Iz uredništva ...

Še en dokaz, da smo slovenci kolesarski narod, je tudi
novo urejena kolesarska pot do Pogonika, ponovni legen
darni vzpon na Geoss, da pa je mesec obarvan s športni
mi dogodki ni dvoma. Tudi mi se pridružujemo čestitkam
vsem prejemnikom občinskih priznanj. Krona dogajanja in
dokaz naše povezanosti pa je tradicionalni Festival skup
nosti. Čas je, da vam končno zaželimo prijetne in zaslužene
počitnice.
Sašo Jovanovič, urednik
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PREJEMNIKI PRIZNANJ
OBČINE LITIJA ZA LETO 2022
OBČINA LITIJA

ZLATO PLAKETO OBČINE LITIJA ZA LETO 2022
je prejel IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D.O.0.

ZA ODLIČNO IN INOVATIVNO DELO NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH, KI GA IZVAJAJO NA TEMELJIH LJUDSKE UNIVERZE LITIJA,
USTANOVLJENE PRED 60 LETI

(Več na 11. str.)

Direktorica IC Geoss d.o.o., Sabina Rovšek, prejema Zlato plaketo Občine Litija za leto 2022.

PREJEMNIKI PRIZNANJ ŽUPANA ZA LETO 2022:

1. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK ob 90 letnici
uspešnega in družbeno odgovornega delovanja
2. NOGOMETNI KLUB KRESNICE ob 50 letnici uspešnega in
neprekinjenega delovanja
3. KARLO LEMUT Za dolgoletno prizadevno delo na področju
humanitarnega in socialnega prostovoljstva ter vzpostavitev in krepitev
Sveta za medgeneracijsko povezovanje
4. JOŽE VRTAČNIK ob 50 – letnici uspešnega vodenja obrti v okviru
podjetja ROTAL d.o.o. ter pomembnem ohranjanju delovnih mest
v podeželskem prostoru
5. BORIS DOBLEKAR Za prepoznavno in aktivno delo poslanca
v Državnem zboru, v mandatnem obdobju 2018-2022

SREČANJE PREDSTAVNIKOV OBČIN,
KI NISO UPOŠTEVALE ZLOGLASNEGA UKAZA

V torek, 31. maja 2022, je župan občine Litija Franci Rokavec v Par
ku osamosvojitve, na Valvazorjevem trgu sprejel predstavnike tistih
slovenskih občin, ki pred 32. leti niso upoštevale zloglasnega uka
za o oddaji orožja. Po krajšem nagovoru župana Francija Rokavca,
osrednjega gosta, predsednika zveze veteranov vojne za Slovenijo
Ladislava Lipiča ter predsednika OZVVS Litija-Šmartno Ivana Lovše
ta, je sledil krajši kulturni program. Druženje so udeleženci srečanja
nadaljevali v rudniku Sitarjevec ter na kosilu v gostilni Berdajs.

(Več na 15. str.)

Prejemniki priznanj župana in Zlate plakete Občine Litija za leto 2022.

PREJEMNIKI JEREBOVIH PRIZNANJ
NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2022

IVA SLABE prejme Srebrno Jerebovo priznanje za 20 let delovanja na
področju ljubiteljske kulture in njene promocije v občini Litija.
UČITELJSKA VOKALNA SKUPINA TRIAD OŠ LITIJA, prejme Srebrno
Jerebovo priznanje za 20 let delovanja na področju ljubiteljske kulture
v občini Litija in njene promocije, ki presega okvire OŠ Litija kjer so člani
zaposleni. Člani skupine so: Sandra Rihter, Melita Rozina Golob in
Viljem Guček.
PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP prejme Bronasto Jerebovo priznanje
za 10 let delovanja na področju kulture, za tekmovalne uspehe in umetniške
(Več na 2. str.)
dosežke ter promocijo ljubiteljske kulture v občini Litija.

Dan kolesarjenja po Srcu Slovenije
in predstavitev nove kolesarske povezave
Litija–Pogonik

Zagotovo je tudi odlično
vreme prispevalo, da je bil
rekreativni dogodek Dan
kolesarjenja po Srcu
Slovenije kljub mnogim
večjim dogodkom po Slo
veniji dobro obiskan. Kar
78 kolesarjev se je zbra
lo na Valvazorjevem trgu
in se zapeljalo po novo
urejeni kolesarski poti od
mesta Litija do naselja Po
gonik in nazaj.
(Več na 3. strani)

20. KMEČKI DAN

Sobota,
23. julija 2022
od 15.00 ure,
Lovski dom
na Polšniku

Prejemniki Jerebovih priznanj za leto 2022.

Foto: Barbara Bučar

Pripravile bomo bogato razstavo
domačih dobrot. Za hrano,
pijačo, smeh in zabavo
bo poskrbljeno.
DPŽ Polšnik
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PREJEMNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ 2022
ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA
ZA LETO 2022
IZOBRAŽEVALNI CENTER LITIJA, d.o.o.
Začetki delovanja takratne Delavske univerze, v letu 1960, so
bili skromni, saj so se na začetku izvajali le tečaji, toda že leta
1971 je univerza zaorala ledino in kot prva v Sloveniji verifici
rala svojo organizacijo, bila vpisana v evidenco izobraževalnih
organizacij pri Republiškem sekretariatu za prosveto ter pričela
izdajati spričevala z javno veljavo. Izobraževalni center Geoss
ponosno nadaljuje zastavljeno pot in razvoj predhodnih insti
tucij. Vse od ustanovitve, kljub različnim organizacijskim obli
kam in imenom pa sledijo enotnemu cilju in poslanstvu; vsem
zagotoviti dostop do izobraževanja in vseživljenjskega učenja
in s tem izboljšati kakovost življenja državljank in državljanov.
Danes center s svojim delovanjem izkazuje odličnost in inovati
vnost, ne le v Sloveniji temveč tudi zunaj njenih meja. S profe
sionalnim delom, sodelovanjem in povezovanjem različnih dele
žnikov dvigujejo raven izobrazbe in skrbijo za krepitev temeljnih
in osebnih kompetenc ter vseživljenjskega učenja. S tem krepijo
tudi gospodarski razvoj in pomagajo posameznikom na poti do
osebnega razvoja. Pomembno je, da IC GEOSS živi in diha s
svojim lokalnim okoljem, ustvarjalen mlad kolektiv za delovanje
pridobiva sredstva na različnih razpisih in trgu in ne obremenju
je občinskega proračuna. Z vselitvijo v prostore »Stare sodnije«
so tej imenitni in po mnenju mnogih najlepši stavi v mestu Litija,
ohranili status hrama učenosti, sami zgradbi pa vdihnili novo
energijo, vsebino in življenje.

PRIZNANJA ŽUPANA ZA LETO 2022
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK
Ustanovitev PGD Polšnik sega v leto 1932, ko se je na pobudo
domačinov sestalo prvo članstvo bodočega društva. Štelo je 36
članov in za svoje delovanje ni imelo svojih prostorov, zato so se
lotili gradnje gasilskega doma, ki so ga zgradili ob pomoči kra
janov. Ti so prispevali denarna sredstva in veliko ur prostovolj
nega dela. V času druge svetovne vojne je bila požgana celotna
vas in tudi gasilski dom. Tako so po vojni gostovali v osnovni
šoli Polšnik in prostorih kmetijske zadruge. leta 1982 so pričeli
z gradnjo novega gasilskega doma in ga slovesno predali svo
jemu namenu v letu 1990. Ob gradnji doma je bilo opravljenih
veliko prostovoljnih ur posameznikov, traktorskih ur, domačini
so darovali ves potreben les pa tudi za prehrano v času gradnje
so poskrbeli prostovoljno in brezplačno. PGD Polšnik s požarno
varnostjo pokriva zaselke, ki spadajo v KS Polšnik, pa tudi vse
zaselke krajevne skupnosti Konjšica. V društvu veliko skrb po
svečajo vstopu mladih v njihove vrste in vse kategorije gasilcev
se redno udeležujejo občinskih in regijskih tekmovanj, kjer do
segajo dobre rezultate. Za prihodnost si polšniški gasilci želijo,
da ostanejo prostovoljska organizacija, na uslugo vsem, ko so
potrebni njihove pomoči.

NOGOMETNI KLUB KRESNICE

Nogometni klub Kresnice je bil ustanovljen leta 1971. Kmalu
po ustanovitvi so si uredili igrišče, kjer so bile že leta 1973 od
igrane prve tekme. Leta 1998 se je članska ekipa NK Kresnice
uvrstila v 3. državno ligo in v njej tekmovala vse do leta 2002
pod imenom sponzorja NK Cockta Kresnice.
Nogometni klub Kresnice je v svojem kraju nosilec športne de
javnosti, kraj druženja krajanov in organizator športnih prire
ditev. V vseh letih delovanja je usmerjal ogromno truda v delo
z mladimi. V 50-letni zgodovini je iz kluba izšlo več vrhunskih
športnikov, kot so Ivan Zajc, Franc Vidic – Aco, Stane Pepelnak
in Grega Bajde, če omenimo samo najbolj zveneča imena.
Danes je NK Kresnice eden najštevilčnejših športnih društev
v občini, saj šteje preko 130 članov. Skrbi za popularizacijo
nogometa v občini Litija in širše in ima pomembno vlogo pri
organizaciji, razvoju in krepitvi priljubljenosti športa v občini
Litija.

KARLO LEMUT

Karlo Lemut se je konec šestdesetih let vključil v delo občin
ske organizacije Rdečega križa Litija in že po enem letu postal
njen predsednik ter na tem mestu ostal več kot 30 let. Rad je
povedal, da ga je delo v tej organizaciji zelo motiviralo, saj je
tako spoznal njen plemeniti odnos do človeka, do nujnosti vzpo
stavitve sožitja, prijateljstva ter ljubezni med ljudmi. Spoznal je
kako nujna je pozornost do človeka, odraslega in še posebej
tistega ranljivega, skrb za njegov vsakdan, za pogoje njegovega
življenja in dela, za njegov prispevek pri ohranjanju in razvoju
družbe ter dvig kakovosti življenja. Vse to, predvsem pa spošto
vanje do sočloveka, so bila njegova usmeritev tudi v kasnejših
letih ko je deloval v okviru Društva upokojencev Litija. Nenehno
je iskal rešitve za lajšanje težav starejših in ranljivih skupin in
se zavedal, da je povezovanje generacij velik izziv današnjega
časa. Verjetno tudi zato ni okleval, ko ga je jeseni leta 2018 žu
pan občine Litija g. Franci Rokavec povabil, da prevzame vode
nje novoustanovljenega Sveta za medgeneracijsko povezovanje
občine Litija.
Svet je prav pod vodstvom g. Karla Lemuta in navkljub težkim
časom epidemije dokazal, da je skupnost celovita, duhovno
zdrava in zazrta v prihodnost le, če je povezana. Lahko pritrdi
mo besedam g. Lemuta, da nas druženje, ustvarjanje in med
generacijsko povezovanje bogatijo in dvigujejo kvaliteto našega
življenja. To je dokazal s svojim prizadevnim delom v Svetu za
medgeneracijsko povezovanje občine Litija in pustil trajne sledi
in zaključimo z negovimi besedami; edina prava sreča pride, če
se z namenom razdajamo.

JOŽE VRTAČNIK

Jože Vrtačanik je na pot podjetništva stopil pred petdestimi
leti, ko je leta 1972 z odločbo Občine Litija dobil obrtno do
voljenje za izdelavo kovinskih izdelkov. S pomočjo očeta, ki je

adaptiral gospodarsko poslopje je začel s proizvodnjo platišč
za kmečke vozove. Jože je že v samem začetku, z ustvarjalno
inovativnostjo in veliko željo po napredku izdelal lastni stroj, ki
je omogočal večjo storilnost, ker je trg tako zahteval. Vedno
znova je razvijal razne priprave in z njimi moderniziral proi
zvodnjo. Kmalu je začel izdelovati platišča za razne kmetijske
stroje in poltovornjake mariborskega TAM-a in tako pokrival
trg celotne Jugoslavije, ki pa je žal z njenim razpadom čez noč
usahnil. Ker je imel zaposlene delavce, ki jih ni želel odpustiti
je dobesedno » čez noč« proizvodnjo preusmeril v obnovo avto
mobilskih pnevmatik in tako je nastalo podjetje ROTAL. Ta je iz
leta v leto raslo, proizvodnja se je večala in »Rotalka« je postala
vse bolj prepoznavna in priljubljena na trgu. Jože je imel vse
skozi veliko podporo svoje družine, zato je bilo samo po sebi
umevno, da je po njegovi upokojitvi podjetje prevzel sin Domen
in uspešno nadaljeval njegovo delo. Življenje Jožeta Vrtačnika
in njegovo poslovno pot so spremljale težave in nenehni izzi
vi vendar jih je z veliko vztrajnostjo in voljo do dela premagal
in temu gre zahvala, da podjetje ROTAL letos praznuje 50 let
delovanja.
Podjetje Rotal je ves čas močno povezano s podeželskim obmo
čjem Dol pri Litiji in celotno občino. Poleg tega, da je nudilo delo
domačinom, so v podjetju znali prisluhniti potrebam Krajevne
skupnosti.

BORIS DOBLEKAR

Boris Doblekar je bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije
leta 2018 in kot poslanec zaključil mandat po letošnjih držav
nozborskih volitvah. Hkrati je tudi občinski svetnik in v zadnjem
obdobju predsednik Mestne skupnosti Litija. Ko opisuje svoj
mandat poslanca pove, da je bil kot novinec redkobeseden in
pogosto so bile njegove razprave lokalno obarvane. S časom je
pridobil izkušnje in tako so bile tudi njegove razprave bolj po
globljene in podprte z dejstvi, predvsem pa so obravnavale te
matiko, ki je bila pomembna tudi za širše okolje. Zavedal se je,
da je poslanec vseh državljanov republike Slovenije, pa vendar
je v svojih razpravah vedno dajal prednost domačima občinama
Litija in Šmartno pri Litiji. Kot poslanec in občinski svetnik se
je redno udeleževal številnih prireditev in dogodkov, ki so jih
organizirala društva, zavodi in organizacije v občini Litija ter jih
preko sodobnih komunikacijskih omrežji promoviral v javnosti.
Tudi zaradi tega je bil Boris Doblekar zelo prepoznaven posla
nec. Osnovni moto, ki mu je v vlogi poslanca sledil je bil , da je
z vsemi državljani potrebno odkrito in neposredno komunicirati.
Zaupanje ljudi velja največ.

Prisotnih je bilo kar 22 svetnikov od 23 in večina od njih si je
pred sejo tudi ogledala stavbo nekdanje pošte v kateri so sedaj
prostori krajevne skupnosti, društev in turistično informativne
ga centra. V nadaljevanju je sledil še ogled oglarske domačije
Brinovec, kjer so že imeli pripravljeno kopo, ki naj bi jo prižgali
konec tedna. Poleg kuhanja oglja se na domačiji ukvarjajo s
predelavo lesa in organizirajo oglede ter delavnice za organizi
rane skupine.

Pred oglarsko kočo

Mednarodna kolesarska odprava:
S kolesom od Dunaja do Ljubljane

V Litiji smo v soboto, 11.6.2022 gostili mednarodno kolesar
sko odpravo, ki v okviru projekta »Od Dunaja do Ljubljane,
s kolesom po daljinski kolesarski povezavi EuroVelo 9 za
promocijo varnega kolesarjenja na območju Podonavja«,
kolesari že od 7. junija.
Tudi Občina Litija z gradnjo nove kolesarske povezave Liti
ja–Pogonik–Kresnice in vzpostavitvijo sistema izposoje koles
»Po Kolo«, stremi k zagotavljanju boljših, predvsem pa varnejših
infrastrukturnih pogojev za kolesarje v občini.

PREJEMNIKI JEREBOVIH PRIZNANJ
OBČINE LITIJA V LETU 2022
Učiteljska vokalna skupina Triad OŠ Litija
prejme Srebrno Jerebovo priznanje za 20 let delovanja na po
dročju ljubiteljske kulture v občini Litija. Poleg številnih inter
nih nastopov na šolskih prireditvah sodelujejo tudi z občino ter
številnimi javnimi zavodi, društvi in ustanovami. Poleg številnih
glasbenih priredb izvajajo tudi avtorske skladbe, ob 50-letni
ci dela z otroki s posebnimi potrebami so izdali zgoščenko V
sožitju. Čeprav skupina ne deluje na profesionalni ravni, lahko
zaradi izjemnega glasbenega talenta njenih članov nastopa tudi
na najpomembnejših kulturnih prireditvah in s tem utrjuje ugled
tako svoje matične ustanove – OŠ Litija kot celotne občine.
Skupino TRIAD sestavljajo Sandra Rihter, Melita Rozina Golob
in Viljem Guček.

Cilj evropskega projekta je spodbujanje kolesarjenja kot enega
pomembnih gradnikov okolju prijaznega in varnega prometnega
sistema. Partnerji projekta Danube Cycle Plans na poti do Ljub
ljane s seboj simbolno nosijo prvi nadnacionalni, vseevropski načrt za promocijo kolesarjenja z Dunaja. Sprejelo ga je
46 ministrov in državnih sekretarjev ter predstavnikov 41 držav,
vključno s predstavniki iz Slovenije. Glavni cilj dokumenta, ki ga
je v podporo projektu podpisala tudi naša občina, je podvojiti
število kolesarjev v regiji do leta 2030. Ekipo kolesarjev je spre
jel župan Franci Rokavec.

STARI VRTEC NAJDIHOJCA
LE ŠE SPOMIN….

Iva Slabe
prejme Srebrno Jerebovo priznanje za več kot 20 let delovanja
na področju ljubiteljske kulture v občini Litija. Več let je sodelo
vala v učiteljskem pevskem zboru, v zadnjih 12-ih letih pa vodi
kulturno sekcijo Društva upokojencev Litija, kjer delujejo pev
ska, citrarska in literarna skupina. Piše scenarije in vodi njiho
ve prireditve, organizira kulturna srečanja, sodeluje pri pripravi
publikacij društva, poleg tega pa veliko energije usmerja tudi v
lastno ustvarjanje, saj je izdala že več knjig. Iva je tudi članica
kulturne skupine Zveze društev upokojencev Slovenije.

Plesno športno društvo NLP
prejme Bronasto Jerebovo priznanje za 10 let delovanja na po
dročju ljubiteljske kulture v občini Litija in številne nastope na
kulturnih prireditvah po celotni Sloveniji. Redno sodelujejo na
različnih prireditvah in tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezul
tate. Posebno pozornost posvečajo delu z mladimi.

Zgodovinska seja občinskega
sveta občine Litija na terenu

Župan občine Litija Franci Rokavec je svetnike občinskega sveta
občine Litija povabil na 25.sejo na Dole pri Litiji z namenom, da
se jim pobliže predstavi tudi najbolj oddaljen del občine Litija,
od občinskega središča.
Ravnatelj POŠ Gabrovka-Dole Igor Hostnik je skupaj z vodjo
šole Tadejo Jesenšek ter pevskim zborom pripravil prisrčno do
brodošlico.

Poslavljamo se od starega Vrtca Najdihojca v Litiji. Služil nam je
dolgih 50 let. Prav gotovo je mnogim ob pogledu na porušene
stene težko pri srcu, saj je bil vrtec drugi dom številnim genera
cijam otrok in vzgojiteljic. Ob slovesu od starega vrtca pa nas v
ozadju že pozdravlja nova, večja in modernejša stavba novega
vrtca Najdihojca, ki bo že v jeseni postal prostor novih dogodiv
ščin številnim malčkom in njihovim vzgojiteljicam.
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DAN KOLESARJENJA PO SRCU SLOVENIJE IN PREDSTAVITEV
NOVE KOLESARSKE POVEZAVE LITIJA–POGONIK

(Nadaljevanje s 1. strani) Za večjo varnost, testiranje kolesarskega poligona za otroke in izobraževalno

noto s pravili obnašanja kolesarjev je poskrbelo Kolesarsko društvo Litijski Tempomat. Predsta
vljena je bila nagradna akcija zbiranja žigov, ki bo trajala vse do 12. 9. 2022 in bo nagradila kar
100 kolesarjev, ki bodo v tem obdobju prekolesarili vsaj 50 km (vsi zainteresirani za nagradno
akcijo poiščite informacije na spletni strani Srce Slovenije ali v TIC Litija). Župan Franci Rokavec
je predstavil projekt ureditve kolesarske poti do Pogonika ter po blagoslovu kolesarjev s strani
župnika g. Marka Mrlaka, zamahnil z zastavico in naznanil začetek vožnje. Trasa je bila speljana
v dveh dolžinah. Družine z mlajšimi otroki so se podale na krajšo pot do Bedena, večina pa se
je zapeljala po celotni 10 km dolgi trasi do
Pogonika in nazaj na izhodišče. Dogodek se
je zaključil s konkretno malico, kavico in do
mačim sladoledom iz okrepčevalnice Kuhla.
K preizkusu hip-hop gibov so povabili plesal
ci iz plesnega društva NLP. Ob zaključku pa
je župan podelil še nagrade najmlajšemu in
najstarejšemu udeležencu ter najštevilčnej
ši družini. Vsak udeleženec pa je ob prijavi
prijel tudi simbolična darilo.
Trajnostna mobilnost ostaja tudi v bodoče
zaveza Občine Litija. Sistem izposoje koles
Po kolo, »pumptrack«, izvedba katerega se
prične v juliju, sta le dva nova projekta, s katerimi Litijane vzpodbujamo k aktivnemu in zdrave
mu življenjskemu slogu ter manjši odvisnosti od avtomobilov. Tudi z rekreativnimi kolesarskimi
dogodki, kot je bil ta v nedeljo, 12. 6. 2022 bomo še nadaljevali. V kratkem se nam obeta še
dogodek družinskega kolesarjenja ter slavnostni dogodek ob otvoritvi kolesarske poti. Vabljeni,
da se nam pridružite tudi naslednjič, združene pod sloganom »Zeleni promet za zeleni planet«!
Dogodek je organiziral Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z Občino Litija. Projekt Ure
ditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pričetek testnega
obdobja sistema
izposoje koles
v Litiji

25.5.2022 je Občina Litija pričela s
testnim obdobjem sistema za avtomati
zirano izposojo koles „Po kolo“ za zapr
to skupino prostovoljcev. V aprilu smo
namreč občane pozvali k sodelovanju
za testiranje sistema, za kar smo preje
li res veliko odziva. Vsem sodelujočim
prostovoljcem se zato toplo zahvalju
jemo, saj bomo v poskusnem obdobju
skupaj odpravili morebitne tehnične
težave in napake ter omogočili uspešen
zagon sistema izposoje. O datumu za
gona sistema za javnost bomo občane
obvestili po zaključku testnega obdobja.

