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Iz urednIštva ...
Poletje bomo po starih navadah izkoristili za počitek in 
si privoščili marsikateri izlet ali obisk v tako željeni do-
pustniški kotiček. Kar je zagotovo drugače je dejstvo, da 
smo zaradi koronavirusa postali hvaležni za vsak mali 
trenutek doživetja izven doma, sprostitve v družbi ostalih 
in še bolj ceniti vse to, kar dejansko že imamo. Po šest-
najstih straneh časopisa ugotovimo, da se je družabno 
življenje spet vrnilo v stare tire, vsi si želimo, da tako tudi 
ostane. Še naprej uživajte poletni čas in ostanite zdravi.
 Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.08.2021  
Gsm: 041 719 444

SLOVESNOST OB VPISU UČENCEV  
V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH 

DOSEŽKOV NA GEOSSU
Vsako leto ob zaključku šolskega leta Občina Litija, v sodelovanju z osnov-
nimi in glasbeno šolo, izvede vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših 
dosežkov. Tokrat je bilo čudovito okolje središčne točke države Slovenije 
(GEOSS) prizorišče slovesnosti. Učenci in učitelji Osnovne šole Gabrovka-
-Dole so pripravili nadvse zanimiv in pester kulturni program.

Vsem učencem - prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in jim želimo 
lepe in brezskrbne počitnice.  (Več na 2. str.)

OB 30-LETNICI DNEVA DRŽAVNOSTI  
NOV PARK OSAMOSVOJITVE

V petek, 25. 6. 2021, ob 30. letnici dneva državnosti, je na 
Valvazorjevem trgu potekal slavnostni dogodek ob odprtju no-
vega Parka osamosvojitve. V parku raste lipa, ki jo je pred 
30-leti zasadil Jelko Kacin, ki je bil tudi tokrat slavnostni go-
vornik. Prisotne sta nagovorila tudi župan g. Franci Rokavec 
ter poslanec Boris Doblekar. Zasavski rogisti in Oktet Val-
vazor so poskrbeli za glasbeni del programa, ki ga je povezoval 
Gorazd Mavretič.

Trak so prerezali državni sekretar Jelko Kacin, župan Franci Ro-
kavec, Ivan Lovše, predsednik območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo, Dušan Jovanovič, predsednik policijskega 
veteranskega društva Sever Litija in predsednik Območnega 
Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Litija Šmartno 
(VSO) ter poslanec Državnega zbora, Boris Doblekar. 
(Foto: Barbara Bučar) (Več na 2. strani) 

CEPIMO SE !
Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Ponovno se obračam na vas S PROŠNJO, da se odločite ZA cepljenje proti koronavirusu. Dejstvo je, da je 
cepljenje najbolj prepričljiv ukrep, ki lahko pomaga pri čimprejšnji ukrotitvi oziroma zajezitvi epidemije, ki 
je popolnoma spremenila naša življenja, da lahko končno, kot družba, normalno zaživimo. Že se razvijajo 
vedno nove različice virusa, ki so samo še bolj nalezljive in imajo potencialno večji odstotek možnosti 
težkega poteka pri okuženih, tudi pri mladih. Po svetu in tudi pri nas se najbolj intenzivno širi različica 
virusa poimenovanega DELTA. Že do sedaj je bilo na žalost preveč mrtvih zaradi epidemije ali pa primerov 
s težkim potekom bolezni. Vsak od nas prav gotovo že pozna koga, ki se je s to boleznijo soočil. Še dobro 
se spominjamo primerov okužb v domovih za starejše v začetku letošnjega leta, ko so oskrbovanci, ki so 
že prejeli prvi ali drugi odmerek cepiva, imeli lažjo obliko ali pa je bil potek bolezni mnogo lažji. Vse to 
nas nagovarja, da se odločimo ZA cepljenje, še zlasti sedaj, ko je cepiva dovolj. 

Prosim vas spoštovane občanke, spoštovani občani,
odločite se za cepljenje in ne čakati na jesenski čas, ker bo takrat lahko že prepozno. Občina Litija 
bo skupaj s civilno zaščito, zdravstvenim domom in gasilskimi društvi v teh poletnih dneh zagoto-
vila mobilno cepljenje tudi v vašem kraju. Prosim vas, da se vabilu na mobilno cepljenje odzovete 
in se za cepljenje odločite. 
CEPIMO SE ZA ODPRTO DRUŽBO, ODPRTO GOSPODARSTVO in ZA NORMALNO ŽIVLJENJE

Vaš župan Franci ROKAVEc

(Več na 16. strani)
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Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - 
ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 
– ZUJF14/17- odl.US in 27/17), 2. odstavka 23. člena Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), v zadevi javnega 
razpisa št. 2018-10307-1, z dne 30.3.2018, za oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem, objavlja

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV  
zA NAJEM NEPROfITNIh STANOVANJ  

SPROšČENIh V LETU 2021–2022
ZAP.  
ŠT. UPRAVIČENEc ŠT. TOČK ŠT. ČL.

GOSP.

1 2020-10307-49 400 4

2 2020-10307-5 380 3

3 2020-10307-24 370 3

4 2020-10307-12 365 3

5 2020-10307-9 360 3

6 2020-10307-37 360 3

7 2020-10307-35 360 3

8 2020-10307-25 350 1

9 2020-10307-11 350 4

10 2020-10307-18 350 3

11 2020-10307-43 340 2

12 2020-10307-14 320 2

13 2020-10307-20 320 1

14 2020-10307-39 320 1

15 2020-10307-3 320 4

16 2020-10307-4 320 3

17 2020-10307-38 315 1

18 2020-10307-19 310 1

19 2020-10307-21 310 4

20 2020-10307-47 300 3

21 2020-10307-17 290 3

22 2020-10307-48 290 3

23 2020-10307-32 290 1

24 2020-10307-10 290 3

25 2020-10307-44 280 2

26 2020-10307-13 270 1

27 2020-10307-27 270 1

28 2020-10307-31 270 1

29 2020-10307-30 260 2

30 2020-10307-45 260 4

31 2020-10307-41 250 2

32 2020-10307-15 240 2

33 2020-10307-7 240 1

34 2020-10307-29 230 1

35 2020-10307-34 230 2

36 2020-10307-40 230 1

37 2020-10307-33 220 1

38 2020-10307-51 220 1

39 2020-10307-22 220 2

40 2020-10307-28 210 1

41 2020-10307-46 210 1

42 2020-10307-2 210 2

43 2020-10307-42 200 1

44 2020-10307-8 190 1

45 2020-10307-26 180 1

Število oddanih neprofitnih stanovanj bo odvisno od števila 
spraznjenih ali na novo pridobljenih neprofitnih stanovanj, ki 
bodo na razpolago v letu 2021 in 2022. Pred dodelitvijo se 
bo ponovno preverilo ali upravičenec še izpolnjuje pogoje za 
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistve-
no spremenjenih pogojev, ki vplivajo na dodelitev stanova-
nja, se upravičenec črta iz seznama.
Stanovanja se bodo upravičencem dodeljevala postopoma 
po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve na prednostni li-
sti, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti spro-
ščenih stanovanj (primerna velikost skladno s Pravilnikom o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem). Upravičenec, ki 
bo izbran za najemnika pozvan k sklenitvi najemne pogod-
be s strani najemodajalca. V primeru, da se upravičenec na 
ponoven poziv najemodajalca k sklenitvi najemne pogodbe 
ne odzove, se ga črta iz seznama upravičencev, ki jim bodo 
dodeljena stanovanja. Izjemoma se iz seznama upravičencev 
ne črta upravičenca, ki ne želi skleniti najemne pogodbe za 
primerno stanovanje, ki je locirano v kraju, kjer ni zagotovlje-
nega javnega prevoza in upravičenčevo gospodinjstvo nima 
v lasti oz. posesti osebnega vozila in so prejemniki denarne 
socialne pomoči. 
Veljavnost prednostne liste je do 31.12.2022.

Župan 
Franci ROKAVEc l.r.

OB 30-LETNICI DNEVA DRŽAVNOSTI  
NOV PARK OSAMOSVOJITVE

(Nadaljevanje s 1. strani)

Park je zasnoval univ. dipl. inž. krajinske arhitekture Žan  
Lovše, ki je zapisal:
Lokacija Parka Osamosvojitve Slovenije se nahaja znotraj 
starega mestnega jedra Litije, kjer se prepleta več obstoje-
čih prostorskih kvalitet. Ob zelenem sistemu sitarjevškega 
gozda, lokaciji najvidnejšo identiteto vliva čudovita lipa, ki je 
bila zasajena leta 1991 in ima ob deblu tudi svojo spominsko 
ploščo. Pomemben stavbni pečat prostoru daje litijska cer-
kev z vertikalnim poudarkom zvonika, poleg nje pa tudi višja 
Škofova hiša s severne strani. Najbolj nenavadna izmed vseh 
kakovosti pa je osrednja praznina, ki je nastala po odstrani-
tvi objekta Borovo. Ob besedi »praznina« ponavadi začutimo 
pridih monotonosti, a v prostorski stroki temu ni vedno tako. 
Pojav praznine je v konkretnem primeru pomenilo, da je pro-
stor zaradi pretekle nakopičenosti na novo »zadihal«, poleg 
tega pa nam je ponudil nekaj novih mestnih vedut. Kot je v 
tekstu nepogrešljiv presledek in v glasbi pavza, so v prostor-
skem oblikovanju odprti prostori. Slednji dajejo poudarek oko-
liškim prostorskim gradnikom in so zlasti dobrodošli takrat, 
ko je prostor prenasičen z arhitekturnimi detajli. Tukajšnji 
osrednji odprti prostor pa ni resnično prazen, ampak zajema 
protitankovsko piramido, nameščeno v kontekstu osvetljene-
ga podstavka, sodobno urbano opremo ter talno umestitvijo 
abstraktne ponazoritve tankovskih gosenic. Ta del je v kore-
laciji z mogočno lipo v odnosu polno-prazno, kar pomeni, da 
se prostora medsebojno dopolnjujeta v kontekstu volumnov 
in kontrastov. Osrednji tlakovani prostor je obdan z linijo gr-
movnic, nad njo pa se nahaja vogalno-trikotna škarpa, ki se 
kot gorski vrh dviguje iznad nižinske gozdne krajine. Slednja 
prostorska gradnika namensko dopuščata predstavo o doda-
tnem simbolu slovenske identitete, kot gorate, alpske države. 
Ob pogledu proti hribu Sitarjevec, ki nudi umirjeno zeleno 
ozadje, je moč razbrati tri izrazitejše vertikale; če je na eni 
strani najnižja vertikala tako imenovani »gorski vrh«, na drugi 
strani pa cerkveni zvonik, je vmesni element zastavni drog. 

Lokacija slednjega je od nekdanje situacije namenoma odmak- 
njena od vplivnega območja lipe. Razlog se nahaja v tem, da 
lipa še ni dosegla svoje končne dimenzije in tako s strokov-
nega kot tudi s simbolnega stališča je prav, da ji pustimo do-
volj svobode za bodoči razvoj. Drevo z vsakoletnim prirastom 
namreč abstraktno simbolizira tudi razvoj slovenske države 
ter družbe. Zastavni drog je tako pozicioniran na dvignjenem 
podestu in prav zaradi slednjega, je zastava optimalno vidna 
iz različnih stranic. Koncept nove zasnove združuje dva obli-
kovna pristopa tako parka, kot trga, kar omogoča, da se v no-
vem ambientu smiselno prepletajo tako urbani, kot tudi zeleni 
sistemi. Park Osamosvojitve Slovenije je v svoji celoti zasno-
van kot protokolarni mestni ambient, z zgodovinsko noto od-
prtega tipa in hkrati kot prostor sproščenega medsebojnega  
druženja.

SLOVESNOST OB VPISU UČENCEV V zLATO KNJIGO IN KNJIGO  
NAJBOLJšIh DOSEŽKOV NA GEOSSU

Leto 2020/21 so na vseh šolah zaznamovali številni uspehi učencev in prav je, da so vztrajnost ter trud in delo, ki prinašajo 
odlične rezultate, nagrajeni. Župan Franci Rokavec je zbrane učence ter ravnatelje nagovoril, nato pa vsakemu učencu, poleg 
priznanja, izročil tudi knjižno darilo. Sledil je vpis v Zlato knjigo oz. Knjigo najboljših dosežkov.
V Zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so v zadnjih štirih letih šolanja dosegli povprečno oceno, ki ni nižja od 4,53 
za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ eno oceno 3 v posameznem razredu, ter učenci Glasbene šole Litija-
-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni 
z odlično oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmo-
vanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti. 
Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisanim v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil diplome in 
knjižne nagrade. 
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma skupin po posameznih šolah:

Osnovna / glasbena šola Št. vpisanih  
v ZK

Št. vpisanih v KND Skupno št. vpisov  
v KND

Št. vseh  
vpisovPosamezniki Skupine

OŠ LITIJA 10 3 (1 Z, 2 Š) 0 3 (1 Z, 2 Š) 13
OŠ LITIJA – PPP / 0 0 0 0
OŠ GRADEc 15 4 (2 Z, 2 Š) 0 4 (2 Z, 2 Š) 19
OŠ GABROVKA – DOLE 5 0 0 0 5
GŠ LITIJA-ŠMARTNO 8 7 (7 Z) 0 7 (7 Z) 15
SKUPAJ: 38 14 (10 Z, 4 Š) 0 14 (10 Z, 4 Š) 52

Z – znanje, Š - šport

(Nadaljevanje s 1. strani)

PRIČELA SO SE DELA NA DVEh 
POMEMBNIh PROJEKTIh 

KOLESARSKA POVEzAVA LITIJA–POGONIK
Občina Litija je pričela z izvedbo investicije ureditve kolesarske 
poti od mesta Litija do naselja Pogonik. Modernizacija je po-
trebna zaradi slabega stanja ceste in nezadostne širine voznega 
pasu. Po preureditvi bo zagotovljena bolj varna prevoznost za 
kolesarje na državni kolesarski povezavi, saj le- ta poteka po 
desnem bregu Save od Ljubljane do Litije. 

Vrednost investicije je 3 mio. EUR, občina Litija je pridobila 
1.240.000,00 eur nepovratnih evropskih sredstev, ki jih bo lah-
ko črpala v letu 2021 in 2022.

IzGRADNJA VRTCA NAJDIhOJCA 2 
Investicija se bo izvajala v dveh fazah, najprej se bo izgradil nov 
objekt vrtca Najdihojca 2 z dobavo nove opreme, v drugi fazi se 
bo porušil star objekt vrtca in na istem mestu izvedla zunanja 
ureditev z večjim parkiriščem in večnamenskim otroškim igri-
ščem ter zelenim parkom.

Projekt je sicer zaključena celota in tudi časovno, med obema 
fazama ne bo bistvenih časovnih razlik, po fazah se obravna-
va zlasti zaradi tega, ker je izgradnja novega vrtca v prvi fazi 
sofinancirana iz več različnih virov, medtem, ko je sredstva za 

drugo fazo zagotovila samo občina Litija iz lastnega proračuna. 
Investicijska vrednost vseh del je 4.9 mio, od tega so sredstva 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 1.172.687 
EUR, EKO sklada 574.052 EUR in MGRT 109.000 EUR.
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PODELITEV LICENC PRVIM LOKALNIM TURISTIČNIM 
VODNIKOM OBČINE LITIJA IN šMARTNO PRI LITIJI

V okviru projekta Visit Litija – Obišči Litijo je potekalo usposabljanje 
za lokalne turistične vodnike. 19. junija 2021 sta župana občin Litija in 
Šmartno pri Litiji podelila potrdila o uspe-
šno zaključenem usposabljanju in prido-
bitvi naziva Lokalni turistični vodnik (LTV) 
dvaintridesetim posameznikom.
Projekt Visit Litija je namenjen dvigu kakovosti 
turistične ponudbe in izvajanju skupne strate-
gije razvoja turizma občin Litija in Šmartno pri 

Litiji. Projekt smo pripravili v ZKMŠ Litija, nosilni partner pa je 
občina Litija. Financira ga Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja v okviru razpisa Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. 
Projekt v pomembnem delu sofinancira tudi občina Litija. Ob tej 
priliki se vsem vključenim za financiranje iskreno zahvaljujemo.
Programi in aktivnosti projekta Visit Litija - Obišči Litijo se nana-
šajo zlasti na krepitev izletniškega turizma v Litiji in bližnji okolici. 
V okviru projekta smo:
-   pripravili številne nove programe za individualne turiste, skupine izletnikov, pohodnike in kole-

sarje. Programi so vidni na novi spletni strani visitlitiija.si, ki je tudi nastala v okviru projekta,
-   organizirali in izvedli smo prvo veliko usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in pri tem 

sodelovali z Razvojnim centrom Srca Slovenije ter Javnim zavodom Bogenšperk. Velja pove-
dati, da smo si ob prijavi projekta zastavili cilj 12 usposobljenih LTV, usposabljanja pa se je 
udeležilo več kot 30 kandidatov. Tako sta danes občini bogatejši za 32 usposobljenih LTV, ki 
bodo poskrbeli za dobro počutje in nepozabna doživetja izletnikov ob obisku lokalnih turističnih 
zanimivosti. Hvala vsem vodnikom za veliko zavzetost in vztrajnost v času izobraževanja, ki je 
potekalo kar dve leti. Glavnino usposabljanja je prevzel Marko Slapnik iz podjetja NATUR-ETNO 
ALP, ki je s svojim znanjem in izkušnjami navduševal na vsakem terminu usposabljanja posebej,

-   v okviru projekta smo vzpostavili novo blagovno znamko VISIT LITIJA – OBIŠČI LITIJO, po vzoru 
številnih drugih mest v Sloveniji in svetu,

-   izdali smo tri zgibanke za pohodnike, kolesarje in izletnike v slovenskem in angleškem jeziku, ki 
smo jih distribuirali lokalnim turističnim ponudnikom. V prihodnjih dneh pa sledi še distribucija 
zgibank po Ljubljani in drugih bližnjih turističnih krajih v Sloveniji,

-   ena izmed večjih aktivnosti v projektu je bila vzpostavitev predstavitvene sobe litijskega turizma 
v Mestnem muzeju Litija, kjer smo izpostavili glavna področja in turistične potenciale z obmo-
čja občine Litija, 

-   projekt Visit Litija je namenjen tudi 
krepitvi prireditvenega turizma – med 
drugim je občina Litija kupila tudi oder, 
ki ga lahko uporabljajo vsi turistični po-
nudniki in društva iz občine. 

Projektu Obišči Litijo-Visit Litija je eden 
izmed orodij, ki spodbuja sodelovanje 
med že omenjenimi akterji in ostalimi 
ponudniki turizma, da z aktivnostmi pod-
pira sprejem domačih in tujih gostov. 
Glavni cilj projekta pa je, da se oblikova-
ni turistični produkti in programi s strani 
projektnih partnerjev in ostalih akterjev 
uspešno tržijo tako domačim kot tujim 

gostom, ki obiščejo Ljubljano oziroma ostala slovenska mesta. Z licenciranjem lokalnih turistič-
nih vodnikov smo prejeli tudi ambasadorje lokalnega turizma. TIc Litija

»OBRTNIŠKI 
KOTIČEK«

EVROPSKIM PARTNERJEM PREDSTAVILI DOBRE PRAKSE  
S PODROČJA PROSTOVOLJSTVA V LITIJI

Občina Litija je v sodelovanju s podružnico Društva za podporo civil-
ne družbe v Litiji, ki je nosilec projekta ERAS, med 17. in 23. 6. 2021 
izvedla prvo mednarodno srečanje 13-ih evropskih mest vključenih v 
projekt Evropskega zavezništva za podporo prostovoljstvu. Tokratno 
srečanje je potekalo online namenjeno pa je bilo spoznavanju dobrih 
praks s področja prostovoljstva in staranja prebivalstva v občini Litija 

ter urejenosti področja prostovoljstva v partnerskih državah. 
Srečanje smo z uvodnim nagovorom podžupanje Lijane Lovše otvorili s predstavitvijo dobrih 
praks s področja prostovoljstva v občini Litija. Rdeča nit, ki je povezovala vse predstavitve pa je 
bila tematika – staranje prebivalstva oz. dvig kakovosti življenja starejših. Občina Litija je občina, 
kjer je prostovoljstvo precej razširjeno. Lokalne oblasti se vse bolj zavedajo pomena prostovolj-
stva in vpliva, ki ga le-to ima na razvoj lokalnega okolja. Zato prostovoljske projekte podpirajo ter 
tudi aktivno pristopajo k projektom, ki spodbujajo prostovoljstvo. 
Partnerji so spoznali kako v Litiji, s pomočjo programa Sopotniki, starejšim omogočajo večjo 
mobilnost. Anu Kahuna, Zavod Sopotniki je izpostavila kako pomembna je mobilnost za kakovost 
življenja starejših iz podeželskih okolij. Še ena aktivnost namenjena starejšim v občini je pro-
gram Starejši za starejše, ki ga izvaja Društvo upokojencev Litija. Tanita Planinšek je predstavila 
program pri katerem gre za druženje in medsebojno pomoč med starejšimi občani. Za vitalno 
starost je pomembno tudi redno gibanje. Tega se zavedajo tudi v Društvu Šola zdravja, kjer izva-
jajo dnevno skupinsko vadbo za starejše. Vadbo so na lastni koži preizkusili tudi udeleženci, saj 
smo odmor med predstavitvami aktivno izkoristili. Pod vodstvom Eve Jeza, ki nam je predstavila 
program jutranje vadbe 1000 gibov, ki se redno izvaja v kar treh skupinah v Občini Litija, smo 
se pretegnili in vsaj malo vplivali na zmanjšanje posledic dolgotrajnega sedenja. Anita Molka iz 
Razvojnega centra Srca Slovenije je kot najpomembnejši rezultat izvedenih aktivnosti projekta 
EU-SHAFE predstavila vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu t.i. Točko za 
starejše, nov projekt, ki je nastal kot odziv na potrebe lokalnega okolja. 
Program Evropa za državljane, ki sofinancira aktivnosti projekta ERAS, med svojimi prioritetami 
promovira solidarnost poleg tega pa spodbuja k razumevanju zgodovine, vrednot in raznolikosti 
EU. Tako smo del mednarodnega dogodka namenili predstavitvi Slovenije, slovenske kulture in 
občine Litija z druženjem partnerjev ob peki 
potice. Zgodovino te slovenske klasike jim je 
predstavila Tina Šuštaršič iz Mestnega mu-
zeja Litija. Potico smo simultano pekli v več 
evropskih državah naenkrat. Skupaj z Elida 
Jaguridovska Kostadinov in Mileno Dimec iz 
Društva U3 Litija smo jih peljali čez postopek 
priprave in peke potice v praksi in online pre-
našali v živo iz prostorov Mestnega muzeja 
Litija. Lahko rečemo, da nad potico naši par-
tnerji niso mogli skriti navdušenja. 
Tekom tedna smo izvedli tudi diskusijo o ure-
jenosti področja prostovoljstva v partnerskih 
državah. Partnerjem smo predstavili ureje-
nost področja prostovoljstva in podporno okolje za prostovoljstvo v Sloveniji. Slovensko mrežo 
prostovoljskih organizacij je predstavil Primož Jamšek iz Slovenske Filantropije, Regionalni center 
NVO in njene aktivnosti na področju prostovoljstva pa Klara Kržišnik iz Društva GEOSS. Zanimivo 

je bilo slišati kako različno je 
področje prostovoljstva ure-
jeno v partnerskih državah. 
Razprava je vsem sodelujo-
čim služila kot vir navdiha 
za nadaljnji razvoj regulativ, 
spodbud in podpornega sis-
tema za prostovoljstvo. 
V času trajanja projekta 

bomo partnerji iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Portugalske, Malte, Albanije, Litve, 
Latvije, Hrvaške, Makedonije, Madžarske, Grčije in Bolgarije, prostovoljstvo promovirali tudi s pri-
pravo posnetkov zgodb evropskih prostovoljcev. Na video delavnici smo se usposobili za njihovo 
pripravo, tako da si boste kmalu lahko ogledali kako prostovoljci po Evropi vsak v svojem okolju, 
mestu, državi prispeva k boljši družbi. Spremljajte Facebook stran projekta ERAS, kjer bomo z 
vami delili prostovoljske zgodbe in dobre prakse. 
Hvala vsem sodelujočim, ki ste sodelovali in pomagali, da nam je tudi preko online dogodka uspe-
lo odlično predstaviti in približati predstavnikom 12 evropskih mest občino Litija in njene dobre 
prakse.  Klara KRŽIŠNIK

PROGRAM SOCIALNE AKTIVACIJE – 
PRILOŽNOST zA NOV zAČETEK  

NA TRGU DELA
Socialna aktivacija (SA) je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ). Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evrop-
skega socialnega sklada do konca leta 2022.
Program socialne aktivacije v Litiji izvaja Izobraževalni center Geoss. Trenutno poteka tretji 
program od skupno petih, v mesecu septembru pa se pričenja izvedba novega, že četrtega progra-
ma. Do sedaj je bilo v programe SA v Litiji vključenih 45 oseb od katerih je približno četrtina našla 
zaposlitev (redna zaposlitev, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu,..) oz. se vključila v 
izobraževanje (dokončanje 
šolanja, NPK).
V program se lahko vkl-
jučijo brezposelne polno-
letne osebe s slovenskim 
državljanstvom ali dovol-
jenjem za stalno bivanje v 
Republiki Sloveniji. Namen 
programa je prispevati k 
izboljšanju socialnega po-
ložaja posameznika ter po-
večati njegove zaposlitve-
ne možnosti. Program je z 
vsebino usmerjen k infor-
miranju, motivaciji, podpo-
ri, krepitvi socialne mreže 
ter pridobivanju različnih 
socialnih, funkcionalnih in 
delovnih kompetenc. cilj 
je doseči večjo aktivnost, 
integracijo posameznikov 
v družbene sisteme in po-
večanje konkurenčnosti za 
približevanje trgu dela. Ve-
lika prednost programa je ta, da udeleženci pridobivajo praktične izkušnje za trg dela (spoznavajo 
procese dela na način učenja skozi delo pod vodstvom mentorja). Udeleženci so upravičeni tudi 
do denarne nagrade in povrnitve stroškov za prevoz in prehrano. 
Za vključitev v pro gram se lahko obrnete na svojo svetovalko na krajevni enoti cSD ali pristojnem 
Uradu za delo oz. kontaktirate Izobraževalni center Geoss na 031 737 399 ali info@ic-geoss.si. Več 
informacij je na voljo tudi na spletni strani www.ic-geoss.si/socialna-aktivacija, utrinke programa 
pa si lahko ogledate na socialnem omrežju Facebook (socialna aktivacija Litija).

