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Iz urednIštva ...
V tokratnem Občanu boste opazili precej znanilcev 
bolj sproščenih časov. Ko se zapeljemo skozi Litijo, 
lahko že navzven opazimo kar nekaj urbanih spre-
memb, tako pa je končno tudi med ljudmi. Lepo je 
brati o vseh skupnih prireditvah, dogodkih, lačni 
smo bili druženja. Prijetno poletje vam želim.
 Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.07.2021  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444

(Več na 2. strani)

Spoštovani meščani in občani!
Iskrene čestitke  

ob 30. letnici Slovenije
Voščimo vam ponosno praznovanje  

dneva državnosti
predsednik Mestne skupnosti Litija 

Boris Doblekar skupaj s člani mestnega sveta

Spoštovane občanke in občani!

Iskrene čestitke ob dnevu državnosti 
in 30. obletnici osamosvojitve 
Slovenije vam vošči 

župan Občine Litija
Franci Rokavec 

skupaj s sodelavci občinske uprave 
in člani občinskega sveta

OSREDNJA PRIREDITEV  
OB 30-LETNICI DRŽAVNOSTI 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
s slovesnim odprtjem parka osamosvojitve

petek, 25. 6. 2021, ob 10. uri, Valvazorjev trg v Litiji
Program:

Oktet Valvasor in Zasavski rogisti
Slavnostni govornik: minister za informiranje 

v času osamosvojitve, Jelko Kacin

prejemniki priznanj občine 
litija za leto 2021

Na GEOSSU PRaZNOVali 30 lEt 
OSaMOSVOjitVE iN 40 lEt PROjEKta GEOSS

V nedeljo 13. junija so se zbrali pri pomniku Geoss, v srcu Slovenije, vsi, ki 
v srcu nosijo Slovenijo, kot je dejal slavnostni govornik, predsednik Držav-
nega sveta Alojz Kovšca in v nadaljevanju dodal: Viharno obdobje sloven-
ske osamosvojitve je prineslo toliko dobrih stvari, da bi se morali Slovenke 
in Slovenci še dolga leta počutiti kot bratje in sestre, ki se spoštujejo v 
različnosti. Država ni podarjena vsakomur, temveč smo si jo morali izboriti 
z orožjem in peresom. 
V kulturnem programu je poleg Družinskega gledališča Kolenc, z izbranimi 
slovenskimi pesmimi sodeloval Slovenski oktet. Umetniški vodja Jože Vidic 
je iz rok županov Francija Rokavca in Rajka Meserka prejel častno prizna-
nje domicilne lokacije Geoss in ljubitelji slovenske pesmi srčno upajo, da 
bo ta njihov prvi nastop v središču Slovenije od sedaj naprej pogostejši.

Prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom Ministra za kulturo 
Republike Slovenija dr. Vaska Simonitija.Prejemnice jerebovih priznanj za leto 2021

prejemniki priznanj občine litija za leto 2021 z ministrom boštjanom koritnikom

predsednica du irena kramar 
prejema Zlato plaketo obČine 

litijA zA lEto 2021

OBČINA LITIJA
zLaTo pLakeTo občine LiTija  

Za lEtO 2021 je prejelo  
DRUŠtVO UPOKOjENCEV litija

Za 70 let uspešnega delovanja kot 
najštevilnejša nevladna organizacija v 
občini Litija, katere poslanstvo je skrb 
za kakovostnejše življenje starejših in 
tež nja po medgeneracijskem povezo-
vanju.

prejemniki priznanj ŽUpana za LeTo 2021:
1.  kulturno Društvo krESniCE ob 110 letnici uspešnega dela na 

področju ljubiteljske kulture,
2.  Čebelarsko druŠtvo litija ob 100 letnici aktivnega in uspešnega 

delovanja,
3.  ProStovoljno GASilSko Društvo DolE Pri litiji ob 90 letnici 

aktivnega in uspešnega delovanja, 
4.  vrtEC nAjDiHojCA litijA – ob 50 letnici ustvarjalnega dela na podro-

čju predšolske vzgoje na desnem bregu mesta Litija,
5.  ljubitEljSki konjEniški klub litijA za 30 let delovanja ter števil-

nih dosežkih na področju konjeništva v občini in državi, 
6.  GrEbEnC Alojzij za izjemno in obsežno opravljeno delo pri predstavi-

tvi zgodovine Gabrovke z okolico v monografiji TO SMO MI,
7.  miro viDiC za dolgoletno vodenje in izjemen prispevek pri delovanju 

Medobčinskega društva invalidovLitija-Šmartno ter osebno zavzetost pri 
gradnji Doma invalidov,

8.  mArijA zAjC za dolgoletno vodenje in izjemen prispevek pri delovanju 
Društva izgnancev KO Litija ter vsestransko delo n apodročju kmetijstva 
in družbenega življenja v občini.

9.  blaž Zarnik za izjemno predano delo in odgovoren pristop pri večlet-
nem oživljanju rudnika Sitarjevec

prejemniki jereboViH priznanj na poDročjU 
KUltURE Za lEtO 2021

dragica žontar prejme Srebrno Jerebovo priznanje za 20 let delovanja 
na področju ljubiteljske kulture v občini Litija, predvsem na področju zbo-
rovskega petja. 
DrAGiCA turEnšEk prejme Srebrno Jerebovo priznanje za 20 let delo-
vanja na področju ljubiteljske kulture v občini Litija, predvsem na področju 
zborovskega petja. 
CitrArSki orkEStEr DruštvA uPokojEnCEv litijA prejme Brona-
sto Jerebovo priznanje za 14 let delovanja na področju ljubiteljske kulture v 
občini Litija in številne nastope na kulturnih prireditvah po celotni Sloveniji. 
Je edini citrarski orkester starejših na ravni države.
vErA tArADi prejme Bronasto Jerebovo priznanje za 14 let delovanja na 
področju ljubiteljske kulture v občini Litija, predvsem na področju zborov-
skega petja.
vESnA bErk prejme Bronasto Jerebovo priznanje za 10 let delovanja na 
področju ljubiteljske kulture v občini Litija, predvsem na področju zborov-
skega petja.
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priZnanje Zlata plaketa obČine litija
prejme du litija ob 70 letnici, za uspešno in odlič-
no organizirano podporo starejšim ter izjemnem 
prispevku pri medgeneracijskem povezovanju v 
občini litija.

Že 70 let Društvo upokojencev Litija deluje kot vsestransko raz-
vejana civilna družba, v kateri lahko vsak upokojenec najde svoje 
mesto, kjer s svojimi izkušnjami pripomore k utrjevanju kulturne-
ga, športnega, humanitarnega ter družabnega življenja v društvu, 
občini in širšem okolju. Prav tako društvo nudi tako upokojencem 
kot vsem starejšim občanom celo paleto vsebin za pestro kulturno, 
športno, prostočasno dejavnost ter skrbi za izvajanje programov 
ohranjanja kulturne, etnološke ter ostale dediščine. Tudi na starej-
še člane, ki ne morejo biti več aktivni, se ne pozablja. Z usmerjeno-
stjo v medgeneracijsko povezovanje želijo dokazati, da le druženje 
in povezovanje različnih generacij lahko prispeva k spoštovanju in 
večji solidarnosti, v želji po lažjem premagovanju vsakodnevnih te-
žav in preprečevanju osamljenosti. Človeška toplina, nesebičnost, 
pripravljenost storiti še kaj več za drugega, brez plačila, so vre-
dnote, ki so v DU Litija trdno zasidrane. Tu so ljudje širokega srca, 
različnih znanj in dobre volje. Trdno verjamejo, da se imajo letom 
navkljub lahko še vedno lepo, da so koristni, da imajo še veliko idej 
in, da znajo poskrbeti ne le zase, temveč tudi za tiste, ki sami tega 
ne zmorejo.
Občina Litija se zahvaljuje Društvu upokojencev Litija za vztrajno in 
odločno podporo pri gradnji medgeneracijskega centra Šmelc, ki 
je tudi pripomogla, da imamo v mestu Litija sodobno urejen dom 
za varstvo starejših občanov.

priZnanja župana Za leto 2021
1. kulturno Društvo krESniCE 

Kulturno društvo Kresnice je bilo ustanovljeno leta 1911. Iz pisnih 
virov je razvidno, da so se takrat vključili v društvo kulturni nav-
dušenci iz sedanjih Krajevnih skupnosti Kresnice in Jevnica. Prve 
prireditve so bile izvedene kar pod kozolcem, toplarjem. Pevce in 
igralce so učili v glavnem šolski učitelji. Kot vemo, so kmalu po 
ustanovitvi društva sledili nemirni vojni časi, toda prav kulturni do-
godki so vedno znova povezovali in vzpodbujali ljudi k spoštovanju 
svoje domovine. Danes šteje društvo 47 članov, ki so povezani v 
skupine: Mešani pevski zbor, Glasbena skupina Leseni rogisti, De-
kliški zbor Mozaik, Kresniški fantje, Glasbena skupina Lesarji.
Njihova skupina Leseni rogisti so unikatna glasbena skupina z veli-
kim številom nastopov v domači občini, širše v Sloveniji in tudi v tu-
jini. Že nekaj let nas pozdravijo in pospremijo pri vstopu v dvorano 
Kulturnega centra, kjer slavnostno obeležujemo občinski praznik.

2. Čebelarsko druŠtvo litija (1,01)
Čebelarsko društvo Litija združuje posameznike, ki ohranjajo in 
spodbujajo čebelarstvo kot tradicionalno panogo in hkrati sezna-
njajo širše javnosti s pomenom čebelarstva. Ustanovljeno je bilo 
pred 100 leti, po trdi in ostri čebelarski pravdi v kateri so litijski 
čebelarji zmagali. S strupenim dimom onesnažena Litija, ki je pri-
hajal iz številnih dimnikov takratne topilnice, je v času rojstva čebe-
larskega društva dajala okoljsko dokaj klaveren in neugleden vtis. 
Prav gotovo je bila to prva zmaga okoljevarstvenikov v Sloveniji 
nad kapitalom.
Okoljsko osveščenim čebelarjem izpred 100 let se lahko zahvali-
mo, da danes v Litiji živimo v prijaznem, zelenem in zdravem okolju.
Društvo skrbi za izobraževanje svojih članov ter promocijo čebelar-
stva v širšem prostoru in prav s tem namenom že vrsto let sodeluje 
v akciji »slovenski zajtrk«, ki se izvaja v naših šolah in vrtcih. Prav 
gotovo je to dober in izkustven način kako predstavljati pomen če-
beljih proizvodov.
3. ProStovoljno GASilSko Društvo DolE Pri litiji 

V letu 1931 je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Dole 
pri Litiji in vse od takrat v svojih vrstah združuje ljudi, ki aktivno 
sodelujejo pri razvoju gasilstva na območju KS Dole pri Litiji.
Življenje prinaša vsak dan nove izzive in s tem tudi nevarnosti, ki jih 
morajo gasilci obvladovati. V današnje delovanje društva je vtkano 
prizadevanje kar nekaj generacij gasilskih zanesenjakov, ki so in 
še vedno prispevajo svoje znanje, izkušnje in veliko prostovoljne-
ga dela za skupen dobrobit. V letošnjem letu, ko društvo praznuje 
90 let, bodo izdelali in razvili nov prapor saj je od razvitja starega 
minilo že 40 let.
Gasilci PGD Dole vsa leta izpolnjujejo zastavljene cilje delovanja, 
redno pregledujejo, urejajo ali popravljajo orodje ter opremo in 
skrbijo, da so v stalni intervencijski pripravljenosti. Istočasno pa 
skrbijo za izobraževanja in usposabljanja njihovih članov ter ga-
silske mladine. Svoje sposobnosti dokazujejo na tekmovanjih in 
seveda tudi pri gašenju in reševanju, česar si želijo kar najmanj.

4. vrtEC nAjDiHojCA 
Vrtec Najdihojca na Rozmanovem trgu v Litiji je bil zgrajen oktobra 
1971 in je najstarejši sedaj delujoči vrtec v naši občini. Vrtec že 
50 let obiskujejo malčki iz Litije in okolice. V njem so toplino in 
varnost našli že starši sedanjih varovancev, žal pa je stavbo v kateri 
še deluje vrtec že krepko načel zob časa. Želje zaposlenih, otrok 
in staršev, da bi končno dobili nov in lep vrtec so se začele uresni-
čevati in dolgoletna prizadevanja so končno obrodila sadove. Prav 
gotovo ni naključje, da so gradbena dela za nov vrtec stekla prav 
ob skorajšnji 50 letnici enote. Enoto Najdihojca danes obiskuje 
12o otrok prvega in drugega starostnega obdobja.
Današnji Najdihojčki so prav tako razigrani in vedoželjni ter včasih 
nagajivi in razposajeni, kot otroci pred 50 leti ali v Levstikovem 
času. Močno se je spremenilo le okolje in način življenja, vzpo-
redno z njim pa tudi kakovost pedagoškega dela in pedagoškega 
poklica v celoti.
Izboljšani prostorski pogoji bodo omogočali še kvalitetnejše izva-
janje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in zagotavljali ugodnejše 
pogoje za doživljanje vrtca kot varnega in spodbudnega okolja ter 
enakih možnosti za vsakega posameznika. Strokovni delavci pa 
bodo z odgovornim in strokovnim delom ter spoštljivim odnosom, 
tudi prihodnje, generacije litijskih malčkov vzgajali za samostojno 
in igrivo življenje

5. ljubitEljSki konjEniški klub litijA 
Ljubiteljski konjeniški klub Litija je v svoji 30 letni zgodovini ustva-
ril veliko pomembnih kamenčkov v mozaiku razvoja konjeništva, 
tako na državnem kot občinskem nivoju. Iz njihovih vrst prihajajo 

tudi ustanovitveni člani slavne Valvazorjeve konjenice in odmevnih 
viteških iger na gradu Bogenšperk. S svojimi konji in člani so sode-
lovali pri obuditvi številnih prireditev v občini in aktivno sodelovali 
pri izdelavi ene prvih kartografiranih konjeniških poti v Sloveniji-
-Konjeniških poti po Zasavju, kar pomeni tudi v občini Litija.
Njihovi tekmovalni rezultati so šteti v desetinah prvih, drugih in 
tretjih mest na državnih western tekmah. Izkazali so se tudi kot 
uspešni organizatorji tekmovanj na državnem in lokalnem nivoju. 
Prihodnost vidijo predvsem v izobraževanju in vzgoji mladih tekmo-
valcev in ljubiteljev konj ter v vzgoji in treningu kakovostnih konj. 
Zavedajo pa se, da konjeniški šport ni samo šport, temveč je to 
vzgoja v sočutju, solidarnosti, delu in vztrajnosti. Konji niso le špor-
tno orodje temveč so predvsem učitelji za življenje.

6. Alojzij GrEbEnC 
Alojzij Grebenc je župnik, ki je do svojega sedmega leta živel v Lju-
bljani, leta 1957 se je družina preselila v Gabrovko. Tu je obiskoval 
osnovno šolo, po zaključku se je kot petnajstleten fant odpravil v 
Srednjo lesno industrijsko šolo v Škofji Loki. Kasneje je nadaljeval 
študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Duhovniška pot ga je najprej 
peljala v Mirno Peč na Dolenjskem, nato je kot kaplan služboval 
šest let v Šmartinu pri Kranju in 16 let kot župnik v Besnici nad 
Kranjem. Že 23 let je njegovo življenje povezano z župnijo Dol pri 
Ljubljani.
Rad se druži z ljudmi tudi izven cerkve in sodeluje v lokalni skupno-
sti kot aktiven član družbe ter skuša graditi mostove med ljudmi. A 
z Gabrovko je ostal oz. ostaja vsa leta še kako povezan, tudi ali še 
zlasti, zaradi svojega hobija. Ta zajema zgodovino oz. raziskovanje, 
brskanje po dokumentih, zapisih v arhivih. Pravi, da je to njegov 
najljubši način preživljanja dopusta. O Gabrovki je g. Alojzij pisal 
že v svoji diplomski nalogi (1976), l. 2012 je izdal knjigo z naslo-
vom Moja, tvoja, naša, ki govori o Župniji Sveti Križ - Gabrovka. V 
letošnjem letu pa je izšla strokovna monografija TO SMO MI. Gre 
za obsežno delo (728 str.), v katerem je avtor opisal Gabrovko z 
okoliškimi kraji. Knjiga je neverjetno bogat dokument časa in pro-
stora, v katerem živimo. Osnovno načelo avtorja je predstaviti vse 
ustanove, ki so postavljale in še postavljajo okvire življenja ljudi in 
so kot take vplivale in še vplivajo na vsakodnevno življenje vseh, 
ki so živeli in živijo v skupnosti. Avtor je v svojem izjemnem delu 
zapisal; »spominjati se pomeni živeti« in tako bo knjiga večna priča 
življenja, ki bo pričala o obstoju, o tem, kako s svojimi dejanji za-
znamujemo čas in kakšne sledi puščamo.

7. boGomir viDiC 
Bogomir Vidic že 18 let vodi Medobčinsko društvo invalidov Litija 
-Šmartno. V tem času društvo beleži izredno pomembne dosežke 
predvsem v vsebini, obsegu in organizaciji društvenega delovanja 
ter nenazadnje v številčnosti članstva, ki se je iz 200 povečalo na 
950, od katerih je 2/3 invalidov s priznanim statusom, 1/3 pa je 
podpornih članov. S svojim delovanjem, ki je opredeljeno v osmih 
socialnih programih skuša MDI kar v največji meri pomagati inva-
lidom pri premagovanju ovir in vključevanju v neodvisno in ena-
kopravno življenje. Je izredno vztrajen in nepopustljiv, kar mu je 
pomagalo tudi pri gradnji Doma invalidov. Je pobudnik konstruktiv-
nega sodelovanja in vključevanja v lokalno skupnost in vedno strmi 
k temu, da člani društva znajo in zmorejo svoje aktivnosti pokazati 
in predstaviti širši družbeni skupnosti. Je velik zagovornik meddru-
štvenega povezovanja in sodelovanja, pri čemer se zelo zaveda tudi 
razumevanja lokalne skupnosti.

8. mArijA zAjC 
Marija Zajc je predsednica društva izgnancev KO Litija od leta 
2012. V teh devetih letih je društvo postalo prepoznavno, saj 
skupaj s člani upravnega odbora skrbi, da se ohranja spomin na 
izgnance, ki so pretrpeli grozote druge svetovne vojne. Društvo po-
sveča veliko skrb dobremu počutju in zdravju svojih članov, zato 
redno organizirajo najrazličnejša druženja in tudi letovanje za svoje 
člane. Marija Zajc s ponosom pove, da je vrsto let aktivno delala 
na kmetiji, ki se ukvarja z mlečno proizvodnjo in je ena večjih v 
naši občini. V zadnjem obdobju je delo na kmetiji prepustila mlaj-
ši generaciji, zato sedaj svoj čas nameni prostovoljskemu delu, 
ne le v društvih, temveč se z velikim veseljem priključi najrazlič-
nejšim humanitarnim akcijam. V sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je orala ledino na področju organiziranja kmečkih žena 
in bila zraven tudi v devetdesetih, ko so iz aktivov kmečkih žena 
nastajala društva kmetic. Njeno prizadevno in srčno udejstvovanje 
na področju kmetijstva je bilo nagrajeno v letu 2006, ko je bila, 
povsem zasluženo, izbrana za kmetico leta na področju države  
Slovenija.
Marija Zajc je vsa ta leta družbeno aktivna tudi na področju lokalne 
skupnosti, saj je že vrsto let članica različnih odborov občinskega 
sveta občine Litija.

9. blaž Zarnik
Pri proučevanju arhivskega gradiva o zgodovini litijskega rudnega 
polja, v katerem ima osrednje mesto Rudnik Sitarjevec ugotavlja-
mo, da gre za bogastvo narave, ki je v preteklosti globoko zazna-
movalo življenje in delo ljudi v teh krajih. Tudi to dejstvo je spodbu-
dilo Blaža Zarnika, dipl. ing. geologije, da je v letu 2002, 37 let po 
zaprtju rudnika, skupaj s še nekaterimi raziskovalnimi navdušenci, 
ponovno vstopil vanj. S pomočjo starih zemljevidov, so poiskali 
lokacijo rudnika in pričeli s strojnim kopanjem povsem zaminira-
nega in zaraščenega vhoda. Predvsem so želeli preveriti nevarnost 
morebiti ujetih jamskih vod, ki se pretakajo po 40 kilometrskih 
rovih in so v preteklosti že ogrožale naše mesto. Toda čakalo jih je 
presenečenje. V zapuščenih rovih so odkrili čudovite in edinstvene 
limonitne kapnike, ki zrastejo tudi do pet centimetrov na leto. Bla-
žu Zarniku, velikemu poznavalcu in strokovnjaku geologije, je po-
stalo jasno, da je to izredna znamenitost za litijski in tudi slovenski 
prostor. Navdušenje je prenesel na vse, ki so odgovorni za razvoj 
turizma v občini in pričel je nastajati rudarski projekt Sitarjevec, ki 
v muzejskem delu predvideva 632 metrov urejenih in varnih poti. 
V letu 2017 je občini Litija uspelo dokončali prvih 100 metrov izvo-
znega rova, v letu 2021 pa še nadaljnjih 400 metrov glavnega rova. 
Na občini Litija se zavedamo, da je le Zarnikova osebna preda-
nost rudniku ter njegovo natančno poznavanje razmer v tem delu 
litijskega podzemnega sveta, omogočilo nemoten potek in dokon-
čanje del. V vseh nas, pa kot sodelavec in strokovnjak, vzbuja po-
polno zaupanje, saj je prvovrsten skrbnik rudnika, ki je pripravljen 
kadarkoli vstopiti v opuščen rov in iz njega prinesti nov eksponat 
za dopolnitev geološke zbirke.

UREjEN CERKVENi GRaBEN  
Na SaVi 

Cerkveni graben je hudourniški vodotok, s strmo in ero-
dirano strugo nad naseljem Sava, ki ob visokih vodah, iz 
zaledja prinaša večje količine plavin. Kineta skozi naselje 
je bila premajhna, da bi poleg visokih voda prevajala tudi 
plavine, zato jo hudournik ob ekstremnih razmerah zasi-
pa, nazadnje se je tak dogodek pripetil v nočnem neurju, 
13. julija 2018.