2022 VARNO NA MOTOR

V soboto, 14.5.2022, se je v Litiji na parkirišču LIDL izvedla preventivna akcija: Varno na
motor, katero je izvedel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija.
Na navedeni akciji se je izvajal trening varne vožnje po programu BMW Driving Experience pod
vodstvom izkušenih inštruktorjev z mednarodnimi izkušnjami. Udeleženci so svoje znanje pre
izkusili v vodenju motornega kolesa v progresivnemu slalomu, ustavljanju na točko pri različnih
hitrostih ter izogib ovire z zaviranjem in brez
zaviranja.
Predstavilo se je društvo 2nRACE Organizati
on za profesionalno organizacijo dirkaških do
godkov po celi Evropi. V Sloveniji so pod okri
ljem AMZS združili amaterski pokal in državno
prvenstvo v cestno hitrostnem dirkanju. Vizija
društva je, da mora biti prvenstvo zanimivo,
cenovno ugodno ter tehnično dostopno.
Izvedbo je omogočilo tudi uveljavljeno podjetje
Avant car d.o.o, ki se je predstavilo z vozilom
Tesla S 85D. Gre za električno vozilo s štiriko
lesnim pogonom, z dvema neodvisnima elek
tromotorjema, ki digitalno uravnavata navor
sprednjih in zadnjih koles ter skupaj zmoreta
od 0 do 100 km/h pospešiti v samo 4 sekun
dah. Zmogljiva baterija omogoča doseg preko 500 km. Pri taksi vožnji je vozilo upravljal inštruktor,
v vozilu pa so bile lahko poleg voznika največ 3 sopotniki.
Udeleženci so izvajali tudi preproste teste treznosti brez in nato z očali za simulacijo vožnje Fatal
Vision Alcohol. Preizkusili so se tudi v vožnji z gokartom na pedala.
Pri sami akciji je sodelovala tudi Javna Agencija RS za varnost prometa. Na našem dogodku so
predstavili programe za večjo varnost v prometu, obiskovalci so preizkusili tehnice za prikaz nale
tne teže, ki nam povedo koliko smo pri različnih hitrosti v trenutku trka dejansko težki in kakšne
so sile, ki delujejo na človeka ob trku.
Na prireditvi so svoje aktivnosti predstavili gasilci PGD Litija, policist motorist in reševalci NMP
Litija.
Svoje storitve je predstavila Zavarovalnica Sava d.d. v okviru produktov »Nikoli sami na motorju«
in »Nikoli sami na potovanju«. Obiskovalci so se seznanili z možnostmi zavarovanja motornih ko
les in skorajda obveznim spremljevalcem – turističnim zavarovanjem z asistenco v tujini.
Za kulinariko na prireditvi pa je poskrbel d Burger Foodtruck z različno pestro ponudbo burgerjev
s 100% govejim mesom s poreklom iz Slovenije in tudi kaj za popiti ni manjkalo.
Otroci so se lahko zabavali na napihljivih gradovih in toboganih ter tekmovali v vožnji z gokarti
na pedala.
Posebna zahvala gre MS Litija, trgovini Spar Litija in Jožetu Groboljšku, ki je sodeloval in pomagal
pri organizaciji akcije.

BORIS BEVC KANDIDAT NA LOKALNIH VOLITVAH

Spoštovane občanke in občani zahvaljujem se za vaše
oddane glasove na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije,
dne 24.4.2022. Skupaj smo dosegli odličen rezultat in
sicer skupno četrto mesto v VE Litija po
prejetih glasovih, od 19 kandidatnih list.
Veseli me, da ste dobro delo OON.Si Litija
nagradili z vašim zaupanjem.

Avtoservis in
vulkanizerstvo
»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
Avtoservis Kastelic, Dejan Kastelic s.p.
Brodarska ulica 15, 1270 Litija
Telefon: 01 899 50 70
GSM: 041 521 764
E-mail: vulco@as-kastelic.com
PODJETJE USTANOVLJENO LETA 1979

V občinskem odboru NSi nadaljujemo
delo v korist občank in občanov Občine
Litija. Ob tej priložnosti vas obveščam,
da je občinski odbor NSi Litija, soglasno
potrdil kandidaturo Borisa Bevca za
župana Občine Litija na prihajajočih
lokalnih volitvah v mesecu novembru
2022. V OO NSi verjamemo v kandidata
Borisa Bevca, saj si bo prizadeval za
drugačno, predvsem pa transparentno delo v občini Litija.
Zagotovo bo Boris Bevc s svojim poznavanjem finančnega sistema, športnih in kulturnih
dejavnosti, predvsem pa posluhom za malega človeka, opravičil vaše zaupanje in Občino Litija
popeljal v nove izzive.
Predsednik OO NSi Litija
Janez Beja

Avtoservisne storitve

V Avtoservisu Kastelic hitro in strokovno opravimo servis vašega vozila. Z izborom
primernega olja poskrbimo za daljšo življenjsko dobo motorja vašega vozila, saj je
mazno olje pomemben element vsakega motorja z notranjim izgorevanjem.
Imamo vrhunske filtre zraka, olja ter druge visoko kvalitetne materiale, ki zadostujejo
vsem najnovejšim ekološkim zahtevam na tem področju.
Med drugim nudimo tudi menjavo avtomobilskih vžigalnih svečk. Na zalogi imamo svečke
priznanih blagovnih znamk, ki jih lahko najdete skoraj v vsakem novem avtomobilu.
Zamenjamo lahko celoten zavorni sistem vašega avtomobila. Na voljo so zavorni sistemi
priznanih blagovnih znamk - vse vrste zavornih delov - od zavornih ploščic, diskov,
čeljusti, valjev, zavornih cevi ter zavornih klešč.
Poskrbimo tudi za pregled in menjavo vaših avtomobilskih blažilcev. Strokovnjaki
svetujejo, da preverite vaše amortizerje vsakih 20.000 prevoženih kilometrov in si s tem
zagotovite varno in udobno vožnjo.
Računalniška avtooptika - natančnost in zanesljivost. V servisu vam nudimo tudi
optično nastavitev podvozja vašega vozila. Pravilna optična nastavitev vozila omogoča
enakomerno obrabo tekalne plasti pnevmatik ter natančno krmiljenje vozila.

Vulkanizerske storitve

Montaža in centriranje pnevmatik s sodobno montirno in računalniško centrirno
napravo za pnevmatike.
Na zalogi imamo pestro izbiro vrhunskih pnevmatik priznanih blagovnih znamk:
GOODYEAR, DUNLOP, FULDA, SAVA...
Hitro in strokovno
opravimo servis
vašega vozila.
Z izborom primernega
olja poskrbimo za
daljšo življenjsko
dobo motorja vašega
vozila, saj je mazno
olje element vsakega
motorja z notranjim
izgorevanjem.

Srečanje skupščine LAS potekalo tokrat v Litiji

V začetku maja je v Mestnem muzeju Litija potekala seja Skupščine LAS Srce Slovenije, na kateri
so člani izvolili nove člane v organe lokalne akcijske skupine. Gre za posameznike, ki bodo vodili
delovanje in razvoj LAS v naslednjem 3-letnem mandatnem obdobju. Kot predstavniki iz območja
občine Litija so bili izvoljeni Lijana Lovše, Jože Kos in Klara Kržišnik v Razvojni svet LAS in
Alenka Urbanc v Nadzorni svet LAS.
Članstvo v LAS je odprte narave.
Sodeluje lahko vsak, ki želi, kar bo
še posebej aktualno ob pripravi
strategije lokalnega razvoja za novo
programsko obdobje 2023-2027, ki
je pred nami, in bo podlaga za nove
javne razpise za nepovratna sredstva. Trenutno so člani LAS Srce
Slovenije Občina Litija, Javni zavod
za kulturo, mladino in šport Litija,
Osnovna šola Gradec, Razvojni cen- Prisotni izvoljeni novi člani organov LAS: Jožica Bajc Pivec, Klara
ter Srca Slovenije, d. o. o., Koreni- Kržišnik, Jože Kos, Lilijana Mandelj, Boris Ravbar, Alenka Urbanc,
nica z. o. o., Mizarstvo Kos d. o. o., Lijana Lovše, Željko Savič in Domen Virant.
Pustolovski park Geoss d. o. o., Lovše Vanja s. p., Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, Društvo kreativnih dejavnosti enkraten teater, Društvo za razvoj
in varovanje GEOSSa, Kulturno umetniško društvo Jevnica in Turistično društvo Polšnik.
Po zaključeni seji skupščini LAS so si člani ogledali Mestni muzej Litija in muzejem LESARIUS kot primera dobrih praks projektov, ki so bili podprti preko LAS Srce Slovenije.

Nove prostore in razstave v Mestnem muzeju Litija je
predstavila kustosinja dr. Tina Šuštaršič.

Ekipa LAS Srce Slovenije s člani pred muzejem LESARIUS, ki smo si ga skupaj ogledali po seji Skupščine LAS.

Vsem dosedanjim članom se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo novo izvoljenim članom!
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Napovedujemo
za avgust:
FESTIVAL SLOVO
POLETJU

KULTURA / DOGODKI / ŠOLSTVO
Litijski vrhunski pevski zbor, ki ga vodi zboro
vodkinja Helena Fojkar Zupančič s svojimi na
stopi navdušuje po Sloveniji in v tujini. Tokrat
vas ponosno vabimo, na njihov celovečerni
koncert v domači Litiji na letošnjem festivalu
Slovo poletju. Skupaj z bandom in godalnim
orkestrom nas bodo popeljali skozi najlepše
slovenskem zimzelene popevke.

POLETJE V
MESTNEM MUZEJU LITIJA

Četrtek, 25.8. - RUDI BUČAR in BANDA TER
ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA
LIPA LITIJA
Skupaj s svojim
bandom bo na
festivalu nasto
pal Rudi Bučar,
istrski trubad
ur in večkratni
zmagovalec
festivalov, ki
s svojim glas
benim ustvarjanjem že poldrugo desetletje
ohranja in plemeniti istrsko kulturno dediščino.

OTVORITEV NOVIH STALNIH RAZSTAV
19. maja smo v muzeju
tudi uradno odprli nove
stalne razstave: Razišči
Litijo, Rudnik Sitarjevec
in Reka Sava. Odprli smo tudi občasno likovno
razstavo Društva LILA Kako so ljudje včasih ži
veli z reko Savo. Program so popestrili učenci
Glasbene Šole Litija in Šmartno.

IDEATON

Na Gimnaziji Litija smo marca organizirali projektni dan, imenovan Ideaton.
V sodelovanju z društvom PiNa, društvom Lojtra in Klubom litijskih in šmar
skih študentov
KLIŠE smo iskali
rešitve proble
mov in razvijali
inovativne ideje,
ki se navezujejo na šolski okoliš in bi
po mnenju dijakov prispevale k bolj
šemu počutju na gimnaziji.
Dijaki smo imeli na voljo 5.000
evrov, okoli katerih smo oblikovali
svoje ideje. Vse skupine so predsta
vile svoje delo in izglasovana je bila
zmagovalna ekipa, ki je predlagala
preureditev šolske galerije v zaba
ven, sproščujoč in družaben kotiček
ter preoblikovanje šolske čitalnice v dijakom prijazen miren prostor. V preteklih tednih smo načrt
tudi udejanjili in opremili šolo s sedežnimi garniturami, fotelji, gugalnicami ter družabnimi igrami.
S končnim videzom in preverjenim udobjem smo dijaki zelo zadovoljni in hkrati ponosni, saj je
sprememba plod naše samostojne domiselnosti in prizadevnosti. 
Vesna Vavtar, 3. a

Predavanje o ukrajinski krizi

Petek, 26.8. – VEČER ZIMZELENIH SLOVENSKIH POPEVK Z ZBOROM SV. NIKOLAJA
LITIJA, z godalnim orkestrom ter s spremljeval
no skupino.
Med počitnicami vabljeni k ogledu stalnih in
občasnih razstav v času uradnih ur:

Od torka do petka: 8.00–12.00
Torek in četrtek: 17.00–19.00
Sobota: 10.00–12.00
Za vodene oglede pa se najavite na
070 430 202 ali na
mestnimuzej@zkms-litija.si.

O LETOŠNJEM TAČKOVEM FESTIVALU

Nepozaben Tačkov teden smo preživeli v družbi številnih
otrok in odraslih, ki so se udeležili dogodkov, ki smo jih
pripravili letos. Veliko se je dogajalo in Taček je prinesel
med najmlajše veliko, veliko veselja!
Festival se je pričel s ponedeljkovimi pravljičnimi uricami
in ogledom Radovednega Tačka v Knjižnici Litija. Obiskale so nas tri skupine učencev s spremlje
valci, ki so si ogledali tudi razstavo natečajnih del in se razveselili obiska Tačka.
V Glasbeni šoli Litija je odlična predstava s predstavi
tvijo instrumentov in plesa najmlajše popeljala v glas
beni svet in seveda tudi obisk Tačka ni manjkal.
V sredo so otroci iz Vrtca Medvedek skupaj s Tačkom
obiskali Mestni muzej Litija in si pogledali dve epizodi
Radovednega Tačka.
Tačkov sprehod po Nacetovi Litiji je želel osebnost
Naceta Simončiča in njegovega ustvarjanja približati
čim več ljudem. S panoji, nameščenimi od Nacetovega
spomenika do lekarne, smo opisali življenje in delo Na
ceta Simončiča. Vsebina obiskovalce nagovarja preko
teksta, fotografij, posnetkov lutk in avdio posnetkov, ki
jih obiskovalec posluša preko svojega telefona. Panoji bodo na ogled do konca junija.
Projekt je plod vsebinskega in tehničnega sodelovanje ZKMŠ Litija in Knjižnice Litija, panoje
je oblikoval študent oblikovanja Filip Jereb. Sprehod, ki sta ga vodili Tina Šuštaršič in Andreja
Štuhec, so polepšali glasbeni nastopi učencev iz GŠ Litija-Šmartno; bobnali so Marko Cvikl, Jurij
Bregar, Marcel Pirmansek, s tubama pa sta nastopila Annej Muhič in Luka Korošec – pomagala
sta tudi mentorja prof. Nebojša Dačković in Uroš Hribar.
Četrtkovo in petkovo dopoldne sta bila v znamenju gledališča. V torek so nas obiskali otroci iz vrt
cev in si ogledali odlično predstavo Lutkovnega gle
dališča Velenje Hop z volkom v pravljico, spoznali
pa so tudi delo psa pomočnika in sicer je delo pred
stavil g. David Pogačnik. V petek so Kulturni center
napolnili šolarji prve triade in bili navdušeni nad
predstavo V knjigi skriti zaklad, Zavoda Enostavno
prijatelji. V parku pa so spoznali g. Nina Batagelja,
invalida, ki je odgovarjal na vsa radovedna vpraša
nja otrok. Z njim je bil tudi njegov pomočnik, kuža
Ben in veliko zanimivega smo se vsi naučili. Hvala
za navezo Mateji Šteferl, litijski uspešni kinologinji.
Delo s svojo psičko Ajšo (tudi Tačko pomagačko) je predstavila tudi domačinka Mateja Premk.
Petkovi popoldnevi so rezervirani za zaključni dogodek. Mlada litijska glasbena skupina F.R.E.Š so
se posebej za to priložnost naučili otroške in znane pop pesmi in so navdušili. Pestro je bilo do
gajanje na stojnicah… Knjižnica z delavnicami, s Tačkami pomagačkami, z branjem pod kostanji,
z nami je bila pasja frizerka Tina (Ruthtina Litija), Veterinarka Eva (Veterina Gaber), Društvo Tačke
in Repki iz Hotiča, Okrepčevalnica Kuhla s Tačkovimi palačinkami in sladoledom, polne pridnih
ustvarjalcev so bile delavnice Mladinskega centra Litija. Pestro je bilo ob Tačkovem kolesu sreče
in v parku ni manjkalo kosmatih štirinožnih prijateljev.
Podeljene so bile nagrade vsem najboljšim na Tačkovem likovnem natečaju z letošnjo temo Pasji
pomočnik. Prispelo je 245 likovnih del – in eno literarno. Komisija v sestavi Danijela Kunc, Joža
Ocepek in Sonja Perme je izbrala 10 najlepših
del (in tudi literarno). Bila so razstavljena na za
ključni petkovi prireditvi. Vsa prispela dela so na
ogled v galeriji Knjižnice Litija do konca počitnic.
Poln park zadovoljnih obiskovalcev, malih in ve
likih je nagradilo še sončno vreme. Program je
povezovala simpatična in zgovorna Valerija Rot
z Zavoda Enostavno prijatelji in Taček. Ja, naš
Taček pa s svojim prihodom vedno prejme ne
šteto objemov in srečnih pogledov, zato so imeli
fotografi res veliko dela.
Hvala vsem sodelujočim. Več na spletni strani kclitija.si Hvala vsem vzgojiteljicam, učiteljicam in
staršem, za zaupanje. Spremljajte Tačkov facebook in Instagram profil, kjer so objavljene fotogra
fije iz vseh letošnjih dogodkov! Nasnidenje naslednje leto!
ZKMŠ Litija in Knjižnica Litija

V okviru dneva Evropske unije smo na naši gimnaziji gostili evropskega poslanca Klemna Grošlja,
doktorja znanosti, politika in izjemnega poznavalca političnih razmer v Evropi.
Obiskal nas je z namenom, da nam predstavi zgodovinsko ozadje ukrajinske krize ter posledice,
ki jih ta prinaša. Dijaki in profesorji smo do zadnjega kotička napolnili šolsko predavalnico in s
tem pokazali veliko zanimanje za aktualno dogajanje v svetu. Njegovo predavanje je osvetlilo
tudi davne začetke rusko-ukrajinskega spora, Ukrajina je bila namreč od 13. stoletja del ruskega
imperija, ko je ta začela tkati tesnejše vezi z zahodom, pa so se njuni mednarodni odnosi skrhali,
saj Rusija Ukrajince še vedno šteje kot del svojega naroda. Spregovoril je o geopolitiki obeh držav
ter poudaril, da ima Rusija še vedno, kljub močnim sankcijam Evropske Unije, odprto obsežno
trgovanje z državami, ki jih proti njej niso uvedle.
Mnogo vprašanj o prepletu dogajanj, ki smo jih dijaki postavljali predavatelju, ostaja zaradi stalno
spreminjajoče se politične situacije še vedno odprtih.
Mirjam Škarja, 4. b

KNJIŽNICA LITIJA
Poletavci

Knjižnica Litija mlade bralce Po
letavce in NajPOletavce vabi k
poletnemu branju. Letošnji nag
radi za izžrebanega bosta set za
badminton in set za tenis na plaži
(prispeva ju Hervis).
Pravila sodelovanja so objavljena na spletni
strani knjižnice, zgibanke dobite v naših kn
jižnicah (in na spletu). Projekt se zaključi sep
tembra: z žrebanjem in podelitvijo priznanj in
majic. Več na poletavci.si, oziroma na spletni
strani Knjižnice Litija.

Zaposleni Knjižnice Litija, varuhi čitalniškega
drevesa danes…

Bralna značka-bralna majčka
2021/2022

Branje za bralno značko se je zaključilo. Letos
je bralo 1186 osnovnošolcev in 231 cicibanov.
Pri projektu, ki vključuje oblikovanje motivov,
nakup in tisk majic in je za knjižnico velik fi
nančni zalogaj, so nam pomagali donatorji:
TSC Laba d.o.o., Dobrdim d.o.o., KPS d.o.o.,
Založba Epistola d.o.o., Telekomunikacije Breskvar s.p., Slikopleskarstvo Marjan
Jereb s.p., Trgograd d.o.o., Predilnica Litija d.d., Palva d.o.o., Elektro Jani s.p., Herz
d.o.o. in Makplast d.o.o. Majice smo že izro
čili osnovnim šolam in vrtcem. Vsem prisrčna
hvala za pomoč v projektu spodbujanja bran
ja pri mladih, vsem mladim bralcem čestitke,
mentorjem pa hvala za pomoč.

Poletni delovni čas

V poletnih mesecih splošne knjižnice posluje
mo po poletnem urniku: julija in avgusta bosta
knjižnici v Litiji in Šmartnem odprti pol dneva:
- ob ponedeljkih in četrtkih popol
dan, od 12. do 19. ure.
- ob torkih, sredah in petkih pa do
poldan, med 7.30 in 14. 30., z izje
mo Knjižnice Šmartno, ki je ob sre
dah zaprta.
Urnik bo objavljen tudi na naših
knjižnicah in spletni strani – tudi za
potujoči knjižnici Vače in Gabrovka
(odprti vsakih 14 dni).

S pravljico nad dolgčas!

Počitnice bomo v litijski osrednji
knjižnici s pravljico in ustvarjanjem
polepšali vsako sredo v juliju in av
gustu - od 10. do 11. ure.Da bomo
pripravili primerno količino mate
rialov za ustvarjanje, so zaželene
predhodne prijave (telefonsko ali na
mail: info@knjiznica-litija.si) najpo
zneje do ponedeljka.

150. obletnica
Narodne čitalnice
v Šmartnem pri Litiji

Glede na odzive obiskovalcev na
gradu, ki so prišli kljub hudi nevihti,
tudi stanovskih kolegic iz Slovenske
Bistrice in Ljubljane, smo knjižničar
ji pripravili izjemno slovesnost: kot
voditelji programa smo nastopili vsi

Ditka – uglašena z imenitno poezijo

Pozorna publika – poleg župana
Občine Šmartno je predsednica Združenja
splošnih knjižnic, slavnostna govornica,
Vesna Horžen.

zaposleni, za glasbo je poskrbela Ditka s sku
pino, slavnostna govornica je bila predsednica
Združenja splošnih knjižnic, Vesna Horžen.
Samo v slogi je moč, s pravim ravnanjem pa
drevo, ki so ga posadili ustanovitelji čitalnice,
raste še danes. 
Foto Marjan Janežič
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Raznolika ponudba lokalnih izdelkov v butični
trgovinici rudnika Sitarjevec in v TIC Litija

Ste morda včasih v zadregi, kam na sobotni ali
nedeljski izlet? Imate obiske, pa ne veste kam bi
jih povabili na okusno kosilo, ki diši po lokalnih
jedeh? Povabljeni ste na praznovanje, pa ste brez
ideje za izbor darila? Na vsa vprašanja vam bodo
odgovorili in vas postregli v Turistično informacijskem centru (TIC)
Litija in v butični trgovinici Rudnika Sitarjevec Litija, ki se nahaja v
recepciji rudnika Sitarjevec.
Poleg informacij o turistični ponudni lokalnega okolja, o mreži ko
lesarkah in pohodniških poti ter drugi turistični ponudbi vam bodo
zaposleni predstavili pester nabor lokalnih izdelkov. Posebnost izdelkov v TIC Litija in butični
trgovinici pred rudnikom Sitarjevec so izdelki, ki nosijo certifikat kakovosti Srce Slovenije. Gre za
izbrane izdelke, ki glede na strokovne kriterije dosegajo izjemno kakovost in dajejo območju ter
znamki Srca Slovenije poseben pečat in edinstvenost.
Letošnjo pomlad smo v TIC Litija intenzivno razvijali nove izdelke, zanimive za obiskovalce. Po
trebe so se kazale predvsem na lokaciji rudnika, kjer so obiskovalci povpraševali po lokalnih spo
minkih. Nabor spominkov smo tako razširili, zato tako v TIC Litija kot v butični trgovinici rudnika
vsakdo najde zase kaj primernega. V ponudbi so rokodelski in tudi prehrambni izdelki.
V mesecu juniju in juliju je v TIC Litija na ogled tudi razstava unikatnih izdelkov iz premoga.
Pred 20. milijoni leti je Slovenijo prekrival divji pragozd in močvirje, v katerega takrat ni stopila
človeška noga. V tišini in soncu so se kopala drevesa in uživala svoj mir. Ko pa se je njihov čas
zaključil, niso strohnela, temveč so padla v močvirje in potonila v čas. Drevesa so se preobrazila
v novo obliko in so po dolgem času spet obsijana s soncem, saj jih oblikovalka Marjeta Hribar
iz Zagorja ob Savi ročno oblikuje v nakit, pod imenom KUOLMi. Vljudno vabljeni k ogledu in
nakupu. 
TIC Litija

VOŠČILO SVETA MESTNE SKUPNOSTI LITIJA
ZA DAN DRŽAVNOSTI

Dan slovenske državnosti, 25. junij, je
praznik, ki nas, državljanke in državljane
Republike Slovenije, spominja na prelomni
čas pred enaintridesetimi leti, leta 1991.
Ponosni smo na dogodke, ki so ustvarjali
temelje slovenske države, njene samostojnosti in
suverenosti.

Ob prazniku naše domovine 25. juniju,
DNEVU DRŽAVNOSTI, vam iskreno čestitam in želim prijetno praznovanje.