Tjaša DRAGOŠ, Izobraževalni center Geoss
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ETWINNING LETO, KOT SE GA NE BO DALO POZABITI
V članku ne bo govora o težavah, izzivih in vsem, kar nam je v tem šolskem letu 
pri delu knjižničarskega krožka LibBros povzročalo sive lase v projektnem delu.
Nasprotno, seznaniti vas želimo o treh imenitnih projektih, ki nam jih je uspelo 
pripeljati do tiste točke, ko smo si rekli: »Uspelo nam je!« Ali bo tudi ocenjevalec 

na nacionalni agenciji podobnega mnenja, bomo videli jeseni, ko bo čas za nacionalne znake 
kvalitete.
Projekt Animal Superheroes smo izvajali s prijatelji iz Italije in s Poljske. Glavna tema so bile živali 
in njihova vloga v našem življenju. Maček Bob, gorila Koko, medved Knut, konj clever Hans, če 

jih naštejemo samo nekaj. Ključne besede: uganke, 
križanke, osebne izkaznice živali, kvizi, znane živali, 
domače živali. Na Poljskem je projekt na njihovi na-
cionalni ravni že prejel nagrado.
Projekt Wonder citizens – Wonder World smo s sode-
lavci iz Češke in Hrvaške zgradili na knjigi Neskončna 
zgodba. Učili smo se posameznih besed drug druge-
ga, iskali citate, pisali vzvratno, sestavljali naslove kn-
jig s »smajliji« oziroma čustvenčki. In še mnogo več. 
Spletna srečanja. In obljube novih sodelovanj.
Potem pa je bil še projekt A journey through the wa-
ter. Voda v vseh oblikah, voda v prozi, voda v poeziji, 
voda v likovni umetnosti. Naj dogodek tega projekta 

je bil spletno potapljanje v jezero como: s potapljačem smo se potopili v jezero in raziskovali 
jezersko dno. Kako smo to izvedli, se sprašujete. Moker je bil samo eden, videli pa smo vsi vse.
Kar ste prebrali, je bil zelo, zelo zgoščen pregled za nazaj. V prihodnosti pa nas že cukajo za 
rokav novi izzivi. Če smo se letos spletno potapljali v jezeru, bomo jeseni med drugim odleteli na 
vesoljsko avanturo.  Knjižničarka Nena

PLESALKE OSNOVNE šOLE LITIJA NA PLESNI REVIJI
V sredo, 16. 6. 2021, je v Dvorani Pungrt v 
Šmartnem pri Litiji potekala plesna revija, ki 
jo je organizira JSKD Litija. Osnovna šola Liti-
ja se je predstavila s tremi točkami. Kot prve 
so zaplesale prvošolke ZVEZDIcE s plesno mi-
niaturo Časopis. GIBALKE so tretješolke, ki so 
zaplesale plesno miniaturo Dežela Klobučerija. 
USTVARJALKE so šestošolke, ki obiskujejo ne-
obvezni izbirni predmet umetnost. Predstavile 
so se s plesno zgodbo Matilda. Vse plesalke so na nastopu uživale in se tudi odlično odrezale. 
Njihova mentorica je Tjaša Dražumerič.

PISATELJ IGOR KARLOVšEK NA OBISKU V OSNOVNI šOLI LITIJA
11. mladinski literarni festival Bralnice pod 
slamnikom si bo pisatelj Igor Karlovšek dobro 
zapomnil. 17. junija 2021 je obiskal Osnovno 
šolo Litija. Srečal se je s sedmošolci in člani 
knjižničarskega krožka. Člani knjižničarskega 
krožka so mu pripravili različne izzive - vislice, 
osmerosmerko, kahoot... Pisatelju so pomoč 
pri reševanju nudili tudi sedmošolci. V prije-
tnem razgovoru z njim je nastal plakat za na 
steno slavnih v šolski knjižnici. 
S festivalom povezujemo in nadgrajujemo pri-
zadevanja za motiviranje za branje in dejavni-

ke na področju promocije branja; javno promoviramo branje, predvsem branje v prostem času; 
razmišljamo globalno in delujemo lokalno, literaturo pa povezujemo s strpnostjo in medgenera-
cijskim povezovanjem. Zbrala in uredila Petra PAVLIcA

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

šPORTNI DAN: VODNE IGRE
V sredo, 16. 6. 2021, so učenci od 1. do 
6. razreda NIS in učenci PPVI 2, ime-
li športni dan. Tema športnega dne so 
bile vodne igre. Najprej so napolnili vo-

dne balončke in vse pripomočke odnesli na igrišče. 
Na igrišču so se ogreli z igrami kot so veveričke, lo-
vec, ptički v gnezda in padalo. Nato so nadaljevali s 
štafetnimi igrami. Po štafetnih igrah je sledila malica. 
Po malici so odšli nazaj na igrišče in začele so se 
VODNE IGRE. Nad glavo in pod nogami so si podajali 
kozarčke in gobo napolnjeno z vodo. Vadili so spre-
tnost nošenja kozarcev s pladnjem, tudi z eno roko. 
Podajali so si vodne balončke in vodo so s kozarčki prenašali v steklenice. 
Nato so se razdelili v štiri skupine in začelo se je škropljenje z vodo in obmetavanje z vodnimi 
balončki. Učenci pravijo, da je bilo zelo mokro, zabavno, zanimivo in vroče. Na srečo so se lahko 
ohladili z vodo. 
Dva učenca 6. razreda sta na ta dan delala tudi kolesarski izpit. Seveda sta ga odlično opra- 
vila. Ajda FELKL

PROJEKTI NA GIMNAzIJI LITIJA
Za nami je še eno šolsko leto, ki ga je zaznamovala epidemija in pouk ponovno 
»prenesla« na daljavo. Kljub temu pa smo izvajali projekte na državni ravni, v ka-
terih sodelujemo in projekte, ki smo jih osnovali na šolski ravni in seveda tudi 
uspešno realizirali. 

Aktivno smo izvajali dejavnosti v okviru petletnih projektov Inovativna učna okolja podprta z IKT, 
PODVIG in OBJEM. 
V 2. in 3. letnikih izvajamo dva ITS-a (interdisciplinarna tematska sklopa), vsebine in dejavnosti 
interdisciplinarno obravnavamo v 2. letniku s področja slovenščine, matematike, sociologije in 
informatike. V tretjem letniku so se v prvem ITS-u povezali trije predmeti: angleščina, študij okolja 
in informatika, v ITS 2 pa slovenščina, štu-
dij okolja, matematika in angleščina. Dijaki 
so se tako med drugim naučili izdelati sple-
tno stran, organizirati dogodek, potovanje, 
spoznali so pot od ideje do izdelka, razvijali 
komunikacijske in socialne veščine ipd. 3. 
letniki so svoj načrt  pripravljene in pred-
stavljene poti tudi realizirali s tridnevno ek-
skurzijo v Portorož, drugi letniki pa so svoje 
izdelke ponudili na šolski stojnici.)
Nadaljevali smo z izobraževalnim progra-
mom Šola ambasadorka EU in ponovno 
omogočili dijakom, da postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo 
ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. Program, ki ga vodi Informacijska pisarna 
Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je na-
menjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pri-
dobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o 
Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni 
EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. Po 
programu smo izvajali naslednje dejavnosti: imenovali mentorje ambasadorje, ki so bili odgovorni 
za izvajanje programa na šoli, dijake seznanili z učnimi gradivi EU, oblikovali facebook stran z 
objavami, pripravili smo evalvacijo in sodelovali na video-srečanjih. Urška SIMNOVČIČ Pišek

PROJEKT OD SEMEN IN SADIK DO SAMOOSKRBE DIJAKOV (PODVIG)
S sejanjem ter vzgojo zelišč in paradižnika smo pričeli že leta 2019 v okviru projektnega dne 
Zdrav življenjski slog. Takrat smo prvič sejali domače seme paradižnika sorte volovsko srce.
Po dveh letih uspešnega vzgajanja sadik paradižnika na okenskih policah matematične učil-
nice smo se v letošnjem šolskem letu odločili za izvedbo projekta »Od semen in sadik do 
samooskrbe dijakov«.
V projektu sva sodelovali Natalija Zver in Jasmina Domadenik (poslovna sekretarka na šoli) ter 
dijaki drugega letnika. V okviru projekta smo poskušali dijake seznaniti s pomenom samooskrbe 
ter pozitivnim vplivom vzgoje lastne zelenjave na fizično in psihično zdravje ljudi. Pokazati smo 
jim želeli,  da pri tem krepijo tudi socialne stike, saj pri tem sodelujejo tudi s svojimi starši, babi-
cami in dedki ter njihovo znanje prenašajo in ohranjajo za prihodnje rodove. Na ta način pomaga-
jo, da različne sorte in vrste rastlin ne bi izginile. 
Med celotnim projektom smo starše in druge ljubitelje vrtnarjenja s fotografijami obveščali o 
napredku pri vzgoji zelenjave preko šolskega FB. V soboto, 8. maja, nam je občina Litija odstopila 
stojnico na litijski tržnici, kjer smo uresničili našo prvo »Veliko zamenjavo sadik«. Kljub temu 
da smo le nekaj sadik zamenjali, smo večino sadik razdelili med mimoidoče in društvu Lojtra, ki 
so z zanimanjem in navdušenjem sprejemali naš projekt. Zamenjavo sadik smo oglaševali tudi na 
elektronskem panoju v Litiji in na radiu Geoss.
Ob koncu projekta so sadike dobili tudi naši dijaki. Nekaj sadik pa smo podarili tudi Domu za 
starejše občane Tisje, OŠ Litija – podružnici s prilagojenim programom, VDc Litija ter našim 
sosedom OŠ Gradec in Vrtcu Litija.
Veseli smo, ker že nadaljujemo s sodelovanjem z OŠ Gradec - podružnica Jevnica, ki nam je poda-
rila sadiko joste, ki so jo vzgojili njihovi učenci. Josto smo posadili na šolskem vrtu.

Natalija ZVER

PRIzNANJA GIMNAzIJE LITIJA
V šolskem letu, ko svoje izobraževanje zaključuje naša 21. generacija, smo podelili 55 pohval 
odličnjakom in 15 priznanj Gimnazije Litija dijakom za najvidnejše dosežke.

zAKLJUČNI IzLET DIJAKOV GIMNAzIJE LITIJA
Epidemija covid -19 je tudi v letošnjem šolskem letu močno spremenila naš šolski koledar. Načr-
tovane ekskurzije so odpadle, dijaki in profesorji pa smo večino šolskega leta preživeli pred ekra-
ni. Vsi smo potrebovali sprostitev, zato smo ob koncu šolskega leta organizirali zaključne izlete za 
dijake od prvega do tretjega letnika. Izleti so bili 
namenjeni povezovanju, druženju in sprostitvi po 
še enem »koronskem« šolskem letu.
Dijaki 1. letnika so se odločili za paintball in ko-
panje v Portorožu. Začeli so športno, v Kozini na 
paintball igrišču so dobro zaščiteni in zamaskirani 
na gozdnem terenu pokazali svojo odlično fizič-
no pripravljenost. Drugi del izleta je bil namenjen 
plavanju in sončenju v Portorožu. Na poti domov 
so se na avtobusu igrali kviz in spoznavali, koliko 
se med seboj poznajo. Razreda sta tekmovala ločeno in tako so dobili par (fanta in dekle), ki 

se v vsakem oddelku najbolje pozna. Nagrada? Nekaj 
dodatnih odstotkov pri matematičnem testu v nasle-
dnjem šolskem letu.
Za dijake 2. letnika smo pripravili enodnevni izlet s 
čolnarjenjem na Kolpi. Dijaki so se na približno šti-
riurnem spustu po Kolpi kopali in uživali v ne preveč 
mrzli reki. Na vmesnem postanku so si z denarjem, 
ki so ga zbrali v okviru projekta Od semen, sadik do 
samooskrbe, kupili sladoled in se z njim posladkali. 
Športne aktivnosti smo zaključili s kosilom v gostilni 
Madronič.
Tudi 3. letniki so se odpravili na slovensko Obalo. Ko-
panje v Izoli sta razredničarki popestrili še z ogledom 

Pirana. V spremstvu vodnika so se sprehodili po piranskih ulicah in spoznavali znamenitosti tega 
mesteca, ki velja za najlepše na slovenski obali. Urška S. Pišek

MATURA 2021 NA GIMNAzIJI LITIJA (100% USPEh)
Letošnje šolsko leto je bilo za dijake zaključnega letnika nekaj posebnega. Po več 
mesecih šolanja na daljavo so se maturanti vrnili nazaj v šolo šele zadnji mesec 
pred začetkom mature. Tako je bilo potrebno na daljavo usvojeno znanje povezati 
skupaj v celoto. 

Maturanti so opravljali izpite iz treh obveznih (slovenščina, matematika in angleščina) in dveh 
izbirnih predmetov (lahko so izbirali med kemijo, fiziko, biologijo, geografijo, zgodovino in socio-
logijo). Pri obveznih treh lahko dosežejo največ 8 točk, na izbirnih pa po 5 točk. Največje možno 

število točk na maturi je tako 34.
Matura je za dijake stresna vsako leto, letošnja pa 
je bila zaradi izjemnih okoliščin še posebej. Dijaki so 
se večino šolskega leta morali soočati s šolanjem na 
daljavo, pa tudi sama matura je potekala pod poseb-
nimi pogoji. Ločeni so bili v mehurčke, ves čas izpitov 
so morali nositi masko, na šoli se niso smeli družiti. 
Kljub temu je bila letošnja matura uspešna za vseh 
34 maturantov. Od tega jih je 11 doseglo odličen 
uspeh, 14 prav dober in 9 dober. Povprečno število 
točk, ki do ga dosegli, je bilo visokih 20,82. Imamo 
tudi dve zlati maturantki, Brino Koleša in Emo Pi-
kelj, ki sta dosegli 30 točk. Čestitke vsem maturan-
tom, še posebej pa zlatima maturantkama.
Vsem maturantom 21. generacije iskreno čestitamo 
in jim želimo prijetne počitnice, jeseni pa uspešen za-
četek študija. Pred začetkom novega šolskega leta pa 
izrekamo dobrodošlico našim prvim letnikom in jim 

želimo čim lažji prehod iz osnovne v srednjo šolo ter uspešno šolsko leto. Za utrinke preteklega 
dogajanja na šoli si lahko ogledate tudi naš Facebook profil www.facebook.com/gimlitija.

Ravnateljica Vida Poglajen z zlato maturantko 
Emo Pikelj in razredničarko Diano Redl Kolar. 
Druga zlata maturantka Brina Koleša se žal ni 
mogla udeležiti slavnostne podelitve maturitet-
nih spričeval.
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OŠ GABROVKA - DOLE
Prireditev ob 30-letnici pouka v šolski zgradbi PŠ Dole

v petek, 18. 6. 2021, je naša šola praznovala 30. rojstni dan. Obeležili smo ga s prireditvi-
jo, ki je potekala na dvorišču PŠ Dole. Prireditev je povezovala učiteljica Barbara Težak. 

Najprej sta združena pevska zbora zapela slovensko himno. Goste sta pozdravila župan Franci Roka-
vec in poslanec Boris Doblekar, vrtčevska skupina Zmajčki, ki je tudi del naše šole, pa je zaplesala 

na pesem skupine Čuki Mravljice. Nadaljevali 
so učenci 1. in 2. razreda, ki so se jim na odru 
pridružili voditelji prireditve ob otvoritvi šole iz 
leta 1991. Skupaj so nam odigrali prizorček o 
starem telefonu. Nato nas je pozdravila nek-
danja vodja šole Jožica Vrtačnik, na odru pa se 
ji je pridružil tudi vnuk Luka. 
Ker letos obeležujemo tudi 30 let naše države 
Slovenije, so nam naši tretješolci recitirali pe-
sem Domovina, na klavirju pa jih je spremljala 
njihova sošolka Eva Bizjak. Nekaj besed nam je 
potem namenila še predsednica krajevne sku-

pnosti Dole Irena Bostič. Nadaljevali so učenci 4. in 5. razreda, ki so nam predstavili šolske predmete 
izpred 30-ih let. Za njimi je na oder prišel še ravnatelj Igor Hostnik.
Vmes so prepevali učenci, člani dveh šolskih pevskih zborov, otroškega in mladinskega, na klavirju 
pa jih je spremljal Toni Povše. Naš vsestranski glasbenik je poskrbel tudi za uglasbitev nove himne 
PŠ Dole, ki je nastala ob tej priložnosti. Po govoru in napovedi vodje šole Tadeje Jesenšek so jo ob 
spremljavi Tonija na klavirju zapeli pevci obeh šolskih zborov. 
Želimo si, da bi lansko leto prenovljena šolska stavba še dolgo služila svojemu namenu in da bi jo 
vsi, ki smo v njej vsak dan, imeli radi in zanjo dobro skrbeli. Tjaša BRINOVEc Obolnar

Končno druženje skupine nadarjenih učenk za angleščino
V petek, 18. 6. 2021, smo v šoli izvedli zaključno druženje učenk 7. 
razreda, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovale skupino za nadar-
jene na področju angleščine v sklopu programa Rap. V šoli je pre-
spalo 8 učenk, za dobro jutro pa smo si pripravile tudi tradicionalni 
angleški zajtrk.
Večer smo preživele v spontanem pogovoru v angleščini, igranju 

družabnih iger, gledanju filma, nočnem sprehodu po 
šoli v temi ter predvsem v pozitivnem vzdušju.
Vsaka od nas je dobila tudi majico z našim logoti-
pom, ki ga je izdelala učenka Maja Bobnar.
Kot mentorica sem zelo ponosna na napredek učenk in njihovo vzorno obnašanje. 

Bilo mi je v veselje, da smo skupaj preživele čas tudi po pouku in veselim se ponovnega druženja. 
Naj to postane tradicionalno! Jasna LEPOLD Phillips

Prireditev Rdečega križa Dole in sprejem mladih članov
Letošnje leto je bilo zopet posebno, vendar pa je dobrota 
ljudi in pomoč drug drugemu pomembnejša kot kadar koli 
prej. Na Dolah pri Litiji so bili člani in prostovoljci Krajevne 
organizacije RK Dole pri Litiji v tem času zelo aktivni. V za-
hvalo in spodbudo smo priredili kratko srečanje članov in 
prostovoljcev. Prireditev je potekala v nedeljo, 13. 6. 2021, 
v farni dvorani na Dolah. Slovesnosti so se udeležili in tudi 
sodelovali člani Krajevne organizacije RK Dole pri Litiji, se-
kretarka Danica Sveršina, podžupanja Lijana Lovše, predse-
dnica krajevne skupnosti Dole pri Litiji Irena Bostič in učenci 
podružnične šole Dole pri Litiji. Skupaj smo pripravili kratek 
program, kjer so bili prvošolci PŠ Dole pri Litiji sprejeti kot 
mladi člani Rdečega križa. Po končanem programu pa se je v 
prijetnem ozračju druženje nadaljevalo z željo, da se prihod-
nje leto znova srečamo.

NVO GRE V šOLO – V šOLSKEM LETU 2021/22
Medtem, ko so se šolske klopi izpraznile in otroci švignili na zaslu-
žene počitnice je čas, da začnemo s snovanjem akcije »NVO gre v 
šolo«, ki bo letos potekala v tednu od 27.9. do 1.10.2021. Vabimo 

vas, da se letošnji akciji pridružite tudi člani in članice vaše nevladne organizacije.
Nevladne organizacije, tj. društva, zavodi in ustanove, se v akciji NVO gre v šolo vrnejo v šolske 
prostore in klopi in otrokom predstavijo aktivnosti, dejavnosti, ki jih v okviru društev tekom leta 
izvajajo. Tudi šole v Litiji bodo odprle svoja vrata in 
omogočile, da se predstavite domačim osnovno-
šolcem. NVO s svojim delom na področju kulture, 
izobraževanja, športa, varstva okolja, pomoči so-
človeku in številnih ostalih področjih bogatite naš 
vsakdan, spodbujate prostovoljstvo, medgenera-
cijsko učenje in prispevate k bolj kakovostnemu 
življenju v družbi. Ker je pomembno in družbeno 
koristno, da se z vašimi aktivnostmi in pomenom 
delovanja seznani čim širši krog ljudi, že v zgodnjih 
letih odraščanja izkoristite možnost vaše predstavitve na osnovni šoli. Z zanimivo in interaktivno 
predstavitvijo boste nevladne organizacije pri mladih vzbudile zanimanje za članstvo in spodbudile 
praktično učenje med mladimi, okrepilo pa se bo tudi sodelovanje osnovnih šol z lokalnim okoljem. 
Za vse dodatne informacije in izkazan interes sodelovanja nam pišite na info@consulta.si ali pokli-
čite na 059 927 619.

VIKEND SEMINAR V LAšKEM
Od 20.6. do 22.6.2021 je Društvo Sožitje Litija in Šmartno ponovno, kljub dvakratni 
prestavitvi zaradi epidemije, uspešno izvedlo vikend seminar za svoje člane. Udeležilo 
se ga je kar 69 članov, staršev, skrbnikov in prostovoljcev. Udeleženci so vikend seminar 

preživeli v Hotelu Zdravilišče Laško. Ob prihodu v Laško so se udeleženci seminarja najprej namestili 
v sobe. Tokrat se je predavanje za udeležence začelo že kmalu po prihodu v hotel. Prvo predavanje 
je bila predstavitev projekta Projekt MeTURA – Nazaj h koreninam – Predstavitev je navzočim pred-
stavila ga. Tjaša Kozlevčar. Starši so bili nad predstavitvijo navdušeni. Sledila je večerja. Kasneje je 
za udeležence vikend seminarja sledil še skupno fotografiranje pred hotelom, pogovor o programu 
in predstavitev igre Skriti prijatelj. V naslednjih dveh dneh so se zvrstila še tri predavanja. Prvo, 
Vadbo joge za vsakogar je za starše je pripravila ga. Alenka Vidgaj. Sobotno popoldansko predava-
nje za starše na temo Zakonodaja; informacije o sistemskih oblikah skrbi za OMDR je pripravila ga. 
Mateja. De Reya. Tretje predavanje, ki je potekalo v nedeljo dopoldan, z naslovom Preoblikovanje 

stališč do OMDR: Spolnost#tabu, pa 
je staršem pripravila ga. Nataša Zu-
pan cvetežar. Sočasno s predavanji 
so potekale zaposlitvene delavnice 
za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju. Likovno delavnico je vodila 
Slavi celestina ob pomoči Barbare 
Klanšek. Izvajala se je tudi Športno 
fotografska delavnica, katero je vodil 
Matjaž Bizilj ob pomoči Saše Šeško 

in Sandre Rihter ter plavalna delavnica, katere vodstvo je prevzela Polona Baš Jere. Pri izvedbi so ji 
pomagali tudi Igor Mihailović, Renata Dimnik, Špela Komatar in Danica Potočnik. Uspešno pa je bila 
izvedena tudi Masažna delavnica za katero sta tokrat s svojimi spretnimi rokami poskrbela Marija 
Pirc in Peter Lenart. Pri vseh delavnicah sta sodelovali tudi osebni asistentki Simona Voje in Melita 
Pograjc. Poleg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi za namakanju v bazenu, sprehode in po-
sedanje ob skodelici kavice in prijetnem klepetu. Zadnji večer je bil družabni, kot se to spodobi za 
zaključek lepo preživetega vikenda. Pred odhodom domov so na zaključnem srečanju posamezne 
skupine poročale o svojem delu. Prijetno preživet vikend se je tako zaključil in v Litijo so se vrnili 
zadovoljni, nasmejani in polni novih doživetij.  Barbara KLANŠEK

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Iz vrtca v šolo na POŠ Kresnice
V tem mesecu smo kljub omejitvam izpeljali srečanje bodočih in sedanjih prvošol-

cev na POŠ Kresnice. Bilo je lepo, čeprav ˝koronsko˝. Otroci iz vrtca niso mogli priti na obisk k 
nam na igrišče, vendar smo vseeno našli rešitev. Dobili smo se ob ograji, ki poteka med vrtcem in 
šolo. Prvošolci in drugošolci so pripravili nastop za otroke iz vrtca, prav tako so oni pripravili svoj 

nastop. Za konec smo skupaj zapeli tudi pesem o prijateljstvu in si izmenjali darilca. Vsi smo se 
imeli lepo in komaj čakamo, da se srečamo v šolskih klopeh. Tadeja RESNIK

OŠ Gradec pridobila znak kakovosti
Naša šola ima dolgo tradicijo sodelovanja v projektih Erasmus+ v mednarodnem programu 
prostovoljstva Evropska solidarnostna enota (kratko ESE). Za sodelovanje v prostovoljskih 
aktivnostih je potrebno imeti ustrezen 
znak kakovosti, ki ga je OŠ Gradec prido-
bila za obdobje med letoma 2021 in 2027.  
Znak kakovosti Evropska komisija zahteva 
za zagotavljanje kvalitete in skladnosti vseh 
sodelujočih organizacij z načeli in cilji pro-
grama. Za pridobitev le-tega je šola morala 
prestati postopek preverjanja organizacije, 
v katerem smo morali izkazati poznavanje 
filozofije ter vrednot in standardov kakovo-
sti za sodelovanje v aktivnostih, ki so del 
tega mednarodnega programa. Po zaključe-
nem postopku smo od nacionalne agencije  
Movit prejeli odločitev o dodelitvi znaka 
kakovosti. Tudi v prihodnjih letih si na OŠ Gradec želimo gostiti ESE prostovoljce, ki na šolo 
vedno prinesejo svež in nekoliko drugačen pogled na svet in okolje, v katerem živimo.
  Barbara TOŠ

Pravljična noč na Oš Gradec
V sredo, 23. 6. 2021, smo učiteljice 2. in 3.razreda učencem ponudile nekaj posebnega in dru-
gačnega – Pravljično noč. Čeprav dejavnost ni bila obvezna, so prišli skoraj vsi učenci. V šoli smo 
se zbrali ob 18. uri. Otovorjeni z vsem potrebnim smo se odpravili v učilnico in jo pripravili na 
nočno dogodivščino. Na tla smo položili blazine, na katerih smo spali. Pred večerjo so se otroci 
zabavali ob plesu pod osvežilnimi razpršilniki.
Pojedli smo slastno mlečno večerjo in se odpravili v čarobno pravljično deželo, kjer nas je čakal 
gospod Jože Sevljak. Prebral nam je zanimivo pravljico Gabela. Če vas zanima, kako je nastala 
Gabela, preberite knjigo Zver iz Rupe. Minute so prehitro tekle, kar naenkrat je bila ura devet, ko 
smo se morali pripraviti za spanje. Ker smo bili vsi pod vtisom pravljic in prijetnega večera, je bilo 
kar težko zatisniti oči.
Zjutraj smo se odpravili v jedilnico. Ob toplem mleku smo jedli kruh z evrokremom. Po zajtrku 
smo odšli še na travnato igrišče, da smo se malo razgibali, nato smo razdelili spričevala in kmalu 
so se na vratih prikazali prvi starši. Tako se je naša Pravljična noč končala. Bilo je prijetno.

