti, vodni tok pa lah-
ko odnese vozilo.

•  Ne približujte se brežinam vodotokov, 
ker so zaradi erozije lahko spodjede-
ne in nestabilne.

PO POPLAVAH:
•  Iz poplavljene stavbe izčrpajte vodo.
•  Poplavna voda je lahko onesnažena, 

zato se ob odpravljanju posledic po-
plave ustrezno zaščitite in se po delu 
temeljito umijte.

•  Če vonjate plin, opazite poškodbe 
na napeljavi ali niste prepričani, da 
ni poškodovana, zaprite glavni ventil 
plinske napeljave oziroma ventil 
plinske jeklenke in prezračite prostor.

•  Če ni elektrike, za razsvetljavo 
uporabite baterijsko svetilko ali 
svetilne palice. Ne uporabljajte 
vžigalic, sveč ipd., saj lahko zaradi 
uhajanja plina ali hlapenja razlitih 
vnetljivih tekočin pride do eksplozije 
ali požara.

•  Pred ponovno uporabo poskrbite za 
strokovni pregled vodovodne, kana-
lizacijske, plinske ter električne na-
peljave in naprav. Električne naprave 
pred ponovno uporabo dobro presu-
šite.

•  Obvestite pristojne službe o razlitju 
vnetljivih  tekočin (npr. kurilnega olja, 
bencina).

•  Očistite vse prostore in predmete, ki 
so bili v stiku z vodo. Zaželjeno je, da 
prostore pred ponovno uporabo raz-
kužite.

•  Zavrzite  živila, ki so bila v stiku s po-
plavno vodo. Pridelki s poplavljenih 
vrtov in njiv večinoma niso primerni 
za uživanje. Upoštevajte navodila pri-
stojnih služb.

•  Glede uporabe pitne vode in more-
bitnih ukrepov upoštevajte navodila 
upravljavca vodovodnega omrežja in 
drugih pristojnih služb.

•  Prostore dobro presušite in prezra- 
čite.

Tradicionalna prireditev OGLARSKA 
DEŽELA 2017 na Dolah pri Litiji uspela

V soboto, 19. 8. 2017, smo skupaj s Krajevno skupnostjo Dole pri Litiji, 
društvi in organizacijami v kraju organizirali tradicionalno prireditev 
pod naslovom »Oglarska dežela 2017«. Oglarsko kopo smo slavnostno 
prižgali že v ponedeljek, sledila so vsakodnevna večerna druženja ob 
njej vse do sobote.
Na prireditvi so se predstavili tako domači kot okoliški ponudniki, učen-
ci in učenke dolske šole ter oglarji, ki so delili svoje oglarske izkušnje 
in prigode z obiskovalci. 
Predstavili in prikazali smo življenje in delo v Oglarski deželi: delovanje 
gozdarskih strojev Krpan in varno delo v gozdu, zgodovino najdebelejše 
smreke v Oglarski deželi, kiparjenje v lesu z motorno žago, Gozdno-go-
spodarski načrt Dole 2017–2026 ter potek projekta BioVill. 
Poudarek letošnje prireditve je bila kulinarika Oglarske dežele. Pri-
pravili smo kulinarično tekmovanje v pripravi najboljše „oglarske 
mal`ce“ z uporabo žara z ogljem. Najbolj izvirno, po ostrem kriteriju 
žirije (Robert Mrzel – predsednik, Slobodan Milenkovič-Gedžo in Simon 
Huč), so pripravili člani ekipe Gozdarji, drugo mesto so osvojili domači 
Oglarji in tretje članice Društva podeželskih žena in deklet Dole. So-
delovale so še ekipe Društva za razvoj podeželja LAZ, Kulturni šok (KUD 
Dole), Društvo kmeč-
kih že na Arnika Svib-
no, do mačin Roman 
Kreu tz z ekipo in 
Kralji žara (pod vod-
stvom domačina Bo-
jana Drnovška). Vse 
ekipe so poskrbele 
za edinstveno kuli-
narično doživetje. 
Ko je nad dolsko 
planoto padel mrak, 
smo razglasili naj-
lepšo vas, najlepše 
urejeno domačijo in 
najlepše urejeno ter ocvetličeno stanovanjsko hišo v KS Dole pri Litiji. 
Laskavi naziv za »najlepše urejeno vas« je prejela vas Zagozd, »najlepše 
urejena domačija« je domačija Knez iz Prelesja, za »najbolj urejeno in 
najlepše ocvetličeno stanovanjsko hišo« skrbi družina Peruci iz Zagoz-
da. Posebno pohvalo pa je letos prejela Ana Kotar z Dol, ki skrbi za 
čudovit zelenjavni vrt. Druženje smo pozno v noč nadaljevali na pravi 
gasilski veselici z Ansamblom Akordi. 
Vsem, ki ste nam s svojim prispevkom kakor koli pomagali, da je 
prireditev lepo uspela, se iskreno zahvaljujemo. Veselimo se po-
novnega snidenja v Oglarski deželi. Vabimo vas, da nas obiščete!
Oglarstvo je pomemben element naše kulturne dediščine. Je ena 
redkih dejavnosti, ki še ohranja prvinski stik človeka z gozdom in 
daje smisel življenju ljudi, ki vztrajamo na tem koncu Slovenije.

Irena BOSTIČ,
koordinatorka prireditve »Oglarska dežela 2017«
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Začetek pouka v Osnovni šoli Litija,
Podružnici s prilagojenim programom

Pouk v podružnici bo v novem šolskem letu potekal v petih oddelkih nižjega izo-
brazbenega standarda, v treh oddelkih posebnega programa in dveh oddelkih po-

daljšanega bivanja. V oddelkih je letos na začetku leta 47 učencev. Sprejemajo pa jih seveda tudi 
med šolskim letom.  Prvi šolski dan je potekal veselo. Tretjo šolsko uro je učiteljica Sandra Rihter 
pripravila prireditev ob začetku šolskega leta in sprejem za pet novih učencev, ki so prejeli darila. 
Predstavili so se posamezni oddelki in opisali svoja pričakovanja v novem šolskem letu. Na koncu 
so se posladkali in tako radostno pričeli novo šolsko leto.  
        Marjeta MLAKAR Agrež

Projekt K2
Mesec avgust je bil za nekatere iz Podružnice s prilagojenim programom zelo pester mesec. 
V prejšnjem šolskem letu so se prijavili na projekt K2 in bili uspešni. Sedaj se na ta projekt že 
intenzivno pripravljajo. Kaj je K2? To je projekt, ki omogoča sofinanciranje projektov, katerih 
namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja, modernizacija institucij in inovacija 
družbe (CMEPIUS). Trajal bo dve leti in naša šola bo sodelovala s partnerskimi šolami iz Francije, 
Portugalske, Slovaške, Latvije, Romunije in Turčije. Naslov projekta K2 je Sharing the world:  di-
sability and displacement (Delimo si svet). Problem in dejstvo, ki so ga izpostavili pri projektu je 
ta, da imajo številni njihovi učenci težave s prilagodljivostjo, in posledica tega je, da šolanja ne 
dokončajo – so osipniki. V projekt bodo vključili učence s posebnimi potrebami z namenom, da 
imajo enake možnosti kot vsi drugi. Vključili jih bodo v razne skupine (skupine za samopomoč, 
krožki, drugi projekti… ), kjer se bodo družili z učenci iz redne osnovne šole, lokalno skupnost, in 
se enakovredno vključevali v pogovore in aktivnosti, ki se bodo dogajale na šoli. Tako učenci kot 
učitelji morajo še veliko postoriti, zato se veselijo dela in uspehov pri projektu. 
                    Renata DIMNIK

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

PŠ POLŠNIk

 DOBRODOŠLI, PRVOŠOLCI
Prvi september je bil prav poseben dan, še posebej za 52 radovednih, vedo-
željnih in vznemirjenih prvošolcev OŠ Litija, ki so jih toplo sprejeli ravnatelj in 

učiteljice. Pravo zmešnjavo pa so povzročile črke; slednje so se smejale, kričale … vse to pa se je 
zgodilo v zabavni dramski igrici A, ki so jo uprizorili petošolci z mentorico Polono Gole. 

Razredničarki sta učencem ob vstopu v šolo čestitali in jim podelili rumeno rutico ter komplet uč-
benikov. Starši so te edinstvene trenutke ujeli v fotografski objektiv. Skupno druženje so zaključili 
s sladkim presenečenjem. 
Prvošolci, črke in številke vsa bodo spremljale vse življenje. Poskrbite, da bo vaša pot čim bolj 
zanimiva, ustvarjalna in polna znanja.  Mojca FRIDL

OŠ GAbROVkA - DOLE

Prvi šolski dan na POŠ Dole
Petek, 1. september, je bil za vse šolarje poseben dan, saj se je pričelo novo 
šolsko leto, polno načrtov, izzivov, pričakovanj in želja. Ta dan je bil še pose-
bej pomemben za vse tiste starše in njihove otroke, ki so šolski prag presto-
pili prvič.

Podružnično šolo Dole bo v tem šolskem letu obiskovalo 66 učencev. Pouk bo potekal v 
štirih kombiniranih oddelkih in enem čistem oddelku 1. razreda. 

Na prvi šolski dan smo se 
učenci in učitelji zbrali v 
jedilnici. Učenci 2. razreda 
so recitirali pesem Srečo 
smo našli in nam sporočili, 
da se sreča skriva v naših 
srcih, le poiskati jo mora-
mo in jo nositi s seboj skozi 
celo šolsko leto. Maša, Na-
stja in Neža iz 4. razreda 
so recitirale pesem o pr-
vošolcu Martinu. Zaigrala 
je tudi harmonika. Nik iz 
6. razreda je s poskočno 
pesmijo poskrbel, da je bil 
prvi šolski dan nepozaben 
za vse nas. 
Še posebej smo bili na podružnični šoli veseli devetih prvošolcev. Toplo dobrodošlico jim je za-
želel ravnatelj osnovne šole Gabrovka - Dole g. Igor Hostnik. Učenci podružnice so se potrudili in 
jim s kratkim programom polepšali prvi šolski dan. 
Prvošolcem in vsem ostalim učencem šole želim, da bi v novem šolskem letu v spodbudnem 
učnem okolju pridobili čim več znanja in izkušenj.
Za varno pot v šolo je kar tri dni skrbel predstavnik Društva upokojencev Dole g. Martin Željko. V 
imenu vseh učencev in učiteljev podružnice se mu iskreno zahvaljujemo.

Marjeta MRHAR

 V ŠOLI
»Vse september prebudi, ko se v šolo 
prismeji«… Tako pravi pesnik v eni izmed 
pesmic, s katerimi so tretješolci OŠ Ga-
brovka na prvi šolski dan zaželeli dobro-
došlico učencem in učiteljem naše šole. 
Še posebej smo se razveselili triindvajse-
tih prvošolcev in prvošolk, ki so pogumno 
prestopili šolski prag. 

Spoznali so svoje učiteljice, sošolce in pro-
store, v katerih bodo nabirali prve šolske 
izkušnje. Po kratkem kulturnem programu 
in nagovoru ravnatelja gospoda Igorja Ho-
stnika so imeli učenci medsebojno druže-
nje in spoznavanje v telovadnici. Sledila je 
prva šolska malica. Nekaterim otrokom je 
zelo teknila, za posameznike pa je bila stiska še prevelika. A že pri naslednji aktivnosti, urejanju 
svojih šolskih potrebščin in poslikavi tekstilnih vrečk, ki jih bomo pridno uporabljali pri obiskova-
nju knjižnice, so že vsi učenci sproščeno sodelovali. 

Ob zaključku prvega dne so poiskali ribico s svojim imenom, ki 
jih bo spomnila, česa ne smejo pozabiti, ko odidejo v šolo. Za-
želeli smo jim še lepo praznovanje prvega šolskega dne v krogu 
družine in se za prvi dan poslovili.   
  
     Lidija JEVŠOVAR

V A B I L O
Osnovna šola Gabrovka – Dole in Zdravstveni dom 
Litija vabita na PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se 

bodo odvijale 
v petek, 29. 9. 2017, od 15.00 – 18.00, 

v večnamenskem prostoru na POŠ Dole pri Litiji ter na 
športnem igrišču pri šoli.

Odrasli udeleženci  bodo lahko opravili:
-  brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola 

ter krvnega tlaka,
- obremenilni test hoje na 2 km,          
- meritve telesne mase, 
- pogovore z zdravstvenimi delavci.
Otroci se bodo lahko sprostili v družbi vrstnikov pri organiziranih 
športnih dejavnostih.                               Vabljeni!

Prvi šolski dan na Polšniku
No, pa je za nami. Prvi šolski dan. Za naše prvošolce pa dan, 
ki ne sme iti v pozabo. Zjutraj je naših osem prvošolcev vsto-

pilo v učilnico. Skupaj s 
starši so se posedli za 
mizo in prisluhnili uči-
teljicam. Prvošolci so 
potem opravili nalogo, 
preskočili so vrvico in 
uradno smo jih spreje-
li v šolo. Prebrali smo 
zgodbico o pujsku, ki je 
prišel v šolo in se pogo-
vorili, kaj je prav in kaj 
narobe. Narisali smo 
risbico in vse umetnije 
obesili na tablo, nato 
pa se odpravili na mali-
co. Po malici so se naši 
novi učenci posladkali 

s torto, saj prvi šolski dan brez torte ne velja nič! :-)
Dragi prvošolci!

Odprla se vam je nova pot. Pot, ki bo polna zanimivih in lepih 
stvari. Naj bo vaš korak odločen, misli zbrane, srce toplo in od-
prto. Mi smo z vami!

Katarina JUVAN

•  FITNES za čvrsto, vitko telo in obraz, iz-
boljša srčno- žilne, dihalne funkcije …

•  JOGA ObRAZA IN TELESA za 
sprosti tev, gibljivost, prožnost, 
proti  stresu …

•   PLuS tehnike za notranje organe, 
čustva, vrline

Lahko izberete tudi samo eno od prvih 
dveh akti vnosti .

Zdravstveni dom Liti ja, 
ponedeljek 20.00-21.30

Darinka 041 397 789; www.rtr.si; 
Fb Rekreacijska točka

POPOLNA 
KOMBINIRANA 
VADBA

PONEDELJEK, 2.10.2017, ob 16.uriZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Napovednik OŠ 
Gradec

POhOD KOT OBLIKA DRUŽENJA STARŠEV, 
UČENCEV IN DELAVCEV ŠOLE

Za zadnjo septembrsko soboto, 30. 9. 2017, 
OŠ Gradec pripravlja prvo letošnje druženje 
s starši, in sicer pohod na Kriško goro. Veseli 
bomo, če se nam pridružite starši učencev šole 
v čim večjem številu, skupaj s svojimi otroki 
seveda.

Z ZBIRANJEM STAREGA PAPIRJA POLNIMO 
šOLSKI SKLAD 

Na OŠ Gradec bo predvidoma od 4. do 6. 
oktobra 2017 potekala letošnja prva akcija 
zbiranja starega papirja. Šteje vsak paket 
papirja, saj z izkupičkom od zbiranja polnimo 

šolski sklad, ki je v prejšnjem letu nudil pod-
poro mnogo učencem. Vabimo vas, da pospra-
vite stare zaloge papirja in jih izročite enemu 
od naših šolarjev ali pa jih celo sami pripeljete 
do zabojnika, ki bo v času akcije pred glavnim 
vhodom matične šole.

šTIRI DEJAVNOSTI V ENEM POPOLDNEVU
V četrtek, 19. 10. 2017, v popoldanskem 
času bo na OŠ Gradec izvedena tudi t. i. šola 
za starše. Poleg tega bodo v okviru projekta 
Zdrava šola predvsem za starše učencev pred-
metne stopnje in POŠ Vače potekale meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Ob 
tem se bodo zbirala tudi odpadna zdravila, ki 
vam doma po nepotrebnem zavzemajo prostor. 
Ker bodo v istem popoldnevu tudi govorilne 
ure, bo čas res učinkovito izkoriščen. Vabljeni! 

Zbrala: Alenka ZUPANČIČ

VRTEC LITIJA

DOBRODOŠLI V VRTCU LITIJA
Počitnic je konec in tudi Vrtec Litija je na široko odprl vrata v vseh devetih eno-
tah. Prvič bo vrtčevski prag prestopilo 150 otrok, vseh skupaj jih bo naš vrtec v 

tem letu obiskovalo preko 600. September je namenjen postopnemu uvajanju, saj se tako otroci 
kot starši soočajo z veliko spremembami. Mnogi starši se prvič za dlje časa ločijo od otroka in to 
obdobje je lahko čustveno precej zahtevno. Otroci se na spremembe odzivajo različno, večina z 
jokom in razdražljivostjo. Vse težave pa izginejo, ko otrok sprejme novo okolje in se začne nave-
zovati na vzgojiteljice, ki mu v času odsotnosti staršev nudijo občutek varnosti. Pomembno je, 
da starši zaupajo vzgojiteljem in se v času uvajanja dobro počutijo, saj njihova čustva otroci zelo 
dobro prepoznavajo in se na njih odzivajo.
Spoštovani starši, zato le z zaupanjem in pogumno vstopite v naš vrtec. Vse svoje morebitne skrbi 
zaupajte vzgojiteljem in verjemite, da bo vse dobro. Kmalu bo vaš malček z veseljem obiskoval 
vrtec in pridobival nove in zanimive izkušnje. Liljana PLASKAN, ravnateljica

VRTEC POLHEK  
V SEPTEMBRU

Poletje se počasi poslavlja, počitnice so za nami. 
Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Polhek Polšnik smo 
se z lepimi spomini in zanimivi dogodivščinami vrnili 
nazaj v vrtec. Otroci so z veseljem vstopili v novo vr-
tčevsko leto, ki je pred nami. V mesecu septembru 
poteka uvajanje novih otrok ter dejavnosti na temo 
prijateljstvo.
  Vanja KLANŠEK

KO PRIŠEL JE PRVI ŠOLSKI DAN

GASILCI PGD HOTIČ BOGATEJŠI ZA NOVO  
GASILSKO VOZILO AC 16/50

Želje in sanje so se uresničile. V soboto 19.8.2017 smo gasilci in gasilke PGD hotič slovesno 
pričakali prihod dolgo pričakovane gasilske avtocisterne. Skoraj 2 leti. Tako dolgo je 
trajala nabava vozila. V mesecu novembru leta 2016, smo dobavili podvozje MAN TGM 
13.290 s pogonom na vsa kolesa. Podjetje Gasilka vozila 
Pušnik, katero je bilo izbrano za izdelovalca nadgradnje, 
je v mesecu maju 2017 začelo z izdelavo vozila. Pod 
budnim očesom ekipe, katera je vodila nakup vozila je 
nastala sodobna gasilska avtocisterna, katera vsebuje 
5000 l vode in zmogljivo črpalko podjetja Rosenbauer. V 
vozilu poleg večje količine vode najdemo tudi vso potrebno 
opremo, katero potrebujemo za posredovanje ob različnih vr-
stah nesreč. Celotna investicija je stala 200.000€. Svoj delež 
k nakupu vozila v višini 56.000€ je prispevala Občina Litija, 
preostanek finančnih sredstev pa smo zagotovili sami s po-
močjo krajanov in podjetij katera so se odločila za pomoč pri 
nakupu vozila. Vozilo smo svečano predali v uporabo na prireditvi 26.8.2017 katere se je udeležil 
tudi predsednik državnega zbora dr. MILAN Brglez in župan občine Litija Franci Rokavec.
Poleg investicije v vozilo, pa smo bili primorani povečati še garažo za novo vozilo. Tako smo z 
pomočjo pridnih rok, članov društva in posameznikov, kateri so nam priskočili na pomoč v treh 
mesecih uspeli renovirati velik del prostorov v gasilskem domu. Povečali smo garažo za novo 
vozilo, stara dvokrilna vrata smo zamenjali s sodobnejšimi sekcijskimi, dogradili smo nove garde-
robe za zaščitno in varovalno opremo, obnovili smo električno napeljavo v garažah, prenovili smo 
večnamensko dvorano z novim odrom za nastopajoče…
Vsega tega pa nebi zmogli brez vas, spoštovane gasilke in gasilci, krajani, donatorji, Gasilska zveza 
Litija in na koncu Občina Litija. Hvala vam! Na pomoč!  Predsednik PGD Hotič Dejan ŠKODA