Boris Doblekar, predsednik sveta Mestne skupnosti Litija

Parada učenja prvič v Litiji

Ob prihodu v Litijo pogosto prečkam parkirni prostor – tistega pred Staro so
dnijo. Zjutraj je največkrat poln avtomobilov in kdor želi tam pustiti svoje vozilo
po osmi uri zjutraj, mora imeti veliko srečo, da še dobi kako prosto mesto.
Nekega dne v maju pa se je zgodilo, da prav nihče ni mogel tam parkirati. Že
od jutra se je namreč postavljalo, gradilo, okraševalo, načrtovalo in zbiralo.
To je bila sreda, 25. 5., ko je bila pozornost vseh Litijanov in drugih naključnih ali nenaključnih
obiskovalcev usmerjena prav na to parkirišče. Dogajanje je naznanjalo skorajšnji pričetek vrhun
ca Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) – PARADE UČENJA. Tokrat je Parada učenja potekala
prvič tudi v Litiji, organizator dogodka pa je bil Izobraževalni center Geoss d.o.o., ki je v družbi
številnih lokalnih in tudi organizacij iz širšega območja
Slovenije poskrbel za nepozaben poklon učenju. Časten
naziv ambasadorke učenja je na dogodku prejela gospa
Milena Dimec, predsednica Društva Univerza za tretje ži
vljenjsko obdobje Litija – Šmartno (U3), ki se aktivno in
nespregledljivo zavzema za živost učenja v našem okolju
in širše. Ob glasbenih, plesnih, gledaliških, literarnih in
izobraževalnih odrskih aktivnostih in pestrih ustvarjalnih
ter kulinaričnih izkušnjah smo si bogatili duše vse do
večera. Dogodka se je udeležilo veliko število obiskoval
cev – od domačinov, do šol in vrtcev. Naj vam utrinki na
fotografijah povedo, kakšno vzdušje je preplavilo Litijo
tistega vročega in razigranega dne.
Hvala vsem sodelujočim organizacijam na Paradi učenja:
Dani dotik Danjela Žurga s.p., Društvo Lila, Društvo Ra
znolikost, Društvo šola zdravja Litija, Društvo Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija – Šmartno, Glasbena
šola Litija-Šmartno, Gerontološki raziskovalni inštitut,
Javni zavod Bogenšperk, Okrepčevalnica Kuhla, KD Pavle
Voje Polšnik, Knjižnica Litija, KUD Jevnica, Mestni muzej
Litija, OŠ Gradec, Društvo Svetal, RKS Območno združe
nje Litija, Skupnost VSŠ, Studio Frizur
ca Zorana Zorica Ulčar s.p., TIC Litija,
VDC Zasavje, enota Litija, Zdravstveni
dom Litija, ZLHT – Regionalni center
NVO, Pihalni orkester Litija, Country
plesna skupina Bizonke.
Tedni vseživljenjskega učenja so potekali od 9. 5.–12. 6. 2022 in so nudili
številne brezplačne prireditve, poveza
ne z učenjem in izobraževanjem. V ak
ciji je sodelovalo preko 30 izvajalcev z
več kot 40 brezplačnimi dogodki. Pro
jekt TVU denarno podpira Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.

EXATLON NA PODRUŽNIČNI ŠOLI SAVA

V sredo, 1. 6. 2022, so učitelji in učenci POŠ Sava pripravili športno popoldne. V sodelovanju
z udeležencema resničnostnega šova Exatlon Slovenije, Laro Deu in Samom Petjetom, so se
učenci pomerili v različnih športnih poligonih. Športnega druženja so se udeležili skoraj vsi učenci
in njihovi starši. Učenci so vse športne poligone uspešno opravili in na koncu prejeli simbolno

VRTEC LITIJA
NAJDIHOJCA

Pa jo bomo dočakali – novo Najdihojco namreč. Na žalost pa to vključuje tudi ruše
nje stare stavbe, ki jo bodo tako otroci kot odrasli, sploh tisti, ki smo jo nekoč sami
obiskovali, pogrešali. Ampak
tako je. Vsak nov začetek po
meni tudi nek konec. In obra
tno. Najdihojčki pa smo osta
li brez vrtca. Oddelki gostujemo po mestu.
Najmlajši, Polžki, Pikapolonice in Medvedki
so se pridružili prijateljem v enoti Ribica, Go
senice in Ježki so napolnili baletno dvorano v
športni dvorani, Zajčki so se nastanili v enoti
Medvedek, Čebelice pa se navajamo na šol
ske hodnike v Osnovni šoli Gradec.
Vsi se večkrat sprehodimo po Rozmanovem
trgu in opazujemo delo na gradbišču. Kadar
medaljo. Vmes so imeli priložnost spoznati gosta, se z njima fotografirati in pridobiti avtograme. se na teh potepanjih srečamo, si utrgamo
Po dveh urah tekmovanja so si učenci prislužili manjšo pogostitev in si imeli možnost ogledati ter nekaj minutk za pogovor, če je možno, tudi za igro. Ob tem čutimo, da se že pošteno pogrešamo.
navijati za svoje starše, ki so se prav tako preizkusili v športnem poligonu. Na koncu so domov vsi Vsi že komaj čakamo, da se ponovno srečamo pod eno streho v novi stavbi Najdi
odšli zadovoljni in nasmejanih ust.
Karolina Aškerc hojce. Zgodbo prvih 50 let smo skušali podoživeti v kratkem filmu, ki si ga lahko
ogledate s skeniranjem priložene sli
ke QR kode. Morda se v njem najde
tudi še kdo od vas?
LYMSKA BORELIOZA
KO SE ZBUDIJO KLOPI

Ema Knežević, vodja enote Najdihojca
Borelioza je bakterijska bolezen, ki običajno poteka v treh

fazah. Za prvo so značilne kožne spremembe, ki se kažejo kot
neboleč izpuščaj z rdečim robom, ki v sredici bledi in dobiva
obliko kolobarja. V tem primeru je potreben obisk zdravnika,
da predpiše ustrezno zdravljenje z antibiotikom. Druga in tretja
faza lahko sledi več mesecev ali celo let po okužbi in prizadene
številne organe.

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS

S toplejšimi dnevi postanejo aktivni tudi klopi, ki se pri hranjenju
s krvjo toplokrvnih živali lahko okužijo in okužbo prenašajo
naprej. Ko gremo v naravo, se zaščitimo s primernimi oblačili
in repelenti, in se po vrnitvi natančno pregledamo. Če opazimo
prisesanega klopa, ga čimprej odstranimo s primerno pinceto.
Mesto vboda opazujemo več tednov in v primeru simptomov
Lymske borelioze ali KME nemudoma obiščemo zdravnika.

KME je virusna bolezen osrednjega živčevja. Prva faza se kaže
s simptomi, podobnimi prehladu: vročina, bolečine v mišicah
in sklepih, glavobol, utrujenost. Sledi izboljšanje brez posebnih
težav. Za drugo fazo je značilna visoka temperatura in znaki
prizadetosti osrednjega živčevja, zdravljenje pa praviloma
poteka bolnišnično. Zdravila proti virusu KME ni, najbolj
ustrezna zaščita je cepljenje, ki se priporoča vsem, ki se veliko
gibljejo v naravi ali živijo na območjih z večjo pojavnostjo KME.
Za pomoč in nasvete glede ohranjanja vašega zdravja se vedno
lahko obrnete na farmacevte v vseh enotah JZ Mestne lekarne.
Klavdija Grum, mag.farm.

BABICE IN DEDKI NA OBISKU
V ENOTI MEDVEDEK

Bi se gnetli na tej metli? Seveda, prav radi. Pa smo
se malce gnetli. Tako na metli kot na vrtčevskem
igrišču. Bilo nas je veliko vzgojiteljic, otrok, babic
in dedkov. Vedno je organizacijski zalogaj, kam
namestiti toliko starih staršev, ki v vrtcu obiščejo
svoje vnuke. Pa se nismo ustrašili izziva. Pripravili
smo predstavo Bi se gnetli na tej metli, ki je na
smejala, prestrašila, zabavala in navdušila male in
velike gledalce. Sledile so še razne aktivnosti po
igralnicah: nekateri otroci so zaplesali in zapeli,
drugi pokazali svoje likovne spretnosti in najljubše

igralne kotičke, predstavili svoje prijatelje ter po
kazali svoje izdelke in fotografije. Po hodnikih pa je
zadišalo po kavi piškotih in limonadi. Kljub gneči, ki
je po dveh letih omejitev delovala prav poživljajo
če, smo na novo spletli ali pa okrepili stare vezi, ki
otroku veliko pomenijo. Naslednje leto se bomo z
veseljem ponovno spet gnetli na igrišču in hodnikih
vrtca.
Dunja Gorišek Simončič

6  OBČAN - JUNIJ 2022

ŠOLSTVO / VZGOJA
ključek bralne značke v idiličnem okolju vrta
gradu Bogenšperk. Ob kratkem kulturnem
programu smo imeli poldrugo uro trajajoč
pogovor z avtorjem ene od prebranih knjig,
gospodom Borutom Kraševcem, za sladek
zaključek pa so poskrbeli v grajski kuhinji.
Kolegici Stanislavi se zahvaljujem za skrb za
našo duhovno rast, ostale kolege pa vabim,
da se nam jeseni pridružijo v zgledu učencem
in staršem, da je dvig bralne kulture izjemne
ga pomena za posameznika in skupnost.
Damjan Štrus

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Razstava Bolnica Franja

V maju smo na Osnovni šoli Gradec v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija gostili
razstavo Bolnica Franja, ki je enkraten spomenik človečnosti, tovarištva in solidar
nosti iz druge svetovne vojne. Razstava je trajala en mesec in v tem času so si jo
ogledali učenci OŠ Gradec, OŠ Ivana Cankarja z Vrhnike, OŠ Ivana Okrogarja iz Za
gorja, OŠ Šmartno ter številni posamezniki. Med najzanimivejšemi dejstvi izstopa
podatek o ranjencu Viljemu Rapplu iz Gabrovke, ki je bil pokopan na pokopališču bolnice Franje.
Partizanska bolnica Franja je leta 2015 prejela znak evropske dediščine. Ta jo uvršča med
območja s pomembnim delom skupne evropske zgodovine in kulture. Njegove vrednote – hu
manost, solidarnost, strpnost, povezovanje in medkulturni dialog – sodijo v vrh vrednostnega
sistema današnje združene Evrope.
Anita Mirjanić

Spet na odru

Po krepkih dveh letih koncertnega premora so se v maju mladinski pevski zbori OŠ Gradec vrnili
na oder! Glasilke so najprej preizkusili na letnem tradicionalnem koncertu OŠ Gradec poje, nada
ljevali pa v iskrivem tempu v soboto, 21. 5. 2022, ko so se odzvali povabilu Društva upokojencev
Litija in zapeli na Geossu ob 40. obletnici postavitve obeležja v slovenskem geometričnem sre
dišču. Pevsko sezono so zaključili na vseslovenskem dogodku Zborovski BUM. Gre za zborovsko
prireditev v organizaciji Zavoda za šolstvo RS in Javnega sklada RS. V športni dvorani Gimnazije
Litija so 27. 5. 2022 skupaj zapeli pevci iz OŠ Gradec s POŠ Vače, OŠ Šmartno, OŠ Litija in OŠ
Gabrovka-Dole. Iz okoli 200 grl so pod vodstvom zborovodkinj Ane Tori, Tadeje Kreča, Neje Debe
ljak in Anite Medvešek zazvenele novitete, napisane prav za to priložnost, pa tudi zelo znane, že
kar ponarodele pesmi. Druženje so pevci nadaljevali ob pici, za kar se zahvaljujemo Darku Vidicu
z JSKD Litija. Starejši pevci OŠ Gradec so tako s pesmijo razveselili množico ljudi. Navdahnjeni z
ubranimi zvoki in novimi pevskimi prijateljstvi močno držimo pesti, da nam pesem ne bo nikdar
več odvzeta. 
Ana Tori

Eno zlato in štiri srebrna priznanja na državnem tekmovanju Logična pošast

V soboto, 21. 5. 2022, se je 9 učencev naše šole udeležilo državnega tekmovanja Logična pošast v
Novem mestu. Naloge iz logike so bile precej zahtevne, vendar so učenci kljub temu dosegli odličen
rezultat. Mia Močilnikar je dosegla zlato priznanje, Ajda Koželj, Anja Miklič, Brina Pok in Urban
Indof pa srebrno priznanje. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!
Astrid Žibert

Nagrada na natečaju društva matematikov, fizikov in astronomov

V okviru letošnjega mednarodnega dneva matematike, ki smo ga obeležili 14. marca 2022, je že
tretje leto potekal natečaj DMFA, letos pod sloganom „Matematika združuje“. Na natečaju so iskali
najlepšo in najbolj domiselno matematično tablo, ki so jo popisali učenci in učenke. Prejeli so več
kot 100 izdelkov, med njimi tudi matematično tablo
učenk 9. razreda POŠ Vače.
Učenke so na tabli predstavile svoje razmišljanje o
tem, kako matematika združuje. Ne združuje le ljudi,
ki se skupaj učijo ali se s pomočjo navigacije najde
jo, združuje tudi razpolovišče stranice z nasprotnim
ogliščem preko težiščnice, oglišča trikotnika s po
močjo očrtane krožnice ali diagonale, dve količini,
ki sta povezani preko funkcije, geometrijska telesa
z obrazci za izračun površine in prostornine … Mate
matika lahko združi različne svetove, različne šolske
predmete, včasih (na to nismo najbolj ponosni) pa
tudi ocenjevanje s strahom. Z veseljem sporočamo, da so si dekleta “pririsala” nagrado. Na šolo
smo že prejeli velik komplet za sestavljanje poliedrov.
Mentorica Astrid Žibert

Izjemni uspehi mladih glasbenikov oš gradec

V šolskem letu 2021/22 so se mladi glasbeniki OŠ Gradec udeležili dveh tekmovanj. Na držav
nem tekmovanju Glasbena olimpijada sta učenki Lucija Godec in Zoja Rokavec dosegli srebrno
priznanje. Tekmovanje je obsežno, saj se morajo tekmovalci izkazati kot pevci – interpreti - ter
skladatelji, a tudi kot poznavalci glasbene zgodovine, glasbene teorije in aktualnih dogodkov. V
maju pa se je Mark Šket udeležil mednarodnega tekmovanja Oskar Rieding za mlade skladatelje.
Za svojo avtorsko skladbo Peace Within the Storm za solo harmoniko je v kategoriji od 11 do 13
let je prejel zlato plaketo in zato nastopil tudi na gala koncertu nagrajencev v prelepi in izjemno
akustični Kristalni dvorani v Rogaški Slatini. Iskrene čestitke vsem trem! Mentorica Ana Tori

VRTEC - OŠ GABROVKA DOLE
40 let vrtca Čebelica v Gabrovki

Vrtec naš praznuje okrogli jubilej,
že 40 jih šteje, veselo še naprej.
V začetku samo sedem otrok je v njem bilo,
število pridno raste, nas kmalu bo že sto.

Tako kot poje pesmica, se je začelo pred štiridesetimi leti in marsikaj se je v tem času spremenilo.
Iz enega oddelka s sedmimi otroki smo prišli na pet oddelkov (štirje kombinirani in en prvega sta
rostnega obdobja).
Kombinirani od
delek imamo tudi
na Dolah. In res
nas bo kmalu sto.
V tem času smo
dobili nov vrtec z
dvema oddelkoma
v Gabrovki, ki je bil
nujno potreben, da
zadostimo vsem
potrebam in sprej
memo vse otroke,
ki potrebujejo var
stvo. Tudi na Dolah
smo dobili nove
prostore vrtca za
en oddelek, pred tem smo gostovali v učilnici šole. Tako sedaj delujemo na treh lokacijah. Na
vseh lokacijah smo uredili nova igrišča z igrali.
40-letnico smo proslavili na prijeten, prisrčen način z nastopom otrok, ki so »Vrtec Čebelica«
obdarili, kot to znajo oni. Prek plesne uprizoritve so Zmajčki povabili čebelico na travnik med
rože, najmlajši Medvedki so z njo zarajali, Metuljčki so ji podarili skupinsko sliko, Želvice darilo z
vrednotami ljubezni, prijateljstva in sreče, Pikapolonice so ji pripravile torto.
Hvala »Vrtec Čebelica«, da nas že toliko let sprejemaš pod svojo streho, kjer smo na varnem, do
kler se ne vrnejo naši starši, se imamo lepo, uživamo s prijatelji in se marsičesa novega naučimo.
Našega praznovanja so se poleg staršev in starih staršev otrok udeležile tudi nekatere nekdanje
strokovne delavke, naši prijatelji, sodelavci, župan Občine Litija Franci Rokavec in Nives Zore,
vodja Oddelka za predšolsko vzgojo.
Hvala Julija Cilenšek, tudi nekdanja varovanka vrtca, da si povezovala naše praznovanje.
Vse najboljše naš dragi »Vrtec Čebelica«.
Za male čebelice vodja Vrtca Čebelica Marinka Lenart

Juhuhu, plavalni tečaj je tu

podružničnih šol z Vač, iz Kresnic, Hotiča in Jevnice ter orkester kljunastih flavt s POŠ Vače. Ogledali
smo si tudi grajski ples v izvedbi učencev 7. c razreda. S prireditvijo smo zaključili celoletni šolski
projekt Radovedni Valvasor in preživeli lep glasbeni večer. Špela Hribar Maglić in Tadeja Resnik

V mesecu maju
smo s 17 pred
šolskimi otroki
pet dni z avto
busom hiteli v
OŠ Šmartno pri
Litiji, kjer sta
nas čakala in
se z nami igrala
ter nas veliko
naučila plaval
na učitelja g. Si
mon in g. Rok.
S prvimi izku
šnjami v vodi
pogosto izražamo »plavalno abecedo«, kjer otroci poleg lastnosti vode spoznavajo tudi nov način
gibanja in osvajajo spretnosti v vodi. Prinaša jim veselje in zadovoljstvo. Plavalno opismenjevanje
smo pričeli s čofotanjem v vodi, hojo, zajemanjem vode v dlan, potapljanjem glave, poskakova
njem v vodi itd.
Plavalna učitelja imata na tečaju dve skupini otrok in tako dovolj časa, da se vsakemu otroku
posvetita tudi individualno. Nekateri otroci so na tečaju osvojili prve plavalne zamahe, drugi pa
svoje plavalne veščine nadgradili.
Poleg veščin plavanja smo razvijali veščine samostojnosti ob, na in v vodi. Otroke na plavalni
tečaj spremljamo delavci vrtca. Otroci s ponosom in navdušenjem pripovedujejo o vtisih iz pla
valnega tečaja, kar daje potrditev, da delujemo v pravi smeri. Za male plavalce Jasna Mulec

Pravljična noč na POŠ Hotič

Živalski vrt v malem

OŠ Gradec poje

V četrtek, 19. 5. 2022, se je v dvorani Gimnazije Litija odvila prireditev OŠ Gradec poje z naslovom
Radovedni Valvasor. Skozi prireditev sta nam voditelja Žiga Žurga in Zoja Rokavec predstavila življe
nje in delo polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, predstavili pa so se pevski zbori OŠ Gradec in

V petek, 27. maja 2022, so učenci prve triade Podružnične osnovne šole Hotič noč preživeli v šoli.
Ves teden so neučakano pričakovali petek, ko so pozno popoldne vendarle s spalnimi vrečami in
skrbno pripravljenimi torbami prišli v šolo. Najprej so z učiteljicama pripravili učilnico – na tla so po
ložili blazine in nanje svoje spalne vreče, nato pa so zunaj po
tekale razne športne igre, poslušali smo glasbo in se zabavali.
Proti večeru nas je obiskala knjižničarka z matične šole, gospa
Stanka Sirk. Učencem je predstavila in zaigrala ljudsko pravlji
co o Kurentu in učenci so z navdušenjem poslušali junakove
prigode. Po pravljici je sledilo malce sladkanja, še nekaj igre
na prostem in prihod starejših učencev, ki so imeli filmski ve
čer. Ko se je zvečerilo, smo pojedli še večerjo, si umili zobe in
skočili v pižame. Pogledali smo kratko risanko in se nato podali
vsak v svoj svet sanj. Ampak saj veste, kako pravi slovenski
pregovor: Rana ura, zlata ura. Tega pregovora so se učenci kot pribito držali, zato zjutraj nismo bili
ravno naspani, vsi pa so bili nasmejani do ušes, ko so že tako zgodaj, še v pižamah, zagledali svoje
sošolce. Pojedli smo zajtrk in pospravili učilnico, nato pa se že začeli poslavljati. Obljubili smo si, da
kaj takšnega zagotovo še ponovimo.
Nika Koprivnikar

Zaključek učiteljske bralne značke

V letošnjem šolskem letu je bila z namenom popularizacije branja in dviga bralne kulture tudi med
zaposlenimi na Osnovni šoli Gradec načrtovana in izpeljana bralna značka za strokovne delav
ce. Dejavnost je bila dobro sprejeta in jo nameravamo na šoli krepiti tudi v prihodnje. V torek,
17. 5. 2022, je glavna organizatorica te dejavnosti, šolska knjižničarka Stanislava Sirk, pripravila za

V okviru sodelovanja s
starši smo dobili pova
bilo Zarjine mamice, da
nam pokažejo svoje do
mače živali – ljubljenč
ke. Prepričani sva bili,
da bo to otrokom zelo
zanimivo. Živali na otro
ke delujejo pozitivno,
pomirjajoče.
Na Brezovo smo se pe
ljali s kombijem. Že vo
žnja s kombijem je otro
ke navdušila. Prijeten
sprejem Zarjine mami
ce in veliko navdušenje
Zarje je prineslo še dodatno pozitivno energijo. Večina otrok je uživala v božanju, hranjenju in
crkljanju živali (želve, pitona, košute, ponija, kozic, kokošk, muc, kužkov, dihurja ...). Pravi živalski
vrt v malem. Nekaj otrok pa je živali le z velikim zanimanjem opazovalo. A vsak zase je užival na
poseben način.
Starejši otroci smo se v vrtec vrnili peš, mlajši pa le del poti. Krasen dan je za nami. Hvala Zarji in
njeni mamici za prijetno obogateno dopoldne, ki nam bo ostalo v prijetnem spominu.
Za male pikapolonice Marinka in Jasna
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Zaključna prireditev OŠ Litija V znanju je moč

V torek 31. maja 2022 ob 17. uri
je v Športni dvorani Litija poteka
la zaključna prireditev OŠ Litija V
znanju je moč. Na njej so učenci
predstavili uspehe na tekmovanjih iz znanja,
na športnem in kulturnem področju, predsta
vili so tudi mednarodne Erasmus + projekte.
V programu so nastopili člani pevskega zbora
matične in podružnične šole Sava, učiteljski
pevski zbor, recitatorji matične in podružnične
šole Polšnik, plesne skupine matične šole ter
podružnice s prilagojenim programom, plesna
skupina NLP, učitelji in tudi starši. Uspehe so

predstavili z video predstavitvami, voditelji
so potovali z avtobusom, športne dosežke so
napovedali četrtošolci in petošolci s koreo
grafijo navijaške himne. Publika je poslušala,
kako zveni spor med starši in otroci v različnih
jezikih, slišala avtorske pesmi učencev, obču
dovala plesne koreografije Tjaše Dražumerič,
Sandre Rihter, Alenke Vidgaj ter Tadeja Prem
ka. Glasbeno taktirko je vihtela Neja Debeljak,
Vanja Arhnaver pa jezikovno. Prireditev je bila
sproščena, igriva, kreativna. Scenarij je napi
sala Jana Štojs, za sceno sta poskrbeli Barbara
Klanšek in Marija Bregar Hostnik, za multime
dijo so skrbeli Anita Eltrin, Matjaž Bizilj in Mi
klavž Šef.