Alma PRIJATELJ

Učenci Oš Gradec tekmovali tudi pri zgodovini in glasbi
Pred zaključkom šolskega leta smo izvedeli rezultate še dveh tekmovanj. 
Glasbena olimpijada je prinesla učencem OŠ Gradec dve srebrni, na šolskem tekmovanju pa  
še tri bronasta priznanja. Pri zgodovini pa so si učenci priborili pet bronastih in eno srebrno priz-
nanje.
Vsem tekmovalcem čestitke ob uspehu na tekmovanjih, vsem učencem OŠ Gradec pa prijetne in 
sproščujoče počitnice! Ana TORI in Anita MIRJANIć

Valeta 2021 na Osnovni šoli Gradec
15. junija 2021 smo se poslovili od 29. generacije učencev od ustanovitve Osnovne šole Gradec 
1. januarja 1993. Kljub izzivom, ki jih pred človeštvo postavljajo virusi, smo pouk, izobraževal-
ne in vzgojne dejavnosti generacije, ki je znaten del zadnjega osnovnošolskega leta preživela 
v domačem okolju z okrnjenimi socialnimi stiki in je obiskovala pouk na daljavo, pripeljali do  
zaključka.
Trudili smo se pripraviti čim lepše slovo, takšno, kot si ga učenci zaslužijo, in takšno, da se ga 
bodo z veseljem spominjali, a da je seveda še vedno v mejah epidemioloških omejitev. Tudi letos 
sta nam bila tako vreme kot zdravstvena slika v državi naklonjena. Potrjuje se, da je za prireditev 
v junijskih večerih primernejši zunanji ambient, ki sicer terja več priprav in širšo organizacijo, ima 
pa valeta pod naravnim nebom poseben čar.
Devetošolci in njihove razredničarke so pripravili zelo domiseln, lep program s prepletanjem ple-
snih točk, dogajanja v živo ter multimedijskih predstavitev.
80 učencev naše šole je prejelo spričevala, pohvale, priznanja in knjižne nagrade. Vpis v Zlato 
knjigo si je z vestnim delom in ustreznim povprečjem ocen v devetih letih šolanja zaslužilo 15 
učencev: Tadej Berčan, Jernej cencelj, Anja Drobež, Pina Lucija Golouh, Jan Juvančič, Ela Kasli, 
Neža Kranjec, Matej Logaj, Klara Kajtna Pirnat, Lana Pokorn, Živa Rovšek, Nuša Šef, Pia Štrus, 
Neli Tancer in Klara Vencelj. 

Prireditev je bila na-
bita s čustvi ob slo-
vesu in z izrečenimi 
zahvalami za vse 
dobro, kar so posa-
mezniki v trikotniku 
učenec – zaposleni 
v šoli – starši v letih 
osnovnošo lskega 
izobraževanja storili 
drug za drugega.
Za pomoč pri organi-

zaciji in izvedbi valete se zahvaljujem kolegicam in kolegom na Osnovni šoli Gradec, posebna za-
hvala pa gre našim prijateljem iz lokalnega okolja, brez katerih izvedba valete na prostem nikakor 
ne bi bila mogoča. To so:
• Gostilna Kovač z lastnikom Markom Kovačem,
• Sašo Jovanovič s svojo ekipo,
• Miha Medvešek z ekipo iz podjetja Dorjan,
• Prostovoljno gasilsko društvo Kresnice s predsednikom Robijem Štrubljem,
• Osnovna šola Litija,
• Aleksandra Košir in
• Simon Vadnjal.
Vsem devetošolkam in devetošolcem naše šole se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem za 
njihov prispevek k življenju in rasti Osnovne šole Gradec ter jim želim uspešno in zadovoljno 
nadaljnjo pot, ki naj jim omogoča razvoj njihovih tako odkritih kot skritih talentov.

Damjan ŠTRUS



6    OBČAN - JULIJ 2021 DRUŠTVA  /  DOGODKI  /  ŠPORT

PRESENETLJIVO DOBRA NATAKARICA PEPCA
Na predvečer praznika v četrtek, 24. junija 2021, se je na kopišču pri oglarski domačiji Lavrič 
na Berinjeku odvila monokomedija v režiji Marka Plantana Natakarica Pepca. Avtor Tone Partljič 
nam je želel prikazati čas, ki so ga zaznamovali socializem, razpad Jugoslavije, tvorbo nove države 
Slovenije, čas tranzicije in privatizacije hotelirstva in kraje nekdaj uspešnih družbenih podjetji. 
To je bil čas bolečih izgub mnogih delovnih mest in čas negotovosti glede socialne varnosti. Pro-
stor dogajanja je hotel Slavija v Mariboru skozi zadnjih 40 let s kritičnim pogledom na dogodke. 
Predstava je svojevrsten spomenik polpretekle zgodovine, ki lepo sovpada s 30. obletnico naše 
države. Je zaskrbljen pogled na čas, ki ga živimo mi sedaj, v teh post korona časih, ko ne vemo, 
kaj nas še čaka. Je spomin in opomin na hotel, 
v katerem je kot pomivalka začela delati cecilija 
Novak, oz. Pepca in se usposobila v natakarico, 
do časov, ko je hotel olastninjen in zaprt. Je pri-
kaz usode malega človeka, ki se težko prebija 
skozi življenje, a vendar z obilico humorja, navdi-
hujoče, izredno zabavno.
Naj predstavim glavno in edinstveno amater-
sko igralko Ksenijo Hribar, žensko v najboljših letih, ki mi je v pogovoru dejala, da je želela do-
kazati, da če si nekaj močno želiš, potem to tudi uresničiš. Že kot otrok si je želela igrati, žal ni bilo 
možnosti. Pred leti pa se ji nekje v notranjosti pojavila neizmerna želja, da bi to uresničila. Ko je 
prebirala številne tekste, ji je bil ta najbolj všeč. Potem sta z režiserjem delo prilagodila, glede na 

razmere in zasavsko narečje. Sledile so vaje 
dva meseca in pol, trikrat tedensko. Imela je 
podporo tako družine in delovnega kolektiva. 
Zanimivo, da ji je Marko Plantan dal proste 
roke pri izvedbi. V igro so spretno vključeni 
verzi Iga Grudna, ki daje predstavi dodatno 
literarno dimenzijo, pa glasbena spremljava 
pianista Tonija Povšeta s skladbami tistega 
časa, pa pevke učiteljskega poklica, ki so se 
prelevile v čistilke, pa mažoretke. Naj omenim 
še Barbaro Hribar kot potrpežljivo poslušalko.

Izjemna moč Ksenije v vlogi natakarice Pepce je bilo čutiti med nami gledalci, kajti ko je stopila 
na oder, je pozabila na vse, njena igra je kar stekla, znala se je preleviti v neuko mladenko in naiv-
no natakarico, kateri poklic je življenjsko poslanstvo, ne glede na načrtno tranzicijsko uničevanje 
hotela. Globok poklon glavni igralki.
Poletno gledališče na prostem na idiličnem prostoru na Dolah pri Litiji, je nudil zares presenetljivo 
predstavo. Za kulinarično ponudbo so skrbeli Krjanovi in članice DPŽD Dole. Vse pa je potekalo 
pod okriljem KUD-a Venčeslav Taufer Dole pri Litiji, kateremu je uspelo na letno gledališče priva-
biti okoli 350 gledalcev in počastiti državniški praznik. Jožica VRTAČNIK  

25 let, 25 dni, 25 nagrad in zAKLJUČNI DOGODEK POhODA  
OD CERKVICE DO CERKVICE na Polšniku

V letošnjem letu pohod Od cerkvice do cerkvice praznuje 25 let! Čeprav smo upali, da 
ga bomo lahko praznovali na drugačen način, žal to ni bilo mogoče. Bomo pa naslednje 
leto! Upanje ostaja! Vendar smo v pomladanskem času ob poti naredili veliko novega. 

Zamenjali smo vse smerokaze ob poti. Pot smo tudi delno spremenili in sicer smo vključili najvišji 
vrh Občine Litja, Preveški hrib, kjer je na razgledni točki čudovit razgled po severni Sloveniji, vse do 
Kamniških Alp in v lepem vremenu še dlje. Pot tako poteka iz Polšnika proti Prevegu, na Ostrež in 
nazaj iz Prevega do Sušja. V križišču se odcepi v hrib, kjer je 900 m do vrha Preveškega hriba. Od 
tam se pot nadaljuje do Stranskega vrha in po stari poti na Glinjek ter do Lovske koče oz. nazaj v 
center Polšnika. Na Glinjeku smo prestavili kapelico bližje k cerkvici, kjer je več sence. Ob cerkvicah 
ter ob turističnih znamenitostih pa so postavljene nove table z dopolnje-
no vsebino, kjer lahko izveste veliko o zgodovini našega kraja. Novost so 
tudi žigi, ki so pritrjeni na točkah: Ostrež, Preveški hrib, Stranski vrh, Gli-
njek in na Polšniku. Torej, motivacije, da prehodite našo pot ne manjka. 
Ob 25-letnici smo podelili 25 nagrad pohodnikom, ki so lahko v enem 
(ali več) do 25 dni prehodili pot Od cerkvice do cerkvice. 30.6. smo v so-
delovanju s Kulturnim društvom Pavle Voje Polšnik pripravili kulturni pro-
gram, v katerem so sodelovali Moški pevski zbor Polšnik, Mešani zbor 
LMB Polšnik in Ljudske pevke in godci s Polšnika, multimedijska, video 
in foto sekcija Kulturnega društva Polšnik je predstavila projekt obnove 
in postavitve novih smerokazov, izžrebali smo prejemnike nagrad, ob 
koncu pa smo se vsi udeležili maše v spomin dolgoletnega pevca Darka 
Repovža, ki nas je zapustil lani. Sodelujoči pri izvedbi projektov: Mizar-
stvo Kos, Velika Preska - izdelava lesenih delov - sponzorski prispevek 
za razvoj kraja, Ključavničarstvo Repovš, Igor Poznajelšek s.p. - kovinski deli za nove smerokaze in 
table – sponzorski prispevek za razvoj krajam Tesarstvo, krovstvo Anton Bučar, s.p. – les, izdelava 
in postavitev nove lesene kapelice na Glinjeku – sponzorski prispevek za razvoj kraja, Tesarstvo 
Hribar Roman s.p. – 2m3 desk - sponzorski prispevek za razvoj kraja, Špela Pavlič Kos - oblikovanje 
smerokazov in tabel; Tomaž Vozelj, Aljaž Povše, Vili Hribar, Florijan Berčon, Lana Vozelj, Mateja 
Sladič Vozelj - betoniranje in postavitev smerokazov in tabel; hvala vsem sodelujočim pri obnovi 
tekstov za table, Barbari za oblikovanje žigov, posebna zahvala vsem lastnikom zemljišč, po katerih 
poteka pot Od cerkvice do cerkvice! Hvala sponzorjem nagrad za pohodnike: KUHLA SPODNJI LOG 
PRI LITIJI, GOSTILNA JUVAN POLŠNIK IN cENTER ZA ZUNANJO UREDITEV POLŠNIK! Žrebanje si 
lahko ogledate na Facebook: Polsnik . Res iskrena hvala vsem sodelujočim pri vseh projektih. Veliko 
prostovoljnih ur je bilo opravljenih in sponzorski prispevki so bili res visoki. Zavedamo se, da korona 
pušča posledice glede druženja in povezovanja, vendar smo skozi letošnje projekte zopet dokazali, 
da nam je mar za naš kraj. Združene moči in sodelovanje prinašajo uspeh in zadovoljstvo. Tako med 
domačini, kot med obiskovalci, ki se radi vračajo v naš kraj. Hvala pohodnikom, ki ste tudi letos pre-
hodili pot. Bilo vas je nad našimi pričakovanji! www.polsnik.si  (Foto: Barbara BučaR, Mateja SLaDič Vozelj)
 Mateja SLADIČ Vozelj 

Nogometna tekma Stari : mladi v odličnem vzdušju
Nogometna druženja na Koprivniku so tradicionalno že preko petinštirideset let zanimiva, napeta 
in veljajo za srečanje dobrih prijateljev ter ljubiteljev nogometa. Tudi letos je bilo tako. Res že po-

grešamo druženja in sobotno popoldne bilo do-
kaz, da smo tak dogodek res potrebovali. Za eki-
po starih se je borilo kar 15 nogometašev. Stari 
mački so pokazali veliko borbenosti in želje po 
zmagi, vendar je bila nogometna energija mladih 
premočna. Mrežo mladih je zatresel Mitja Tomc, 
stari pa so kljub številnim menjavam težko ob-
varovali svoj gol. Bor Tomc je zabil štiri gole, Gal 
Zavrl štiri, Matej Martinčič in Damir Tomc pa po 
enega. Seštevali ne bomo »na glas«, ker so stari 
»prepovedali«, 
da se rezultat 
javno objavlja. 

😊 Svoje delo je profesionalno opravil sodnik Miloš Breznikar. 
Čestitke ekipi mladih, ki je letos zopet prevzela pokal, stari pa 
so jih nagradili s hladno pijačo. Za odlično organizacijo dogodka 
je poskrbel predsednik ŠD Polšnik Aljaž Povše. Aleš Vozelj je 
pripravil igrišče, odlične postrežbe ne bi bilo brez Aleksa Turka, 
Mile Štimec, Tadeja Martina Povšeta in Aljaža Povšeta. PGD Pol-
šnik je posodilo klopi, Matej Suša pa je poskrbel za prevoz. Promocija je v moji domeni, Barbara 
Bučar pa skrbi za foto arhiv. Hvala vsem sodelujočim, navijačem ter predvsem odličnim nogo-
metašem, ki ste si vzeli čas in dodali svoje minute na igrišču ter se borili za zmago. In to je bila 
zmaga vseh, saj smo tako nadaljevali z dolgoletno tradicijo tekem stari proti mladim na Polšniku. 
Nasnidenje naslednje leto! (Foto: Barbara BučaR) Mateja SLADIČ Vozelj 

OBVESTILO
OTOK KORČULA – VELA LUKA (HRVAŠKA)

11.9. – 18.9.2021
Hotel Posejdon *** 11.9. – 18.9.2021 Turistična taksa (7 dni/6 noči)
ALL INcLUSIVE v dvoposteljni sobi 373,00 € 9,50€/na 7 dni/osebo

Akontacija ob prijavi = 50,00 € 
Razlika edukacije se poravna do 11.8.2021, v društveni pisarni Društva diabetikov Litija in Šmar-
tno pri Litiji, na Parmovi ulici 7 v Litiji (lokacija: pri knjižnici Litija). 
Enoposteljna soba: doplačilo + 50,00 % cene edukacije = 186,50 €
SOBE: klimatizirane, kopalnica Wc, tuš, sat. TV 
CENA VKLJUČUJE ŠE: 
• predstavnika/ ves čas bivanja, 
• pijačo dobrodošlice, 
• nastanitev v izbrani sobi, 
• 7x ALL INCLUSIVE: 

(samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo 
in samopostrežna večerja, pijača pri obrokih, 
(brezalkoholne pijače, lokalno pivo, lokalno 
vino, pijačo v baru od 10:00-22:00, tudi do-
mače žgane pijače. »Coffee time« 17:00 – 
17:30 kava in čaj s pecivom) 

• jutranje razgibavanje • meritve krvnega sladkorja • predavanje o zdravem načinu življenja / 
alternativno zdravljenje • aktivnosti za razvedrilo in dobro počutje • družabne igre ob večerih • 
živa glasba večkrat tedensko • raziskovanje okolice • osnovno nezgodno zavarovanje • strošek 
organizacije in DDV
cena v EUR na aranžma na osebo pri minimalno 40 potnikih.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji prispeva rednim članom 50,00 €, podpornim članom 
pa 25,00 € enkrat v letu. Vsem članom katerim mesečni dohodek znaša manj kot 450,00 €, pri-
speva društvo 100,00 € enkrat v letu (potrdilo o prihodku mora biti priloga ob prijavi za okrevanje). 

NAš zAKLJUČNI SPOMLADANSKI POhOD V hALOzE
V četrtek 1.7.2021 smo se odpravili na zaključni spomladanski pohod v Haloze. Ogledali smo si 
dravski jez in obiskali grad Borl, ki je bil na žalost zaprt, ker ga prenavljajo. Tako smo si ogledali le 
njegovo zunanjost in park kjer smo si iz Vodnika po občini cirkulane prebrali njegovo zgodovino. 

Sprehodili smo se med vinogradi 
do cerkve sv. Ane, se tam malo 
okrepčali, se vrnili do avtobusa in 
se odpeljali do cerkve sv. Barbare, 
v občini cirkulane. Tamkajšnji žu-
pnik nam jo je razkazal in predsta-
vil njeno zgodovino. Pot smo nada-
ljevali do Etnološke kmetije Dravci, 
kjer smo si ogledali muzejsko raz-
stavo »Od zrna do kruha«. Lastnik 
nam je predstavil vsa stara kmečka 

orodja s katerimi so včasih delali na kmetijah, postregel pa nam je tudi z dobrim domačim vinom. 
Nadaljevali smo pot čez hrib Dravci in z vrha občudovali slikovito dravsko dolino. V Vidmu pri 
Ptuju, v gostišču Pri treh lipah so nam pripravili dobro kosilo, kjer smo malo poklepetali in se nato 
prijetno utrujeni in dobre volje v spremstvu dežnih kapelj odpeljali proti domu. 

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
V ČASU OD 20.7. – 4.8.2021 BO DRUŠTVENA PISARNA ZAPRTA ZARADI DOPUSTOV.
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

NEPOPOLNA SEzONA 2020/2021 OLMN NA TRAVI LITIJA
Zaradi epidemoloških ukrepov v zvezi s cOVID-19, ki so za celotno države ve-
ljali od sredine oktobra 2020 ter do sredine meseca junija 2021, se je odigrala 
samo polovica predvidenih krogov. Jesenski del se je tako končal šele junija 
letos, spomladanski del pa se sploh ni odigral. 

Najuspešnejše ekipe »jesenskega« dela so bile: V prvi ligi OMAHEN TRANSPORT, 
v drugi ligi ŠD PREŽGANJE in v ve-
teranski ligi cARGLASS Veterani 
ZGORNJI LOG.
Zaradi negotovosti, kakšna bo epi-
demološka slika ter z njo povezani 
ukrepi poleti, jeseni in prihodnjo 
pomlad, se tudi še ne ve, v koli-
kšni meri bodo doseženi rezultati 
upoštevani v sezoni 2021/2022. V 
primeru nestabilnih razmer, bomo 
nadaljevali s spomladanskim delom 
sezone 2020/21 in poskušali sezo-
no zaključiti v celoti. Upamo pa, da 
bodo jeseni pogoji ugodni, da ne bo 
omejitev izvajanja športnih progra-
mov in športnih tekmovanj. V tem 
primeru bomo začeli z novo sezono 
2021/22, lanska pa se dokončno 
razveljavi. O tem bo UO Zveze dru-
štev OLMN dokončno odločal v me-
secu avgustu, ko bo epidemiološka 
slika in ukrepi za jesen znani. 
Vsekakor pa se iz lig ne izpada in 
vanje tudi ne napreduje. Torej bo 
sestava lig v prihodnji sezoni enaka 
kot v preteklih 12-ih mesecih.
Tudi zaključnega turnirja že drugo 
leto zapovrstjo ni bilo. Želimo in 
upamo, da bo epidemija cOVID-19 
v prihodnje do športnikov oziroma 
športnih tekmovanj in prireditev pri-
zanesljivejša.  UO Zveze OLMN
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
ZGODILO SE JE 

PRIzNANJI OBČINE LITIJA
Društvo upokojencev Litija je 
prejelo Zlato plaketo Občine Li-
tija, citrarski orkester Srebrne 

Strune DU Litija pa je prejel Bronasto Jerebovo 
priznanje Občine Litija. Ta Zlata plaketa je za-
hvala vsem, ki že vrsto let prostovoljno gradijo 
naše društvo, ki že 70 let uspešno deluje. Po-
nosni smo in si želimo, da bi še naprej bili tako 
uspešni in povezani. Hvala vsem za vaš trud. 
Obrazložitev:
ZLATO PLAKETO OBČINE LITIJA prejme Dru-
štvo upokojencev Litija ob 70 letnici, za uspe-
šno in odlično organizira-
no podporo starejšim ter 
izjemnem prispevku pri 
medgeneracijskem pove-
zovanju v občini Litija.
Že 70 let Društvo upoko-
jencev Litija deluje kot 
vsestransko razvejana ci-
vilna družba, v kateri lah-
ko vsak upokojenec najde 
svoje mesto, kjer s svojimi 
izkušnjami pripomore k utrjevanju kulturnega, 
športnega, humanitarnega ter družabnega ži-
vljenja 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 kultur-
ne, etnološke ter ostale dediščine. Tudi na sta-
rejše člane, ki ne morejo biti več aktivni, se ne 
pozablja. Z usmerjenostjo 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 težav in 
preprečevanju osamljenosti. Človeška toplina, 
nesebičnost, pripravljenost storiti še kaj več za 
drugega, brez plačila, so vrednote, 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 zna-
jo 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 pri-
pomogla, da imamo v mestu Litija sodobno ure-
jen dom za varstvo starejših občanov.

JEREBOVO PRIzNANJE NA PODROČJU 
KULTURE zA LETO 2021

citrarski orkester Društva 
upokojencev Litija prej-
me bronasto Jerebovo 
priznanje za 14 let delo-
vanja na področju ljubi-
teljske kulture v občini Li-
tija in številne nastope na 
kulturnih prireditvah po 
celotni Sloveniji. Je edini 
citrarski orkester starej-
ših na ravni države.

POhOD VODICE - VELIKA GOBA - 
JAVORJE

Po nekaj tednih slabega vremena se je nebo 
le razvedrilo in za soboto 12. junija so napove-
dali lepo vreme. Mogoče tudi zato, ker je tega 
dne društvo slavilo devetindvajseto obletnico 
ustanovitve Planinske sekcije pri našem dru-
štvu. Dogovorili smo se, da prehodimo del hri-
bovja ob obrobju občine Litija. Avtobus nas je 
pripeljal mimo Gabrovke in Moravške Gore do 
vznožja Vodic, hriba z nadmorsko višino nekaj 
manj kot 700 m. Pričeli smo s pohodom, a smo 
se kmalu ustavili, saj sta nas pri prvih hišah v 
vasi pričakala naša nekdanja člana društva Ja-
nez Vovk in žena. Povabila sta nas k hiši in nas 
postregla s pecivom in pijačo. G. Janez je nato 
zaprosil ključarja cerkve sv. Neže, da odpre 
cerkev in nam jo razkaže. Z veseljem nas je po-
vabil v cerkev in opisal njeno zgodovino. Zgra-
jena je bila pred 500 leti in večkrat predelana. 
Z Vodic smo krenili po zložni gozdni cesti pro-
ti Veliki Gobi, kamor smo prispeli po dobri uri 
hoje. V sredini vasi stoji cerkev, posvečena sv. 
nadangelu Mihaelu. Vidna je daleč naokoli, saj 
leži vas na nadmorski višini 710 m.
Pot smo nadaljevali proti Javorju pri Gabrov-
ki. Ura se je bližala poldnevu in čutila se je že 
sončna pripeka. V senci dreves smo potegnili 
iz nahrbtnika še Jasnino pecivo in se obenem 
še odžejali. Avtobus nas je čakal na Javorskem 
Pilu in nas zapeljal do gostišča Pustov mlin, 
kjer smo v prijetnem druženju zaključili naš po-
hod. Alojz Kavčič

OBISK POTOČKE zIJALKE
Pohodniška skupina DU Litija se je 26. juni-
ja, po mnenju večine pohodnikov, podala na 
prvo letošnjo resnejšo pot, čeprav je oznaka 
tovrstne poti označena na Wikipediji kot lahka. 
Naš tokratni vodič, Milan Amon, pa jo je oce-
nil nekje med našim in zapisanim mnenjem.  

