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Iz urednIštva ...
Toliko naprednih idej, posledično obnov in investicij 
ter novogradenj že dolgo ne pomnimo v naši občini. 
Prav ponosni smo lahko na svojo občino in na vod-
stveni kader. Julij in avgust se prepletata s športnimi 
in kulturno-glasbenimi festivali, lepo vabljeni, da se 
jih udeležite. Še naprej si zaslužene dopuste in šolske 
počitnice zapolnite s čimveč lepimi doživetji, naj vam 
poletje prinese lepe spomine. Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.08.2022  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444
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OŽIVEL FESTIVAL 
SKUPNOSTI

Osrednjo predstavitveno 
vlogo je na letošnjem 

Festivalu prevzela  
Krajevna skupnost  

Kresnice
 2. stran

POLOŽEN TEMELJNI KAMEN 
ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI 

OBJEKT HOTIČ

SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS V PROSTORIH 
MEDGENERAcIJSKEGA SREDIšČA šMELc – 
zgodovinski trenutek na poti uveljavljanja skladnega 

regionalnega razvoja
53. seja Državnega sveta RS je, na povabilo državnega svetnika in župana 
Občine Litija Francija Rokavca, potekala v Medgeneracijskem središču u 
Šmelc v Litiji, s čimer so državni svetniki nadaljevali tradicijo izvedbe sej na 
različnih koncih Slovenije. To sovpada tudi z obravnavanimi zakonodajnimi 
iniciativami za ustanovitev pokrajin, za kar si Državni svet prizadeva že 
dolgo. Na seji je bil prisoten tudi predsednik države Slovenije Borut Pahor, 
ki je v nagovoru izrazil veliko podporo državnemu svetu za opravljeno po-
membno in zahtevno delo, predvsem, ker je s predlogi ponudil izjemno 
priložnost za verodostojno in strokovno razpravo v procesu sprejemanja 
pokrajinske zakonodaje. (Foto: Matej Povše)  2. stran

V LITIJI PO 16 LETIH OBUDILI 
TRADIcIJO KOLESARSKE DIRKE 

VZPON NA GEOSS
Po 16. letih sušnega obdobja je Občini Litija kot 

organizatorju ter Kolesarskemu klubu Litijski Tempomat kot izvajalcu  
dirke v središče Slovenije, uspelo ponovno pripeljati kolesarsko dirko 
VZPON NA GEOSS.   3. stran

43. VPIS UČENcEV V ZLATO KNJIGO 
IN KNJIGO NAJBOLJšIH DOSEŽKOV 

V šOLSKEM LETU 2021/22
Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v so-
delovanju z osnovnimi in glasbeno šolo organizira vpis 
učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. 
Letošnja prireditev je potekala v Geometričnem središču 
(GEOSS) v Sp. Slivni.

oBČina litija

Najhitrejši trije na kolesarski dirki VZPON NA GEOSS 2022

Zadnji dan šolskega leta 2021 /2022 je bil 
postavljen temeljni kamen za gradnjo novega 
vzgojno-izobraževalnega objekta (VIO) Hotič. 

 2. stran

Učenci vpisani v zlato knjigo

Učenci vpisani v knjigo najboljših dosežkov

 2. stran

 7. stran

UREJENE  
NOVE BIVALNE ENOTE

Slavnostna predaja ključev

Občina Litija skupaj z JP KSP postopno ure-
juje prostore vile na Cesti Zasavskega bata-
ljona. Do sedaj je že uredila 7 bivalnih enot 
v drugem nadstropju vile, v letošnjem letu pa 
je dokončala še nadaljnjih 5 bivalnih enot v 
kletnih prostorih stavbe.   2. stran
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FESTIVAL SKUPNOSTI  
POSVEČEN OBČINSKEMU PRAZNIKU 