Državno tekmovanje iz fizike za
zlata in srebrna Stefanova priznanja

V soboto 14. 5. 2022
je v Ljubljani na Peda
goški fakulteti pote
kalo državno tekmo
vanje iz fizike za zlata
in srebrna Stefanova
priznanja. Tekmova
nja sta se udeležila
Jaka Polesnik iz 9.a
in David Marolt iz 9.b
razreda OŠ Litija. Oba
sta se odlično odreza

la, saj je Jaka Polesnik osvojil zlato Stefanovo
priznanje, David Marolt pa srebrno Stefanovo
priznanje. Na nižjih ravneh tekmovanja pa sta
priznanje osvojila tudi Žiga Cvikl in Žana Berci
eri Povše.
Mentor Robert Buček

Osvojili 14 medalj na atletskem
področnem tekmovanju

V četrtek 26. 5. 2022 so se učenci OŠ Litija ude
ležili področnega prvenstva v atletiki, ki ga je or
ganizirala OŠ NHR Hrastnik. Atletskega mitinga
na prenovljenem stadionu se je udeležilo okrog
300 tekmovalcev iz devetih osnovnih šol iz regi
je. Osnovno šolo Litija je zastopalo 25 tekmo
valcev, ki so na šoli izstopali po svojih atletskih
rezultatih. Na tekmovanju so se vsi atleti maksi
malno potrudili in tekmovali po svojih najboljših
močeh ter dosegli tri prva, sedem drugih in štiri
tretja mesta. Zmagali so: Karmen Zagorc v teku
na 60 m, Patricija Podrenk v teku na 600 m in
Jaka Lukač v metu vortexa. Drugo mesto so do
segli: Tjaša Burja in Zenel Kavaja v metu krogle,
Zarja Žagar v skoku v višino, Ajla Mehulić v metu
vortexa, Markus Auflič v teku na 300 m, Tai Velić
v teku na 60 m in štafeta učenk 4x100m v kateri
so tekle Liana Vuković, Ana Lana Novaković, Pa
tricija Podrenk in Karmen Zagorc. Tretje mesto
so osvojile Nur Oshish v skoku v daljino, Rebeka
Hrovat v metu vortexa, Lina Povše v teku na 300
m in Edina Duraković v skoku v višino. Predvide
vamo, da se bo nekaj učencev s svojimi odlični
mi rezultati uvrstilo na državno tekmovanje.

Karmen Špan

Patricija Podrenk odlična v finalu
državnega tekmovanja

Patricija Podrenk se je z dobrim rezultatom v
teku na 600m na področnem tekmovanju uvr
stila med 20 najboljših tekačic v Sloveniji, ki
so si zagoto
vile nastop
na 600m v
finalu držav
nega tekmo
vanja. Finale
je potekalo
na atletskem
stadionu v
Mariboru 8.
6. 2022. Pa
tricija se je
finalnega teka, kljub temu da z atletskimi tek
movanji nima izkušenj, pogumno lotila in si je
z dobrim tekom pritekla 12. mesto v državi. Za
učenko in Osnovno šolo Litija je to velik uspeh,
saj nimamo nobenih pogojev za resno ukvarja
nje z atletiko.
Karmen Špan

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Odprtje razstave o pticah v litijskem parku ob Savi

V petek, 20. maja 2022, je v Litiji v parku ob Savi potekal dogo
dek ob odprtju razstave Živimo s pticami. Dogodek je potekal v
okviru projekta Ozeleniti mesto Litija. V parku so poleg razstave
o pticah, Živimo s pticami, postavljeni še knjigobežnica, name
njena izmenjavi knjig in valilnice za ptice, ki so jih izdelali učenci Osnovne šole
Litija, Podružnice s prilagojenim programom pod vodstvom mentorja Matjaža
Bizilja. Valilnice so nameščene po drevesih v parku. Prenova parka mestu Liti
ja prinaša prostor, kjer se lahko vsak mimoidoči za trenutek ustavi, prisluhne
petju ptic in se sprosti ob dobri knjigi.
Barbara Klanšek

Dnevi samostojnosti v Ponovičah

Učenci Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, 6. stopnje,
Priprave za življenje in delo, so se skupaj z učiteljicama Sandro
Rihter in Polono Baš Jere v začetku meseca junija udeležili Dnevov
samostojnosti. Organizirala sta jih društvo Lojtra in društvo Sožitje
Litija in Šmartno v okviru projekta Nazaj k naravi, ki ga sofinanci
rata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po
deželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja.
V Ponovičah so se tri dni družili učenci
OŠ Litija, varovanci Varstveno delovnega
centra Litija ter njihove mentorice. Da je vse potekalo po programu in da
so bili dnevi polni zanimivih aktivnosti, sta izvrstno poskrbeli Tina Trdin in
Marjeta Mlakar Agrež, ki sta Dneve samostojnosti tudi načrtovali in or
ganizirali. V treh dneh so z mentorjema z Inštituta za gozdno pedagogiko
spoznavali gozd, zelišča, ustvarjali so z naravnimi materiali, pomagali pri
pletju jagodičevja, postavljali šotore, si pripravili pizze iz krušne peči in
jedi iz žara, ob večerih pa plesali in peli ob harmoniki Marka Krebsa. Za
prijetno počutje sta vseskozi skrbela tudi Mojca in Stane Trdin. Posebno
doživetje je bilo spanje na kozolcu in naša skupna želja je bila, da bi sreča
nja na Ponovičah postala tradicionalna. 
Sandra Rihter

Planinski krožek v mesecu maju

V mesecu maju so se s planinskim krožkom na Podružnici s prilagojenim
programom na pot odpravili dvakrat. Prvič v Veliko Štango in to kar po
pouku ter tako aktivno preživeli prosto popoldne. Pot, ki so jo tudi tokrat
začeli kar izpred Osnovne šole Litija, jim je že poznana, a zato nič manj
zanimiva. Razigrana in klepetava druščina je obujala spomine na predho
dne izlete, delala plane za naprej in uživala v lepem, sončnem dnevu. Drugi
pohod je bil v Ljubljano. Tokrat je bil zbor na železniški postaji v Litiji od
koder so se z vlakom odpeljali do prestolnice. Prometni vrvež mestnega
središča so hitro zapustili in že so se vzpenjali na Golovec. Presenečeni
so bili nad številnimi uhojenimi potmi in rekreativnimi sprehajalci ter nad
dobro označenimi smermi in tablami s poučnimi informacijami. Ustavljali
so se na razglednih točkah s pogledom na mesto. Za piko na i so srečali
še župana mesta Ljubljane. Po spustu v mesto, so se vzpeli na ljubljanski
grad. Tam so se sprehodili po njegovi okolici ter si z zanimanjem ogledali
viteški sejem. Ura je hitro tekla, zato se je bilo potrebno odpraviti nazaj v
smeri Železniške postaje. Še krajši postanek za malico in že so se navdu
šeni peljali v zgornjem nadstropju vlaka proti Litiji. 
Polona Baš Jere

OŠ GABROVKA - DOLE
DOBRODELNI PRIREDITVI OB DNEVU DRUŽIN

V sredo, 25. maja, smo na matični šoli v Gabrovki in na podružnični šoli na Dolah pri
Litiji izpeljali dobrodelni prireditvi, posvečeni svetovnemu dnevu družin, ki ga sicer
praznujemo 18. maja. Rdeča nit
prireditev je bila ljubezen, ki smo
je deležni v krogu svojih domačih
ter nas ohranja in krepi, ko smo
postavljeni pred različne ovire v življenju.
Programa prireditev sta bila enaka, le da so
ga v Gabrovki izvedli gabrovški na Dolah pa
dolski učenci. Občinstvu so se predstavili
oba otroška in mladinska pevska zbora pod
vodstvom Anite Medvešek. Učenci so nas z
recitiranjem pesmi Ljubezen, avtorja Matta
de la Pene, spomnili, kje vse najdemo lju
bezen. Na obeh prireditvah so nastopili Va
nja Bajec, Tadej Bajec, Neža Resnik, Manca
Cerar in Eva Pene. Zaigrali so igrico o veli
kanskem jabolku, ki jo je pod mentorstvom
učiteljice napisal Tadej Bajec. Na obeh prire
ditvah smo zbirali sredstva za pomoč Ukrajin
cem. Skupaj se je zbralo 889,30 EUR, ki smo
jih nakazali na TRR Rdečega križa Slovenije za pomoč beguncem iz Ukrajine. Prisrčna hvala vsem,
ki ste s svojo prisotnostjo na prireditvi in denarnim prispevkom pomagali, da sta prireditvi dosegli
svoj namen. 
Učiteljici Tjaša Brinovec Obolnar in Vesna Kores

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Petkovo popoldne so 27. 5. 2022 v OŠ Gabrovka - Dole
otrokom in odraslim popestrile preventivne dejavnosti z meritvami, tudi letos v organizaciji Zdrave šole v
okviru OŠ.
Aktivnosti smo morali zaradi epidemioloških razmer v pre
teklih dveh letih izpustiti. Zahvaljujemo se zdravstvenim
delavkam Zdravstvenega doma Litija, ki pomagajo pri izpe
ljavi preventivnih dejavnosti za odrasle. Covid 19 je močno
spremenil življenjski slog otrok in odraslih, kar ima negati
ven vpliv na naše zdravje. Osveščanje in aktivno sodelova
nje pri preventivnih dejavnostih ta neželeni vpliv zmanjšuje in preprečuje. Pogovor in svetovanje
ob rezultatih meritev (telesne mase, krvnega tlaka, hitre hoje) daje preventivnim dejavnostim
posebno vrednost. Običajno nam namreč prav za pogovor zmanjka časa, tudi takrat, ko zaradi
zdravstvenih težav obiščemo zdravnika. 
Maja Plazar

SPREJEM PRVOŠOLCEV POŠ DOLE V PODMLADEK RDEČEGA
KRIŽA in SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV TER KRVODAJALCEV

V nedeljo, 29. 5. 2022, je bilo v farni dvorani na Dolah srečanje starejših članov in krvodajalcev, na
katerem so bili prvošolci POŠ Dole sprejeti v podmladek Rdečega križa. Na prireditvi z naslovom:
Skupaj smo nepremagljivi so učenci pripravili kulturni program, ki ga je povezovala ga. Jožica Vr
tačnik. Pelo se je v zboru, recitiralo, plesalo
in igralo na klavir in prečno flavto. Sodelovali
so tudi domači ljudski pevci in harmonikaš
Dušan Kotar. Sledila je podelitev članskih
izkaznic RK vsem štirim prvošolcem, ki v
letošnjem letu obiskujejo 1. razred. Mladim
je čestital predsednik KORK Dole pri Litiji g.
Rudolf Božič in podravnateljica OŠ Gabrovka
- Dole ga. Tadeja Jesenšek. Zaželela sta jim,
da bi znali ravnati v skladu z vrednotami RK in prostovoljno pomagati ljudem v stiski. Po kulturnem
programu je bila pozornost namenjena krvodajalcem. Ga. Jožica Vrtačnik se je v imenu KORK Dole
zahvalila in čestitala vsem tistim plemenitim ljudem, ki sodelujejo na krvodajalskih akcijah in s svojo
krvjo pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Sledilo je družabno srečanje.
Marjeta Mrhar

Terensko delo

V sredo, 18. maja, smo imeli učenci OŠ Gabrovka Dole, ki letos obiskujemo turistično vzgojo, terenski
pouk v Litiji. Najprej smo se odpravili v Turistično in
formacijski center, kjer nam je gospa Mojca Haupt
man predstavila turistične dejavnosti v občini Litija.
Nato smo se odpravili na ogled Rudnika Sitarjevec. Za
spust po vpadniku in hoji po spodnjem rovu smo se
morali tudi primerno obleči in obuti. Ogledali smo si
Glavni rov, ki je najbolj znan po dvorani z limonitnimi
kapniki. Bilo je prav posebno doživetje. Terensko delo
smo zaključili z raziskovanjem kulturne dediščine v Li
tiji ter se posladkali s sladoledom.

Urška Mejaš in Erin Vešligaj Martinčič
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Kliše v maju

MLADINSKI CENTER LITIJA

Dnevni center med
šolskimi počitnicami
Dnevni center je prostor, kjer lah
ko mladi aktivno preživljajo svoj prosti čas in se
družijo. Na voljo je pestra izbira družabnih in ra
čunalniških iger, materialov in opreme za ustvar
janje in polna skleda malih norih idej. Ves čas je
v centru prisoten mladinski delavec, ki poskrbi,
da mladim ni nikoli dolgčas in pomaga pri ure
sničevanju malih in velikih idej. Med počitnicami
smo odprti od ponedeljka do petka, med 12:00 in
20:00, izjemoma do 21:00.
Športni program za mlade –
odbojka na mivki
Ponovno je tu poletje in čas za malo rekreacije
z mladinskim centrom. Rekreirali se bomo vsako
sredo (junij, julij in avgust) na igrišču športnega
društva Zgornji Log, od 19:00 do 21:00. Prijave
zaželene na info@mclitija.si za več informacij pa
spremljaj http://www.mclitija.si/. Program je
namenjen mladim med 15. in 29. letom starosti.
Družabne igre v parku na Stavbah
27. junija, 4. in 11. julija, od 10.00 do 13.00.
Pridruži se nam v parku na Stavbah, ob ponedel
jkih bomo dopoldne igrali različne družabne igre.
To poletje iščemo prvake v monopoly-u, activi
ty-ju in jengi! Aktivnosti so primerne za otroke
starejše od 10. let!
Športni torek in četrtek
28. in 30. junij ter 5., 7., 12. in 14. julij; 10.00 –
12:00, Igrišče na CKS-ju in park na Stavbah.
Športni torek se bo tradicionalno odvijal na igrišču
na Cesti komandanta Staneta (Rozman›c), Športni
četrtek pa na igrišču na Stavbah pri Kulturnem
centru. Igrali bomo nogomet, košarko, badminton,
odbojko, se preizkusili v poligonu in drugih športnih
igrah. Aktivnosti so primerne za otroke starejše od
10. let!
MC kuha
29. junija in 6. julija 2022, od 10.00 do 12.00.
V okviru programa MC kuha z mladimi preizkuša
mo preproste in hitre recepte, primerne za hitre
in lahke malice ali za hitro potešitev želodčkov
v družbi. Skupaj se bomo lotili priprave sadne
kupe, mešali bomo smotije in vročino preganjali
s sladoledom. Program bo potekal v Mladinskem
centru Litija ali v praku na Stavbah, odvisno od
vremena.
Obisk domačije Paternoster
Zbor pred MC Litija; 13. julij, ob 10:00
13. julij je dan rezerviran za obisk domačije Pa
ternoster v Tenetišah. Izpred Mladinskega centra
Litija se bomo peš odpravili do kmetije, kjer nas
bosta sprejela lastnika Nace in Helena. Razkazala
nam bosta posestvo, pozdravili bomo živali in se
pobliže spoznali z življenjem in delom na kme
tiji. Pa brez skrbi, od tam ne bomo odšli lačni.
Aktivnost je primerna za vse otroke starejše
od 8. let.

Badminton
1., 8. in 15. julij, 10.00 – 12.00, MC Litija ali park
na Stavbah, Na partijo badmintona ste vabljeni ob
petkih. Med 10.00 in 12.00 se dobimo na dvoriš
ču pred MCjem (v primeru vročine pa v parku na
Stavbah) in prekrižamo loparje. Poskrbeli bomo
za osvežitev, ti pa poskrbi za dobro namerjene
udarce. Aktivnost je primerna za otroke starejše
od 10. let.
Hola! Tečaj španščine
Kje? Mestni muzej Litija (Cesta komandanta Sta
neta 2, Litija). Kdaj? Od 4. 7. do 15. 7., od 10:00
do 14:00 (4 pedagoške ure + odmor).
Tečaj bo vodila Maya Choghary, mag. hispanistike
in prof. pedagogike in andragogike, ‘native spe
aker’ nizozemščine, ki ima že več kot 10 let izku
šenj s pedagoškim in andragoškim delom, preva
janjem, prostovoljstvom in govori kar 7! jezikov.
Na 30-urnem tečaju bomo spoznali osnove špan
ščine in kulture špansko govorečega sveta
Prav tako bomo predelali osnove slovnice (obde
lali bomo vse tri glagolske skupine), se naučili šte
ti do 1.000, svojilne zaimke ter razložili rabo raz
ličnih glagolov. Šli bomo skozi špansko fonetiko in
pravopis, a hkrati bomo namenili dober del tudi
kulturi in celo pripravili špansko tortiljo in tapase,
da bo izkušnja s španščino še bolj pristna.
Tečaj je primeren za vse starejše od 14. let. Pri
javnina znaša 30 € na udeleženca, navodila za
plačilo prejmete ob prijavi. Prijave so obvezne in
jih sprejemamo preko prijavnega obrazca dose
gljivega na https://forms.gle/BZWTJx7CmTSc
nWro8, za več informacij poglej na http://www.
mclitija.si.
!

POČITNIŠKI
PROGRAM za
otroke in mlade

DRUGE NOVICE iz MCja

Razstava Z Vegove, z ljubeznijo
V letu 2021 je Javni zavod Mladi zmaji kuriral
TAM-TAMovo Ulično galerijo na Vegovi, v Ljubl
jani. V roke je bila dana mladim, da skozi svoja
čutila prikažejo stanje družbe in jih izrazijo na
plakatu. Dela za razstavišče na prostem so zbira
li preko javnega natečaja Odnos. Vsak mesec je
komisija izbrala najboljše tri in razobesili so jih na
Vegovi ulici, v Ljubljani.
Konkreten rezultat projekta je 30 umetniških del,
interpretacij sedanjosti, ki spodbujajo k ozaveš
čanju trenutnega stanja ali razmišljanja o trenut
ku in kraju. S projektom Z Vegove, z ljubeznijo
želijo rezultate celoletnega ustvarjanja deliti še z
drugimi mladimi in mladinskimi centri po Slovenji
ter na ta način ustvarjati nove odnose. Razstavo
smo otvorili 9. junija, vabimo pa vas, da si jo ogle
date v naši MC galeriji vse do 15. julija.
Gamer‘s club z Anžetom
Ker je med mladimi želja za igranje računalniških
iger velika in ker si ne more vsak privoščiti zmo
gljivega računalnika, smo v mladinskem centru
odprli Gamer’s club, ki bo namenjen prav igranju
računalniških igric. Program Gamer’s cluba pokri
va potrebe vseh igričarjev, tako resnih kot tudi le
radovednih. Program sestavlja prosta igra in je na
sporedu vsak ponedeljek in četrtek od 15:00 do
17:30. 
Tjaša Vidergar

Maj smo začeli z eno
najboljših zabav saj
smo petega v mesecu
bili del že 25. Škisove
tržnice. Dva dni za tem
smo v sodelovanju z
Kulturno izobraževalnim društvom
Pina izvedli že 2 Ideatlon v Litiji, na
njem smo mladi iskali rešitve na
vprašanje: Katere rešitve bi mladim
omogočile kvalitetno in sproščeno
preživljanje prostega časa v lokal
nem okolju? Po procesu zasnove
projektnih idej in predstavitvah,
smo z glasovanjem skupaj nagradili dve ideji, ki si ju lahko preberete na naši FB strani. V maju
smo organizirali 3 sejem gramofonskih plošč, ki je letos združil več kot 30 ljubiteljev analogne
glasbe (slika1). Spoznavali pa smo tudi metode neformalnega učenja na treningu mladinskih
delavcev na Arubi. Tam smo se povezali z mladinskimi delavci iz Sint Maartena, Anguille. Severne
Makedonije, Hrvaške, Srbije in domačini, Arubčani.
Tomaž Gobec

NASVET MODREGA INDIJANCA

Matic je živel v hiši kjer sta bivala tudi babica in dedek. Ko je priha
jal iz šole je prišel k njima na kosilo, potem pa domov. A nekaj časa
so se družili, se pogovarjali in igrali stare družabne igre. Nekega dne
je prišel domov tih in resen. Nič ni rekel, le roke si je umil in sedel za
mizo. Babica in dedek sta ostrmela. Nista bila navajena, da bi bil fant
čisto tiho, zato je bil njihov pogovor slišati približno tako:
»O, joj! Kaj pa je danes s teboj?« je vprašala babica.
»Nič!« je rekel fant.
»Kako nič, če si pa čisto tiho, le gledaš tako grdo, da bi se te še jaz ustrašil,« je rekel ded.
»Tudi jaz mislim tako. Res si videti jezen, zelo jezen,« je spet rekla babica.
»Saj sem jezen!«
»Le kdo te je tako razjezil?« je zanimalo deda.
»Vsi! Ne vem zakaj, ampak res so bili tečni in nesra
mni!«
»Do tebe?« sta rekla oba hkrati.
»Tudi, a ne samo do mene. Matevž je bil nesramen do
Maje ker je imela ponošene hlače, Luka je meni rekel, da
imam staro torbo, Jernej je nagajal Galu, ki je na vozičku.
Potegnil sem se za Gala, pa me je udaril. Tedaj je prišla
učiteljica in oba sva dobila opomin. Ne razumem zakaj
jaz, zato sem jezen!« je kar kipelo iz mladega fanta.
Ded ga je tolažil, babica pa mu je povedala zgodbo o Indijancu.
»Nekoč, davno že, je živel zelo moder Indijanec. Rdeči ptič iz plemena Sujev. Bil je preudaren in
umirjen, zato so pogosto hodili k njemu po pomoč in nasvet. Nekega dne je prišla mlada mama in
ga vprašala kaj naj naredi s sinom, ki je večkrat tako jezen, da vse razmeče in razbije. Rekel ji je
tako: ‚Pripelji ga k meni, pa se bova midva pogovorila.‘ Mama je odšla, Indijanec pa si je pripravil
dolgo palico.«
»Palico? Ga je hotel pretepsti,« se je prestrašil Matic.
»Poslušaj pa boš videl,« mu je rekel ded.
Zdaj je bil fant že miren in komaj je čakal kako se bo končala ta zgodba s palico.
»Ko je prišel, mu je stari Indijanec pokazal palico in mu razložil: ‚Poglej, ta palica ima dva kon
ca. Levega sem imenoval jeza, desnega pa sreča. Ker ti nočeš biti več jezen ti svetujem, da levi
konec, to je jezo, odlomiš!‘ Deček jo je odlomil, a je … «
»Ugotovil, da ima palica še vedno tudi levi konec,« ji je v besedo skočil Matic.
»Seveda. Tako je!« je rekel ded.
»Kaj pa potem? Kaj je bilo potem?« je zanimalo Matica.
»Potem je palico lomil in lomil, a vedno je imela dva konca. Levega in desnega.«
Zdaj je Matic ostal brez besed, babica pa je ponovila za Indijancem:
»Jeze se ne moreš znebiti, lahko pa jo dobro in modro krotiš.«
»Upam, da si boš zapomnil to zgodbo vsakič, ko boš dovolil, da te bodo razjezili,« je rekel ded
in dodal:
»Zapomni si še to: norec pokaže vso svojo jezo, modri pa jo zna ukrotiti.«
Darinka Kobal

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

ŽEJNE PELJALI ČEZ REKO

PONED. 4.7.2022, ob 16.uri

Z zanimivostmi noro bogata reka so Vače:
- Fosilna morska obala (spužve, morski dateljni,
zobje morskih psov, ostrige in druge školjke …)
- GEOSS s simboli slovenstva, ki s srčnim in stro
kovnim pristopom injicirajo v nas prijetna čustva
pripadnosti majhnemu a ponosnemu in spoštovanemu sloven
skemu narodu, kar je osnovno poslanstvo GEOSS-a (Obelež
je GEOSS – težišče, Spomenik rodoljubu z zbirko kamnin iz
krajev, kjer smo že od nekdaj živeli Slovenci, grb Slovenije iz
časa Jugoslavije, sedanji grb, zastave: narodna, itd., lipa s svojo
simboliko, junaštvo naših partizanov- Vranov let, dokaz prve in
trenutno nedosegljivo izjemne demokracije na svetu - knežji
kamen, … )
- Situla – najpomemb
nejša arheološka najd
ba v Sloveniji zaradi
izjemne sporočilnosti,
saj imamo tudi osebne
dokumenti s figurami s situle,
- Muzeji in zbirke: geološka, arheološka, znameniti Vačani (prvi
skladatelj klasične glasbe, prvi kranjski romanopisec, najpo
membnejši humanistični filozof v renesansi, prvi koprsko
-tržaški škof, prvi profesor slovenskega jezika na Zagreb
ški univerzi, … Še bi lahko našteval)
- Farna cerkev z najstarejšim in najlepšim križevim po
tom, najstarejšim in najlepšim božjim grobom svoje vrste
na svetu, … Ne bom več našteval, saj je skoraj neverjetno
in vendar je resnica.
Kdo so pa tisti, ki so bili žejni prepeljani čez to reko za
nimivosti?
To so tisti učenci iz bližnjih in oddaljenih slovenskih šol,
ki so prišli na primer na našo fosilno morsko obalo, pa so
jim učitelji rekli naj si jo malo ogledajo, potem pa gremo
naprej, ker se nam mudi še do situle, kjer bomo pomali
cali, pa tudi še GEOSS si bomo spotoma ogledali. Potem
so hiteli od znamenitosti do znamenitosti brez spoznanj o
kraju, ki so ga obiskali.
To so tudi turisti, ki so prepričani, da so videli vse, če jih
je pot peljala mimo GEOSS-a ali situle, ali fosilne obale, …

To so tudi tisti obiskovalci, ki so jih vodili nepooblaščeni in stro
kovno premalo podkovani vodniki, ki kaj malo zares vedo o zgo
raj naštetih znamenitostih in o sodobnih načinih interpretacije
dediščine in vodenja, ki imajo poslanstvo samospoznavanja,
poznavanja, sprejemanja različnosti, miru, sodelovanja, prija
teljstva in ljubezni.
Če vas pot zanese v naše kraje, pa niste poklicali našega TIC
-a (Že veste zakaj?), vam predlagam, da vzamete s seboj za
zabavo - osebno izkaznico (po možnosti biometrično) ali potni
list. Na njem boste našli sliko s sprevodom figur s situle z Vač
(slika). Potem se odpravite na Klenik k spomeniku s povečano
poustvaritvijo situle z Vač. Izberete najprej prvo figuro – ptico s
situle – in jo poskušate najti na situli – in tako po vrsti do konca
sprevoda. Odkrili boste 4 napake - razlike. Rešitve so na spletni
strani tega članka! http://www.vace.si/zejnicezreko.pdf
Zelo sem vesel, da vam smem zaupati še najpomembnejšo
stvar na svetu: Rad nas imam! 
Zvonček Norček
Komaj čakam, da se bomo videli v soboto, 25. junija, ob 16.
uri na prireditvi na GEOSS-u - na Dnevu državnosti in Prazniku
kulturne dediščine in v nedeljo, 26. junija – na Kolesarskem
vzponu na GEOSS!
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Letovanje bol na braču

Za letovanje na Bolu na Braču, ki bo
od 1.9.2022 do 8.9.2022, je prostih
še nekaj mest (20 v času pisanja
članka). Cena za 7 dnevno letovanje
(all inclusive) s prevozom iz Litije je 520 eur za
člane društva in 540 eur za nečlane.
Turistična taksa znaša 10 EUR na osebo. Vsem
ki bi se želeli pridružiti lahko podrobnejše infor
macije dobite v pisarni društva.