Ne glede na vse, smo cilj z medsebojno pomo-
čjo in vztrajnostjo dosegli vsi. Splačalo se je, 
zato hvala za pobudo, organizacijo in pomoč 
vsem vpletenim.
Potočka zijalka (tudi zijavka) je pomembno 
jamsko najdišče iz začetka mlajšega paleoliti-
ka. Ime je dobila po nekdanjem lastniku Potoč-
niku. Leži na nadmorski višini 1675 metrov na 
zahodnem delu južnega pobočja gore Olševe, 

nad vasjo Sv. Duh. V njej so našli ostanke 40 
živalskih vrst, ena od teh je bil jamski medved, 
koščena in kamnita orodja in ostanke ognjišč.
A ne le jama, na nekatere je pogled v dolino in 
razgled na mogočne hribe nasproti nas, Ojstri-
co, Babe, Kamniško-Savinjske Alpe z Raduho in 
Olševo, naredil še večji vtis.
Tudi sama pot do izhodišče točke pohoda, 
kmečkega turizma Rogar, ki se nahaja na nad-
morski višini 1250 metrov in je tako najvišje 
ležeča turistična kmetija z nastanitvijo v Slove-
niji, je bila zanimiva. Z avtobusom smo naredili 
nekakšno krožno pot iz Litije preko Kamnika, 
čez prelaz Volovljek proti Logarski dolini in 
nato v vasi Solčava po Solčavski panoramski 
cesti proti Sv.Duhu. Pred povratkom domov po 
Logarski dolini, mimo Ljubnega, Mozirja in pre-
ko Trojan, pa smo se seveda okrepčali z okusno 
joto v Planinskem domu Majerhold v Solčavi. 
Poletne vročine v objemu gozdov in rahlo 
oblačnemu vremenu, pa na veselje vseh nas, ni 
bilo čutiti.  Iva SLABE

BILI SMO NA KOROšKEM
Za začetek poletja je izletniška sekcija DU Li-
tija povabila člane na izlet na Koroško. Najprej 
je bila na vrsti plaža ob Velenjskem jezeru. Po 
velikosti je primerljivo z Blejskim, le da ima 
mnogo več vode, prekaša pa ga tudi po globi-
ni. Nastalo je z udorom zemlje nad rudniškimi 
rovi. Zaradi kopanja lignita, so pod vodo izginila 
cela naselja.
Ker je jezerska voda primerna za kopanje, so 
obalo uredili v zanimivo plažo, katere poseb-
nost je velika razgledna ploščad. Z nje je naš 
pogled segal daleč naokrog. Ob stezi, ki vodi 
okrog jezera, so v senco dreves vabile klopi, 
vonj kavice pa pod senčnike na obali.
Od tu smo po dobri uri vožnje prispeli v Libeliče, 
kjer nas je že čakala lokalna vodička. Predsta-
vila nam je življenje v Libeličah in okoliških hri-
bovskih zaselkih nekoč in danes. V Libeličah so 
posebno ponosni na prizadevanje svojih predni-
kov, ki so trmasto vztrajali, da hočejo, kljub zna-
nim rezultatom koroškega plebiscita leta 1920, 
ostati v Kraljevini SHS, oziroma v Jugoslaviji. V 
bivšem župnišču, preurejenem v muzej, o tem 
pripovedujejo tudi številne originalne listine in 
fotografije. Tam smo si ogledali tudi črno kuhi-
njo, ki je nekaj posebnega zaradi svoje velikosti.

V Libeličah so ponosni tudi na kostnico iz 12. 
stoletja, skrbijo pa tudi za ohranjanje dedišči-
ne nekdanjega kmečkega prebivalstva. Vsa 
orodja, vozove in takratne tehnične dosežke so 
uredili v štiri sklope, glede na uporabo v posa-
meznih letnih časih.
Ker pa se v Libeličah, kljub temu, da imajo 
precej obiskovalcev, nihče ne ukvarja z gostin-
stvom, smo se podali na krepko kosilo na Tu-
ristično kmetijo Jeglijenk, ki stoji na hribu nad 
Šentjanžem pri Dravogradu. Poleg dobre po-
strežbe, si je gospodar Zdravko vzel čas in nam 
predstavil svojo domačijo, od koder je čudovit 
razgled po okoliških hribih in stičišču treh dolin 
(Mislinjske, Dravinjske in Mežiške), pa tudi po 
avstrijskih Alpah. Ko smo se odhajali, se je son-
ce že krepko prevesilo na drugo polovico neba. 
Za nami je bil lep dan. Milka ROGELJ

ZGODILO SE BO
24.7. – MARTULJŠKI SLAPOVI POD ŠPIKOM
7.8. –  PO POTI OKOLI IVANČNE GORIcE (Krka, 

Ambrus)

NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI OB PRAzNIKU OBČINE 
LITJA GOSTILI DARJO šVAJGER

16. junija praznuje naša občina in letos 
smo na slavnostno akademijo povabili 
odlično slovensko pevko Darjo Švajger, 
dvakratno predstavnico Slovenije na iz-

boru Evrovizije, 
zmagovalke šte-
vilnih festivalov…, 
ki je skupaj s pia-
nistom Jako Puci-
harjem obogatila večer. Svoje delo so izvrstno 
opravili tudi pevci Moške vokalne skupine Lipa 
Litija, v parku so zaigrali Leseni rogisti, pro-
gram pa je povezoval Gorazd Mavretič. Župan 
Franci Rokavec je podelil občinska in Jerebova 
priznanja, slavnostni govornik pa je bil Boštjan 
Koritnik, minister za javno upravo.
(Foto: Žiga LuPŠE, Darja Švajger in Moška vokalna 
skupina Lipa) 

10. TAČKOV fESTIVAL USPEšNO zAKLJUČEN
Tudi letošnji Tačkov festival je bil drugačen, kot smo ga bili 
vajeni ampak vseeno bogat, zanimiv, poučen in tudi druža-
ben! V sodelovanju s Knjižnico Litija smo pripravili pester 
program. Vsa leta festival poteka v prvem tednu junija, le-
tos pa se je del programa izvajal kar ves mesec. Otroci iz 

vrtca in učenci prve triade so se v kinu družili s Tačkom in sicer so spoznavali Radovednega Tačka 
skozi TV oddaje in sicer v Kulturnem centru Litija, v Knjižnici Litija, v Mestnem muzeju Litija in 
v Glasbeni šoli Litija, kjer so se občasno lahko srečali tudi z maskoto Taček ali s pravimi pasji-
mi prijatelji. Navdušenja ni manjkalo in otroci so oddaje odlično sprejeli in verjamemo, da tudi 
marsikaj novega naučili. Preko 140 risbic je prispelo na likovni 
natečaj in ugotavljamo, da med nami res živijo pravi slikarski 
umetniki. Taček je bil navdušen nad svojimi podobami. Razsta-
va bo na ogled v avli Občine Litija od 5.7. do 13.7.2021 ter v 
Knjižnici Litija. Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti. 
Zelo veseli pa smo bili tudi odziva na letošnjo novost in sicer na 
spletno igro S Tačkom po mestu. Skupaj z najmlajšimi je bilo 
potrebno poiskali skrite točke po mestu, reševati uganke, pote-
lovaditi, peti... in tako so si udeleženci lahko prislužili možnost 
sodelovanja v nagradnem žrebanju. Taček je izžrebal naslednje 
nagrajence: med posamezniki: 1. nagrada darilni bon za 50€ je prejela Franka Kulaš, 2. nagrado: 
darilni bon za 30€ Zoja in Tara Vtic, vrečko presenečenja pa je prejel Rok Bregar. Med skupinami 
pa so bili izžrebani za ogled Rudnika Sitarjevec s škratom skupina Robljički ter za sladoledno 
razvajanje skupina Tački AS. Posnetek žrebanja si lahko ogledate na Facebook profilu Tačkov fe-
stival Litija. Nagrajenci so bili o prevzemu nagrade obveščeni po elektronski pošti. Na 20. obletni-

co smrti Naceta Simončiča pa je 
potekal spletni dogodek v njegov 
spomin: Nace Simončič, človek za 
vse čase, katerega si še vedno lah-
ko ogledate. Tudi letos je na festi-
valu sodelovalo Društvo Tačke in 
Repki, ki se je na pohod po mestu 
podalo skupaj s pasjimi prijatelji v 
petek, 4. junija in veselih pogledov 
ni manjkalo. V dvorani Kulturnega 
centra Litija sta otroke s svojima 
pasjima prijateljicama šnavcerko 
in bernardinko, razveselili Mate-
ja Šteferl in Nina Prcač Dolinšek. 

Maskota Taček s svojo prisrčnostjo in kosmatostjo vedno navduši. Vse. Najmlajše in tiste malo 
starejše. Tudi objemov ni manjkalo, saj smo jih že vsi pogrešali in bolj so mehki, bolj so prijetni.
Verjamemo in upamo, da bomo v naslednjem letu izvedli Tačkov festival, kot si želimo. Letos smo 
se veliko naučili in idej za prihodnje nam ne manjka. Hvala številnim malim obiskovalcem, njiho-
vim vzgojiteljem in učiteljem, staršem in babicam in dedkom... Hvala sodelujočim: Knjižnici Litija, 
Kulturnemu centru Litija, Mestnemu muzeju Litija, Glasbeni Šoli Litija, Mladinskemu centru Litija, 
Mateji Šteferl, Nini Prcač Dolinšek, Društvu Tačke in Repki ter fotografu Žigi Lupšetu!

15. fESTIVAL SLOVO POLETJU
Konec avgusta nas čakajo nepozabni kulturni večeri v sklopu festivala Slovo poletju. Kar tri veče-
re se bomo družili z odličnimi glasbeniki. Tudi letos bo festival potekal na treh lokacijah, kar ste 
lani obiskovalci zelo pohvalili. V goste smo povabili odlične gostje, ki v slovenskem prostoru in 
tudi v srcih ljudi zasedajo posebna mesta. Skupaj z domačimi skupinami pripravljajo program, ki 
bo prava poslastica za konec poletja. 
Sreda, 25.8. – Pihalni orkester Litija z gostjo EVO HREN – ploščad pred športno dvorano v Litiji
Četrtek, 26.8. – Ženska vokalna skupina Lipa z gostjama ELDO VILER IN ANO DEŽMAN – park 
na Stavbah
Petek, 27.8. – Moška vokalna skupina Lipa Litija z gostjo EVO ČERNE ter skupino Lesarji – igrišče 
na Dobravi 
Dogodki bodo ob 20. uri, v primeru dežja pa v Športni dvorani Litija 

VROČE POLETJE V zAVETJU hLADNIh  
MUzEJSKIh zIDOV

Muzeji smo odprti tudi čez poletje. Vabljeni k ogledu gostujoče raz-
stave Vojna za samostojno Slovenijo 1991 in razstave Društva LILA 
Furmani v litijski in šmarski občini ter ogledu naših stalnih razstav.

Vaše družbe bomo veseli:  Torek - petek 8.00-12.00; Torek in četrtek 17.00-19.00;  
Sobota 10.00-12.00

Vstop je za posameznike brezplačen. Prisrčno vabljeni!

POLETNA MUzEJSKA NOČ V MESTNEM MUzEJU LITIJA
V soboto, 19. junija, je v muzeju potekala Poletna muzejska 
noč. Odprli smo razstavo Vojna za samostojno Slovenijo 
1991, ki so jo pripravili v Zvezi policijskih veteranskih združenj 
Sever, podeljene so bile prve licence vodnikom po občini Li-

tija in Šmartno 
pri Litiji, Društvi 
Lila in Društvo 
univerza za tre-
tje življenjsko 
obdobje Litija 
in Šmartno sta 
izvedli delavnici 
ter izvedli vodstvo po naših stalnih razstavah. Bilo 
je pestro in živahno! Hvala vsem za obisk in se na 
dnevu odprtih vrat muzejev vidimo ponovno nasle-
dnje leto v juniju!
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JUhU, POČITNICE SO TU! 

zAKAJ JE DOBRO BITI ČLAN  
OBRTNO-PODJETNIšKE zBORNICE?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa 
velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot 
učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in 
podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših za-

konskih obveznosti, in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v obliki svojih 
storitev, je svojo članarino dobro naložil.

1.  Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo pred 
štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni 
zbornici. 

2.  Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih 
uspeš no zastopamo pred vlado oziroma državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po 
»branžah« v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni.

3. Zato, ker smo blizu članov. 
4.  Zato, ker smo za člane še vedno najboljši »servis« in se posvetimo prav vsakemu 

izmed njih.
5.  Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo Obrtnik 

s prilogo Obrtnikov Svetovalec ter obvestila območne obrtno-podjetniške zbornice, prosto 
lahko dostopajo do naših spletnih strani z več tisoč aktualnimi informacijami. 

6.  Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti.
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja 
obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobi-
tno ali nepridobitno dejavnost.
V letošnjem letu so se včlanili naslednji podjetniki oziroma firme:

• HYDROMEC ROBERT HAUPTMAN s.p.
• STRELCA ELEKTRO VZDRžEVANJE TEJO MULJAVEC ŠINKOVEC S.P.
• PEKARNA ADRIATIK, PEKA KRUHA IN SLAŠČIC, D.O.O.
• MIT-GS GOSTINSKE STORITVE D.O.O.
• PREREZ, PROJEKTANTSKI IN IZVAJALSKI INžENIRING, D.O.O.

POLETNI POČITNIšKI 
PROGRAM

Športno poletje je program mla-
dinskega centra, ki je namenjen otrokom in 
mladim, pripravljamo ga med poletnimi, jesen-
skimi in prvomajskimi počitnicami. Prvi sklop 
letošnjega poletnega športnega programa je 
potekal v začetku julija, drugi sklop sledi v za-
dnjem tednu avgusta. 
V ponedeljek, 23. avgusta bomo z mobilnim 
mladinskim centrom obiskali krajevno sku-
pnost Sava. Dobimo se na igrišču pri Gasil-
skem domu Sava, aktivnosti bodo potekale od 
9.00 do 12.00. Mladinski delavci in animatorji 
za otroke in mlade pripravljajo športne igre kot 
so nogomet, košarka, odbojka, badminton, ba-
linčkanje,… . Poskrbeli bomo tudi za osvežitev 
in prigrizek, ti s seboj prinesi le dobro voljo in 
športno razpoloženje. Aktivnosti so primerne 
za vse otroke starejše od 10. let, mlajši so do-
brodošli v spremstvu staršev.
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, badmin-
ton in odbojko. 
V sredo, 25. avgusta nas čaka še zadnji po-
čitniški izlet po naših občini, seveda smo za 
konec prihranili najdaljši izlet, a smo prepriča-
ni, da bo zato tudi najboljši! Skupaj se bomo 
odpravili do geometričnega središča naše dr-
žave. GEOSS prihajamo! Zbor za izlet bo na 
dvorišču pred Mladinskim centrom Litija ob 
8.00. Izlet je primeren za vse starejše od 10. 
let, ki so v primerni fizični kondiciji. Pot tehnič-
no sicer ni zahtevna, čas hoje je cca 5 ur. Pri-
jave na pohod so obvezne za vse mlajše od 18. 
let. Prijavnico lahko dobite v našem dnevnem 
centru ali na spletni strani www.mclitija.si. 
Ponedeljki, srede in petki so rezervirani za 
TENIS na TENIS PARKU AS, dopoldnevi med 
9:00 in 12:00 za otroke, popoldnevi, med 17:00 
in 19:00 pa za mlade, s prevzemom kupona v 
Mcju. Ob dopoldanskih terminih je na tenis 
parku prisoten tudi animator. 
Za konec poletja pripravljamo še celodnev-
ni izlet. Načrtujemo izlet na slovensko obalo, 
30. avgusta. Izlet na morje je organiziran za 
otroke in mlade, starejše od 10 let. Prispevek 
za izlet znaša 10 €. Poleg avtobusnega prevo-
za bomo poskrbeli tudi za malico, animacijo in 
spremljevalce. Denar za kosilo (cca 12 €) mo-
rajo udeleženci imeti s seboj in ga bo spremlje-
valec pobral pred odhodom iz Litje. Prijave za 
izlet na morje bomo odprli v začetku avgus-
ta, 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. 

Intenzivni tečaj španščine
Zaradi premajhnega števila prijav na tečaj 
španščine smo se le-tega odločili prestaviti v 
mesec avgust. Tečaj bo potekal od 2. do 13. 
avgusta, med 10:00 in 13:00, v Mestnem 
muzeju Litija. Tečaj je subvencioniran, ude-
leženci 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. hispa-
nistike in prof. pedagogike in andragogike, ‘na-

tive speaker’ nizozemščine, ki ima že več kot 
9 let izkušenj s pedagoškim in andragoškim 
delom, prevajanjem, prostovoljstvom in go-
vori kar 7! jezikov. PRIJAVE SO OBVEZNE in 
jih sprejemamo najkasneje do 30. 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 življenj-
sko obdobje Litija in Šmartno organiziramo po-
učen 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, spoznava-
nja kulturne dediščine in nekaj malega špor-
tnih iger. Aktivnosti so primerne za mlade od 
10 let naprej. Prijave za počitnice v muzeju 
sprejemamo na info@mclitija.si vse do 10. 
avgusta. 

Glasbena delavnica 
Domen Malis in Rok Lunaček pripravljata su-
per delavnico za mlade nadebudne glasbeni-
ke. Delavnica je primerna za starejše od 12. 
let in bo potekala od 26. do 28. avgusta 
(četrtek in petek popoldne med 17.00 in 
20.00, sobota dopoldne). Zaželjeno je nekaj 
glasbenega predznanja (npr.: bobni, kitara, 
bas, klaviature, vokal, ...), saj je ideja letošn-
je delavnice izdelava avtorskega komada z be-
sedilom. Udeležnci bodo skupaj z mentorjema 
komad naredili, zvadili in na koncu v studiu tudi 
posneli. Snemanje je načrtovano za soboto 
dopoldne, za točno uro se bodo udeleženci in 
mentorja dogovorili na sami delavnici. 
Prijave na delavnico so letos OBVEZNE! Števi-
lo udeležencev je omejeno na maksimalno 10, 
prijave zbiramo najkasneje do 22. avgusta 
oz. do zapolnitve mest. Prijavnico na delavnico 
lahko najdeš na spletni strani www.mclitija ter 
na naših profilih na Facebook-u in Instagramu. 
Dnevni center je odprt vsak delovnik med 
12:00 in 20:00 in namenjen mladim med 15. 
in 29. letom starosti. Aktivnosti, če ni posebej 
označeno, niso primerne za mlajše od 15. let. 
Vsakodnevno napoved dogajanja lahko preve-
riš na naši spletni strani, Facebook in/ali In-
stagram profilu.
V sklopu dnevnega centra ponujamo igranje 
ročnega nogometa in pikade, druženje ob dru-
žabnih igrah in igranju badmintona ali raču-
nalniških iger. Program v dnevnem centru se 
prilagaja obiskovalcem in je večkrat organizi-
ran ad-hoc. Skupaj z mladimi znamo ustvarjati 
glasbo in filme, večkrat zavrtimo kuhalnice, 
znamo se lotiti urejanja okolice ali celo no-
tranjih prostorov, priznamo pa tudi, da znamo 
tudi lenariti ob ogledu kakšnega dobrega filma. 
Vzdušje in aktivnosti v dnevnem centru najbo-
lje preveriš kar sam. Pridi nas kaj pogledat 😊

Za ‘frišne’ in še bolj podrobne informacije 
preveri: 

www.mclitija.si 
facebook.com/YouthcenterLitija

instagram.com/mclitija/

MLADINSKI CENTER LITIJA
120-LETNICA ROJSTVA DR. SLAVKA GRUMA

Dramatik, novelist in zdravnik Slavko Grum se je rodil 2.8.1901 v Šmartnem pri Litiji. 
Večino mladosti je preživel v Novem mestu, saj se je družina večkrat selila. V letu 1919 je na Du-
naju pričel študirati medicino, navezal se je na gledališče in druge umetnosti. Ob obisku rojstnega 
kraja je pripravil gledališke uprizoritve, pričel pisati, do 1930, ko je izšlo tudi najbolj znano delo, 
drama Dogodek v mestu Gogi. Kot zdravnik je deloval v Zagorju ob Savi, kjer je do smrti živel z 
materjo. Po letu 1935 ni več objavljal, umrl je 1949 zaradi raka na jetrih. Pokopan je v Novem me-
stu. Občina Šmartno pri Litiji in Knjižnica Litija vabita na odkritje njegovega doprsnega kipa, ki bo 
v nedeljo, 1. 8. 2021, ob 18. uri na Staretovem trgu, (pred cerkvijo) v Šmartnem pri Litiji. Doprsni 
kip literarnega ustvarjalca je ustvaril akademski kipar Anže Jurkovšek. Aleksandra MAVRETIČ

KNJIŽNICA LITIJA

PONED. 2.8.2021, ob 16.uri

Dijaki so zaključili letošnje šol-
sko leto, študenti smo uspešno 
zaključili še 2. izpitno obdobje, 
sedaj pa smo ponovno združili 

moči ter za vas, kot za nas, snovali načrt 
dogodkov in aktivnosti v poletnih mesecih. 
Preden pa se seznanimo z načrti za poletne 
mesece, poglejmo kaj smo že izvedli.
V mesecu juniju smo se pridružili mednaro-
dnem dogodku Evropski teden mladih 2021, 
v času katerega so po vsej Evropi potekali razni 
zanimivi dogodki in navdihujoča srečanja s po-
udarkom na temi »Naša prihodnost je v naših 
rokah«, pod okriljem novih programov EU za 
mlade, katera nam omogočajo dejavno vključe-
vanje v družbo, prispevanje k zelenim temam, 
soočanje s prihodnjimi izzivi s povečanimi digi-
talnimi znanji in spretnostmi ter da postanemo 
bolj vključujoči in odprti za raznolikost. 
V duhu podnebnih sprememb, varovanja oko-
lja in trajnosti, ki je eno od štirih prednostnih 
področij ETM 2021 smo se odločili nadgraditi 
našo teraso z dvema visokima gredama, v ka-
tere smo posadili sadike jagod in medovitih 
rastlih. 
Zakaj ravno jagode in medovite rastline? So-
dobni načina kmetovanja, izginjanje cvetočih 
travnikov, prevlada monokultur in krčenje goz-
dov so krivci, da imajo čebele poleti vse manj 
hrane. S sajenjem medovitih rastlih čebelam 
zagotovimo več hrane, da lažje preživijo zimo in 
naslednjo pomlad spet opravljajo svojo glavno 
funkcijo - opraševanje. Poleg tega z njimi ohra-
njamo biotsko raznovrstnost in varujemo nara-
vo. Obenem pa smo s sadikam jagod zagotovili, 
da se bomo odslej tako člani Klišeja kot ostali 
mimoidoči posladkali s sadeži, ki z razliko od 

jagod katere najdemo na trgovinskih policah 
ne potrebujejo nič transporta in tako z majhni-
mi koraki zmanjšujemo naš ogljični odtis.

Poleg delovne akcije zasaditve pa smo v okviru 
ETM 2021 še združili moči z Nacionalno agen-
cijo MOVIT ter s Socialno aktivacijo Litija ter 
odprli temo prostovoljstva na delavnici Desti-
nacija prostovoljstvo: priprava na vzlet. 
Na delavnici so naši udeleženci preizkusili svo-
je poznavanje prostovoljstva preko zabavnega 
Kahoot kviza, s skupnimi močmi so poiskali 
oblike prostovoljstva, ki so na voljo v lokalnem 
okolju in izvedeli kakšne učinke ima prostovolj-
stvo na: a) lokalno okolje in b) osebe, ki pro-
stovoljstvo opravljajo potem pa smo zvedeli še 
kakšne priložnosti za prostovoljstvo ponuja EU, 
kaj pridobimo s tovrstnim prostovoljstvom ter 
se dotaknili osebnih načrtov za nadaljnje kora-
ke na področju prostovoljstva.
V mesecu Juliju smo v duhu ustvarjalnosti iz-
vedli delavnico DIY terakota poslikava vaz in 
loncev za rože v četrtek, 8.7., kjer smo združili 
recikliranje sta-
rih vaz, loncev, 
posod in kozar-
cev za vlagaje 
in ustvarili mo-
derne poslikave 
v stilu terakote. 
Takoj naslednji 
dan pa smo se 
pod okriljem dijaške sekcije in s pomočjo iz-
kušenega vodiča podali na večerni pohod na 
Strešni vrh. Na krožni poti, ki nas je popeljala 
v Zgornji log smo se potem podali nazaj na se-
dež Klišeja, kjer smo se okrepčali s prigrizki in 
malo poklepetali. 
V sredo, 14.7., se je dijaška sekcija zbrala v 
klubskih prostorih ter s pomočjo izkušenega 
moderatorja stopila v magični svet kultne stra-
teške igre raziskovanja, bojevanja in skupin-
skega sodelovanja Dungeons & Dragons. Igra 
D&D se večkrat igra tudi na Klišejevi petkovi 
ligi, ki je na sporedu vsak petek ob 19 h. V 
kolikor si zainteresiran, se nam lahko pridru-
žiš na sedežu kluba in z nami premagaš ovire 
in pasti v ječah ter nam pomagaš premagati 
zmaje ter se z nami pomeriš v drugih družabnih  
igrah. 
Takoj naslednji dan, v četrtek 15.7., smo se 
podali na dogodivščino v Rudnik Sitarjevec, 
kjer smo na vodenem ogledu raziskali na novo 
odprti spodnji del Rudnika, do katerega smo 
se spustili po na novo urejenem vpadniku ter 
se tako znašli v avtentičnem rudniškem okolju. 