Budilka na telefonu se je oglasila in prva misel, ki 
se mi je utrnila, je bila: »Najina punčka je prvošol-
ka«. Priznam, da sem si želela, da bi bila še do-
jenček v mojem varnem zavetju, a leta so minila. 
Šele po otroku vidimo, kako hitro gre čas. In ko 
prestopijo šolski prag, čas beži s svetlobno hitro-
stjo. Vsaj tako se nam zdi. In že na prvi šolski dan 
sem razmišljala: »Še malo, pa bo valeta.« 
Zjutraj sem vstala in v vrtec odpeljala mlajšo hči. 
Ob tem sem se spominjala, kako sta lansko leto 
skupaj z roko v roki z nasmeškom na obrazu obe 
hčerki vstopili v vrtec. Na ta dan pa sem v roki dr-
žala le eno majhno roko, ki pa se je že prav tako 
veselila ponovnega obiska vrtca, prijateljev, vzgoji-
teljic, igrač, iger,…
Na ta dan sem želela 
svoji prvošolki pripraviti 
čim več presenečenj, saj 
sem vedela, da je to en 
izmed tistih dni, ki se ga 
bo spominjala celo življe-
nje. Obiskala sem toliko 
trgovin v Litiji in nikjer 
našla nobenega rekvizita, 
na katerem bi bil slogan, s 
katerim bi bilo, preden bi 
dobila rumeno rutico, ja-
sno vidno, da je ta punčka 
postala prvošolka. Mislila 
sem, da bom našla balon 
z napisom »Danes sem postala prvošolka« ali kar-
koli podobnega. Mogoče ideja za katerega izmed 
izdelovalcev tovrstnih produktov. To, da nisem na-
šla nobenega rekvizita, me ni ustavilo. Želela sem 
si nekaj kot npr. šopek na roki dekleta, ki gre na 
maturantski ples, in ob pogledu na takšen šopek 
vsi ostali vemo, da je to zanjo poseben dan. Tako 
je poseben prvi šolski dan. Kupila sem balon z na-
pisom številke ena, plastično rožico, umetno perje, 
tanko žico in palico z nastavkom za balon. 
Ko sem se vrnila domov, je starejša hči že bedela. 
Sedela je na kavču in gledala risanke. Ko me je za-
gledala, je bil njen stavek: »Mami, a gremo kmalu v 
šolo?« Pogled se mi je ustavil na njenih velikih te-
mnih očkah in prisrčnem otroškem nasmehu, polna 
pričakovanj. V trenutku, ko se mi je hkrati v glavi po-
rajalo vprašanje »kam je šel ta čas«, sem ji odgovo-
rila, da bomo šli po kosilu. Hči je gledala risanko, jaz 
pa sem se »skrila« in začela izdelovati poseben izde-
lek za poseben dan; prvi šolski dan. Ko sem končala 
in ga pogledala, sem vedela, da je popoln, in da ji 
bo všeč, saj ima, kot vsak otrok, rada balone. Skrila 
sem ga v svojo sobo, kjer jo je čakal vse do odhoda.
Ura je bila nekaj čez trinajsto in čas je bil, da gremo 
novi dogodivščini naproti. Pred tem sem ji oblekla 
novo obleko oker barve in nove rjave gležnjarje, kar 
sem kupila posebej za ta dan. Stala je pred menoj, 
polna navdušenja, pričakovanja. Komaj je čakala, da 
okoli vratu dobi rumeno rutico prvošolke. Hkrati pa 
jo je skrbelo ali bo še naprej sošolka z deklicami, ki 
so bile v vrtcu kot štiriperesna deteljica. Vprašala 
me je, jaz pa sem ji odgovorila, da bo morala poča-
kati, da to povedo v šoli, in da bo zagotovo dobila 
veliko novih prijateljev. Izza hrbta sem ji poka-
zala zelen balon s številko ena, ki je bil okrašen 
z umetno zeleno rožo in črnim umetnim per-
jem. Z nasmeškom na obrazu me je vprašala: 
»Mami, za koga imaš to?« »Zate, Erika. Za tvoj 
prvi šolski dan.« sem ji odgovorila in jo hkrati 
objela ter poljubila. Bila je vesela, zadovoljna.
Že na poti do šole naju je spraševala kako bo 
na prvi šolski dan, midva pa sva ji odgovorila: 
»Pusti se presenetiti. Čudovito bo.« Ko smo 
prišli v telovadnico Gimnazije Litija, kjer je 
bil sprejem prvošolčkov, sva jo odpeljala do 
učiteljice in ostalih otrok, kot sva pred tem dobi-
la navodilo. Njena učiteljica nama je rekla, da si 
naj poiščeva prostor v telovadnici in se usedeva. 
Ko sva hodila proti stolom tribune, se mi je naredil 

cmok v grlu, tista tesnoba v trebuhu. To je to… Zdaj 
gre zares. 
Želela sva jo videti iz prve vrste, zato sva se tja tudi 
usedla. Spogledala sva se in tisti trenutek se nama 
je utrnila ista misel: »Najina hči je postala prvošol-
ka.« Zaigrala je pesem in otroci s kapami na glavi, 
ki so bile po skupinah oz. razredih v drugačni barvi, 
so v koraku hodili mimo nas staršev. Ob glasbeni 
spremljavi so najprej povedali šolo, razred in ime-
na otrok, ki bodo v dotičnem razredu. Priznam, da 
sem slišala le »Erika Mlakar«, ob tem pa sva ji oba 
mahala iz prve vrste tako, da naju je videla. Niko-
li ne bom pozabila tega prisrčnega nasmeška na 
obrazu z okrašenim balonom v rokah.
Sledil je nagovor prvošolcem, nato je policist Andrej 
Hrup iz Policijske postaje Litija govoril o projektih 
Policije za šolo, šolski poti in uporabo zadrževalnih 
sistemov v vozilih. Ker pa si je ravnatelj šole želel, 
da tako kot pomočnica komandirja Policijske po-
staje Litija kot tudi mamica prvošolke kaj povem 
prvošolcem in njihovim staršem, sem jim povedala 
o spremstvu otrok v šolo in odhodu iz nje, uporabi 
rumenih rutic in odsevnikov. Na pomoč pa mi je pri-
skočila tudi hči s sloganom za prečkanje prehoda za 
pešce: »Dvignjena roka za varnost otroka.«
Nato je sledil še nagovor podžupana g. Borisa Do-
blekarja, ki je na prijeten način nagovoril prvošolč-
ke ter jih hkrati opozoril, da naj bodo previdni v 
cestnem prometu.
Vsi smo bili v pričakovanju, ko smo videli posta-
vljene rekvizite, kaj bo predstavljeno otrokom. In 
pojavil se je moški s prijetnim pravljičnim glasom, 
ki je na igriv način otrokom predstavil vrsto pokli-
cev, in sicer od peka, zdravnika pa vse do poštarja. 
Pri tem je z igranjem in petjem pričaral nasmehe 
tako na obrazih otrok kot tudi na obrazih učiteljev 

in staršev. 
Nato je sledilo še fotografiranje nove generacije 
prvošolcev in nepopisno veselje najine hčerke, ki 
je videla, da bo v razredu z deklico, s katero sta 
skupaj vstopili v jasli v vrtcu. Zelo jo ima rada in 
prijetno je videti, kako sta stkali pristno prijateljsko 
vez. Za spomin na prvi šolski dan sem ju skupaj 
fotografirala, seveda pa sva se s hčerko, najino pr-
vošolko, fotografirala tudi midva.
Po končanem sprejemu smo skupaj šli v vrtec po 
mlajšo hči ter obema povedala, da ju čaka prese-
nečenje. Odpeljali smo se v slaščičarno v Medge-
neracijsko središče ŠMELC, kjer smo se posladkali 

z zelo okusno in sočno torto. Ob tortici in soku pa 
je potekal pogovor poln vtisov prvega šolskega 
dne, in seveda tudi prvega vrtčevskega dne. 
 Klavdija MLAKAR

Menjava vodstva na Osnovni šoli Gradec
Na zaključni pedagoški konferenci v šolskem 
letu 2016/ 2017 smo se zaposleni na OŠ Gra-
dec in v imenu učencev dve učenki zahvalili rav-
nateljici Tatjani Gombač za desetletno vodenje 
šole. Zahvalne besede bi lahko strnili v misel, da 
so se pod njenim vodstvom učenci na šoli poču-
tili varno in dovolj svobodno, da so skupaj z uči-
telji lahko izkazovali svojo ustvarjalnost, kar je 
najvišji smoter, ki mu more in mora slediti šola.
Že naslednji dan, 3. julija, je na posameznih 
aktivih predstavil svoje vizije novi ravnatelj Da-
mjan Štrus. Pozorno je prisluhnil tudi poroči-
lom in pobudam učiteljev. 
Prvo srečanje ravnatelja s celotnim strokovnim 
kolektivom se je dogodilo po poletnih počitni-

cah. Peš smo se napotili do nogometnega igri-
šča na Zgornjem Logu, kjer je dopoldne minilo 
v prijetnem klepetu, medsebojnem spoznava-
nju in športnih igrah. Zavzetost in igrivost, s 
katero so se učitelji lotili športnih aktivnosti, je 
novega ravnatelja Damjana Štrusa gotovo lah-
ko prepričala, da mu je Tatjana Gombač zapu-
stila kolektiv v dobri fizični kondiciji in s polno 
pedagoškega zanosa.
Vse to se je kazalo tudi v dneh, ki so sledila 
uvodnemu druženju. Na šoli je vrvelo od mr-
zličnih priprav na novo šolsko leto, ki se je 1. 
septembra na OŠ Gradec pričelo umirjeno, z 
veliko dobre volje in še več pričakovanj.
 Stanka SIRK

Eden najpomembnejših dni v življenju človeka – 
prvošolski prihod v šolo

Scientia ipsa potentia est.*

Za 80 šolarjev od 653 učencev OŠ Gradec je bil 1. september 2017 dan, ki si ga bodo gotovo 
zapomnili za vse življenje. Postali so namreč prvošolci in tako prvič prestopili prag osnovne šole. 

Na matični šoli si bo v prvem razredu bogatilo svoje 
izkušnje in znanje 37 učencev, na podružnični šoli na 
Vačah 8, v Hotiču 12, v Kresnicah 10 in v Jevnici 13. 
Slavnostni sprejem, kot se za tak pomemben dan spo-
dobi, je potekal v gimnazijski dvorani, kjer so letošnji 
prvošolci spoznali svoje učiteljice, ki bodo odslej imele 
v življenju posameznega prvošolca posebno mesto. Po-
leg ravnatelja, ki je prvošolce prvi nagovoril in jim zaže-
lel dobrodošlico, in ostalih delavcev šole bodo namreč 
prav te učiteljice naše prvošolce poučevale in vzgajale, 
vedoč, da zlati latinski izrek še kako drži. Srečno, dragi 
prvošolčki! Znanje je moč.*

Zbiranje zamaškov in zahvala
Na OŠ Gradec učenci vseh razredov vsako leto 
pridno zbirajo zamaške za dobrodelni namen. 
Tudi v prejšnjem šolskem letu je bilo tako, pri 
zbiralni akciji pa je učencem pomagala učitelji-
ca Minka Savšek, pri čemer je z Domom Tisje 
sodelovala v zbiralni akciji Pomagajmo Lindi. 
Skupaj so zbrali več velikih vreč zamaškov, ki 
jih bo odkupilo podjetje za recikliranje, denar 
pa bo namenjen deklici Lindi, ki ima težave za-
radi cerebralne paralize in potrebuje različne 
terapije, ki ji te težave pomagajo zmanjševati.
Direktorica Doma Tisje, ga. Vida Lukač, je vse 

sodelujoče v akciji na OŠ Gradec ob začetku 
šolskega leta prijetno presenetila z zahvalo za 
sodelovanje, saj so z zbiranjem zamaškov na-
redili veliko dobrega za okolje, predvsem pa za 
dober namen – pomagati deklici Lindi.
Vemo, da imamo na OŠ Gradec prizadevne 
učence, ki bi zamaške zbirali v vsakem primeru, 
zahvale pa smo bili vseeno zelo veseli. Gospe 
Vidi Lukač kot predstavnici Doma Tisje sporo-
čamo, da bomo tudi v prihodnosti radi sodelo-
vali z njo in Domom, saj človek vedno rad po-
maga in sodeluje z dobromislečimi ljudmi.
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Začetek branja  
za bralno značko -   
     majčko

Na dan zlatih knjig, 17. 9. se je pričela nova 
sezona bralne značke. V juniju smo z bralnimi 
majčkami razveselili 250 predšolskih otrok in 
1229 osnovnošolcev. V projektu so nam poma-
gali sponzorji, podjetja in obrtniki: Predilnica 
Litija, Hofer tisk, Makplast, Marjan Jereb, Kopit, 
Mizarstvo Otmar, KPS, Sašo Breskvar, Franc 
Dobravec, DZS, TSC Laba, Montaža Bajec, OOZ 
Litija, Elektro Jani in Joško Rozina. Vsem se is-
kreno zahvaljujemo, kot tudi mentorjem po 
šolah. Novi bralni sezoni pa posvečamo prvo 
pravljično uro, ki nam jo bodo pripravili učenci 
POŠ Besnica. Pod mentorskim vodstvom Maje 
Sveršina bodo zaigrali lutkovno predstavo Bi se 
gnetli na tej metli. Predstava bo v torek, 26. 9. 
ob 18. uri v Knjižnici Litija. 

Šmarske knjigobežnice
Občina Šmartno pri Litiji se poteguje za naziv 
»Branju prijazna občina«, zato je podprla pro-
jekt izdelave in postavitve Šmarskih knjigobe-
žnic. To so tri knjižne niše, omarice, poličke, v 
katerih vas bodo presenečali različni naslovi, 
po katerih boste posegli brez vseh obveznosti, 
poleg tega pa delili svoje izkušnje in intimne 
misli s somišljeniki. Svojo zgodbo v osrčju Slo-
venije pričenjajo tri, upamo, da se jim kmalu 
pridružijo še druge. Knjižničarji se zahvaljuje-
mo vsem, ki ste jih dobrohotno sprejeli pod 
svojo streho. Več na spletni strani knjižnice. 

Približevanja v novi,  
že 7. sezoni

V letih srečevanj z znanimi Slovenkami in Slo-
venci smo v naš bivalni in kulturni prostor vne-
sli tradicijo, ki se bo nadaljevala tudi v 7. sezo-
ni. Eden od razlogov, da se ljudje udeležujejo 
pogovornih večerov je ta, da nikjer drugje ali 
pa zelo redko sedimo v istem prostoru z izje-
mnimi znanstveniki, igralci, športniki, kulturni-
ki, novinarji, dobrotniki, vinarji, glasbeniki, itd… 
Prvi gost v novi sezoni bo Marko Juhant, ki je 
na področju vzgoje razburkal mirno morje. Na-
pisal je že več knjig, priročnikov za starše, ki jih 
v »starih« časih nismo potrebovali. A danes jih, 
žal, zato vabljeni na srečanje z Markom Juhan-
tom, v ponedeljek, 9. 10. ob 19. uri, v modro 
sobo Kulturnega centra Litija. 

Razstava Janeza 
Prašnikarja v Knjižnici 

Šmartno 
Janez Prašnikar se že vrsto let ljubiteljsko 
ukvarja s petjem. V zadnjih letih pa je javnosti 
razkril še svojo drugo umetniško žilico, slikar-
stvo. Je velik ljubitelj narave in morja, zato uživa 
v slikanju pokrajin in živali. Riše tudi portrete, 
tihožitja in akte, pred časom pa mu je uspela 
tudi umetniška fotografija posneta v mesečini, 
ki jo bo predstavil na 4. samostojni razstavi. 

Na odprtju razstave, ki bo v četrtek, 28. 9. 
2017, ob 19. uri, v šmarski knjižnici, bodo svo-
jemu bivšemu dolgoletnemu članu in prijatelju 
zapeli člani Okteta Valvasor. 

Siva dama Sabine Štrubelj
Morda smo ob prvencu v letu 2015, ob izidu ro-
mana Hotel Lavanda, slutili, da Sabina snuje že 
nove zgodbe. In res, na začetku septembra je 
na police prišel njen drugi roman, Siva dama. O 
čem knjiga govori je skrivnost, ki jo boste izve-
deli na srečanju z domačo mlado pisateljico, v 
torek, 17. 10. ob 19. uri v Knjižnici Litija. 

Dr. Franjo Rosina,  
predstavitev knjige

Dr. Franjo Rosina pravi rodoljub je knjiga, ki je 
letos izšla pri Zvezi društev General Maister. 
Avtor Matjaž Brojan je v priznal, da gre za ve-
liko in obsežno delo o človeku, ki ga doslej ni 
poznal in ni v vsem svojem šolanju zanj niti sli-
šal. Rod dr. Rosine izvira iz Leskovice, župnija 
Javorje, Šmartno pri Litiji. Predstavitev knjige 
bo v šmarski knjižnici v drugi polovici oktobra. 

Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ

KNJIŽNICA LITIJA

/nadaljevanje s 1. strani/

Z enajstega poletnega 
festivala Slovo poletju

V četrtek, 24.8., in petek, 25.8., smo na plo-
ščadi pred Športno dvorano v pravem pole-
tnem vremenu uživali v dveh odličnih in nepo-
zabnih kulturnih večerih, ki so jih sooblikovali 
gosta Alenka Godec in Goran Karan ter doma-
če skupine Ženska in moška vokalna skupina 
Lipa z instrumentalisti in Pihalni orkester Litija. 
Oba večera sta bila dobro obiskana, kar nas 
zelo veseli, da smo z izbrano tematiko razve-
selili številne obiskovalce. Program je pove-
zoval Gorazd Mavretič. Zahvaljujemo se vsem 
sponzorjem: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, ESO-
TECH VELENJE, PREDILNICA LITIJA, DELAVSKA 
HRANILNICA, LUMENIA, SPL LJUBLJANA, MA-
TETOVA DRUŽBA, D.O.O, IN TISKARNA PEGO. 
Seveda hvala tudi vsem donatorjem. Še pose-
bej se ZKMŠ Litija zahvaljuje županu Franciju 
Rokavcu za pomoč pri zbiranju finančnih sred-
stev. Veseli smo, da je naš festival vsako leto 
bolj obiskan. Hvala tudi vsem sodelavcem za 
tehnično pomoč pri organizaciji. 

 
Sedma sezona Približevanj

V ponedeljek, 9. oktobra, pričenjamo s sed-
mo sezono Približevanj, pogovornih srečanj z 
zanimivimi Slovenci, ki v našem prostoru pu-
ščajo bogate sledi. Tokrat se bomo srečali z 
Markom Juhantom, specialnim pedagogom za 
motnje vedenja in osebnosti. Svoje izkušnje in 
spoznanja iz dolgoletnega dela z otroki v obliki 
predavanj in konkretnimi primeri iz vsakodnev-
nega življenja prenaša na učitelje, vzgojitelje, 
starše in otroke. Je nazoren in praktičen. Tako v 
življenju kot pogovoru. (vir. Siol.net) Vabljeni ob 
19.00 v modro sobo Kulturnega centra na za-
nimiv pogovor, ki ga bo vodil Vladimir Jakopič. 

 
Nova sezona otroških 

matinej
V soboto, 23. septembra, naše najmlajše zo-
pet vabimo v gledališče. Ob 10. uri se bomo 
srečali s Čebelico Majo in malo manj prijaznim 
pajkom, v predstavi, ki jo bo izvedlo Gledali-
šče Kolenc. Mi se že veselimo naših sobotnih 
srečanj in zbiranja sončkov, bombončkov, po-
barvank in zanimivih zgodb. Več o programu si 
lahko preberete na: http://jzk.si/otroske-ma-
tineje/. Lahko nas »poklikate« na fb-ju in boste 
o predstavah redno obveščeni ali pa nam pišite 
na kulturnicenter©zkms-litija.si in dodali vas 
bomo na e-listo.  

 
Pričetek 20. abonmajske 

sezone
V četrtek, 12. oktobra, ste abonenti ob 19.30 
lepo vabljeni v gledališče na ogled prve leto-
šnje komedije z naslovom BUH POMAGEJ v 
produkciji teatra Smejmo se (koproducent: Ko-
sovelov dom Sežana). Vabila prejmete po pošti. 

 
V avlo Kulturnega centra 
Litija prihaja »Razstava«

V ponedeljek, 25. septembra, se bomo srečali z 
litijskim likovnikom Aleksandrom Lavrenčičem, 
ki aktivno ustvarja v Društvu Lila. S svojimi deli 
sodeluje na društvenih razstavah in projektih, 
ki bogatijo naše mesto. Svojo ustvarjalnost bo 
predstavil skozi grafike, akvarele, akrile, malo 
plastiko in »ready made« izdelke. Razstavo je 
preprosto poimenoval RAZSTAVA. Lepo vablje-
ni ob 19. uri v avlo Kulturnega centra Litija na 
srečanje z domačim umetnikom. 

Dnevi evropske kulturne 
dediščine 2017

Namen Dnevov evropske kulturne dediščine 
(DEKD) je spodbuditi zanimanje javnosti za 
varstvo kulturne in naravne dediščine in javno-
sti predstaviti idejo o skupni kulturni dedišči-
ni, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope; 
spodbujati k reakciji na socialne, politične in 
ekonomske izzive. DEKD predstavljajo najpre-
poznavnejšo akcijo pod okriljem Sveta Evrope 

in Evropske Unije na področju kulture, saj so-
deluje 50 držav, 6.000 mest, 30.000 kulturnih 
spomenikov, obišče jih več kot 20 milijonov 
obiskovalcev.
Letošnja tema DEKD je Voda – od mita do ar-
hitekture. Pestremu dogajanju po Sloveniji in 
Evropi se pridružuje tudi Mestni muzej Litija s 
tremi zanimivimi dogodki:
-  26.9. ob 19:00 – Odprtje razstave - Himalaj-

ski vodja Aleš Kunaver (razstavo so pripravili 
v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ob 30. 
obletnici smrti tega slovenskega alpinista in z 
barvnimi fotografijami prikazuje njegove gor-
ske podvige).

-  27.9. ob 19:00 – Predavanje - Reka Sava ne-
koč in danes (izvedeli bomo, kako je najdalj-
ša slovenska reka v preteklosti krojila življenja 
okoliških prebivalcev in kakšen pomen ima za 
ljudi danes).