Projekt izvedenih del je zajel  64m dolg odsek hudournika 
na zgornjem delu vasi. Zgrajena  je bila pregrada  za za-
drževanje hudourniških plavin, z možnostjo akumulacije 
45m3. Objekt je izdelan kot zaplavno-prepustni z grablja-
mi, da drobnejše frakcije voda odnese naprej, debelejše 
skale in vejevje pa ostaneta v zaplavku pregrade. Poleg 
ureditve pregrade, so se zavarovale  tudi brežine in dno 
struge. Vrednost del, ki jih je izvedel Hidrotehnik je cca 
52.216 eur.

obnoVLjeno oTroŠko iGriŠče  
OB MaiStROVi UliCi 

Občina Litija je naročila sanacijo nabrežine pod Grbinsko 
cesto z ureditvijo odvodnjavanja. Istočasno je preuredila 
otroško igrišče in postavila nekaj novih igral. 

(Nadaljevanje 
s 1. strani) prejemniki priznanj občine LiTija za LeTo 2021
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»OBRTNIŠKI 
KOTIČEK«

Podjetje AVTO USLUGA TRGOVINA REZERVNIH 
DELOV ANTON SOKLIČ S.P. je družinsko pod-
jetje, ki sva ga ustanovila z ženo leta 1996 in 
trenutno zaposluje pet ljudi. Po 15 letih izku-
šenj na avtoservisu v Ljubljani sem se odločil 
za samostojno podjetniško pot in v Šmartnem 
odprl trgovino z avtodeli. 
Zaradi velikega povpraševanja po vgradnji no-
vih delov sva se leta 2000 odločila za gradnjo 
nove, moderne avtomehanične delavnice v Vin-
tarjevcu. Delavnica je najprej nudila avtoser-
visne storitve z avtodiagnostiko in vulkanizer-

stvom, potem sva zaradi povečanega povpraševanja ponudbo razširila še z avtooptiko in 
servisom klima naprav. 
V našem podjetju sodelujemo tudi s srednji-
ma šolama iz Ljubljane in Zagorja, preko ka-
terih usposabljamo učence.
Na servisu nudimo redne servise, izvajamo 
popravila in zamenjave izpuha, zamenjave 
zobatega jermena, pogonskih verig, sklopk, 
popravila podvozja z avtooptiko, pripravlja-
mo vozila za tehnični pregled, nudimo servis 
klima z diagnostiko, avtoelektriko,....
Stranke so podjetja in fizične osebe z bližnjih 
in daljnih krajev.
V trgovini z avtodeli v Šmartnem nudimo celotno ponudbo za vaš avto. Na voljo imamo 
originalne in originalom enakovredne kakovostne rezervne avtodele, nudimo tudi: tipske 
avtoprevleke in avtotepihe, tekočine, aditive, motorna olja, zavore, vse za servis, akumu-
latorje, podvozje, dodatno opremo, vse vrste pnevmatik (osebne, van, suv, moto,...). 
Vsem dosedanjim strankam in poslovnim partnerjem hvala za zaupanje!

Lepo vabljeni na naš servis in 
trgovino z avtodeli.

Anton SOKLIČ

LiTijski Tek 2021 – LiTija Teče
Iskreno - na začetku Litijskega teka 2021 nas je malo skrbel odziv 
tekačev na letošnji Litijski tek, saj ni bil tekmovalne narave. Ob 
zaključku smo naravnost navdušeni nad njim. odzvalo se vas je 
kar 2675 tekačev iz vse slovenije – piran, mozirje, ljubljana, 

domžale, celje,... pretekli smo 8877 kilometrov.
Sobota v prvi polovici junija je bila ponavadi rezervirana za Litijski tek, a na žalost je letos Val-
vazorjev trg sameval. Tekačice in tekači tokrat niste tekmovali v teku ampak sodelovali pri zbiranju 
kilometrov v skupno kvoto. 
Zaradi trenutnih zdravstvenih 
razmer smo se letos odločili 
tek prilagoditi, saj je že lansko 
leto odpadel. Tekli so stari in 
mladi, od vrtčevskih otrok, do 
starejših občanov. Neuraden 
cilj oz. želja je bila nabrati to-
liko kilomterov kot je razdalja 
med Litijo in Tokiem, saj je 
leto 2021 olimpijsko leto. In 
uspeli smo – pritekli smo na 
japonsko!!!!
Tekli so otroci iz vseh vrtče-
vskih enot iz Občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, in sicer 920 
otrok. Skupaj so zbrali 184 
kilometrov. Sodelovali so tudi 
osnovnošolci iz omenjenih 
občin, kar 1452 in skupno pretekli 4.771,7 kilometrov. Tekli so tudi dijaki litijske gimnazije – 130 
dijakov je v skupno kvoto prispevalo 283 kilometrov. Foto utrinke tekov si lahko ogledate na FB 
strani Šport Litija.
V teku posameznikov vas je sodelovalo kar 140. Zbrali ste neverjetnih 3921,4 kilometra. Kot 
zanimivost naj omenimo, da je eden izmed tekačev pretekel kar 52 kilometrov v enem kosu, spet 
drugi pa prispeval kar 345 kilometrov. 
Vsi, ki so pretekli več kot 2 kilometra so dobili simbolično nagrado, posamezniki s pretečenimi 
več kot 10. pa so bili vključeni v žreb za glavne nagrade:
Mojca Justin, Klemen Žnidar in Slavka Petraš – superge HOKA ONE ONE po izbiri
Tadej Jurkovšek, Aleksandra Perko in Ratko Kršič – kupon za masažo
Metka Podgornik in Nataša Breznikar – tekaška majica 
Barbara Benko – tekaški nahrbtnik.
Organizatorja, Občina Litija in Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, se zahvaljujeta vsem so-
delujočim. Se vidimo naslednje leto na Valvazorjevem trgu. Šport ZKMŠ Litija

Spoštovane občanke in občani!
poslanici in voščilu predsednika vlade republike slovenije in  
slovenske demokratske stranke ob dnevu državnosti se pridružujemo:

• Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Boris Doblekar
• Podžupan Občine Litija Filip Fele
•  Občinski svetniki SDS Občine Litija Petra Bukovšek Batič, Matjaž Gospeti,  

Filip Fele, Boris Doblekar
• Predsednik in člani Izvršilnega odbora SDS Litija

Srečno Slovenija!

obmoČno Združenje veteranov
vojnE zA SlovEnijo litijA-šmArtno

vabi

vse svoje člane na proslavo ob dnevu državnosti.
Proslava bo v petek, 25. 6. 2021, ob 10. uri, v »PARKU OSAMOSVOJITVE« 

na Valvazorjevem trgu v Litiji (bivša trgovina Borovo).
Slavnostni govornik bo gospod Jelko Kacin,  

govornik v času zasaditve lipe.
Po krajšem kulturnem programu bo potekalo družabno srečanje.

Vljudno vabljeni!

CEPljENjE V ZD litija Za VSE,  
TUDi nenaročene!

Iz Zdravstvenega doma Litija sporočajo, da vabijo vse občane in občanke Litije in Šmar-
tnega pri Litiji na cepljenje proti COVID-19. Cepiva imajo dovolj.

Cepljenje poteka za vse, tudi nenaro-
čene, vsak dan od ponedeljka do pet-
ka, od 07.30- 13.30.
S seboj prinesite zdravstveno kartico 
in osebno izkaznico.
S cepljenjem bomo pripomogli k sku-
pni zajezitvi epidemije COVID-19 in vr-
nitev v normalno življenje.

EnoStAvno in PrijAzno  
Za obČanke in obČane 

 smspass prijava 
Občinska uprava občine Litija spo-
roča, da so se odzvali pozivu MJU in 
Ministrstva za zdravje, da se kar najve-
čjemu številu državljanov in državljank 
omogoči samostojen dostop do porta-
la zVEM in s tem trajno omogoči do-
stop do svojih zdravstvenih podatkov 
(vključno s potrdili o cepljenju, testira-
nju in prebolevnosti). Obrazce in tudi 

dodatna pojasnila in informacije dobite, v času izvajanja cepljenja, v cepilnem centru 
ZD Litija.
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TačkoV FesTiVaL 
lEtOS VSE DO  

27. jUnija!
Do 27. junija imate čas, da 

sodelujete v zanimivi spletni igri S TAČKOM PO 
MESTU ter na LIKOVNEM IN FOTOGRAFSKEM 
NATEČAJU! 
S sprehodom po mestu, skozi igro in uganke 
spoznajte Tačka, njegov festival in si prislužite 

lepe nagrade! Imeti morate naloženo aplikacijo 
za branje QR kod in slediti namigom po mestu. 
Taček je namreč po mestu skril 10 točk in naj 
prišepnemo, da jih lahko najdete ob kulturnih 
ustanovah, s katerimi Taček sodeluje ter še… 
tam, kjer se otroci zelo radi zadržujejo. 
Vrtčevske otroke in šolarje 
prve triade smo povabili na 
oglede oddaj Radovednega 
Tačka in otroci so bili nav-
dušeni. Nekatere skupine 
so obiskali Taček ter nje-
govi pasji prijatelji (hvala 
Mateji Šteferl in Nini Prcač 
Dolinšek). Vzdušje je bilo 
fenomenalno, vendar smo 
vsi pogrešali skupna druže-
nja v parku. (foto: Žiga Lupše) Vsi pridni slikarji 
in fotografi imateše čas, da pošljete svoja dela 
na natečaj! Pripravili bomo razstavo v Knjižnici 
Litija in v avli Občine Litija! 
Na povezavi https://www.youtube.com/
watch?v=WC2dMMcOo0k - Nace Simončič, 
človek za vse čase, 2021 si lahko ogledate za-
nimiv spletni dogodek.
Društvo Tačke in Repki so letos Tačkov festi-
val obeležili s sprehodom po mestu in skupaj  

iskali skri-
te Tačkove 
točke. Hvala 
vsem, ki ste 
si vzeli čas! 
Več izveste 
na spletnih 
straneh kcli-
tija.si in knji-

žnica-litija.si ter na Tačkovem Facebook profi-
lu: Tačkov festival Litija! Pri izvedbi letošnjega 
festivala sodelujemo: Knjižnica Litija, Kulturni 
center Litija, Glasbena šola Litija Šmartno, 
Mestni muzej Litija in Mladinski center Litija. 

NaPOVEDUjEMO….
festival slovo poletju – 3 dni – 25.8. – 
27.8. nA trEH lokACijAH Po mEStu, z Žen-
sko in moško vokalno skupino Litija, Pihalnim 
orkestrom Litija ter z gosti! Več pa v prihodnji 
številki! Spremljajte našo spletno stran kclitija.
si ter Facebook profil Kulturni center Litija! 
Pripravljamo novo sezono otroških matinej, 
gledališkega abonmaja in pogovornih srečanj 
Približevanja ter upamo na najboljše! O vsem 
vas bomo pravočasno obveščali. Zelo se vese-
limo, da se končno spet začnemo srečevati v 
Kulturnem centru Litija! 

POlEtjE V MEStNEM 
MUZEjU litija

Vabljeni tudi v poletnih dneh 
na ogled naših razstav. Vas zanima kako izgle-
da žlindra(ostanek topljenja rude), ki sega kar 
3000 let nazaj, s čim so se preživljali Litijani v 
preteklosti, kje so mladi preživljali poletja in s 
kakšnimi fotoaparati so jih ujeli v objektiv. Vse 
to in še več v našem muzeju!
Vabljeni k ogledu gostujoče razstave VOJNA ZA 
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991, ki so jo pri-
pravili v Zvezi policijskih veteranskih združenj 
Sever in bo na ogled preko poletja.
Prelomni dogodki pred 30 leti so v vsakem Slo-
vencu pustili močan pečat o dneh, ko se je Slo-
venija osvobajala spon in vezi s takratno sku-
pno državo Jugoslavijo. V tistih junijskih dneh 
pred razglasitvijo samostojnosti, so bile dovo-
ljene sanje, a nov dan po razglasitvi je prinesel 
streznitev in naselil strah in nejevero med ljudi.
Predvsem priporočamo mlajšim generacijam, 
da si razstavo ogledajo v spremstvu staršev 
ali babic in dedkov in spoznajo, da samostojna 
država ni podarjena, temveč je bilo treba zanjo 
preliti tudi kri.

PRiPRaVljaMO NOVO RaZStaVO  
O REKi SaVi

Skupaj z Društvom LILA zbiramo zgodbe o Savi. 
Poznate kakšno zanimivo zgodbo vaše družine, 
ki je povezana z našo reko? Ste se tam kopali 
ali igrali ko-
šarko ob nje-
ni neposredni 
bližini? Imate 
kakšno staro 
fotograf ijo? 
Pokličite nas 
na 070 430 
202, pišite 
nam na muzejlitija@zkms-litija ali se oglasite v 
muzeju. Zelo veseli bomo vseh informacij!
URADNE URE OGLEDOV:
Torek – petek 8.00-12.00
Torek in četrtek 17.00-19.00
Sobota 10.00-12.00

KNJIŽNICA LITIJA
bralna značka  

in bralne majčke
Branje za bralno značko je za nami; okrog 1400 
otrok iz obeh občin, iz vrtcev in šol, je za nove 
spodbude in nagrado prejelo majico. Tudi letos 
z motivi ilustratorja Gabrijela Vrhovca. Vsem 
sodelujočim izrekamo pohvale in čestitke, 
mentorjem pa zahvalo za pomoč in sodelova-
nje – ter seveda spodbude bralcem. 

Brati inu obstati
Ob osrednji knjižnici v Litiji je na opornem zidu 
v maju in juniju nastajala javna slika, oljna fre-

ska. Prikazu-
je Primoža 
Trubarja, ki 
nam prinaša 
knjige. Sim-
bolika dosto-
pnosti branja 
in knjig, ki so 
danes na do-
segu rok oz. 

klika, je velika. Z branjem bomo ohranjali svojo 
lastno in narodno kulturo, identiteto. Avtorica 
freske je Natalija Borišek, članica društva Lila, 
mentor umetniškega dela je mag. Zoran Poznič. 

Tačkov likovni in fotografski 
natečaj

Deseti Tačkov festival poteka do konca junija, 
otroci lahko risbe in fotografije oddajo do 27. 6. 
Tema natečaja je: Taček je pogrešal prijatelje. 
Najboljše izdelke bomo nagradili, vse pa razsta-
vili v galeriji knjižnice in avli občinske stavbe. 
Informacije o natečaju najdete na spletnih stra-
neh Knjižnice Litija in Kulturnega centra Litija. 

poletavci
Že nekaj let Knjižnica Litija sodeluje v projektu 
Poletavci in NajPoletavci. Kljub epidemiji v lan-
skem letu, smo bili nad odzivom prijetno pre-
senečeni in upamo, da bo tudi letos med po-
čitnicami bralo veliko mladih bralcev. Seznami 
za vpisovanje prebranega so že na voljo v naših 

knjižnicah, pa tudi na spletu. Vabljeni k sodelo-
vanju, glavna nagrada za izžrebanega poletav-
ca je elektronski pikado. Prav vsi pa prejmejo 
priznanje in majico. Naj se branje prične!

Furmani
Knjiga o furmanih je izšla v juniju letos, pri 

nastanku je sodelovalo prek 
80 pripovedovalcev in dru-
gih sodelavcev, vse od jeseni 
2020 so se na terenu zbirale 
in zapisovale zgodbe iz pre-
teklosti. Srečanje z avtorji in 
vsemi, ki jim je ta tematika 
dediščine blizu, bo ob pred-

stavitvi knjige na gradu Bogenšperk, 14. julija, 
ob 19. uri.

Poletne pravljične urice bodo!
S poletnima mesecema se v Knjižnico Litija 
vračajo počitniške pravljične in ustvarjalne uri-
ce. Vsako sredino dopoldne v juliju in avgustu 
se bodo otroci, pa tudi prijavljene skupine iz 
vrtcev, lahko oglasili v Knjižnici Litija, na pra-
vljični urici. Zaradi priprave vsebin in prostora 
bodo prijave obvezne. Povezovale nas bodo 
pravljice, lutke, knjige, družabne igre in nova 
spoznanja. 

120-letnica rojstva dr. slavka Gruma
Dr. Slavko Grum je povezan z več slovenski-
mi mesti, po njem so poimenovali šole, ulice, 
imamo Grumovo nagrado za najboljše dramsko 
delo, avgusta pa bo v Šmartnem dobil še svoj 
doprsni kip. V nedeljo, 1. avgusta bo na Sta-
retovem trgu spominski dogodek, z odkritjem 
kipa, ki ga bo izdelal akad. kipar Anže Jurko-
všek. 

poletni delovni čas v knjižnici  
litija in Šmartno

V juliju in avgustu bosta obe knjižici delovali po 
poletnem urniku; poletni delovni čas bo veljal 
tudi za knjižnico v Gabrovki. Ostala izposojeva-
lišča potujoče knjižnice bodo med počitnicami 
zaprta. Aleksandra MAVRETIČ

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Tekmovanje iz znanja 

zgodovine
V šolskem letu 2020/2021 je potekalo tekmo-
vanje iz znanja zgodovine, z naslovom Od žele-
zne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla. 
Termin šolskega tekmovanja je bil razpisan 22. 
3. 2021, vendar se ga zaradi karantene večina 
učencev ni udeležila. Razpisan je bil nadomestni 
termin 2. 4. 2021. Tekmovanje se je v drugem 
terminu, zaradi ukrepa vlade Republike Slove-
nije o zaprtju šol, organiziralo na daljavo. Sku-
paj se je tekmovanja udeležilo dvajset učencev 
osmih in devetih razredov. Bronasta priznanja 
je prejelo šest učenk: Ala Cvetežar, Julija Petrič, 
Klara Mahkovic Lamovšek, Ella Zenković, Sara 
Medved iz 9. a in Evelin Škrabanja iz 9. b. 

Mentorica Andreja ŽBOGAR Perakis

Državno tekmovanje iz biologije
V petek, 16. 4. 2021, je potekalo državno tek-
movanje iz znanja biologije za Proteusova pri-
znanja. Udeležilo se ga je dvanajst učencev 
Osnovne šole Litija. Devetošolci Barbara Ro-
zina, Klara Mahkovic Lamovšek, Sara Medved, 
Domen Dobravec in osmošolka Zarja Ribič so 
osvojili srebrno Proteusovo priznanje. 

Mentorica Maja KLOPČIČ

Državno tekmovanje iz kemije
V četrtek, 13. 5. 2021, je potekalo državno tek-
movanje iz znanja kemije za Preglova priznanja. 
Udeležili so se ga štirje učenci Osnovne šole Li-
tija. Osmošolec Jaka Polesnik je osvojil srebrno 
Preglovo priznanje. Mentorica Renata KRALJ

Državno tekmovanje iz znanja fizike
V soboto, 8. 5. 2021, je potekalo državno tek-
movanje iz znanja fizike. Tekmovanja so se iz 

Osnovne šole Litija udeležili Jaka Polesnik in 
David Marolt osmega razreda ter Jurij Cvikl iz 
devetega razreda. Vsi trije učenci so osvojili 
srebrno Stefanovo priznanje.

Mentor Robert BUČEK

Državno tekmovanje  
iz matematike

V soboto, 15. 5. 2021, je potekalo državno tek-
movanje iz znanja matematike. Tekmovanja se 
je udeležilo šest učencev Osnovne šole Litija. 
Srebrno Vegovo priznanje so osvojili Rok Prija-
telj in David Lokar iz šestega razreda ter Ema 
Vidmar iz sedmega razreda.

 Mentorji Robert BUČEK, Alen DIVJAK,  
Angela MAROLT

Državno tekmovanje  
iz slovenščine

V soboto, 22. 5. 2021, je potekalo državno 
Cankarjevo tekmovanje za učence 8. in 9. ra-
zredov. Učenki Ala Cvetežar in Nur Oshish sta 
prejeli srebrno Cankarjevo priznanje. Vsem 
učencem in mentorjem iskreno čestitamo!

osnovna šola Litija  
uspešno dosegla normo  

za Litijski tek
Litijski tek 2021 je potekal od sobote 8. maja, 
do petka 4. junija 2021. Tek tokrat ni bil tek-
movalne narave. OŠ Litija je imela s strani 
organizatorja določen cilj preteči več kot 350 
kilometrov. Odziv učencev je bil zelo dober, 
saj smo skupaj na OŠ Litija in vseh njenih 
podružnicah pretekli več kot 1100 km. Vsem 
sodelujočim je organizator podelil spominska  
darila. Mentor Urban HAUPTMAN

slovenija praznuje 30 let
Osnovna šola Gradec je ob 30-le-

tnici osamosvojitve Slovenije pripravila razsta-
vo, ki se je poklonila devetim značilnostim, ki so 
za Slovenijo in Slovence pomembne od nastan-
ka narodne identitete v 16. stoletju dalje.
Slovenija v imenu nosi devet črk. Razstava raz-
kriva devet ključnih gradnikov naše države. To 
so: Slovenija v številkah, ljubezen do narave, 
športa, glasbe in kulinarike, osamosvojitev, vre-
dnote Slovencev, Emigracije, narodno prebuja-
nje, izumitelji, junaki Slovencev in Arhaizmi.

Razstava je prikaz raziskovalnega dela učencev v 
okviru projekta, ki je potekal na OŠ Gradec in v 
katerega so učenci tretje triade vložili veliko dela. 
Projekt se bo zaključil s skupnim pohodom učen-
cev, učiteljev in staršev na Geoss 25. 6. 2021.
Naj zaključim z besedami učenke Nadje Brun-
ček: »Po 30 letih obstoja naše države prihaja 
čas, ko se zavedamo, da je država nekaj vsem 
skupnega in da moramo z njo lepo ravnati. Na 
trenutek, ko smo se enotno odločili, da se kot 
narod podamo na pot osamosvojitve, moramo 
biti izjemno ponosni.« Anita MIRJANIć

Tekmovanja na oŠ Gradec 
Kljub posebnemu in napornemu šolskemu letu 
so se učenci OŠ Gradec udeležili različnih tek-
movanj. V letošnjem letu je bilo zaradi razmer v 
državi tekmovanje iz znanja geografije izvede-
no dvostopenjsko, kar pomeni, da območnega 
tekmovanja ni bilo.
Na šolskem tekmovanju v mesecu marcu so 
si učenci OŠ Gradec priborili osem bronastih 
priznanj. Vsi so pokazali veliko geografskega 
znanja in širine. Na državno tekmovanje se je 
uvrstila nuša Šef. Uradni rezultati so razglasili, 
da je bila nuša ena izmed najuspešnejših v 
državi in je osvojila zlato priznanje.   