Ogledali smo si znamenite 
limonitne kapniške strukture 
in limonitno blato, iz katere je 
moč pridobiti železovo rudo. 
A naših dogodivščin še ni 
konec! V petek 16.7. smo se 
podali v Park vojaške zgo-
dovine v Pivko, na doživet 
sprehod skozi preteklost, kjer 
smo si ogledali vse od kame-
nodobnega loka do izjemne 
zbirke tankov in vojaških letal 
ter nemško vojaško lokomoti-
vo iz II. svetovne vojne, pod 
vodstvom vodnikove razlage, 
obogatene z zanimivimi zgod-
bami muzejskih eksponatov. 
V soboto, 17.7. pa smo na pi-
kniku proslavili Klišejev 24. 
rojstni dan, katerega je naš 
klub praznoval v letošnjem 
aprilu. 
Za mesec avgust pa že načr-
tujemo obisk WOOP! Tram-
polin parka v torek, 3.8. ter 
WOOP! Karting-a v sredo, 
11.8. Za več podrobnosti spre-
mljaj našo Facebook stran 
https://www.facebook.com/
klise.klub 
Še vedno pa večkrat teden-
sko, po dogovoru, skupaj 
tečemo in se razgibavamo z 
ekipo RUN4FUN. Če si želiš 
družbe pri teku ali motivacije 
za začetek, nam piši na FB, 
Instagram ali pa se prijavi na 
uradih urah in dodali te bomo 
v zaprto skupino, kjer se do-
govarjamo za termine. Ude-
ležba je brezplačna! Skupaj 
se bomo podali tudi na večje 
organizirane teke, kot so win-
g4life, dm tek, litijski tek itd.
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PROGRAM 2. fESTIVALA MEDGENERACIJSKEGA 
POVEzOVANJA V OBČINI LITIJA

pod sloganom »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj.«

DOGAJANJE NA PROJEKTU #LIST
V mesecu juniju smo največ pozornosti posvečali skupno-
stnemu vrtu v cirkušah, kjer smo na delovnih akcijah opleli 
gredice ter posadili melancane, paprike, paradižnike in buč-
ke, katere smo v udobju domačih domov posejali na april-
skih delavnicah »Vzgoja sadik za samooskrbo z Jernejem 

cortese«. V mesecu juliju pa že uživamo sadove našega pridnega dela predhodnih mesecev, prav 
tako pa nadaljujemo z našimi delovnimi akcijami, zadnja v mesecu je na sporedu v četrtek, 29.7. 
ob 17. uri. Vabljeni, da se nam pridružite! 
Poleg delovnih akcij pa smo se v mesecu juniju vsak ponedeljek srečali na delavnicah »Univer-
zalna moč zavedanja«, pod vodstvom Bogdana Rahtna in ostalih glasnikov Učbenikov za tretje 
tisočletje. V tokratnem mesecu smo odprli teme Kako nevtralizirati strah, največji strup za našo 
dušo in telo, Kako (p)ostati prizemljen, Zakaj so diete v resnici neuspešne ter Zakaj naša prepriča-
nja sploh niso naša in kaj to pomeni. Na zadnjem predavanju v sklopu, v ponedeljek 5.7. pa smo 
izvedeli Kako živeti enostavno s formulo 1-1-1.
Z veseljem vam sporočamo, da smo se uspešno prijavili na razpis platforme SLOGA, z imenom 
Lokalni odziv na globalne izzive = Trajnostni razvoj skupnosti, katerega smo uradno začeli 
izvajati 15.7., traja pa vse do 15.12.2021. Organizacije ki izvajamo projekt #LIST, smo ponovno 
združile moči in snovale projekt, ki naslavlja okolje in podnebne spremembe, enake možnosti, 
globalno učenje in neformalno izobraževanje ter področji mladih in kmetijstva. V sklopu projekta 
bomo izvedli spletno kampanjo, skozi katero bomo predstavili trajnostne alternative v Zasavju, 
kateri se bodo imeli priložnost predstaviti na trajnostnem festivalu, katerega bomo organizirali v 
drugem delu septembra. Poleg tega bomo še tekom trajanja projekta izvajali raznovrstne spre-
mljajoče dogodke v živo in po spletu, kot so na primer: naredi sam delavnice (ang. DIY), izobra-
ževalne delavnice z globalno dimenzijo in podobno. Projekt bomo zaključili z videom, ki bo prika-
zoval dogajanje od začetka projekta ter bo isto časno promoviral delovanje lokalne skupnosti na 
področju trajnostnega razvoja in odziva na pandemijo ter druge globalne izzive. Za več informacij 

ter za točne datume aktivnosti spremljajte našo Facebook stran 
https://www.facebook.com/projektLIST, napovednik dogodkov 
na zadnji strani časopisa Občan ter oglasno tablo v skupnostnem 
prostoru #LIST na Valvazorjevem trgu 15.
Lokalni odziv na globalne izzive = Trajnostni razvoj skupnosti je 
sofinanciran s strani platforme SLOGa. Je del projekta »Za odprto, 
pravično in trajnostno Evropo v svetu«, ki je Projekt Eu Predsedo-
vanja 2020 – 2022.

šPORTNO IN VESELO 
DU Dole pri Litiji je 10. 6. 
2021 organiziralo regijsko 
tekmovanje v kegljanju s 
kroglo na vrvici. Zasavska 
pokrajinska zveza DU s se-
dežem v Trbovljah je na se-
stanku Komisije za šport do-
ločila organizacijo športnih 
tekmovanj za leto 2021. 
Naše društvo se je tega 
dela lotilo z velikim vese-
ljem, navdušenjem in ogro-
mno zagnanostjo, saj so 
epidemiološke razmere to 
končno dopuščale. Udele-
žilo se je 7 ekip, od tega 4 
moške in 3 ženske iz Litije, Gabrovke, Jevnice 
Hrastnika in iz Dol. Obe prvi mesti v ženski 
in moški kategoriji sta zasedli ekipi z Dol, ki 
sta prejeli prehodni pokal, in se tudi uvrsti-
li na državno tekmovanje. Podeljene so bile 
tudi medalje za osvojena 1., 2. in 3. mesto. 
Sledilo je družabno srečanje, kjer smo si po-
vedali, kaj smo počeli v teh korona časih, kaj 
vse nas še čaka. Zaradi prijaznega vremena in 
boljših časov nas je pot zanesla v razmislek, 
da smo se veselili tega športno obarvanega  
četrtka. 

Jožica VRTAČNIK

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI

V MESECU JULIJU JE NA OBČINSKEM SVETU  
POTEKALA 5. IzREDNA SEJA

bo potekal od četrtka, 16. 9. 
2021, do vključno sobote, 18. 9. 2021, v do-
poldanskem času od 9. do 13. ure in v popol-
danskem času od 17.30 do 19.30 ure
Festival ima 3 vsebinske dele:

I. DEL: SKRB, POZORNOST, DRUžENJE, 
USTVARJANJE IN MEDGENERACIJSKO  

POVEZOVANJE NAS BOGATI TER NAM DVIGA 
KVALITETO žIVLJENJA. 

AKTIVNOSTI
ČETRTEK, 16. 9. 2021
dopoldne od 10.00 do 12.00 ure: 
SPREHOD ZA SPOMIN – od enote Doma Tisje v 
Šmelcu do ploščadi pred restavracijo Mona Lisa 
(s kratkim kulturnim programom)
lokacija: ploščad pred restavracijo Mona Lisa
odgovorni osebi: Klavdija Zupančič in Karlo Lemut
popoldne od 17.00 do 18.30 ure: 
REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN – prvi del
popestritev: citre in 2 vokala
lokacija: OŠ Litija
odgovorne osebe: Karlo Lemut, Darko Vidic, Mar-
jana Kolar in Helena Perko

PETEK, 17. 9. 2021
dopoldne od 9.00 do 13.00 ure: 
USTVARJALNE DELAVNIcE ZA VSE GENERAcIJE
1. ročna dela (pletenje, vezenje…)
nosilec: DU Litija
lokacija: prostori DU Litija
odgovorna oseba: Irena Kramar, Helena Čebela
2.  izdelava papirnih ladjic in obdelovanje gline - 

oljanke
nosilec: U3
lokacija: Mestni muzej Litija
odgovorna oseba: Milena Dimec
3. poslikava savskih prodnikov 
nosilec: Društvo Lila
lokacija: park pred medgeneracijskim centrom 
Šmelc
odgovorna oseba: Jelka Jantol, Danijela Kunc
4.  zeliščna delavnica – priprava zeliščnih napitkov 

in namazov
nosilec: Jožica Bajec Pivec
lokacija: Knjižnica Litija
odgovorna oseba: Jožica Bajec Pivec
5. izdelava dekorativnih mil
nosilec: Ic GEOSS
lokacija: Mestni muzej Litija
odgovorna oseba: Sabina Rovšek
6. športne in zabavne aktivnosti
nosilec: Mc Litija in Šola zdravja
lokacija: Mc Litija
odgovorna oseba: Tjaša Vidergar, Darja Zupančič
7. izdelava različnih izdelkov
nosilec: MDI Litija in Šmartno
lokacija: Dom invalidov
odgovorna oseba: Miro Vidic
8. joga smeha 
nosilec: Vida Lukač
lokacija: Šmelc
odgovorna oseba: Vida Lukač
popoldne od 17.30 do 19.30 ure: 
REVIJA PEVSKIH ZBOROV IN SKUPIN – drugi del
popestritev: ansambel in vokal
lokacija: OŠ Litija
odgovorne osebe: Karlo Lemut, Darko Vidic,  
Marjana Kolar in Helena Perko

SOBOTA, 18. 9. 2021
dopoldne od 9.00 do 13.00 ure: 
PLESNO DRUŽENJE od 9.00 do 10.00 ure
FS Javorje, country plesna skupina Bizonke v 
okviru MDI Litija in Šmartno
lokacija: ploščad pred cerkvijo sv. Nikolaja
odgovorna oseba: Dunja Gorišek, Miša Urbič
PROMENADNI KONcERT od 10.00 do 12.00 ure
Pihalni orkester, GŠ, mažoretke KUD Venčeslav 
Taufer
lokacija: ploščad pred cerkvijo sv. Nikolaja
odgovorna oseba: Vasja Namestnik, Branka  
Ajdišek
GLASBENO ZABAVNO DRUŽENJE od 12.00 do 
13.00 ure
Ansambel Lesarji ali Zavriskej, veterani FS Javorje
lokacija: ploščad pred cerkvijo sv. Nikolaja
odgovorna oseba: Mojca Hauptman

II. DEL: PRIKAZ DEJAVNOSTI  
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA  

IN USTVARJANJA NA STOJNICAH
SOBOTA, 18. 9. 2021
popoldne od 16.00 do 19.30 ure: 
PRIKAZ MEDGENERAcIJSKEGA SODELOVANJA IN 
USTVARJANJA, KI BOGATI IN DVIGA KVALITETO 
ŽIVLJENJA
1. stojnica: ustvarjalnost U3
nosilec: U3
odgovorna oseba: Milena Dimec
2.  stojnica: priprava in ponudba različnih vrst  

kruha
nosilec: Društvo podeželskih žena Litija
odgovorna oseba: Marija Zajc, Janka Menegalija

3.  stojnica: ročna dela – pletenje, vezenje, kvač-
kanje

nosilec: DU Litija
odgovorna oseba: Irena Kramar, Helena Čebela
4.  stojnica: prikaz ustvarjalne dejavnosti in igri-

vosti
nosilec: Vrtec Litija
odgovorna oseba: Lili Plaskan
5. stojnica: ponudba domačih dobrot
nosilec: Društvo podeželskih žena in deklet Pol-
šnik
odgovorna oseba: Marija Bevc
6. stojnica: dejavnost v Oglarski deželi
nosilec: KS Dole
odgovorna oseba: Irena Bostič
7. stojnica: nudenje prve pomoči po poškodbah
nosilec: ZD Litija
odgovorna oseba: Denis Kordež
8. stojnica: zdravilne rastline in njihova uporaba
nosilec: Pavla Rozina
odgovorna oseba: Pavla Rozina
9. stojnica: predstavitev in kuhanje po skavtsko
nosilec: ZSKSS Steg Litija
odgovorna oseba: Damjan Škrabanja
10. stojnica: klekljanje
nosilec: U3
odgovorna oseba: Milena Dimec
11. stojnica: predstavitev lastnih izdelkov
nosilec: VDc Zagorje – enota Litija
odgovorna oseba: Boštjan Bebar
12. stojnica: slikarsko in kiparsko ustvarjanje
nosilec: Društvo Lila
odgovorna oseba: Jelka Jantol
13.  stojnica: pomoč posameznikom in družinam 

v stiski
nosilec: cSD Litija
odgovorna oseba: Eva Fekonja Vidic
14. stojnica: izdelava lesenih predmetov
nosilec: Lesno veselje 
odgovorni osebi: Vesna in Rado Povše
15. stojnica: telesna aktivnost za vse generacije
nosilec: Društvo Šola zdravja
odgovorna oseba: Darja Zupančič
16. stojnica: ustvarjalna dejavnost
nosilec: MDI Litija in Šmartno
odgovorna oseba: Miro Vidic
17. stojnica: 
nosilec: 
odgovorna oseba: 
18. stojnica: predstavitev dejavnosti
nosilec: Ic GEOSS
odgovorna oseba: Sabina Rovšek
19. stojnica: predstavitev domačih dobrot
nosilec: Društvo podeželskih žena Gabrovka
odgovorna oseba: Helena Perko

III. DEL: ZAKLJUČNA PRIREDITEV  
2. FESTIVALA MEDGENERACIJSKEGA  

POVEZOVANJA V OBČINI LITIJA
SOBOTA, 18. 9. 2021
popoldne od 17.30 do 19.30 ure: 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV 2. FESTIVALA MEDGE-
NERAcIJSKEGA POVEZOVANJA v Občini Litija »Od 
mladosti do modrosti stopamo skupaj.«
Prireditev bo potekala na zaprtem delu Valvazor-
jevega trga v Litiji med centromerkurjem in  
Farbarjevim gradom v 4 sklopih:
- kulturno-zabavni program
-  predstavitev dejavnosti in ustvarjalnosti medge-

neracijskega povezovanja
-  športno-zabavni program za otroke v organizaciji 

Mc Litija
-  Poletavci – poletni bralci Knjižnice Litija (po-

delitev priznanj in majic, gledališka predstava),  
Jurčičevo leto – Oslovska sodba v Višnji Gori

odgovorna oseba: Karlo Lemut, Andreja Štuhec 
in Tjaša Vidergar v sodelovanju s posameznimi 
odgovornimi osebami.
lokacija: zaprti del Valvazorjevega trga
OPOMBa: V skladu s sprejetim programom dela za 
leto 2021 bo svet MP izvedel še nekaj večjih aktiv-
nosti, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere:
-  tri medgeneracijska druženja s pevsko zabavnim 

programom v mestu Litija
-  šest medgeneracijskih druženj (ustvarjalne delavni-

ce, predavanja…) po krajevnih oz. mestni skupnosti
Karlo LEMUT, predsednik sveta MP

Predlog programa 2. festivala je sprejel Svet za 
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija na 
svoji 12. seji dne 8. 6. 2021. Povabilo za sodelo-
vanje na 2. festivalu je bilo objavljeno v junijski 
številki Občana.
Na podlagi pobud in predlogov je dopolnitve pro-
grama sprejel kolegij predsednika sveta MP na 7 
seji dne 5. 7. 2021.
Pri realizaciji programa zaradi objektivnih razlo-
gov lahko pride do določenih sprememb. O tem 
boste pravočasno obveščeni.
Dodatne informacije lahko dobite pri Karlu Le-
mutu, telefon: 031-359-842. Rok za oddajo pri-
javnice je do vključno petka, 23. 7. 2021.

Med točkami dnevnega reda je 
bila tudi točka o Invisticijskem 
programu za izgradnjo Vrtca Naj-
dihojca 2. Vse lepo in prav, kar 
se same izgrad nje tiče absolutno 

podpiram izgradnjo novega vrtca Najdihojca, 
saj je trenutni vrtec odslužil svoje, in dejan-
sko je 40 letno obdobje delovanja le pustilo 
posledice nanj. Pred leti sem si na povabilo 
uprave vrtca imel možnost tudi sam ogledati 
obstoječi vrtec, in pa prostore v njem. Tako, 
da se dejansko sprašujem, če si ta objekt 
sploh zasluži ime “vrtec”.
Ampak pustimo to, kar je pomembno, je po-
membno to, da je izgradnja potrjena, vpraša-
nje pa za kakšno cENO….!
OK, imeli smo predvideno ceno za slabe  
3.3 mil €, med drugim bomo seveda prejeli 
tudi nepovratna sredstva iz strani MiZŠ, kar 
je seveda za samo finančno konstrukcijo zelo 
pomembno, ampak sedaj je pa ocena vre-
dnosti investicije po fazah - tekoče cene ne-
kaj manj kot 5 mil €. Sprašujem se, zakaj kar 
naenkrat tolikšno povečanje, ali je to mogoče 
res ena od mnogih praks župana, da bo v in-
vesticijo vrtca skril še predvolilne investicije, 
za katere ni ne denarja ne finančnega kritja? 
Bojim se, da cena ni zadnja, in bo še narašča-
la, ampak pustimo se presenetiti…).

Verjamem, da se je občinska uprava z župa-
nom na čelu, trudila, da se ta projekt realizira 
oz. spelje po res najbolj ugodnem scenariju, 
predvsem tukaj mislim na naš občinski prora-
čun. Predvsem pa upam, da so se iz preteklih 
projektih kot so OŠ Litija, ali pa projekt Šmelc 
(SVc) kaj naučili, sam sicer mislim, da pa 
temu ni tako, in imam občutek, da so pa le bile 
mogoče sprejete slabe odločitve z tem ivesti-
cijskem programom. To bo seveda pokazal  
čas.
Zato takšnemu investicijskem programu ne 
verjamem, in mislim, da se nam bodo zgodbi 
kot je bila OŠ Litija in pa Šmelc ponovili. Mo-
goče bo(mo)do na koncu spoznali, da bi pa le 
na koncu mogoče za ta sredstva poleg vrtca 
naredili, ali pa vsaj začeli še z izgradnjo OŠ 
v Hotiču. Zato si ne želim biti del te zgodbe, 
vsaj ne v takšni obliki.
Ponovno pa poudarjam, da samo izgradnjo 
vrtca Najdihojca močno podpiram, in si že-
lim, da naši otroci, kakor tudi zaposleni le 
dobijo že enkrat prostore oziroma objekt, ki 
bo varen za vse, kakor tudi uporaben in pa 
seveda energetsko varčen, ne podpiram pa 
netransparentosti, in pa slabih odločitev pri 
projektu, zato sem na tej izredni seji glasoval 
proti takemu investicijskemu program.

Srečko PRIMOŽ Kobilšek,
član občinskega Sveta Občine Litija
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NAGRADITE SVOJE IzDELKE z zNAKOM 
KAKOVOSTI SRCA SLOVENIJE!

Kakovost izdelkov danes ni več le naključje ali želja ponudnika, pač pa 
je to potreba vsakega proizvajalca, rokodelca ali prehranskega ponu-
dnika, ki želi biti konkurenčen in uspešen. Kolektivna blagovna znamka 
Srce Slovenije zagotavlja kakovost pridelkov, prehranskih in rokodelskih 

izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja z območja destinacije SRcE SLO-
VENIJE.
Če v Srcu Slovenije ustvarjate rokodelske izdelke oz. izdelke unikatnega in industrijskega 
oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, vabljeni, da kakovost vaših iz-
delkov preverite s prijavo na razpis za 
uporabo Kolektivne blagovne znamke 
Srce Slovenije.
Fizične osebe z dejavnostjo, nosilci kme-
tijskih gospodarstev in podjetja iz občin 
Kamnik, Litija, Lukovica, in Mengeš se 
lahko na razpis prijavite brezplačno. 
Rok za prijavo je 5. oktober 2021. Inte-
res za prijavo pa sporočite že prej, nekje 
do začetka septembra. 
Preverite razpisne pogoje na spletni stra-
ni http://www.srce-slovenije.si/okolje. 
Dodatne informacije: rokodelski izdelki 
- Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@
razvoj.si, prehranski izdelki - Tina Pre-
gel, 01 89 62 714, tina.pregel@razvoj.si. 
S certifikatom Srca Slovenije se ponaša že 55 ponudnikov. Pridružite se nam tudi vi in skupaj z 
nami ustvarjajte uspešne zgodbe v Srcu Slovenije! Tina PREGEL

RAzVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE ORGANIzIRAL  
SPLETNI MEDNARODNI DOGODEK zA KAKOVOSTNEJšE 

ŽIVLJENJE STAREJšIh POLETJE V VRTCU MEDVEDEK
V poletnih mesecih je število otrok v vrtcu nižje. Čas dopustov, počitnic in potovanj 
marsikoga odpelje v druga okolja, v neznane kraje, kjer si otroci in odrasli lahko 

pridobijo veliko nepozabnih izkušenj, postanejo bogatejši za nove občutke in lepe spomine.
Če se vrnemo v preteklost in pomislimo na našo 
mladost in trenutke, ki smo jih s svojimi starši, z 
dedki in babicami preživeli na dopustu, lahko po-
mislimo: Ohh, kako nam je bilo lepo, kaj vse smo 
doživeli in koliko novih prijateljstev smo stkali.
Tudi otrokom, ki v poletnih mesecih obiskujejo vr-
tec se zaposleni trudimo pripraviti bogate poletne 
dejavnosti in z njimi pričarati veselje ter poletno raz-
igranost. Mno-
gi izmed njih 

tudi zamenjajo okolje, se iz manjših 
enot preselijo v večje. Otroci na ta na-
čin spoznavajo nove vzgojitelje in skle-
pajo nova prijateljstva.
Tudi v letošnjem letu smo jim pripravili 
dneve vodnih iger, igre v bazenu, spu-
ščanje po drči, pihanje mehurčkov, igre 
prelivanja, risanje z ledom, mokro pac-
kanje v peskovniku, ožemanje limon za 
limonado in podobno. 
V senci krošnjah dreves potekajo raz-
lične senzorne igre, konstrukcijske igre in ustvarjalni kotički. Igrišče v vrtcu 
Medvedek nam nudi veliko sence, kjer lahko posedamo se igramo, listamo 
knjige in bosih nog gradimo peščene gradove.

Kadar nam temperature dopuščajo tudi zajtrkujemo in kosimo na našem igrišču ter terasi. Pole-
tje bo še dolgo, mi pa držimo pesti za čim več lepih in toplih dni, da bomo še naprej lahko bosi, 
oblečeni v kratke hlače in kratke majice rajali v naravi.  Špela KRANJc

KEKČEV DAN V VRTCU TAČEK
V preteklem letu je bila ena izmed prednostnih nalog v naši skupini praznovanje rojstnih dni s 
poglobljenim spoznavanjem zgodb in pravljic. Otroci si vsebine bolj zapomnijo, če jih aktivno 
izkusijo na različne načine. Pravljice smo tako oplemenitili z lutkovnimi predstavami, dramatiza-
cijami, gibalnim uprizarjenjem, plesom in z različnimi gibalnimi igrami. Tokrat je bil na vrsti Ke-
kec, ki smo ga že v maju dodobra spoznali preko zgodb, 
ki smo jih vsakodnevno brali. Predšolski otroci pa so za 
zaključek vrtčevskega leta tudi obiskali Kekčevo deželo. 
Kekec predstavlja pogum, odnos do živali in narave. Vse 
to so vrednote, ki so še vedno zaželene in jih otrokom 
skušamo privzgojiti tudi v vrtcu.