-  28.9. ob 19:00 – Predavanje - Grajske stav-
be na območju litijske občine (predavatelj 
Tim Šteferl nam bo predstavil nekaj najzanimi-
vejših zgodb gradov v naši občini, ki jo skupaj 
z občino Šmartno krasi kar okoli 40 grajskih 
stavb).

                    Vstop je prost – vljudno vabljeni!
 

Strokovna ekskurzija v  
Prekmurje

Mestni muzej Litija v sodelovanju z Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje Litija-Šmartno vsako 
leto organizira 2 strokovni ekskurziji po Slove-
niji. Tokrat se bomo 20. oktobra podali v Pre-
kmurje. Pot nas bo najprej zanesla v vas Bo-
gojina, kjer si bomo ogledali znamenito cerkev 
Gospodovega vnebohoda, ki je bila predelana 
in povečana po načrtih največjega slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika. Cerkev slovi po tem, 
da je Plečnik v njeno opremo vključil etnološke 
izdelke. Nadalje si bomo ogledali Bukovniško 
jezero, ki slovi po svojih naravnih lepotah in 
je priljubljena turistično-športna destinacija, v 
neposredni bližini pa so radiestezisti označili 
tudi 26 energijskih točk. Zraven se nahaja tudi 
vodni izvir, ki naj bi imel zdravilno moč. Nato 
se bomo odpravili še v lončarsko vas Filovci, 
kjer se že več kot 50 let lahko pohvalijo s kva-
litetnim ročno izdelanim glinenim posodjem, ki 
ga bomo lahko tudi kupili. Še posebej je znano 
njihovo žganje črne lončevine. Na koncu ne bo 
manjkalo tudi tipično prekmursko kosilo, mo-
žen pa bo tudi ogled njihove vinske kleti in na-
kup lokalnih vin. 
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite pri spo-
znavanju bogate kulturne dediščine Slovenije! 
Cena ekskurzije: 30 eur.
Odhod izpred muzeja: 20.10.2017, 07:00
Prihod nazaj v Litijo: v večernih urah, predvido-
ma okrog 19:00.
Kontakt in dodatne informacije:
GSM: 070 430 202
E-mail: mestnimuzej@zkms-litija.si

Arhivska prizadevanja 
muzeja

Litija skozi zgodovino in predvsem po drugi 
svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhivi, 
saj je bila večina uničenih ali kako drugače iz-
gubljenih, posledično pa je bilo izgubljenih tudi 
veliko podatkov iz lokalne zgodovine. V muzeju 
si že leta prizadevamo za obnavljanje in ohra-
njanje litijske preteklosti, zato vljudno vabimo 
vse občane, da pobrskajo po domačih arhivih 
in nam prinesejo na vpogled stare fotografije, 
različne dokumente in druge predmete pove-
zane z litijsko bližnjo ali daljno preteklostjo. 
Nekatera društva in posamezniki so se že od-
zvali in določene vsebine so že dobile mesto v 
našem depoju. Arhiv se počasi širi. Mnogokrat 
se v muzeju oglasijo občani, ki iščejo gradivo 
za raziskovanje, zasebne informacije, izdelavo 
seminarskih nalog ali diplom itd. Če hranimo 
gradivo, ki ga želijo, jim z veseljem priskočimo 
na pomoč. Še posebej bomo veseli spominov 
nekdanjih rudarjev in njihovih potomcev ali pri-
jateljev ter s Sitarjevcem povezanih zgodb in 
anekdot.
Hvala vsem že vnaprej za sodelovanje, naši za-
namci Vam bodo hvaležni!

»Ko Litija še ni bila Litija«
V papirnici Ma-ar (nasproti muzeja, v stavbi 
Centromerkurja) in v Turistično-informacij-
skem centru Litija (Valvazorjev trg) lahko za 
ceno 4€ kupite prvo knjižico iz nastajajoče 
zbirke zgodb o litijskih hišah izpod peresa naše 
someščanke in pisateljice Darinke Kobal. Zgod-
ba o pra-Litiji pripoveduje o življenju na naših 
tleh več kot 4000 let nazaj, saj naj bi Litija na-
stala točno na mestu nove OŠ Litija in stavbe 
Mestnega muzeja Litija. V pripravi pa so že 
nove zgodbe iz litijske zgodovine.
Knjižica »Ko Litija še ni bila Litija« – 4€

KAKO SE VIDI IZ ZADNJE KLOPI  
OBČINSKEGA SVETA?

Ja, zadnja klop je res nekaj posebnega. V zadnji klopi se čisto drugače vidi na proble-
me, kot če v klopi prve vrste dobivaš vse informacije. Seveda pa je pomembno, da si 
od »ta pravih«. Imam občutek, da v Litiji vse več in več ljudi sedi v zadnji klopi. Ključne 
stvari se odločajo, a ne tako kot bi si želeli v demokraciji, ampak se odločajo z pregla-
sovanjem vladajoče večine. Ali so odločitve pravilne ali so odločitve škodljive za občino 
in občane, ni dobro spraševati. Če kaj vprašaš ali imaš drugačen pogled, se lahko kaj 
hitro, SEVEDA SLUČAJNO zgodi, da te kje KAZNUJEJO.

Na vsakem koraku se čuti: “Ali si z nami ali pa si proti nam?” V preteklosti je bilo tudi veliko 
dolgih razprav, tako v občinskem svetu kot drugod, pa takega občutka oblasti kot je sedaj na 
občini, ni bilo.

Tisti, ki sedaj odločajo, so nedavno tega enako vsemu nasprotovali, a ni nikoli bilo tako kot je 
sedaj: če ne ubogaš, letijo glave. Veliko je nerazjasnjenih stvari, ki bi nas morale zanimati, pa 
kar ne veš, ali lahko vprašaš. Ali občani plačujemo preveč za tisto, kar nam zaračunava občina, 
je vedno vprašanje, če nimamo pravih informacij.

Občinski svet je najvišji organ občine in ravno na občinskem svetu lahko povemo in sodeluje-
mo vsak po svoji presoji in znanju. Zadnja seja občinskega sveta Občine Litija je bila 7.6.2017. 
Od takrat, kaj se dogaja z občino, ve samo peščica.

Ko vladajoča večina sprejme proračun, potem je moč in denar v rokah tistih, ki vodijo občino. 
V lanskem letu so sprejeli dvoletni proračun za 2017 in 2018. No, nas spet v zadnji klopi nič ne 
sprašujejo. Potem mine že skoraj devet mesecev leta 2017, pa nič ne povedo oziroma samo 
lahko sprejmemo, kar so oni do sedaj zapravili, opa naredili. Potem pred koncem tega leta še 
enkrat sprejmemo rebalans oziroma popravek proračuna. Popravek oziroma rebalans prora-
čuna je ponavadi zato, da lepše zgleda zaključni račun proračuna. Zaključni račun se sprejema 
samo zato, da ni tisti, ki je vodil proračun, nič kriv.

Ves ta čas med letom, ko bi kaj radi predlagali, nam itak zagotavljajo, da bodo sredstva našli 
ob rebalansu. Ja to pa še ni vse! Ko se sprejme napihnjeni proračun, ki ga predlaga občina, se 
izvajanje načrta posameznih šele začne. Izvajajo se le tiste stvar, katere so vladajočim všeč, 
za ostale pa ali zmanjka denarja ali pa se razloži, da bodo denar za druge projekte, ki niso 
njihovi, našli kasneje. No, če nisi priden, za druge predloge ni posluha. Če še kaj tečnariš, te 
kaznujejo. Tako pač je! Tudi zadnja klop Mestne skupnosti Litija je podobna. Le da tukaj sedi 
cela mestna skupnost v zadnji klopi, spredaj pa se ve, sedijo tisti, ki imajo škarje in platno 
Občine Litija. Mestna skupnost je velikokrat povabila občino k pogovoru, a kot da ne živimo v 
isti občini: oni so drug svet, mi spet v zadnji klopi.

Prav bi bilo, da bi vedeli, kako resnično poteka odločanje v občini. Tudi pri nas v Litiji obstaja 
hobotnica s kar dolgimi lovkami. Tudi to zanimivo živalco bomo počasi spoznali ...

Aleksander GOMBAČ 

Vstopnice: www.eventim.si in prodajna mesta 
sistema Eventim Si. Cena vstopnice: 15 EUR v 

predprodaji, 18 EUR na dan dogodka.

KULTURNI CENTER 
LITIJA - 21.10.2017 

ob 19h.
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POLICIJSkO VETERANSkO DRuŠTVO SEVER

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 
LJUBLJANA, ODBOR LITIJA

V soboto 9.9.2017 smo imeli člani PVD Sever Ljubljana Odbor Litija 18. srečanje v lovski koči na 
Grilovcu. Številne člane odbora sta obiskala župan Občine Litija Franci Rokavec in predsednik 
OZVVC Litija-Šmartno Ivan Lovše. Predsednik odbora Dušan Jovanovič je prisotne seznanil z ak-
tivnostmi v letu 2016/2017.
V jesenskem delu smo so-
delovali v športnih igraj na 
memorialu Riharda Urban-
ca, obiskali grobove naših 
pokojnih članov, sodelovali 
na svečanostih ob dnevu 
spomina na mrtve na poko-
pališču Litija in Šmartno in 
pri spomeniku NOB. V de-
cembru smo sodelovali na 
proslavi ob združenju Sever 
v Krškem in pri polaganju 
venca pred spominskim 
obeležjem ob 75 letnici bit-
ke na Tisju.
Redno se udeležujemo se-
stankov izvršnega odbora društva Sever Ljubljana. Društvo je imelo v letu 2016 več kot 179 
različnih aktivnost. Med aktualnimi spremembami na sejah smo posebno poudarili spremembo 
besede v statutu » Združenje Sever v Zvezo društev Sever«, aktualne spremembe v zakonu, ka-
tere zajemajo pravice vojnih veteranov v zvezi dodatnega zdravstvenega zavarovanja in sprejem 
Listino vrednot katera izpostavlja predvsem kakšno društvo smo, namen delovanja PVDS in Zveze 
društev Sever kot je : združevanje zaradi uresničevanja skupnih ciljev ohranjanja spominov na 
leto 1989-1991, varstvo in pravice veteranov in ohranjanje vrednot osamosvojitve.
Med pomembnimi dogodki Odbora Sever Litija v letu 2017 je potrebno omeniti prisotnost na 
skupščini Društva Sever in Zvezo društev Sever v Ljubljani in Novem mestu. Sodelovali smo pri 
usposabljanju praporščakov in pri aktivnostih za postavitev zastave Zveze društev Sever na geo-
metričnem središču Slovenije na GEOSS-u, katera je zaplapolala dne 17. maja 2017 na proslavi 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Odbor Sever 
Litija je uspešno izvedel dne 11.6.2017 ribiško tekmovanje. Dne 28.5.2017 smo bili prisotni na 
proslavi ob 75. obletnici ustanovitve OF na Jančah in dne 14.6.2017 na proslavi slovenske policije 
in dnevu državnosti v Tacnu.
Pred zaključkom uradnega dela smo podelili srebrni znak Mirku Džakuli. Sledilo je družabno 
srečanje v katerem smo se spomnili dogodkov ob osamosvojitveni vojni, komentirali aktualne 
politične in gospodarske dogodke v Sloveniji ter zaplesali ob prijetni glasbi. Da se je srečanje 
uspešno izvedlo se moramo zahvaliti sponzorjem KGZ Litija, Domu za starejše Tisje, Lovski dru-
žini Šmartno in Občini Litija. 

Predsednik PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija
Dušan JOVANOVIČ

MESARIJA FRTICA NA SEJMU AGRA,  
V DRUŽBI TANJE STRNIŠA, DRŽAVNE  
SEKRETARKE NA MINISTRSTVU ZA  

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Na 38. mednarodnem ocenjevanju mesa in me-
snih izdelkov pod okriljem 55. mednarodnega 
kmetijsko-živilskega sejma AGRA, je Mesarija 
Frtica iz Litije, prejela priznanja za njihove štiri, 
izvrstne izdelke. Priznanja je podelila Tanja Str-
niša, državna sekretarka na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predsednik oce-
njevalne komisije je bil prof. dr. Božidar Žlender 
iz Biotehniške fakultete iz Ljubljane.
Zlato priznanje sta dobila pršut Frtica in špe-
hovka, srebrno priznanje pa suha domača sa-
lama in pečena hamburška slanina. Tovrstno 
ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov je največje 
v Sloveniji, istočasno pa je mednarodno prizna-
no. Prav zato ima za dobitnike priznanj še posebno vrednost in v Frtici so ponosni, da jim že leta 
uspeva ohranjati kakovost na najvišjem nivoju.  Zapisala: N.S.

RUDNIK SITARJEVEC: 
OŽIVLJANJE RUDARSKE 

TRADICIJE V LITIJI 
Ste vedeli da je Litija najstarejše rudarsko 
mesto v Sloveniji? Začetki rudarjenja segajo 
v prazgodovino, natančneje v starejšo železno 
dobo (približno 800 pr.n.št.).
Da bi ponovno oživili rudarsko tradicijo v na-
šem mestu, smo pred Mestni muzej Litija po-
stavili rudniški voziček, napolnjen s kamninami 
iz rudnika Sitarjevec. Lokacija postavitve vozič-
ka ni naključna, saj se v muzeju nahaja stalna 
muzejska zbirka o rudarstvu, ki prikazuje zgo-
dovino rudnika Sitarjevec, kaj so skozi njegovo 
dolgo preteklost, ki sega 4000 let nazaj, v njem 
kopali, o njegovi povezavi s topilnico ob koncu 
19. in prvi tretjini 20. stoletja ter vlogo rudnika 
v lokalnem okolju - tako v preteklosti, kot tudi 
njegovem vplivu in pomenu danes.

Občina Litija želi del rudnika odpreti za turistič-
ne oglede kajti v njem je bilo najdenih preko 60 
različnih mineralov, v opuščenih rovih je možno 
videti različne železovo-manganove kapniške 
strukture, ki so edinstvene in najlepše na šir-
šem evropskem prostoru (stalaktiti, stalagmiti, 
kapniške zavese, kapniški špageti, ...). Gre za 
hitrorastoče kapniške strukture. Z obnovo bodo 
na ogled različni tipi rudarskih odkopov in pod-
pornih konstrukcij, ki so se v preteklosti upo-
rabljale v rudarstvu, rudne žile, orodje. Poleg 
turističnih ogledov se predvidevajo v notranjo-
sti rudnika še dodatne dejavnosti, kot je spele-
oterapija, izvajanje manjših kulturnih dogodkov 
in predstavitve inovativne kulinarične ponudbe.
Trenutno Občina z lastnimi sredstvi izvaja gra-
dnjo vstopnega portala ter čiščenje in stabiliza-
cijo Izvoznega rova, katerega odprtje se pred-
videva v decembru. Ob odprtju bomo pripravili 
tudi ustrezen kulturni program, s katerim bomo 
podprli vsebine rudnika in zagotovili ustrezno 
promocijo nove pridobitve Občine Litija.

ManJ SvečK za več živLJenJ
Vseslovenska humanitarna akcija bo tudi letos poteka-
la v občini Litija zato bi radi že sedaj radi povabili naše 
občanke in občane, da podprete akcijo in namesto cve-
tja in sveč, v zameno za prostovoljni prispevek, na svoje 

grobove odnesete zastavice sočutja, ter na tak način prispevate največ kar lahko – nekomu 
rešite ali olajšate življenje. Ob tem pa vam bo neizmerno hvaležno tudi okolje, saj ga v tem 
času prekomerno onesnažujemo prav z obilico sveč. 
Hkrati pozivamo tudi vse ustanove, organizacije in 
društva v našem okolju, da se nam pridružite kot pod-
porniki akcije, ter s svojimi prostovoljci pomagate, da 
bomo tudi z letošnjo akcijo ponovno dosegli svoj cilj. Z 
zbranimi prispevki pretekle akcije smo uspeli nabaviti 
kar lepo število terapevtskih pripomočkov za otroke s 
posebnimi potrebami OŠ Litija – Podružnica s prilago-
jenim programom. 

Letos bomo zbirali sredstva za opremo nove enote 
Varstveno delovnega centra v Litiji, ki naj bi odprl 

svoja vrata v začetku leta 2018. Vsi, ki želite sodelovati kot prostovoljci, vabljeni na 
podrobnejšo predstavitev akcije MANJ SVEČK ZA VEČ ŽIVLJENJ, ki bo v ponedeljek  

25. 9. 2017 ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Litija. 
Lokacije zbiranja sredstev in časovni razpored vam bomo predstavili 

v oktobrski številki časopisa Občan. Skupaj zmoremo največ!
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MLADINSkI CENTER LITIJA

PREGLED  
POLETNEGA 
DOGAJANJA  

V MLADINSKEM CENTRU 
LITIJA

MC Litija je med letošnjimi šolskimi počitnica-
mi pripravil pester program za mlade.
V prvem tednu julija so EVS prostovoljci pripra-
vili pester program za otroke in mladino. Del 
tega programa so bile športne igre, ustvarjalne 
delavnice slikanja in risanja, lov na zaklad, uče-
nje španščine skozi igro in evropska kuhinja. 
Delavnice je dnevno v povprečju obiskalo 18 
mladih in otrok. 
Naslednji teden je bil posvečen DIY delavni-
cam. Udeleženci so pod mentorstvom mla-
dinskih delavk in delavcev izdelovali kremo za 
obraz, slikali so na oblačila, prebarvali vrata v 
dnevnem centru MCja ter izdelovali uporabne 
stvari iz plastenk in podobnih materialov. V tem 
tednu je bil povprečen dnevni obisk 11 obisko-
valcev. 

19.7. smo se prvič dobili na delavnici MASA-
ŽE. Delavnico je vodila maserka Anja Avšič iz 
Ljubljane. Srečanja so potekala tri zaporedne 
srede. Delavnice se je udeležilo 8 oseb. 
V tednu od 17.7. do 21.7. smo v MCju šivali. 
Na delavnici se je zbralo 5 deklet, ki so pod 
mentorstvom Tjaše V. do konca tedna ustvarile 
vsaka svoj kos oblačila. 
V prvem tednu avgusta smo postali glasbeni. 
Jam Session je potekal pod vodstvom Sabe Sa-
fić in Anžeta Kristana. Pridružilo se jima je 8 
mladih in otrok. Delavnica je minila v pozitivno 
glasbenem vzdušju. Za konec so v petek, 4.8. 
pripravili še kratek zaključni koncert, kjer so se 
sodelujoči predstavili zbrani publiki.
Sledila je grafitarska delavnica na Železniški 
postaji Litija. V celem tednu je delavnico obi-
skalo kar 52 mladih, ki so na takšen ali druga-
čen način pustili svoj pečat na umetnijah, ki so 
nastale v podhodu. 
Poletje smo zaključili z bobnarsko delavnico 
pod mentorstvom Domna Malisa in Mihe Med-
veška. Delavnica je bila zelo dobro obiskana. 
Bobnanja in igranja na druge inštrumente se je 

učilo kar 22 mladih in otrok. 
Z obiskom naših aktivnosti med poletnimi me-
seci smo zadovoljni. Program smo pripravljali 
in soustvarjali z več kot 150imi mladimi iz na-
šega okolja. Poletje pa so zopet popestrili EVS 
prostovoljci s svojimi aktivnostmi. Še posebej 
dobro so bile obiskane Evropske petkove kuhi-
nje, kjer se je v povprečju zbralo med 20 in 25 
udeležencev. 
Letošnje poletje zaključujemo z besedami: Bilo 
je vroče in imeli smo se zelo lepo. Komaj čaka-
mo poletje 2018 

Športno poletje 2017 
Počitniški športni program, ki ga soustvarja-
mo s Klišejem, Fundacijo za šport in ostalimi 
partnerji je v letošnjem poletju ponudil preko 
400 ur posameznih vadb za otroke in mladino. 
Svoja telesa ste lahko razgibavali na tenisu, no-
gometu, odbojki in košarki. Otroci so se z mla-
dinskimi delavci in prostovoljci družili na igrišču 
na Rozmanovem trgu v okviru Športnih torkov 
ter na igrišču OŠ Gabrovka v okviru Športne 
ponedeljkove Gabrovke. Stalnica so še vedno 
kopalni izleti za otroke in mladino v Atlantisu. 
Na športnem programu smo v letošnjem letu 
zopet presegli naša pričakovanja. Z nami se je 
gibalo 680 mladih in 720 otrok. Skupaj smo to-
rej zabeležili kar 1400 uporabnikov programa. 

Projekt Inkubator 4.0
Mladinski center Litija je partnerska organiza-
cija pri projektu Inkubator 4.0. Namen projekta 
je pomagati mladim do kakovostne in osreču-
joče poklicne poti v času 4. industrijske revo-
lucije, ki jo zaznamujejo internet na vsakem 
koraku, mobilna tehnologija, digitalizacija in 
robotizacija. 
V prvem letu izvajanja projekta je bilo vanj 
vključenih 20 brezposelnih mladih iz Litije in 
njene okolice. V tem času je zaposlitev našlo 5 
udeležencev. Jeseni in v prvi polovici leta 2018 
bomo začeli izvajati tretjo – zadnjo fazo projek-
ta – vključitev v Inkubator. 

Tekom enomesečne vključitve v inkubator 
bodo nekateri udeleženci projekta delali na 
svojih družbeno odgovornih pobudah, s kateri-
mi želijo olepšati bivanje v Litiji. 