Manca POGLAJEN
Na šolskem tekmovanju logična pošast so 
učenci osvojili 20 bronastih in 18 bisernih pri-
znanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 16 
učencev ter dosegli 4 srebrna, urban indof pa 
je prejel zlato priznanje.  Astrid ŽIBERT
Na šolskem tekmovanju iz logike, so si učenci 
OŠ Gradec priborili 13 bronastih priznanj. Na 
državno tekmovanje so se uvrstili štirje učen-
ci. Državno tekmovanje bi morali izpeljati v 
oktobru, a se je zaradi zaprtja šol prestavilo 
v pomlad, ko so se naši štirje učenci pomerili 
z ostalimi odličnimi logiki v naši državi. Vsi so 
dosegli dober rezultat in pokazali veliko znanja. 
Z veseljem sporočam, da je nuša Šef dosegla 
13. mesto v državi in s tem tudi zlato prizna-
nje. Astrid ŽIBERT

Uspešno smo izpeljali 7. tekmovanje v znanju 
naravoslovja kresnička. Udeležencev tekmo-
vanja je bilo letos na OŠ Gradec 85, kar 38 pa 
jih bo prejelo bronasto priznanje.
Čestitam vsem sodelujočim, učencem in uči-
teljem, ki ste kljub nenaklonjenim okoliš či nam 
našli čas za eksperimentiranje in spopadanje z 
nalogami na tekmovanju. Anita KUŠAR

Na državnem tekmovanju iz fizike za Stefano-
vo priznanje so vsi štirje naši sodelujoči učenci 
dosegli srebrna priznanja.  Astrid ŽIBERT

Za Cankarjevo priznanje na tekmovanju iz slo-
venščine je v 4. in 5. razredih tekmovalo 20 
učencev, 9 izmed njih pa jih je prejelo bronasto 
priznanje. Na predmetni stopnji je tekmovalo 
21 učencev, 8 izmed njih pa je dobitnikov bro-
nastega priznanja. Državno tekmovanje je bilo 
letos izvedeno na daljavo. Udeležili sta se ga 
dve učenki, ena izmed njiju je prejela srebrno 
Cankarjevo priznanje. Bojana KOTAR

Na šolskem tekmovanju iz znanja nemščine so 
tekmovali štirje tekmovalci. Prejemnica brona-
stega priznanja je učenka iz 9. razreda, nihče 
pa se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

Darija KOKALJ

V 7. razredu je dvojica sedmošolk z oddanim 
videoposnetkom osvojila bronasto priznanje iz 
angleščine na državnem tekmovanju. Poleg 
bronaste dvojice so na tekmovanju sodelovale 
še tri skupine naših sedmošolcev.
V 8. razredu je na šolskem tekmovanju iz an-
gleščine tekmovalo osem učencev, a nihče ni 
prejel priznanja ali se uvrstil na državno tek-
movanje.
V 9. razredu je tekmovalo 13 učencev, osem od 
teh je prejelo bronasto priznanje. Na državno 
tekmovanje se je uvrstila ena učenka in si iz 
angleščine prislužila srebrno priznanje.

Luka LAVRIN

Na šolskem tekmovanju iz biologije so tri de-
vetošolke dosegle bronasta Proteusova prizna-
nja. Na državno tekmovanje sta se uvrstili dve 
izmed njih, ena izmed njiju je dosegla srebrno 
Proteusovo priznanje.  Anita MIKŠA

Na šolskem tekmovanju iz vesele šole je so-
delovalo je 12 tekmovalcev z matične šole in s 
Podružnične šole Kresnice (sedem iz 4. razre-
da, dva iz 5. ter po eden iz 6., 7. in 9. razreda). 
Bronasta priznanja je osvojilo 5 učencev (dva 
iz 4. ter po eden iz 6., 7. in 9. razreda). Na dr-
žavno tekmovanje sta se uvrstila učenec iz 6. 
in učenka iz 9. razreda.  Mateja GORŠE

Pri matematiki so za Vegovo priznanje tekmo-
vali 203 učenci od 1. do 9. razreda. Dosegli so 
73 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje 
so se uvrstili štirje učenci (dva sedmošolca, en 
osmošolec in en devetošolec). Na državnem 
tekmovanju iz matematike so naši učenci do-
segli 3 srebrna priznanja (oba sedmošolca in 
devetošolec). Tina HOJNIK

Iskrene čestitke vsem sodelujočim, posebej pa 
še prejemnikom priznanj!



PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA HOTIČ
UčenCi poŠ HoTič TekLi za LiTijski Tek 

Žal covid-19 še vedno bolj ali manj kroji naš vsakdanjik, a mi se nikakor ne damo. V lanskem letu 
je mnogo takšnih in drugačnih prireditev žal odpadlo, smo pa zato ljudje v tem času postali iznaj-
dljivi in prilagodljivi. Tako je letos tudi Litijski tek pote-
kal malce drugače. Tekli smo na daljavo, v mehurčkih. 
Hotički smo idejo zgrabili z obema nogama in smo tekli 
čisto vsak dan, ko nam niso nagajale dežne kapljice. 
Vreme je letos res muhasto, a kilometre smo pridno 
seštevali. S pomočjo aplikacije smo izmerili in izrisali 
pretečeno razdaljo za vsak razred posebej. Razdalja 
učencev 1. razreda je merila 1,12 km. 10 prvošolčkov 
je skupaj preteklo 125,1 km. Enako razdaljo je prema-
govalo tudi 7 učencev 2. razreda. Skupaj so pretekli 
112,69 km. Razdalja učencev 3. razreda je merila 1,29 
km. 5 tretješolcev je skupaj preteklo 67,95 km. Četrtošolcev je v tem šolskem letu 11. Njihova 
razdalja je merila 1,38 km. Skupaj so pretekli 144,58 km. Najdaljšo razdaljo pa so seveda imeli 

naši najstarejši učenci. Njihov prete-
čeni krog je meril 1,7 km. 10 petošol-
cev je tako skupaj preteklo 179,62 
km. Tokratni cilj teka ni bil tekmoval-
ne narave. Želeli smo predvsem, da 
gibanje zopet postane nepogrešljiv 
del našega vsakdana. Tekli smo vsi. 
Nekateri so razdaljo občasno prema-
govali tudi s pomočjo hoje, a z voljo 
in vztrajnostjo je bilo ob zaključku 
naše akcije takšnih korakov zelo, 
zelo malo. Še bolj vzpodbudno pa je, 

da je bilo kar nekaj takšnih učencev, ki jim je bil pretečeni krog premalo, zato so ga v istem dnevu 
pretekli celo dvakrat ali trikrat. 44 učencev POŠ Hotič in 2 učiteljici smo od 18.5. - 3.6. skupaj 
pretekli 773 km. BRAVO VSEM! Maruša KRNC

OŠ GABROVKA - DOLE
medpredmetna obravnava obsredozemskih pokrajin

V petek, 14. 5. 2021, smo imeli za učence od 6. do 9. razreda načrtovano ekskurzijo 
v Obsredozemske pokrajine. Zaradi razglašene epidemije in s tem povezanimi ukrepi 
smo morali izvedbo prilagoditi. Odločili 

smo se, da bomo Obsredozemske pokrajine spozna-
vali pri različnih predmetih: geografiji (lega, podne-
bje, poselitev in gospodarstvo), zgodovini (zgodovina 
obalnih mest), naravoslovju (sredozemsko rastje in 
morske živali), slovenskem jeziku (Srečko Kosovel, 
konstruktivistični izdelki), angleškem jeziku (podne-
bje, vreme), tehniki in tehnologiji (viadukti), likovni 
umetnosti (akvarel z morsko soljo), glasbeni ume-
tnosti (znani pevci, petje pesmi) ter gospodinjstvu 
(mediteranska prehrana). Vsak razred je imel 5 ur 
pouka v skladu s predmetnikom. Nastalo je veliko plakatov, ki smo jih obesili v večnamenski dvo-
rani in po hodnikih. Tematska sta bila tudi malica (kuhan pršut, kruh, paradižnik, sadje) in kosilo 
(jota, sladoled).  Ksenija PAVLIN

terensko delo pri turistični vzgoji
Učenci, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet turistična 
vzgoja, so imeli v sredo, 2. junija 2021, terensko delo v Li-
tiji. Obiskali so Turistično informacijski center, kjer jim je 
gospa Mojca Hauptman predstavila naloge in dejavnosti 
centra, novosti v turizmu in možnosti zaposlitve. Spoznali 
so kulturno dediščino starega mestnega jedra, si ogledali 
cerkev sv. Nikolaja, nato pa se odpravili do Rudnika Sitar-
jevec, kjer jih je pričakala simpatična vodnica. Učenci so 
v vodenem ogledu spoznali nastanek in zgodovino rudar-

stva na območju Litije ter delo v Rudniku Sitarjevec. Nekatere eksponate so lahko celo prijeli v 
roke in se prepričali o težaškem delu rudarjev. Pravo čarovnijo pa so doživeli s svetlobnim prika-
zom mineralov, ki so pričarali čudovito vzdušje v temnem rudniku. Po ogledu rudnika je sledila 
analiza pogojev za turizem v Litiji in njena turistična podoba. Terensko delo so zaključili s sladkim 
prigrizkom. TIC Litija se iskreno zahvaljujemo za sprejem in vodene oglede. Barbara TEŽAK

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

160 let obstoja šolanja  
v Hotiču

V letošnjem šolskem letu na Podružnični šoli Hotič 
praznujemo že 160-letnico obstoja šolanja. Davne-

ga leta 1860 so otroci iz Hotiča in okoliških krajev 
pričeli hoditi v šolo v staro župnišče, ki ga je leta 
1896 porušil potres. Leta 1898 so zgradili sedanjo 
zgradbo, ki je danes stara že več kot 120 let.
Ob jubilejni obletnici šolanja so učenci v okviru pro-
jekta 160 let hotiške učenosti spoznavali načine šo-
lanja zadnjih 160 let, se seznanjali s starimi običaji 
in opravili, z ljudskimi pesmimi in s plesi, pravljicami, 
z ročnimi spretnostmi, spoznavali so, kako je potekal pouk nekoč, raziskovali šolanje v preteklosti 
ter s tem razvijal in krepili medgeneracijske vezi ter spoštovanje do kulturne dediščine in prete-
klosti. V času podaljšanega bivanja so učenci neizmerno uživali v ribanju zelja, ličkanju koruze in 
stiskanju soka. Ob novem letu je izšel koledar 160 let hotiške učenosti, za zaključek projekta pa 
so učenci s pomočjo učiteljic pripravili virtualno prireditev, ki si jo je še vedno mogoče ogledati 
na internetni strani www.osgradec.si. Špela MAHKOVEC

Videokonferenčno srečanje eTwinning projekta  
scouts for a better future – saving the world in a classroom*

Organizacija združenih narodov je ob svoji 75-letnici organizirala izobraževanje zaposlenih v šol-
stvu, imenovano The Global Goals for Sustainable Development (Globalni cilji za trajnostni ra-
zvoj), ki so temelj tudi nekaterih eTwinning projektov. Zaradi naraščajoče svetovne populacije, 
prekomernega onesnaževanja in posega v okolje, revščine, spolne, rasne in druge nestrpnosti so 
globalni cilji usmerjeni v zmanjševanje in preprečevanje naštetih problemov. 

Osnovna šola Gradec je v začetku novembra 2020 
v sodelovanju s špansko šolo IES J Martinez Ruiz 
Azorin zasnovala projekt Scouts for a better future 
– Saving the world in a classroom* (Skavti za bolj-
šo prihodnost – Reševanje sveta v učilnici*), tik po 
prijavi projekta pa so se priključile še posamične 
šole iz Bolgarije, Ukrajine in Grčije. Na OŠ Gradec 
je bilo k soustvarjanju in uresničevanju ciljev pro-
jekta povabljenih devet devetošolcev.
V začetnih mesecih so bile aktivnosti namenjene 
spoznavanju učencev med seboj (dopisovanje, iz-
menjava mnenj na Forumu v portalu Twinspace, 
praznovanje božično-novoletnih praznikov). V no-
vem koledarskem letu pa so učenci pričeli z razi-

skovanjem perečih problemov, s katerimi se soočamo državljani Slovenije. Učenci so izpostavili 
probleme onesnaženosti zraka, voda in prsti, izpostavljenost revščini, neenakost spolov v družbi 
ter prepoznali, da so v naši državi načeti temelji medkulturne družbe. Na posamičnih videokonfe-
rencah smo se seznanjali s problematiko in skupaj iskali rešitve za odpravo ali zmanjšanje le-te. 
v sredo, 12. maja 2021, smo na šoli izvedli etwinning dan.
Ob 10. uri smo z učenci iz Bolgarije, Ukrajine in Grčije pričeli z videokonferenčnim srečanjem. 
Najprej so naši učenci predstavili prezentacijo o problemih v Sloveniji, za katere so predlagali tudi 
rešitve. Za njimi so splošne svetovne okoljske probleme predstavljali Bolgari, nato pa globalne in 
lokalne probleme še učenci iz Ukrajine. Zadnji so na vrsto prišli še Grki, ki so se osredotočili na 
lokalne težave v Tebah. Za konec smo se le še nasmehnili čudovitemu srečanju.

Vodja projekta: Manca POGLAJEN

NaRaVOSlOVNi tEDEN V SODElOVaNjU Z lOKalNiMi 
DRUŠtVi iN PRiDElOValCi

Svoboda prostora in možnost učenja, ki ga ponuja narava je izziv in velik užitek. V 
naravi ni umetnih igrač, so samo prijatelji in naravni materiali, ki služijo odličnemu 

spodbujanju učenja in doseganju učnih ciljev. V 1. in 2. razredu Podružnice s prilagojenim pro-
gramom že nekaj let poteka projekt Pouk v naravi. V letošnjem šolskem letu so se odločili, da se 
bodo povezali z lokalnimi društvi in pridelovalci ter tako obogatili načrtovane vsebine. V mesecu 

juniju, ko je narava ponudila nekaj več lepega vremena, so izvedli nara-
voslovni teden z naslovom Različna življenjska okolja. V ponedeljek so si 
ogledali kmetijo, živali na kmetiji, kmetijske stroje,… Opazovali so konje 
na paši, jih hranili in božali. Vznemirjenje je bilo še toliko večje, saj na tej 
kmetiji živi njihov sošolec Evgen. V to-
rek so obiskali čebelarja v Šmartnem. 
Spoznali so pomen čebelarstva, čebe-
lje izdelke, si nadeli pravi čebelarski 
klobuk ter varno opazovali čebelnjak. 
Pot jih je vodila skozi gozd, kjer so iz-
koristili bogastvo, ki ga ponuja gozdna 
učilnica. V sredo so dopoldan prežive-
li ob ribniku v Ponovičah. Najprej so 

raziskovali obrežje reke Save. Videli so kje se potok Mačkovna 
zliva v reko Savo. Skriti kotički na obrežju reke Save ponujajo 
bogat vir znanja o živalih in rastlinah v tem življenjskem okolju. 
Preostali del so namenili pogovoru o ribah in lovljenj rib v ribniku. Prav vsak učenec je imel svojo 
ribiško palico, s katero se je za nekaj trenutkov postavil v vlogo pravega ribiča. Pozornosti in 

koncentracije je bilo veliko, sreče z ulovom, pa tokrat 
bolj malo. V četrtek so se odpeljali na Primskovo. 
Spoznali so ovčjerejo, si ogledali pašnik ter pašo ovc. 
Od blizu so opazovali pava in njegovo pisano perje 
ter izkoristili sveže pokošene travnike za svobodno 
gibanje, tekanje in raziskovanje. Petek so namenili 
šolskemu vrtu in skrbi za gredico na kateri že pridno 
raste solata, čebula, redkvica, nadzemna koleraba in 
špinača. Teden je bi doživljajsko in učno zelo bogat. 
Naredili so vrsto fotografij, ki so jih uporabili za utrje-
vanje učne snovi in hkrati ohranili spomin na čudovit 
teden. V naravoslovnem tednu so sodelovali: Kmetija 
Hribar, Litija (Boštjan Hribar); Društvo Sožitje Litija in 

Šmartno (Marjeta Mlakar Agrež); Čebelarstvo Rozina, Šmartno pri Litiji (Srečo Rozina); Ribiška 
družina Litija (Dore Mlakar); Kmetija Vidgaj, Primskovo ( Marinka, Ivan Vidgaj). vsem sodelujo-
čim se najlepše zahvaljujejo.  Alenka VIDGAJ

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
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obisk Vrtnarije klinc
V lepem sončnem vremenu smo se peš odpravili do Moravč, kjer smo obiskali vr-
tnarijo Klinc. Rhysova babica in dedek sta nas že čakala. Takoj smo se z Rhysovim 
»Tonetom« lotili skupnega dela in v večji lonec zasadili nekaj sadik paprik. Nada-
ljevali smo z zalivanjem sadik, 

cvetlic, zelišč … Vrtnar Tone nam je dovolil, 
da se sprehodimo po rastlinjaku. Za nas je 
bil to labirint, ki nas ni pustil ravnodušnih. 
Pri Klinčevih pa nimajo samo veliko raz-
ličnih sadik, ampak so nam pokazali tudi 
kokoške in konje, ki smo jih lahko božali. 
Prijazno so nam podarili sadike gazanije, ki 
smo jih odnesli domov, nekaj pa smo jih za-
sadili v naš skalnjak, ki smo ga uredili pred 
našim vrtcem.
Rhysova babi Zofi in dedek Tone sta poskr-
bela tudi za naše želodčke. Postregla sta nas s sokom in krofi. Tako smo se polni energije, prije-
tnih vtisov in novih znanj peš vrnili v vrtec. Kako bi se lahko dopoldan še lepše končal, kot se je. 
Najlepša hvala Zofi in Tonetu iz vrtnarije Klinc za njuno gostoljubje. Hvaležne male pikapolonice 
z Marinko LENART in Tadejo PENE

Tudi pikapolonice smo tekle na Litijskem teku
Kot mnogo drugih dogodkov je tudi Litijski 
tek letos potekal drugače – virtualno. Ker 
se v skupini Pikapolonic vzgojiteljici in otro-
ci zavedamo, da je gibanje ključ do zdravja, 
smo se odločili, da se ga udeležimo.
Na tek smo se začeli pripravljati dan pred 
tem, z izdelavo štartnih številk. Starejši 
otroci so jih opremili sami, mlajšim pa smo 
na pomoč priskočili vzgojiteljici. Na dan 
teka so bili otroci polni pričakovanj. Na igri-
šču smo se ogreli, nato pa se odpravili na 
štart. Tri, štiri in pisk piščalke je naznanil 

začetek teka. Vsi smo se zapodili proti cilju. Starejši so na cilj pritekli malo hitreje in tam glasno 
spodbujali najmlajše. 
Na koncu smo bili prav vsi zmagovalci. Prav to so nam potrdili tudi organizatorji Litijskega teka, ki 
so nas obiskali in vsem udeleženim skupinam Vrtca Čebelica podelili prave medalje.
Naslednje leto se teka gotovo spet udeležimo, do takrat pa bomo pridno trenirali.

Za male Čebelice Tadeja PENE
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MLADINSKI CENTER LITIJA

praznoVanje 4. sVeToVneGa Dne čebeL
20. decembra 2017 je generalna skupščina združenih narodov v New Yorku, na 
pobudo Slovenije, 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. S tem se je končal 
dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 2014. Razglasitev je za 
R. Slovenijo pomenila pomembno 
diplomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo orga-
nizirano v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen 
Anton Janša, največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 
1734 in po katerem je bil izbran dan za praznovanje 
SDČ. 
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odloča-
jo številne organizacije in različna združenja po celem 
svetu. Glavne aktivnosti povezane s praznovanjem 
svetovnega dne čebel koordinira Ministrstvo za kme-
tijstvo gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen 
vzpostavila delovanje spletne strani www.worldbeeday.org na kateri so zbrane koristne informa-
cije povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA. 
Tudi v letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa COVID-19, zato v zvezi s prazno-
vanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki, bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko medi-
jev, spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, da so informacije čim bolj dosegljive 
širši javnosti. 
Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti da so:
1. Čebele in ostali opraševalci izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
3.  kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da bomo čebele ohra-

nili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS)
•  V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite rastli-

ne.
• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
• Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje kaj lahko naredi dobrega za čebele in 
ostale opraševalce. Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam pomagamo 
tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje 

potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, 
vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi 
bolj zdravo za življenje ljudi.
bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v 
boljšem in predvsem bolj zdravem okolju!

Dr. Peter KOZMUS
Podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia

ajDa – VSEStRaNSKO UPORaBNa  
KUltURNa RaStliNa 

Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v veli-
kih količinah in posledično skrb za čebele, pomen lokalno pridelane hrane, 
osveščanje, povečanje izkoriščenosti kmetijski zemljišč,…so le nekateri od ra-

zlogov, zaradi katerih je Čebelarska zveza Slovenije, kot pobudnik in koordinator projekta »Kar 
sejemo, to žanjemo«, leta 2014 sku-
paj s partnerji, začela s spodbujanjem 
setve medovite ajde. Ajda je kulturna 
rastlina, ki je pomembna tudi pri ko-
lobarjenju in ne potrebuje škropljenja, 
kar pomembno prispeva tudi k ekolo-
škemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v 
boju proti plevelom. 
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je 
povezoval številne partnerje. Sode-
lovali so Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Gospo-
darska zbornica Slovenije, kmetijske 
šole in ostali partnerji. Vsak od njih je 
po svojih najboljših močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite ajde. Po podatkih 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so se kmetijske površine posejane z ajdo pove-
čale iz 3.022 ha v letu 2015, na 6.432 ha v letu 2020. To pomeni, da so se kmetijske površine, 
posejane z ajdo v zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V tabeli so prikazani podatki po letih.