Otroci so tako 
bosi na igrišču 
morali opraviti 
kar nekaj nalog. 
S klobučki na 
glavi in žlico so 
morali prenaša-
ti vodo, previ-
dno stopati preko »korenin«, da se ne bi ujeli v pasti, ki 
jih nastavlja Bedanec. Zlesti je bilo treba skozi skrivni 
prehod in zadeti Bedanca s storžem. Ker se Bedanec ne 
umiva, so mu otroci oprali smrdečo in umazano nogavi-
co. Bilo je zabavno!
Strokovne delavke ves čas iščemo vsebine, metode dela 
in sredstva, da otroci aktivno sodelujejo in razvijajo naj-

različnejše spretnosti. Tako so urili ravnotežje, koordinacijo, natančnost, vztrajnost in domišljijo 
z vživljanjem v svet ljudskih zgodb.  Mojca GROŠELJ Radulovič

VRTEC LITIJA

Razvojni center Srca 
Slovenije je v sre-
do, 23. junija 2021 
organiziral spletni 
mednarodni dogo-
dek na temo kako-
vostnejšega življe-

nja starejših v okviru evropskega projekta 
EU_SHAFE, ki naslavlja 
pametna, zdrava in sta-
rosti prijazna okolja. 
Predstavile so se dobre 
prakse s področja komunikacije in informi-
ranja, ki starejšim omogočajo boljše in kako-
vostnejše življenje, jih seznanjajo pomembnimi 
informacijami in vključujejo v družbo. Dobre 
prakse so bile med udeleženci odlično spreje-
te, zato menimo, da jih je potrebno širiti, hkrati 
pa tudi prilagajati stalno spreminjajočim potre-
bam in okoljem, predvsem pa vedno znova is-
kati priložnosti za aktivno vključevanje in lažje 
prilagajanje starejših. 

Dogodek, s skoraj 50 udeleženci iz vse Evro-
pe, je moderiral Gregor Cuzak, ki se že vrsto 
let zavzema za izboljšanje kakovosti življenja 
starejših v Sloveniji. Je soustvarjalec in so-
organizator HealthDay.si, vodilne slovenske 
skupnosti za inovacije v zdravstvu, aktivno 
pa je vključen tudi v mednarodno iniciativo 
EcHAllience. Udeležence sta nagovorila župan 
Občine Litija, Franci Rokavec in direktorica 
Razvojnega centra Srca Slovenije, Mojca 
Štepic. 
G. župan je izpostavil projekte in vsebine, ki 
jih občina v zadnjih letih intenzivno izvaja za 
starejše občane, in sicer izgradnjo Medgene-
racijskega centra Šmelc, ustanovitev Sveta za 
medgeneracijsko povezovanje ter vključitev v 
projekt Sopotniki, ki starejšim omogoča brez-
plačne prevoze ter k izvajanju eOskrbe Teleko-
ma Slovenije, ki subvencionira storitev oskrbe 
in celodnevne povezave starejših preko oseb-
nega telefonskega alarma na daljavo. 
Mojca Štepic je poudarila, da moramo pri pre-
nosu takšnih dobrih praks vedno upoštevati 
potrebe starejših in da je projekt EU_SHAFE 
pomembno prispeval k ciljem Strategije LAS 
Srce Slovenije, ki sedaj dajejo še večji pouda-
rek ranljivim ciljnim skupinam, tudi starejšim. 
Kot konkreten odgovor na to, je bil pripravljen 
in potrjen LAS projekt »Točka za starej-
še«, ki bo sofinanciran s strani Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Projekt, ki se je uradno pričel izvajati v juniju 
2021, bo omogočil prenos znanja in praktičnih 
izkušenj skozi predavanja in delavnice, nudile 
pa se bodo storitve svetovanja starejšim in 
pomoč na domu. Vzpostavile se bodo tri točke 
za starejše v občinah Litija, Šmartno pri Litiji 
in Lukovica, mreža sodelujočih organizacij in 
mreža prostovoljcev. 
Anita Molka in Tina Pregel iz Razvojnega cen-
tra Srca Slovenije sta predstavili deset dobrih 
evropskih praks iz šestih držav, ki so bile pre-
poznane v lokalnih okoljih partnerjev projekta 
(na regionalni ali nacionalni ravni) na temo ko-
munikacije in informiranja. Evalvacijo dobrih 
praks je predstavil Felix Arrieta Frutos iz Uni-
verze Deusto iz Španije. 
Drugi del dogodka je bil namenjen štirim slo-
venskim dobrim praksam ter okrogli mizi. Mar-
ko Zevnik je predstavil projekt Sopotniki, ki 

nudi brezplačen prevoz starejšim v podeželskih 
okoljih. Trenutno se izvaja v 16-ih občinah, s 
370 aktivnimi prostovoljci. cilj je preprečiti ali 
prekiniti izoliranost in osamljenost starejših 
prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših 
krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti av-
tomobila ali slabih prometnih povezav skoraj 
ne zapuščajo doma. Starejšim omogočajo, da 
se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo 
svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino, 
spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter 
ohranjajo družabne stike s širšo okolico.
Črt Kanoni iz Zveze društev upokojencev 
Slovenije je predstavil kako so se zavzeli in 
aktivirali ter s pomočjo komuniciranja in infor-
miranja nudili podporo svojim članom v času 
covid-19 krize. Poudaril je, da moramo pri po-
spešeni digitalizaciji, ki je tudi posledica epide-
mije, paziti na vključenost vseh starejših. Kar 
45% starejših namreč meni, da nimajo ustre-
znih digitalnih znanj ali orodij. Preko programa 
Starejši za starejše so izvedli več kot 60.000 
telefonskih klicev, organizirali spletne delavni-
ce, pomoč na domu, prevoze, dostavo humani-
tarnih paketov in hrane ter različna svetovanja 
več kot 20.000 starejšim.
Brigita Dane iz Simbioza Genesis je spre-
govorila o pomembnosti medgeneracijskega 
sodelovanja, prostovoljstva in vseživljenjskega 
učenja. Simbioza je v obdobju 2011-2013 uspe-
la povezati celotno Slovenijo, ko so mladi učili 
starejše uporabljati računalnik (vseslovenski 
teden izobraževanja starejših o digitalnih orod-
jih). Kasneje so širili svoj program in vsebine, 
tudi v sodelovanju s podjetji Google in A1. V 
času epidemije so za starejše razvili aplikaciji 
Magda in Čvekifon. Čvekifon je klepetalnik, 
Magda pa mobilna aplikacija, ki združuje šte-
vilne koristne informacije, podatke in kontakte 
na enem mestu. 
E-oskrbo in E-zdravje je predstavila Elena Ni-
kolavčič iz Telekoma Slovenije. Storitev E-
-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom 
za pomoč na daljavo in takojšnje proženje klica 
na pomoč s pritiskom na gumb na obesku 
ali na varovalni enoti v primeru padca ali 
slabosti. Pomoč organizira medicinsko osebje 
v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce. 
Aplikacijo E-zdravje pa si starejši lahko nalo-
žijo na telefon ali tablico in vsebuje tudi meril-
nike vitalnih funkcij, npr. krvni sladkor in krvni 
tlak. Meritve se prek aplikacije samodejno pre-
nesejo v telemedicinski center, kjer se samo-
dejno sprožijo alarmi, če meritve odstopajo od 
predvidenih.
Dogodek se je zaključil z okroglo mizo »Po-
membnost komunikacije in informiranja 
za starejše in o njih«, na kateri so sodelovali 
Aleš Kenda iz Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, 
Črt Kanoni iz Zveze društev upokojencev 
Slovenije in Lea Lebar iz Fakultete za druž-
bene vede. Poudarili so, da je področje, kljub 
pomanjkanju nacionalne pobude, napredovalo 
zaradi številnih lokalnih iniciativ (Simbioza, 
Sopotniki, Zlata mreža, Prostofer, Starejši 
za starejše in drugih). Vrednost vsakega 
starejšega je namreč neprecenljiva in vnuki 
se pogosto največ naučijo prav od svojih 
dedkov in babic. Kako to neprecenljivost 
izkoristiti, pa se moramo kot družba še naučiti. 
Ključ je v grajenju mostov med generacijami, 
sodelovanju in delovanju na osnovi skupnih 
interesov. Raznolikost, različna znanja in 
izkušnje, še posebej pa neponovljivost vsakega 
posameznika, so lastnosti, iz katerih bomo 
črpali moč takrat, ko bomo s komunikacijo znali 
vzpostavljati povezave. cilj komunikacije ne bo 
dokazovanje, kdo ima prav in kdo ne, temveč 
bomo znali, kljub razlikam, videti skupno korist 
in skupne cilje.
Okrogla miza se je zaključila z mislimi, da 
bo v prihodnje potrebno pozornost posvetiti 
povezovanju lokalnih pobud s spodbudami  
na nacionalni ravni. Najboljši projekti se  

bodo tako lažje širi- 
li tudi mednarodno. 
Tuji udeleženci do-
god ka so pokazali 
veliko zanimanja za 
predstavljene slo-
venske dobre prakse, 
nekatere nameravajo 
prenesti tudi v svoja 
okolja, zato jih bomo z 
veseljem promovirali 
in predstavljali še 
naprej.

Anita MOLKA, 
Razvojni center Srca 
Slovenije

Govorci na spletnem mednarodnem dogodku na temo kakovostnejšega 
življenja starejših
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LETOVANJE V ROVINJU
V sredo, 16. junija smo se člani društva invalidov Litija in Šmartno zbrali ob osmi uri 
pred železniško postajo. Bilo nas je kar 77. Slišalo se je glasno pogovarjanje in smeh. 
Končno smo se odpravili na morje.

Razdelili smo se v dve skupini in vstopili v dva avtobusa. 
Odpeljali smo se na Hrvaško, v turistično naselje Villas 
Rubin v bližino prelepega mesta Rovinj.
Pot je potekala prijetno in mirno, na meji je šlo vse glad-
ko, ker smo imeli vsi urejena potrdila cOVID o PcT sta-
tusu.
Med potjo smo obiskali srednjeveško mestece Grožnjan, 
ki se nahaja v osrednji Istri. Občudovali smo ozke ulice, 
strnjene hiše, različne trgovinice in prekrasen razgled. 
Sprehodili smo se po labirintu ulic, posedeli na kamnitih 
klopeh in ob dobrem domačem žganju poklepetali.
Na cilju smo dobili načrt naselja in ključe. Sami smo poi-
skali svoje bungalove in apartmaje. Naselje je lepo ureje-
no z zelenicami, drevesi in gredami s cvetlicami in zelišči. 
Bungalovi so razvrščeni v ulice z imeni obmorskih krajev. 
Plaža je skrbno urejena s kamnito, prodnato in skalnato 
obalo. Blizu obale je tudi privlačen kompleks bazenov. V središču naselja je restavracija Bonaca. 
Uživali smo v bogati ponudbi hladnih in toplih jedi, sredozemskih jedeh, solatah, pecivu, slado-
ledu in sadju.
Imeli smo čisto pravo poletno vreme. Vsak dan smo plavali, se sončili, posedali na plaži, se družili 
in uživali. Bili smo svobodni. 19. junija pa smo se vrnili domov.
Zahvaljujem se vsem za uspešno organizacijo letovanja, postreženo pecivo med potjo, prijetno 
družbo, smeh in pogovor.  Udeleženka letovanja Marjana DRAŽUMERIČ

šPORT V POLETNEM ČASU 2021 
Ob popuščanju ukrepov glede pandemije covida, so zopet zaživeli tudi športni dogodki.
Naši balinarji so se 19.6.2021 udeležili državnega prvenstva invalidov Slovenije v Portorožu, ki ga 
je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – parampijski komite. Žal se na tem tekmovanju 
niso odrezali najbolje.
V obdobju jesen – pomlad sta dve ekipi sodelovali v občinski balinarski ligi, boljša ekipa je zase-
dla 2. mesto.
Društvo invalidov Brežice je bilo organizator območnega tekmovanja v kegljanju – 120 lučajev, 
3. 7. 2021. Oba naša tekmovalca Mojca Doblekar in Ferdo Kunstelj sta se uvrstila na državno 
prvenstvo, ki bo v mesecu septembru v celju.  Ana MOHAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

OBNOVLJENA PRIŽNICA PRI šMOhORJU
Svetokriški župnik nas je povabil k sodelovanju pri obnovi prižnice v cerkvi sv. Mohorja in Fortu-
nata, v Moravčah pri Gabrovki.
Lesena prižnica je vpeta v severno ladijsko steno. Stilno sodi v zgodnje 19.stol..1 Noga je najver-
jetneje narejena iz hrasta. Košara je verjetno iz lipovine in lesa iglavca. Površinsko je les zaščiten 
s kredno-klejno podlogo in polikromiran. Na njej so upodobljeni 
štirje evangelisti s simboli. Na prižnico vodijo lesene stopnice.
Leseni nosilec je bil poškodovan zaradi delovanja ksilofagnih in-
sektov. Vidne so bile izletne luknjice. Ponekod so oslabeli spo-
ji med lesenimi deli in so nastale vrzeli, manjkali so profili. Na 

kapitelih in bazah stebrov je delno 
odpadla pozlata skupaj z nosilcem. 
Poslikava je bila ponekod razpoka-
na, dvignjena, krušljiva, razslojena ali je odpadla. celotna prižnica 
je preslikana. Z dogovorom z naročnikom in ZVKDS Ljubljana smo 
se odločili, da preslikav ne odstranimo in prezentiramo obstoječe 
stanje. Star lak je močno porumenel in spremenil videz celote.
Konservatorsko-restavratorske posege smo pričeli z izpostavitvijo 
prižnice dezinsekciji. Nato smo odstranili dekorativne elemente. 
Delo smo nadaljevali z utrjevanjem in izdelavo uničenih profilov in 
drugih lesenih delov. Manjkajoče dele smo nadomestili z lesom. 
S polikromiranih delov smo odstranili površinske nečistoče, sani-
rali mehanske poškodbe in izvedli barvno retuširanje. Obstoječa 
pozlačena, posrebrena mesta smo ohranili in jih izolirali. Na teh 
mestih smo nato izvedli novo pozlato, da se je povezala z videzom 
na preostalih oltarjih v prostoru. Pri obnovi sta sodelovala ključarja 
Lado Kotar in Fonzi Potrebuješ. Strokovni nadzor je vršil Modest 
Erbežnik za ZVKDS Ljubljana. 
Prižnica bo med drugim blagoslovljena v sredini julija 2021, ko bo 
žegnanje pri sv. Mohorju in Fortunantu. Vabljeni!

Albina KRŽIČ,  
samozaposlena v kulturi, konservatorka-restavratorka

1. Alojzij Grebenc, To smo mi, Ljubljana 2021, str. 283

SREČANJE STAREJšIh V KORK-U hOTIČ
Stanje dolgega nedruženja se je začelo umirjati, tako, da smo se odločili, da se po 
dolgem času spet srečamo. Srečanje je potekalo 19. junija v gostilni Kovač. 
Povabili smo vse starejše od 70 let, bolne in krvodajalce. Odposlali ali osebno iz-
ročili smo preko 90 vabil. Seveda je bilo opozorjeno, da 

se srečanja lahko ude-
ležijo samo tisti, ki so 
preboleli cOVID-10, ti-
sti ki so cepljeni ali te-
stirani. Samo srečanje 
je potekalo brez kultur-
nega programa – to je 
brez učencev OŠ Hotič 
in najmlajših iz vrtca. 
Zbralo se je zadovoljivo 
število krajanov. Najprej 
so bili pozdravljeni in seznanjeni z delom KORK-a v letu 2020 in v prvem četrtletju 2021. Zelo 
ponosni smo bili na to, da so se srečanja udeležile tudi dve krajanki stari 90 let, ena 93 let ter 
ena 96 let. Vsi prisotni so dobili daril-
ce, česar so bili zelo presenečeni. Naj-
starejše pa smo poleg tega obdarovali 
še z cvetjem. 
Na srečanju smo zbirali tudi prosto-
voljne prispevke za učence s posebni-
mi potrebami šole v Litiji. Zbrali smo 
kar lep znesek, in sicer 430,00€, na 
kar smo zelo ponosni. Po pogostitvi in 
klepetu smo se počasi razšli. Upamo, 
da nam bo vsem tudi to srečanje osta-
lo v lepem spominu. KORK Hotič

Krvodajalstvo
Druga letošnja redna krvodajal-
ska akcija je potekala 17.6.2021 v 
Osnovni šoli Gradec v Litiji. 
Zaradi zaščite krvodajalcev in za-

poslenih ter preprečevanju možnih prenosov 
bolezni, krvodajalske akcije še vedno potekajo 
prilagojeno, torej s predhodnim naročanjem 
krvodajalcev. Krvodajalske akcije se je udele-
žilo 160 krvodajalcev, katerim se zahvaljujemo 
za udeležbo in darovano kri. Zahvalili smo se 
tudi Osnovni šoli Gradec za sodelovanje pri 
uspešno izvedeni krvodajalski akciji. Nasle-
dnja krvodajalska akcija v Litiji bo 25. no-
vembra 2021. 

Tečaji prve pomoči 
V sklopu dejavnosti prve pomoči, za izvajanje 
katere smo pooblaščeni z javnim pooblastilo 
s strani države, smo v mesecu maju in juniju 
organizirali: tečaj za voznike motornih vozil v 
veliki sejni sobi Občine Litija, tečaj za voznike 
motornih vozil za gimnazijce v Gimnaziji Litija 
ter tečaj prve pomoči za gospodarske družbe v 
skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 
in prve pomoči na delovnem mestu. 

Srečanja
Konec pomladi in začetek poletja je zaradi ugo-
dnejše epidemiološke slike prineslo sproščanje 
nekaterih ukrepov. Prostovoljci nekaterih kra-
jevnih organizacij so zato v mesecu juniju or-
ganizirali srečanja starejših, bolnih, invalidnih 
oseb ter krvodajalcev. Vsi, ki so se srečanj 
udeležili, so bili veseli. Veliko je bilo takih, ki 
se med epidemijo sploh niso videli, zato je bilo 
snidenje po dolgem času še toliko bolj prijetno. 
Ob organiziranju srečanj so prostovoljci upo-
števali vsa takrat veljavna navodila in priporo-
čila NIJZ in RKS o zmanjševanju možnosti širje-
nja virusa Sars- cov -2.

Prispevek KORK Hotič

Sprejem mladih članov  
Rdečega križa

V okviru srečanja starejših in krvodajalcev Kra-
jevne organizacije RK Dole pri Litiji so sprejeli v 
mlade člane RK šest učencev PŠ Dole na pod-
lagi pristopne izjave staršev za članstvo otroka. 
Za zaupanje naši največji in najstarejši huma-
nitarni organizaciji Rdečemu križu smo se star-
šem zahvalili. Še enkrat hvala, ker tudi vi star-

ši, našim najmlajšim 
kažete pot humano-
sti in solidarnosti !
Sprejeti so bili tudi 
učenci iz OŠ Šmar-
tno, PŠ Štangarske 
Poljane, PŠ Polšnik, 
PŠ Sava,OŠ Gabrovka, 

OŠLitija PŠ Kresnice.

Obiski
Sproščanje ukrepov je prineslo tudi možnost 
obiskov v domovih za starejše. Prostovoljci 
krajevnih organizacij so obiskali svoje člane 
tako v DSO-jih kot tudi na njihovih domovih. 
Nasmeh in zadovoljstvo v očeh nekoga, ki mu 
lahko samo s pol urnim obiskom polepšaš dan, 
je tisto, kar motivira naše prostovoljce za delo 
in pomoč tudi v razmerah, ki nam krojijo življe-
nje zadnje leto in pol. 

Letovanje otrok v času poletnih 
šolskih počitnic

Uspešno smo se prijavili na razpis za zdra-
vstveno letovanje otrok v času poletnih šolskih 
počitnic v letošnjem letu.
Zaradi pandemije, ki nas je doletela smo prejeli 
pogodbo šele v mesecu maju. Prejeli smo na-
vodila za izvajanje letovanja, ki je letos vseka-
kor drugačno in bolj zahtevno. Osebni zdravniki 
otroškega in šolskega dispanzerja Zdravstve-
nega doma Litija so izjavili, da bodo sodelovali 
pri izboru otrok za zdravstveno letovanje. RKS 
OZ Litija lahko zdravstveno letovanje otrok in 

šolarjev or-
ganizira le 
za otroke in 
šolarje, za 
katere je iz-
brani oseb-
ni zdravnik 
izdal potrdi-
lo oz. mne-
nje o upravi-

čenem izpolnjevanju pogojev za udeležbo. 
Prva skupina otrok, žal samo 22, je odpoto-
vala v MPD Punat na otok KRK na letovanje
od 6.7. do 16.7.2021. Želimo jim prijetno leto-
vanje.
Naslednje skupine bodo letovale v MZL Debeli 
Rtič v mesecu avgustu 2021.

RKS OZ Litija

PONOVNO SREČANJE STAREJšIh ČLANOV IN KRVODAJALCEV
V toplem nedeljskem dopoldnevu dne, 13. 6. 2021, je na Dolah pri Litiji potekalo 
srečanje starejših občanov in krvodajalcev. Po več kot enoletnem premoru je bilo 
lepo ponovno videti in srečati se, ker smo drug drugega kar pogrešali. Sedaj, ko 
se epidemija počasi umirja, in pričakujemo njen konec, smo zbrali voljo in pogum, 
da se ponovno družimo. O pomenu dela KORK Dole kljub zaostrenim razmeram je 

povedala ena od članica UO Anica Kotar. Dotaknila se je tudi sklepa, da se članom UO mandat 
podaljša za nedoločen čas, ker so ostali brez predsednika. To funkcijo je odgovorno opravljal 18 
let bivši predsednik Jože Lušina, ki pa je v lanskem letu odstopil iz osebnih razlogov. 
Sledil je pester kulturni program, ki so ga prispevali učenci POŠ Dole pri Litiji pod mentorstvom 

Vanje Resnik. Med podmladek so bili sprejeti Tia, Kla-
ra, Tjaš, Inja, Mija in Ožbej, ki so postali junaki tistega 
dne. Njihovo poslanstvo bo razvijati vrednote, ki pleme-
nitijo to humanitarno organizacijo. 
Poleg najmlajših so nastopili ljudski godci z Dol in Du-
šan Kotar na harmoniki. 
Zahvalili smo se plemenitim posameznikom, ki darujejo 
kri in tako rešujejo življenja. Za narod, ki ima tako števil-
ne krvodajalce kot so naši, se ni treba bati.
Naj omenim Bernardo Medved in Luko Jesenška za 5x 

darovano kri, Janjo Medved in Primoža Logarja za 10x darovano kri, Darinko Grčar in Mirana Ko-
tarja za 20x darovano kri. Zares hvala jim. 
Za pomoč smo se zahvalili predsednici OZRK Litija Danici Sveršina, ki vedno pripomore k temu, 
da vse poteka v duhu pomoči drug drugemu, in številnim prostovoljcem. Podžupanja Lijana Lovše 
nas je seznanila z vsemi prizadevanji in novostmi, ki jih je pripravila Občina Litija za starejše. Ob 
strogem upoštevanju epidemioloških ukrepov se je zbralo 63 ljudi, ki so se potem še družili.

Program sem povezovala Jožica VRTAČNIK

PRIREDITEV RDEČEGA KRIŽA DOLE IN SPREJEM MLADIh ČLANOV
Letošnje leto je bilo zopet posebno, vendar pa je dobrota ljudi in pomoč drug drugemu pomemb-
nejša kot kadar koli prej. Na Dolah pri Litiji so bili člani in prostovoljci Krajevne organizacije RK 
Dole pri Litiji v tem času zelo aktivni. V zahvalo in spodbudo, smo priredili kratko srečanje članov 
in prostovoljcev. Prireditev je potekala v nedeljo, 13. 6. 2021, v farni dvorani na Dolah. Slovesno-
sti so se udeležili in tudi 
sodelovali člani Krajevne 
organizacije RK Dole pri 
Litiji, sekretarka Danica 
Sveršina, podžupanja Li-
jana Lovše, predsednica 
krajevne skupnosti Dole 
pri Litiji Irena Bostič in 
učenci podružnične šole 
Dole pri Litiji. Skupaj smo 
pripravili kratek program, 
kjer so bili prvošolci PŠ 
Dole pri Litiji sprejeti kot 
mladi člani Rdečega kri-
ža. Po končanem progra-
mu pa se je v prijetnem 
ozračju druženje nadalje-
valo z željo, da se prihod-
nje leto znova srečamo.



SAD DOLGOLETNIh PRIzADEVANJ
Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Litija-Šmartno si je 
več let prizadevalo ter na pristojne 
organe dajalo pobude in predloge 

za prestavitev obeležja osamosvojitvene vojne za 
Slovenijo na primernejšo lokacijo.
Ob proslavi 30-letnice državnosti Republike Slo-
venije in slovesnem odprtju parka Osamosvojitve 
na Valvazorjevem trgu v Litija so se prizadevanja 
naše združenja uresničila. V tem lepo urejenem 

parku je ob lipi, 
ki je bila zasaje-
na 1991 dobilo 
vidno mesto tudi 
naše obeležje, 
kot spomin na 
osamosvojitveno 
vojno za Slove-
nijo.
Na proslavi 25. 