Kopalne karte

Izvršni odbor MDI Litija-Šmartno so.p. je na 18
seji, dne 2.6.2022 ugotovil, da z razpoložljivimi
denarnimi sredstvi in povišanjem cen vstopnic
v termalne bazene v Laškem in Rimskih topli
cah ne more slediti višini subvencij za nakup
kart, za invalide s statusom. Zaradi navedenih
okoliščin so spremenjene cene kart naslednje:
za 3- urno kopanje v Laškem (cena 7 EUR) in
za 3- urno kopanje v Rimskih termah (cena 6,5
EUR). Karte veljajo od ponedeljka do petka.

jete urnik. S tem nam omogočate, da v miru
kakovostno izvajamo strokovna, administra
tivna in finančna opravila, ki se iz leta v leto
povečujejo.

Šport

Konec meseca aprila sta se ženska in moška
ekipa na območnem prvenstvu v balinanju v Tr
bovljah uvrstili na državno prvenstvo invalidov
Slovenije. Zveza za šport invalidov Slovenije –
Paralimpiski komite je ponovno zaprosil Dru
štvo invalidov Trbovlje za organizacijo državne
ga prvenstva v balinanju – ekipno. V soboto, 4.
6. 2022 sta se obe ekipi borili za čim višje me
sto. Ženska ekipa je v balinarski dvorani AMD v
sestavi Ana Mohar, Marija Molka, Vera Groznik

Uradne ure pisarne društva

Invalide in člane društva ponovno obveščamo,
da so uradne ure pisarne društva:
Ponedeljek (8.00 - 11.00), sreda (8.00 – 12.00)
in petek (8.00 - 11.00). Sodimo med tovrstna
društva v Sloveniji, ki ima daleč nadpovprečno
število uradnih ur. Zaradi vse večje obremeni
tve z dejavnostjo društva, Socialnega podjetja
in Invalidskega podjetja, PROSIMO, da spoštu

in Jana Videc zasedla odlično 4. mesto. Moška
ekipa pa je merila svoje moči na balinišču Bul
dog, balinali so Rajko Groznik, Ferdinand Kun
stelj, Branko Brinovec in Lado Obolnar, osvojili
so 6. mesto.  Vodja športnih sekcij: Ana Mohar

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI

Izlet na Primorsko

Lepega majskega dne smo se z avtobusom podali na izlet na področje Primorske. Avtobus je za
sedlo 48 udeležencev. Pot nas je vodila preko Trebnjega in naprej po avtocesti proti Primorski. V
Luki Koper se nam je na avtobusu pridružil vodič, ki nam je dobro uro vožnje po Luki razložil vse
podrobnosti o delovanju tega pristanišča. Luka Koper deluje od leta 1957 in je edino mednarodno
tovorno pristanišče. Geografsko predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sre
dozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega
prekopa. Poleg ogromno skladi
ščenih kontejnerjev smo videli
tudi veliko turistično ladjo, ki
je bila zasidrana v Luki. Naša
naslednja postaja je bila Izola.
Vkrcali smo se na barko, ki nas
je popeljala po Piranskem za
livu. V Piranu smo se ogledali
Tartinijev trg in bližnjo okolico,
nekaj časa pa je ostalo še za
okrepčitev. Na poti proti Izoli nam je posadka barke pripravila manjši ribji piknik.
Z avtobusom smo pot nadaljevali proti Marezigam, kjer smo si ogledali prvo vinsko fontano v Slo
veniji, od koder je čudovit razgled na slovensko obalo. V Fontani je bilo mogoče okušati najboljša
vina slovenske Istre. Nedaleč stran je sledil še ogled vinske kleti Štok.
Ob povratku domov smo se ustavili na Vrhniki, kjer so nam v znani gostilni Pri Kranjcu postregli
z okusno večerjo in sladico.
Pred prihodom na Dole se je predsednik društva zahvalil vsem udeležencem, šoferju za varno
vožnjo ter Rudiju Božiču za odlično organiziran izlet.
Ana Kotar

Vsak član pušča v društvu svoj osebni pečat

V nedeljo, 15. maja 2022, je potekal volilni zbor članov DU Dole pri Litiji, ki se ga je udeležilo 42
članov. V kulturnem programu so nastopili domači Ljudski pevci. Poleg rednih točk dnevnega reda
je bila podana razrešnica članom v organih društva za preteklo mandatno obdobje in opravljene
volitve novih za mandatno obdobje 2022-2026. Kandidacijska komisija, ki je bila določena za se
stavo liste kandidatov, je imela težko delo. Ni uspela pridobiti kandidatov za predsednika in tajnika,
zato sta se dosedanji predsednik Tone Sveršina, ki to funkcijo opravlja že 18 let, in Ana Kotar, ki
je tajnica že 17 let, odločila, da funkcijo opravljata še na
prej, dokler ne dobita zamenjava. Seveda smo bili njune
privolitve vsi člani izjemno veseli.
Od aktivnega dela v DU Dole pri Litiji so se poslovile tri
članice, Ljudmila Vertot, Justi Mak in Terezija Mrhar. Prva
je delo blagajničarke opravljala 12 let, skrbno beležila in
varčno skrbela, da so skromna finančna sredstva dru
štva, bila pravilno razporejena. Druga Justi Mak je bila
članica UO od leta 1993, še vedno pa ostaja aktivna ekipi
kegljačic, tretja Terezija Mrhar pa je delo predsednice NO
opravljala 12 let. Za prizadevno in neumorno delo se jim
je zahvalil predsednik Tone Sveršina. Ostaja spomin na
prijetna društvena srečanja, kjer so predane članice prejele šopke. Za nas ostale pa so ostali vzor,
kako lahko s predanim delom pustiš poseben pečat za naslednje generacije. Bile so tisti vezni člen,
ki združuje, krepi spoštovanje in pripadnost društvu.
Zbor je pozdravila podžupanja Lijana Lovše, ki se še posebno zavzema za vsa društva na podeželju,
pa predsednica KS Irena Bostič, predsednica OZRK Litija Danica Sveršina, predsednik KORK Dole
Rudi Božič in predstavnik KUD-a Stane Kmetič. Sledilo je družabno srečanje.  Jožica Vrtačnik

SLAB NAROD, KI NE ČASTI SVOJIH JUNAKOV!

Narodni heroj je tisti, ki se bori proti napadalcu za obstoj in svobodo lastnega naroda in se pri
tem še posebej izkaže ali žrtvuje. Tako smo se 31. maja 2022 zbrali pri spomeniku narodnega
heroja Alojza Hohkrauta na Cvetežu med Vačami
in Sveto goro, da se ob 80 letnici smrti poklonimo
njegovemu delu.
Slavnostni govornik je bil predsednik občinske
borčevske organizacije, Mirko Kaplja. Z nami je bil
tudi sin narodnega heroja Lojzeta Hohkrauta – Jože
Hohkraut s številnimi sorodniki. Predstavil nam je
svojo foto knjigo, ki govori o življenski poti njegove
ga očeta. Eno je podaril za našo domoznansko kn
jižnico in si jo v TIC-u Družinskega gledališča Kolenc lahko izposodite. Kulturni program sva izvedla
člana Družinskega gledališča Kolenc - Zvone in Anka. Posebej za ta dogodek sva partizansko poso
dobila nekaj partizanskih pesmi, ki jih Anka zaradi posledic kovida in številnih govornih nastopov
tistega dne pred dogodkom ni vedno zapela v čisto pravih višinah, a so bile zapete iskreno, spoštl
jivo in srčno. Domačini pa so ob zaključku prijazno poskrbeli, da smo se ob njihovih dobrotah še
nekaj časa prijateljsko družili in izmenjali naslove. V imenu Občinskega združenja borcev in ude
ležencev NOB Litija se vsem zahvaljujem za udeležbo in prijetno ter iskreno domoljubno srečanje.
Več na: http://www.vace.si/hohkraut.pdf 
Zvonimir Kolenc

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE JE

Spomladanska pohoda

Veliko je bilo to pomlad dogaja
nja v našem društvu in seveda
smo bili aktivni tudi mi pohodniki.
Že konec marca smo iskali poti
ob reki Krki in zelene griče ter
doline Novega mesta. Pot nas je vodila kar
nekaj časa ob reki Krki, se sprehodili po Kette
jevm drevoredu in se povzpeli na najvišjo toč
ko tega dela poti, na Marof, znan po številnih
arheoloških najdbah, zlasti situl. Kot največje
evropsko najdišče situl, je Novo mesto dobilo
ime, mesto situl.
Preko zanimivega mostička za pešce, smo pri
speli v Ragov log in si preko Ragovega mostu
poiskali pot do glavnega trga, ki je obnovljen
po strokovnih kriterijih ter je največji trg ta
kšne vrste v Sloveniji.
Od tu smo se znova spustili do reke Krke in ob
njeni strugi odkorakali proti izhodišču. Na poti
smo videli zanimiv železniški, šmihelski most,
ki je grajen iz kamnitih podpornikov, vmesna
premostitev pa je iz železa. Ta most slovi po
eni najdaljših razdalj med enim in drugim pod
pornikom.
Naslednji je bil pohod Podpeč – Zjat – Gračišče, v mesecu maju. Iz vasi Podpeč, smo se
povzpeli do Beneškega obrambnega stolpa nad
vasjo na vrhu skalne pečine, imenovano Grad.
Stolp je predstavljal posebno obrambno posto
janko že v času ogrskih vpadov leta 1411 in v
času turških vpadov leta 1470 – 1501. Najpo
gumnejši pa so se podali po strmem pobočju
povzpeli še na zelo razgleden Zjat. Pohodniška
skupina

Aktivnosti izletniške sekcije

Aprila smo organizirali izlet v Ilirsko Bistrico
in na dvorec Turn v Gorni Bitnji. Dvorec stoji
na planoti, od koder je lep razgled na vas Prem
z veličastnim gradom in v ozadju brkinska po
krajina z oddaljeno Vremščico. Sedaj je lastnik
dvorca družina Penko, ki ga obnavlja v okviru
svojih zmožnosti in po priporočilih Zavoda. V
dvorcu organizirajo praznovanja ob porokah,
rojstnih dnevih in drugih obletnicah.
V Ilirski Bistrici nas je lokalni vodnik seznanil z
zgodovino mesta, nato pa smo odšli na spre
hod po mestu. Ob potoku Bistrica je nekoč
delovalo več žag in mlinov, sedaj pa je ohra
njen edino še Hodnikov mlin za ogled turistom.
Sprehodili smo se še do slapa Sušec, ki v času,
ko ni padavin, presahne. V mestu je tudi muzej,
namenjen spominu znanega čebelarja in izumi
telja Antona Žnidaršiča.
Naslednji izlet je bil 19. maja, ko smo se od
peljali proti Jesenicam in skozi predor Karavanke prispeli v Avstrijo. Prvi postanek
na avstrijskem delu Koroške je bil pri stolpu
Pyramiden kogel, kjer je bil z vrha stolpa izre
den razgled po tem delu Koroške. Pred nami
se je zrcalilo Vrbsko jezero, na jugu in zahodu
so se dvigale Karavanke. V daljavi smo opazili
celo naš Triglav. Sledila je vožnja do romarske
cerkve na otoku Maria Worth, ki je odigrala po
membno vlogo v času karantanskih Slovencev.

V Celovcu, glavnem mestu avstrijske Koroške
smo naredili sprehod po starem delu mesta s
središčem Alter Platz. Pozno popoldne smo se
vrnili v Slovenijo na pozno kosilo.
Mili Rogelj in Alojz Kavčič

Srečanje članov društev
upokojencev Litija in Maribor Tabor

Letošnje leto mineva 20 let, odkar sta se na
pobudo Mirka Plaznika pobratila Društvi upoko
jencev Litija in Maribor Tabor. Prva leta so sre
čanja potekala vsakoletno, nato vsake dve leti,
zaradi corona virusa pa smo se letos srečali po
štirih letih, 1. junija v Mariboru.
Na srečanje se je v jutranjih urah z vlakom od
pravilo skoraj 50 dobro razpoloženih članov. Po
prisrčnem sprejemu smo se prijateljsko pome
rili v pikadu, kegljanju z vrvico in šahu.
Po športnih aktivnostih smo se s turističnim
vlakcem odpeljali na ogled Maribora. Veselo
smo bili presenečeni nad urejenostjo mesta in
veliko zelenja. Navdušil nas je pogled na Dravo,
ki jo preči kar 12 mostov in na labode, ki so
se lahkotno pozibavali na gladini. Spregledali
nismo niti znamenite stoletne trte.

Po kosilu sta si predsednik DU Maribor Tabor in
naša predsednica izmenjala simbolična darila z
obljubo, da bomo s srečanji nadaljevali. Druže
nje smo zaključili z živahnim plesom.

Pot domov smo izkoristili za dogovor o neka
terih aktivnostih. Preverjali smo interes za ob
časna plesna srečanja upokojencev ter interes
za vključevanje v digitalno opismenjevanje.
Zanimanje za te aktivnosti je bilo skoraj sogla
sno in vabimo vas, da se oglasite v društvu oz.
spremljate objave o teh in drugih dejavnostih
Društva upokojencev Litija.
Vida Vukovič

Športno udejstvovanje
DU Litija

Športno udejstvovanje članov in članic DU
Litija je znova polno zaživelo, tako rekreacijsko
kot tekmovalno, saj sta, kot v preteklih letih,
meseca maj in junij na tekmovalnem področju
rezervirana za regijska tekmovanja društev
upokojencev.
DU Litija je bilo v mesecu maju in juniju
organizator regijskih tekmovanj v šahu za
moške ekipe, v balinanju za ženske ekipe, v kegljanju za moške ekipe ter v lovu
rib s plovcem. Vsa tekmovanja so potekala
v sproščenem in športnem duhu. Za odlično
organiziranost smo prejeli veliko pohval ude
ležencev, prav tako pa smo ponosni tudi na

uvrstitve naših ekip, katere so si z zmago na
regijskem tekmovanju prislužile tudi udeležbo
na državnih prvenstvih ZDUS v posameznih
disciplinah, katera bodo potekala v jesenskem
času.
Zmagovite ekipe DU Litija:
Ženska ekipa v balinanju: Marija Lamber
gar, Helena Nemeček, Marinka Probs, Marija
Molka, Darja Celestina
Ženska ekipa v kegljanju: Beti Prašnikar, Ma
rinka Probs, Jana Novak, Marjana Kolar

Moška ekipa v ribolovu: Borut Eltrin, Pavle
Ceglar, Slavko Škrinjar, Jani Jerina
Ponosni smo na dosežke naših tekmovalcev in
tekmovalk ter jim ISKRENO ČESTITAMO!
Vabimo vse zainteresirane upokojence, ki želijo
aktivno preživljati svoj prosti čas v sproščeni
družbi, da se nam pridružijo v balinanju, kegl
janju, kegljanju s kroglo na vrvici, šahu, pikadu,
ribolovu in prstometu. Dobrodošli!
Borut Eltrin

ZGODILO SE BO

Pohodi
2.7. Mirna – Migolska Gora
16.7. Stara Fužina – Vogar
20.8. Kresniški vrh – Kamplov hrib
Tečaj
23.6. Spoznavanje uporabe pametnih telefonov
30.6. Spoznavanje uporabe pametnih telefonov
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EKSKURZIJA VETERANOV OZ LITIJA-ŠMARTNO

Končno so naši člani dočakali tako željeno ekskurzijo. Zadnja je bila leta 2019.
Letos nas je pot vodila po dolini, kjer je Soča krvava tekla to je po krajih Soške
fronte. Zbrali smo se v Spominskem parku v Litiji, kjer smo naredili »gasilsko
fotografijo«.
Avtobus s 60 udeleženci
je krenil proti Gorenjski,
ker smo imeli krajši po
stanek. Nadaljevali smo
pot proti Italiji mimo Tr
biža, preko prelaza Pre
del nazaj v Slovenijo do
trdnjave Kluže- Po tako
dolgi poti se je prilegla
lahka malica.
V trdnjavi smo bili lepo
sprejeti. V vojake iz prve
svetovne vojne oblečeni
igralci so odigrali pred
stavo »drajcen« in nas
postregli s čajem. Sledil
je voden ogled muzeja
v trdnjavi, zatem pa še
voden ogled okolice
trdnjave z rovi in bun
karjem.
Sledila je vožnja po do
lini Soče do Solkana.
Pogled od blizu na zna
meniti kamniti želez
niški most je bil enkra
ten. Sledilo je zasluženo
kosilo.
Ogledali smi si še Sol
kanski mizarski muzej,
kjer so ročno izdelovali razno pohištvo. V muzeju so razstavl
jeni unikatni izdelki, ki so krasili tudi pisarne naših visokih po
litikov.
Na poti domov, kamor smo prišli v večernih urah smo se za
kratek čas ustavili na počivališču Lom.
Zanimivosti na celotni poti je pripovedovala g. Darja, udobno in
varno nas je vozil Sandi, ekskurzijo pa je vodil Jože, za kar se
jim lepo zahvaljujemo.

Pikadisti z medaljami, skupno 16. med 42
veteranskimi ekipami v izoli
V organizaciji Zveze veteranov
vojne za Slovenijo (ZVVS) in
Zveze policijskih veteranskih društev Sever
(ZPVD) ob pomoči območnega združenja
Slovenska Istra in ZPVD Sever za Primorsko
in Notranjsko je na 21. veteranskih športnih
igrah v Izoli, v soboto 11. junija, sodelovalo
več kot 800 udeležencev. Najboljše tri ekipe
so bile OZVVS Dolenjska, Zgornja Gorenjska
in Spodnja Savinjska dolina.
Ekipa OZVVS Litija – Šmartno je na koncu med
42 ekipami zasedla zelo dobro skupno 16. me
sto, čeprav v košarki in šahu sploh niso tekmo
vali. V Izolo so peljali ekipe v pikadu, streljanju
z zračno puško, vlečenju vrvi in metanju bom
be. V pikadu so na koncu osvojili tretje mesto,
tekmovalci pa so prejeli medalje in pokal.
Za športne aktivnosti že dolga leta skrbi ne
utrudni Jože Kos, letos pa je ekipo na tekmo
vanju spremljal tudi predsednik območnega
druženja Ivan Lovše. Naj dodamo, da ne gre
zgolj za športne igre, saj je to srečanje na
menjeno tudi obujanju spominov in ohranja
nju stikov vse od dogodkov leta 1991 naprej.
Želijo si, da bi v prihodnje sestavili tudi ekipi
za košarko in šah, da bi skupno uvrstitev še
izboljšali. 
Rudi Bregar

Že sedaj razmišljam koko izvesti program v naslednjem letu s
čimvečjo udeležbo naših članov.
Foto: Vidmar S. - Tekst: Petje R.

Foto: Vidmar S. in Zupančič M.

LILIN VRTILJAK

10.450,00 EUR

9.880,00 EUR

CITrOeN C3 Live BlueHDi 100 S S BVM6 CITrOeN C3 Attraction HDi 70 BVM Letnik:

Letnik: 2019, prev. 108542 km, teh. pregl. 2/2023, 75 2013, prev. 119823 km, teh. pregl. 1/2023, 50
kW (102 KM), 1499 ccm, diesel motor, ročni menj (5 kW (68 KM), 1398 ccm, diesel motor, ročni mepr.), enoprostorec, 5 vrat, črna kovinska barva, KLIMA. njalnik (5 pr.), 5 vrat, črna kovinska barva, KLIMA.

11.990,00 EUR

9.350,00 EUR

OpeL Astra 1.4 Turbo enjoy Letnik: 2019, reNAULT Clio energy dCi 75 Multimedia

prev. 165013 km, teh. pregl. 1/2023, 92 kW Letnik: 2019, prev. 71328 km, teh. pregl. 1/2023,
(125 KM), 1399 ccm, bencinski motor, ročni me- 55 kW (75 KM), 1461 ccm, diesel motor, ročni
njalnik (6 pr.), 5 vrat, srebrna kov. barva, KLIMA. menjalnik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

11.990,00 EUR

9.880,00 EUR

reNAULT Captur Limited TCe 90 Letnik: VOLKSWAGeN polo 1.4 TDI BMT Comfort
2018, prev. 108648 km, teh. pregl. 9/2022, 66 Letnik: 2017, prev. 108805 km, 55 kW (75 KM),
kW (90 KM), 898 ccm, bencinski motor, ročni 1422 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (5 pr.),
menjalnik (5 pr.), SUV, 5 vrat, beige barva, KLIMA. 5 vrat, srebrna kovinska barva, KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: OpeL Astra 1.7CDTI 74KW eNJOY, letnik 2006, prev. 245442 km, teh.
pregl. 1/2023, 74 kW (101 KM), 1686 ccm, diesel motor, 5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.),
srebrna kov. barva, cena 3.150,00 €; CITrOeN C3 1.6 Feel BlueHDi 75 S S LeD NAVI,
letnik 2018, prev. 96007 km, teh. pregl. 7/2022, 55 kW (75 KM), 1560 ccm, diesel motor,
5 vrat, ročni menjalnik (5 pr.), bela barva, cena 9.990,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

Spodnji Log 27 pri Litiji
Tel.: (01) 897 48 88

Vse sekcije LILE so aktivno zakorakale v poletne dni. Ustvarjalo se je
še in še… na Paradi učenja sta z recitalom sodelovali Joža Ocepek in
Jelka Jantol, slednja se je udeležila tudi srečanja finalistov natečaja
V zavetju besede v Krškem, kjer so izbrani avtorji brali svoja besedila.
Dvorišče pred našim ateljejem je oživelo v petek, 3.6.2022, ko je otroški ex tempore
gostil najmlajše »umetnike«, v soboto 4. 6. pa se je zgodil Ex tempore odraslih ljubitelj
skih likovnikov in fotografov. Našemu povabilu se je odzvalo več kot 30 udeležencev,
mnogi tudi iz drugih društev: Relik Trbovlje, LD Lukovica, LD Bela Krajina, LD Mengeš
in LD Novo mesto. Slikali smo na temo 70 let mesta Litija, ki je tudi rdeča nit naših
letošnjih prireditev. Dela, ustvarjena na ex temporu so na ogled v avli Občine Litija.
Cici in Mala Lila sta z likovnimi deli sodelovali na Tačkovem festivalu.
V nedeljo, 12.6.2022 smo na gradu Bogenšperk organizirali grafično delavnico, pod mentorstvom Jožeta Potokarja-Cvrča.
Preden se zares odpravimo na počitnice, se bo še veliko dogajalo in ustvarjalo!
Za LILO piše Aleksandra Krnc

ZLATA POROKA ZAKONCEV ŠAJNOVIČ

25. maj 2022 je bil poseben dan za naša zlatoporočenca Marjetko in Alojza Šajnovič
iz Litije.
Tokrat je bilo drugače kot pred 50 leti. Ob strani sta jima stala hčerka Suzana in sin
Sebastjan, jima roko podajali vnuki, se k njima stiskali pravnuki ter čestitali prijatelji.
Bila sta obkrožena z veliko ljubezni, ki sta jo vse življenje dajala. Za šopek prijetnih
presenečenj in pravo ohcet smo poskrbeli vsi, ki ju imamo radi.
Draga zlatoporočenca, hvala za lep vzgled, za vseživljenjske napotke in za prečudovit
večer, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Naj ljubezen še naprej žari in osrečuje vajine dni
in poti še nadaljnjih 50 let.