Ajdo lahko sejemo kot glavni ali strniščni posevek. 
Glavni posevek sejemo od začetka do konca maja, 
ko je dovolj toplo za kalitev in ni več nevarnosti sla-
ne. V maju sejana ajda do spravila potrebuje od 11 
do 12 tednov. Setev ajde kot glavnega posevka se 
še posebej priporoča za območja, ki jih pogosto 
prizadene suša. Strniščna ajda se seje po spravilu 
ozimnih žit, to je od 10. in najkasneje do 25. julija. 
Cveti v avgustu ali septembru, ko v naravi začne pri-
manjkovati hrane za čebele. Za čebele so pomemb-
ne medovite sorte ajde, to so darja, Čebelica in 

Črna gorenjska. Ajdo sejemo na njive, kjer predhodne poljščine niso bile premočno gnojene z 
dušikom. Podrobnejše nasvete v zvezi s pridelavo ajde najdete v publikaciji Tehnologija pridelave 

ajde, ki so jo pripravile strokovne službe Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije.
Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnik in koordinator pro-
jekta »Kar sejemo, to žanjemo« skupaj s partnerji pomembno 
prispevala k povečanju setve ajde, spodbudila sodelovanje 
med čebelarji in kmeti ter posredno vplivala na pridelavo tako 
zaželene domače, slovenske ajde. Z vključevanjem kulinarike 
smo obudili tradicionalne jedi iz ajde in navdihnili sodobne ku-
harske mojstre ter povečali pridelavo ajdovega medu. 
Čebelarska zveza Slovenije skupaj s partnerji nadaljuje s 

spodbujanjem setve medovitih kulturnih rastlin, kot so sončnice, buče in facelije. 
Ponosni smo, da lahko prispevamo k ohranjanju narave in čebel!

Nataša KLEMENČIČ Štrukelj

poLeTni počiTniŠki proGram
Športno poletje

Tudi letos bodo organizirane športne aktivnosti v juliju (od 28. 6. do 16. 7.) in 
avgustu (od 23. do 27. 8.) kot prejšnja leta. Vse aktivnosti bodo brezplačne in se bodo 
odvijale v dopoldanskem času med 09:00 in 12:00, razen tenis za starejše od 15 let, ki bo 
potekal med 17:00 in 19:00 uro.
ob ponedeljkih bomo z mobilnim dnevnim centrom, ki je letos novost, obiskali okoliške 
kraje po občini. V juliju se bomo ustavili na Slivni (nogometno igrišče), v Gabrovki (igrišče 
pri osnovni šoli) in Jevnici (igrišče NK Jevnica), v avgustu pa še na Savi. Program bo na vseh 
lokacijah potekal med 9:00 in 12:00. 
Športni torek se bo tradicionalno odvijal na igrišču na Brodarski ulici (Rozman‘c), Športni 
četrtek pa na igrišču na Stavbah pri Kulturnem centru. Igrali bomo nogomet, košarko, bad-
minton, odbojko, ... 
ob sredah se bomo odpravili na izlete. Šli bomo po Gozdni učni poti Svibno – GUP (30. 6.), 
obiskali turistično kmetijo Paternoster (7. 7.), kjer si bomo ogledali kopico domačih živali in 
prikaz življenja na kmetiji, bližnji hrib KONJ pa bomo osvojili 14. 7. Avgustovsko sredo (25. 
8.) smo rezervirali za še zadnji pohod poletja. Šli bomo do geometričnega središča Slovenije 
– GEOSS-a. 
tEniS na tEniS PArku AS ostaja na urniku, tako kot vsa pretekla leta. Ponedeljki, srede 
in petki so tradicionalno teniški, dopoldnevi med 9:00 in 12:00 so rezervirani za otroke, po-
poldnevi, med 17:00 in 19:00 pa za mlade, s prevzemom kupona v MCju. Ob dopoldnaskih 
terminih je na tenis parku prisoten tudi animator. 

počitniška avantura za mlade
Čez poletje bodo organizirani trije izleti, za katere se bo potrebno nujno prijaviti na info@
mclitija.si. 
Starejši od 15 let se boste lahko preizkusili na adrenalinskih progah v krošnjah pustolovske-
ga parka geoss, in sicer v sredo 20. julija, četrtek, 22. julij pa je rezerviran za temne 
globine litijskega rudnika Sitarjevec. Na oba izleta se je potrebno prijaviti najkasneje do 
10. julija. Obisk obeh aktivnosti je za mlade brezplačen, a pohiti s prijavo, saj je prostora 
le za 8 udeležencev!
Za konec poletja pa se bomo še malo osvežili v slovenskem morju. Avtobus nas bo v Simo-
nov zaliv zapeljal 30. avgusta. Izlet na morje je organiziran za otroke in mlade, starejše od 
10 let. Tvoj prispevek za izlet znaša 10 €. Poleg avtobusnega prevoza bomo poskrbeli tudi 
za malico, animacijo in spremljevalce. Denar za kosilo (cca 12 €) morajo udeleženci imeti s 
seboj in ga bo spremljevalec pobral pred odhodom iz Litje. Prijave za izlet na morje bomo 
odprli v juliju, zato ne pozabi spremljati naše spletne strani. 

utriP PolEtjA
Nekaj bo na programu seveda tudi za tiste, ki jim šport ne diši preveč ali pa bi radi le malo 
ustvarjali in se kaj novega naučili. 

kriš kraš petki
Prvi petek v juliju bo namenjen za kriš kraš ustvarjalnico, kjer bomo barvali majice s ‚tie 
dye‘ tehniko, delali zapestnice iz garna in izdelali ‚bedže‘ s tvojimi najljubšimi motivi. 
Poznaš gumitwist, ristanc, zemljo krast, skrivalnice? Ne? drugi julijski petek je rezervi-
ran za spoznavanje in igranje iger naših staršev, imeli bomo retro dan. Preživljanje pro-
stega časa brez interneta je lahko zelo zabavno. Še posladkali se bomo z retro sladkari- 
jami.
Na kriš kraš packalnici se bomo lotili barvanja škarpe pred MC-jem. Pobarvali bomo že 
narisane figurice, risali nove in ustvarjalnosti pustili svojo pot s kredami, barvami in čopiči, 
... Packali bomo 16. julija. 

intenzivni tečaj španščine
Hitri tečaj bo potekal od 5. do 16 julija, v obsegu 30. ur. Odvil se bo v Mestnem muzeju 
Litija v dopoldanskem času med 10:00 in 13:00 uro. Tečaj je subvencioniran, udeležen-
ci prispevajo le manjši delež: mladi med 15 in 29 let bodo za udeležbo prispevali 30 €, 
mladi od 30 let naprej pa 60 €. tečaj bo vodila maya choghary, mag. hispanistike in 
prof. pedagogike in andragogike, ‚native speaker‘ nizozemščine, ki ima že več kot 9 let iz-
kušenj s pedagoškim in andragoškim delom, prevajanjem, prostovoljstvom in govori kar 7!  
jezikov. 
PrijAvE So obvEznE in jih sprejemamo najkasneje do 1. julija na info@mclitija.si. 

počitnice v parku
V parku na Stavbah, pred Kulturnim centrom, bomo v drugem avgustovskem tednu, od 9. 
do 11., ustvarjali z glino. Oblikovali in gnetli bomo med 10:00 in 13:00 uro. Izdelke bomo 
po končani delavnici posušili in spekli, tako da jih boste lahko kasneje prevzeli v Mladinskem 
centru.

počitnice v muzeju
V sodelovanju z U3 – Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno organiziramo 
poučen in zabaven teden aktivnosti v Mestnem muzeju Litija. Pred muzejem se bomo družili 

od 16. do 20. avgusta, med 10.00 
in 14.00. Na programu bo malo 
ustvarjanja, spoznavanja kulturne 
dediščine in nekaj malega špor-
tnih iger. Aktivnosti so primerne 
za mlade od 10 let naprej. Prija-
ve za počitnice v muzeju spre-
jemamo na info@mclitija.si vse 
do 10. avgusta. 

Za ‚frišne‘ in še bolj podrobne  
informacije preveri: 

www.mclitija.si 
facebook.com/YouthCenterLitija

instagram.com/mclitija/

PrAznovAnjE  
15 lEt mC-jA

Mladinski center je v prejšnjem 
mesecu praznoval že 15 let svoje-
ga obstoja. Z največjim veseljem 
smo zadnjo majsko soboto pra-
znovali na našem dvorišču. Tokrat 
smo se družili v precej manjšem 
obsegu kot prejšnja leta, a to še 
ne pomeni, da nismo bili pridni. 
Lotili smo se barvanja škarpe ob 
Savi in postavili visoko gredo. No, 
ne čisto do konca, ker nas je pre-
senetil dež. Foto utrinke si lahko 
ogledate na naši FB strani. 
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ZGODilO SE jE 
S pozno pomladjo se je končno 
korona nekoliko umirila in nam 

znova omogočila druženje, ki še vedno ni ta-
kšno, kot bi si želeli, pa vendarle. Z upošteva-
njem vseh navodil NIJZ-ja in seveda ob dejstvu, 
da nas je večina precepljenih, se znova odpra-
vljamo na pohode, izlete in se o našem delu 
v prihodnje pogovarjamo na sestankih v živo. 
Tudi pevske vaje so se pričele in celo nastopi li-
teratov, čeprav v manjši skupini. Življenje se to-
rej v naše društvo znova vrača in zato dragi naši 
člani in vsi, ki bi to radi postali, dobrodošli!

proti primorski 
V maju sta bila oba naša planinska pohoda na 
Primorsko. Da smo vsi res že težko pričakovali 
izlete v naravo in druženje s starimi znanci, je 
dokazal obakrat polno zaseden avtobus. Prvič 
smo se odpravili na letošnji prvi planinski 
izlet 15. maja, ko je z dežjem pretila mokra 
Zofka, a nam je prizanesla in nam celo podarila 
toplo pomladno sonce. 
Hauptmanov Lojze nas je, kot vsako leto en-
krat, popeljal proti Krasu . Najprej smo se usta-
vili v Ajdovščini, kjer smo nad mestom obču-
dovali mogočen, slikovit izvir Hublja. Nato smo 
se odpeljali na Planino nad Ajdovščino, peš 
obiskali cerkvico Sv. Pavla, od koder se nam 
je kljub nekoliko zamegljeni okolici pokazal lep 
razgled po vsej Vipavski dolini. Nadaljevali smo 
proti slikoviti vasici Erzelj. Mimogrede, to je 
edino krajevno ime v Sloveniji, ki se začenja s 
črko E. Takoj za tem smo že prispeli na Tabor, z 
zanimivo tipično primorsko cerkvijo. Prikazalo 
se je sonce in razgled je bil še lepši. 
Avtobus nas je odpeljal proti Štanjelu, kjer 
smo se ustavili za kratek ogled, nato pa proti 
Dutovljam. Tu so nas pri Šterlingu že pričakali 
s standardno joto, domačim pršutom in tera-
nom. Čeprav je bil pohod kratek in nenaporen, 
smo po zaužitem obroku še kar posedeli. Po-
tem, ko smo zapeli še nekaj pesmi, smo se za-
dovoljni odpravili proti domu. 
29. maja smo se znova odpeljali proti vi-
pavski dolini, a tokrat na njen severni konec. 
Naše izhodišče so bile Vitovlje, razpotegnjeno 
naselje pod južnim robom Trnovske planote. V 
vasi smo se na kavi ustavili na znanem kmeč-
kem turizmu Malovščevo, ki ga dobro poznajo 
številni naši upokojenci, saj že vrsto let hodijo 
tja na trgatev. Potem pa pot pod noge. Pogled 
navzgor na naš cilj, cerkev Sv. Marije nam je 

dala vedeti, da bo pot tokrat daljša, bolj strma 
in zato napornejša. Takoj iz vasi smo se počasi, 
a ves čas vzpenjali, mimo vaške cerkve Sv. Pa-
vla, pa skozi vas z nenavadnim imenom Užiče 
in tako prispeli do ljubkega, zelenega, naravne-
ga jezerca, na koncu pa zavili strmo navzgor 
proti vrhu. Kmalu smo opazili, da je romarsko 
cerkev iz 14. stoletja nekoč obdajalo mogočno 
obzidje, ki je služilo kot utrdba proti turškim 
vpadom. Med 2. svetovno vojno je bila cerkev 
porušena, leta 1966 pa so jo s pomočjo doma-
činov obnovili. Na višini 600 m smo se zazrli 
v zeleno dolino. Naravnost pod nami je bilo 
umetno jezero Vogršček, na desno lepo vidni 
obe Gorici, nekoliko dalje se je bleščalo morje 
v Tržaškem zalivu in v daljavi so se belili mo-
gočni Dolomiti. Po počitku in malici je sledila 
še krožna pot navzdol do gostišča Malovščevo, 
kjer nas je pričakalo kosilo.
Lep dan, brez dežja je bil za nami. Milan Amon, 
tokratni spremljevalec, je poskrbel celo, da 
smo po kosilu vsaj poskusili domače češnje, 
o kakšnem nakupu ni bilo govora. Predvsem 
pa nam je spet pomagal spoznati manj znan, a 
zato nič manj lep košček naše domovine.

Marjana BERLOŽNIK

izlet na skalnico in v prvačino
25. maja smo v DU Litija načrtovali prvi izlet 
v letošnjem letu. V oblačnem torkovem jutru 
smo se odpeljali na Primorsko. Naš prvi cilj je 
bila Sveta Gora nad Novo Gorico. Upali smo, 
da se bodo megle razkadile in nam omogočile 
prekrasen razgled od Triglava pa do Jadrana. 
Žal nas je na Skalnici, vrhu Svete Gore, priča-
kala meglena zavesa. Videli smo komaj nekaj 
metrov pred seboj. Umaknili smo se v tamkaj-
šnjo restavracijo, kjer nam je prijala topla ka-
vica, nato pa smo odšli v baziliko, najmarkan-
tnejšo zgradbo na Sveti Gori. Frančiškan, pater 
Ambrož, nam je predstavil njeno zgodovino in 
pomen, ogledali smo si tudi Marijanski muzej.
Med tem se je megla v dolini razkadila. Po str-

mi, vijugasti cesti smo se spustili v prijazen 
sončen dan. V Prvačini nas je na Turistični 
kmetiji Golobič že čakalo okusno kosilo. Od tu 
ni bilo več daleč do Muzeja Aleksandrink, kjer 

smo prisluhnili predstavitvi življenja, ki je v Pr-
vačini in okoliških primorskih krajih odpeljalo 
v daljni Egipt mlade ženske. V Aleksandriji so 
dojile in vzgajale tuje otroke, zaslužek pa po-
šiljale domov. Na tak način so svoje domače 
reševale revščine. Izlet smo zaključili sprošču-
joče in polni optimizma. Na poti domov so nam 
misli že uhajale na naš popotniški cilj v mesecu 
juniju.  Milka ROGELJ

ponovno smo se zbrali
Tako kot lanskega junija, smo tudi letos, po ra-
hljanju ukrepov zaradi epidemije, organizirali 
srečanje Mešanega pevskega zbora DU Litija. 
Dobili smo se 27. maja v gostilni Kovač. Imeli 
smo delovni sestanek s kosilom in sprostitev 
ob živi glasbi.
V uvodu sta pevce pozdravila naša predsedni-
ca Irena Kramar in predsednik zbora, g. Franci 
Majcen. Besedo je nato predal Ivi Slabe, ki je 
pevce je seznanila s projekti, ki nas čakajo do 
novega leta. Nekaj nastopov bo potrebno na-
doknaditi zaradi lanskega izpada, še posebej 
pa se moramo pripraviti na slavnostno akade-
mijo ob 70 letnici našega društva.
Vsi pevci smo bili cepljeni, zato je moja od-
ločitev, da se v juniju pričnemo »upevati«, ali 
drugače, da se pripravimo na jesenske, zelo 
aktivne vaje. Vesela sem bila, da se je srečanja 
udeležila večina pevcev, ki se prav tako kot 
sama zavedajo, da je pred nami zahtevna se-
zona. V letu dni smo izgubili pet članov zbora. 
Tri pevke so se za vedno poslovile, dva člana 
pa sta se odločila prekiniti s prepevanjem. Pri 
Mavrici se je število pevk tako zmanjšalo, da 
bomo zmogle zgolj troglasno petje, dokler se 
situacija ne izboljša. Tudi pri mešanem zboru 
so nastale težave. Ostala sta zgolj dva basista 
in potrebno bo poiskati zunanjo pomoč.
Pevci so informacije sprejeli zelo pozitivno in 
nihče ni imel nobene pripombe. Zagotovili so, 
da bodo redno obiskovali vaje, da naloge opra-
vimo čim bolje. 
Po vseh informacijah, smo skupaj nazdravili na 
uspešnejšo in neprekinjeno sezono 2021/22, 
tako vaj, kakor tudi nastopov. 

Ob tej priliki smo se spomnili tudi slavljencev, 
ki v letu 2021 praznujejo okrogli jubilej. Kar tri 
pevke, Milena Koprivc, Angelca Zupan in bivša 
pevka Mari Češek, so dopolnile 80 let. Njo smo 
presenetili z obiskom in torto v domu Tisje, te-
den dni nazaj. Trojico okroglih jubilejev je dopol-
nil Ivan Šircelj, ki bo v septembru praznoval 70. 
rojstni dan. Slavljence smo skromno obdarili in 
jim ob torti, na kateri je bil seštevek njihovih let 
in imena, zapeli Vse najboljše! Za dodatno do-
bro voljo sta poskrbela naša instrumentalista 
Dušan in Peter. Zaplesali smo in videlo se je, 
kako so pevci to srečanje komaj čakali.
Z junijem pa smo pričeli tudi z vajami, ki po-
tekajo ločeno, ob torkih ženski del, ob sredah 
moški del. Dolžina vaj je odvisna, kako dolgo 
zdržijo glasilke, ki so imele dolgo pavzo. Po-
trebno je začeti počasi in ne na silo. Ko ne gre 
več, vaje zaključimo. 
Vem, da nam bo s trmo, vztrajnostjo in pozitiv-
no energijo uspelo, čeprav je bilo začeti skoraj 
znova težko. Želimo si le, da nas spet kaj ne 
preseneti. Marjana KOLAR, zborovodkinja

ZGODilO SE BO
izleti: 24. junij: Na Koroško - Velenjska plaža 
ob Velenjskem jezeru in Libeliče, kraj enkratne 
zgodovinske prelomnice – plebiscit
22. julij: Dolomiti – Italija – Cortina d‘Ampezzo 
in najbolj znani dolomitski vrhovi
pohodi: 26. junij: Potočka Zijalka – Klemenča 
peč – čudovit razgled po celotni Logarski dolini
10. julij: Planota Šebrelje in ogled jame Divje 
babe, kjer je bila najdena neandertalska piščal

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

iZlEt Na PRiMORSKO

na voljo električni  
invalidski voziček

Obveščamo člane društva, 
da nam je darovalec doni-
ral nov invalidski električni 
voziček za odrasle osebe. 
Predali ga bomo v brez-
plačno uporabo invalidu, 
ki ga rabi. Več informacij 
dobite v pisarni društva ali 
po telefonu: 041 436 655.

ŠPORt
Kot vse ostalo je tudi športno dejavnost invalidov 
zaznamovala epidemija. Poleg že nekaj časa dovolje-
nega rekreacijskega udejstvovanja so se pričela tudi 
redna tekmovanja v okviru ZDIS-a in ZŠIS – SPK. 
Naša najaktivnejša sekcija balinarjev poleg rekreacije 
sodeluje pri občinski balinarski ligi. 
V soboto, 15. maja je Društvo invalidov Trbovlje or-
ganiziralo Območno tekmovanje v balinanju za žen-
ske in moške ekipe. Obe ekipi sta se uvrstili na 1. 
mesto s tem, da je ženska ekipa prepustila uvrsti-
tev na državno prvenstvo invalidov Slovenije, zaradi 
predvidene odsotnosti tekmovalk Društvu invalidov 
Trbovlje. Moška ekipa pa se bo 19. junija udeleži-
la ekipnega državnega prvenstva invalidov, ki bo v  
Potorožu.
Ribiči (Franc Verbe, Slavko Šinkovec, Janez Jerina in 
Miroslav Flus) pa so se 5. junija udeležili območnega 
tekmovanja v Mačkovcih pri Brestanici. 29. maja so 
se trije naši strelci udeležili območnega tekmovanja v 
Ljubljani. Vsi trije so se uvrstili na državno prvenstvo. 
Brigita Rozina je dosegla 314 krogov, Ana Mohar 343 
kroge, Uroš Kneževič pa 357 krogov od 400 možnih.