6. 2021 je bil slavnostni govornik Jelko Kacin, mini-
ster za informiranje, v svojem govoru je izpostavil 
pomembno vlogo organov, vojaških obveznikov ter 
pripadnikov civilne zaščite takratne Občine Litija v pripravah in 

vojni za samostojno Slovenijo.
Po kulturnem programu, v 
katerem so sodelovali oktet 
Valvasor in Zasavski rogisti, je 
bilo družabno srečanje.
Ob tej priliki se naše združenje 
zahvaljuje vsem, še posebej 
pa županu Občine Litija Franciju rokavcu, ki so kakorkoli pripo-
mogli, da je pomnik na osamosvojitev Slovenije dobil primerno 
in lepo urejeno mesto. Karlo LEMUT
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VIKEND ODDIh V MESECU JUNIJU JE zA NAMI
Poletje je idealen čas, da si vza-
memo čas za oddih, se poveže-
mo z naravo, z našim telesom in 
dušo, ter se še bolje spoznamo, 
odpravimo in razrešimo vzorce 

ter ujeto energijo. Ob tem pa se napolnimo s prijetno, 
mirno, ljubečo in svežo energijo.
Vsemu temu je bil namenjen Vikend oddih Zdravilna 
moč zvokov in glasu, ki je potekal od 25. - 27. 6. 2021 

na idilični lokaciji na hribu nad Litijo, v vasi Ponoviče. 
Z razprostranega travnika obdanega z gozdom, se raz-
prostirajo čudoviti razgledi, energija prostora pa je še 

dodatno podprla procese, 
ki so se dogajali na delav- 
nicah.
Osrednja gostja in vodja de-
lavnic je bila Mojka Žagar, ki 
naravno petje in nego glasu 
poučuje že dobrih 30 let.
Poleg osrednjih delavnic 
osvobajanja svojega glasu, 
ki jih je izvajala Mojka, so 
potekale še delavnice pot 
prebujanja čutov, čutno gi-
balno plesna delavnica in 
vodena meditacija ob zvokih 
kalimbe, koshi zvončkov in 
indijanske flavte. Dneve pa 
smo zaključili ob večernem 
ognju.
Vikend oddih je potekal 
v okviru projekta Nazaj k 
naravi, ki ga sofinancirata 
Evropska unija iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja RS 2014–
2020. 

Polona PILTAVER in Tina 
TRDIN, društvo Lojtra

DOM TISJE

 DUhOVNA OSKRBA IN BLAGOSLOV zNAMENJA 
Za nami je leto težkih preskušenj. Toliko želja in načrtov, h katerimi smo stremeli, v 

preteklem letu nismo mogli uresničiti. Prejšnje leto ni bilo leto doseganja ciljev, temveč obdobje 
spoznanja, da moramo ceniti to, kar imamo. To kar imamo pa je veliko več, kot se zavedamo.
V ozadju matičnega doma je v pomladnih dneh nastajal medoviti park. Delček lepe narave smo se 
odločili nameniti kraju, kjer bomo predajali naše misli in odpirali naše srce za novo moč, upanje 
in ljubezen- skrb za našo duhovnost. Vanj smo postavili znamenje Srca Jezusovega. Na torkovo 
junijsko dopoldne smo se stanovalci, zaposleni in vabljeni gosti zbrali ob parku k blagoslovu 

znamenja, praznovanju in druženju. Prisotnim 
smo v uvodu povedali, da se nam zdi to kraj, kjer 
nas lepota narave opominja, da naša notranjost 
odseva lepoto zunanjega. Ne glede na preizku-
šnje. In vsak izmed nas jih ima veliko in zato naj 
prepusti srcu glavno besedo. V tem okolju daje-
mo svoje srce drugim - stanovalcem v pomoč in 
podporo, pa tudi sodelavcem in prijateljem, ko 
nas potrebujejo. Pa vendar tudi naše srce po-
trebuje pomoč, saj sami ne zmoremo poiskati 
odgovorov na vsa vprašanja. 

Po pozdravnem govoru župana občine Šmartno pri Litiji, gospoda Rajka Meserka in bivše direk-
torice Doma Tisje, gospe Vide Lukač, so bile besede namenjene pomenu duhovne oskrbe. Le ta 
je del celostne skrbi za starejše. Je eno temeljnih področij človeškega bivanja, ki se ukvarja s 
smislom življenja in se dotika temeljnih prepričanj in vrednot vsakega človeka. 
V duhovnost so vključena temeljna bivanjska vprašanja življenjska načela, vrednote in prepriča-
nja kamor spada človekovo dostojanstvo, moralne vrednote, povezanost s soljudmi, ustvarjalnost 
in pripadnost skupnosti. Religiozno duhovnost pa ljudje izražajo tudi skozi odnos do Boga ali višje 
sile preko osebne vere, s pripadnostjo skupnosti, s prepričanji in obredi. 
Duhovna oskrba v domu Tisje sega v začetke delovanja Doma Tisje. Najprej so ga vodile sestre 
Družbe hčera krščanske ljubezni – usmiljenk od leta 1946. Sestre so izvajale duhovno oskrbo 
stanovalcev in tudi povojne oblasti temu niso nasprotovale, čeravno niso bile temu naklonjene. 
Tudi dandanes se zaposleni pri svojem delu trudimo, da stanovalcem zadostimo njihove duhovne 
potrebe. Večina naših stanovalcev pripada katoliški veri, ki jo krepijo z molitvenimi skupinami, 
šmarničnim in vrtničnim branjem, sobotnimi mašami in drugimi obredi. 
Ideje o parku, o kapelici, znamenju, križu so se kalile med epidemijo. Občutki številnih zaposlenih 
in stanovalcev v času epidemije so povezani s strahom, trpljenjem, bolečinami. Srečali smo se 
s težkimi oblikami okužbe, smrtjo, žalovanjem… 
Naše misli in pogovore so ideje odvrnile od težkih 
tem, povezanih s skrbjo za stanovalce, zaposlene, 
dobavljanjem materiala… Na koncu smo sklenili: 
naredili bomo medoviti park z znamenjem.
Direktorica je poudarila namen znamenja, ki naj 
bo v spomin na tiste, ki so bili del našega vsak-
dana v recepciji, jedilnici, na enotah in ki jih po-
grešamo. Naj stoji znamenje tudi kot pomnik na 
preizkušnjo, ki smo jo bili deležni. Znamenje na-
menjamo tistim, ki bodo iskali oporo in vire moči v času bolezni, žalosti, osamljenosti. Naj bo to 
kraj upanja in zaupanja, ki ga vsak izmed nas potrebuje, da zgradi psihološko in fizično trdnost za 
delo in življenje. Naj bo tukaj kraj, kjer bomo iskali vire za potrpežljivost, koncentracijo in notranji 
mir. Naj bo tu kraj, kjer bomo spoznali moč ljubezni, ki jo lahko dobi in deli prav vsak izmed nas, 
če le odpre svoje srce. Naj bo tudi kraj, kjer začutimo medsebojno človeško povezanost. Kajti 
tako je tudi nastajal. 
Na koncu smo izrazili hvaležnost sedanjim in bivšim zaposlenim: Alešu, Bogdanu in Hermanu 
za idejni projekt in čudovito opravljeno delo. Sestri Katarini Jereb, da nam je priskrbela kip in 
Tomažu Mittoniju, ki ga je »polepšal« ter skrbnicam vrtnic v parku Nadi in Aniti ter stanovalcu g. 
cirkvenčiču, ki bedi nad urejenostjo in čistočo parka. 
Blagoslov znamenja sta opravila župnik Marko Mohor Stegnar in duhovni pomočnik Vinko Malo-
vrh. Naše druženje so obogatile sestre Trobec Žagar s petjem cerkvenih in slovenskih narodnih 
skladb. Dan pa smo nadaljevali z glasbo in prijetnim dopoldanskim druženjem, ki so ga kulinarič-
no obogatili zaposleni domske kuhinje. Romana VOLIČ Vukadin 

VSESLOVENSKO SREČANJE VETERANOV IN ČASTNIKOV
Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in 
Zveza slovenskih častnikov so v Velenju, v sodelovanju z Mestno občino Velenje, 
organizirali srečanje veteranov in častnikov Slovenije. Srečanje je potekalo v soboto, 
12. junija 2021. Iz Litije in Šmartna pri Litiji so se srečanja udeležili člani Območnega 
združenja slovenskih častnikov obeh 
občin. Srečanje se je začelo z nagovori 

predsednikov posameznih zvez. Generalmajor 
Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, dr. Tomo Čas, pred-
sednik ZPVD Sever, in generalmajor dr. Alojz Šteiner 
so v nagovorih poudarili pomen pripadnosti domovi-
ni in narodu ter enotnost naroda, ki je bila še kako 
pomembna pred 30. leti, ko je nastajala samostojna 
država Slovenija. Prav pripadnost domovini in eno-
tnost naroda sta temelja za razvoj države ter blago-
stanje njenih državljanov tudi v prihodnosti. Prisotni 
veterani in častniki so vsak govor nagradili z gromkim 
aplavzom. Nadaljevanje srečanja sta bogatila nastopa policijskega orkestra in orkestra Sloven-
ske vojske. Pripadniki specialne enote policije so izvedli prikazno vajo, v kateri so nudili prvo 
pomoč ustreljenemu zločincu, ki ga je nato odpeljal policijski helikopter. Policisti, usposobljeni 

za delo s psi, so prikazali vajo, v kateri so psi odkrili skri-
to drogo v avtomobilu ter ulovili bežečega kriminalca in ga 
zadržali do prihoda policistov. Udeleženci srečanja so imeli 
možnost ogleda različnih demonstracijskih prikazov, in si-
cer: lokostrelstvo, predstavitev modelov različnih lovskih 
letal, vojaške opreme, vojaških poklicev, založnika Defensor 
d.o.o. ter predstavitev policijskih vozil in opreme ( kombi s 
forenzično opremo, motorji, kolesa, službena vozila). Lahko 
so tudi spoznavali Velenje, se z leseno ladjico Pletrca peljali 
po jezeru, si ogledali hišo mineralov in spominski center ’91. 
Med aktivnostmi so se okrepčali z golažem in pijačo, za to 
so poskrbeli prijazni gostitelji in organizator srečanja, v so-

delovanju z Mestno občino Velenje. 
Bogat in pester program je pripomogel, da se je dan hitro prevesil v pozno popoldne, ko so se 
udeleženci poslovili in se vrnili domov v različne dele Slovenije, obogateni z lepimi vtisi o Velenju, 
Slovenski vojski in policiji. Organizacija in izvedba srečanja sta bila le del aktivnosti, ki se bodo 
izvajale v počastitev 30. obletnice samostojnosti Slovenije. Anton PLANKAR

KUhARSKA DELAVNICA DPŽD POLšNIK
V ponedeljek 28.06.2021 je Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik za svo-
je članice organiziralo kuharsko delavnico v Gostilni Pustov mlin. Tema je bila 
Piknik v naravi, ki ga je izvajal kuhar g, Robert Merzel, ki nam je že večkrat na 
delavnicah dokazal, kako je spreten in odličen kuhar. 
Naše brbončice je razvajal od predjedi pa vse do deserta. Za začetek nam je 

postregel „aperitiv“ v obliki nabodal. Košček kruha namočen v olivno olje, kolobar kuhane kranj-
ske klobase, košček sira s papriko ali drobnjakom… Sledila sta dva namaza, eden fižolov in drugi 
iz jajčevcev, katera smo dobile postre-
žene na popečenih kruhkih pokapanih 
z olivnim oljem. Nato smo poskusile še 
polento na žaru in pečeno papriko, nade-
vano z mladim sirom ter pokrito s kajma-
kom. Sledile so popečene bučke, zavite 
v slanino. Med mesnimi zalogajčki so se 
znašli pletena svinjska ribica, piščanec 

z žajbljem in svinjska 
rebrca v marinadi. Med prilogami pa kamut, kumare z gršim jogurtom in pre-
branec. Posladkale smo se z jogurtovo strjenko z gozdnimi sadeži in svežo 
lubenico. Seveda pa naš kuhar ni mogel brez pomočnic. Z veseljem so mu na 
pomoč priskočile Nada, Štefka, Janja, Sandra, Tamara... Hvala „pripravnicam“, 
zelo dobro ste se odrezale. Hvala tudi osebjem Gostilne Pustov mlin za prostor, 
strežbo in pomoč na delavnici.
Na koncu je sledilo presenečenje. Naša najstarejša članica Paula Jelenc je rav-
no ta dan praznovala svoj 90. rojstni dan. Predsednica Izabela Nograšek je 
pripeljala torto, ki jo je naredila sama. Nato smo članice zapele vse najboljše 
Pauli, tajnica Marinka Bevc je izročila rožo, članice Ljudskih pevk in godcev 

Polšnik so zapele nekaj pesmi, sledila so voščila članic. Za dobro voljo in vzdušje na harmoniki 
pa je poskrbel sin Paule Jelenc, Zvone Jelenc. Presenečenje je popolnoma uspelo v veselje vseh 
članic. Za arhiv, slikanje je poskrbela članica društva Sandra Juvan.
Za vsak okus se je nekaj našlo, brbončice so še dolgo nosile okus po vseh dobrotah, ki smo jih 
okusile, in domov smo se lahko odpravile dobre volje, s polnimi želodčki in novimi idejami za 
razvajanje naših najdražjih. Najlepša hvala vsem članicam društva, ki ste si vzele čas in prišle na 
delavnico, ker smo se po dolgem času lahko spet srečale in poveselile.

Predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik, Izabela NOGRAŠEK



Kje si mama naša,
kje je mili tvoj obraz?
Kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?

ZAHVALA
Kakor tiho je živela, tako tiho je odšla naša draga mama, stara 

mama in prababica

MARIJA JURJEVEC
24.10.1930 – 6.6.2021
iz Podbukovja pri Vačah

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pevcem Lipe za zapete 
pesmi in trobentaču za zaigrano Tišino, pogrebni službi ter vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se osebju ZD 
Litija, dežurni službi ZD Zagorje in osebju IO SB Trbovlje za pomoč 
pri njeni bolezni.

Za vedno bo ostala v naših srcih.

Žalujoči: vsi njeni

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšel si tiho brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni…

V SPOMIN
12.7.2021 je minilo žalostnih deset let odkar nas je zapustil  

dragi mož, oče, dedek, brat, stric in svak

FRANC JUVANČIČ
roj. 22.4.1941

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njegovem grobu  

in mu prižigate svečke.

POGREŠAMO TE

Vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak spremljal v tišini.

ZAHVALA
Z žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj  

zapustil naš dragi

MARJAN CIRKVENČIČ
1963 – 2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, tople besede, 
darovano cvetje in sveče. Hvala vsem za podporo v teh težkih 
trenutkih in vsem, ki ste našemu dragemu stali ob strani v času 
njegove bolezni. 
Hvala vsem, ki ste ga tako številčno pospremili na njegovo zadnjo 
pot. Iskrena hvala tudi vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: žena Darja, hči Katja, sinova Jan in Tomaž

Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala tu, del nas. 
Za vse dobroto in ljubezen, ki si nam jo dala,
še enkrat ti iskrena Hvala.

ZAHVALA
V 61. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga žena, 
mama, tašča, babica, sorodnica, soseda, prijateljica, sestra,…

MIRA CELESTINA
Roj. 15.5.1960, stanujoča Magolnik 4, Podkum.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 
strani, nam izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče in jo v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. Hvala g. župniku Janezu Jasencu 
za lepo opravljen obred. Ženskemu kvartetu za prelepo odpete 
pesmi, trobentaču g. Žigu Toriju, gospe Nataši Kozinc za poslovilni 
govor, vsem praporašem, ter pogrebni službi Komunale Zagorje.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej.

V naših srcih bo ostala za vedno. Hvaležni smo, da smo lahko bili 
del zgodbe njenega življenja.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN
Minila so žalostna tri leta odkar te več ni

ANtoN LAVRIČ
1937 – 2018

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu  
in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Draga mami in ati, naj vama bo lepo za mavrico. 
Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu  

in postojite ob njunem grobu.

Hči Ksenja in sin Uroš z družinama

Smrt se često zdi kot val, 
ki obalo oplakuje ,
a življenje je kot vihar,
ki z valovi se bojuje.

V SPOMIN

IGOR PIRŠ
22.1.1962 – 24.6.2020

Hvala vsem, ki ga ohranjate  
v lepem spominu.

Pogrešamo te ….

Žena Vida, Matej in Blaž z družinama

ZAHVALA

STANISLAVA DERNOVŠEk
iz Save

1946 – 2021

Iskrena hvala vsem prijateljem, sosedom in sorodnikom, ki ste 
mamo Slavko pospremili k večnemu počitku. Hvala Lenki za 
nesebično pomoč pri premagovanju mamine bolezni. Hvala svakinji 
Vekoslavi, prijateljicam in sosedom, ki ste mami Slavki vsa ta leta 
stali ob strani.
Hvala za izrečena sožalja, cvetje in prispevke. Še posebej 
hvala sodelavki Jasni in sokrajanu Tonetu za besede ob grobu. 
Zahvaljujemo se tudi uslužbencem KSP Litija, pevcem in trobentaču,  
g. Juretu Gregorinu, g. Zvonkotu Ulancu in družini Berdajs.

Vsi njeni

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se mi zdi.

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi mož,  

oče in dedi

FRANC PAVLIN
15.2.1947 – 22.6.2021

Podpeč pod skalo 12, Gabrovka

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja,  
za darovane sveče in sv. maše. Hvala gospodu župniku za lepo 
opravljen obred slovesa, trobentaču, ter pogrebni službi KSP Litija. 
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospemili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Fani, hči Lea z možem Daretom, sin Klemen  
ter vnuka Nik in Mark

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko vaju zaman išče, 
ni več vajinega smehljaja,
utihnil je vajin glas, 
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spita,
a v naših srcih še živita.

Minilo je leto dni odkar nas je zapustil oče, dedi  
in pet let odkar nas je zapustila mami, babi

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu,  
prižigate svečke ali prinesete cvetje.

Sin Tadej in vnuki Val, Nel, Mai

JožEFA BAJC
8.1.1959 – 8.5.2016

toNE BAJC
19.3.1958 – 11.7.2020

V SPOMIN

Ne sliši se pesem,
ne sliši se glas,
a spomin na vaju,
ostal bo v nas.

Mineva 30 let odkar 
nas je zapustila 

draga mami

MARIJA 
kRAFOGEL

Mineva 1 leto 
odkar nas je 

zapustil dragi ati

MILAN 
kRAFOGEL

Praznujemo skupaj kresni večer in izlet za starejše člane KORK Sava
Kork Sava in Krajevna skupnost Sava sta 24. junija 2021 
organizirala prireditev Praznujemo skupaj – kresni ve-
čer. Tokrat smo praznovali skupaj za vse tiste praznike, 

ki jih zaradi epidemije nismo mogli: dan žena, materinski dan, dan 
mučenikov in hkrati dan državnosti in tisočletni praznik- kresni večer. 
V kulturnem programu so nastopili otroci iz vrtca Kekec, učenci Po-
družnične osnovne šole Sava, oktet Valvasor, plesna skupina Bizonke 
in harmonikar, gospod Kokalj. Zbrane krajane sta nagovorila gospod 
Ivan Lovše – veteran vojne za Slovenijo, ki je obudil spomine na čas 

osamosvojitvene vojne 
in gospa Darja Zupan-
čič, predsednica KORK 
Sava. 
 Čeprav je bilo minulo 
leto podobno vojnim 
razmeram, v nekaterih 
pogledih celo bolj kot 
leta 1991, pa smo lahko 
Slovenci ponosni, da 
nam je pred 30 leti 

uspelo ustvariti svojo državo, kjer lahko govorimo, pojemo, plešemo, 
ustvarjamo, ljubimo, ohranjamo šege in navade, se družimo in še in 
še, po slovensko. Imeti svoj materin jezik, svoj prostor pod soncem, 
kjer so bivale že generacije prednikov, je bil privilegij velikih in starih 
držav, zdaj je to tudi naš, slovenski. 
Že vrsto let je nosilec prireditve KORK Sava saj na tak način poveže 
vse krajane Save in Sp. Loga – je društvo, ki prostovoljno, solidar-
no in z empatijo pomaga tistim v naši KS, ki pomoč potrebujejo.  

Skupaj s Krajevno skupnostjo Sava si bomo tudi v naslednjih letih 
prizadevali, da takšno praznovanje izvedemo ob istem času, saj 
lahko obujamo spomine za nazaj, v čase naše osamosvojitve in na-
stanka naše države, hkrati pa kot otroci pokukamo v svet domišljije, 
čarnih rastlin in kresnih čudežev. Tovrstna druženja so odlična prilo-
žnost saj omogočajo kakovostno sobivanje ljudi v skupnosti. 
Članice KORK Sava smo 30. junija 2021 organizirale tudi izlet za 
svoje starejše člane. Obiskali smo znamenito Plečnikovo cerkev sv. 
Mihaela v Črni vasi na Barju in si nato ogledali izvir Močilnik, najbolj 
znan izvir Ljubljanice. V muze-
ju Moja Ljubljanica v Vrhniki 
smo si ogledali stalno muzej-
sko razstavo, ki predstavlja 
bogato naravno in kulturno 
dediščino reke Ljubljanice, 
zato je od leta 2003 med Vrh-
niko in Ljubljano zavarovana 
kot kulturni spomenik držav-
nega pomena. Z avtobusom 
smo pot nadaljevali do Bi-
stre, kjer smo se v Tehniškem 
muzeju Slovenije prepustili 
zgodbam, ki jih pripovedujeta 
tehniška dediščina in narava. 
Polni vtisov, novih vedenj in 
dobre volje smo se v večernih 
urah vrnili v domači kraj. 

Za KORK Sava in KS Sava, Vida LuKač
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ŽENSKI ROKOMET

ROKOMETNI TABOR zA zAKLJUČEK SEzONE
Z zaključkom sezone 2020/2021 je ponovno prišel čas, ko naše najmlajše rokome-
tašice v sodelovanju z Rokometnim društvom Herz Šmartno odpeljemo na rokome-
tni tabor. Tudi 

letos nam je kljub težkemu 
letu tabor uspelo organizira-
ti. Tabor je potekal v Pacugu, 
od 29.6 – 3.7.
Na taboru so otroci izboljše-
vali svoje znanje o igri roko-
meta in znanje izkoristili tudi 
v drugih igrah z žogo. V po-
poldanskem času so si dan krajšali s plavanjem in igranjem v morju. Mentorji smo jim večere po-
pestrili s tradicionalno tombolo, kvizom ter filmskim večerom. V sredo smo otroke razveselili tudi 
z vožnjo z ladjico do bližnjega Pirana. Tam smo se sprehodili po mestu, posladkali s sladoledom, 
ter si ogledali tamkajšnji akvarij. Ob zaključku sezone vsem rokometašicam in rokometašem 
želimo lepe in zabavne počitnice. Se vidimo spet v začetku septembra. Katjuša PONEBŠEK

zAKLJUČEK NENAVADNE SEzONE
Kot vsako leto, so tudi letos tre-
nerji, vodstvo kluba in starši orga-
nizirali dan nogometa - zaključek 
sezone.
Ob zaključku sezone so se vse se-
lekcije od najmlajših U8 do U15 

predstavili svojim staršem, prijateljem in dru-
gim nogometnim navdušencem. Predstavili so 
se v obliki igranja tekem z mamicami, starši, 
trenerji, … Skratka nogometno so se zabavali. 
Svojo tekmo je odigrala tudi članska selekcija, 
kakor tudi veteranska ekipa katero sta odsodila 
kar dva sodnika Dore M. in Aco J., ki sta dobro 
opravila svojo nalogo. Tekmovalni del tekem 
ni bil pomemben, temveč predvsem druženje 
vseh nastopajočih.
Hvala Frtica kot vedno za okusno hrano ter tudi 
Slaščičarni Gimi Ramadani katera je poskrbe-

la, da so se 
naši najmlajši 
posladkali in 
ohladili z naj-
boljšim slado-
ledom v Litiji.
Še posebna zahvala vsem kateri so pripomogli k izvedbi tega 
dogodka. Okvirni začetek prvenstva je 21.08. za člansko selek-
cijo in 28.08. za vse ostale selekcije. Članska selekcija začne s 
treningi v mesecu Juliju, ostale selekcije pa avgusta. Upamo, da 

bo stanje s covid-om zadovoljivo in da bo sezona 21/22 odigrana v celoti. Elvid VELIć, NK Litija

Sezona 2020/2021 se je zaključila z nekaj prijateljskimi tekmami, tako da so 
igralci vsaj malo ostali v ritmu nogometa. Zadnji mesec se je tako odigralo veliko 
tekem v vseh selekcijah od U-10 in do članov. Res je, da je zaprtje zaradi korone 
vplivalo na kar nekaj igralcev, ki niso prihajali na treninge in trening tekme. Tisti 
pravi, ki jim nogomet nekaj pomeni in ki v tem vidijo svoje gibanje in izboljšanje 

psihofizičnih sposobnosti, pa so se z veseljem pridružili. Tudi igralci mlajših selekcij so z veseljem 
hodili na treninge, čeprav niso imeli tekem.
No, tekmovalno sezono pa smo v klubu vseeno zaključili z medsebojnimi tekmami v višjih selek-
cijah in tekmami otroci proti staršem v nižjih selekcijah. Na koncu pa še vse »potrdili« z prijetnim 
in sproščujočim piknikom. Priprave za novo sezono z upanjem, da se bo res začela, bomo začeli 
proti koncu meseca julija z najstarejšimi in potem postopoma priključevali v ritem treningov še 
ostale do najmlajših, ki bodo začeli v prvem tednu meseca septembra. Vsem želimo sončne in 
zdrave počitnice in se kmalu vidimo. za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

NAJMLAJšE KOšARKARICE U9 IN U11 V SEzONI 2020/2021
V sezoni 2020-21? Letos res težko govorimo, da je v košarkarskem krožku in tudi v 
vseh ostalih krožkih potekala sezona. Zaradi covid situacije je bila letošnja sezona 
zopet nekaj posebnega. Pa vendar se je v košarkarski krožek v začetku šolskega 
leta vpisalo 51 mladih košarkaric, od tega 21 v kategoriji U9 ter 30 v kategoriji U 
11. Vpis je bil tudi v letošnjem letu odličen.