ZLATA POROKA ZAKONCEV GRILC

Pisalo se je leto 1972, ko sta v zakon stopila Anica in Janez Grilc iz
Klenka. Zvestobo sta si tako obljubila v župnijski cerkvi sv. Andreja
na Vačah. Tako sta si po petdesetih letih v soboto 21. 5. 2022 po
novno obljubila zvestobo. Janez ima triinsedemdeset let, Anica pa
bo letos praznovala svojih sedemdeset let. Na ta dan je bilo v hiši
razigrano, prišli so tako skoraj iz vseh koncev Slovenije. Anica ima
svoj rodni kraj v Žužemberku, tako da so bili del obreda tudi sorod
niki iz dolenjske, prav tako pa tudi iz primorske. Anica in Janez sta
se tako s kočijo zapeljala do cerkve, kjer sta si ponovno obljubila
ljubezen. V cerkvi so bili obreda deležni tako kar štirje župniki. Po
mašni slovesnosti so tako vaški gasilci poskrbeli še za civilni obred.
Nato je sledilo slavje v krogu družine, sorodnikov in prijateljev v
bližnji gostilni Mrva. Janezu in Anici želimo še mnoga leta skupnega
življenja, z željo po zdravju in nadaljnji sreči. 
Polona Grilc
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USPEH NA TEKMOVANJU

V soboto, 21. maja sta
se učenki Evelina Šta
ut pod mentorstvom
prof. Olene Novosel
in Kaja Šket pod mentorstvom prof. Veronike
Hauptman udeležili Mednarodnega glasbenega
tekmovanja “Tomaž Holmar” v italijanskem mestu
Malborghetto.
Evelina Štaut je tekmovala v kategoriji A Junior
in dosegla 2. nagrado (91 točk), Kaja Šket pa je v kategoriji A1 dosegla prav tako 2. nagrado
(91 točk). Iskrene čestitke za izjemen uspeh mladima pianistkama in njunima učiteljicama!

Dve zlati nagradi
naših pianistk!

V petek 27. maja in v soboto 28. maja sta se naši učenki kla
virja Evelina Štaut (1. razred) in Eva Bizjak (3. razred), men
torice mag. Olene Novosel prof. udeležili Koroškega klavir
skega tekmovanja v Radljah ob Dravi. Obe učenki sta dosegli
izjemen uspeh.
Evelina Štaut (1. razred) je v prvi kategoriji - klavir solo dose
gla Zlato nagrado in Eva Bizjak (3. razred) v tretji kategoriji
prav tako Zlato nagrado. Iskrene čestitke profesorici Oleni
Novosel in njenima učenkam!  Ravnateljica Brigita Šuler

Zakaj se odločiti za učenje plesa v glasbeni šoli
Glavni cilj je omogočiti uresni
čitev želje plesnega izraza čim
širši populaciji. Pri otrocih že
v najzgodnejšem razvoju opa
zimo željo po gibanju, malčki
še niti shodili niso pa se že
veselo pozibavajo ob zvokih
glasbe. Zato vpis otroka v plesno pripravnico
potegne za seboj veliko pozitivnega – telesni
razvoj, ljubezen do glasbe, raziskovanje lastnih
telesno-gibalnih sposobnosti, razvoj prvih de
lovnih navad, vztrajnost, občutek pripadnosti,
razvijanje koncentracije, urjenje spomina (gi
balni in glasbeni)….
Po zaključku plesne pripravnice ( ki sicer ni
pogoj) učenci nadaljujejo svoje bolj intenzivno
izobraževanje na oddelkih baleta in/ali sodobnega plesa, kjer se mladi plesalci učijo
pravih baletnih elementov, t.i. plesne abecede,
pod budnim strokovnim očesom se razvijajo v
mlade ustvarjalce, spoznavajo bogastvo plesne
zakladnice korakov, kombinacij in stilov. Kljub
kar napornem delu pa je pri nas pouk ple
sa predvsem eno veliko veselje in sreča, med
nami se tkejo čudovita prijateljstva in z vso
to pozitivno energijo nastajajo krasne umetni
ške plesne stvaritve.
Strokovnost / pedagoško andragoška
izobrazba
Zelo pomembno je, da na tej dokaj zahtevni
poti opravlja delo strokovno usposobljen ka
der, zato poleg primerne izobrazbe ministrstvo
za šolstvo redno zahteva tudi dodatna izpo
polnjevanja. Mnoge plesne šole imajo nava
do predati plesno vzgojo najmlajših kar malo

starejšim plesalkam in to je velika napaka.
Ravno najmlajši potrebujejo najbolj izkušene
ga pedagoga za pravilen razvoj in napredek.
Če je pristop poučevanja napačen in brez pe
dagoškega znanja, lahko to povzroči škodo pri
celotnem telesnem razvoju - različne poškodbe
nog, stopal, kolen, hrbtenice/drže….
Število otrok v razredu
Poleg vsega naštetega je pomemben po
datek, da so pri nas skupine (v primerjavi
z raznimi plesnimi društvi, klubi…) relativno
majhne, napotek iz zakona o glasbenih šolah
je, da je v skupini lahko največ 15 otrok pri
pripravnici in 8 – 12 otrok pri baletu in sodob
nem plesu. To pomeni, da se lahko res dobro
posvetiš posamezniku, bolje opaziš nepravilno
sti in napake, naš cilj ni profit, ampak čimbolj
uspešen plesni razvoj posameznika.
Stroški
Zelo važen je tudi podatek, da je celoletna
šolnina v javnih Glasbenih šolah (in tudi v naši)
relativno ugodna (predvsem v primerjavi s pri
vatnimi plesnimi klubi), ko pa sem prištejemo
še kostume, ki jih pri nas vsi dobijo brez
kakršnihkoli dodatnih prispevkov, kotizacije
za tekmovanja, prevoze, malice na nastopih…
je pa tudi računica jasna. Tudi vsi interni in
javni nastopi, koncerti in predstave v organiza
ciji GŠ so poponoma brezplačni, naša vrata so
vedno odprta za vse. Zato plesni oddelek GŠ
Litija – Šmartno, ki deluje pod mentorstvom
učiteljice Žužane Bartha neprekinjeno že ce
lih 43 let vabi vse, ki gojijo veselje do plesa
na obisk in vpis v glasbeno šolo.
Ž.B.

Z Dobrodelno malico zbirali sredstva
za dober namen

V maju je prvič potekala akcija Dobrodelna malica s katero smo
v Okrepčevalnici Kuhla zbirali sredstva za Božičke na kolesih.
Hvala vsem, ki ste akcijo podprli z naročilom dobrodelne malice ali oddanim
prostovoljnim
prispevkom. Skupaj smo zbrali 529,31
EUR, ki bodo namenjeni obdarovanju otrok iz socialno šibkejših družin.
V Okrepčevalnici Kuhla tudi drugače pri
sluhnejo dobremu namenu saj redno z ma
licami pogostijo prostovoljce, ki vozijo pri
Sopotnikih. Svoje viške hrane pa namenijo
osebam, ki so tovrstne pomoči potrebni. K
akciji Dobrodelna malica so v Kuhli pristopili
v želji, da se zbrana sred
stva namenijo Božičkom na kolesih, ki jo vsako leto izvede Kolesarsko
društvo Litijski tempomat. Ti združujejo kolesarske navdušence, ki jih druži
želja po razgibanem preživljanju prostega časa. S svojo dobrodelno noto pa
vsako leto razveselijo otroke z akcijo Božički na kolesih in obenem opozarjajo
voznike na kolesarje v cestnem prometu.
Akcijo Dobrodelna malica smo organizirali v okviru Regionalnega centra
NVO z namenom pove
zovanja lokalnih gostin
cev, njihovih gostov in
nevladnih organizacij, ki
s svojim delovanjem na
različnih področjih pripo
informacije
morejo h graditvi boljše
• Prispevek za objavo naj ne bo daljši od ene tipkane A4 strani, kar pomeni
družbe. Prihodnje leto ak
1/4 strani časopisa. K prispevku lahko priložite 1 ali 2 fotografiji.
cijo širimo po zasavski re
• Če je vsebina prispevka daljša kot 1/4 časopisne strani se ta razlika
giji z vključitvijo še drugih
obračuna po ceniku v cm2.
restavracij in nevladnih
• Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata objavljenih
organizacij. Z akcijo, ki
informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
bo potekala v maju želimo
• Avtorji članka morajo biti obvezno podpisani s polnim imenom in priimkom.
pomagati zbirati sredstva
• Prispevke je potrebno poslati do 8. v mesecu, prejete po tem datumu nismo
za programe in projekte
dolžni objaviti v tekoči, ampak jih bomo lahko objavili v naslednji številki.
različnih nevladnih organi
• Prispevke pošljite na: tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
zacij, ki naslavljajo potre
• Dodatne info.: 041 719 444 (Aco J.)
be v lokalnem okolju.
Uredništvo Občana

Klara Kržišnik

Spoznavali dobre prakse s področja prostovoljstva
in nevladnih organizacij v Dubrovniku

Med 1. in 3. 6. 2022 je potekal 8. mednarodni
dogodek projekta ERAS, ki ga izvaja Društvo za
podporo civilne družbe v okviru programa Evropa za državljane. Na tokratnem dogodku, ki so
ga organizirali partnerji iz Dubrovnika Društvo
Bonsai smo se posvečali merjenju učinkov, ki ga prostovoljski programi prinašajo v lokalno okolje, trajnosti prostovoljskih programov in motivaciji posameznikov, ki delujemo
na tem področju. Priložnost smo imeli podrobneje spoznati urejenost prostovoljstva na
Hrvaškem ter spoznali nevladne organizacije, ki delujejo v Dubrovniku.
Na obisku v Dubrovniku smo obiskali Center za mlade Dubrovnik, kjer je Mestna občina Du
brovnik omogočila brezplačno uporabo prostorov za delovanje nevladnih organizacij, ki izvajajo
različne brezplačne programe za mlade. Center je del aktivnosti Mladi in mesto, kot odgovor na
potrebe mladih v Dubrovniku. V
Dubrovniku se namreč soočajo z
izseljevanjem mladih saj ti v tako
turističnem okolju, ne najdejo pra
vih priložnosti ter izzivov za delo
in življenje. Kako so se tega lotili v
Mestni občini Dubrovniku nam je
predstavil Miho Katičić, iz oddelka za izobraževanje, šport, socialno varstvo in civilno družbo.
V centru ima svoje prostore tudi
partnerska organizacija Društvo
Bonsai, ki vodi Prostovoljski
center Dubrovnik. Ta poleg iz
vajanja različnih prostovoljskih
aktivnosti za mlade skrbi tudi za
promocijo, izobraževanje, podpo
ro in razvoj prostovoljstva v Du
brovniku.
Velik del svojega obiska smo na
menili področju merjenja učinkov,
ki ga je za nas izvedel Michael
Freer iz organizacije Impact House. Posvetili smo se metodi Te
orija sprememb. Zavedamo se, da kljub temu, da merjenje učinka zahteva veliko razmisleka in
časa, da definiramo in izmerimo kakšne učinke imajo naši programi v lokalnem okolju je navdi
hujoče tako za nas, ki programe izvajamo, za odločevalce, ki nam namenjajo javna sredstva kot
širšo javnost, da prepozna dobrobit, ki jo prinašamo nevladne organizacije v okolju v katerem
delujejo. Domov smo odšli z novimi poznanstvi, polni novih idej in znanja, ki bo obogatilo naše
nadaljnje delo. 
Klara Kržišnik

KOLESARSKO

DRUŠTVO

Litijski Tempomat
www.litijskitempomat.si | info@litijskitempomat.si

VABILO (tik pred zdajci) K UDELEŽBI
KOLESARSKEGA VZPONA NA GEOSS 2022
Kolesarsko društvo Litijski Tempomat v sodelovanju z Občino Litija ponovno
vabi na kolesarski vzpon na Geoss- v središče Slovenije. Vzpon je nezahte
ven, tako da se ga lahko udeležijo tako dobro pripravljeni in manj pripravljeni
kolesarji ter kolesarke. V nedeljo, 26.6.2022.
Prevzem štartnih številk v trgovskem centru Ježa (parkirišče Lidl) je od
8:30 do 10:30 ure, štart pa ob 11h.
Uradni štart vzpona je v Hotiču, zaprta vožnja poteka iz Litije (parkirišče
LIDL) vse do Hotiča v dolžini 7,0 km, kjer se trasa že odcepi v smeri za Vače.
Po približno 200 metrih se z letečim štartom in pod režimom cestne zapore
začne vzpon v dolžini 7,0 km s ciljem na Geossu - 10 m pred spomenikom.
Skupna dolžina trase z vključeno skupinsko vožnjo je 14,0 km kilometra s
425 višinskimi metri vzpona.
Po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj sledi spust v dolino in vračanje na
izhodišče v običajnem prometu skladno s cestnoprometnimi predpisi. Tam
vas bodo čakala okrepčila in obroki ob 13h sledi razglasitev.
ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO na 300 tekmovalcev. Po zapolnitvi mest se
bodo prijave zaprle. PREDPRIJAVA
JE MOGOČA PREK SPLETNE PRIJAVNICE do 23 6. 2022 do 24.00. Prijava je mogoča tudi na
prizorišču tekmovanja, najkasneje do 30 min pred štartom.
https://prijavim.se/calendar/checkings/4530/vzpon_na_geoss_2022
Cena prijave do 23.6.2022 do 24:00 je 25€, po tem pa 30€. Kolesarji bodo
razdeljeni v deset kategorij. V vsaki kategoriji prejmejo medaljo prvi trije uvr
ščeni, pokal (simbol Vaške Situle) pa prejmejo absolutni zmagovalci v moški
in ženski konkurenci. Absolutno najboljši trije v moški in ženski konkurenci,
prejmejo še denarno nagrado v višini 200 Eur, 120 Eur, 80 Eur.
Za vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na elektronski naslov info@litij
skitempomat.si
ali nas pokličete (+386 41 402 637 – Samir, +386 41 635 362 – Roman).
Povejte naprej in povabite prijatelje. Se vidimo!
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JEVNICA PRVAK LIGE MNZ LJUBLJANA

Po nekaj letih igranja v MNZ ligi se NK Jevnica vrača v Regionalno Ljubljansko ligo. Članom Jevnice je po nekaj letih igranja v MNZ uspel preboj v višjo ligo.
Po pomladitvi ekipe in strokovnim delom trenerja Lovra Križaja, se je izoblikovala
ekipa, ki trenira in uspešno igra nogomet. Veliko težav nam je povzročila tudi epi
demija, saj smo zadnji dve leti bili v vrhu lestvice, pa so bila tekmovanja prekinjena
in ni bilo napredovanja. Toda igralci in trener so vedeli, da morajo biti pripravljeni.
Zato so tudi med epidemijo redno
trenirali posamezno in v manjših skupinah . Sezo
no 2021/2022 so začeli z zmagami in v jesenskem
delu zabeležili le en poraz. Verjeli so, da je letošnja
sezona tista, ki lahko prinese uspeh in pomladanski
del nadaljevali v začrtani smeri. Tudi konkurenca je
napravila napake in tako so naši člani z zmago nad
NK Ljubljana, že krog pred koncem postali PRVAKI
LIGE. V zadnjem krogu pa so z neposrednem kon
kurentom NK Dragomer igrali z pomlajeno zasedbo
in zmagali z 1:0 in tako potrdili prvo mesto. Za prvo
mesto smo dvignili velik pokal. V svojih vrstah pa
imamo tudi najboljšega strelca lige Cverle Petra, ki
je prav tako prejel kip znamenitega nogometaša.
Igralcem in trenerju ČESTITAMO in jim želimo
dobrih rezultatov v Regionalni ligi.
Vse ostale selekcije so uspešno končale tekmova
nje v svojih skupinah. Sedaj sledi malo odmora za
igralce, trenerji in vodstvo pa sestavlja selekcije za
prihajajočo sezono.
V soboto 4.6.2022, smo v športnem parku Jevnica
organizirali zaključek sezone za vse selekcije. Mlaj
še selekcije so igrale tekme proti staršem, starejše
pa so se pomerile med seboj. Skupaj smo v večer
nih urah pričakali naše prvake in se z njimi veselili
še dolgo v noč. Za hrano in pijačo je poskrbel no
gometni klub, za dobro razpoloženje pa DJ RIS.
NK Jevnica se ob zaključku sezone zahvaljuje vsem, ki so bili z nami in nam s svojim delom in
raznimi donacijami pomagali v sezoni 2021/22, ki se je tako uspešno končala.
Za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

V JEVNICI SO OB DNEVU MLADOSTI VETERANI
NK JEVNICA GOSTILI SVOJE VRSTNIKE
IN PRIJATELJE FK MORAVA IZ VELIKE PLANE

Od leta 2011 dalje obe ekipi ob Dnevu mladosti odigravata medsebojna prijateljska
srečanja, izmenično v Veliki Plani in Jevnici. Letos je bilo omenjeno tradicionalno
športno srečanje, izvedeno v soboto, 28. maja, v Športnem parku, v Jevnici.
Veterani NK Jevnica smo se kar dobro pripravili na tek
mo z gosti z Velike Plane, saj smo v mesecu maju odigrali tri pripravl
jalne tekme in sicer enkrat z veterani NK Brezovica, dvakrat pa z NK
Kresnice. Za uspešno izvedbo celotnega srečanja se moramo najprej
zahvaliti za prispevke vsem našim igralcem, tudi tistim, ki tokrat niso
igrali ter pokroviteljem, ki so pomagali pri realizaciji zahtevnega pro
jekta. Naj jih naštejemo: NK Jevnica, KS Jevnica, Občina Litija, Cvet
ličarna Jože Gričar, Mesar Godec Jurij, Avtoprevozništvo Aleš Vrtarič,
Bar Zvonček, Hotel Krona, Gostilna Žerjavica idr. Kot nosilci celotne
ga projekta pa so se zelo izkazali tudi nekateri člani veteranske ekipe
Andrej Peterka, Aleš Vrtarič, Goran Milojević in Marjan Medved.
Goste iz Srbije, ki so v Slovenijo pripotovali v petek, 27. maja, smo
nastanili v domžalskem Hotelu Krona pri naših prijateljih Silvi in Mar
tinu Bibiču, zvečer pa so se udeležili prijetnega sprejema in večerje v
Dolskem, v gostilni Žerjavica, pri našemu dolgoletnemu članu Pavletu
Zupančiča. Naslednji dan so se naši gostje najprej odpravili proti Go
renjski, kjer so si ogledali Bled, nato pa so se že začele priprave na
prijateljsko srečanje v Jevnici.
Pred stotimi gledalci je začetni udarec izvedel župan Občine Litija
Franci Rokavec, ki je pred tem nagovoril oba nasprotnika ter goste
obdaril s knjigo o Jevnici, domačim orehovim žganjem in vevnico,
obeležjem našega kraja. Kapetan jevniške ekipe Aleš Vrtarič je ob
tem kolegu iz Velike Plane izročil spominsko zastavico NK Jevnica.
Kot rečeno se je druženje obeh ekip pričelo že leta 2011, na pobudo
Gorana Milojevića, ki izhaja iz Velike Plane, živi in dela pa v Sloveniji
in je dolgoletni član veteranske ekipe NK Jevnica. Tekma, ki je bila
odigrana v oblačnem vremenu je bila športna in napeta, golov pa

precej več kot isti večer v Parizu.
Boljše so tekmo pričeli domačini,
ki so prevladovali v prvem polča
su in zelo hitro povedli z dvema
goloma Gorana Milojevića in po
zmanjšanju gostov, prvi del za
ključili z golom Gašperja Godca
prav v zadnji minuti ter odšli na
odmor z dvema goloma razlike.
Drugi polčas je prinesel bolj ize
načeno tekmo, domači ekipi pa je
zaradi iztrošenost in poškodb ne
katerih ter zaradi prekratke klopi
vidno pričelo primanjkovati moči.
Priložnosti so se sicer vrstile na
obeh straneh, a so bili bolj uspeš
ni gostje, ki so dosegli najprej gol
za znižanje rezultata, malo pred
koncem tekme pa je njihov igralec
Milanov zadel še drugič, tokrat iz
enajstmetrovke, za izenačenje na
3:3. Tekma se je tako končala sre
čanju primerno, prijateljsko in neodločeno, v zadovoljstvo obeh tekmecev, kar je bila tudi odlična
podlaga za tretji polčas pod nadstreškom Športnega doma.
NK JEVNICA : FK MORAVA, VELIKA PLANA 3 : 3 (3:1). Športni park Jevnica, 100 gledalcev.
Sodnik: Marjan Medved Strelci: Milojević 15., 23., Godec 40. min / Govedarević 35., Milanov v
66. in 78. min (11-m). NK JEVNICA: Vidic, Podvez, Grgič, Janež, Peterka, Jerebič, Kumalič, Godec,
Križaj, Vrtarič, Milojević. Igrali so še Baltič, Peterca, Nadu in Jerant. FK MORAVA: Maletić, Jova
nović, Đulić, Stojadinović, Dejanović, Nedeljković, Kosatić, Pejčić, Milanov, Nikolić, Govedarević.