Končno smo dočakali »ta veseli 
dan«, ko nam je sproščanje ukrepov omogo-
čilo organizacijo spomladanskega izleta. Kaj 
vse smo v času epidemije zamudili, nam je 
dobro znano in o tem smo že pisali v prejšnjih 
številkah Občana. 
Da smo bili vsi željni ponovnega druženja, 
klepetanja in novih doživetij izven svoje re-
gije, zgovorno priča podatek, da sta bila oba 
avtobusa popolnjena že prve dni po objavi 
programa izleta na Primorsko. Skupno smo 
prejeli 123 prijav s tem, da se je prvega ter-
mina izleta udeležilo 55 članov, drugega pa 
56. Tudi vreme je bilo na naši strani, saj je 
zadnjo sredo v maju po izredno neprijetnem 
in deževnem obdobju končno posijalo sonce. 
Izlet je bil ponovljen prvo sredo v juniju, ko se 
je vreme že nekoliko stabiliziralo in sonca na 
Primorskem je bilo za vse dovolj.
Glavna cilja našega izleta sta bila Koper in 
Marezige, istrsko naselje, ki je 10 km odda-
ljeno od Kopra, v severnem delu Šavrinskega 
gričevja. 
Za obvezno jutranje razkuževanje na avtobu-
su vedno poskrbijo naši sopotniki. Prvi posta-
nek smo imeli na eni izmed urejenih črpalk v 

Kopru, kjer smo si privoščili jutranjo kavo in 
dober zajtrk. Sendviči in tekoče zadeve so v 
domeni naše skrbne Mojce, sladke pregrehe 
pa so trud naših pridnih gospodinj. 
Na avtobusni postaji nasproti glavne tržnice 
nas je v Kopru počakal lokalni vodič. Uvodo-
ma nam je orisal zgodovinski razvoj mesta, 
od prvih začetkov v rimskem obdobju, ko je 
bil Koper še otok, pa vse do današnjih dni, 
ko predstavlja šesto največje mesto v Slo-
veniji in je središče obalno kraške regije z 
edinim slovenskim tovornim pristaniščem. 
Mesto je razdeljeno na osem četrti in se na-
haja na območju, kjer avtohtono živijo pripa-
dniki italijanske narodne skupnosti in kjer je 

poleg slovenščine uradni jezik tudi italijan- 
ščina.
Sledil je zanimiv in prijeten eno in pol urni 
sprehod po starem mestnem jedru, od taver-
ne na zahodni strani Carpacciovega trga do 
osrednjega Titovega trga s Pretorsko palačo, 
ložo in Stolnico Marijinega vnebovzetja. Na 
Prešernovem trgu smo si ogledali znameniti 
Da Pontejev vodnjak, nato pa smo se preko 
mestnih vrat Muda vrnili na glavno tržnico 
mesta. Mestna vrata so edina ohranjena iz-
med dvanajstih, ki so se nekdaj odpirala v me-
stnem obzidju in povezovala otok s kopnim.
Do konca maja je bil avtobusni ogled Luke 
Koper še nemogoč, zato je prva skupina obi-
skala Portorož, kjer so že dobro vidni prvi 
utrinki prebujajočega se poletnega turizma. 
Druga skupina pa se je le teden dni kasne-
je lahko odpeljala na ogled tega edinega pri-
staniškega in logističnega sistema v našem  
Primorju.
Pri vodenem ogledu pristanišča, ki je trajal 
slabo uro, je na nas obiskovalce naredila vtis 
razsežnost prostora, tehnične zmogljivosti in 
količina pretovorjenega blaga. Ogled pristani-
šča od zunaj nam nikakor ne ponudi teh di-

menzij. Najbolj se nam je vtisnil 
v spomin podatek, da je znotraj 
pristaniškega območja zgrajenih 
kar 35 km železniških tirov in 70 
km cest.
Na zadnji del našega potepanja 
smo se odpeljali na Marezige, 
ki so v zadnjem času še bolj 
obiskane, predvsem zaradi prve 
vinske fontane v Sloveniji, ki so 
jo odprli septembra leta 2018. 
V neposredni bližini fontane je 
gostilna Karjola, kjer so nam po-
stregli z dobrim kosilom.
Vinska fontana leži na izredno 
lepi ploščadi, od koder je možen 
čudovit razgled na istrsko zaled-
je ter Koprski in Tržaški zaliv. V 
izredno ugodnih vremenskih raz-

merah pa se menda vidi vse tja do Benetk ter 
baje tudi do Kanina in Triglava. Fontano se-
stavlja zunanji del, kjer je moč iz štirih pip na-
točiti odprta lokalna vina in notranji paviljon, 
kjer lahko okušamo vina iz izbranih kolekcij in 
kupimo domače dobrote in izdelke. Po načrtu 
arhitektke Martine Grižančič je zgrajena iz is-
trskega kamna, pročelje pa je v barvi refoška, 
najznamenitejšega vina tega vinorodnega 
okoliša. 
Zaključim lahko, da je bilo prijetno, zabavno in 
poučno. V pričakovanju novih doživetji v juniju 
v Rovinju in kasneje tedenskem poletnem le-
tovanju na Braču, smo se v poznih popoldan-
skih urah vrnili domov.  Vera BRIC
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OBVEStilO
mErjEnjE krvnEGA SlADkorjA, krvnEGA tlAkA, HolEStErolA in tri-
gliceridov: Meritve se bodo izvajale v društveni pisarni, v sredo 7.7.2021 od 
8.00 do 10.00 ure.

POHODi
junij: 24.6.2021 –  Čemšenik z okolico – avtobusni 

prevoz (odhod: ob 7:00 uri)
julij: 01.07.2021 –  Zaključni spomladanski pohod: 

naj bo presenečenje – avtobusni 
prevoz (odhod: ob 7:00 uri)

MiNUli DOGODKi
V maju in juniju smo ob četrtkih že začeli s kratkimi in 
daljšimi pohodi. Odpravili smo se na Strešni vrh, na Mo-
ravško goro, Gabrovko, Šmarno goro, po obronkih Vipa-
vske doline in obhodili okolico Bleda.

EDUKatiVNO OKREVaNjE V StRUNjaNU - Maj 2021
Ko so se zdravilišča ponovno odprla smo bili med prvimi, ki smo odšli na edukativno okreva-
nje v Krkino zdravilišče v Strunjan. Čeprav nas ni bilo veliko smo bili deležni vse pozornosti 

in varnosti glede Covida-19. Vreme nam 
je bilo naklonjeno, prav tako tudi osebje 
v zdravilišču, ki so z nami izvajali program 
edukativnega – izobraževalnega okrevanja. 
Po dolgem premoru in izoliranosti naših 
članov je bilo okrevanje zelo dobrodošlo, 
za psihofizično počutje ,saj smo se naužili 
morskega zraka in morske vode (čeprav 
samo v toplih bazenih) ter obhodili lepo 

slovensko obalo, občudovali lepote primorske pokrajine, večere pa zaključili prijetno utrujeni in 
sproščeni v družbi sočlanov.

oGLeD zeLiŠčarske kmeTije »pr janez«
V torek 8.6.2021 smo se odpravili na krajši pohod po 
Gradiških Lazah in Jablanici ter na ogled zeliščarske 
kmetije »Pr Janez«. Na kmetiji smo imeli zelo zanimiv 
ogled zeliščnega vrta, kjer nam je ga. Rozina Pavla, ki ta 
vrt ureja, predstavila najrazličnejše vrste ekološko pri-
delanih zelišč. Pripravila nam je zeliščne čaje, tople in 
hladne ter domače sokove iz mete in ringloja, poskusili 
smo tudi namaze s skuto in smetano z zelišči, spekla 
nam je še sočno jabolčno potico. Vse kar smo poskusili 
je bilo možno kupiti tudi za domov, kar smo s pridom izkoristili, saj je bilo vse zares okusno.
osTaLa obVesTiLa: vse naše programe bomo izvajali po priporočilih nijZ. pri dodatnih 
omejitvah, za katere upamo, da jih ne bo, vse aktivnosti odpadejo.
ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne aparate in merilne lističe ter lancete. Lahko nas 
predhodno pokličete, da vam pripravimo vse kar potrebujete. V društvu smo vedno prisotni ob 
uradnih urah v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure, dosegljivi smo na naših telefonih 031 
777 153, 031 777 154, 01 898 15 84, ostale dni v tednu pa na mobilnem telefonu 031 777 154 
in na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net. Obiščete nas lahko tudi na našem Facebook-u 
in prenovljeni spletni strani: www.diabetiki-litija-smartno.com
Zaradi plačila članarine (13,00 EUR) v trenutni situaciji ni nujno, da se zglasite v društvu, lahko 
jo nakažete tudi na trr Si56 0311 0100 0021 983 ali po položnici, ki smo vam jo poslali (ne 
pozabite pripisati vašega priimka in imena, če nekdo drug nakazuje za vas).

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji
Mihaela AMRŠEK, predsednica 

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

POVEZOVaNjE MED GENERaCijaMi, ZaKaj?

poVabiLo k soDeLoVanjU na 2. FesTiVaLU

OKROGla MiZa O PROStOVOljStVU

PRijaVNiCa
za sodelovanje na 2. festivalu medgeneracijskega povezovanja v občini litija, 

ki bo potekal pod sloganom »od mladosti do modrosti stopamo skupaj.«
na območju mesta litija v času od četrtka, 16. 9. 2021, do vključno sobote, 18. 9. 2021

                                         (naziv in naslov organizacije)

1.  Sodelovali bomo s prikazom svoje dejavnosti (na kratko opišite): 

 

 

 

a)  Sodelovalo bo  oseb oz. članov.
b)  K sodelovanju bomo povabili še (navedite organizacijo oz. društvo):

c)  Predstavitev bi želeli izvesti na lokaciji: 
 
2.  Sodelovati želimo tudi na zaključni prireditvi festivala, ki bo v soboto, 18. 9. 2021, v času od 

17.30 do 20. ure, in bo potekala na zaprtem delu Valvazorjevega trga (od Centromerkurja 
do Farbarjevega gradu), kjer bo postavljenih 20 stojnic in oder za nastopajoče (obkrožite):

 a)  na stojnici bo sodelovalo  oseb
 b)  nastop na zaključni prireditvi festivala (3 pesmi, igrica ali drugo) – navedite naslov:

 

 
c)  od organizatorja pričakujemo, da nam zagotovi stojnico

3.  Sodelovati želimo na reviji pevskih zborov in skupin, ki bo potekala v dveh delih (obkrožite 
in navedite naslove 3 pesmi):

 a)  v četrtek, 16. 9. 2021, od 17.30 do 19.30 ure;
 b)  v petek, 17. 9. 2021, od 17.30 do 19.30 ure

 

 

4. Naša kontaktna oseba je  , telefon:  .

 , dne      
 

                                                                                                                 (žig in podpis)

Pred dnevi mi je prišel pod roke časopisni čla-
nek, ki je govoril o napakah permisivne vzgoje. 
Pisalo je, kako velika razlika je med tisto »trdo« 
vzgojo včasih (nekateri iz naše generacije smo 
jo še doživeli) in kasnejšo permisivno vzgojo. 
Nekdaj so starši, pa tudi učitelji in še drugi, ki 
so stopili na otrokovo pot, lahko od njega nekaj 
zahtevali, mu postavili neke meje, mu kakšno 
stvar prepovedali, ga učili delati in spoštovati 
vse ljudi okoli njega, sodelovati z vsemi genera-
cijami in stanovi. Iz roda v rod so prenašali vsa 
dela. Spremljali so življenje od zibeli do groba.
Ko pa so se postavili standardi permisivne 
vzgoje, je bilo vse obrnjeno na glavo. Otroci ni-
majo več nobenih nalog, nobene zadolžitve. Le 
zahteve in pravice. Ujčkanje na levo in desno. 
Otroci ne poznajo prepovedi, ne prenesejo 
postavitve meja, ne poznajo besedice ne, kaj 
šele prosim, hvala, oprosti. Ne znajo počakati, 
vse mora biti zdaj in takoj. V takšni obliki kot 
hočejo in zahtevajo. Nič ne znajo potrpeti. Ne 
znajo se ozreti v človeka ob sebi. Starejši jih 
nič ne razumejo, za nekatere so celo neumni 
in zaostali. Vse to je bilo zapisano v članku in 
verjetno sem še kaj pozabila.

Mi je pa članek dal misliti. Je to vzrok, da se v 
zadnjih letih tako trudimo povezati generacije 
med seboj? Želimo s tem posredovati otrokom 
in mladim, pa tudi nam starejšim, tisti manj-
ko, ki ga je povzročila ta »zloglasna permisivna 
vzgoja«? Gasimo požar, ki ga je v nekem tre-
nutku povzročil zdrs v prevelikem popuščanju 
in lagodnosti?
Včasih, takrat ko je bila vzgoja še bolj »trda«, 
kot radi rečemo, so v majhnih hiškah živele pod 
isto streho dve, tri celo štiri generacije. Takrat 
gotovo ni bilo vprašanje spoštovanja starejših. 

Samoumevno je bilo spoštovanje in sodelova-
nje med generacijami. Starši (srednja genera-
cija) so od jutra do večera garali za preživetje 
vseh ljudi pod isto streho. Stari starši pa so 
vestno skrbeli za dom, štedilnik, če je bila še 
tolikšna moč v njih. Zagotovo pa so skrbeli za 
svoje vnuke. 
Kaj pa danes? Na podeželju je tu in tam še sled 
tega sodelovanja. Čeprav tudi že radi ždimo 
vsak v svojem »kotu«, vsak pred svojim tele-
vizorjem, ob svoji tablici, svojem pametnem 
telefonu. In predno »obvladamo« vse te napra-
ve, nam zmanjka časa za pogovor, za kakšna 
ročna dela, ki jim grozi pozaba, za kakšno 
igro… Skratka hodimo, bolj kot ne, slepo drug 
ob drugem. Večji kraji in mesta pa so prav go-
tovo poglavje zase. Sosed soseda ne pozna. 
Čeprav včasih živi pod isto streho za manjši 
kraj ljudi (stolpnice), so si tujci med seboj. Ho-
dijo mimo drug drugega. Ne poznajo prijaznih 
besed – dober dan, kako ste, rabite pomoč…
In tu kmalu najdemo odgovor na naslovno 
vprašanje »zakaj povezovanje med generaci- 
jami?«.
Prav zato, da bi znova našli tisti pristni stik med 
ljudmi – med generacijami, kot so ga pozna-
li nekoč. Da bi se naučili pogovarjati. Kakšno 
stvar potrpeti. Odpuščati. Se učiti drug od 
drugega. Se spoštovati med seboj. Takrat, ko 
bomo vse to obvladali bo povezovanje med ge-
neracijami znova samoumevno. Vse te vredno-
te pa vodijo tudi v boljšo, zrelejšo družbo. Zato 
moramo stremeti za tem, da se bodo genera-
cije utrjevale od zibeli naprej. Najsibo z med-
generacijskim povezovanjem ali pa z nekoliko 
spremenjeno vzgojo.
»Kako pogosto dosežejo starši in šola samo to, 
da so naše glave polne znanja, o razumni sodbi 
in dobroti pa ni sledu«, je že pred mnogimi leti 
zapisal Michel Montaigne. Jan Amos Komensky 
pa je zapisal: »Vzgoja, ki temelji zgolj na zah-
tevah in nasvetih, ne pa na vzgledih, je slaba 
vzgoja«. Zato je prav, da se še naprej trudimo 
za povezovanje med generacijami, da bodo 
zgledi učili. 

Helena PERKO,
članica Sveta za medgeneracijsko povezovanje 

občine Litija

»Od mladosti do modrosti sto-
pamo skupaj.«
Svet za medgeneracijsko pove-
zovanje v Občini Litija vabi vse 

javne zavode, društva, organizacije in združe-
nja s področja vzgoje in izobraževanja, social-
nega varstva, kulture in športa, da sodelujejo 
na 2. festivalu medgeneracijskega povezovanja 
v občini Litija. Festival bo potekal na različnih 
lokacijah na območju mesta Litija od četrtka, 
16. 9., do sobote, 18. 9. 2021, v dopoldan-
skem in popoldanskem času. Zaključni del 
festivala bo v soboto, 18. 9. 2021, med 17.30 
in 20.00 uro, na zaprtem delu Valvazorjeve-
ga trga med Centromerkurjem in Farbarjevim  
gradom.

Želimo, da se na festivalu prikažejo dejavnosti, 
ki krepijo medgeneracijsko povezovanje. Pre-
nos znanja med generacijami ohranja kulturno 
dediščino, boljše sodelovanje, spoštovanje in 
zaupanje, ter dvigajo kvaliteto življenja vseh 
generacij.
Z vsebino festivala želimo obogatiti medgene-
racijsko sodelovanje.
Dodatne informacije lahko dobite na Občini Li-
tija pri Marjani Weilgoni Anžel, tel.: 8963-459.
Prijavo za sodelovanje na festivalu (prijavnica 
je objavljena v tem glasilu) oddate na elektron-
ski naslov marjana.weilgoni@litija.si ali prine-
sete osebno v sobo 50 Občine Litija najkasneje 
do petka, 23. 7. 20
 predsednik sveta MP: Karlo LEMUT

Svet za medgeneracijsko povezovanje v občini 
Litija  je okroglo mizo o prostovoljstvu načrto-
val  že v preteklem letu, uspešno pa smo jo  
izvedli 27. maja 2021. Na vabilo so se odzvale 
nevladne organizacije, društva in zavodi, ki se 
pri svojem delu srečujejo s prostovoljci in pro-
stovoljskim delom ter podžupanja občine Litija, 
gospa Lijana Lovše. Okrogle mize se je udele-
žila tudi predstavnica Slovenske filantropije, ki 
sicer vodi medgeneracijski center, Hišo sade-
žev v Žalcu, dr Barbara Lužar. Po uvodnem poz-
dravu gospe Vide Lukač, ki je bila moderatorka 
tega dogodka, je vse prisotne v imenu občine 
Litija pozdravila gospa Lijana Lovše in predse-
dnik Sveta za medgeneracijsko povezovanje v 
občini Litija, gospod Karlo Lemut. Oba sta pou-
darila neprecenljivo vrednost in dolgoletno tra-
dicijo prostovoljskega dela v naši občini. V na-
daljevanju okrogle mize je najprej predstavnica 
Slovenske filantropije, gospa Lužar, predstavila 
to prostovoljsko organizacijo, nato pa bolj po-
drobno projekt medgeneracijskih skupnostnih 
centrov, ki delujejo kot poslovne enote Sloven-
ske filantropije, imenujejo se Hiše Sadeži druž-
be. Trenutno jih deluje šest: v Murski Soboti, 
Žalcu, Črnomlju, Metliki, Vipavi, Logatcu in v 
Ljubljani. Medgeneracijski skupnostni centri 
so namenjeni vsem prebivalcem lokalne sku-
pnosti, v njih se izvajajo različne aktivnosti za 
učenje, povezovanje in razumevanje različnih 
generacij. Programi v hišah potekajo ves dan, 
izvajajo ga zaposleni in številni prostovoljci. V 
razpravi je bila med udeleženci izpostavljena 
želja po ogledu ene izmed teh Hiš Sadežev 
družbe in morda v prihodnosti  delovanje takš-
ne Hiše tudi v Litiji.

Tudi vsi ostali udeleženci iz lokalnega okolja  
so aktivno sodelovali pri predstavitvi  svojega 
dela, opisali so svoje izkušnje in predstavili šte-
vilne odlične projekte, ki jih že izvajajo ali pa 
jih pripravljajo za prihodnost. Med udeleženci 
se je razvila razprava  z izmenjavo misli, inova-
tivnih idej in predlogov za skupno delovanje in 
povezovanje. Sprejeli so nekaj zaključkov, ki jih 
bo Svet za medgeneracijsko povezovanje strnil 
v zloženki katero bodo prejeli vsi vabljeni na 
okroglo mizo.

Ob zaključku je bila skupna želja in zaveza 
vseh, da se vsi izvajalci prostovoljskega dela 
v občini Litija srečajo na skupnem sestanku, 
ob koncu leta, uskladijo načrte delovanja v 
prihodnjem letu ter pregledajo vse možnosti 
pomoči, ki so na voljo za najbolj ranljive ob-
čane. S sodelovanjem vseh lahko dosežemo 
boljše medsebojno povezovanje, izvajanje in 
promocijo prostovoljstva, saj vzajemna pomoč 
in sočutje spremljata človeštvo vso njegovo  
zgodovino.

Vida LUKAČ
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Za NaRaVO OB SaVi 
Prvega Junija praznujemo dan Save, zato smo Mladi za podnebno pravičnost Litija skupaj z inicia-
tivo #ZaSavo v nedeljo, 30.5., organizirali dogodek Za naravo ob Savo. V okviru evropskega tedna 
mladih (MOVIT) smo za izvedbo projekta prejeli nekaj sredstev. 

Dogodek smo začeli ob 9.00, zbrali smo se 
na bregu Save pri mostu v Kresnicah. Nato 
smo se odpravili ob ali po Savi do Litije; ne-
kateri peš, drugi s kolesi, najbolj pogumni 
pa kar z rafti in kajaki. Pohodniki smo po 
poti pobirali smeti in s tem očistili bregove 
Save.
Po prihodu v Litijo smo se zbrali pred Mla-
dinskim centrom Litija. Najprej smo se 
okrepčali s picami, nadaljevali pa smo z 
okroglo mizo o Savi, na kateri so sodelovali 

Uroš Macerl iz društva Ekokrog, Brina Sotenšek in Jurij Stritih iz Balkan River Defence ter Marjana 
H. Adamič iz Inštituta za ohranjanje naravne dediščine Lutra. Najprej smo govoril na splošno o 
pomenu ohranjanja prosto tekočih, neokrnjenih rek, kako so kot take pomembne za na primer 
biotsko raznovrstnost in pitno vodo. Nato smo govorili o trenutni največji grožnji naši reki Savi, 
o načrtu gradnje cele verige hidroelektrarn na srednji Savi. Pozidana reka ni več enaka kot prej, 
kot življenjski prostor za mnoge vrste se spremeni in s tem le-te vrste izgubijo svoj dom, kar lah-
ko privede do celo njihovega izumrtja. Večja 
biotska pestrost pomeni stabilnejši, odpor-
nejši ekosistem in tako ekosistemi bodo še 
kako pomembni v prihodnosti, ko bo ekstre-
mni vremenskih pojavov zaradi podnebnih 
sprememb vedno več. Poleg tega pozidava 
na reki povzroča nalaganje mulja, ki zamaši 
prostorčke med prodniki, v katerih bivajo 
majhni nevretenčarji, ki čistijo vodo iz reke, 
ki pronica v podtalnico. Gradnja hidroelek-
trarn bi torej imela negativne posledice tudi 
za naše zaloge pitne vode. Pogovarjali smo se tudi o smotrnosti hidroelektrarn in o tem, da 
cela veriga ne bi proizvedla omembe vrednih količin elektrike ter da bi naš glavni cilj moral biti 
zmanjšanje porabe, ne pa le iskanje novih načinov pridobivanja elektrike. Za konec smo govorili 
še o čisto rekreacijskem, sproščujočem pomenu reke in ljudi povabili, da se večkrat odpravijo 
na sprehod ali druženje ob Savi, spust z raftom ali kajakom ali kako drugače uživajo z reko. Po 
končanem programu smo se še podružili in navezali nove stike. 
Se vidimo naslednje leto, morda pa že kaj prej. 
Ob tej priložnosti vas še vabimo, da podpišete peticijo proti gradnji hidroelektrarn na srednji Savi, 
ki jo najdete na naši spletni strani za-savo.si.  Kaja MLAKAR Agrež