Dekleta prihajajo iz Litije (OŠ Litija, OŠ Gradec), Šmar-
tna pri Litiji ter Zagorja. 
Košarkarice prvega in drugega razreda so zavzeto tre-
nirale. Največ poudarka smo namenili lovljenju žoge, 
podajanju žoge, pravilnemu vodenju žoge ter pravilne-
mu izmetu žoge na koš ter predvsem zabavi in dobremu 
počutju. Vse te elemente so usvajale preko igre. Vse 
igralke so v času, ko so treningi lahko potekali, usvojile 
začetne košarkarske korake ter osnove igre na dva koša. 
Od septembra do 19.10.20 smo se s tretjim, četrtim in 
petim razred skupaj srečevali dvakrat na teden v Športni dvorani Litija, enkrat na teden pa v 
telovadnici OŠ Gradec.
Od 19.10.20 do 8.3.2021 zaradi covid situacije treningov nismo izvajali. V mesecu marcu in aprilu 

so v mehurčku zaradi priporočil NIJZ- ja trenirale le 
učenke 5a razreda, meseca maja in junija pa smo s 
treningi nadaljevali z vsemi vpisanimi dekleti.
Tekme se v letošnji sezoni niso igrale, potekali so le 
treningi. Treningi so bili zelo dobro obiskani. Tudi delo 
na treningih je potekalo tekoče. Svoje košarkarsko 
znanje so utrjevale in nadgrajevale s tehnično in tak-
tično bolj zahtevnimi elementi. Pridobile so si nekaj 
novih izkušenj ter košarkarskega znanja, napredovale 
so na socialnem in košarkarskem področju.
Tudi letos se mednarodnega turnirja v Ostravi žal 

nismo mogli udeležiti, upam da bomo nadoknadili v naslednji sezoni. Smo pa imeli vsakoletni 
zaključek, kjer so se nadarjene košarkarice posladkale s sladoledom ter domov odnesle pohvalo 
mentorice za obiskovanje košarkarskih treningov.
Vidimo se v naslednji sezoni. Za vse informacije lahko pokličete na telefonsko številko 040 364 
432 (Dragica).  Dragica ŽONTAR, KK Litija

60. BAUMGARTNOV MEMORIAL - JUDO
Judo klub Litija je v mesecu juniju tekmoval na tekmovanju Baumgartnov me-
morial, ki je letos potekal v dveh delih. Najprej so se ga v soboto, 5.6.2021 
udeležili starejši judoisti, nato pa 14 dni kasneje, 19.6.2021 še mlajši. Tek-
movalci so bili navdušeni, saj se je po dolgem premoru ponovno odvilo prvo 

uradno tekmovanje v judu za člane, kadete in mlajše kadete, starejše dečke-deklice in mlajše 
dečke-deklice. 

1. del tekmovanja
Na letošnjem že 60. memorialu za Baumgartnov pas, ki je v organizaciji Judo kluba Branik Ma-
ribor, se je zbralo rekordno število tekmovalk in tekmovalcev. Na prijavnih listah v kategorijah 
mlajših kadetov in mlajših kadetinj, kadetov in kadetinj ter članov in 
članic se je zvrstilo 35 klubov iz treh držav, vse skupaj 234 športnic in 
športnikov. Za JUDO KLUB LITIJA so tekmovali trije tekmovalci. Velik 
napredek v borbah in dobro pripravljenost sta pokazali dekleti NEJA 
INDOF in TIA VIRANT, ki sta vsaka v svoji težinski kategoriji osvoji-
le 3. mesto. Nekaj več nesreče je imel naš tretji tekmovalec ALEX 
ANžEL LARA, ki je žal po prvi izgubljeni borbi nadaljeval v repasažu, 
a se mu tokrat ni izšlo in je končal z uvrstitvijo na 7. mestu. Zaradi 
velikega števila tekmovalcev, ki so komaj čakali da se lahko ponovno 
dokažejo na tatamiju in nabirajo točke na slovenski judo lestvici se je tekmovanje zavleklo do ve-
černih ur, ampak smo veseli, da lahko ponovno tekmujemo. REZULTATI: Neja Indof U16, 3. mesto; 
Tia Virant U16, 3. mesto; Alex Anžel Lara U16, 7. mesto

2. del tekmovanja
Judo klub Litija se je v Maribor vrnil po še eno kolajno. Judoisti so tudi z mlajšimi tekmovalci 
nadaljevali z uspešnimi borbami. Judo klub Litija je s tremi tekmovalci osvojil 1 srebrno medaljo 
in dve 7. mesti. V kategoriji U14 je prvič po dolgem »koronskem« premoru od tekmovanj, nastopil 

Maj Groboljšek, ki se je v kategoriji -42kg spopa-
del z močno konkurenco izkušenih judoistov. Kljub 
močnejšim nasprotnikom je vztrajal v dobri borbi in 
uspel nastopiti tudi v repasažu, kjer pa je žal izgubil 
in se moral zadovoljiti s 7. mestom.
V kategoriji U12 je z odlično borbo šele v samem fi-
nalu izgubil Maj Groboljšek, ki je osvojil 2. mesto. 
Kljub srčnim borbam pa se tokrat za kolajno ni izšlo 
našemu borcu Alexu Malgaju, ki je prav tako kot 
Maj končal na 7. mestu. Vsi dobitniki kolajn so pre-

jeli tudi lepe praktične nagrade S tem tekmovanjem so mlajši tudi sklenili še eno uspešno sezono 
in se bodo lahko odpravili na zaslužene, a ne predolge počitnice. Katarina KUMER

NOVICE Iz KEMPO ARNISA
Po sprostitvi ukrepov zaradi pandemije smo v klubu nadaljevali z rednimi treningi, 
spet v živo in ne več preko Zooma. Člani smo se na treningih in doma intenzivno pri-
pravljali na polaganje pasov, ki nas čaka 
konec vsake sezone. 
Polaganje pasov se je odvilo konec junija 

na tradicionalnem Kempo kampu. Zaradi manjka tre-
ningov v živo je bil letošnji kamp kondicijsko in umsko 
še posebej naporen, saj smo 2 dni in pol pilili tehnike, 
kot bi jih sicer v dveh mesecih treninga.  Vse naučeno 
preko Zooma je bilo treba spraviti v realnost. Letošnji 
kamp je bil nekaj posebnega tudi zato, ker je od zadnje-
ga polaganja pred tremi leti letos v kategoriji odraslih 
opravljalo izpit za črni pas rekordnih 17 kandidatov ter 
9 kandidatov za juniorski črni pas. Med temi 17 v sku-
pini odraslih sta bila tudi dva naša člana, in sicer Aco Jerant (za črni pas, 2. dan) in Matic Mu-
ljavec (za črni pas, 1. dan). Juniorski črni pas pa sta polagala Domen Dobravec in Val Eberlinc. 
Vsi štirje so bili uspešni. Čestitke. Opravljanje črnega pasu je v Kempo Arnisu zelo zahtevno, saj 
kandidate po približno dvourni demonstraciji tehnik (od golorokih do obrambe pred palico in 
nožem) čaka še petnajst borb po pravilih Kyokushin karateja. Borbe trajajo 90-sekund s samo 30 
sekundnim premorom. Poleg črnih pasov sta uspešno opravila polaganje še Luka Ferlič (rjavi pas) 
in Jan Maver (zeleni pas). Čestitke. Prvega septembra začnemo z novo sezono treningov. Vabimo 
vas, da se nam pridružite. Treningi potekajo ob ponedeljkih in sredah, za več informacij se obrnite 
na Klemna Hrovata (klemen@kempoarnis.com, tel. 040 241 041). Spremljate nas lahko tudi na FB 
profilu https://www.facebook.com/KempoArnisFederationLitija.  Jan MAVER

BOR ARTNAK DO SVOJE NAJVEČJE LOVORIKE MED 
MLADINCI IN DO PRVIh ATP TOČK MED ČLANI!

Odlična dva tedna sta za 17-letnim članom našega kluba, ki je najprej nastopil na mladinskem 
turnirju 2. ranga na Češkem, natančneje v mestu Plzen, kjer je pokoril vso konkurenco in tako 
prišel do uspeha kariere. Po izjemnih rezultatih v letu 2020, ko se je Bor Artnak z odličnimi 
igrami na turnirjih 3. in 4. ranga prebil med najboljših 100 mladincev na svetu, je letos najprej 
blestel v konkurenci dvojic, kjer je 2x osvojil turnir 2. ranga. Kljub temu, da v prvi polovici leta 
rezultati tega niso kazali je bil tudi med posamezniki ves čas zraven, a vsakič so mu do odmev-
nejših izidov zmanjkali detajli, katere je do potankosti izpilil in več 
kot zasluženo prišel do rezultata, ki ga je zgodovini slovenskega 
tenisa uspelo doseči redkim. Skozi celoten turnir je z odlično igro 
premagoval tekmeca za tekmecem, še posebej je navdušil v finalu, 
kjer Perujec Ignacio Buse do rezultata 6:2-5:1 ni našel odgovora, 
nato je sicer prišel na 5:4, a Bor je vse skupaj mirno zaključil. To 
je bil drugi medsebojni obračun Artnaka in Perujca, tri leta nazaj je 
bil na pripravljalnem turnirju pred Orange Bowlom s 7:6-7:6 boljši 
Buse. Bor se je tako z vsemi svojimi odličnimi rezultati prebil med najboljših 50 na svetovni 
mladinski ITF lestvici, ob dejstvu, da so zraven upoštevani še vedno tudi leto starejši igralci. 
Prihodnje leto bo nastopil na vseh štirih turnirjih za Grand Slam, ob ugodnem razpletu pa ga lahko 
že letos pričakujemo na Odprtem prvenstvu ZDA.
Turnirju v Plznu je sledil premierni nastop v članski konkurenci, v domačem Velenju je potekal 
25.000$ vreden turnir. Bor je prejel povabilo s strani TZS, z zmago nad 24-letnim Hrvatom Do-
magojem Bilješkom (1081ATP) se je kot edini Slovenec uvrstil v 2. krog in vpisal svojo prvo ATP 
točko. Izvrstno je igral tudi v dvoboju s kasnejšim finalistom Čehom Patrikom Riklom (633ATP), ki 
je bil boljši z rezultatom 4:6-7:5-7:5. S tem je dokazal, da je že pri svojih letih konkurenčen igral-
cem, ki so uvrščeni okoli 500. mesta na ATP lestvici. Nenazadnje smo to vedeli že prej, saj je Bor 
tik pred nastopom na Češkem v play offu članske lige, kjer je zastopal TD Slovan dosegel zmagi 
nad Tomom Kočevarjem Dešmanom (654ATP) in Maticem Špecom (936ATP). V času nastajanja 
članka Bor že nastopa na prestižnem Grade A turnirju TROFEO BONFIGLIO, kjer je uspešno pre-
skočil 1. krog.
Odlično je nastopal tudi žiga Šeško, ki se je udeležil treh Tennis Europe turnirjev do 14 let. Najve-
čji uspeh je dosegel v Tuzli, kjer se je uvrstil vfinale turnirja 2. kategorije. V Velenju in na Otočcu, 

kjer sta potekala turnirja 3. 
kategorijepa se je zaustavil v 
polfinalu. Na Tennis Europe 
U14 lestvici trenutno zase-
da odlično 73. mesto, enako 
kot Bor tudi on letos tekmuje 
z leto starejšimi tekmeci. 
Ob vseh teh uspehih se Te-
nis klub AS Litija zahva-
ljuje vsem sponzorjem, ki 
omogočajo našim mladim 
tekmovalcem doseganje tako 
velikih uspehov, še posebej 
podjetjem HERZ d.o.o., Te-
lekom Slovenije d.d., Oma-
hen Transport d.o.o. in Lu-
menia d.o.o. Iskrena hvala!

Zapisal: Luka VODNIK

TENIS KLUB AS
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KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare 
razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige in druge starejše drobnarije, ki jih morda ne potrebu-
jete več.  051 740 430

MALI OGLAS

SEČNJA IN SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo 

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

GOZDARSTVO  
Primož žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 247 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. Ivan Špolad, Luke Svetca 1, Litija
2. Marjeta Fuss, Jelenski reber 39, Dole
3. Emil Koprivnikar, Levstikova 13, Litija

Težje besede:  AGIS, JERE, NUR, ANETE, ASKOLA, 
SRAKANE, VARINI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 248 pošljite najkasneje do 8.8.2021  
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: 248
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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.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

VEš LITIJAN SVOJ DOLG ?
Malce nenavaden naslov za članek. Naslov pa izraža željo, da bi se brezbrižni Litijani zavedali svojega 
dolga do svojih prednikov, da lahko oni danes živijo in živimo v čistem, zdravem, zelenem, lepem okolju. 
Vsi bi se igrali politiko, kjer je dovolj leporečenje, toda dejanja štejejo, ne besede. To je že od pamtiveka, 
celo svetopisemski rek pravi: PO NJIH DELIH JIH BOSTE SPOZNALI. 
Litijani se ne zavedamo svojega dolga do prednikov, katerih sadove dela, trpljenja in odrekanja uživamo 
sedanji prebivalci. Zato je naslov malce provokativen, vendar ne slabo misleč ali žaljiv do kogarkoli.
Letos in drugo leto mineva 100 let od hude pravne bitke, ki so jo prebivalci Litije-čebelarji, bili s Topilni-
co svinca, ki je onesnaževala okolje, saj je bil hrib Sitarjevec gol in si je opomogel šele veliko let zatem. 
Živali so umirale in skotile pohabljene mladiče. Umirale so čebele, kot osnovni pokazatelj in indikator 
čistega okolja. Sušilo se je drevje in tudi lipov drevored, ki je dajal opojno medičino čebelam in ljudi raz-
veseljeval s svojim zdravilnim vonjem. Ta drevored lip se je vejal po celi Ljubljanski cesti. Litijani seveda 
nismo znali tega ohraniti, saj takratnih problemov dejansko danes ne pozna nihče. Litija postavljena v 
čas pred 100 leti.

Fotografija levo prikazuje naselje Stavbe leta 1922, pogled iz Ponoviškega Svibna. Gozd na Sitarjevcu kaže 
le golo vejevje in shirana sušeča stebla.
Desna fotografija pa je pogled na staro Litijo iz Graške dobrave. Sitarjevec kaže gole rebri z osamelci suhih 
dreves, v ozadju meglice topilniškega dima.

Gozd dimnikov, dim, slab zrak. Ob topilnici pa je lepo 
viden lipov drevored.

Čebelarska pravda na sodišču v Ljubljani in nato na 
Stolu sedmerice v Zagrebu kot Vrhovnem sodišču 
Kraljivine SHS je povzročila, da Litijani danes diha-
mo čisti zrak, imamo zelene gozdove in travnike, 
da se živali množijo. Da je Litija danes lepo zeleno 
mesto. V njem so poleg čebelarjev Mihe Bernika in 
Vidica sodelovali še: eden izmed najbolj poštenih 
pravnikov-odvetnikov Adlešič, kasnejši Ljubljanski 

župan in takratni prvi predsednik Čebelarskega društva Litija, gospod Alojzij Žigon, pa tudi sodnemu 
izvedencu za čebelarstvo potujočemu čebelarskemu učitelju Ivanu Jurančiču iz crkvenjaka v Slovenskih 
goricah gre zahvala. Vsi ti protagonisti so stavili velike vložke. Čebelarja tožnika sta zastavila svoje 
skromno premoženje, advokat Adlešič težak rizičen primer z veliko dela in stroškov za nizek zaslužek, 
sodnik Alojzij Žigon pa svoj ugled in družbeni položaj, ki ga je kasneje zaradi zmage v Čebelarski pravdi 
izgubil in se je odselil iz Litije. Da se je takrat bil težak boj pove že to, da so stroški znašali kar vrednost 
180 do 200 vlečnih volov. To bi bil danes, če bi te vole prodali samo za meso, znašalo kar od 700.000€ 
do 1 miljon €. Neslutene in vrtoglave vsote za smrtnike kot sta bila Bernik in Vidic. Šele tukaj vidimo 
vso veličino boja, ki so ga vodili ti hrabri možje za nas, sedaj živeče in brezbrižne Litijane. Te dni poteka 
cca 15 let odkar sem pričel zbirati gradivo o tej naši zgodovini. Pred desetimi leti pa je izšla knjiga z 
imenom ČEBELARSKA PRAVDA. To bi moralo biti vsaj v prvem delu knjige ABEcEDNIK vsakega Litijana.

Fotografija današnje Litije in Sitarjevca, ki je bil v času 
čebelarske pravde gol, danes pa je ves zelen in predsta-
vlja pljuča Litije. Lepo je naše mesto. Hvala Vam zmago-
valci čebelarske pravde.

Pa se kakšna ulica v mestu imenuje po po zmagovalcih 
čebelarske pravde? Ima kakšna ustanova njihovo ime? 
Je postavljen kakšen spomenik, njim v zahvalo? Nič, še 
lipovega drevoreda ni več!
Kaj mislijo mestni možje, odbor mestne skupnosti? Kaj 
delajo kulturniki in seveda, kaj delajo današnji zeleni 
borci, saj ni niti ena točka zgornjega odstavka vtkana 
v življenje Litijanov. No resnici na ljubo tega ne smemo 
nikomur očitati, saj iz litijske zgodovine tančica časa ni bila dovolj odgrnjena.

RAzPIS OCVETLIČENJE 2021
V okviru akcije MOJA DEŽELA, PRIJAZNA IN ZELO 
UREJENA Turistično društvo Litija objavlja razpis 
za najlepše urejeno in ocvetličeno stanovanjsko 
hišo, kmetijo in poslovni objekt v naši občini. 

Član TD Litija bo tekom poletja na terenu opravljal oglede in pri-
pravljal foto dokumentacijo. 
Strokovna komisija bo konec leta 2021 pregledala zbrano doku-
mentacijo in izbrala nagrajence. Nagrajenci bodo pisno obve-
ščeni o izboru, imena bodo objavljena v glasilu Občan.
Vse občane Litije vabimo, da Turističnemu društvu sporočite, če 
imate v vaši okolici lepo urejen objekt, ki bi lahko kandidiral na 
razpisu OcVETLIČENJE 2021. Vljudno prosimo, da nam na elek-
tronski naslov turisticnod.litija@gmail.com sporočite ime lastni-
ka in naslov objekta, da ga bo lahko obiskal naš član in pripravil 
dokumentacijo za izbor. TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA

To tančico zgodovine želim odstreti, zato na podlagi vseh dejstev dajem občinski skupščini, županu, 
predsedniku mestne skupnosti in vsem ostalim odgovornim naslednjo pobudo:
1.  Poimenujmo ulice po Mihi Berniku, Francu Vidicu, Alojziju Žigonu, Adlešiču in tudi Ivanu Jurančiču 

iz cerkvenjaka kot sodnemu izvedencu za čebelarsko stroko. Imamo toliko zaslužnih imen, da bo 
ulic zmanjkalo.

2.  Postavimo spomenik v njihov spomin in zahvalo. Toda ta spomenik naj bo nekaj posebnega, ve-
likega. Tako velikega, kot je pomen čiste Litije in okolja, ki s sedanjo agendo Evropske skupnosti 
dobiva pravi pomen. V kolikor bo spomenik majhen, bomo pokazali kako mali smo in kako malo 
nam to pomeni. Res je to povezano s stroški. Toda pomnik napravimo tako, da se vsako leto doda 
ena skulptura. Postavimo ga na kraju, ki bo dovolj velik in viden daleč naokoli. Osvetlimo ga. To si 
zaslužijo. In v petih letih bo Litija dobila nekaj veličastnega v zahvalo in spomin prednikom in opo-
min, da moramo z naravo in okoljem ravnati spoštljivo.

Slišim, da se pripravlja neka mala skulptura. Odgovorni, ne delajte tega.! V kolikor je že kaj narejenega 
na tem, to uporabimo tako, da to tvori jedro pomnika. Okoli pa se vsako leto postavi ena skulptura 
udeležencev Čebelarske pravde. Dobro premislimo. Naj bo to izziv tudi za krajinske arhitekte. Nič hu-
dega, če letos mineva 100 let. Pripravimo nekaj lepega in velikega. Prijavite se na razpise in pridobite 
sredstva. Potrudite se. Zelena in čista Litija si zasluži to. Pa tudi zmagovalci Čebelarske pravde in na 
koncu koncev tudi sedanji živeči Litijani. V razmislek dajem pobudo za lokacijo: Morda se poruši 
razpadajoča hiša pri semaforjih na koncu mostu. Naredi se plato, obkrožen z lipami in na sredi 
krog skulptur. Ali pa nasproti te hiše v parku kot podaljšku zgradbe bivše restavracije Pošta.
3.  Postavimo lipov drevored tam, kjer je že bil, po celi Ljubljanski cesti in tudi drugod. Naredimo 

mesto Litija dišeče mesto. Sadimo lipe povsod, namesto nemih platan. Naj krajinski arihitekti pri 
planiranju mesta in ozelenitvah kot osnovno drevo postavijo lipo. Naj bo Litija poznana po tem. Toda 
to naredimo tako, da se mlade sadike ne bodo posušile. Predlagam obrtni zbornici, da vsak član 
posadi svoje drevo,  ali pa po dva skupaj. Toda to je potrebno dobro organizirati, voditi.

Na podlagi zapisanega bomo odgrnili tančico nad mestom, ki bo svobodno in z užitkom zadihalo 
opojni vonj lip, pokazalo se bo v vsem sijaju. Tako bomo odplačali svoj visoki dolg našim prednikom, 
dokazujoč, da si lepo in zeleno Litijo zaslužimo. avtor Čebelarske pravde, Franc GROŠELJ



OGLARSKA DEŽELA - DOLE PRI LITIJI
•  13. avgust 2021, slavnostni prižig kope velikanke ob 17. uri, na kopišču oglarske domačije Medved, 

Suhadole 3, 1273 Dole pri Litiji
•  14. avgust 2021, srečanje oglarjev Slovenije ob 11. uri, kopišče pri Osnovni šoli Dole pri Litiji
•  14. avgust 2021, oglarska sveta maša, ob 10. uri, v cerkvi Marije Vnebovzete, Dole pri Litiji
•  14. avgusta 2021, otvoritev razstave Hinka celestine, ob 15. uri, mojstra za unikatne lesene izdelke, 

z naslovom: Sinfonija lesenih skled (71 avtohtonih drevesnih vrst), v Kulturnem domu Dole pri Litiji
•  14. avgusta 2021, praznik KS Dole pri Litiji
•  14. avgusta 2021, gasilska parada PGD Dole pri Litiji, ob 18. uri in tradicionalna gasilska veselica
•  21. avgust 2021, likovna kolonija in »Zeleni most« 22. avgusta 2021, Društvo likovnega ustvarjanja 

Ribnica v sodelovanju z Oglarsko deželo in Društvom Litijski likovni atelje-LILA
•  28. avgusta 2021, slavnostni koncert Toneta Povše, v Muzeju glasbenih instrumentov, Dole pri  

Litiji 3, 1273 Dole pri Litiji, ob 17. uri
•  29. avgust 2021, Izdelava medgeneracijske kope in voden ogled domačije, od 9. ure, Oglarska 

domačija Brinovec, Slavina 1, 1273 Dole pri Litiji
•  4. september 2021, predstavitev 7-čutnega muzeja Lesarius (7 lesarskih poklicev) in ogled 

Dendrološkega drevoreda 60-drevesnih sadnih sort na Veliki Preski, Mizarstvo Kos (30 let)  
in center za zunanjo ureditev (15 let), ob 17. uri

•  4. september 2021, obisk Prosilve na temo delo revirnega gozdarja
•  11. september 2021, Foto raziskovanje Oglarske dežele z okolico
•  11. september 2021, pričetek »štoranja« kope velikanke
•  11. september 2021, tradicionalen vsakoletni pohod po Oglarski poti in kolesarski vzpon

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: 7.00-13.00

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

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

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

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

BARCAFFE 400 g
3,99 €

FRUC POM-LIM 1,5 L 
0,69 €

PEPSI 1,5 L
0,89 €

DOMAČICA 300 g
1,89 €

RIO MARE 4 x 80 g 
4,49 €

PAŠT. ARGETA 95 g
0,99 €

VEGETA 500 g
2,99 €

OLIVNO OLJE 750 ml 
3,99 €

BREF WC 3-PAK 
3,49 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

DASH KAPS 35/1
8,99 €

ARIEL MS 3 Kg
9,90 €

„Na Policijski upravi Ljubljana opažamo pojav 
drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storil-
ci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, 
oškodovance pa zavedejo do te mere, da prete-

če kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. O ome-
njenih dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar 
opažamo da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do 
neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve 
pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogo-
vorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro 
železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi 
postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov 
itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več 
pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storil-
ci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in 

odtujijo v večini primerov denar 
ter nakit. Storilci kraj nato za-
pustijo hišo, tisti ki pa je zamo-
til žrtev pa se vljudno poslovi in 
zapusti kraj. Največkrat se do 
hiše pripeljejo z vozilom in tako 
kraj tudi zapustijo.
Občanom tako svetujemo, da 
imajo osebe, ki so prišle do njih 
nenapovedano, ves čas pod 

nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj 
zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa 
če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na 
videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so 
se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja 
priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo 
policijsko postajo.
V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci 
lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža 
dejanj zato še toliko večja. Svojce starejših oseb, sosede ali dru-
ge prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj 
pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način 
delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.“

Več na: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/
varnost-osebnega-premoenja/100133-policisti-opozarjamo-na-
-drzne-tatvine-v-vasih-domovih

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik komandirja PP Litija

POLICIJA SVETUJE - Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših domovih