ŠPORT / DRUŠTVA
Za goste so igrali še Zilić, Jeromen in Duraković.
Prijateljsko druženje se je nato nadaljevalo tudi
po tekmi, ko so se mize šibile ob odlični in raz
novrstni kulinarični ponudbi ter seveda pijači, za
kar velja zahvala osebju NK Jevnica, ki je poskr
belo, da nihče ni bil ne lačen, ne žejen. Hvala
Branetu, Tilnu, Cirilu, Darinki, Samu, Juretu in
vsem ostalim. Za nadvse primeren glasbeni mix,
ki je ponudil glasbo od Vardarja pa do Triglava,
od Đerdapa pa do Jadrana in širše, pa je poskr
bel naš DJ Medo, ki se je v večernem delu iz sod
nika prelevil v oblikovalca zvoka in tudi to delo
opravil v veliko zadovoljstvo vseh nas. V znak
tega smo vsi skupaj z njim zapeli pesem Računajte na
nas in še katero drugo za večno zapisano v naš DNK ali
ponarodelo. Nekaj čez deveto uro pa smo se vsi skupaj
pomerili še kot navijači ob spremljanju finalne tekme Lige
prvakov na velikem ekranu pod nadstreškom športnega
doma. Kdo bo slavil, Liverpool ali Real to je bilo vprašanje
večera, kdo ima boljšega trenerja, kdo vratarja, obrambo,
veziste ali napad. Sklepale so se stave, vsi smo bili trener
ji in seveda vsi najbolj pametni. Pri tem smo bili eni bolj in
drugi manj uspešni in na koncu temu primerno zadovoljni,
nihče pa ni šel z druženja slabe volje, nasprotno.
Ko smo se v nedeljo dopoldan poslavljali od naših prijatel
jev iz Velike Plane, smo obljubili, da jim naslednje leto pridemo mi v goste. Prijateljstvo in tradicija
gresta tako najprej, dan mladosti pa tudi ne bo nikoli pozabljen.
Večno mlada Veteranska ekipa NK Jevnica

Dnevi samostojnosti v naravi

V okviru projekta Nazaj k naravi so bili od 30.5.
do 1.6. izvedeni Dnevi samostojnosti. Lokacija na
Knežakovni - pr´Zakrajšek v Ponovičah je omo
gočila izvedbo bogatega programa, ki so se ga
udeležili učenci posebnega programa, OŠ Litija in uporabniki Varstveno de
lovnega centra Zasavje, Enota Litija, skupaj s svojimi mentorji.
Izobraževalni program o poznavanju gozda je izvedel Inštitut za gozdno pedagogiko. Spoznavanje
zdravilnih zelišč in njihovo uporabo jim je predstavila Janja iz kmetije Pr´Nebavec. Izobraževanje
je potekalo v glavnem na terenu. V vmesnem času so se veliko pogovarjali o odnosih med ljudmi.
O samostojnosti so spregovorili z Natašo Zupan Cvetežar. Večera sta bila namenjena zabavi. Prvi
večer so ob ognju zapeli z Markom in
Alenko Krebs. Drugi večer so povsem
samostojno pripravili Karaoke.
Udeleženci so dokazovali in razvijali
svojo samostojnost na različne nači
ne. Spali so na novem kozolcu, toplar
ju in bili so njegovi prvi gostje. Sami
so si pripravili ležišče in v drugačnih
okoliščinah poskrbeli za osebno higi
eno. Nekateri so prvič spali v spalnih
vrečah. Sami so skrbeli za svojo prtlja
go. Skuhali so si zelo dobri večerji, si
pripravili pribor, naložili hrano in pospravili. Učili so se novih spretnosti: pletje in okopavanje
jagod in jagodičevja, pobiranje in nošenje vej iz gozda za mletje in pripravo zastirke in pravilno
postavljanje šotora.
Dnevi samostojnosti so uspeli. Zadnji dan so vsi z navdušenjem opisovali kako super so se imeli,
pa da bi še ostali ali ponovno prišli. Opisovali so pozitivne lastnosti svojih prijateljev, mentoric
in gostiteljev. Za uspešno izobraževanje so prejeli potrdila. Za prisotne je bil celoten program
brezplačen. Sredstva in program jim je omogočil projekt Nazaj k naravi, na katerem sodelujemo
društvo Lojtra, Društvo Sožitje Litija in Šmartno ter Nesta d.o.o.
Projekt Nazaj k naravi sofinancirata Evropska
unija iz Evropskega kmetijskega sklada za ra
zvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru
Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Marjeta Mlakar Agrež in Tina Trdin

DOM TISJE

Aromaterapija in zelišča za zdravje v Domu Tisje

Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost do
mačega okolja je skupen projekt Doma Tisje, Ze
liščne kmetije Hanuman in Društva Lojtra, v sofi
nanciranju s stani Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in RS v okviru programa razvoja
podeželja (RS 2014 – 2020). V projektu smo si partnerji zadali
različne naloge in aktivnosti, ki jih od lanske jeseni pridno ure
sničujemo. Povezovanje in sodelovanje vseh partnerjev smo za
čeli uresničevati z izobraževanjem o aromaterapiji v Šoli za aro
materapijo in parfumeristiko Magnolija, ki jo vodi Nina Medved.
Veliko teoretičnega znanja o eteričnih oljih, rastlinskih oljih in
hidrolatih smo povezovali s kemijo, botaniko in drugimi znanji, ki
so potrebna za učinkovito in varno uporabo aromaterapevtskih
pripravkov. Pilili smo vonjanje eteričnih olj in pripravo aroma te
rapevtskih aplikacij in se navduševali nad mavrico vonjav, ki nam
jih daje narava.
Pridobljen znanje smo v pomladnih dneh podelili s stanovalci v
skupini za samopomoč in uživali v vonjih eteričnih olj in pripravili
izdelke za lajšanje različnih težav.
V okviru projekta je v mesecu maju potekala tudi zasaditev zdra
vilnih zelišč. V matičnem domu smo zasadili kar 100 zelišč na
gredice na grajskem vrtu, zeliščnem vrtu na enoti Nagelj in v
medovitem parku. V enoti Litija smo zelišča posadili v 13 loncev,
ki jih bomo namestili na terase v vsako gospodinjsko skupino.
S stanovalci se veselimo delavnic v izvedbi Zeliščne kmetije Ha
numan. V juniju bo med nas prišla gospa Monika Mulej in nam pred
stavila dejavnost njihove kmetije in možnosti uporabe zdravilnih
zelišč. Delavnice bodo
potekale v matičnem
domu in v enoti Litija.
Lahko se nam pridruži
te. Datume bomo obja
vili na spletni strani in
Facebook-u, kjer smo zapisali tudi vse o omenjenem
projektu.
Irena Špela Cvetežar, direktorica Doma Tisje

Življenje je kot ladja,
Ki vse bolj se oddaljuje,
Ko ni je več, onstran obzorja
Kdo jo pričakuje.

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

Z A H VA L A
Tiho nas je v 105. letu starosti za vedno zapustila draga mati,
babica in prababica

ALOjZIjA LUšINA

po domače »pekova Lojzka« s Klanca pri Gabrovki
20.6.1917 – 30.4.2022
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre
gospe Heleni za prebrane besede, gospodu župniku Romanu za
korektno opravljen poslovilni obred in prijatelju harmonikarju Toniju
za čustveno odigrano melodijo slovesa.

Z A H VA L A
V SPOMIN

Od nas se je za vedno poslovila naša draga mama,
babica in prababica

IGOR PIRš

jULIjANA PeNe

22.1.1962 – 24.6.2020

Iz Litije
10.2.1923 – 13.5.2022

Spominjamo se te z ljubeznijo
in hvaležnostjo.

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečena sožalja ter za darovane sveče, cvetje in svete maše.
Posebno se zahvaljujemo vsem zaposlenim v Domu Tisje, enota
Grajske gospe za vso oskrbo in prijaznost.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Božidarju Ogrincu za lep poslovilni
obred, trobentaču, pevskemu zboru »Spomin«, pogrebnemu zavodu
KSP Litija in vsem, ki ste jo pospremili na njeni poti k večnemu počitku.

Žena Vida, Matej in Blaž z družinama

Žalujoči: sin Boris, hči Milena, vnuki in pravnuki

Draga mati, odšla si, pozabljena ne boš!
Sin Viljem in vnuk Gregor z družino

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

Navodila za oddajo ZAHVALE
ali V SPOMIN v časopisu OBČAN

(J. W. Goethe)

V SPOMIN
Z A H VA L A

Ata in mama, pogrešamo vaju…

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš stric, brat in prijatelj

LOjZe PLešIc
iz Jevnice
25.5.1960 – 7.5.2022

LUDVIK
LeNART

ALBINA
LeNART

29.8.1936 – 23.7.1995

3.3.1932 – 2.6.2021

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu
in postojite ob njunem grobu.
Vsi njuni

21. OBMOČNO PREVERJANJE
ZNANJA IZ PRVE POMOČI
IN GIBANJA RK
Po dveh letih premora, ko zaradi
ukrepov preprečevanja širjenja virusa
Covid-19 nismo smeli organizirati pre
verjanja, nam je letos uspelo organizi
rati 21. območno preverjanje znanja o dejavnosti
Rdečega križa ter nudenju prve pomoči ob nesreči
za učence višjih razredov OŠ nas območju občine
Litija in občine Šmartno pri Litiji.
Na območno preverjanje se je prijavilo 6 ekip os
novnošolcev višjih razredov. 2 ekipi iz OŠ Šmart
no, 2 ekipi iz POŠ Dole pri Litiji ter po 1 ekipa iz
OŠ Gabrovka – Dole in OŠ Gradec.
9.5.2022 so učenci ekip pisali teoretičen del pre
verjanja. V torek 10.5.2022 je v avli Občine Litija
potekal še praktični del preverjanja. Po pozdravu
predsednice RKS OZ Litija, je vodja preverjanja
ga. Erna Sajovic Roglič, dr.med. prisotnim razlo
žila potek preverjanja, ki obsega teoretični in
praktični del usposobljenosti. Učenci posamezne
ekipe so oskrbeli poškodbo, vsi pa so prikazali
temeljne postopke oživljanja z uporabo učnega
defibrilatorja. Vsaka poškodba oziroma primer
se je točkoval skladno z zahtevnostjo poškodbe
in ocenjevalne pole, ki jih je pripravil organizator.
Največ točk in s tem prvo mesto je zbrala ekipa
prve pomoči iz OŠ Šmartno 1, drugo mesto ekipa
OŠ Šmartno 2 ter tretje mesto ekipa POŠ Dole
pri Litiji 1.
Ekipa OŠ Šmartno 1 se je uvrstila na regijsko
preverjanje znanja, ki je potekalo v sredo 11.5.
2022 v Kočevju. Učenci so pokazali svoje znanje
s pisanjem teoretičnega dela preverjanja, prak
tični del pa je
potekal na treh
deloviščih, kjer
je bilo potrebno
pokazati znanje
prve pomoči v
različnih situa
cijah. Ekipa iz
OŠ Šmartno je
zasedla končno
2. mesto.
Vsako leto povabimo vse učence, ki so se udeležili
preverjanja znanja prve pomoči, njihove mentorje
in ostale sodelujoče na nagradni izlet, ki smo ga
organizirali 14. maja 2022. Odpravili smo se v Ko
per, kjer je tisti dan potekalo državno preverjanje
znanja prve pomoči za učence osnovnih šol. Po
sprehodu po Kopru in ogledu delovnih točk pre
verjanja, smo se odpravili v Lucijo na kosilo. Po

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za besede sožalja in tolažbe ter za darovano cvetje in sveče.
Hvala tudi nogometnemu in balinarskemu klubu Jevnica, pogrebni
službi, pevcem, trobentaču, pogrebcem in g. župniku Božidarju
Ogrincu za lep poslovilni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

delili smo priznanja vsem sodelujočim ekipam in
njihovim mentorjem. Posebno priznanje je prejela
Glorija Baš iz OŠ Šmartno za zbranih največ točk
v teoretičnem in praktičnem delu preverjanja. Sle
dilo je sproščeno popoldne v Portorožu, kjer so
najbolj pogumni zaplavali v morju.

Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo uspešno iz
vedli območno preverjanje znanja iz prve pomoči.

RAZPIS ZA LETOVANJE
OTROK V LETU 2022
Območno združenje Rdečega križa Litija vabi otro
ke, da počitnice preživijo v
MPD Frankopan Punat na otoku Krku od 3.7. –
13.7.2022
MZL RKS Debeli rtič od 16.8. – 23.8.2022.
Zdravstveno letovanje sofinancira Zavod za zdrav
stveno zavarovanje Slovenije. ZZZS določa, da se
zdravstvenega letovanja lahko udeležijo le tisti
otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumen
taciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več
zapisov v času od preteklega razpisa od 30.1.2021
– 11.3.2022) ali so bili pogosteje bolni (dva in več
zapisov v medicinski dokumentaciji v času od
preteklega razpisa od 30.1.2021 – 11.3.2022). Le
tovanje je subvencionirano za otroke z zdravstve
nimi težavami in za otroke iz socialno ogroženih
družin. Polna cena letovanja znaša 450,00 EUR.
Prispevek na otroka se bo zmanjšal s sofinan
ciranjem ZZZS in lokalne skupnosti.
Prijavnice za letovanje boste lahko dobili na šolah,
v otroških ambulantah v ZD Litija, na sedežu RKS
OZ Litija. V celoti in čitljivo izpolnjene prijavnice
lahko otroci ali starši oddajo na RKS OZ Litija čim
prej, oziroma do zapolnitve prostih mest.
RAZPIS ZA VODITELJE NA
ZDRAVSTVENEM LETOVANJU
IN KOLONIJI OTROK NA
DEBELEM RTIČU 2022
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Litija
organizira zdravstveno letovanje in kolonijo otrok
v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na De
belem rtiču od 16.8. - 23.8.2022. K sodelovanju

•B
 esedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo
si pravico do slovničnih popravkov). Slika naj bo
v ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo
sami).
•E
 lektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko
pošljite na naš elektronski naslov:
tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
•V
 si, ki nimajo možnosti elektronskega
pošiljanja nam besedilo in sliko lahko pošljete
po navadni pošti: Tiskarna ACO, C.D.K. 39,
1270 Litija ali osebno dostavite v naš poštni
predal.
•R
 ok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po
dogovoru dan ali dva kasneje.
•C
 ena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + ddv
= 70,76 eur.
•D
 odatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

vabimo prostovoljke/ce za vodenje skupin otrok
in mladostnikov starih od 6 -14 let.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- starost najmanj 20 let
- izkušnje pri delu z otroki
- znanje osnovnih plavalnih veščin
Prijave zbiramo na naslovu RKS Območno združe
nje Litija, Trg na Stavbah 1, Litija ali na elektron
sko pošto: litija.ozrk@ozrks.si.

KRVODAJALSTVO
Ob dnevu slovenskega krvodajalstva, ki
ga obeležujemo 4. junija, se zahvaljuje
mo vsem krvodajalcem za darovano kri,
za nesebično pomoč drugim do boljše
in zdrave prihodnosti. Kri je nenadome
stljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi pa si poma
gamo lahko ljudje le med seboj. Za nemoteno pre
skrbo s krvjo vsak dan v povprečju potrebujemo
350 darovalcev. Potreba po krvi se v času epide
mije Covid – 19 ni zmanjšala, krvodajalske akcije
potekajo nemoteno, sprememba je le v tem, da se
je za odvzem potrebno vnaprej naročiti.
14. junija vsako leto države po vsem svetu praz
nujejo Svetovni dan krvodajalcev. Namen praz
nika je širi zavedanje o pomembnosti varne krvi in
krvnih pripravkov ter se zahvaliti vsem prostovol
jnim krvodajalcev, ki s svojim nesebičnim dejan
jem rešujejo življenja.
Hvala vsem, ki dnevno rešujete življenja, vračate zdravje in pomagate nadaljevati plemenito tradicijo slovenskega krvodajalstva!
SREČANJE STAREJŠIH
V KORK HOTIČ
Življenje se je začelo odvijati skoraj po starih
tirnicah. Upajmo, da se je od nas poslovil COVID.
V Hotiču smo se zato odločili pripraviti srečanje.
Povabili smo vse starejše od 65 let, bolne, invalide
in krvodajalce.
Srečali smo se 14. maja 2022 v Gostišču Kimo
vec. Na začetku je ga. Ana Grilj podala kratko po
ročilo o delu KORK-a Hotič v letu 2021, sledil je
program najmlajših iz vrtca Taček. Zahvaljujemo
se vzgojiteljicam za zelo prisrčen program.
Po programu je sledila pogostitev in sproščen kle

pet, kar starejšim veliko pomeni in to potrebuje
jo. Zelo smo ponosni, saj se je srečanja udeležila
gospa stara 98 let. Med nami sta bili tudi dve gos
pe stari 90 let. Vsakemu prisotnemu smo izročili
tudi skromno darilce. Nekaj darilc pa smo odnesli
na domove krajanov, ki se srečanju niso mogli pri
družiti zaradi bolezni.
Zahvalili bi se PGM Hotič in KS Hotič, ki sta poma
gali pri izvedbi srečanja. Hvala tudi Gostišču Ki
movec za gostoljubni sprejem in dobro postrežbo.

KORK Hotič

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
IC GEOSS nas je povabil k sodelovanju v okviru
Tednov vseživljenjskega učenja (TVU). Gre za naj
vidnejšo kampanjo, ki
poteka po celi Slove
niji in spodbuja vseži
vljenjsko učenje. Le
tos so v okviru TVU
prvič izvedli PARADO
UČENJA. To je bil
enodnevni dogodek
povezan s promocijo
vseh oblik učenja in
izobraževanja, pote
kal je 25.5.2022. Na
tem dogodku smo se
predstavili tudi mi.
Na stojnici smo imeli promocijski material, vabi
lo na krvodajalsko akcijo, zdravstveno letovanje
otrok…Obiskovalcem smo prikazali temeljne pos
topke oživljanja z uporabo AED. Pridružil se nam
je tudi Boštjan Novak, str. sodelavec za krvodajal
stvo iz RKS.
TEDEN RDEČEGA KRIŽA
Rdeči križ Slovenije se vsako leto vključuje v obe
leževanje mednarodnega praznika Svetovnega
dneva Rdečega križa, 8. maja in Tedna Rdečega
križa Slovenije, ki tradicionalno poteka od 8. – 15.
maja in tako nadaljuje tradicijo dobrih del. Vsako
leto mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdeče
ga polmeseca prek svoje mreže 17 milijonov pro
stovoljcev in 450.000 zaposlenih doseže več kot
160 milijonov ljudi, ki potrebujejo pomoč.
Prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa
so v mesecu maju obiskovali starejše, bolne in in
validne osebe na domu ter v domovih za starejše.
Poleg vsakoletnih sprejemov učencev v mlade čla
ne Rdečega križa, smo razpisali natečaj za likovna
dela na temo :«Tebi v pomoč, človek«. Risbice smo
prejeli iz POŠ Dole pri Litiji.
Danica Sveršina in Irena Videc
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Članski selekciji za konec sezone domača zmaga

NK Litija vs NK Šmartno 4:1 - Članska ekipa je v MNZ ligi zasedla končno 6. mesto
z 17-timi točkami. Žal se ni izšlo po željah in pričakovanjih o višji uvrstitvi na ligaški
lestvici.
U15 - ekipa je bila celo se
zono v samem vrhu lige. Na
žalost pa so poškodbe, po
manjkanje standardnih igralcev in mal
verzacije nekaterih klubov (na katere je
zveza v našem primeru ostala »gluha«)
ekipo na koncu uvrstila na 3. mesto liga
ške lestvice, kar ne bo dovolj za napre
dovanje v višji rang tekmovanja. Ekipa
se je do konca borila po svojih najboljših
močeh.
U13 - z 2. mestom na lestvici jim je uspe
la uvrstitev v višji rang tekmovanja. Ena
od najbolj številnih selekcij v klubu je za
beležila najboljšo klubsko uvrstitev v tej
sezoni. Iz te selekcije so nekateri fantje nesebično pomagali starejši selekciji
(U15), tako da so odigrali dve tekmi v dveh dneh.
S tem so dobili ogromne izkušnje za naslednjo sezono.
Z kar petimi ekipami smo se udeležili enega od največjih otroških turnirjev v
regiji »Turnir Jan Oblak« v Škofja loki. Turnirja se je udeležilo več kot 1500 otrok.
U8 - ekipa rumeni 3. mesto; U8 - ekipa modri 1/16 finala;
U9 - 1/32 finala, U10 - 1/16 finala; U11 - 1/16 finala
Za to sezono lahko rečemo, da smo končno videli dvig krivulje navzgor v mla
dinskih selekcijah. Kakovostno delo naših trenerjev se je pokazalo z dobrimi
rezultati, zato bomo v drugo sezono stopili z še večjimi ambicijami in cilji.
Hvala vsem ki ste na kakršen koli način pripomogli k uspešni izvedbi sezone
2021/2022.
Elvid Velić

CICIBANI NK COCKTA KRESNICE
ZAKLJUČI NOGOMETNO
SEZONO 2021/22

Cicibani NK Cockta Kresnice so za zaključek nogo
metne sezone v Kresnice povabili sovrstnike iz Ihana in odigrali
turnir na male gole. Udeležilo se je veliko staršev, ki so zadovoljni
prisostvovali pri zaključku sezone.
Domači trener Jurij Sajovic je domače igralce nagradil z medaljami
na katerih piše »najboljši«.
NK Kresnice


ŽENSKI ROKOMET

Velik uspeh litijskih rokometašic

Starejše deklice A, dekleta, ki so tekom sezone trenirale pod taktirko Tanje Oder,
so v svoji kategoriji osvojile naslov državnih prvakinj. V celotni sezoni so dekleta
pokazala, da so dobro trenirala, napredovala in bila na koncu za to nagrajena s
zlatimi medaljami. Na osemnajstih tekma so doživele le en poraz. Ekipo starejših
deklic A sestavljajo: Lucija Rozina, Eva Rozina, Sara Rusjan, Tjaša Burja, Lana
Petek, Žana Zupančič, Julija Pirc in Anamarija Lindič, Pia Rovšek, Liana Vukovič, Ajla Mehulič,
Lana Ana Novakovič, Maja Zenkovič in Zoja Verbovšek. Zadnjo tekmo so dekleta odigrale v petek,
27.5. na Kozini. Zaslužene medalje in
pokal so dekleta prejela na isti dan,
po tekmi članske ekipe, v domači
športni dvorani. Podelila jim jih je po
močnica selektorja članske rokome
tne reprezentance Slovenije Branka
Mijatovič.
Tudi članska ekipa je svojo zadnjo
tekmo sezone odigrala v petek,
27.5.2022 proti ekipi RŽK Zagorje.
Članice so v končnici zmagale na vseh
šestih tekmah, po dvakrat (doma in v
gosteh) so bile boljše od ŽRK Velenje,
ŽRK Ptuj in RŽK Zagorje. S tem so
osvojile končno 5. mesto v 1. državni
rokometni ligi za žensko. Gre za naj
večji uspeh članske ekipe do sedaj,
na kar smo seveda zelo ponosni.
Poleg starejših deklic in članic ne
smemo pozabiti tudi na naše mladin
ke, ekipo, ki je bila v letošnji sezoni
sestavljena iz deklet 4 generacij. De
kleta so pridno trenirala in se doka
zovala na tekmah 2. mladinske lige.
Naša najmlajša ekipa, ki nastopa v državnem prvenstvu pa so mlajše deklice A, ki so iz tedna v
teden, iz tekme v tekmo napredovale in osvajale rokometno znanje. Številčne skupine miniroko
metašic in minirokometašev pa so tekom celega leta pridno trenirale na obeh osnovnih šolah v
Litiji, na OŠ Litija in OŠ Gradec. Ponosni smo na vse ekipe in vse naše igralke!
Za naše delovanje je izjemno pomembno odgovorno, učinkovito in transparentno delo ob dej
stvu, da želimo pri vseh naših članih vzpodbuditi pripadnost, ki je več kot potrebna za delovanje
društva. Le skupaj smo namreč močnejši in le prave ekipe v slogi najdejo moč. Iz moči pa vemo
– izhajajo zmage, … Po drugi strani pa le močni športniki hrabro prenašajo poraze.
Veseli in ponosni smo, da imamo pri tem podporo s strani naših sponzorjev in donatorjev. A ker
verjamemo, da imamo vsi v lokalni skupnosti skupno zavedanje, da so gibanje, socializacija, dru
ženje in pripadnost kolektivu še kako pomembni za optimalen razvoj mladih, verjamemo, da lahko
z dodatno podporo in pomočjo še več mladih deklet najde zadovoljstvo, interes in predvsem zdrav
način zapolnitve prostega časa ter da gradijo in krepijo samozaupanje in samopodobo, kar lahko
nudi aktivno ukvarjanje s športom. V letošnji sezoni smo skupaj v partnerstvu s podjetji BTC,
Webtim, Neolink, Panteon group, Omahen transport, Telprom, Avtohiša Real, Telprom, Peskokop
Kepa, Mesarija Frtica, BS Petrol – Zdravko Nabernik, Pustolovski park Geoss, Isomat, L˝allure,
Kavarna in okrepčevalnica pri mostu, Finalist plus, Joma, The right thing solution, Elektro Jani,
Nova Ljubljanska banka in drugimi donatorji omogočali mladim dekletom aktivno ukvarjanje z
najlepšim in najuspešnejšim kolektivnim športom v Sloveniji – ROKOMETOM. Ob tem seveda ne
gre pozabiti na Občino Litija.
Zastavljeni cilji našega kluba zasledujejo smer pri mladih vzpodbujati zdrav način življenja. Zato
smo izjemno veseli, da smo del projekta NLB Šport mladim, s katerim delimo isto vizijo: mlade
ljudi, izpred TV, računalnikov in telefonov vrniti nazaj v naravo, telovadnice in igrišča. Poleg spon
zorske podpore, s katero imamo olajšano delovanje in hkrati nižje stroške treningov, znotraj pro
jekta tudi uspešno sodelujemo. Ob koncu leta 2021 smo skupaj, zaposleni v NLB – poslovalnica
Litija in naše igralke, v okviru akcije Starost darilo mladim, z lepimi voščilnicami in dobrimi misli
mi polepšali praznike oskrbovancem Doma Tisje in Šmelc. Vse to, ker smo le skupaj močnejši!