PONOVNO OŽIVEL
 1. stran |  Po dveh letih je zadnji petek v juniju v Litiji spet pote-
kal Festival skupnosti s sloganom »Ohranjamo tradicijo. Gradi-
mo skupnost«. Na letošnjem festivalskem druženju krajevnih in 
mestne skupnosti je vodilno vlogo prevzela Krajevna skupnost 
Kresnice. Poleg kresniških organizacij, posameznikov in društev 
so se obiskovalcem predstavila tudi društva in druge organiza-
cije ostalih krajevnih in mestne skupnosti.
Z izjemo zadnjih dveh let ob občinskem prazniku tradicionalno 
poteka Festival skupnosti. Glavni namen festivala je okusiti in 
izkusiti posamezno krajevno skupnost, kjer obiskovalci bolje 
spoznajo številne organizacije, njihovo ponudbo ali programe, 
ki jih izvajajo. Za sodelujoče pa je prilika, da se predstavijo širši 
javnosti, pridobijo nove uporabnike in stranke. Vsi pa zagoto-
vo spoznavamo premnoge posebnosti in zanimive kotičke naše 
občine. Letošnjo vodilno vlogo je prevzela Krajevna skupnost 
Kresnice in se predstavila tako na odru z nastopi mladih glas-
benikov kot na stojnicah s kulinarično ponudbo in predstavitvijo 
društev. Sodelovali so vokalistka in kitaristka Erika Kotar, kita-
ristka Eneja Lovše Veber, učenca Glasbene šole Kokalj, Erika in 
Enej, harmonikaš Žiga Lokar, dekliški pevski zbor Mozaik, solist-
ka Nika Lokar, harmonikaš Jan Jakopič in kitaristka Lucija Go-
dec, vokalna skupina Triad OŠ Litija, slikarka Marija Murn iz Dru-
štva Lila, pisateljica Sabina Štrubelj, predstavniki PGD Kresnice, 
NK Cockta Kresnice, KORK Kresnice, Leseni rogisti in čebelarji. 
Skupno je letos na Festivalu skupnosti v petek, 24.6.2022 so-
delovalo 42 organizacij in posameznikov na stojnicah, prire-
ditvenem prostoru in odru, kjer se je odvijal zanimiv kulturni 
program.
Krajevno skupnost Jevnica so zastopali člani Glasbene šole Ko-
kalj na odru in Slaščičarstvo Kastelic in kuharski mojster Ervin 
Godec s dobrotami na stojnici.
V okviru Krajevne skupnosti Hotič je čipke prestavila klekljarica 
Mateja Mihelič, kvačkane izdelke Nataša Ševerkar, konjeniške 
rekvizite pa Konjeniško društvo Jesenje- Geoss. Brezplačen do-
mač sladoled za vse osnovnošolce pa so pripravili v Gostišču 
Kimovec.

Iz krajevne skupnost Vače so na festivalu svoje izdelke predsta-
vljali Eko kmetija Vovše, Kmetija pr´Škundr in rokodelka Barba-
ra Vrtačnik.
Iz Krajevne skupnosti Polšnik so sodelovale članice Društva po-
deželskih žena in deklet Polšnik s svojim drobnim pecivom. 
Iz Krajevne skupnosti Gabrovka je na festivalu sodelovalo Dru-
štvo Raznolikost s predstavitvijo mesojedih rastlin. 
Društvo Enkraten teater iz Krajevne skupnosti Ribče je skupaj s 
starši otrok iz vrtca Kresnice organiziralo menjavo igrač. 
Iz Mestne skupnosti Litija se na festivalu sodelovali Društvo 
U3 Litija in Šmartno z izdelovanjem sivkinih butarc, Društvo 
upokojencev Litija s prestavitvijo različnih ročnih izdelkov svo-
jih članov, Društvo diabetikov Litija – Šmartno, katerega člani-
ce so merile krvni sladkor, Rdeči križ Litija, kjer so opravljale 
brezplačne meritve, Nogometni klub Litija s predstavitvijo dru-
štvo, Karate klub Kensei s praktičnim prikazom svojega špor-
ta in Regionalni center NVO s svojo predstavitvijo pomoči in 
podpore drugim nevladnim organizacijam. Mestna skupnost 
Litija je za otroke pripravila napihljivo igralo, na stojnici pa so 
se predstavljali skupaj s TIC Litija, Mestnim muzejem Litija in  
Frtico.
Dogajanje na festivalskem odru je popestril Zoran Cilenšek, 
festivalsko druženje pa so zaključili člani kvarteta klarinetistov 
Jukebox Kvartet in s svojim posebnim koncertom zaključili leto-
šnje praznovanje občinskega praznika.
Prav vsi so zaslužni da smo skupaj ustvarili pestro dogajanje. 
Hvala vsem, kot tudi vsem obiskovalcev. Veselimo se ponovne-
ga druženja prihodnje leto.
Dogodek smo organizirali:
občina litija, zkMš litija, regionalni center nvo  
in razvojni center Srca Slovenije.