VRTEC LITIJA
sLoVo oD iGriŠča V najDiHojCi in pričakoVanje 

NOVEGa VRtCa 
Pred 10 leti, ob 40-letnici enote Najdihojca, smo zapisali: »Vrtec Najdihojca na Roz-

manovem trgu v Litiji je bil zgrajen oktobra 1971 in je najstarejši - sedaj delujoči - vrtec v naši občini. 
Vrtec že 40 let obiskujejo malčki iz Litije in okolice. V njem so toplino in varnost našli že starši naših 
sedanjih varovancev. Stavba v kateri deluje vrtec je vsako leto starejša in jo je že krepko načel zob 
časa. Vsi zaposleni si želimo sodobnejših prostorov in verjamemo, da jih bomo kmalu tudi dobili.«
Želje zaposlenih so dolga leta ostajale enake. Tudi želje otrok so bile podobne. Ko smo jih ob 
različnih praznovanjih povprašali, kaj bi vrtcu zaželeli, so se odgovori glasili: »Da bi bil lep.« »Lahko 
bi ga na novo pobarvali.« »Da bi dobili nov vrtec.«
Želje zaposlenih, otrok in staršev so končno 
začele dobivati bolj konkretno podobo. 
17. maja 2021 je bila namreč izvedena uvedba 
v delo za projekt izgradnje novega vrtca, v na-
slednjih dneh pa je izbrani izvajalec, Trgograd 
d. o. o., pričel z začetnimi gradbenimi deli. 
Dolgoletna prizadevanja so končno obrodila 
sadove in verjetno ni naključje, da bodo grad-
bena dela za nov vrtec stekla prav ob skorajšnji 
50-letnici enote.
V enoti Najdihojca smo v tekočem šolskem letu 
načrtovali več aktivnosti, posvečenih tej častitljivi obletnici. Otroci so v okviru svojih zmožnosti 
pridobivali izkušnje o trajanju in spreminjanju časa in oblikovali osnove za dojemanje zgodovin-
skih sprememb. Načrtovali smo tudi praznovanje, ki pa je ob upoštevanju epidemioloških razmer 

dobilo drugačno podobo. Praznovali smo na igrišču vrt-
ca, kjer so v dopoldanskem času potekale številne za-
bavne in gibalne dejavnosti. Tako smo se pred začetkom 
gradbenih del na simboličen način poslovili od velikega 
travnatega igrišča, ki je vseh pet desetletij predstavljalo 
spodbudno okolje za igro in številne druge dejavnosti. 
Igrišče kot naravno učno okolje je otrokom dolga dese-
tletja omogočalo aktivno učenje in raziskovanje. V nepo-
sredni bližini vrtca so imeli možnost vsakodnevnega sti-
ka z naravo, ki so jo opazovali, spoznavali in občudovali 
ter doživljali v vseh letnih časih in v različnih vremenskih 
razmerah. V senčnem zavetju mogočnih dreves so uživa-
li v družabnih, socialnih in gibalnih igrah ter prijateljskih 
stikih z vrstniki, na igralih pa pridobivali gibalne izkušnje 
in motorične spretnosti.
Velik del igrišča se je zdaj spremenil v gradbišče in ak-
tivnosti na igrišču bodo za nekaj časa močno okrnjene. 
A naša pričakovanja so že uprta v prihodnost in vsi se 
veselimo nove, sodobne stavbe vrtca Najdihojca. Izbolj-
šani prostorski pogoji bodo omogočali še kvalitetnejše 
izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in zagota-
vljali ugodnejše pogoje za doživljanje vrtca kot varnega 
in spodbudnega okolja ter enakih možnosti za vsakega 
posameznika. Strokovni delavci pa bomo z odgovornim 
in strokovnim delom ter spoštljivim odnosom tudi priho-
dnje generacije litijskih malčkov vzgajali za samostojno 
in igrivo življenje. Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

StaNKO VERStOVŠEK iN litijSKi tEMPOMat  
Na DiRKi PREKO italijE

Član kolesarskega društva litijski tempomat stanko 
verstovšek se je na začetku maja 2021 udeležil ultra-
-kolesarske dirke preko Italije – Race Across Italy. Šlo je 

za osmo izvedbo zahtevne, 790 km dolge kolesarske preizkušnje, v ka-
teri morajo kolesarji premagati skupno preko 10000 višinskih metrov 
– za primerjavo: to je približno 10 vzponov iz Trbovelj na Kum. Dirka 
poteka približno na sredini italijanskega škornja v smeri od Jadranske-
ga do Tirenskega morja in nazaj in na svoji trasi preči tudi nekatere 
legendarne vzpone iz zgodovine Gira.
Cilj ultra-kolesarskih preizkušenj je preprost: priti od štarta do cilja 
v najkrajšem času. Za dosego tega cilja pa mora tekmovalec pravil-
no tempirati svojo vožnjo, optimirati vnos hrane in tekočine ter na 

večdnevnih dirkah 
opraviti minimalno 
potrebno količino 
spanja. Ob tem, 
ko kolesar skrbi za 
dirkalno plat zgod-
be, ga organizacij-
sko v spremljeval-
nem vozilu pokriva 
spremljevalna eki-
pa. Delo ekipe vključuje skrb za navigacijo, 
hrano in pijačo, psihološko podporo ter prvo 
pomoč in servis opreme tekmovalca. Stanka 
sta na dirki preko Italije spremljala člana Tem-
pomata Roman Matoz in Željko Krnetič ter 
njegov trener Aleš Suhadolnik.
Stanko je v svoji kategoriji – solo, pod 50 let, 
s spremljevalnim vozilom – po 790 km trplje-

nja dosegel izjemno drugo mesto. S časom 27 ur in 5 minut ter povprečno hitrostjo nad 
29 km/h je za zmagovalcem avstrijcem Rainerjem Steinbergerjem zaostal za pičlih 18 minut, 

kar je za ultra-kolesarske 
preizkušnje zelo majhna raz-
lika. Tretji, francoz Perez, je 
zaostal že za slabi 2 uri. Do 
treh četrtin dolžine trase je 
bil Stanko v vodstvu, a ga  
je nato tudi na podlagi lan-
skih izkušenj iz še bolj eks-
tremne dirke preko Amerike 
za las prehitel prekaljeni 
avstrijec Steinberger. Nepo-
sredno po dirki je Stanko po-
vedal, da mu je največ težav 
na vožnji povzročala nočna 
vožnja na spustih, predvsem 
zaradi omejene vidljivosti in 
precejšnjega mraza ter da je 
izjemno zadovoljen s svojim 
rezultatom. 
Čestitke Stanku za odličen 
dosežek na njegovi prvi dirki 
preko Italije ter klubski spre-
mljevalni ekipi za doprinos k 
njegovemu uspehu. Več o 
preizkušnji si lahko ogledate 
na www.raceacrossitaly.com, 
informacije o Litij skem Tem-
pomatu pa najdete na strani 
www.litijskitempomat.si.
 Litijski Tempomat

ZBOR SV. NiKOlaja litija jE PONOVNO  
nasTopiL V ŽiVo!

Po skoraj letu in pol je Zbor sv. Nikolaja Litija z dirigentko Heleno Fojkar Zupančič 
končno smel zopet stopiti pred živo občinstvo in to prav v prazničnem tednu naše 
občine. Minulo soboto, 12. junija, je na treh lokacijah v Litiji izvedel promenadne 
koncerte. Na njih so se mimoidoči na Litijski tržnici in pred Športno dvorano ter 
stanovalci doma starejših občanov v Medgeneracijskem središču Šmelc lahko na-
užili radožive slovenske ljudske pesmi. Po tako dolgem času brez javnih prireditev 

so bili ti koncerti prav osvežujoči dogodek, ki je dan polepšal tako poslušalcem kot pevcem. Ti 
se v teh dneh veselimo vsake petkove vaje, ko lahko zopet prepevamo skupaj v živo, pa čeprav z 
masko in na večji medsebojni razdalji kot sicer. 
Delovanja zbora ni zaustavila niti epidemija, saj smo svoje delo sproti prilagajali razmeram in 
ukrepom ter tako uspešno ohranjali svojo zborovsko kondicijo. Tudi ko smo bili primorani vaje 
preseliti na splet, v virtualno pevsko sobo, ki ni omogočala hkratnega in večglasnega petja, se je 
Zbor sv. Nikolaja Litija vestno učil novih skladb in izpeljal nekaj uspešnih spletnih projektov. V ad-
ventnem času smo z dnevnimi objavami v Nikolajevem adventnem koledarju povezali veliko sple-
tno občinstvo, s katerimi smo skupaj odštevali dneve do božiča. Obiskovalci naše spletne strani 
so pod kroglicami na bo-
žični smreki lahko našli 
misli za lep dan, posnetke 
naših preteklih koncertov, 
recepte za sladke dobrote, 
manjkalo pa ni niti šaljivih 
posnetkov, ki so marsi-
komu narisali nasmeh na 
obraz. V božičnem času 
je zbor tudi letos izvedel 
svoj tradicionalni božični 
koncert, tokrat v obliki vi-
deoposnetkov na YouTube 
kanalu ‚Zbor svetega Niko-
laja Litija‘. Na našem ka-
nalu so obiskovalci lahko 
prisluhnili tudi trem video-
spotom, ki smo jih posneli 
na daljavo in s katerimi smo zbrali že preko petnajst tisoč ogledov, za kar smo zelo hvaležni: 
Planinska (april 2020), Sveta noč (december 2020) in Brez besed (februar 2021), s katerim smo se 
poklonili preminulemu skladatelju Mojmirju Sepetu.
Zbor sv. Nikolaja Litija se trenutno pripravlja na zelo pomemben koncert. 17. julija, 2021 bo 
nastopil na Kongresnem trgu v Ljubljani, na otvoritvenem koncertu mednarodnega zborovskega 
festivala Europa Cantat, ki ga bo v živo prenašala Televizija Slovenija. Vljudno vabljeni k nakupu 
kart na ‚europacantat.jskd.si‘ ali k ogledu prek televizijskih sprejemnikov! Veselimo se naših pri-
hodnjih projektov, vas pa lepo povabimo, da nas še naprej spremljate in podpirate.
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FizioTerapeVTska obraVnaVa V časU epiDemije 
V DOMU tiSjE

Lansko spomlad nas je presenetila epidemija koronavirusa. Ta je najbolj nevarna za 
populacijo po 65. letu starosti, saj lahko pušča dolgotrajne posledice na telesnem 

in duševnem zdravju. 
Prvi val epidemije smo v Domu Tisje prestali brez okužb. Upoštevali smo priporočila NIJZ; umivali, 
razkuževali smo si roke in pripomočke s katerimi smo delali, nosili medicinsko zaščitno masko in 

zračili prostore. Poleg tega smo morali pri-
lagoditi tudi delovanje fizioterapije. Skupin-
ske in individualne obravnave so potekale 
na enotah.
Večje težave smo imeli v jesenskem obdo-
bju, ko so se novembra pojavile prve okuž-
be. Organizacija dela je potekala v t.i. be-
lih, sivih in rdečih conah. V času okužb se 
je področje dela fizioterapevtke razširilo in 
individualiziralo na stanovalce z okužbami 
ali s sumom na okužbo. Stanovalci so imeli 
spremenjen ritem bivanja. Vse to je vplivalo 
na njihovo duševno zdravje, upadle so jim 
funkcijske spretnosti in fizična kondicija.
Januarja so postale prve enote »bela cona«, 

kar je pomenilo, da ni več okužb. Področje fizioterapije je čakalo veliko dela. Večina stanovalcev 
je bila po preboleli bolezni zelo krhka in kondicijsko oslabela. Stanovalci, ki so ležali v postelji 
daljši čas, so izgubili veliko fizične kondicije. Ti so v za-
četku potrebovali individualno kinezioterapijo v poste-
lji, trening funkcijskih aktivnosti, postopno posedanje, 
vstajanje in vertikalizacijo. Fizioterapijo so potrebovali 
dalj časa, da smo dosegli želene cilje: sedenje na vozič-
ku ali hojo. 
Že pred drugim valom epidemije smo na enotah posta-
vili fizioterapevtske kotičke, kjer smo namestili: kolo za 
razgibavanje rok in nog, lestev za pomoč pri vstajanju 
in vadbi, bradljo in hodulje. Fizioterapevtski pripomočki 
po enotah so omogočali, da so stanovalci vadili in upo-
rabljali pripomočke preko celega dneva. Vadbe, ki jih 
stanovalci vsakodnevno izvajajo pomagajo, da ostanejo 
v dobri fizični kondiciji. 
V veliko pomoč po epidemiji in ponovnem pridobivanju 
fizične moči stanovalcev so bile utečene dnevne aktiv-
nosti na enotah. Fizioterapijo smo dodatno okrepili s 
študentko fizioterapije, ki je izvajala kinezioterapijo naj-
bolj krhkim stanovalcem. Izkazalo se je, da bi potrebo-
vali dodatni kader za izvajanje fizioterapije.
Želja vseh zaposlenih je, doseči večjo mobilnost stanovalcev, kar vodi v večjo samostojnost in 
zadovoljstvo stanovalcev. Epidemija nas je naučila, da to lahko dosežemo, če se podpiramo, po-
vezujemo, spodbujamo, vztrajamo in si pomagamo.  Branka PIHLER, fizioterapevtka

DOM TISJE

500-900 MNM
To je klimatsko najprimernejša nadmorska višina tako za težave z dihanjem, kot za 

motnje duševnega ali živčnega značaja. To je višinski pas nad morjem megle (Vače, Rakitna, itd.). 
Med obema vojnama ni bilo novogradenj. Po vojni, v socializmu je nastopilo obdobje preseljeva-
nja mladine iz podeželja v industrijske centre. Število otrok se je tako zmanjšalo, da so bili vodilni 
prepričani (okoli leta 1980), da bo potrebno učence zadnjih štirih razredov voziti v Litijo. Na Vačah 
bo nastalo skoraj prazno območje velikih pašnikov in velikih kmetij. Na sestankih krajanov s pred-
stavniki občine o »ukinitvi šole« je bilo vedno zelo razburljivo. Nekaj borcev za šolo je bilo zelo 
kaznovanih, a so uspeli ohraniti popolno osnovno šolo. Okoli leta 1970 so nastajale Nove Vače. 
Mlade družine so ustvarile kar celo naselje novih hiš pod starim naseljem, ki je bilo skoraj prazno 
ali z ostarelimi domačini. V okolici Vač so upokojenci gradili vikende. 
Nastopi renesansa – preporod. V tretjem tisočletju smo se ljudje začeli dušiti v mestni umazaniji. 
Večina bi rada živela v naravi, na robu gozda, s hišico in vrtom - na najbolj zdravi, čisti in sončni 
legi - nad meglo. Začela se je selitev mladih družin iz mesta nazaj na deželo. Vikendi so se spre-
menili v stanovanjske hiše. Stare hiše so obnovili in naselili. Mlade družine zidajo svoj domek 
iz pravljice. Če imaš službo v Ljubljani, si z avtom prej na svojem delovnem mestu kot pa nek 
Ljubljančan iz centra mesta. 
Tako je iz petih domačij na Mačkovcu (najvišji, severni del Vač) nastalo celo naselje - skoraj 20 
stanovanjskih hiš in še nove gradijo. Če vas zanima več, si preberite drobno knjižico: (Silvo Klop-
čič: Moj Mačkovec nekdaj in danes, l. 2020). Podobno je po ostalih vaseh. Nastajajo prave male 
vasice »mestne četrti« iz prej mogočnega starega gospodarskega poslopja. Nekatere kmetije so 
se pa nasprotno - spremenile v prave kmetijske obrate.

Čisto nemogoče je prezreti gradbišče osmih hišic pod Vačami - nasproti zelenega športnega 
igrišča, na spodnji strani glavne ceste, ob cesti proti Potoku. Gradi se ob poti proti Kleniku pa v 
Krepakah (čisto blizu znamenitega vaškega perišča – Ude)… Vse hišice so že rezervirane in med 
stanovalci bodo tudi vaški učitelji – bodoča domača inteligenca. Prava naselitvena eksplozija, 
za katero ima največ zaslug podjetje Anmax in njihov odločni vodja: Matetov Andrej - Andrej 
Vrhovec. 
Vse več nas je in še vedno se imamo radi! Tito bi rekel: „Čuvajte mi bratstvo i jedinstvo kao zje-
nicu oka svoga!“  Zvonček Norček

Čestitam za okrogle obletnice: Pustolovskemu parku GEOSS za 10-letnico uspešnega delovanja; 
naši državi za 30-letnico osamosvojitve, Društvu GEOSS za 40-letnico uspešnega uresničevanja 
projekta GEOSS; Slovenskemu oktetu za 70 letnico in HSE Energetski družbi, ki je podprla sode-
lovanje Slovenskega okteta na slovesnosti na GEOSS-u, 13. junija 2021.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

KRVODajalStVO
Ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki ga obeležujemo 4. junija, se 
zahvaljujemo vsem krvodajalcem za darovano kri, za nesebično pomoč 
drugim do boljše in zdrave prihodnosti. Kri je nenadomestljivo zdravilo, 
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko ljudje le med seboj. Za ne-

moteno preskrbo s krvjo vsak dan v povprečju potrebujemo 350 darovalcev. Potreba po krvi se v 
času epidemije Covid – 19 ni zmanjšala, krvodajalske akcije potekajo nemoteno, sprememba je 
le v tem, da se je za odvzem potrebno vnaprej naročiti.
14. junija vsako leto države po vsem svetu praznujejo Svetovni dan krvodajalcev. Namen pra-
znika je širi zavedanje o pomembnosti varne krvi in krvnih pripravkov ter se zahvaliti vsem pro-
stovoljnim krvodajalcev,  ki s svojim nesebičnim dejanjem rešujejo življenja. 
Hvala vsem, ki dnevno rešujete življenja, vračate zdravje in pomagate nadaljevati pleme-
nito tradicijo slovenskega krvodajalstva!

TeDen rDečeGa kriŽa
Rdeči križ Slovenije se vsako leto vključuje v obeleževanje mednarodnega praznika Svetovnega 
dneva Rdečega križa, 8. maja in Tedna Rdečega križa Slovenije, ki tradicionalno poteka od 8. – 
15. maja in tako nadaljuje tradicijo dobrih del. Vsako leto mednarodno gibanje Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca prek svoje mreže 17 milijonov prostovoljcev in 450.000 zaposlenih doseže 
več kot 160 milijonov ljudi, ki potrebujejo pomoč. 
Prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa so v mesecu maju obiskovali starejše, bolne in 
invalidne osebe na domu ter v domovih za starejše. Ob tem so upoštevali vsa navodila in priporo-
čila NIJZ ter RKS o preprečevanju širjenja okužb s Covid – 19.
V humanitarnem centru smo imeli 12.5.2021 dan odprtih vrat. Pomoč so prejeli uporabniki iz Kra-
jevne organizacije RK Velika Kostrevnica, pri razdeljevanju je pomagal tudi njihov prostovoljec. 
Poleg vsakoletnih sprejemov učencev v mlade člane Rdečega križa, smo razpisali natečaj za li-
kovna dela na temo: »Tebi v pomoč, človek«. Risbice smo prejeli iz PŠ Primskovo ter OŠ Gabrovka 
– Dole. RKS OZ Litija

aKtiVNO BOMO SODElOVali...  
Z ROKODElSKiM CENtROM 

moraVče 
V soboto, 5. junija so se njihovi člani podali na 
strokovno ekskurzijo po Litiji, Šmartnem in bli-

žnji okolici. Ustavili so se tudi v Mestnem muzeju Litija, kjer smo 
se kot Društvo U3 Litija in Šmartno predstavili z informacijami o našem delu in o tem, 
kje lahko odlično sodelujemo; to je Študijski krožek Kulturna dediščina, ustvarjalne de-
lavnice in izvedba le-teh po različnih ustanovah (knjižnice, muzeji, šole – v okviru tehni-
ških, kulturnih dni...), kajti tam lahko izvedemo kakšno delavnico na temo Kozlovske  

sodbe...
Ob tej priložnosti so nam podarili Ro-
kodelsko kroniko 1997 – 2017.
Iz ustvarjalnega natečaja KOZLOVSKA 
SODBA V VIŠNJI GORI so nastali iz-
delki v različnih tehnikah in materia-
lih, tako da imamo mobilno razstavo, 
ki jo lahko ponudimo in jo obogati-
mo z vsebino humoreske v 7 minu- 
tah. Danes se pohvalimo z največjim 
izdelkom (1.80 x 1.30 cm) v c2c tehni-
ki Brigite Rozina.
Nekaj terminov razstav je že dogovor-

jenih: avgust je rezerviran za Knjižnico Daneta Zajca v Moravčah, 29. avgusta gostujemo z 
društvenimi izdelki in mobilno razstavo na gradu Tuštanj. 
Septembra se razstava seli v TIC Litija, nato se Kozlovska sodba... poda na pot na Dolenj- 
sko. Veseli smo, da se novice o našem skupnem delu objavljajo tudi v Novicah iz Moravške  
doline. Milena DIMEC za Društvo U3 Litija in Šmartno



NA ZALOGI TUDI:  MINI - Mini One 1.4, letnik 2008, prev. 136601 km, bencinski 
motor, 70 kW (95 KM), 1397 ccm, 3 vrata, ročni menjalnik (6 pr.), srebrna kovinska 
barva, 4.550,00 €; OpeL Astra Karavan 1.7 CDTI essentia, letnik 2008, teh. pregl. 
6/2021, prev. 196850 km, 5 vrat, bencinski motor, 81 kW (110 KM), 1686 ccm, ročni 
menjalnik (6 pr.), črna kovinska barva, 2.670,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

CITrOeN C3 1.4 HDi Attraction  Let nik: 
2015, prev. 115558 km, diesel motor, 50 kW (68 
KM), 1398 ccm, ročni menjalnik (5 pr.), kombi
limuzina/hatchback, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

5.650,00 EUR

VOLKswAGeN Golf Variant Comfortline 1.6 
TDI  Let nik: 2012, prev. 171728 km, teh. pregl. 3/2022, 
diesel motor, 77 kW (105 KM), 1598 ccm, ročni 
menjalnik (5 pr.), 5 vrat, srebrna kov. barva, KLIMA.

5.990,00 EUR
OpeL Insignia sports Tourer 2.0 CDTi Innovati-
on  Let nik: 2018, prev. 126058 km, teh. pregl. 2/2022, 
diesel motor, 125 kW (170 KM), 1956 ccm, ročni 
menj. (6 pr.), karavan, 5 vrat, črna kov. barva, KLIMA.

15.990,00 EUR

CITrOeN C4 1.6 BlueHDi 100 Feel edition  Let
nik: 2018, prev. 72712 km, teh. pregl. 1/2022, diesel 
motor, 73 kW (99 KM), 1560 ccm, ročni menjalnik 
(5 pr.), 5 vrat, srebrna kovin ska barva, KLIMA.

9.980,00 EUR

reNAULT Clio dCi 75 energy Limi-
ted MULTIMeDIA  Let nik: 2017, prev. 88737 
km, diesel motor, 55 kW (75 KM), 1461 ccm, ročni 
menjalnik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

7.580,00 EUR
CITrOeN C3 picasso 1.6 BlueHDi  Let nik: 
2018, prev. 114808 km, teh. pregl. 4/2022, diesel 
motor, 73 kW (99 KM), 1560 ccm, ročni menjalnik (5 
pr.), enoprostorec/van, 5 vrat, rdeča barva, KLIMA.