Prijavitelj projekta je So-
cialna Akademija. Projekt 
je sofinanciran iz Razpisa 
za spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za 
večjo zaposlenost 2016-
2018 (ESS).

Več informacij o projek-
tu in možnosti vključitve 
najdete na spletni strani 
www.inkubator40.si

Omogočimo 
šolanje 2017

Omogočamo šolanje je 
humanitarna akcija, zbi-
ranja zamaškov v Mladin-
skem centru Litija in KLI-
ŠE-ju. Z zbranimi sredstvi 
želimo pomagati mladim, 
ki imate zaradi izobraževa-
nja dodatne stroške, ki jih 
ne zmorete pokriti sami 
(prevoz, šolske potrebšči-
ne, orodje, material, šol-
nina). 
V ta namen smo pripravi-
li javni razpis na katerem 
lahko kandidiraš za 200€ 
nepovratne pomoči. Be-
sedilo razpisa najdeš na 
naših spletnih straneh 
(www.mclitija.si, www.kli-
se-klub.si)
Za pomoč pri pripravi 
vloge bomo v četrtek 
5.10.2017 ob 18.00 v 
prostorih MC Litija, orga-
nizirali kratko delavnico. 
Na njej bomo predstavili 
razpis, pojasnili razpisne 
pogoje in odgovarjali na 
vaša vprašanja.
Rok za oddajo vlog je vsa-
kega 20. v mesecu, do 
razdelitve sredstev. Prvi je 
20. oktobra 2017. 
Zamaške pa lahko še ve-
dno prinesete v MC od 
8.00 do 20.00 vsak dan 
med tednom. HVALA.

Zimi v slovo in pomladi v pozdravkLIŠE - kLub LITIJSkIh IN ŠMARSkIh ŠTuDENTOV

KAM VSE JE POLETI KAZAL KLIŠEJEV KOMPAS
Kljub poletni vročini Klišejevci 
nismo počivali. Od planinarjenja 

do supanja na Soči in sodelovanja pri Špor-
tnem poletju. Septembra in oktobra pa po-
tekajo vpisi v Kliše klub, pohiti, najhitrejše 
čakajo darilca! 
 Junija smo sodelovali na Litijskem teku, tekači 
in navijači so se lahko na stojnici, ki smo jo imeli 
z Mladinskim centrom Litija okrepčali s piškoti 
in sokom. 17. junija ste nas na Festivalu sku-
pnosti, ki ga je organizirala Občina Litija, prav 
tako lahko obiskali na naši stojnici, tokrat smo 
si jo delili z društvom Lojtra. Obi-
skovalci so nas lahko osebno pov-
prašali o naših dejavnosti, predsta-
vili pa so tudi vseslovensko akcijo 
zbiranje podpore Kaj pa mi?!, ki 
se zavzema za izboljšanje položaja 
študentov s Predlogom zakona za 
urejanje položajev študenta. Konec 
junija so nas na sedežu Klišeja obi-
skali dijaki iz Gimnazije Litija. Pred-
stavili smo jim delovanje kluba, 
aktualne projekte in vizijo kluba. 
Dijake smo - in jih še vedno - po-
vabili, da se nam pridružijo kot ak-
tivisti ali pa kot udeleženci na na-
ših dogodkih. Junija smo zaključili 
z vpisovanjem abonmajev MGL, kar ste letos 
člani lahko postorili kar na sedežu kluba Kliše, 
zdaj pa se že veselimo prihajajoče gledališke 
sezone. Z začetkom šolskih počitnic se je zače-
lo zdaj že skoraj tradicionalno Športno poletje, 
katerega glavni organizator je Mladinski center 
Litija, Kliše pa je skupaj z Društvom prijateljev 
mladine Litija partner projekta. Od nogometa, 
odbojke, košarke, skupinskih jutranjih vadb in 
tenisa pa do izletov v Atlantis. Če ste Športno 
poletje zamudili, ste k aktivnostim vabljeni 
naslednje leto! To pa ni bila edina poletna mo-
žnost rekreacije – Klišejevci smo se 15. julija 
podali v hribe in osvojili Češko kočo (1542 m). 
Lepota narave nas je očarala in obljubili smo, 
da naslednje leto Češka koča ne bo cilj pohoda 
pač pa izhodišče na višje vrhove. 13. avgusta 
pa smo se podali na drug konec Slovenije, saj 
smo namreč organizirali izlet supanja na Mostu 
na Soči. Kljub temu, da je večina prvič stala 
na supu, smo ostali celo pot suhi, na koncu pa 
smo se okopali v mrzli Idrijci. Za bolj glasbene 

duše pa je konec avgusta potekala Band coa-
ching delavnica, ki jo je vodil Miha Medvešek, 
kitarist litijske skupine Artenigma, v sodelova-
nju z MC Litija in preostalimi člani banda. 
 V Litiji je julija potekala mednarodna izmenja-
va Let´s learn from each other! Level 3, sep-
tembra pa še projekt Mixology, ki je potekala 
pred, po in med tradicionalnim litijskim glasbe-
nim festivalom F52, katerega se je zaradi sla-
bih vremenskih pogojev dalo le delno izvesti.
 Septembra je bilo seveda treba nazaj v šol-
ske klopi, oktobra pa tudi v predavalnice. Kliše 

klub je v ta namen izdal publikacijo Klišejev 
kompas, ki je poln uporabnih informacij gle-
de študentske prehrane, prevozov, bivanja v 
študentskih in dijaških domovih in še mnogo 
drugega. Zagotovi si svoj izvod in bodi na te-
kočem! S septembrom so se začeli tudi vpisi v 
Kliše! Če tega še nisi postoril, si še vedno lepo 
vabljen k včlanitvi ali pa k podaljšanju članstva! 
Nudimo ugodno fotokopiranje in vezavo, ugo-
dne inštrukcije, cenejšo letno članarino v knji-
žnici Litija, popust v optiki Manja in pa seveda 
cenejšo participacijo na vseh Klišejevih dogod-
kih – od izletov, norih zabav, že tradicionalnega 
smučanja in obiska Planice pa do gostujoče 
predstave Špas teatra in seveda vseh ostalih 
dogodkov, ki jim lahko slediš na Klišejevi fa-
cebook strani. Članstvo je brezplačno, za vpis 
moraš s seboj prinesti potrdilo o vpisu v šolo 
oziroma fakulteto. Vsem dijakom in študentom 
želimo uspešno šolsko leto! 

Za Kliše Danijela SITAR 

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

SKRIVNOST STARE FOTOGRAFIJE 2
Z Društvom žena in 

deklet Vače že od leta 2015 na 
Vaških dnevih skrbimo za identi-
fikacijo starih fotografij http://
www.vace.si/RAZGLEDNICE.htm. 
Sistem je preprost. Razstavimo 
do 10 starih fotografij in če kdo 
o kateri od njih kaj ve, zapišemo. 
Tako razkrijemo skrivnost stare fo-
tografije. Marsikdo odkrije na njih 
svoje sorodnike in si zaželi, da bi 
imel dragoceno fotografijo doma, 
da bi imel morda edini spomin na 
prababico…. Se je že zgodilo, da 
je to bila edina ohranjena podoba 
nekega človeka.
Na razstavi so vzbudile veliko za-
nimanje in obiskovalci so se zbirali 
ob slikah z vročimi debatami, ki jim ni bilo konca. Če vas zanima, kaj smo odkrili, kliknite na 
http://www.vace.si/foto2017.htm in fotografijo si lahko prenesete na svoj računalnik s podnapi-
som vred. Najbolj skrivnostna, neverjetna fotografija je ta, ki jo vidite z letnico 1853.
Ali je to sploh mogoče? Takrat so fotografije šele izumljali. Orli z Vač pa so že fotografirani. To ni 
mogoče! Telovadna društva Orel so nastala šele v naslednjem stoletju. Ali smo Vačani spet 50 let 
pred časom (kar je itak običajno, sploh v času, ko so Litijo še prepoznavali kot Litijo pri Vačah)? 
Ali nam zgodovina spet zakriva resnico o Orlih? Ali je na sredini naš najbolj zaslužen župnik Ma-
tevž Kristan, ki je takrat zgradil vaško cerkev, postavil najlepši božji grob na svetu, prestavil poko-
pališče stran od zidov cerkve na zdajšnje mesto? Njegove podobe pa nimamo. Mi smo detektivi. 
Vse bomo odkrili! Morda pa je vse le potegavščina.
Zato shranite fotografije in zapišite na zadnjo stran letnico in vsebino fotografije. Vaši vnuki bodo 
hvaležni, ko pride čas. Tako opremljena fotografija ima tudi zgodovinsko vrednost.
Uživajmo in radi se imejmo!            Zvonček Norček! 

Društvo šola zdravja, Sku-
pina Litija telovadi že od leta 
2010. Skupina je stabilna, žal 
pa se ne povečuje oz. ne pri-
hajajo novi člani. Telovadijo na 
športnem igrišču med »Rozma-

novimi« bloki, kjer je veliko prebivalcev. 
Vabljeni, da se jim pridružite, vsak dan ob 
7.30, tudi ob nedeljah in praznikih.

Kontakt: Zdenko Prijatelj, e-mail: zdenka.
prijatelj@gmail.com, Tel.: 898 52 04 ali 
GSM: 041/909 787.

Vabimo Vas da odkrijte nove dežele, si pogledate svetovne 
znamenitosti in poiščete stik z zanimivimi kulturami. Za vas 
organiziramo izlete in potovanja po Evropi, na katerih boste 
uresničili svoje počitniške želje. Pester izbor aktualnih ponudb si 
lahko ogledate na naši spletni strani www.ruditurs.si. Če v naši 
ponudbi ne boste našli prave izbire, za vašo skupino z veseljem 
organiziramo izlet oz. program po vaši želji.  Prisrčno vabljeni!

FOTO: Zdenka Katkič, 24.8.17
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ZA TISTE, KI SO S SONCEM OBSIJANI
Včasih se sprašujem, če 
je še kdo med vami bralci 
takšen kot jaz. Ima še kdo 
malce nenavadno, a izredno 

priporočljivo navado, da si zvečer, ko leže v po-
steljo, naredi obračun dneva? V navado mi je 
prišlo, da pred spanjem poiščem najmanj pet 
lepih dogodkov, stvari ali besed, ki so me raz-
veselili in mi polepšali dan, in da vsako jutro 
sklenem, da bo moj dan vesel, prijazen, nasme-
jan.
Kako?
Čisto preprosto! Potrudim se, da komu 
polepšam dan. Morda mu povem kaj 
lepega, komu prinesem prav tisto 
malenkost, ki jo potrebuje ali želi. Kdo 
bo rekel, da moraš imeti, če hočeš 
dati. Ja, morda res, a pozabili smo na 
stare čase, ko so znali prijeti za vrečko 
in jo nesti stari ženici. Na čase, ko so 
mlajši odstopili sedež starejšemu. Ho-
čem reči, ko še niso bili tako zelo utru-
jeni, da ne bi pomislili, da bodo nekaj 
časa lažje stali na avtobusu ali vlaku 
kot starček osivelih las.
Vem, da so bile počitnice čas, ko smo se manj 
vozili z vlaki in avtobusi, zato se sprašujete, 
kako mi uspe ujeti srečo v svoje dlani in ogreti 
srce, kadar ni naštetih priložnosti.
Ja, med drugim tudi tako, da poiščem zanimi-
vo, mogočno drevo ali stoletja staro stavbo in 
občudujem arhitekte, ustvarjalce in mojstre, ki 
so znali ustvariti večno lepe mojstrovine, ki jim 
danes rečemo kulturna dediščina preteklosti – 
pomnik znanja in vedenja naših prednikov.
Tako me je proti koncu avgusta razveselil po-
gled na Muzej in njegovo okolico. Nadvse me 
je osrečil preprost, železen rudarski voziček 
– »huntek«, ki so ga postavili na zelenico pred 
Muzejem. Nisem mogla odvrniti pogleda z nje-

ga tako kot mnogi drugi, ki so zatopljeni v svoje 
misli hiteli dalje. Segel mi je v globino misli, me 
spomnil na težko delo, borbo za »ljubi kruhek« 
naših dedov in pradedov. Na čase, ko si je bilo 
težko prislužili svoj denar, še težje preživljali 
svojo družino, a so kljub vsemu tudi iz vrst pre-
prostih delavcev prihajali odgovorni, delavni in 
modri ljudje.
Prav ta globoka hvaležnost mi vsakič znova, ko 
grem mimo Muzeja, polepša dan in ogreje srce.

Zato HVALA VSEM, ki ste se potrudili in se tru-
dite, da imamo tudi v Litiji Muzej, na katerega 
smo lahko ponosni. Samo v nekaj letih vam je 
uspelo urediti nekaj prostorov in zbirk, lahko 
se ponašate s prvo knjigo o svojem mestu in 
urejeno okolico.
Naj še zaključim malce neobičajno: pisala sem 
o lepem in dobrem. Zakaj bi tako kot mnogi 
drugi iskala samo slabosti in grajo? Prof. Aime 
Heene je zapisal: »JUTRIŠNJI DAN PRIPADA TI-
STIM, KI OZNANJAJO VESELJE IN NOSIJO SON-
CE.«
Tudi jaz mislim tako, zato sem morala sesti in 
zapisati te svoje misli.

Darinka KOBAL

MOČNO NEURJE ZAJELO MESTO LITIJO IN ŠIRŠO 
OKOLICO

Ponedeljek 28/8-2017 se je začel običajen dan s povečano soparino in močno pregretostjo 
ozračja. V popoldanskem času pa se je povečala oblačnost iz smeri Ljubljane, oblaki pa so bili 
čedalje bolj temni in se hitro približevali Litiji. Ob 15.30 uri se je stemnilo kot bi bila noč, oblaki 
pa so se spustili in nastal je orkanski veter, nato pa je začelo močno deževati kot bi zlival vodo iz 
škafa,kasneje pa se je pridružila kar precej debela in gosta toča. Silovit veter je začel lomiti drev-
je, odkrivati strehe, voda pa je v potokih tekla po cestišču napolnila kanalizacijske cevi, ter preko 
vozišča začela vdirati na dvorišča, kletna stanovanja in druge prostore. Pritisk vode je bil tako 
silovit, da je po cestišču odkrivalo pokrove kanalizacijskih jaškov,voda pa se je iz teh razlila po 
cestišču in nadaljevala uničujočo pot mimo stanovanjskih hiš, zalila objekte, vrtove in travnike. V 
slabe pol ure je voda spremenila travnike in vrtove v velike bazene.

Največja ironija pa je to, da so iz kanalizacijskega sistema (LOČEN SISTEM ZA FEKALNE ODPLA-
KE/ začele fekalije zaradi pritiska vdirati preko sekundarnih vodov v kletna stanovanja (stranišč-
ne školke in sifonov in zalilo celotno stanovanje.) Fekalna kanalizacija, ki je speljana ob železniški 
progi (kanal grabnu)je bil tako polna, da je zaradi pritiska dvignilo pokrov jaška iz katerega je voda 
bruhala 1m visoko in napolnila kanal v višini enega metra..le ta pa je nato ponikla v zemljo na vo-
dno varstvenem območju. Dragi občani presodite ali je to kanalizacija za ločen sistem odvajanja 
fekalnih odplak?
Kaj je neurje povzročilo, lahko povedo občani, le kdo od teh je bil tisti srečnež, ki ga ni zalila 
meteorna voda iz kanalizacijskega sistema ali ločenega sistema za fekalije. Spoštovani krajani, 
mnogo je že bilo povedanega o kanalizaciji, o čistilni napravi, vsi pa smo priča visokim obratoval-
nim stroškom, čistilne naprave in vzdrževanje sekundarnih vodov. Zadnje neurje je pokazalo vse 
slabosti tega sistema, posebno še ločenega fekalnega sistema.
Kdo je kriv za takšno stanje kakršno stanje je realno na tem področju. Projektant, izvajalec ali 
nadzorni gradbenih del. Od investitorja pričakujemo, da se stanje sanira sicer lahko uporabniki 
pričakujemo ob naslednjem nalivu stanje kot je bilo 28/8-2017.
Sprašujem se kaj je prevzelo Stanovanjsko komunalno podjetje ob prevzemu kanalizacijskega 
sistema . Jaški po cestišču so bili odprti, lepo zalikani, kaj pa je bilo speljano v kanalizacijski vod 
pa ni nobeden preverjal. Sistem ne služi svojemu namenu, treba bo preveri vse priključke stano-
vanjskih hiš (urediti odvodnjavanje posebej streh, morda pa je na ta vod priključenega še kaj dru-
gega, če se to ne bo uredilo bo problem ostal in povzročal težave ob vsakem neurju. Lep primer 
kako se ne dela je fekalni vod Osnovna šola Gradec in Gimnazija Litija, ki je speljan okrog šole na 
Bevkovo cesto ter preko Graške ceste do 100 m pred črpališčem v /kanal grabnu ob železnici.
Občani Graške ceste, posebno tisti , ki imamo stanovanjske objekte pod cesto smo se veselili, da 
bo z novo kanalizacijo rešen star problem, toda dobili smo novega, ki ga ob starem sistemu nismo 
imeli. In zakaj je takšno stanje kot ga imamo, preprosto nihče od projektantov in predstavnikov 
investitorja ni poslušal tukaj živečih občanov. Na kratko »Čitaj karto, pitaj seljaka« ta izrek je star, 
vendar še vedno drži.
Spoštovani od upravljalca Stanovanjsko komunalnega podjetja pričakujemo, da podvzame vse 
ukrepe in vspostavi fekalno kanalizacijo samo za fekalije, ne pa za meteorno vodo.

Ciril GOLOUH

MSGR. DR. JOŽE PLUT NAGOVORIL VSO NA 
PRISTAVI PRI STIČNI

V četrtek, 7. septembra 2017, je v organizaciji Združenja za vrednote sloven-
ske osamosvojitve na Pristavi nad Stično, ob 27. obletnici sprejetja strateških 
dokumentov, ki so bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja sim-
bioze vojaško-policijske organizacije Manevrske strukture narodne zaščite 
(MSNZ), potekala prireditev Pristava 1990-2017. 

Na Pristavi nad Stično v Občini Ivančna Gorica je ravno na ta dan, pred 27. leti (7. 9. 1990), potekal 
sestanek, ki je prišel v zgodovino, saj je bil na njem sprejet in potrjen dokument za vojaško zava-
rovanje osamosvajanja Republike Slovenije, ki je bil v junijsko-julijskih dneh leta 1991 uporabljen v 
vojni za Slovenijo. V Direktivi za obrambo Slovenije v primeru agresije JLA na Slovenijo, je bila jugo-
slovanska armada tudi prvič jasno opredeljena kot 
morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slo-
vensko osamosvojitev. Prav tako so bili na sestanku 
sprejeti in formalizirani strateški dokumenti, ki so 
bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja 
simbioze vojaško-policijske organizacije MSNZ, na 
kateri je temeljila uspešna obramba.
Župan Dušan Strnad je dejal, da je Združenje VSO 
edino društvo, ki ohranja spomin na svetle čase 
osamosvojitve. Po njegovih besedah je potrebno 
gojiti spomin in učiti mlade o časih osamosvajanja Slovenije, ko je bilo potrebno izkazati veliko 
poguma. Župan je poudaril, da je Zbornik slovenskih domoljubni pesmi Mati domovina, ki ga je 
pripravil Anton Krkovič, pomemben prispevek k poglabljanju narodne zavesti pri mladih.
Predsednik Združenja VSO Aleš hojs pa je spomnil, da je bil uspeh vojne iz Slovenije tudi 
to, da je vojna minila z malo žrtvami. Po mnenju Hojsa je zato pomembno, da se zbiramo na me-

stih, ki so bila pomembna v procesu slovenske osamo-
svojitve in demokratizacije ter s tem ozaveščamo ljudi. 
Hojs je opozoril tudi na problem, ki ga v krščanskem 
izročilu vidi določen krog ljudi – ob tem je spomnil na 
odzive ob blagoslovu OŠ Polica pri Grosupljem. Pozval 
je civilno družbo in društva, da se zoperstavijo omalo-
važevanju osamosvojitve in krščanskega izročila.
Osrednji govornik na prireditvi je bil prvi vojaški du-
hovnik in prvi vojaški vikar v samostojni Republiki 
Sloveniji ter takratni udeleženec vojne za Slovenijo 
1991 msgr. dr. Jože Plut. V svojem nagovoru se je 
spomnil tistih časov z besedami: »Klic k svobodi, k sa-
mostojnosti in demokraciji je bil tako močan, da mu 
trajno ni moglo nič nasprotovati. Pač! Nasprotovanja 
so bila, glasna in močna, pa tudi sistemska in tiha v 
ozadju in iz ozadja. Strah pred izgubo »samoupravne 
moči« pri nosilcih in njihovih dedičih je bil velik. 
V kulturnem programu, je z domoljubno pesmijo so-
delovala Vokalna skupina Šentviški slavčki iz Šentvida 
pri Stični. Na prireditvi so bili prisotni tudi praporščaki 
Združenja VSO.