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZAKLJUČIL 1. DEL ITF TEAM TURNEJE,
MEDNARODNI TURNIR TIK PRED VRATI

Član teniškega kluba AS Litija Bor Artnak je v mesecu maju odpravil na tako imeno
vano »peščeno turnejo« v okviru ITF TEAM A, kamor svetovna ITF teniška organizacija
povabi 4 perspektivne fante in 4 dekleta, ki
jih vodijo priznani teniški trenerji. V okviru
te turnirje je Bor odigral tri turnirje najviš
jega ranga in sicer v Italiji St. Croce in Mi
lano, ter v Parizu Roland Garros. Najuspešnejši je bil na
prvem turnirju v St. Croce, kjer se je prebil vse do fina
la in osvojil 2. mesto. Na turnirju v Milanu se je uvrstil
v osmino finala. Žal pa je na Roland Garrosu izgubil v
prvem krogu in sicer v 3 nizih je bil od njega uspešnejši
francoski igralec Paul Barbier Gauzu z rezultatom 4:6
7:5 6:3. Bor ima sedaj tri tedensko pavzo pred »trav
nato turnejo«, ki se bo zaključila v Wimbledonu. Bor
še vedno zaseda visoko 15. mesto na svetovni mladin
ski teniški ITF lestvici. Ob tej priložnosti se zahvaljuje
mo vsem sponzorjem, ki pomagajo našemu perspektivnemu igralcu, še posebej: HERZ d.o.o.,
Telekom Slovenija, Občina Šmartno pri Litiji, Omahen-Transport d.o.o.
Bor Artnak je v teh dneh prejel še eno dobro novico in sicer izbran je bil v projektu Zavarovalnice
Triglav MLADI UPI 2022. Čestitamo!
Takoj po nastopu v Wimbledonu bomo Bora imeli priložnost gledati tudi v Litiji. Po nekaj letih
pavze je Tenis klub AS Litija namreč znova organizator mednarodnega teniškega turnirja za
moške z nagradnim skladom 15.000 $ - World Tennis Tour. Na turnirju bo svojo veliko profesi
onalno priložnost, kot smo že omenili, dobil tudi naš najboljši tekmovalec Bor Artnak in številni
drugi slovenski igralci. Spomnimo, da so pred leti, ko smo že gostili tovrstne turnirje, v Litiji
nastopili tudi igralci kot so Dominik Thiem in Nick Kyrgios. Tako da se v Litiji vsekakor obeta
pravi teniški spektakel.
WTT turnir bo v dneh od 10.07.2022 do 17.07.2022, spremljala pa ga bo cela vrsta spreml
jajočih dejavnosti kot npr. vip turnir za sponzorje, vip srečanja s sponzorji in tekmovalci. Tekme
bodo vsak dan od 11. do 21. ure. Že sedaj vljudno vabljeni vsi ljubitelji tenisa!
Ob tej priložnosti se Tenis klub AS Litija najlepše zahvaljuje sponzorjem, ki so se do tega
trenutka že odzvali na našo prošnjo za pomoč pri izpeljavi turnirja, še posebej: HERZ d.o.o.,
KOPIT d.o.o., BAREDE d.o.o., DR.PROJEKT d.o.o., NEPREMIČNINE.net, PALVA d.o.o., ME-JAN d.o.o., AS TEPROM ARHITEKTI d.o.o., LUMENIA d.o.o. , DS TEAM spletne storitve, AB
SPORT d.o.o., MATTS d.o.o., DEWESOFT d.o.o. .
Projekt sta podprli tudi OBČINA LITIJA in MESTNA SKUPNOST LITIJA. HVALA VSEM!
Še vedno vabimo vse, ki si želite biti del te zgodbe, da podprete naš turnir in naše mlade
perspektivne igralce, da
se nam pridružite. Kon
taktna oseba za informacije: Melita Poglajen 031 693 330.
as teprom d.o.o.
Vse informacije o po
teku turnirja – žrebi,
3D Vizualizacija
Arhitekturno projektiranje
Gradbeni nadzor
urnik tekem in ostalo –
bodo objavljene na naši
spletni strani in na naši
Facebook strani. Vse
tekme bodo prenašane
v živo preko ON-LINE
sistema ITF in povezave
preko strani Teniške zve
ze, tako, da si jih bodo
lahko ogledali gledalci
info@teprom.si
www.teprom.si
01 898 08 05
Savska Cesta 5, 1270 Litija
po celem svetu.
Melita Poglajen

as teprom arhitekti

PLAKETA NZS ZA 50. LET DELOVANJA NK KRESNICE

Skupščina Nogometne zveze Slovenije
je na zadnji seje meseca aprila 2022
je podelila plaketo NZS za uspešno
petdesetleno delovanje našega kluba.
Klub je bil ustanovljen leta 1971 na po
budo tamkašnje mladine. V petdesetih letih delo
vanja so bili vzponi in padci. Največji uspeh je klub
dosegel v letih 1998 do 2002, ko je štiri leta tekmo
val v 3. Slovenski ligi.
V začetku aprila 2022 so se zbrali ustanovitelji klu
ba in ubujali spomine na tiste čase, ko se je začelo
igrati nogomet brez igrišča in garderob. Igralo se
je v »Poganiku« in Jevnici, pa vendar so vztrajali in
s pomočjo krajanov in krajevne skupnosti zgradili veliko travnato nogometno igrišče in športno
dvorano. Vse čestitke za vztrajanje. Danes se klub ukvarja z različnimi problemi. Pomanjkanje
finančnih sredstev in zastarela infrastruktura, ki ni primerna času in kraju. Prejeta Plaketa pa je
spodbuba za nadaljevanje dela in razvoj kluba.
Jože Kovič

ČLANI KK KENSEI AKTIVNI NA MNOGIH PODROČJIH
1. POKALNE TEKME SZTK!

V soboto 21.5.2022 je Slovenska zveza tradicionalnega karateja (SZTK) v sode
lovanju s Karate Akademijo Bohinj v Radovljici izvedla 1. Pokalno tekmo SZTK Katana 2022. Posebnost tekmovanja je bil nastop karateistov iz tradicionalnega
in kontaktnega karateja. Nastopilo je več kot 250 tekmovalcev iz 17 klubov iz
Slovenije in Hrvaške, ki so izvedli čez 400 nastopov.
1. Pokalne tekme SZTK se je udeležilo kar 7. članov KK Kensei na različnih po
dročjih! Tekmovala sta Ažbe in Tristan Zore. Tristan Zore je osvojil 1. mesto v kata posamezno
kadeti A, mladinci A - rjavi/črni in s tem
pokazal odlično formo in pripravljenost
za nastop na državnem prvenstvu. Žal
se tekme zaradi priprav na maturo ni
moglo udeležiti kar nekaj tekmovalcev.
Sodili so kar štirje sodniki KK Kensei,
Gorazd Praprotnik, Damjan Šifrer, Nina
Požun in Toni Povše. Med organizacij
skim timom pa je bil tudi naš član Rok
Požun.
Po dveh letih covid situacije nas je po
novno razveselilo snidenje s telovadni
co v duhu tekmovanja!
KK Kensei
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KRIŽANKA / OBVESTILA

nagradna križanka

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo
in izdelujemo gozdne poti. Po dogovoru možen tudi
odkup na panju.

sestavil:

Jože Vizlar številka: 259

PETA
ČRKA
ABEcEDE

Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

ANGLEŠKI
PISATELJ
(ERIc)

MESTO V
UKRAJINI
IBSENOVA
DRAMA

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.

SLOVENSKI
PISATELJ
(VITAL)

BIBLIJSKI
KAJNOV
BRAT

SLOVENSKA
REVIJA
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(Nadaljevanje s 1. strani) Med poletnimi počitnicami med 6. in 8. julijem
2022 bo v Oglarski deželi na Dolah pri Litiji potekal prvi rokodelski tabor, namenjen učencem in mladostnikom med 12 in 17
letom. Udeleženci bodo lahko tri dni preživeli skupaj z oglarji,
spoznali postopek priprave ter razdiranja kope in uporabnost
oglja. Tabor organizira KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji v sodelovanju z oglarskimi domačijami in Razvojnim centrom Srca
Slovenije.
Tradicijo kuhanja oglja so pred več kot 100 leti
na Dole pri Litiji prinesli italijanski oglarji. Pripra
va kope in pridobivanje oglja na tradicionalen
način je postopek, ki ga ohranja 25 oglarjev, ki
letno skuhajo približno 30 kop. Postopek izdela
ve oglarske kope je povezan s pripravo kopišča
in lesa, zlaganjem in pokrivanjem kope, kuhanjem
ali oglenitvijo in na koncu z razdiranjem kope.
Mlade vabimo, da pobliže spoznajo poklic oglarja
in proces priprave kope. Oglarstvo jim želimo
približati z vidika nesnovne kulturne dediščine
pa tudi kot sodobno rokodelsko dejavnost in
dopolnilno dejavnost na kmetijah, zanimivo tudi
z vidika turističnega razvoja. Udeleženci bodo
skupaj tri dni. V program je vključeno delo z
oglarji, druženje z vrstniki, spoznavanje oglar
skih domačij, pohod po Oglarski poti, hrana in
nočitve.
Tabor se bo odvijal v sklopu Slovenskega roko
delskega tabora 2022, ki bo potekal med po
letnimi počitnicami na kar sedmih lokacijah po
Sloveniji: v Ribnici, Rogatcu, na Dolah pri Litiji,
v Moravčah, Slovenski Bistrici, Veržeju in Škofji
Loki. Organizirajo ga regijski rokodelski centri člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije
na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Skupaj z mojstri rokodelci bo lah
ko ustvarjalo kar 62 otrok, ki bi radi aktivno in
ustvarjalno preživeli del počitnic in obenem raz
mišljajo o svojem prihodnjem poklicu. Ker gre za
manjše skupine od 5 do 10 udeležencev, bo delo
potekalo v tesnem sodelovanju med mladimi in njihovimi mentorji - mojstri rokodelci.
Gre za prvo tovrstno popularizacijo rokodelskih panog in poklicev. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo bo vsebine financiralo v celoti, zato bodo za udeležence popolnoma brezplačne. Za ohranjanje in razvoj rokodelstva je ključen prenos znanj na mlajše generacije. Tra
dicionalna znanja in pristopi so neskončen vir navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in
sodobno ustvarjalnost. V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju želimo mladim omogočiti prostor,
v katerem spoznavajo svet rokodelstva pod mentorstvom izjemnih strokovnjakov in mojstrov
svojih poklicev.
Podrobnosti o posameznih taborih so objavljene na spletni strani www.rokodelci.si.
Prijave so za vse tabore odprte do zapolnitve prostih mest, najkasneje pa do 30. 6. 2022.

tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
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Odprte prijave za mlade za Rokodelski tabor
na Dolah pri Litiji

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada: 5.850 izvodov

ZELENIcA V
PUŠČAVI

UBITI
ITALIJANSKI
POLITIK
(ALDO)
17. ČRKA
ABEcEDE

KOKOŠI NESNICE. V jati kokoši, ki se bodo prodajale v avgustu, imamo pestro izbiro pasem. Na
voljo bodo rjave, zelenojajčne grahaste, temnojajčne
črne, trikolor (bela lupina), slonokoščene (kremna
lupina) in zlate (rjava lupina). Vse pri nas vzrejene
jarkice so zdrave in zaščitene proti osmim boleznim.
Brezplačno jih pripeljemo v Litijo Spodnji Hotič,
Senožeti, za večje število tudi na dom.
031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

NEZNANEC

GRAFITNI
VLOŽEK ZA
SVINČNIK

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 potrebujete več.  051 740 430

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,

NADALJE
VANJE
GESLA

NEVESTINA
OPREMA

NIKALNIcA

Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

TROJANSKI
OGLEDNIK
GRŠKA
MITOLOGIJA

MORSKI
SESALEc
Z OKLOMA

MALI OGLASI

Javno glasilo OBČAN

NARAVA,
ČUD

Splošne informacije
o Slovenskem
rokodelskem taboru
2022: Razvojni center
Srca Slovenije, d. o. o.
Mija Bokal,
mija.bokal@razvoj.si,
(01) 89 62 713,
(051) 312 738
Informacije o
Rokodelskem taboru
na Dolah pri Litiji:
KUD Venčeslav Taufer
Dole pri Litiji
Gregor Strajnar,
gregor.strajnar@gmail.com,
(031) 605 540
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Težje besede: AMBLER, DOLON, ARETE, KERA,
RAMAJANA, ISTIKLAL
Izžrebanci križanke št. 258 prejmejo majico
časopisa Občan. Majico bodo izžrebanci prejeli po
predhodnem dogovoru na gsm: 041 719 444
(Aco J.).

1. Danijel Hribar, Valvazorjev trg 14, Litija
2. Gašper Koloman, Kresnice 96, Kresnice
3. Blanka Lukač, Kidričeva 6, Litija

BORIS
KOBAL

VISOKA
IGRALNA
KARTA

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 259 pošljite najkasneje do
8.7.2022 na naslov uredništva: Tiskarna AcO, cDK 39,
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico
časopisa Občan.

OBČNI ZBOR SADJARSKEGA DRUŠTVA LITIJA

V četrtek 2. junija 2022 ob 17. uri je potekal občni zbor SADJARSKEGA DRUŠTVA
LITIJA, v prostorih gostilne Krznar Šmartno pri Litiji. Zbora se je udeležilo 87 članov
in gostje med katerimi so bili podžupanja občine Litija Liljana LOVŠE, podžupan
občine Šmarno pri Litija Janez TOMAŽIČ ter predsednika sadjarskega društva SO
STRO in VINOGRADNIŠKEGA društva Šmartno pri Litiji. Po opravljenih formalnostih
in izvolitvi Delovnega predsedstva in organov so na zboru pregledali delo društva za leto 2021,
ki je zaradi »Covida« potekalo bolj okrnjeno. Pa kljub temu so se izvajala nekatera izobraževanja
preko interneta, druga pa na predavanjih kot običajno na terenu. Tako je en seminar potekal pre
ko interneta na temo rez vinske trte, izvedena ja bila ena ekskurzija v sadovnjaku Resje Podvin in
dva predavanja, eden na temo poletna dela v sadovnjaku - obrezovanje in opravljanje drugih del
ter pridelava koščičarjev ter predavanje
o različnih načinih cepljenja s praktičnim
prikazom cepljenja. Po predstavitvi vseh
poročil je potekala živahna razprava in
nato soglasno sprejeta poročila. Ker je
bilo leto volilno, je predsedujoči podal v
obravnavo seznam predlaganih kandida
tov, kateri so bili soglasno potrjeni.
V nadaljevanju je bila sprejeta razrešnica
staremu vodstvu in dana na glasovanje
predlagana kandidatura novega vodstva,
ki je bila soglasno sprejeta. V naslednjem mandatu bo društvo vodil kot predsednik BIZJAK Vojko,
strokovna tajnica VELIKONJA Vesna ter člani upravnega odbora KNEZ Mirko, JERE Janez,HOSTNIK
Jani, HOSTIK Martin, TOMAŽIČ Poldka, KREMŽAR Simona, KRŽIŠNIK Zvonka. Po izvolitvi se je
novi (stari predsednik) zahvalil za zaupanje in na kratko podal program dela za leto 2022, v kate
rem je tudi planirana sadjarska razstava in druge aktivnosti.
Za uspešno delo društva pa
se moramo zahvaliti občini
Litija in Šmartno pri Litiji, ki s
finančnimi sredstvi podpirata
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
aktivnosti društva.
Po uradno končanem obč
GSM: 031 639 178
nem zboru pa se je nadalje
valo predavanje VARSTVO
SADNEGA DREVJA, ki ga je
podal Aleš GROBIN, pred
stavnik podjetja METROB,
kjer lahko tudi nabavite biolo
ška zaščitna sredstva. (naslov
Metrob.si). Po opravljenem
predavanju pa je sledilo kraj
še družabno srečanje.
Ciri Golouh

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

LITIJSKI TEK 2022

Litijski tek je letos potekal v soboto, 11.6. od 8.30 do 12.30. Začel se
je s tekom na 10 kilometrski razdalji, tekom ekip in tekom srednješolcev. Ob 10.10 smo najboljšim na teh tekih podelili medalje in praktične nagrade. Najboljša ekipa UČITELJI OŠ GRADEC je prejela tudi
občinski prehodni pokal. Absolutna zmagovalca letošnjega teka in
prejemnika glavne nagrade, sta Dino Grbič in Barbara Drnovšek.
Eno največjih rekreativnih prireditev v občini smo nadaljevali z družinskim tekom, na katerem so
tekli malčki s svojimi starši. Potem so se na traso Litijskega teka 2022 podali osnovnošolci. Ti so
tekli po triadah na različnih razdaljah. Točno opoldne je sledil še spominski Tajin tek, pri katerem
je bilo pomembno sodelovati in ne priti na cilj prvi.
Prireditev, ki tradicionalno najavlja praznovanje občinskega praznika, smo zaključili ob 12.20 s
podelitvijo medalj najboljšim šolarjem. Letos so to bili:
Druga triada DEKLICE: 1. Iris Peskar (OŠ Šmartno pri Litiji); 2. Zoja Rozina (OŠ Gradec);
3. Lola Dobrun (OŠ Gradec)
Druga triada DEČKI:
1. Nik Podrenk (OŠ Litija) 2. Jan Juvan (OŠ Litija) 3. Vilijem Zakrajšek
(OŠ Litija)
Tretja triada DEKLICE: 1. Patricija Podrenk (OŠ Litija); 2. Eva Rozina (OŠ Šmartno pri Litiji);
3. Liana Vuković (OŠ Litija)
Tretja triada DEČKI:
1. Jakob Bercieri Ibiši (OŠ Litija); 2. Marcus Auflič (OŠ Litija);
3. Vid Debevec (OŠ Gradec)
Vsi mlajši tekači so prejeli spominske medalje.
Najhitrejša šola OŠ LITIJA pa je tretjič zapored prejela prehodni občinski pokal in s tem ji ostane
v trajni lasti.
Prireditev v centru Litije so popestrili tudi podporniki teka. Z glasnim navijanjem so spodbujali
tekače in ustvarili pravo športno vzdušje. Pozdravil jih je župan Občine Litija Franci Rokavec, ki
je skupaj s podžupanjo Lijano Lovše in predsednikom Mestne skupnosti Litija Borisom Doblekarjem tudi podelil
medalje in praktične
nagrade.
Na tekaški prireditvi
v soboto 11.6. je sodelovalo 550 tekačev. V maju in juniju
pa je na Litijskem
teku 2022 sodelovalo še približno 2.000
tekačev. To so bili
otroci v vrtcih in šolah v Litiji in Šmartnem. Za njih smo
tekmovanje organi
zirali v okolicah šol
in vrtcev. Vrtcem in
šolam se zahvaljujemo za odlično sodelovanje pri izvedbi čudovitih športnih dogodkov na katerih verjamem, da smo
marsikaterega otroka navdušili za aktivno vadbo. To pa je tudi osnovni namen Litijskega teka.
Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo tudi številnim prostovoljcem ob trasi teka, zlasti
članom Kolesarskega društva Litijski tempomat, vsem donatorjem praktičnih nagrad za tekače.
Tekaški pozdrav in nasvidenje na Litijskem teku 2023!

NA MEDNARODNEM KULINARIČNEM
FESTIVALU V SRBIJI SO SLOVENcI
ZASEDLI 1. MESTO V KUHANJU GOLAŽA

V centralni Srbiji v bližini mesta Valjevo oz. pokrajini Šumadija,
se je 4. junija 2022 odvijal mednarodni kulinarični dogodek v
kuhanju, golaža, pasulja, in ribje čorbe z imenom »Gastrofest
Brankovina 2022«.
Ekipa z imenom GolaŽena iz Litije in okolice v sestavi Andraž
Šešok kot vodja ekipe ter pomočniki, Damjan Kastelic, Janez
Skubic in Vinko Žust so v kategoriji golaž iz kotlička v močni
konkurenci 63 ekip osvojili 1. mesto in tako prepričljivo zmagali, med ekipami iz Srbije, Makedonije, Madžarske, Bolgarije,
Hrvaške.
Andraž ŠEŠOK

KGZ LITIJA z.o.o.

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

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA Z
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI LL VIVA LITIJA

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

Ponudba velja do konca junija 2022 oziroma do prodaje zalog.

LL Viva je sodobna specializirana
prodajalna z medicinskimi
pripomočki, zdravili brez recepta
ter drugimi izdelki za ohranjanje
zdravja in dobrega počutja,
ki so namenjeni vsem
starostnim skupinam:

»OSVEŽITEV PO TOP CENAH«

PIVO UNION 0,5L 6-PAK
5,85 €

COCA COLA 1,5 L
1,19 €

PIJAČA MALT 0,5 L
0,69 €

FANTA 1,5 L
1,19 €

PIVO LAŠKO 0,5 L 6-PAK
5,85 €

AKCIJSKE CENE!

VRTNI RELAX PROgRAM! –10 % POPuST

VRTNI STOL
55,99 €

STOL VISEČI - JAJČEK
279,99 €

LEŽALNIK PROFI
104,99 €

STOL VISEČI - BLAGO
36,99 €

Odpiralni čas:

Od ponedeljka do petka:
9.00 - 17.00

• pripomočki za pomoč starejšim
pri vsakdanjih opravilih,
• pripomočki za gibalno
ovirane osebe,
• ortopedska obutev,
• opornice,
• diagnostični testi,
• izdelki za oskrbo poškodb in ran,
• kozmetični izdelki in izdelki za
osebno nego,
• izdelki za odpravljanje oziroma lajšanje
težav, povezanih z boleznimi sodobnega časa.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

V specializirani prodajalni
LL Viva izdajamo medicinske
pripomočke na naročilnico.

Ljubljanska cesta 3 (Šmelc), 1270 Litija
T: 01 723 36 89 E: llviva.litija@llgrosist.si
www.llviva.si

Kupon za

10 % popusta
ŽAR NA OGLJE JAJČEK
74,99 €

VRTNA GARNITURA 8-del
369,99 €

Tel.: 01 896 32 41

VRTNA GARNITURA LESENA
899 €

SENČNIK FI 300
99,99 €

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

Dobrodošli v trgovine kgz Litija!
*spremljajte nas tudi na facebooku

na en izdelek po izbiri.*
Kupon je unovčljiv v specializirani prodajalni LL Viva Litija.
* Popust velja v LL Vivi Litija ob enkratnem nakupu 1 kosa izdelka po izbiri in ob predložitvi original kupona. Popust ne velja za nakup: zdravil brez
recepta, HAG testov za samotestiranje na Covid-19, začetnih mlečnih formul, izdelkov, ki so že v akciji in knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot
6 mesecev. Popusti se ne seštevajo.