8.350,00 EUR

PREDStaVitEV KNjiGE »To smo mi« aVtORja alOjZija GREBENCa

POliCijSKO VEtERaNSKO DRUŠtVO SEVER 
ljUBljaNa, ODBOR litija

Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana je v organizaciji Odbor Sever Litija 
dne 22.5.2021 organiziralo 14. veteransko ribiško tekmovanje PVD Sever Lju-
bljana na ribniku Mačkovna 

v Litiji. Tekmovale so ekipe člani PVD Sever 
Ljubljana, PVD Sever Zasavje, IPA RK Ljublja-
na, Klub Maksa Perca in Veteransko društvo 
Litija-Šmartno. 
Sodelovalo je 8 tekmovalcev. Tekmovalcev je 
bilo manj kot pretekla leta. Glavni razlog je 
trenutna situacija z virusom. Potrebna so bila 
potrdila o cepljenju ali negativni izvid, katere 
pa nekateri niso imeli. Kljub temu je tekmo-
vanje uspelo in je bil ulov dober. Ob 13.00 
uri so se podelila priznanja:1. mesto Dominik  
Povše, 2. mesto Franc Poglajen, 3. mesto 
Drago Vozel. 
Po podelitvi pokalov je bilo dogovorjeno, da 
se tradicionalno tekmovanje nadaljuje v upanju na ugodnejše razmere. Za uspešno izvedbo tek-
movanja in organizacijo se je predsednik PVD Sever Ljubljana Odbor Sever Litije Dušan Jovanovič 
zahvalil vodji tekmovanja Slavku Škrinjarju.  Dušan JOVANOVIČ

POGUMNi PaPaGaj
Čeprav je ta zgodba resna, vredna razmisleka, bom vseeno 

začela malce nagajivo, po otroško:
»No, pa povej, če veš, zakaj ima papagaj tako pisano perje?«
Prav zanima me, kdo zares ve. 
Pred vami je stara tibetansko budistična pripovedka, ki govori 

o papagaju in njegovem perju. V resnici je to zgodba o strahu in 
pogumu:

Nekoč je v gozdu živel papagaj. Nekega dne je ta gozd zagorel in glede na to, da zna papagaj 
leteti, je odletel stran. Med letom je zaslišal klice na pomoč tistih prijateljev, ki niso znali leteti. 
Bili so ujeti v ognju in dimu, zato si je mislil:

»Ne morejo odleteti stran tako kot jaz. Moram jim pomagati.«
Obrnil se je in odletel k reki. Ni se prestrašil, ampak je brez obotavljanja zmočil krila. Potem je 

pohitel nad gozd in s svojih peres otresel vodo. Ker je bilo vode zelo malo je poletel še enkrat in 
še enkrat, in še in še. Nad gozdom je otresal perje, a vode kljub trudu ni bilo dovolj, da bi pogasil 
požar. Medtem je ogenj postajal vse močnejši, tako, da je ožgal že njegova peresa. Dim ga je dušil 
in postajal je vse slabotnejši. Čeprav je bil na robu smrti, ni hotel odnehati. Še naprej je letal in 
si želel pomagati prijateljem.

Nekateri bogovi so opazovali njegovo početje, se smejali in govo-
rili:

‚Poglejte tega papagajčka. S svojimi drobcenimi krili skuša pogasi-
ti gozdni požar. Kaj ni smešen?‘

Kralj bogov, ki je bil blizu, je slučajno slišal njihov pogovor in po-
smeh. Želel in hotel se je prepričati, če je to res. Spremenil se je v 
velikega orla in odletel proti papagaju. Zaklical mu je:

»Heej, nespametni papagaj! Kaj počeneš? Ne vidiš, da ne moreš 
pomagati? Še malo, pa boš zgorel sam. Odleti, dokler še lahko!«

Papagaj ga je slišal, a se ni ustrašil. Pogumno mu je odgovoril:
»Ne potrebujem tvojih nasvetov, ampak tvojo pomoč. Pridi in mi 

pomagaj.«
Papagajček je to rekel in delal s takšnim pogumom, da so njegove 

besede ganile orla, ki je bil resnično kralj bogov. Utrnile so se mu solze, ki so imele tako moč, da 
so pogasile ogenj. Nekaj orlovih solz je kapnilo tudi na papagajevo ožgano perje in kjer so se ga 
dotaknile, so peresa znova zrasla v še lepših, pisanih barvah.

Tako. Čeprav ste izvedeli zakaj ima papagaj tako pisano perje, je to zgodba o pogumu in stra-
hu. Strahu, ki nikoli ne pomaga. Razmere poslabša v tem, da zastre naš um in nam onemogoči, da 
bi jasno videli, kako rešiti težavo. A le s pogumom in neustrašnostjo bomo jasno vedeli kaj storiti, 
da sebi in drugim olajšamo težave. Darinka KOBAL

20. VEtERaNSKE 
iGRE 

Veterani OZVVS Litija - 
Šmartno smo se 6.6. 
udeležili 20. veteranskih 

iger po vrsti v Slovenski Bistrici. Tekmovali 
smo v streljanju z zračno puško, v vlečenju 
vrvi in v metu bombe. Rezultati so bili do-
bri, nato pa je sledilo druženje s prijatelji  
veterani.

Jože KOS
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v petek, 28. 5. 2021, je v župnijski cerkvi sv. križa v ga-
brovki predstavil svojo knjigo to smo mi domačin, zdaj 
sicer župnik v dolu pri ljubljani, gospod alojzij grebenc.
Gospod župnik Alojzij Grebenc je do svojega sedmega leta živel 
v Ljubljani, rodil se je v delavski družini. L. 1957 se je družina 
preselila v Gabrovko. Tu je takrat deček Lojze začel obiskovati 
osnovno šolo, jo tudi zaključil in se nato kot petnajstleten fant 
odpravil v Srednjo lesno industrijsko šolo v Škofji Loki. Kasneje 
je nadaljeval študij na Teološki fakulteti v Ljubljani, med počitni-
cami služil denar za preživljanje oz. študij tudi z delom v Nem-
čiji. Duhovniška pot je g. Alojzija najprej peljala v Mirno Peč 

na Dolenjskem, nato 
je kot kaplan služboval 
šest let v Šmartinu pri 
Kranju, zatem 16 let 
kot župnik v Besnici 
nad Kranjem. Najdalj-
še obdobje, teče že 
23. leto, pa je življenje 
in delo g. Alojzija po-
vezano z župnijo Dol 
pri Ljubljani, že 20 let 
pa opravlja tudi službo 

dekana Dekanije Ljubljana Moste. Poleg tega da je dušni pastir, 
se kot duhovnik oz. župnik ukvarja tudi s povsem materialnimi 
stvarmi in kot dober gospodar skrbi za vzdrževanje ter obnovo 
cerkvenih objektov v okviru župnij, ki so mu bile dodeljene oz. 
je bil on dodeljen njim. Rad se druži z ljudmi tudi izven cerkve 
in sodeluje v lokalni skupnosti kot aktiven član družbe. Vedno 
se trudi graditi mostove med ljudmi. A z Gabrovko je ostal oz. 
ostaja vsa leta še kako povezan, tudi ali še zlasti zaradi svoje-
ga hobija. Ta zajema zgodovino oz. raziskovanje, brskanje po 
dokumentih, zapisih v arhivih. Pravi, da je to njegov najljubši 
način preživljanja dopusta. O Gabrovki je g. Alojzij pisal že v 
svoji diplomski nalogi (1976), l. 2012 je izdal knjigo z naslovom 
Moja, tvoja, naša, ki govori o Župniji Sveti Križ - Gabrovka. V 
letošnjem letu (2021) pa je izšla strokovna monografija TO SMO 
MI. Gre za obsežno delo (728 str.), v katerem je avtor opisal Ga-
brovko z okoliškimi kraji. Knjiga je neverjetno bogat dokument 
časa in prostora, v katerem živimo. Sega v daljno preteklost in 
nam ponuja ogledalo vse do današnjih dni. Prinaša zgodovinski 
pregled, opise gradov, opise posameznih vasi, zelo podrobne 
opise vseh cerkva, farne in vseh sedmih (osmih) podružničnih. 
Poleg tega imajo svoje mesto v knjigi tudi kapelice, križi in zna-
menja, dokumentiranih je kar 94, ki so prav tako odsev kulture 
naših prednikov. Izvemo tudi nekaj o župnijski pisarni, v kate-
ri nastajajo različne knjige: matične, krstne, poročne, mrliške, 
blagajniške, poleg teh tudi kronika. Vse so neprecenljiv vir infor-
macij o načinu življenja ljudi skozi čas, o navadah in vrednotah. 
Prebiramo lahko zapise o najstarejši zgodovini, pa tudi o času 
1. in 2. sv. vojne ter obdobju po l. 1945 vse do današnjega časa, 

o gospodarstvu, začetkih šole in njenem razvoju, tudi o vrtcu, 
knjižnici, delovanju društev. Različni seznami ponujajo imena in 
priimke mnogih posameznikov, povezanih z dogajanjem v pre-
teklih obdobjih. Delo je zelo bogato tudi s slikovnim/fotograf-
skim gradivom, kar prinaša knjigi dodano vrednost in pritegne 

pozornost.
Gostitelj, domači župnik Stanislav Šku-
fca, je po uvodnem pozdravu nagovoril 
vse prisotne, v nadaljevanju pa je spre-
govoril in odgovarjal na vprašanja g. 
Alojzij Grebenc. Delo je predstavil tudi 
dr. Bogdan Kolar, profesor zgodovine na 
Teološki fakulteti v Ljubljani, mentor g. 
Grebenca pri nastajanju knjige To smo 
mi. Izpostavil je avtorjevo načelo, ki mu 
avtor sledi v knjigi: predstaviti vse usta-
nove, ki so postavljale/postavljajo okvi-

re življenja ljudi in so kot take vplivale/vplivajo na vsakodnevno 
življenje vseh, ki so živeli/živijo v skupnosti. Za vmesni glasbeni 
predah so poskrbeli pevci. V zaključku so sledile še zahvale: 
gostitelju, vsem sodelujočim in seveda avtorju za izjemno delo, 
v katerem je zapisal tudi, da »spominjati se pomeni živeti«. Knji-
ga To smo mi nam bo pomagala spominjati se, bogatila bo naš 
spomin in ohranjala domačine in naše kraje pri življenju. Vsem, 
ki so želeli, je avtor v knjigo po dogodku dodal posvetilo in svoj 
podpis. (Knjigo je mogoče kupiti v župnišču v Gabrovki in v žu-
pnišču v Dolu pri Ljubljani.)
Naj se tudi na tem mestu zahvalimo avtorju za opravljeno 
res velikansko delo, za dar Gabrovki in tukaj živečim ljudem, 
ki zaradi knjige to smo mi ne bodo pozabljeni. Kajti knjiga je 
večna in kot taka priča in bo pričala o našem obstoju, o tem, 
kako smo s svojimi dejanji zaznamovali čas, kakšne sledi smo  
pustili. Anica RESNIK

območno zDrUŽenje  
Za VREDNOtE SlOVENSKE 

OSaMOSVOjitVE litija - ŠMaRtNO

vabimo
na slovesnost ob dnevu državnosti, ki bo v petek,  

25. rožnika, 2021, ob 10. uri na valvazorjevem trgu  
v litiji (pri cerkvi Sv. Nikolaja).

Ob tej priložnosti bomo skupaj odprli nov  
PARK OSAMOSVOJITVE.

Slavnostni govornik bo gospod Jelko Kacin,  
minister za informiranje v osamosvojitveni vojni.  

Bil je govornik ob zasaditvi lipe, kjer bo park.
Po krajšem kulturnem programu sledi družabno srečanje.

Vljudno vabljeni!

UpokojenCi pozor! 
IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS je na Javnem 
razpisu za sofinanciranje programov in dejav-
nosti izobraževanja odraslih v letu 2021 Mini-

strstva za izobraževanje, znanost in šport pridobil sredstva za izvajanje ŠTUDIJSKIH KROŽKOV. 
ŠTUDIJSKI KROŽKI v Litiji potekajo šele od leta 2017 dalje. Gre za majhne 
skupine za neformalno učenje, kjer se učijo in družijo interesenti in radovedni 

ob določeni tematiki. Vsebino, potek in zah-
tevnost učenja si udeleženci izbirajo sami. 
Povprečno se krožek izvede v okviru sedmih srečanj. Študijski 
krožki so dejavni pri ohranjanju vitalnosti in pri razvoju domače-
ga okolja, v katerem živimo, promovirajo vseživljenjsko učenje, 
sožitje ter prispevajo k socialni aktivaciji, k razvoju podeželja 
ter k osebnemu razvoju posameznika. 
Krožki so breZplaČni in so dostopni vSEm, ki jih tovrstno 
učenje zanima in so se pripravljeni kaj novega naučiti, svoje 
izkušnje pa deliti z drugimi ter tako pripomoči k razvoju ožje ali 
širše skupnosti. 
V Študijskem krožku Migi Digi, ki je namenjen upokojencem, 
bomo krepili računalniške veščine. Krožek je namenjen tudi ti-
stim upokojencem, ki nimajo izku-

šenj s tehnologijo, so začetniki ali pa uporabljajo le pametne telefo-
ne. Vabljeni vSi upokojenci, ki bi se radi naučili rabe računalnika v 
kreativnem okolju. 
25 urni študijski krožek bomo izvedli na IC Geoss v naši računalni-
ški učilnici. Udeležba je brezplačna, sprejmemo pa do 12 udeležen-
cev, zato s prijavami pohitite! 
Za informacije in prijave nas pokličite na 031 759 355 ali pa nam pišite na info@ic-geoss.si. 



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

ZAHVALA
Odšla je naša draga mama

ALBINA LENART
iz Gabrovke

3.3.1932 – 2.6.2021

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot, darovali cvetje 
in sveče. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja in kakršno koli pomoč v težkih 
trenutkih. Hvala gospodu župniku Stanislavu Škufci, pogrebni 
službi KSP Litija, pevcem in vsem ostalim za lepo opravljen obred. 
Najlepša hvala tudi osebju Zdravstvenega doma Litija in Nevrološki 
kliniki Ljubljana. Iz srca hvala tudi patronažni sestri Mateji.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in boste nanjo obujali lepe spomine.

Vsi njeni

Tvoj dih je zastal 
in ti si zaspal, 
a v naših srcih 
boš vedno ostal.

ZAHVALA

MARJAN ŠUŠTERŠIČ
1942 – 2021

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, ter za podarjeno cvetje in sveče na Šmarskem pokopališču. 
Posebno se zahvaljujemo dr. Stanetu Ptičarju, Domu Tisje - Enota 
Litija, Patronažni službi ZD Litija, Pogrebni službi KSP Litija, 
županu Litije g. Rokavcu za lep govor in opis njegovega življenja, 
Košarkaškemu klubu Litija, g. Zdravku Špesu ter Tiskarni ACO, Litija. 

Žalujoči: žena Katarina, hči Karolina, vnukinja Karla  
in ostalo sorodstvo

„Ni večje bolečine,  
kot v dneh žalosti  
nositi v srcu  
srečnih dni spomine!“
(Dante)

ZAHVALA
Na višku pomladi, v njenem najlepšem delu leta,  

se je poslovila draga mama

MARIJA JAN 
iz Litije

19.2.1945 – 8.5.2021

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano 
cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvala gre zdravniškemu 
osebju za pomoč med njenim zdravljenjem in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. 
V spominu nam bo ostala kot skromna, tiha, marljiva in skrbna 
mama, ki je vsem želela le dobro in se po svojih najboljših močeh 
za to vedno trudila.

 Vsi njeni

Tvoj dih je zastal 
in ti si zaspal, 
a v naših srcih 
boš vedno ostal 

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi mož, ati in dedi

FRANC BUČAR
Gašperjev Francelj

19.7.1945 – 7.6.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in 
denarne prispevke.
Hvala tudi vsem, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali in 
pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

Kar je zapisano
globoko v srcu,
se nikoli ne more
izgubiti in pozabiti.

ZAHVALA

JOŽE OVEN
1977 – 2021

Ob prezgodnji in nenadni boleči izgubi, se iskreno zahvaljujemo 
za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in drugo pomoč.  
Hvala vsem, ki nam v teh težkih trenutkih stojite ob strani. Hvala 
medicinski ekipi ZD Litija in PDG Primskovo za hitro interventno 
odzivnost. Hvala pogrebni službi KSP Litija. Hvala moški vokalni 
skupini Lipa ter mladima Gamsoma, g. župniku za lep poslovilni 
obred in hvala Andreja in Franci.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala vsem 
vam dragi sosedje in sovaščani. Najlepša hvala tudi staršem učencev 
in zaposlenim na PŠ Kostrevnica. Najlepša hvala vam dragi sodelavci 
Doma Tisje za vso pomoč in oporo v teh težkih trenutkih.

Vsi njegovi

Nisi rekla niti zbogom,
niti roke nam podala, 
a za vedno v naših
srcih boš ostala. 

ZAHVALA
 Od nas se je poslovila draga 

STANKA MAJETIČ
1978 – 2021 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sodelavcem MNZ za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, KSP Litija, pevcem 
MPZ Lipa in trobentaču policije. 

Žalujoči sestri Sanda in Dragica z družinama

Čakata me rože cvetoče, 
čebelice brenčeče za hišo 
domačo polje in zelene trate. 
Moj dragi, domači kraj.
Rad bi prišel, oh rad. 
A tja me več ne bo, 
ker vzel sem slovo.

ZAHVALA
Z žalostjo sporočamo, da na je v 79. letu starosti nenadoma  

in tiho zapustil naš dragi

MARIJAN ŠUŠTAR st.
29.8.1942 – 22.5.2021

Ob boleči izgubi našega ata se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
sveče, cvetje in za darove svete maše. Posebna zahvala gre gospodu 
župniku Božidarju Ogrinc, gasilcem za lepo opravljen pogrebni 
obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem Lipe, trobentačema 
Setničar in vsem praporščakom. Zahvala Društvu čebelarjev Litija, 
PGD Jevnica, prijatelju Janezu Tehovniku in za vse lepe besede 
slovesa ge. Boži Šarbek, g. Sreču Rozina in g. Marjanu Petek. 
Zahvaljujemo se tudi patronažnemu osebju, še posebno gospe 
Vanji. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga ohranjajte v lepem spominu.

Žalujoči: žena Rozi, hčere Martina, Joži, Tončka, Helena in sin 
Marjan z družinami, brat Jože, sestra Tatjana ter ostalo sorodstvo

V SPOMIN

BRANkI VIdMAR
V cvetočem rožniku, 20.6.2020, se je poslovila naša Branka.

V iskanju novih življenjskih smislov in zevajoči praznini,  
ki je ostala za njo, se nenehno vračamo k njeni srčnosti  

in zadnjemu sporočilu: radi se imejte!

Dala nam je veliko sebe in nikoli ne bo povsem odšla.

Hvala vsem, ki jo nosite v mislih in spoštujete njen spomin.

 
Mož Janez, hči Katja, sin Matevž s Petro ter mali Vitan in Fran 

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila
močnejša od življenja.

ZAHVALA
V 82. letu nas je zapustila draga žena, mami, babica,  

prababica, sestra, teta in svakinja

ANGELA PESTOTNIk
roj. Avbelj

4.5.1940 – 26.5.2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, ter za darovano cvetje in 
sveče. Hvala dežurni službi ZD Litija, negovalkam Zavoda Pristan, g. 
župniku Petru Bregarju za opravljen obred. Iskrena hvala vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

NaVODila za oddajo  
ZaHValE ali V SPOMiN  

v časopisu občan
•  besedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo 

si pravico do slovničnih popravkov). Slika naj bo v 
ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo sami).

•  elektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko pošljite 
na naš elektronski naslov: tiskarna.aco@siol.net ali 
obcan@siol.net

•  vsi, ki nimajo možnosti elektronskega pošiljanja 
nam besedilo in sliko lahko pošljete po navadni 
pošti: tiskarna aco, c.d.k. 39, 1270 litija ali 
osebno dostavite v naš poštni predal.

•  rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po 
dogovoru dan ali dva kasneje.

•  Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + DDV.

•  Dodatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

litijSkA liPA zA litijAnE
Spoštovane občanke in občani!

Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed 
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival-

ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-
-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kul-
turno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje 
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razsež-
nost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali 
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, 
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...

Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu 
zapisa nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so-
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, 
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa-
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem 
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...

Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in 
živeti ta duh ... 

PEtjE nA PoGrEbniH SlovESnoStiH
pevsko društvo lipa litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

informacije
•  Članek za objavo v 

časopisu naj naj ne bo 
daljši od ene A4 strani. 
Vsebuje pa lahko eno ali 
dve fotografiji.

•  Vsi članki za objavo 
morajo biti obvezno 
avtorsko podpisani!

•  Tekste za objavo ne 
preverjamo in ne 
lektoriramo.