Predsedstvo VSO Litija-Šmartno pri Litiji

TAEkWONDO kLub ŠMARTNO - LITIJA

NOVA SEZONA ZA  
TAEKWONDOISTE SE JE ŽE 

ZAČELA
Taekwondoisti kluba Šmartno – Litija smo aktivno zakora-
kali v novo sezono, ki jo je začel Domen Pirc z udeležbo na 
29. Poletni univerzijadi na Tajvanu. 
Na Poletni univerzijadi v Tajpeju se je zbrala praktično vsa sve-
tovna elita tega športa, zato je bilo tekmovanje na izredno viso-
kem nivoju. V Domnovi kategoriji je tekmovalo 39 tekmovalcev, 
najvišje kotirajoči med njimi je bil četrti s svetovne lestvice, 
Hrvat Kanaet. Domen je šel prvi eliminacijski krog naprej kot 
zmagovalec zaradi diskvalifikacije nasprotnika iz Haitija, v dru-
gem krogu pa je dobil prav prvega nosilca Kanaeta in proti njem 
izgubil. Tako se je ustavil v šestnajstini finala in končal na deve-
tem mestu. Domov se je vrnil nekoliko razočaran, vendar poln 
novih doživetij.
Ostali člani pa smo intenzivno začeli s treningi, kajti v prihodnjih tednih nas že čakajo prva tek-
movanja, ki bodo pomembna za oceno telesne in psihične pripravljenosti. V zadnji četrtini leta 

bo organizirano tudi državno 
prvenstvo v borbah, kar je za 
večino tekmovalcev vrhunec 
leta. Zato časa za počitek ni 
več in borci že nestrpno čaka-
jo na tekmovanja.
Nismo pa vsi člani kluba na 
treningih zato, da bi se pri-
pravljali za tekme. Kar veliko 
nas trenira rekreativno, kajti 
taekwondo je odličen šport 
za vse generacije. Je vse bolj 
priljubljena vzhodnjaška boril-
na veščina, ki bazira na ročnih 
in nožnih udarcih. Kljub temu, 
da je to borilna veščina, je va-
ren šport, s poudarkom na di-
sciplini, tehniki in mentalnem 
treningu, ki skupaj pomagajo 
oblikovati občutek za pravič-
nost, pogum, skromnost in 
odločnost. Šport ni omejen 
glede na spol, starost ali fi-
zično kondicijo, primeren je 
tako za najmlajše otroke kot 
za starejše in vse bolj postaja 
tudi družinska vadba, kar nam 
omogoča, da čim bolje izkori-
stimo svoj prosti čas. Zato so 
v našem klubu dobrodošli vsi, 
ki želijo narediti nekaj zase ali 
pa postati uspešni tekmoval-
ci.  Eva ŠTANGAR

voda iz fekalnega voda  ob železnici
(kanal graben)

Streha na Litijski Dobravi, ki jo je veter odtr-
gal iz strehe, to ni prvi primer, vendar še tak 

tip enostrešnic naprej gradijo.
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DEVETO ŠTUDIJSKO LETO 
JE PRED VRATI

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno vstopa v de-
veto, volilno, leto delovanja; neformalnega izobraževanja, družbene angaži-
ranosti in medgeneracijskega sodelovanja, ko člani predajajo svoje bogate 

izkušnje, spretnosti in včasih že pozabljena rokodelska znanja, mladim.
Steber delovanja so trije študijski krožki (Keramika, Kulturna dediščina in Kuhajmo zdravo, 
ki delujejo že vsa leta. To so majhne skupine ljudi, ki se načrtno učijo ob pomoči mentorjev, ki 
so ključnega pomena. Družijo se radovedni ter s svojim delom in rezultati prispevajo k razvoju 
domačega okolja. Znotraj njih, med člani, se spletejo globoke, prijateljske vezi.

Pripravili so bogat izbor predavanj, srečanj – debatnih večerov, pogovorov o temah, ki so zanimi-
ve za širše lokalno okolje; člani in vsi ostali, ki jih bo tematika zanimala, se bodo seznanili in prak-
tično uporabili defibrilator, v svojo sredo bodo povabili strokovnjaka iz avto šole in tako nadgradili 
znanje prometnih predpisov, iz pozabe bodo, skupaj s strokovnjakinjo (umetnico), Anito Šumer, 
rešili peko kruha z drožmi. Njen kruh ima na spletu 20 milijonov ogledov. 
Tančico skrivnosti tanga bosta odstrla domačina Alenka Bernik Dermol in Valerij Dermol. Saj le 
malokdo ve, da je Alenka DJ, ki kot Slovenka, Evropejka vrti glasbo v Argentini in v azijskem svetu. 
To je le nekaj zanimivosti.
O programu, ki ga bodo še dopolnili, se lahko že seznanite na njihovi spletni strani http://www.
srce-me-povezuje.si/u3-litija-smartno/, vse informacije pa bodo na voljo na prireditvi ob začetku 
študijskega leta, v torek, 10. oktobra 2017, ob 17. uri v Mestnem muzeju Litija. Milena DIMEC

DAMA IZ ŽELEZNE DOBE SE PRED-
STAVI POHODNIKOM PO VAČAH

Železna doba je čas od 8. stoletja pred našim štetjem do prihoda 
Rimljanov v naše kraje.

V ta razburkan čas, poln bojevniških spopadov, bogato opravljenih dam in situlske umetnosti, bo-
sta obiskovalce Vač konec septembra ponovno popeljala Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a 
in Družinsko gledališče Kolenc. 
V nedeljo, 24. septembra, bo na Vačah namreč potekal že 11. arheološki pohod iz ciklusa Po 
poti velikega kneza z Vač. Arheološki pohodi združujejo pohodništvo, spoznavanje naravne in 
kulturne dediščine in lokalno kulinariko. Namenjeni so vsem, ki želite preživeti prijeten nedeljski 
dan v naravi in spoznati bogato dediščino tega prostora. 

Tokrat se bomo pobliže seznanili z grobom bogate dame iz 7. 
stol. pr.n.š., ki je sodila v sam vrh tedanje družbene lestvice. 
Krasili so jo nizi dragocenih jantarnih jagod, obleko si je spe-
njala z veliko sponko oz. fibulo, izdelano iz brona in roževine. V 
grob so ji priložili tri figurice: dve figurici v obliki ženskega lika 
in figurico v obliki jezdeca, ki so imele po vsej verjetnosti re-
ligiozen oz. votiven značaj. Koščen tulec z vrezanim okrasom, 
ki je bil prav tako priložen v grob, pa se je morda uporabljal 
kot dišavna škatlica. Na Vačah sestav groba nima ustreznih 
primerjav, najdemo pa jih v bogatih ženskih grobovih iz Nezak-
cija v Istri in iz Palestrine (Praeneste) v Italiji, kar dobro izkazu-
je medsebojno povezanost teh krajev v času železne dobe. Na 
temelju tega in podobnih primerov je bilo mogoče ugotoviti, 
da so v tem času potovali širom po Evropi ne samo trgovci 
s svojimi izdelki, pač pa tudi družbena elita, ki je s porokami 

sklepala politična zavezništva daleč izven meja svojih gradišč. 
O tej in podobnih temah bo govora na 11. arheološkem pohodu. Dobimo se ob 10. uri pred Do-
mom Petra Svetika na Vačah. Najprej si bomo ogledali društvene razstave v Muzeju Petra 
Svetika. Na pohod bomo krenili ob 11. uri. Pohod bo dolg približno 7 km, je srednje zahteven 
in ima številne postanke za arheološko razlago in gledališko igro. Pogostili se boste z okusno 
knežjo malico, ki je skuhana in spečena iz železnodobnih prvin. Dogodek se bo predvidoma 
zaključil ob 16. uri.
Strokovni del pohoda bomo vodili arheologinja dr. Vojka Cestnik, geolog Blaž Zarnik, in etnolo-
ginja Anka Kolenc, za dramsko zgodbo, polno nenavadnih zapletov in spletk, pa bo poskrbelo 
Družinsko gledališče Kolenc. Obiskovalci, ki ste se naših pohodov že udeležili, prinesite s seboj 
izkaznico in zbirajte žige! Za vsakih 6 žigov prejmete darilo. 
Štartnina znaša 15 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka, vodstva, pogostitev ob spre-
jemu in knežja malica. Za otroke do 10 let je obisk brezplačen. Zbrana sredstva so namenjena 
odkupu muzejskega objekta na Vačah. 
Več informacij na: www.drustvo-geoss.si ali na telefon: (01) 897 66 80 (Družinsko gledališče 
Kolenc).  Dr. Vojka CESTNIK, univ. dipl. arheologinja, strokovna sodelavka Društva GEOSS

PEVSKI POHOD NA RADUHO
Člani Moškega pevskega zbora Polšnik so pred leti veliko hodili v gore. Zapeli so na 
več slovenskih dvatisočakih, tudi na Triglavu. V naboru pesmi je tudi veliko planinskih. 
Zato poskušamo oživiti poletno osvežitev v slovenskih gorah ali planinah. Lani smo 

se sprehodili po Veliki planini, letos, 12. avgusta 2017 pa se je 5 pevcev s soprogami povzpelo 
na Raduho. Pri koči na Loki pod Raduho, kjer smo naleteli na prijazen sprejem, smo se malo 
osvežili in ugrevali grla. Po večerji, ko se nam 
je pridružil še Tone Tori, smo lahko že ubrano 
zapeli. Oskrbniki in planinci so bili navdušeni. 
Noč pod streho je hitro minila. Podprli smo 
se z obilnim zajtrkom, potem pa že zvenela 
pesem. Spogledovali smo se s črnim nebom, 
ki je strašilo s padavinami, pa vendar smo 
se odločili, da odrinemo proti vrhu savinjske 
gore. In bilo je prav dobro; prijeten hlad brez 
sončne pripeke – odlično za pohod nad 2000 
metrov. Uživali smo ob cvetju ob poti in v raz-
gledih po Sloveniji in po okoliških gorah. Sebi 
in drugim planincem smo s pesmijo popestrili 
pohodniško doživetje. Pod vrhom Raduhe nas 
je pozdravil sam litijski župan Franci Rokavec 
z družino. Pri spustu smo se preizkušali v ori-
entaciji po Sloveniji. Pri kapelici sv. Križa smo se zahvalili za ugodno vreme. V koči smo si privo-
ščili še topel obrok, potem pa smo se poslovili od prijaznih oskrbnikov. Sledila je ekskurzija po 
gornji Savinjski dolini. V Lučah se je še vedno dogajalo (veselica). V Solčavi smo se oglasili v sa-
lonu Rinka (Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega). Imajo veliko lokalnih prospektov, 
prodajo rokodelskih umetnin, bife,… Nadaljevali smo proti Logarski dolini in se po dobro urejeni 
cesti peljali v Matkov kot, zadnji kotiček doline. Na Matkovem, veliki in urejeni gorski kmetiji sta 
nas toplo sprejela gostitelja Klemen in Janja. V raju pod gorami pesem kar sama privre na dan. 
Večina objektov je v lesu, kar nudi prijeten ambient za turistično dejavnost. Čuti se srčnost doma-
činov, da vztrajajo v tem zahtevnem okolju. Po pristni večerji je spet donela pesem v prijetni sobi 
ob krušni peči. Mladi gospodar Klemen je dober pevec, igra tudi na frajtonarico, po prepevanju 
ob njegovih citrah pa smo se kar težko ločili. Z zelo dobrimi občutki in lepimi spomini smo se 
pozno zvečer srečno vrnili domov.  Stane KMETIČ, MoPZ Polšnik 

NOVICE IZ PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA 
Sekcija »Sokol« se je 13.8.2017 povzpela na Stegovnik. Iznad »Kanonirja« so se 
mimo Rezmana povzpeli do Močnikovega sedla. Ena skupine je odšla na drugo 
stran sedla v dolino Dol proti »Kanonirju«, medtem ko se je večina po grebenu mimo 
»Lojtre« povzpela na vrh. V dolini so se spet srečali in se odpeljali še na Planšarski 
dan – Ovčarski bal. Skupaj je bilo na izletu 28 pohodnikov. 19.8.2017 se je 26 poho-

dnikov sekcije »Sokol« odpravilo na Ciprnik nad dolino Planica. Iz Planice so se po lepo nadelani 
stezi povzpeli na Ciprnik. Vrh so dosegli ravno, ko je začelo deževati. Čas za ogled okolice ni bilo 
veliko, saj so pohiteli proti Domu na Vitrancu, kjer so se ravno v času hude nevihte v zakurjeni 
koči pogreli, najedli in napili vročega čaja. Ko je dež malo ponehal, so po razmočeni poti, polno 
korenin in blata srečno sestopili v Kranjsko Goro. 19.8.2017 je imela Savska sekcija »Kojoti« izlet 
na planino Ravne in Križevnik. Izleta se je udeležilo 20 članov, od tega se jih je na vrh povzpelo 9, 
ostali pa so šli samo do planine Polšak. Na koncu jih je malo zmočilo, kar pa ni skazilo dobrega 
razpoloženja. V soboto 26.8.2017 se je 20 članov sekcije »Sokol« povzpelo na Veliko Raduho. 
Pripeljali so se do planine Loka. Na Durcah je del skupine odšel na Lanež, večji del pa na vrh 
Velike Raduhe. Okrepčali so se na koči na Loki pod Raduho. Družinskega izleta na Zelenico se je 
26.8.2017 udeležilo 11 otrok in 7 odraslih iz petih družin. Na Zelenico so se iz Ljubljena povzpeli 
po neoznačeni »graničarski poti«, ki poteka po gozdnatih pobočjih Ljubeljščice. Pot poteka po 
senci, kar je v sončnem in vročem vremenu zelo prijalo. Sestopili so po markirani poti. 
Načrtovani izleti in akcije v septembru in oktobru 2017: 
9. 9. 2017 – pohod Vranov let (sekcija Sokol)
16. 9. 2017 – Koča Fratelli Grego (sekcija Sokol)
23. 9. 2017 – Uskovnica (sekcija Sokol)
23. 9. 2017 – Smerkovec (sekcija Sava)
7. 10. 2017 – Srečanje mladih planincev MDO Zasavja na Jančah
7. 10. 2017 - Goli vrh (sekcija Sokol)
14. 10. 2017 – Donačka gora (sekcija Sokol)
21. 10. 2017 – Kje gnezdi »Sokol« (sekcija Sokol)
21. 10. 2017 – Sivka (sekcija Sava).
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na društvu in na spletu  
http://www.pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL

Gibza2 – NAJ SE VAŠA DRUŽINA POVEZUJE V ŠPORTU!
Ivana Majcen, prof. razrednega pouka in Rok Mitić, prof. šp. vzg.

Že 7. leto se mali telova-
dnici OŠ GRADEC v Litiji 
izvaja inovativen pristop 
k vadbi predšolskih otrok 
– vadba kjer starši in otro-
ci telovadijo skupaj. Ste 
vedeli, da na razvoj moto-
ričnih sposobnosti lahko 
vplivamo v največji meri 
do šestega leta starosti, 
zaradi česar se je potreb-
no prav v tem obdobju sis-
tematično in ciljno usmer-
jati v gibalne aktivnosti?

Na skupinski vadbi Gib2:
- razvijamo motorične sposobnosti otrok;
- starše spoznamo metodiko športne vzgoje;
- privzgajamo skrb za zdravje s pomočjo športa;
- krepimo skupinsko/družinsko dinamiko;
- prijetno in koristno preživljamo dragocen družinski čas.

Vabimo vas predstavitveno vadbo, v torek, 26. 9. 2017, ob 17:00, v malo 
telovadnico OŠ GRADEC! Z redno vadbo začnemo prvi torek in petek v oktobru 

2017! Prijave na dogodek sprejemamo preko FB dogodka GIB2.
Info na: 031 449 711 ter www.institut-iviz.org

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
TIM-eckarT metodi
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

EVROPSKA INVALIDSKA KARTI-
CA ZA INVALIDE
Ministrstvo za delo, družino, soci-

alne zadeve in enake možnosti je skupaj s par-
tnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih 
organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta 
Evropska kartica ugodnosti za invalide februarja 
leta 2016. Kartica ugodnosti je za uporabnike na 
voljo od julija 2017. 
Evropsko kartico ugodnosti opredeljuje Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov, ki določa upra-
vičence - vlagatelje in ureja postopek pridobitve 
kartice. 

Upravičenci do invalidske kartice so:
-   delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
-   osebe s priznano telesno okvaro: (90% telesno 

okvaro zaradi izgube vida, 70 % telesno okva-
ro zaradi izgube sluha in najmanj 80% telesno 
okvaro, če se te seštevajo in je najnižji odstotek 
za eno vsaj 70%);

-   invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov;

-   invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidov;

-   invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
-   osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter naj-

težjo telesno prizadetostjo po Zakonu o druž-
benem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb;

-   otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o 
izobraževanju in usposabljanju otrok in mla-
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s po-
sebnimi potrebami: otroci z zmerno, težjo in 
težko  motnjo v duševnem razvoju, gluhi otro-
ci, slepi otroci, otroci  z zmerno, težjo in težko 
gibalno oviranostjo in otroci z avtističnimi mo-
tnjami;

-   osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po 
Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote 
in slabovidnosti;

-   invalidi po predpisih drugih držav članic EU.
Kartica invalidom omogoča uveljavljanje poseb-
nih komercialnih popustov na področju umetnosti 
in kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovi-
ne in transporta, v projekt pa je zaenkrat vključe-
nih osem držav: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, 
Italija, Romunija, Estonija in Malta.
Seznam ponudnikov je na voljo http://www.inva-
lidska-kartica.si/. Do seznama ponudnikov lahko 
uporabniki dostopajo tudi preko spletne aplika-
cije ki si jo lahko naložijo na svoj mobilnik prek 
spletnih strani iTunes ali Google Play. Seznam 
ponudnikov se bo redno ažuriral in dopolnjeval. 

Kako do kartice
Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugo-
dnosti, lahko zanjo zaprosijo v eni od 58-ih uprav-
nih enot po Sloveniji. Poleg vloge in dokazila o 
stopnji invalidnosti, je potrebna tudi barvna foto-
grafija za osebni dokument.
Vlogo lahko dobite na našem društvu ali na uprav-
ni enoti Litija. 

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU šMARTNO
Plavanje in vodena telovadba v bazenu v Šmar-
tnem poteka vsako sredo od 16. do 17. ure.

REKREATIVNA VADBA
Vodena vadba poteka ob ponedeljkih od 10. do 
11. ure v telovadnici na Tenis parku As. 

NADALJEVANJE GRADNJE NOVEGA DOMA IN-
VALIDOV
Nadaljevanje gradnje in dokončanje novega 
Doma invalidov bo izvajala neposredno Občina Li-
tija. Po obrazložitvi predstavnikov Občine Litija, je 
sprememba nastala zaradi zakonskih sprememb 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije.

SOCIALNO PODJETJE 
V dosedanjih okvirih poteka 
delovanje so. p. uspešno, kar 
je razvidno tudi iz pohval občanov, uporabnikov 
naših storitev. 
Pri iskanju novih del oz. storitev se povezujemo 
z Občino Litija, KSP Litija, zavodi, katerih usta-
noviteljica je Občina Litija, Terco Šentrupert in 
vsemi, ki rabijo to vrstne storitve (urejanje okolja, 
čiščenje večstanovanjskih in poslovnih objektov, 
vzdrževanje objektov in naprav…).

EVALVACIJA PROJEKTA EVROPSKE KATICE ZA 
INVALIDE
MDI Litija-Šmartno, so. p. smo pristopili k sode-
lovanju projekta »Evalvacija projekta evropske 
invalidske kartice«. Evalvacijo v obliki fokusne 
skupine so vodili člani tima Razvojnega centra za 
zaposlitveno rehabilitacijo Univerzitetnega inšti-
tuta Republike Slovenije - Soča. Temi, kateri sta 
bili osrednja točka sta zajeli uporabo evropske 
kartice ugodnosti za invalide ter primere dobrih 
praks po Zakonu o izenačevanju možnosti za in-
valide (v nadaljevanju ZIMI). Evalvacija je del raz-
iskave na temo dobrih praks, ki bodo poudarili 
uporabnost in koristnost primerov iz prakse na 
področju Zakona o izenačevanju možnosti invali-
dov. V fokusni skupini smo skozi podane osebne 
izkušnje poudarili uporabnost evropske invalid-
ske kartice, njene slabosti ter podali predloge 
za izboljšanje koriščenja ugodnosti, ki jih nudi 
evropska invalidska kartica.
V nadaljevanju razprave smo udeleženci pred-
stavili pozitivne in negativne izkušnje z ZIMI-jem. 
Podarili smo, da zakon pozitivno prispeva k ena-
kopravnosti invalidov v družbi. Invalidi, kateri smo 
že uveljavljali pravice do tehničnih pripomočkov 
oz. prilagoditve vozil, smo bili mnenja, da bi bilo 
potrebno v primerih, ko gre za zahtevnejše prila-
goditve vozil oz. nakup tehničnih pripomočkov, ki 
do finančno višjih vrednosti, le-te primere obrav-
navati individualno (glede na: potrebe invalida-na-
čelo razumne prilagoditve, tehnične specifikacije 
itd.). 