Uredništvo Občana
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TENIS KLUB AS
bor arTnak zmaGoVaLeC V TUniziji, ŽiGa ŠeŠko  

z noVim nasLoVom DrŽaVneGa prVaka

NOViCE iZ NK KRESNiCE
V sredo 2.6.2021 se je v Športnem parku NK Kresnice vršil Regijski trening mladih 
nogometašev pod okriljem trenerjem Nogometne zveze Slovenije. Udeležili so se 
mladi nogometaši iz 
NK Rudar, NK Litija, 

NK Dol pri Ljubljani in NK Kresnice. 
Z realizacijo so bili zadovoljni tre-
nerji in nogometaši.
Izvršni odbor MNZ Ljubljana je na 
svoji seji, ki je bil 18.5.2021 spre-
jel sklep, da se zaključi nogome-
tna sezona 2020/21 z doseženimi 
rezulati iz oktobra 2020, vendar z 
ugotovitvijo, da ni napredovanja in 
izpada iz lige.
Cicibani in mlajši dečki nadaljuje-
jo s treningi. V nedeljo 13.6 pa se 
bodo udeležili turnirja v Trebnjem. Vsi že nastrpno pričakujejo tekme in se veselijo druženja.
V maju mesecu je bil v klubskih prostorih NK Kresnice Upravni odbor, ki je sprejel zaključni račun 
za leto 2020 in potrdil program dela za leto 2021.
V naslednjih dneh se pričakuje prestopni rok za igralce na to pa priprave ekip za novo nogometno 
sezono 2021/22. NK Kresnice, Jože KOVIČ

jUDOiSta jORiK iN RUa Na jUDO iGRaH  
aPOlON 2021

V soboto, 22.5.2021 sta se judoista 
Judo kluba Litija, brata Jorik Kvapil in 
Rua Kvapil udeležila prijateljskega tek-

movanja v Mariboru. Pohvala gre odličnim organiza-
torjem Judo klub Apolon Maribor-Hoče, ki so za mlaj-
še pripravili tekmovanje v judo borbah, spretnostnem 
poligonu in metu judo lutke, za starejše pa tekmovanje 
v judu. Dogodka se je JK Litija udeležil z 2 tekmovalce-

ma, ki sta oba osvojila ko-
lajne ter pokal za odlične 
borbe. jorik kvapil je brez 
poraza zasluženo osvojil 1. 
mesto v kategoriji U12, rua 
kvapil pa se je prav tako 
z dobrimi borbami povzpel 
na 3. mesto v kategoriji  
U14.
Na prvem tekmovanju po 

dolgi prekinitvi zaradi epidemije so nastopili tekmovalci 
iz: Jk Oplotnica, Jk Apolon, Jk Železničar. Jk Ivo Reya, 
Jk Komenda, Jk Litija  
in Jk Duplek. Sedaj 
se bodo kmalu po-
novno začela vrstiti 
različna tekmovan-
ja, katera judoisti že 
nestrpno pričaku jejo. 
Rezultati: 1. me sto - 
Jorik Kvapil (u12), 3. 
mesto - Rua Kvapil 
(u14)

 Katarina KUMER

jUDO KlUB litija tRENiRal Na jUDO PRiPRaVaH  
V tERMaH OliMia

Od četrtka, 27.5.2021 do nedelje 30.5.2021 je bilo v Termah Olimia živahno, saj so se tam zbrali 
judoisti in se pripravljali na svoja tekmovanja in izpite za višje pasove. Priprave že nekaj let or-
ganizira Judo klub Komenda, letos pa je bilo udeleženih veliko klubov, ki so po dolgem premoru 

že nestrpno čakali kdaj se bodo ponovno lahko 
združili in skupaj trenirali. Taki treningi so na-
mreč za judoiste zelo pomembni, saj omogočajo 
veliko borb z raznolikimi nasprotniki.
Judo campa se je tokrat udeležilo več kot 120 
judoistov iz 11 klubov:
- Judo klub Apolon Maribor-Hoče
- Judo Klub Železničar Maribor
- Judo klub Oplotnica
- Judo Klub Klima Center Tratnjek Beltinci
- Judo Klub Sokol Ljubljana
- Judo klub Branik Maribor
- Judo klub Ivo Reya
- Judo klub Litija
- Judo klub Komenda
Na treningih pa sta se pridružila tudi Judo klub 
Acron Slovenj Gradec in Judo Klub Z‘dežele San-
kaku.
Judoisti so trenirali v športni dvorani Podčetrtek 

v dveh starostnih skupinah, ki so bili namenjeni judoistom U12, U14, U16, U18 in U21. Treninge 
je vodil selektor slovenske reprezentance Grega Brod, ki se je zelo izkazal in judoistom prikazal 
nove tehnike obračanj ter usmerjal borbe. Trenirali so dvakrat na dan judo trening ter dodatni 

kondicijski in tekaški treningi.
Vsak dan je ostalo tudi nekaj časa za druženje in sprostitev na bazenih, kjer smo 
zadnji dan gledali filme v 7D kinu ter se zabavali v igralni sobi s pinkponk mizo, 
ročnim nogometom 
ter playstationi. Bivali 
smo v apartmajih Vas 
Lipa, kjer smo imeli 
med treningi dovolj 
časa za počitek, igro in 
zabavo. Med sabo smo 

se dobro razumeli, povezali pa smo se 
tudi s sovrstniki iz drugih klubov.
V soboto smo priredili prijateljsko ekip-
no tekmovanje v judu, kjer so ekipe za-
stopali tekmovalci različnih klubov. Med sabo so se borili po sistemu golden score, kjer je že prvi 
met prinesel točko. Prve štiri ekipe so dobile pokale, vsi udeleženci priprav pa obrazne maske 
za spomin na priprave. Otroci in trenerji so uživali, hkrati pa ogromno pridobili v znanju juda ter 
pripravljenosti na prihajajoča tekmovanja in izpite za višje pasove. Katarina KUMER

ker smo skUpaj močnejŠi
ŽENSKI ROKOMET

Članska ekipa si je s svojimi 
igrami v sezoni 2020/21 zago-
tovila igranje v najelitnejšem 
klubskem tekmovanju v Slo-
veniji, v 1.A državni rokometni 

ligi za ženske, tudi v naslednji sezoni. Letošnjo 
»korona« sezono je končala na 9. mestu. Mlaj-
še selekcije, ki so s tekmami ponovno začele 
šele v drugi polovici aprila so s tekmovanji za-
ključile v sredini meseca junija. 
Za naše delovanje je izjemno pomembno od-
govorno, učinkovito in transparentno delo ob 
dejstvu, da želimo pri vseh naših članih vzpod-
buditi pripadnost, ki je več kot potrebna za de-
lovanje društva. Le skupaj smo namreč močnej-
ši in le prave ekipe v slogi najdejo moč. Iz moči 
pa vemo – izhajajo zmage, … Po drugi strani pa 
le močni športniki hrabro prenašajo poraze.
Veseli in ponosni smo, da imamo pri tem pod-
poro s strani naših sponzorjev in donatorjev. 
A ker verjamemo, da imamo vsi v lokalni sku-
pnosti skupno zavedanje, da so gibanje, soci-
alizacija, druženje in pripadnost kolektivu še 
kako pomembni za optimalen razvoj mladih, 
verjamemo, da lahko z dodatno podporo in 
pomočjo še več mladih deklet najde zadovolj-
stvo, interes in predvsem zdrav način zapol-
nitve prostega časa ter da gradijo in krepijo 
samozaupanje in samopodobo, kar lahko nudi 
aktivno ukvarjanje s športom. V letošnji sezoni 
smo skupaj v partnerstvu s podjetji Neolink, 
Panteon, Omahen transport, Avtohiša Real, 
Vzajemna, Peskokop Kepa, Mesarija Frtica, BS 
Petrol – Zdravko Nabernik, Elektro Jani, Nova 
Ljubljanska banka in drugimi donatorji omogo-
čali mladim dekletom aktivno ukvarjanje z naj-
lepšim in najuspešnejšim kolektivnim športom 
v Sloveniji – ROKOMETOM.
Ob tem ne gre pozabiti na Občino Litija, ki je 
prepoznala Žensko rokometno društvo Litija, kot 

uspešno in zdravo jedro za mlade športnice. Li-
tijo vse naše ekipe odlično promovirajo na vseh 
tekmah državnega prvenstva po vsej Sloveniji. 
Zastavljeni cilji našega kluba zasledujejo smer 
pri mladih vzpodbujati zdrav način življenja. 
Zato smo izjemno veseli, da smo del projekta 
NLB Šport mladim, s katerim delimo isto vizijo: 
mlade ljudi, izpred TV, računalnikov in telefonov 
vrniti nazaj v naravo, telovadnice in igrišča. Po-
leg sponzorske podpore, s katero imamo olaj-
šano delovanje in hkrati nižje stroške treningov, 

se znotraj projekta učimo tudi preudarnega rav-
nanja z denarjem, se vključujemo v aktivacije, s 
katerimi skupaj z otroci navijamo za svoje ido-
le, in smo družbeno odgovorni. Na letošnji Zlati 
lisici smo denimo z NLB, s pomočjo navijaških 
vzklikov naših mladih rokometašic, poskrbeli za 
navijaško kuliso, s pomočjo katere so se lisičke 
počutile obdane z več tisoč glavo množico – toč-
no tako, kot če bi bili srčni navijači ob progi in v 
izteku smučišča. Na Svetovnem prvenstvu smo 
kot pravi srčni navijači z motivacijskimi videi raz-
veseljevali in spodbujali naše rokometaše. Vse 
to, ker smo le skupaj močnejši!  Tjaša BAJC

bor Artnak je uspešno nastopal na 
turnirju 2. ranga ITF v Hammetu, Tu-

nizija. Med posamezniki se je uvrstil med 16 
najboljših, v igrah dvojic pa sta bila skupaj z 
nemcem Philipom Florigom tokrat neprema-
gljiva in sta zasluženo osvojila 1. mesto. Če-
stitamo! Bor se trenutno nahaja na 76. mestu 

svetovne mladin-
ske ITF teniške le-
stvice. Pred njim 
je sedaj nastop na 
državnem člans-
kem prvenstvu, 
nato pa nadalju-
jem ITF turnejo na 
Češkem. 
Na članskem dr-
žavnem prvenstvu 
bo nastopila tudi 
tina Godec, ki se 

je pred tem udeležila Odprtega prvenstva v Ra-
domljah, kjer se je uvrstila v polfinale in osvo-
jila končno 3. 
mesto, ker je 
odličen obet 
pred prihajajo-
čim državnim 
prvenstvom.
Na državnem 
pr venstvu do 
14 let je znova 
odlično nasto  - 
pal žiga Šeš-
ko, ki je v ig ri 
dvojic skupaj v 
paru s Paolom 
Angelijem pos-

tal novi državni prvak v konkurenci dvojic 
do 14 let! Čestitamo! V posamični konkurenci 
je Žiga prišel do četrtfinala, kjer ga je v izje-
mo napeti tekmi ustavil Svit Suljić, potem ko 
je Žiga v tretjem setu vodil še s 5:3. Žiga se 
je iz te tekme zagotovo naučil veliko novega, 
kar je tudi glavni namen tekmovanj v mlajših 
kategorijah.

V Tenis klubu AS imamo 
še eno odlično novico. 
kokalj Grega, ki je s po-
močjo teniške štipendije 
študiral na univerzi v ZDA, 
je uspešno zaključil študij 
kibernetske varnosti in se 
vrnil v Slovenijo. Ponosni 
smo nate Grega in ti želi-
mo veliko uspehov na tvoji 
bodoči poslovni poti!
Ob tej priložnosti se za-

hvaljujemo vsem sponzorjem kluba, ki omo-
gočajo našim tekmovalcem doseganje teh 
odličnih rezultatov, še posebej podjetju HErz 
d.o.o., podjetju omahen-transport d.o.o., 
lumenia d.o.o. in telekom Slovenije d.d.. 
Hvala!

novo! sladoledi piXi na as-u!
Tenis klub AS Litija vabi vse ljubitelje sladole-
da na poskušnjo novega sladoleda Pixi. Sla-
doledi so narejeni iz domačega mleka kme-
tije Bečan, poleg številnih okusov so na voljo 
tudi sladoledi s 100% sadnim deležem, brez 
dodanega sladkorja in brez laktoze in glute-
na. Vabljeni!

Melita POGLAJEN
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kuPim razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, čelade, sablje, uni-
forme, stare razglednice, kipce, 
slike, nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, ki 
jih morda ne potrebujete več.  
 051 740 430

MALI OGLASI

NEPREMIČNINEseČnja 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

ProDAm zazidljivo parcelo  
710 m2, naselje Ustje,  

zemljiško urejeno, dovozna 
asfaltirana cesta. Informacije 

na GSM: 031 630 931

garažo za osebni avto  
NAJAMEM ali KUPIM.  

Po možnosti locirano na  
Maistrovi ulici ali v njeni bližini.

Gsm: 040 996 404

nA PrimSkovEm ProDAm 
zazidljivo parcelo 750 m2. 

Parcela je v naklonu in ima lep 
razgled na celotno Dolenjsko. 

Nahaja se v naselju Sevno, 
od bivše gostilne Kopačija je 
oddaljena 200 m. Dodatne 

informacije po telefonu  
041 202 704.

Izžrebanci križanke št. 246 bodo prejeli majico časopisa 
Občan. Majico bodo nagrajenci po predhod nem dogovo-
ru na 041 719 444 (Aco J.) prejeli v Tiskarni AcO, cesta  
Dušana Kvedra 39, Litija.

1. Mojca Hubman, Luke Svetca 1, Litija
2. Hedvika Stražar, Kresnice 18, Kresnice
3. Marjana Deželak, Prisojna 6, Litija

Težje besede:  OKAPEK, LA PUENTE, KALMA, PARNA, 
AGEN, VLASINA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 247 pošljite najkasneje do 8.7.2021  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli majico časopisa Občan. Majico bodo nagrajenci po 
dogovoru prejeli v Tiskarni AcO, cesta Dušana Kvedra 39, 
Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 247

AVTOR  
JOŽE 

VIZLAR

SLOVENSKI 
PISATELJ 
(IGNAc)

GLASNO 
POZDRAV

LJANJE

ZMAGA  
PRI  

ŠAHU

ANTIČNA 
GRŠKA 

POKRAJINA

IME 
LUTKARJA 
SIMONČIČA

KRAJ PRI 
SEŽANI

HRIB  
PRI 

BEOGRADU

IME  
ATLETA 
OSOVNI
KAR JA

EGON 
cEVc

SIMON 
ERJAVEc

MESTO V 
KALIFORNIJI

AFRIŠKI 
VELETOK MESTO V 

LIBIJI

SLOVENSKA 
SLIKARKA 
VOGELNIKSTEZA,  

POTKA

STAREJŠI 
JUGOSLOV. 

POLITIK 
(MOŠA)

PETA ČRKA 
ABEcEDE

OBVESTILO, 
OBJAVA

GRŠKI  
BOG  

VOJNE

OBROK 
POSOJILA

GROFIJA  
V JUŽNI  
ANGLIJI

OcUREK 
PRI 

SVEČI

NATRIJ

ROŽA  
REPATI  
ŠČIR

ANTON 
OKROGAR

ČASOVNA 
ENOTA

IZDELOVALEc 
GRANAT

NATURA, 
PRIRODA

MESTO V 
FRANcIJI

PLOČNIK
BREZVETRJE

MIZARSKO 
ORODJE ZA 
DOLBENJE

OTOK V 
KORNATIH

GIB TELESA 
NAPREJ

RISANA 
ZGODBA

ARABSKI 
ŽREBEc

ZNAK ZA 
POLMER

ANTON 
KOBAL

RAJNIK, 
POKOJNI

ŽUPANČIČ 
OTON

VEČANJE, 
PORAST

RIBOLOVNE 
PRIPRAVE

PASTIR NA 
LLANU

IGRALKA 
NALDI

KMETIJSKA 
INŽENIRKA

ANTON 
TROST

PEVEc 
GARFUNKEL

REKA V 
SRBIJI,  
PRITOK 
MORAVE

REKA V 
ŠPANIJI

PANČEVO

OKRAJŠANO 
ŽENSKO IME 
NASTASIJA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 

KALIJ

PROSTOR 
ZA KRMO, 

SVISLI

VANADIJ

NADALJE
VANJE 
GESLA

STANO 
VANJE,  

BIVALIŠČE

jArkiCE - mlade kokoši 
nes nice. Trenutno so na 
voljo rjave v začetku nes-
nosti. V juniju pa tudi gra-
haste, črne in marogaste. 
Vse pri nas vzrejene jar-
kice so zdrave in zaščite-
ne proti osmim boleznim. 
Nudimo tudi brezplačno 
dostavo v Litijo in po dogo-
voru na dom. 031 751 675. 
Kmetija Šraj, Poljčane. 

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, Gsm: 041/719-444,

tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada: 5.850 izvodov.

Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev,  
ki niso novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu,  

izid glasila pa je okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO 
ne preverjata in lektorirata objavljenih informacij in ne odgovarjata  

za točnost podatkov.

ProDAm avto VW CADI 1,6 
confort letnik 2011. BB furgon s 
podaljšano kabino, barva srebr-
na metalna. Prevoženih kilom. 
195.000, moč motorja 75 kw. 
Kontakti: Ana 041 480 818 in Rok 
068 139 809

oDDAm enosobno stanovanje  
Na Dobravi v Litiji. Lastni vhod  

v pritličju stanovanske hiše.  
Info.: 031 670 737.

PONED. 5.7.2021, ob 16.uri

OBVEStilO O PROjEKtU POSlUŠaMO, NE OBSOjaMO, POMaGaMO

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

spoštovane, spoštovani!
V Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, smo 
s 1.1.2021 pričeli z izvajanjem projekta z naslovom »Poslu-
šamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v 
družini 24 ur na dan (SOS 24/7)«, ki ga financira Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. S projektom 
želimo približati dostopnost in dosegljivost programov za žen-
ske in otroke, žrtve nasilja, predvsem najbolj ranljivim sku-
pinam ter hkrati informirati in ozaveščati strokovno in širšo  
javnost.
V okviru projekta smo vzpostavili:
24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 11 55 za pomoč 
žrtvam nasilja na nacionalni ravni za zaupno in anonimno 
informiranje in svetovanje. Na telefonski liniji svetujemo tudi 
v ang lešk em, albanskem, bosansk em, hrvašk em, srbskem in 
ruskem jeziku.
Svetovanje po elektronski pošti na drustvo-sos@drustvo-
-sos.si. Tudi v angleškem, albanskem, bosanskem, hrvaškem, 
srbskem in ruskem jeziku.
Pravno svetovanje v primerih nasilja v družini in intimnopar-
tnerskih razmerjih in s tem povezanih postopkih, urejanje 
brezplačne pravne pomoči, postopek prijave nasilja. Dosto-
pno na telefonski številki 080 11 55 ter preko elektronske 
pošte na drustvo- sos@drustvo-sos.si

Svetovanje kriminalistke o vprašanjih povezanih s policij-
skimi postopki v primerih nasilja v družini in intimnopartner-
skih odnosih. Dostopno na telefonski številki 080 11 55.
Prosimo vas, da o 24-urni liniji SOS telefona ter o drugih 
oblikah svetovanja obvestite svoje uporabnice in uporabni-
ke ter objavite informacijo na svoji spletni strani in družbenih 
omrežjih. Hvala za sodelovanje in prijazen pozdrav!
 Maja PLAZ, predsednica Društva SOS telefon



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-15.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-15.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-20.00

SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.30-19.30
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DOBRODOŠLI!

TC SupermarkeT Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače in Kostrevnica

UGODNE CENE!

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

»TOP AKCIJA«

BARCAFFE 400 g
3,99 €

DASH KAPS 35/1
8,99 €

BIOKILL 500 ml
3,25 €

RIO MARE 4 x 80 g 
4,49 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

ZALIVALKA PVC 10 L
3,49 €

PAŠT. ARGETA 95 g
0,99 €

BREF WC 3-PAK 
3,49 €

BALIRNA FOLIJA 750 mm 
79,50 €

ČOK. MILKA 300 g
1,99 €

ARIEL MS 3 Kg
9,90 €

RUMENA PLOŠČA 10/1
3,59 €

LiTija V mreŽi mesT za poDporo 
PROStOVOljStVU V EVROPi

občina litija v sodelovanju s podružnico društva za pod-
poro civilne družbe v litiji, ki je nosilec projekta eras, po-
vezuje 13 evropskih mest s ciljem izmenjave dobrih praks 
med mesti in izboljšanja pogojev za razvoj prostovoljstva v 
partnerskih državah in po evropi. 

Cilj programa Evropa za državljane, iz katerega so aktivnosti sofinancirane, je v povezovanju 
različnih evropskih mest s skupnimi temami in graditev dolgoročnih partnerstev za nadaljnje 
sodelovanje. Različne organizacije iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Portugalske, 
Malte, Albanije, Litve, Latvije, Hrvaške, Makedonije, Madžarske, Grčije in Bolgarije bomo v 
projektu tako obravnavale različne izzive prostovoljstva v Evropi. Vsi partnerji trdno verjame-
mo, da je prostovoljstvo ključni element sodobne demokratične družbe in z negovanjem in 
spodbujanjem prostovoljstva ter širjenjem solidarnostnih vrednot lahko Evropejci dosežemo 
velike korake k bolj razviti, vključujoči in dinamični družbi s kakovostnimi priložnostmi za vse.
V ta namen bomo partnerske organizacije izmenjevale dobre prakse, znanja ter promovira-
le prostovoljstvo kot tako. Skupaj bodo zagotovili produktivno in vsebinsko bogato okolje,  
ki bo spodbujalo razvoj različnih prostovoljnih programov. V naslednjih dveh letih bo pote-
kalo devet med-
narodnih dogod-
kov z namenom 
izmenjave dobrih 
praks, vzpostavit-
ve povezav z re - 
levantnimi orga-
nizacijami, preu-
čevanja koncep-
tov in učinkov 
prostovoljstva v 
različnih državah 
in tudi s ciljem 
spodbujanja raz-
voja prostovoljst-
va po Evropi. V 
projektu bomo 
obravnavali različna področja prostovoljstva. Od prostovoljstva med mladimi, prostovoljstva 
in staranje prebivalstva, prostovoljstva v kriznih situacijah, vprašanje trajnostnega prosto-
voljstva do evropskih politik o prostovoljstvu in nacionalnih prostovoljskih programov in 
spodbudah. Pomembna tema, ki jo bomo redno izpostavljali, bodo priložnosti, prakse in cilji 
mehanizma evropske solidarnostne enote.
Na komunikacijskih kanalih ERAS boste lahko spremljali zgodbe evropskih prostovoljcev, 
na voljo vam bodo vpogledi v mednarodne dogodke, predstavljeni bodo različni programi 
prostovoljstva in dobre prakse, potekale bodo razprave in še veliko več. Raznolika sestava 
partnerstva bo v prvi vrsti pomenila predvsem medkulturno okolje, kjer bomo udeleženci 
seznanjeni z različnimi pristopi, praksami, izkušnjami, politikami in drugimi vidiki prostovolj-
stva. Udeleženci projektnih aktivnosti boste izkusili prednosti mednarodnih programov in 
spoznali ustrezne politike Evropske Unije, ki te programe podpirajo, in kako lahko evropski 
državljani sodelujemo pri oblikovanju teh politik.
Za več informacij o projektu ERAS obiščite našo facebook stran ERAS – European alliance 
for volunteer support, nam pišite na klara.krzisnik@consulta.si ali pokličite na 059 927 619.

Policisti bodo med kontrolo prometa izvajali meritve hitrosti in bodo v primeru
prekoračitev hitrosti vozil, zoper voznike vozil ustrezno ukrepali.

Danijel STANOJEVIČ, pomočnik komandirja PP Litija

POliCija SVEtUjE