LETOVANJE – BIOGRAD NA MORU
Minilo je enotedensko letovanje 94 udeležencev v 
Dalmaciji v organizaciji MDI Litija-Šmartno, so.p. 
in agencije Toni turizem iz Sevnice. Z dvema av-
tobusoma, prijaznima voznikoma in animatorjem 
nam je vožnja do Biograda hitro minila. Nastani-
tev v hotelu je bila hitra in udobna.
Dobra družba, čisto toplo morje, okusna hrana pa 
še vreme nam je omogočilo, da smo se imeli fajn. 
To pa še ni bilo vse. Animator, ki smo si ga prila-
stili za en teden, je s svojim programom popestril 
naše letovanje. Dobivali smo se vsak večer in se 
glede na vreme skupaj odločali za dejavnosti na-
slednjega dne. Vsakodnevna jutranja telovadba 
je razgibala in sprostila večje število udeležencev. 
Ogledali smo si znamenitosti Biograda in Šibeni-
ka, ter se seznanili z njihovo preteklostjo in se-
danjostjo. Sprehod po brezpotju v bližnji okolici 
se je zaključil z daljšim sprehodom ob morju. 
Nacionalni park Krka nam je nudil prekrasne raz-
glede na znamenite slapove reke Krke. Posebno 
doživetje pa je bilo potovanje z ladjico do otokov. 
Ogledali smo si Murter in Pašman, na Vrgadi smo 
čas izkoristili tudi za kopanje. Na ladjici je bilo 
poskrbljeno za okusno kosilo in dobro kapljico. 
Večerna hotelska glasba nas ni navdušila, zato 
smo poskušali vplivati na izbor glasbe, kar nam 
je delno tudi uspelo, naš animator Dejan se je od-
ločil za popestritev zadnjega večera v hotelu, kar 
mu je v celoti uspelo. Hvala vsem, ki so organizi-
rali to letovanje in ves čas bivanja skrbeli, da smo 
se imeli lepo. Hvala tudi vsem udeležencem tega 
letovanja, saj je vsak prispeval čudovit drobec v 
mozaik dobrega počutja. 

Za udeležence letovanja Breda HRIBAR

SLIKARSKA POT je zaprta 
SLIKARSKA POT je največji 
projekt društva LILA v letu 
2017. Potekal je od 19. maja, 

15. septembra so bile iz vseh izložb v starem 
mestnem jedru Litije umaknjene umetniške 
slike. 25 grafik, ki so bile postavljene v Me-
stnem muzeju Litija, pa so avtorji darovali za 
nastajajočo zbirko likovnikov litijske občine. 
Avtorji darovanih grafik so: Lavra AMBROŽ, 
Nubia ANŽEL, Marko BEGIĆ, Miroslav DEBE-
LAK, Darja GREGORČIČ BERNIK, Jelka JANTOL, 
Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC, Aleksander 
LAVRENČIČ, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža 
OCEPEK, Sonja PERME, Jelka POLAK, Sabina 
SLANA CVIKL, Pavel SMOLEJ, Marija URANKAR 
MURN, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC, Roža ZORC.

V projektu SLIKARSKA POT je sodelovalo 32 
članov, razstavljenih je bilo 130 del. Ker je bil 
odziv na razstavljena dela in ogled slik v izlož-
bah velik, bo društvo projekt spet postavilo v 
letu 2018.

AKVAREL: od 23. avgusta v ateljeju LILA po-
teka tečaj za tehniko AKVAREL. V šestih sre-
čanjih je mentor Brane PRAZNIK, mojster za 
akvarel in predsednik Društva likovnikov Treb-
nje, tečajnike popeljal v svet akvarelov. Nastali 
akvareli bodo tudi razstavljeni.

ZLATA PALETA: v soboto, 9. septembra je v Lo-
škem potoku potekal izbor za zadnjo razstavo 
v letu 2017 ISKANJA. Na razstavo so se uvr-

stili: Marija Urankar Murn 
(dve deli), Marjeta Mla-
kar Agrež, Danijela Kunc 
in Aleksander Lavrenčič. 
Razstava bo odprta 22. 
septembra, ko bo tudi zna-
no, kdo so prejemniki cer-
tifikatov kakovosti.

VELIKA ČRTA - je naslov 
razpisa JSKD. Slikali, fo-
tografirali in modelirali so 
tudi člani LILA. Razstavo 
bo v oktobru organizirala 
JSKD OI Litija.

V ponedeljek, 25. sep-
tembra je bila v avli KC 
Litija odprta RAZSTAVA 
Aleksandra LAVRENČIČA. 
Avtorja in njegovo ustvar-
janje je predstavila Joža 
Ocepek.

DELAVNICE v šol. letu 
2017/18 se začenjajo v 
oktobru: CICI LILA: pone-

deljek, 2.10. ob 16,30; LILA - odrasli: sreda, 
4.10. ob 18,00; MALA LILA: četrtek, 5.10. ob 
17,30; LILA PIŠE in FOTO LILA oktober ( po 
dogovoru). Informacije: lilaatelje@gmail.com, 
F- Društvo LILA.

Predsednica: Joža OCEPEK

DRuŠTVO uPOkOJENCEV LITIJA

V HRIBIH JE LEPO
Planinsko pohodniška skupina 

je poleti, skoraj vsako soboto, organizirala 
pohode v srednje gorje. Tudi tu je našla bolj 
zahtevne poti za zmogljivejše in primerne za 
manj zmogljive, kar je pritegnilo člane k ude-
ležbi. Do konca leta imajo še nekaj zanimivih 
pohodov, pridružite se jim!

POHORJE – PESEK – ROGLA
Pohorje je zelena oaza prečudovite narave. Kra-
sijo ga naravne znamenitosti kot so šotna barja 
z jezeri, slapovi, potočki, mahovita tla in pragozd. 
Po jutranji kavici, se nas je nekaj peš odpravilo 
proti Osankarici, mimo Črnega jezera, ostali pa 
so se na Osankarico pripeljali z avtobusom in nas 
počakali. Skupaj smo se odpravili na prizorišče 
hudih bojev partizanov z Nemci, kjer je zaradi iz-
daje v hudi zimi padel cel Pohorski bataljon 69 
borcev.. Ogledali smo si tudi film o poteku bitke. 
Bilo je zelo ganljivo. Vrnili smo se v avtobus in se 
odpeljali do koče na Pesku od koder smo se peš 
podali na Roglo po lepi gozdni poti in zopet uživali 
v naravi. Doživeli smo lep dan, ki nam bo ostal v 
nepozabnem spominu.  (Zapisala Nuša ROZMAN)

PLANINA KONJŠČICA
Odločili smo se obiskati planino Konjščica, ki je 
v neposredni bližini Pokljuke. Nahaja se med Vi-
ševnikom in grebenom Slemena, katerega najvišji 
vrh je Ablanca.  Prispeli smo na planino, kjer se 
nahaja nekaj pastirskih koč, izvir s pitno vodo, 
studenček in lesen križ. Ustavili smo se pri koči, 

ki je preurejena v sirarno. Ponudili so nam oku-
sne štruklje, kislo mleko in ajdove žgance. Sama 
Konjščica je travnato pobočje obkroženo z vrho-
vi: Viševnik, Veliki Draški vrh, Mali Draški vrh in 
Ablanca. Prekrasna je sama planina, kjer se pase 
tudi živina. V jesenskem času pa jo krasijo še ru-
meni macesni. Nadaljevali smo pot v dolino proti 
Uskovnici, kjer nas je čakala skupina pohodnikov, 
ki je opravila krajšo pot. Po počitku smo se vrnili 
v avtobus, na Rudnem polju pa sta nas je čakala 
že Lojze, ki se je vrnil z 2004 m visokega Ablanca 
in Sonja. Veseli smo nadaljevali pot domov. Le-
pota planine Konjščica nas je prevzela. Hvala, da 
smo lahko videli to lepoto narave. 

(Zapisala in foto: Nuša ROZMAN)

VARNA POT V šOLO
Društvo upokojencev Litija je tudi letos, kot 
že nekaj let, organiziralo skupaj s predstavni-
ki policijske postaje Litija in CPS, varovanje 
šolarjev, ki je potekalo prve tri dni novega 

šolskega leta. Člani društev upokojencev so, v 
sodelovanju s predstavniki policije, izvajali pre-
ventivne aktivnosti v križiščih in na prehodih za 
pešce. Nekateri člani se akcije udeležujejo že več 
let, vsako leto pa se nam pridružijo novi, kar je 
razveseljivo.     Ob koncu prispevka se zahvalju-
jem vsem članom, ki so sodelovali v naši akciji in 
vabim tudi ostale člane, da se nam pridružijo v 
prihodnjem letu.   
       (Zapisala: Irena KRAMAR)

NAGRAJENE VOŠČILNICE
K0MISIJA ZA KULTURO ZDUS je izbrala letošnje 
nagrajence natečaja Voščilnica 2018. Sodelovalo 
je 19 društev upokojencev iz cele Slovenije; 39 
avtorjev je na natečaj poslalo 103 voščilnice. Pri-
zadevanja Komisije za kulturo, ki že nekaj let or-
ganizira ne samo razpis, temveč tudi brezplačne 
delavnice za člane vseh društev, se zrcali v vse 
kvalitetnejših, likovno, estetsko in tehnično do-
vršenih voščilnicah. Letošnji nagrajenci so: Jelka 
Zajc iz DU Litija za voščilnico »Kruh« v tehniki 
akril na papir, Rezka Arnuš iz DU Dolenjske Topli-
ce za voščilnico »Božična pravljica« v tehniki akril, 
Marija Skledar iz DU Murska Sobota. 

Člani komisije so se odločili (na pobudo član-
stva), da omenijo tudi sedem voščilnic in njihovih 
ustvarjalcev (četrto mesto), ki zaključujejo dese-
terico najboljših, to so: Silva Horvat (Ormož), Lju-
ba Fišer (Ormož), Vera Lukšič (Dolenjske Toplice), 
Slavi Janež (Litija), Ivan Blažič (Litija), Dora Kalčič 
(Ilirska Bistrica) in Mirjana Cvijič (Dravograd). 
Nagrajencem iskrene čestitke in veliko lepih vo-
ščilnic naj razveseli prejemnike. (Zapisala: Milena 
Dimec).

Članke v originalu lahko preberete na spletni stra-
ni: www.dulitija.si

NAPOVEDNIK:
-  23.9.2017 ob 7. uri, Grad Lemberg-Šmartinsko 

jezero
- 7.10.2017 ob 7. uri, Ne vemo kam
- 3.10.2017 Izlet v neznano

OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA 
LITIJA NA TRAVI (OLMN LITIJA)

V mesecu septembru se 
je pričela že 44. tekmovalna sezona v OLMN 
Litija na travi. Sodeluje oziroma tekmuje 30 
moštev iz štirih občin ( iz šmartna pri Litiji- 
Liberga, Jang bojs, Omahen transport, KŠD V. 
Štanga, ND Sokoli, NK Dolina, Gas bar ŠD Lik, 
Kandidati,; iz Litije- Saletrans&Timvalores, YU 
team, ŠD Situla Vače, ŠD Sava, Log Utd., ŠD 
Polšnik, Jesenje, ŠD Dole, ŠD Hotič, Igi team, 
ŠD Hotič vet., ZL vet. / Carglass, CDTZ, ŠD 
Sava vet., ŠD Polšnik vet.; iz Ljubljane- ŠD Jan-
če , FC Janče Utd., Picerija Pr Burić, ŠD Prežga-
nje, Prežganje vet., ŠD Janče vet.; iz Ivančne 
Gorice- Sobrače).
Večina ekip ima tudi zelo lepo urejene špor-
tne objekte ( brunarice, balinišča, kašarkaška 
igrišča, igrišča za odbojko na mivki….) okoli 
nogometnega terena, ki združujejo ljudi ob re-
kreaciji. Nekatera športna društva, ki imajo za 
to možnost so postavile okoli travnatega tere-
na tudi razsvetljavo, kar omogoča igranje sre-
čanj tudi v nočnem času. Pohvaliti je potrebno 

prizadevnost vodij moštev kakor tudi celotna 
športna društva za organizacijo, usklajevanja 
terminov srečanj zaradi vremenskih ujm ter ko-
munikacijo z vodjo tekmovanja. 
Prav vodja OLMN Litija na travi g. Matjaž 
Aškerc s svojimi sodelavci ima največ zaslug za 
transparentnost tekmovanja, ki je v vseh teh 
letih preraslo v zelo resno tekmovanje.
Najbolj veseli dejstvo, da se v tekmovanje po-
leg že uveljavljenih igralcev slovenskih nogo-
metnih in futsal lig vključujejo tudi mlajši ak-
terji ter dekleta v vseh občinah. Ne smemo pa 
pozabiti tudi starejših igralcev, ki nastopajo v 
veteranski kategoriji in svoje nogometno zna-
nje, veščine in moralne vrednote prenašajo na 
svoje potomce.
Vabimo Vas, da vsi navijači ter simpatizerji ekip 
kakor tudi vsi ljubitelji okroglega usnja, spre-
mljate dogajanja na socialnih omrežjih, spletni 
strani OLMN.si oziroma si srečanja tudi ogle-
date. Športni pozdrav!

za OLMN Litija na travi Mito KOS

Na kMeTIjI Šraj IMaMo 
Naprodaj jarkIce

(mlade kokoši pred nesnostjo), piščance 
za zakol in delno spitane kopune. Živali 
so pod stalnim veterinarskim nadzorom, 

so mirne narave in navajene na ljudi. 
Nudimo tudi brezplačno dostavo. 

Tel. 031 751 675

aleksander Lavren-
čič: OBUTi MačeK

Marija Urankar 
Murn - iSKanJa
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

ŽENSKI PEVSKI ZBOR LAZ  
ZOPET PREPEVA

S pričetkom nove-
ga šolskega leta 
se tudi v drugih 
institucijah in društvih pričenjajo 
nove sezone športnih, glasbe-
nih in kulturnih aktivnosti. Tako 
je tudi v Društvu Laz, kjer člani-
ce ŽPZ Laz letos obeležujemo 5. 
obletnico delovanja. Sezono smo 
začele prvi vikend v septembru, 
ko smo se odpravile na intenzivne 
vaje v Radence na Kolpi. Osredo-
točile smo se na ponovno povezo-
vanje naših glasov v eno celoto, 
na tehniko petja ter seveda na 
spoznavanje novih in ponavljanje 

starih pesmi, v katerih smo odkrivale njihovo lepoto in sporočilnost.
Pevski vikend nam je služil kot predpriprava na praznovanje 5. obletnice delovanja, ki ga bomo pev-
ke obeležile v petek, 10. novembra, na dogodku ob Občinskem prazniku občine Šmartno pri Litiji. 
V dobi petih let so se med nami stkala trdna prijateljstva in tema pogovora niso samo petje, 
ampak tudi vsakodnevne prigode. Vzpostavila so se pristna prijateljstva in želja po druženju, ne 
samo v času prepevanja, ampak tudi ob drugih veselih dogodkih.
Ob tej priložnosti k sodelovanju vabimo nove, nadobudne članice, katerim je poleg prepevanja v 
veselje tudi druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa s podobno mislečimi. 
Zainteresirane pokličite na telefonsko številko: 051 306 423 (Nataša Pintar) ali pišite na e-mail 
naslov drustvo.laz@gmail.com.

PLESNO ŠPORTNO DRuŠTVO NLP

NLP ZAJADRAL V NOVO SEZONO
Plesno športno društvo NLP, ki svoje tečaje izvaja v Litiji, Kresnicah in na Va-

čah, je že pošteno zakorakalo v novo sezono. V teh dneh se plesalci iz Litije mudijo na svetovnem 
prvenstvu v Češkem mestu Usti nad Labem, kjer se bo predstavilo preko 40 litijskih plesalcev. 
Kot del slovenske reprezentance se bo formacija Jungle predstavila v otroški kategoriji, formacija 
Office mob pa v mladinski kategoriji. Več o samem tekmovanju v naslednji številki Občana. 

ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

1. MEMORIAL BORISA ZUPANČIČA NA VAČAH
Usoda, ta naša večna spremljevalka, je v lan-
skem juliju hotela tako, da je od nas, po poti 
naprej, odšel Boris Zupančič, velik ljubitelj in 
prijatelj nogometnih zelenic.
Borisa, žal, fizično ni več med nami, vendar smo 
prepričani, da je z nami na drugačen način, zato 
smo se člani njegove družine odločili, da v nje-
gov spomin organiziramo memorialni turnir v 
malem nogometu. Prav zato, ker je svojo zadnjo 
tekmo odigral na Vačah, nas je vodila nostalgi-
ja, da turnir s pomočjo Športnega društva Situla 
Vače organiziramo v središču Slovenija – na Va-
čah in sicer v soboto, 15. julija 2017.
Na 1. Borisovem memorialnem turnirju je žele-
lo sodelovati 23 ekip. Turnir je bil enodneven, 
zato se je na igrišču z umetno travo pomerilo 
15 ekip (AMB-TEAM 1, AMB-TEAM 2, Pizzerija 
Jurka Moravče, California, Amaterji, Zavihanci, 
Lešniki, Baski, Outsiders Stuge na Dolenjskem, 
Mladi, Pizzerija Čebelica Izlake, Zabritexi, Mlin-
še, Frizeraj Domžale, Outsiders).
Kljub temu, da je bil turnir podoben kot vsi 
turnirji, ki v poletnih mesecih potekajo mar-
sikje, je bil letošnji memorialni turnir vseeno 
povsem drugačen. V zraku je bilo namreč čutiti 
posebno, da vsi delamo in da vsi igralci igrajo 
za enega in ta dan se je še posebno dokazal 
rek: »Vsi za enega, eden za vse«. Člani ekip so 
se med seboj pomerili z izjemno borbenostjo, 
izjemno igro, s pravim pristopom in z veliko 
željo po čim boljših rezultatih. Iz tekme v tekmo 
se je navdušenje stopnjevalo in okoli ogrišča je 
bilo čedalje več navijačev in nogometnih nav-

dušencev ter Borisovih domačih in prijateljev. 
In ker je preprosto nemogoče napisati vseh ob-
čutkov in popisati celodnevnega dogajanja na to 
sončno soboto na Vačah, je vendar prav, da so 
vam, spoštovani bralci teh vrstic znani še naj-
boljši na 1.memorialu Borisa Zupančiča 2017 na 
Vačah, ki so iz rok članov Borisove družine pre-
jeli pokale, medalje in denarne nagrade:
1.  mesto in prehodni pokal: Pizzerija Čebelica, 

Izlake
2. mesto: AMB-TEAM 2
3. mesto: Frizeraj Domžale
4.  najboljši igralec turnirja: Miloš Zorko 

(AMB-TEAM 2)
5.  najboljši strelec turnirja: Blaž Novak 

(Pizzerija Čebelica)
6.  najboljši vratar turnirja: Jure Holešek 

(Pizzerija Čebelica)
7. fairplay: California
Lepo in prijetno je bilo tega dne na Vačah videti 
toliko ljudi skupaj, ljudi in prijateljev, ki jih druži 
isti cilj in ista misel na enega človeka. Na člove-
ka, ki jim je v življenju veliko pomenil, na člove-
ka, ki jim je v življenje prinesel veliko veselja ter 
sreče, na človeka, kot je bil in je naš Boris.
Izjemno topel je občutek, ko doživiš, občutiš in 
vidiš, da te ob dejanjih podpira toliko ljudi. Tudi 
zaradi vaše prisotnosti, spoštovani igralci – ude-
leženci turnirja, zaradi vaše požrtvovalne igre, 
vaše topline in pogovorov med posameznimi 
tekmami, je bil sobotni dan obogaten in obsijan 
z žarki prijateljstva, ki je naši družini segel do 
srca. Hvala vsem igralcem, Športnemu društvu 

Situla Vače, predvsem Dominiku Pečarju 
in Alenu Mesariču. Iskrena hvala vsem 
donatorjem, ki so nam finančno ali na 
drugačen način pomagali pri organizaciji 
memoriala. Verjamemo, da se nekoč ne-
kje srečamo in se zopet objamemo. Vro-
ča sobota, 15.julija 2017 je bila resnično 
športna, vesela in razigrana, takšno kot 
je bilo tudi prekratko Borisovo življenje.
Nogometni pozdrav do 2. Borisovega 
memoriala na Vačah v juliju 2018! 

Ivica Zorko ZUPANČIČ
Foto: Tomaž HRŽENJAK

NOGOMETNI kLub JEVNICA

September je najbolj nogometni 
mesec v jesenskem delu sezone, 
saj so v tekmovalnem in pokal-

nem ritmu vse ekipe. Vse selekcije tekmujejo 
v svojih skupinah in ker jih je letos veliko so 
igralne površine zasedene vsak dan zaradi tre-
ningov in ob vikendih zaradi 
tekem. Težave imamo le z 
garderobami saj so na voljo 
le tri. Tako se dogaja da se 
v eni garderobi preoblečejo 
tudi do tri selekcije naenkrat. 
Vsi zato še vedno upamo na 
odobritev izgradnje novih gar-
derob, ki bi omogočale nor-
malno delo vseh selekcij.
Vrnitev članov v MNZ Lju-
bljana je zaznamoval odhod 
igralcev v druge klube, tako da 
smo morali člansko selekcijo 
postaviti na novo z pomočjo 
mlajših (mladinskih) igralcev. 
Začetek je bil zato malo težji, 
sedaj pa se je ekipa že uigrala. 
Vse mlajše selekcije so uspe-
šno začele novo sezono. Za-
nje smo okrepili trenerski ka-
der in pozna se že delo naših 
trenerjev. Pridobili smo dva 
nova trenerja, ki sta uspešno 
opravila licenco c, en trener 
je na šolanju za licenco UEFA 
B in en na šolanju za licenco 
UEFA A.
V NK Jevnica smo letos za-
čeli z vadbo naših najmlaj-
ših, ki še niso šolarji in se 
že družijo na igrišču. Za 
vse, ki bi se nam pridružili 
to lahko storijo vsak torek, 
sredo ali četrtek.

Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem, 
ki se igrajo v športnem parku Jevnica. Obvesti-
la o tekmah JEVNICE bodo na krajevnih ogla-
snih tablah.

za NK Jevnica Marjan MEDVED - Medo

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

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

Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA 
NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN 

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

V PETEK 1/9-2017 je 179.511 osnovnošolcev, 
74.000 dijakov in dijakinj ter 25.660 učencev 
glasbene šole začelo novo šolsko leto. Med njimi 
je okoli 22.000 prvošolčkov, ki je prvič prestopi-
lo prag šole z velikimi željami in z radovednostjo 
pričakujejo kaj bodo odkrili v tej šolski ustanovi.
Najmlajše so v šolo pospremili 
starši, dedki in babice, za varnost 
na cesti pa so poskrbeli upokojen-
ci društev upokojencev, policisti 
ter člani gasilskega društva.
Svet za preventivo in varnost ter 
vzgojo v cestnem prometu je v Litiji 
izobesil transparent pri mostu na 
Ponoviški cesti, s katerim opozarja 
voznike na otroke na cesti, žal ta bi 
moral glasiti: »Učenke in učenci, 
dijakinje in dijaki »POZOR« vozniki 
na cesti«./preprosto zato, ker je 
vedno več za volanom telefonistov, 
pešcev na prehodih za pešce s tele-
foni, poslušalcev glasbenih oddaj s pametnimi tele-
foni, prav pri teh je pozornost usmerjena v posluša-
nje glasbe, ne pa na trenutno situacijo v prometu.
Žal začeli smo skromno, zelo frekvenčna je po-
stala Graška cesta tako s šolarji, kot s prometom 
osebnih vozil. Edini prehod za pešce v križišču z 

Bevkovo cesto (pri Klinčevi kapelici) že dve leti ni 
bil prepleskan, prav tako pa je znak, ki označuje 
»šolsko pot popolnoma zbledel, tako da ne služi 
svojemu namenu.
Spoštovani starši, zato je vaša velika odgovor-
nost, da sami poskrbite za varnost svojih otrok 
na poti v šolo in srečno vrnitev domov. Vaša nalo-
ga je, da nenehno opozarjate otroke na pravilno 
prečkanje prehodov za pešce, da kljub temu da 
gori na semaforju zelena luč za pešce, da se pre-
pričajo, da le ni kakšen voznik preveč pritisnil na 
plin, in da ne tekajo preko križišča ali prehoda za 
pešce, pač pa previdno počasi prečkajo vozišče.
Statistka prometnih nesreč (Čas 1. januar-20.av-
gust/ v letu 2017 s smrtnim izidom je zaskrblju-
joča. Leto 2017 81 nesreč, 2016 89 nesreč s smr-
tnim izidom, v letu 2015 78 in v letu 2014 63. /
podatki Zavod varna pot). Kaj je temu botrovalo?
Prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, ne-
dovoljenih substanc (mamila, razni tableti, zdra-
vila) uporaba telefona, v mnogih primerih tudi 
nenadna slabost-srčni infakt ali celo samomor.

Kaj vse je storjenega za varnost v cestnem pro-
metu lahko vsakodnevno poslušamo pri poroči-
lih na radiu. Že od zgodnjih ur potekajo kontrole 
prometa z radarji, preko noči zaseg vozil težjim 
prekrškarjem, vendar pravega učinka ni razen to, 
da se represija pozna pri višini izrečenih denarnih 

kazni. Vzrok takemu stanju je v tem, če malo kari-
kiram! Ključ od avtomobila sem zgubil na neosve-
tljenem parkirišču, tega pa nato iščem pod lučjo 
mestne razsvetljave, ker je tam svetlo!«
Ob zaključku mojega razmišljanja o prometni var-
nosti bi rad opozoril pristojne, ki skrbijo za var-

nost prometa v občini Litija, 
predvsem svet za vzgojo in 
preventivo za varnost pro-
meta v cestnem prometu 
in sicer: svetlobni prometni 
znak na avtobusnem po-
stajališču v naselju Zg. Log 
/stara cesta ne služi več 
svojemu namenu, Litija pa 
bi ga nujno potrebovala na 
Ljubljanski cesti. Avtobusno 
postajališče pri odcepu za 
Graško cesto brez prehoda 
za pešce, žal pa smo priča 
velikim hitrostim vozil na 
dem delu magistralne ce-
ste. Zasavska cesta od križi-
šča pri Športni dvorani Litija 
do rondoja pri »Merkurju« ni 

nobenega označenega prehoda, niti ni hodnika 
za pešce ob desnem robu vozišča gledano pro-
ti rondoju. Iz Rozmanovega trga do trgovine KZ 
Litija sedaj prečkajo pešci tako rekoč na Črnem 
prehodu (nujna ureditev prehoda na tem kraju) 
žal vam moram povedati, da so predpisi v mnogih 
primerih neživljenski kar sledi iz zakonov tudi iz 
zakona o varnosti cestnega prometa.
V varnost spada tudi železniški promet, tudi na 
tem področju bo potrebno nekaj storiti. Vsi varo-
vani prehodi so odstranjeni, razen podhod na že-
lezniški postaji, do trgovin »Hofer«, Tuš iz Graške 
ceste ni nobenega dohoda, zato občani prečkajo 
železniško progo. Sreča v nesreči, da še ni prišlo 
do kakšnega soočenja pešca z vlakom. Tudi o tem 
bo potrebno razmisliti in problem rešiti. 
Ob zaključku mojega razmišljanja o prometni var-
nosti bi zaželel varno pot v šolo in domov vsem 
šolarjem in drugim udeležencem v prometu z že-
ljo, da bi leto minulo brez prometnih nesreč kar 
pa je v današnjem tempu življenja »Utopija«.

Ciril GOLOUH

Bevkova ulica šolska pot od avtobusnega postajališča  
do Gimnazije Litija

Učenci in učenke od 1.-5. razreda s starši pred Osnovno šolo Gradec 
čakajo na sprejem, kjer jim je dobrodošlico zaželel novi ravnatelj 
Damjan ŠTRUS, nato pa so jih prevzele razredne učiteljice.

Letošnje leto so razpisali nekaj novih tečajev, za vpis v plesne tečaje pa še ni prepozno. Plesalci 
vseh skupin že pridno pilijo pete v plesnih dvoranah po celi občini. Vsi željni plesa se nam lahko 
pridružite na tečajih baleta, družabnih plesov ter hip hopa, tečaji pa so primerni za vse starosti. 
Več o naši ponudbi pa na www.psdnlp.com ali na naši fb strani. NLP – od prvih korakov do 
plesnih prvakov



Je čas, ki da
je čas, ki vzame,
pravijo je čas, ki celi rane
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA

MARIJA VODLAN
1927 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za darovano cvetje, sveče ter izrečena sožalja. Zahvala pogrebcem, 
pevcem, trobentaču ter gospodu župniku za opravljen pogrebni obred. 
Zahvala tudi osebju Doma Tisje, kjer je preživela zadnje dni.

Vsi njeni

Kako boli in duša trpi,
ko od bolezni in žalosti
usihajo življenjske moči,
veš ti in vemo mi,
ki smo bili ob tebi
zadnje trpeče dni.
             (O. Župančič)

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama, babica in prababica

ANA JELNIKAR
roj. Sladič

iz Litije
1936 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in  
sosedom za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane sveče ter sprem-
stvo na njeno zadnjo pot. Posebno zahvalo izrekamo Predilnici Litija,  
sosedom iz Ulice bratov Poglajen, dr. Stanetu Ptičarju, gospodu župniku 
Jožetu Tomšiču za opravljen obred, pevcem, trobentaču,gospe Drnovšek 
za izrečene poslovilne besede in pogrebnikom KSP Litija.
Vedno boš z nami v naših srcih.

Žalujoči: hči Veronika z možem Frenkom, vnuka Matjaž z ženo Mirjam, 
Boštjan s partnerko Teo in pravnukinji Sara in Mia.

V SPOMIN
V mesecu septembru mineva 9 let odkar si od nas odšel

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008

Ribče 10

Hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče 
na njegovem grobu.

Vsi njegovi

Ni več trpljenja,
ne bolečine,
življenje je trudno
končalo svoj boj.

ZAHVALA
ob izgubi naše mame, babice in prababice

PAVLE STRAŽAR
roj. Ocepek
iz Kresnic

1927 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob slovesu od naše mame 
izrazili sožalja, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni 
zadnji poti. Hvala osebju Doma Tisje, gospodu župniku, pevcem Lipe, 
pogrebcem, praporščakom in govornici.

Vsi njeni

»Ni te več na njivi, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši, 
če luč na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.«

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

MARIJE ZAJC
4. 7. 1928 – 7. 8. 2017

iz Brega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob boleči izgubi mame Marjane sočutno stiskali 
roke in izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče in svete maše ter jo 
pospremili na njeni poslednji poti. Hvala g. župniku Kvaterniku za lepo 
opravljen pogrebni obred z mašo, pogrebnikom KSP Litija, trobentaču 
in pevcem skupine Lipa ter govornici Katarini Možina, ki so se nas s 
svojim sodelovanjem na pogrebni slovesnoti še posebej dotaknili. 

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Žalujoča hčerka Majda in sin Andrej z družinama

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi mož, oče, dedi in tast

ALOJZ SEMENIČ
10.8.1944 – 21.8.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom iz Praprošč za izrečena sožalja, sočutne besede, stisk 
roke za darovano cvetje, sveče, svete maše in materialno pomoč. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, KSP Litija, pevcem 
Lipe, trobentaču in g. Milanu za poslovilne besede. Zahvaljujemo se 
celotnemu osebju ZD Litija, KC Ljubljana in bolnišnici Trbovlje. Posebna 
zahvala dr. Sabini Kokot in patronažni službi. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA
Ob boleči in prerani izgubi dragega moža, očeta in brata

IVANA JANEZA HAuPtMANA 
iz Zg. Jablanice 

21. 8. 1951 – 8. 9. 2017

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in 
nam stojite ob strani. Še posebna zahvala osebju UKC, g. župniku 
Janezu Kvaterniku, govorcu Petru Avblju za poslovilne besede, pevcem 
društva Spomin, KSP Litija, g. Marjanu Okornu ter vsem vaščanom. 
Hvala za izrečena sožalja, cvetje, sveče in denarno pomoč.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame

FRANČIŠKE LOGAR
1937 – 2017
iz Brezovega

Ob izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem in sosedom za vsa izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem MPZ Lipa, 
trobentaču in pogrebni službi KSP Litija. Na tem mestu se zahvaljujemo 
tudi osebju Doma Tisje – enota Litija za nego in skrb naše mame v času 
bivanja v domu.

Iskrena hvala vsem.

Vsi njeni

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo,
najdražja in edina.

ZAHVALA
Prezgodaj nas je zapustila naša draga

ANTONIJA BREGAR
1954 – 2017

Ob naši nenadomestljivi izgubi, bi se radi od srca zahvalili vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem, pevcem, gospodu 
župniku in pogrebcem KSP Litija za vso pomoč, izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

En metuljček priletel,
en majhen je metulj,
brez slovesa te s seboj je vzel
in prehitro odletel.
Tvoj glas za zmeraj je zaspal,
a v naših srcih, ati, ti za vedno boš ostaL.

ZAHVALA
V 61. letu nas je zapustil naš dragi oče, ata, brat in stric

JANEZ PRIMC
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje ter sveče. Posebna zahvala 
prijateljem Bojanu Železniku, Lojziju Simončiču, Poldiju Rovšku in 
Gregorju Kolmanu. Prav tako se zahvaljujemo dr. Tadeji Hauptman,  
dr. Renati Kopriva, UKC Ljubljana, pevcem MVS Lipa, lovskim družinam, 
še posebej LD Šmartno pri Litiji za lepo opravljen obred, g. Milanu 
Povšetu za ganljive besede slovesa in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

Hčerka Klara in sestra Blaža z družinama in ostalo sorodstvo

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate
in hvaležna misel
luč je, ki ne ugasne.

V SPOMIN
30.9.2017 bo minilo dvajset let odkar si nas zapustil dragi mož,  

oče, dedek, brat in stric

MARTIN DOLINŠEK
roj. 8.8.1942

Hvala vsem, ki se ga spominjate  
in ob njegovem preranem grobu prižigate sveče.

Vsi njegovi
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NOGOMETNI kLub kRESNICE

GREGA BAJDE - PRVI KORAKI V NK KRESNICE
Grega Bajde, nekdanji član NK Kresnice, tre-
nutno nogometaš ekipe NK Maribor in članske 

reprezentance Slovenije, je podaril svoj dres s podpisom pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Hotič. 

Grega Bajde je v NK Kresnice nastopal od 
leta 2001 kot član cicibanov, do leta 2008 
kot član ekipe starejših dečkov, nato pa je 
svojo pot nadaljeval v ljubljanskem nogo-
metnem klubu Bravo. Od tam se je preselil 
v NK Celje, iz Celja pa v NK Maribor, kjer 
še danes uspešno nastopa. V kvalifikacijah 
Lige prvakov je uspešno igral in prispeval k 
uvrstitvi Lige prvakov. Sedaj pa je nastopil 

čas, da Gregorja spremljamo v Ligi prvakov in pri tem uživamo 
v nogometni igri spremljamo njegove uspehe.
PGD Hotič je na gasilski veselici avgusta 2017, ob sprejemu 
novega gasilskega vozila, dal na dražbo Bajdetov dres, na katero se je prijavil NK Kresnice kot 
interesent za nakup, saj je prve nogometne korake Gregor Bajde napravil prav v NK Kresnice. 
Na dražbi je NK Kresnice ob pomoči sponzorjev odkupil Bajdetov dres, gasilci PGD Hotič pa so 
tako pridobili sredstva za nakup gasilske cisterne. NK Kresnice je ponosen na Bajdetovo humano 
gesto in na dejstvo, da prostore NK Kresnice krasi njegov dres NK Maribor.
Vse ostale novice iz NK Kresnice dobite na spletni strani našega kluba nkkresnice.si.

Jože KOVIČ

KOŠARKARICE KK LITIJA V SEZONI 2017/2018
Novo šolsko leto in s tem tudi nov začetek sezone za mlade košarkarice iz KK Li-

tija. Po novi uspešno zaključeni sezoni ter po podelitvi pokala KZS – ja ženskemu delu kluba 
za največji napredek med ženskimi ekipami v Sloveniji v sezoni 2015/2016 nadaljujemo s 
treniranjem deklet in treningi, ki se bodo odvijali v Športni dvorani Litija, telovadnici OŠ Gradec 
ter Gimnazije Litija. Na OŠ Litija bodo deklice razdeljene v tri skupine. V prvo skupino bodo vklju-
čene košarkarice od prvega do tretjega razreda OŠ. Treningi bodo potekali dvakrat na teden, v 
ponedeljek in sredo od 14.05 do 15.00 v Športni dvorani Litija. 

Drugo skupino bodo lahko obiskovala dekleta četrtega in petega razreda OŠ. Tudi druga skupina 
bo imela treninge ob ponedeljkih in sredah. Pričetek vadbe bo ob 15.00, zaključek pa ob 16.00. 
Ob petkih se dobimo od 16.30 do 17.30 na OŠ Gradec.
Najstarejše košarkarice šes tega, sedmega in osmega razreda bodo imele treninge v ponedeljek 
od 16.00 do 17.00, v sredo od 15.45 do 16.45 ter v četrtek v telovadnici Gimnazije Litija od 16.00 
do 17.00. 
Na OŠ Gradec bodo košarkarice od prvega do petega razreda trenirale vsak petek od 16.30 do 
17.30 v dveh starostno ločenih skupinah. Dekleta se lahko pridružijo treningom v svojih staro-
stnih ekipah tudi v Športni dvorani.
Košarkarice bodo zastopale KK Litija tudi v tekmovalnem sistemu, saj bodo tekmovale v držav-
nem prvenstvu KZS v kategoriji U 9, U 11 ter U 13.
Vse deklice, ki se želijo pobližje seznaniti s košarkarskimi koraki, prosti čas aktivno in zdravo 
preživeti, spoznati nove prijateljice in z njimi navezati prijateljske stike vabimo, da se pridružijo 
sovrstnicam na treningih bodisi v Športni dvorani Litija (OŠ Litija) ali v telovadnici OŠ Gradec. 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete mobilno telefonsko številko: 040 364 432 (Dragica).

Košarkarski klub Litija

IGRALCI TENIS KLUBA AS LITIJA SERIJSKO 
ZMAGUJEJO 

Tekmovalni tenis – domača tekmovanja
Neverjetni uspehi so za tekmovalci Tenis kluba AS Litija v preteklem mesecu. Najbolj odmevno in 
povrh vsega še mednarodno zmago je na turnirju Tennis Europe, ki šteje za evropsko teniško 
lestvico do 14 let, v Črni Gori, Podgorica osvojil naš trinajstletni Bor Artnak. Bor je tokrat ugnal vse 

konkurente, v finalu je premagal hrvaškega igralca Noa Vukadina s 7:5 
6:3 in osvojil 1. mesto. Bor Artnak je osvojil 1. mesto tudi v kategoriji 
dvojic in tako dosegel kar dvojno zmago! To je za Bora prva mednaro-
dna zmaga v tej starostni konkurenci, v kateri bo Bor nastopal še celo 
naslednjo sezono in kjub temu, da je leto mlajši, je že drugi najvišje uvr-
ščeni slovenski tekmovalec na tej lestvici. Čestitamo!
V kategoriji do 18 let pa je rezultat kariere dosegel Tom Ašič Kovač. Na 
mednarodnem ITF turnirju, ki šteje za svetovno mladinsko teniško lestvico 
v Domžalah se je preko kvalifikacij, v katerih je moral zmagati trikrat, uvr-
stil, kot edini slovenski igralec na tem turnirju, v četrtfinale. Tako je bil med 
fanti je najprijetnejše presenečenje turnirja prav naš Tom AŠIČ KOVAČ, ki 
je dosegel še šesto zaporedno zmago, najodmevnejšo doslej, saj je s 6:4 
6:1 odpravil 2. nosilca, Avstralca Dana SWEENYA, 202. mladinca sveta. 
Sweeny je prišel v Maribor z odličnim razmerjem zmag in porazov na za-
dnjih turnirjih, z dvema mariborskima je na zadnjih štirih turnirjih zmagal 
kar štirinajstkrat in le dvakrat izgubil, ob tem pa se na močnem zaprtem 

prvenstvu Oceanije, turnir je ranga B2, veselil zmage. Bravo Tom! Svojo 
odlično formo je Tom Ašič Kovač potrdil nato še na turnirju do 18 let 
v Mariboru, za lestvico TZS, kjer se je uvrstil v finale tako posamezno 
kot v dvojicah in obakrat zmagal ter osvojil 1. mesto. Na poti do finala 
je izločil kar dva nedavna zmagovalca slovenskih turnirje in sicer v če-
trtfinalu Dimic Matica iz Ljubljane 7:6 6:3 in v polfinalu Berghaus Eneja 
iz Maribora 6:2 6:0. V finalu se je pomeril s Peruš Mihom, prav tako iz 
Maribora in ga premagal 3:6 6:4 6:4 ter osvojil 1. mesto posamezno. 
1. mesto je nato osvojil tudi v dvojicah, kjer sta s Peruš Mihom ugnala 
dvojico Plestenjak-Trošt z rezultatom 7:5 6:4. Bravo Tom!
Jaka Tomažin je po zmagi v Mariboru dosegel svojo drugo zaporedno 
turnirsko zmago potem, ko je osvojil 1. mesto tudi na turnirju do 12 
let v Kopru. V finalu je bil boljši od Žige Sveca iz Murske Sobote z rezultatom 6:2 6:2. 
Pia Poglajen je osvojila 1. mesto na turnirju do 16 let v Krškem. V finalu je ugnala Milič Taro-Kata-
rino z rezultatom 7:6 7:5. Svojo odlično formo pa je Pia nato potrdila še na turnirju do 18 let, torej v 

konkurenci starejših, kjer se je na turnirju v Domžalah uvrstila v polfinale. 
Za vstop v polflinale pa se je morala kar pošteno potruditi, saj se je že v 2. 
krogu srečala s finalistko iz Krškega Milič Taro-Katarino, a je bila tokrat Pia 
znova uspešnejša in je slavila 6:4 6:1, v četrtfinalu pa je gladko opravila z 
igralko iz Kanade Tylek Aniko-Stephanie, ki je pred tem gladko izločila 1. 
Nosilko Bubek Aleo iz Nove Gorice z rezultatom 6:1 6:0. Pia jo je dobro 
maščevala in kanadčanko, ki se mudi v Sloveniji zaradi nastopov na mla-
dinskih ITF turnirjih, odpravila prav tako s 6:1 6:0 in s tem pripravila pravo 
presenečenje. Pia je na koncu osvojila 3.mesto. Čestitamo! V Domžalah 
je zelo dobro nastopila tudi Laura Cerovšek, ki se je z dvema zmagama v 
glavnemu turnirju uvrstila v četrtfinale. 
V kategoriji do 16 let je pri fantih dvakrat uspešno nastopil Luka Vodnik. 
Na turnirjih serije B je dvakrat zaporedoma stal na zmagovalnih stopnič-
kah. V Portorožu se je uvrstil v polfinale in osvojil končno 3. mesto, v 

Ljubljani pa je bil še uspešnejši in se je uvrstil v finale in osvojil 2. mesto.
Mednarodni turnirji 

Poleg uspešnih nastopih na mladinskih mednarodnih tekmovanjih, so bili igralci TK AS Litija znova 
uspešni tudi v članski kategoriji za lestvico WTA in ATP. Nastja KOLAR se je na ITF turnirju v Ricnyu 
(15.000 $) uvrstila v polfinale. V drugem krogu je s 6:3 6:0 premagala Čehinjo Aneto KLADIVOVO, v 
četrtfinalu s 6:4 6:3 Moldavijko Anastasio DETIUC, v polfinalu pa je s 4:6 6:4 4:6 izgubila s Čehinjo Di-
ano SUMOVO. V Trstu je potekal ženski ITF turnir 
(15.000 $), na katerem je v kvalifikacijah nastopilo 
pet Slovenk, uspešna pa je bila samo naša Tina 
Kristina GODEC, ki je bila nato tudi edina Sloven-
ka v glavnem turnirju. V finalu kvalifikacij je s 7:5 
6:4 premagala 21-letno Belgijko Emily CASTELE-
YN. V glavnem turnirju je nato morala priznati pre-
moč 4. nosilki turnirja, italijanki Stefannini Lucrezii.

Rekreativna tekmovanja
9. septembra se je odvilo Občinsko prvenstvo 
Litije in Šmartna. Novi občinski prvak za leto 
2017 je postal Končar Marjan, ki je v finalu 
ugnal Simič Dejana. V polfinalu sta nastopila 
Darko Vidic in Božo Južnik, ki sta si razdelila 3. 
- 4. mesto. 
V tekmah zasavske ekipne lige je ekipa TK AS 
Litija zabeležila zmago nad ekipo TK Trbovelj. Za 
ekipo AS Litija so zmage zabeležili Darko Vidic, 
Kokalj Igor in Bric Bojan, ter dvojica Darko Vi-
dic, Tomo Bizjak.

Vabilo 
Tenis klub AS Litija organizira ODPRTO PR-
VENSTVO SLOVENIJE ZA FANTE DO 16 LET, v 
dneh od 23.9.2017 do 25.9.2017. Vabljeni na 
ogled tekem! 

TENIS kLub AS

ŠPORTNO DRuŠTVO ZG. LOG

MATEJ LOVŠE – PONOVNO SVETOVNI PRVAK  
IN PODPRVAK V AMATERSKEM KOLESARSTVU

Člani ŠD ZG. LOG iskreno čestitamo svojemu članu in krajanu Zg. Loga za osvojitev naslova sve-
tovnega prvaka v dirki na čas in osvojitvi drugega mesta v prestižni cestni dirki.
Letošnje svetovno prvenstvo za amaterje in masterje je potekalo konec meseca avgusta v fran-
coskem Albiju, kjer se je zbral celoten svetovni, amaterski, kolesarski potencial. Vse letošnje pri-
prave Mateja so bile podrejene temu tekmovanju in nadvse željeni cilj je bil dosežen z osvojitvijo 
prvega mesta v dirki na čas, potem ko je najhitreje prevozil progo v dolžini 22,5 km, ki je bila 
težka s številnimi klanci in zahtevnimi odseki, kot se tudi spodobi za svetovno prvenstvo.
Svoj uspeh pa je dopolnil še z drugim mestom v prestižni cestni dirki, dolgi 155 km, kjer je med 
200 vrhunskimi amaterji v njegovi konkurenci, šele v končnem šprintu moral priznati premoč 
enega tekmovalca. Matej Lovše tekmuje za ekipo TUŠ T.E.A.M in letošnji uspeh je pravzaprav 
ponovitev uspeha iz leta 2013, ko je na svetovnem prvenstvu v Italiji tudi osvojil naslov svetovne-
ga prvaka in podprvaka. Za ohranitev dobre kondicije in vrhunske forme v vseh teh letih, je prav 
gotovo potrebno veliko truda in odrekanja, zato mu od srca ČESTITAMO! 
  Predsednik ŠD Zg. Log Vinko PRAPROTNIK

Člani ŠD Zg. Log nadaljujemo z aktivnostmi, ki smo si jih zadali ob začetku 
leta. V mesecu juniju smo uspešno organizirali in izvedli tradicionalno 
prireditev STARI-MLADI na katero smo še posebej ponosni, saj pomeni 

medgeneracijsko srečanje in druženje starejših krajanov Zgornjega Loga in mlajših prebivalcev 
tega naselja. Mladi in stari tekmujejo v nogometu.

V poletnem času, že tretje leto, Mla-
dinski center iz Litije organizira vad-
bo odbojke na našem lepo urejenem 
igrišču. Seveda so ta srečanja tako 
rekreativne narave, predvsem pa 
namenjena druženju. Skozi vse leto 
skrbimo za urejeno in vzdrževano 
športno infrastrukturo, veliko pozor-
nost pa smo posvetili tudi pripravam 
na spomladanski del OLMN. V jesen-
skem času bomo dokončno uredili 
shrambo za orodje, zato bi se rad ob 
tej priliki zahvalil družbi TRGOGRAD 
Litija za njihovo donacijo v obliki be-
tona, domačemu izvajalcu Mehani-
zacija Majoranc za izkop in nasutje 
peska. Upamo, da nam bo vreme na-

klonjeno in bo shramba pod streho do zime.
Seveda pa vas že sedaj vabim na tradicionalni POHOD DOBRE VOLJE, ki bo letos v soboto, 21.ok-
tobra 2017! Več informacij o pohodu na tel. št. 051 44 34 14

 Predsednik ŠD Zg. Log Vinko Praprotnik

kOŠARkARSkI kLub LITIJA

VABILO
Košarkarski klub Litija, vabi vse dečke in deklice osnovne šole, da se udeležijo treningov košar-
ke, kjer se bodo učili osnov košarke, se družili z vrstniki in pridobljeno znanje skušali najbolje 
uporabiti na tekmovanjih. Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
1 - 3 razred vsak torek, in četrtek ob 14.00 uri
3 – 6 razred vsak ponedeljek, sreda in petek ob 14.15 uri
6 - 9 razred vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 uri 
Tudi v šolskem letu 2015/16 bo Košarkarski klub Litija pričel z treningi tudi na OŠ Gradec. 
Vsi zainteresirani se lahko priključijo treningom v sredo s pričetkom ob 17.00 uri (dvorana 
Gimnazije Litija). Športni pozdrav!  Košarkarski klub LITIJA

(nadaljevanje s 1. strani)
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Izžrebanci križanke iz meseca avgusta 2017 prejmejo  
Bon za 1x moško striženje v Frizerskem salonu Elizabet  
na Lj. c. 3, v Litiji (poslopje SVC). Bon prejmejo v Tiskarni 
ACO, C.D.K.39 v Litiji vsak delovnik od 9. do 17. ure.

1. Nada Setničar, C.K.S. 18, Litija
2. Greta Hribar, Spodnji Log 34, Sava
3. Babša Nejedly, Prisojna 2, Litija

Težje besede:  AKSOLOTL, NIE, SIGA, IONA, SKYLAB, 
HANGL

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.10.2017 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon od 
MESNINE BAJEC v vrednosti 10 EUR. Bon od MESNINE 
BAJEC bodo prejeli v Litiji na tržnici pred Športno dvora
no vsako soboto dopoldan.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 202NepreMIČNINe

PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid-
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).  
Informacije: GSM: 031 630 931

PRODAM lepo urejeno stanovanjsko hišo v ZG. Jablanici. Vsi 
priključki, takoj vseljiva. Z manjšo investicijo možnost izdelave 
še enega stanovanja. Cena 72.000 EUR. Gsm: 041 515 171

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

MALI OGLASI

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.

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

VARNOST V PROMETU

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

www.gostilnakovac.si
MALICE

“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

PRODAM 12 smrekovih 
plohov in starejšo, masiv-
no spalnico – češnja.

Inf.:  031 604 753

040 327 523

Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. 
žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obve-
stite policijo!
Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen 
drug neprijeten dogodek takoj prijavite najbliž-
ji policijski postaji oz. pokličite na interventno 
telefonsko številko policije 113 ali anonimno 
številko policije 080 1200.
Če ob prihodu do vozila opazite sledi vloma 
v vozilo, si skušajte priklicati v spomin kakšen 
dogodek, ki bi lahko nakazoval na storilca (mo-
rebiti ste videli odhaja-
joče vozilo). 
Če je storilec še ve-
dno pri vašem vozilu 
se ne izpostavljajte, 
zlasti, če je fizično 
močnejši, oborožen ali 

Prvi dnevi novega šolskega leta so za nami. V 
tem času smo policisti izvajali poostren nad-
zor prometa, predvsem med prihodom v šolo 
in odhodom domov. Prav tako smo izvedli nad-
zore prevozov skupine otrok in prevoze otrok, 
ki so jih opravljali starši in sorodniki otrok. 
Pri tem smo zaznali 11 kršitev Zakona o pra-
vilih cestnega prometa, za katere smo izrekli 
opozorilo. Najbolj pogosta kršitev je bila, da 
voznik pri sebi ni imel listine, ki jo mora ime-
ti (vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje), 
neuporaba varnostnega pasu na sprednjih se-
dežih, in da otrok med vožnjo z avtobusom ni 
bil pripet z vgrajenim varnostnim pasom, za 
kar je v Zakonu o pravilih cestnega prometa 
predpisana globa tako za voznika kot tudi za 
pravno osebo, samostojnega podjetnika posa-
meznika ali posameznika, ki samostojno opra-
vlja svojo dejavnost in pa njihova odgovorna  
oseba. 
Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim za-
drževalnim sistemom mora biti otrok, manjši 
od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim siste-
mom, ki je primeren otrokovi telesni masi. V 
motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževal-
nim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, 
mlajših od treh let. Otroci, starejši od treh let 
in manjši od 150 cm, pa se smejo prevažati le 
na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni do-
voljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževal-
nem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem 
s prednjo zračno blazino, razen, če je zračna 
blazina deaktivirana mehanično.
Poletje je mimo in dnevi so krajši. V temnem 
delu dneva morajo pešci obvezno uporabljati 
odsevna telesa za večjo vidnost oziroma sve-
tilko, ki oddaja belo svetlobo. Pešci so zaradi 
slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim 
prometnih nesreč, zato vozniki bodite previdni 
na območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost 
pešcev, še posebej v bližini prehodov za pešce. 
V tem času bodo policisti izvajali krajše poo-
strene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati ve-
čjo problematiko varnosti pešcev, predvsem v 

bližini prehodov za pešce. Pešce bodo tudi opo-
zarjali na varno udeležbo v cestnem prometu, 
upoštevanje cestnoprometnih pravil in uporabo 
prometne površine, namenjene pešcem. 

Preprečevanje tatvin  
in vlomov

Jesen je čas nabiranja gozdnih plodov in aktiv-
nosti v naravi. Da bi oddih v naravi ob zadnjih 
toplih sončnih dneh preživeli čimbolj prijetno in 
varno, vam policisti svetujemo, da še preden 
zapustite svoje vozilo na parkirnem prosto-
ru ob osamljeni gozdni poti poskrbite za ne-
kaj osnovnih zaščitnih ukrepov.
S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem 
svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate 
priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izo-
gnete neljubim dogodkom, kot so vlomi v vozi-
la, tatvine vozil, drzni ropi ipd.
Objavljamo nekaj koristnih nasvetov in pripo-
ročil, saj lahko za varnost svojega premoženja 
največ naredite sami!

Zavarujte se pred vlomom 
v stanovanje ali hišo

število vlomov v vozila, pa tudi stanovanja, 
stanovanjske hiše in vikende, iz leta v leto 
narašča, storilci pa so čedalje bolj predrzni 
ali nasilni. »Prilika dela tatu« in vlomilec bo 
raje izbral tisto vozilo, stanovanje ali hišo, 
kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in 
tveganje za odkritje najmanjše. Osamljeno 
vozilo z na vidnem mestu odloženimi pred-
meti, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno. 
Posebno »vabljiva« za vlomilce so nezaklenjena 
vrata ali priprta okna ...
Zato predno zapustite svoje vozilo parkirano ob 
gozdni poti:
• zaklenite vrata in zaprite okna, 
• pospravite predmete, ki jih imate v vozilu 
tako, da niso na vidnem mestu, 
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo, 
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;

jih je več - pomembnejša naj bo vaša lastna 
varnost!
Do prihoda policistov tudi ničesar ne prije-
majte ali premikajte, da se ne bi poškodovale 
ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja 
storilca kaznivega dejanja.

Avtorja članka: 
Klavdija MLAKAR, 

pomočnica komandirja PP Litija
Danijel STANOJEVIČ, 

pomočnik komandirja PP Litija



Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
KGZ LITIJA z.o.o.

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-13.00
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli v 

trgovinah KGZ Litija!

Ponudba velja do 
razprodaje zalog.

**del ponudbe velja v vseh trgovinah KGZ Litija**ZIMSKA KOPRENA
2,1 x 10 m

PARAFINSKO OLJE 1 L
VABA ZA MIŠI 500 g

KOCKE ZA VŽIG

3,65 € 2,29 € 3,90 €

0,65 € 

LESNI BRIKETI GOLD LESNI PELETI »HAS« IN »RED DEVIL« BUKOVA DRVA

CENE VELJAJO PRI PALETNEM NAKUPU KURIVA!

ZAVOJI 10 kg  -  2,04 €/zav.
paleta (980 kg)  -  200 € 

HAS (A1)  -  3,60 €/vr.
240 €/tona

RED D. (A2)  -  3,60 €/ vr.
240 €/tona

REZANA, 1,8 m3  - 123,90 €

AQUAFRESH 100 ml
2,59 €

DASH TEK. 1,75 L
5,99 €

LENOR SUMMER 
930 ml  1,99 €

ARIEL 2,62 kg
6,99 €

DURACELL 4/1
2,90 €

SLADKOR BELI V VREČAH 
25 kg  0,67 €/kg ČOKOLEŠNIK 500 g    2,90 €

ČOK. BANANE 17-pak
1,29 € MOKA POS. BELA 1 kg   0,74 €

AKCIJA!

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

Petek, 22. 9. 2017, 10.00 do 13.00  
V MESTU BREZ AVTOMOBILA: Del Ceste Komandanta Staneta bo 
namenjen samo pešcem in kolesarjem. Program: kolesarski poligon, 
predstavitev PGD Litija in ZD Litija, predstava za otroke, barvanje 
pobarvank ter barvanje s kredami.                                                                              

Petek, 22. 9. 2017, 18.00 
OTVORITEV RAZSTAVE ANE GONZALES – »My favorite place in 
Litija«. MC Litija. 

Sobota, 23. 9. 2017, 7.00 
POHOD NA GRAD LEMBERG. Društvo upokojencev Litija. 

Sobota, 23. 9. 2017, 10.00 
OTROŠKA MATINEJA: Čebelica Maja in pajek. Kulturni center Litija. 

Nedelja, 24. 9. 2017, 10.00 
ARHEOLOŠKI POHOD PO POTI VELIKEGA KNEZA. Vače. 

Ponedeljek, 25. 9. 2017, 19.00 
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE: Aleksander Lavrenčič. Kulturni 
center Litija. 

Torek, 26. 9. 2017, 18.00 
LUTKOVNA PREDSTAVA: Bi se gnetli na tej metli, učenci POŠ 
Besnica, mentorica Maja Sveršina. Knjižnica Litija. 

Torek, 26. 9. 2017, 19.00 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017 – razstava 
Himalajski vodja Aleš Kunaver. Mestni muzej Litija.  

Sreda, 27. 9. 2017, 19.00 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017 – predavanje: Reka 
Sava nekoč in danes. Mestni muzej Litija. 

Sreda, 27. 9. 2017, 9.15 
DRŽAVNO PRVENSTVO ZDUS V ŠAHU. Zgornji Hotič, Gostilna 
Kimovec.                                                                              

Četrtek, 28. 9. 2017, 18.00 
ZAKLJUČNI VEČER PROJEKTA MULTIVERSE MEDIA in otvoritev 
razstave Ana Gonzales. MC Litija. 

Četrtek, 28. 9. 2017, 19.00 
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2017 – predavanje – 
Grajske stavbe na območju litijske občine. Mestni muzej Litija. 

Ponedeljek, 2. 10. 2017, 18.00 
URA PRAVLJIC. Knjižnica Vače. 

Torek, 3. 10. 2017, 18.00 
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija. 

Srede in četrtki, od 4. 10. do 26. 10. 2017, 16.00 do 19.00 
USTVARJALNE DELAVNICE ZA PROJEKT KRIK. MC Litija. 

 
 

 
 
Četrtek, 5. 10. 2017, 16.00 

URA PRAVLJIC. Knjižnica Gabrovka. 
Četrtek, 5. 10. 2017, 18.00 

DELAVNICA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE – priprava prijavnice za razpis 
Omogočajmo šolanje. MC Litija. 

Petek, 6. 10. 2017, 17.00 (do 6. 4. 2018) 
GIBza2: Vadba za predšolske in šolske otroke 1. triletja. OŠ Gradec, 
mala telovadnica. 

Sobota, 7. 10. 2017, 7.00 
IZLET V NEZNANO. Pohod društva upokojencev Litija. 

Ponedeljek, 9. 10. 2017, 19.00 
PRIBLIŽEVANJA: gost Marko Juhant. Kulturni center Litija. 

Četrtek, 12. 10. 2017, 19.30 
ABONMA: BUH POMAGEJ, Teater Smejmo se. Kulturni center Litija. 

Petek, 13. 10. 2017, 19.00 
SLOVENSKI VEČER. MC Litija. 

Sobota, 14. 10. 2017, 10.00 
OTROŠKA MATINEJA: O žabici, ki ni marala vode. Kulturni center 
Litija. 

Torek, 17. 10. 2017, 19.00 
LITERARNI VEČER: Sabina Štrubelj, nov roman Siva dama. Knjižnica 
Litija. 

Torek, 17. 10. 2017, 18.00 
URA PRAVLJIC. Knjižnica Litija.                                                                    

Petek, 20. 10. 2017, 1.00 do 13.00 
KRVODAJALSKA AKCIJA. RKS Območno združenje Litija. 
Zdravstveni dom Litija. 

Torek, 24. 10. 2017, 19.00 
POTOPISNO PREDAVANJE. Knjižnica Litija. 

Četrtek, 26. 10. do 28. 10. 2017, od 10.00 do 22.00 
FESTIVAL TRAPARIJ: Blazno resno o sodobnih popotnikih po trgu 
dela, kreativcih, alternativnih načinih organiziranja in podjetništvu z 
družbenim učinkom. Stara pošta, Cankarjeva 1, Litija. 

Sobota, 28. 10. 2017, 10.00 
OTROŠKA MATINEJA: Škratek prijateljček – gozdni psiholog, Zavod 
enostavno prijatelji. Kulturni center Litija. 

 

Podatke zbira:  

Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si 

 
TEkAŠkO DRuŠTVO ŠILT

Ko sem ju spoznal s kakšno lahkoto in energijo premagujeta kilometre in imata sku-
pino tekačev, kateri se z njima družijo v skupinskem teku, sem se odločil, da ustano-
vimo društvo tekačev. Prosil sem ju, da napišeta nekaj dogodkov, kako sta začeli teči 
in kako so se teki nadaljevali do današnjih dni. To sta Mija Loc in Suzana Šajnovič. 

DVE NAJBOLJŠI PRI-
JATELJICI, KI JU JE 
ZDRUŽIL TEK
Mija je začela teči 
zaradi hude not-
ranje stiske, ki jo 
je pripeljala k dr. 
Ruglju. Suzi zaradi 
bolezni. Obe sta bili 
na začetku, tako kot 
vsi, ki ne verjamejo 
vase. Mija je v naših 
krajih orala ledino. 
Je prva maratonka 
in ultramaratonka, 
ki je povsem nezna-
na stala na štartni 
črti z najboljšimi 
tekačicami in vedno 
suvereno odtekla 
maraton. Velikokrat je stala na stopničkah. Suzi se ji je pridružila kasneje. Bila je zelo bolna. 
Njena ledvica je pešala. Z Mijino pomočjo je delala prve korake, sopihala in se jezila. Ko sta 
se obe znašli pred hudimi izkušnjami, 
se je njuno prijateljstvo še bolj pogla-
bljalo prav na skupnih treningih, med 
katerimi sta jokali in se tudi veselili no-
vih spoznanj, da jima maratoni povrnejo 
vse, kar potrebujeta za dvig. Danes sta 
nam za vzgled in pomagata začetnikom. 
Mnogi med nami so z njuno pomočjo 
brez težav pretekli razdalje (10 km, 21 
km, 42 km, 100 km) o katerih so samo 
sanjali, želeli. Lepota njunega prijatelj-
stva je prav v tem, da osrečujeta ljudi, 
ki jima vstopajo na pot - TEKAŠKO POT. 
Mija in Suzi imata veliko načrtov. Zdaj 
sta že zreli maratonki, ultramaratonki 
in samo še uživata. Drugo leto bosta 
Slovenijo zastopali tudi v tujini (Italija, 
Hrvaška, Grčija, Srbija..) in tekli na ul-
tramaratonih in maratonih z roko v roki 
kot prijateljici za večno.
Ponovno vabim vse, ki ste se spoznali 
v tem članku, ali radi tečete, lahko ste 
tudi začetniki, da se nam pridružite vsak 
ponedeljek pred Osnovno šolo Šmart-
no.

Dušan JOVANOVIČ