POLOŽEN TEMELJNI KAMEN  
ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI  

OBJEKT HOTIČ
 1. stran |  V Hotiču bodo z novim objektom pridobili ustrezne 
prostore za izvajanje osnovnošolske dejavnosti, predšolske 
vzgoje in ustrezne dvorane, ki bo služila krajanom tega ožjega 
dela lokalne skupnosti. V objektu bodo tudi prostori namenjeni 
delovanju KS Hotič. V okviru zunanje ureditve se bosta zgradili 
2 zunanji igrišči za potrebe POŠ Hotič in Vrtca Taček ter vsa 
potrebna parkirišča.

SEJA DS RS V šMELcU
zgodovinski trenutek na poti uveljavljanja  

skladnega regionalnega razvoja
 1. stran |  Državni svetniki so paket pokrajinske zakonodaje, ki 
poleg zakona o ustanovitvi pokrajin zajema tudi predlog zakona 
o pokrajinah in zakona o financiranju pokrajin, sprejeli soglasno 
in s tem odprli pot nadaljevanju postopka v Državnem zboru. 
Predloge zakonodajnih iniciativ je pripravila posebna Strokovna 
skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokra-
jinske zakonodaje in so rezultat tri leta trajajočega procesa, v 
katerem je državni svet, po dogovoru s predsednikom republike, 
predsednikom državnega zbora in predsednikom vlade na sre-
čanju štirih predsednikov, decembra 2018 prevzel vlogo koordi-
natorja priprave pokrajinske zakonodaje.

V nadaljevanju so bili državni svetniki povabljeni na ogled rud-
nika Sitarjevec. Po večini so se odločili za ogled izvoznega rova, 
manjša skupina pa je nadaljevala ogled glavnega rova vse do 
znamenitih hitrorastočih kapnikov. Na občini Litija verjamemo, 
da je odločitev, da seja Državnega sveta poteka v Medgenera-
cijskem središču Šmelc, hkrati tudi potrditev odlično opravlje-
nega dosedanjega dela župana in državnega svetnika Francija 
Rokavca, tako kot je to bilo v lanskem septembru, ko je delovno 
srečanje v prostorih Medgeneracijskega središča Šmelc izvedla 
vlada Janeza Janše.

OBVOZNA cESTA NA GEOSSU UREJENA

43. VPIS UČENcEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJšIH DOSEŽKOV  
V šOLSKEM LETU 2021/22

 1. stran | letošnja prireditev je potekala v torek, 21. 6. 2022, ob 18. uri, tako kot lansko leto na  
geoSS-u. kulturni program je pripravila glasbena šola litija-šmartno.

GRADNJA KOLESARSKEGA POLIGONA 
LITIJA – PUMPTRAcK

Občina Litija je v mesecu juniju 2022 pridobila pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za gradnjo kolesarskega poligona Litija – 
Pumptrack. V mesecu juliju 2022 smo pričeli z gradnjo poligo-
na, ki bo lahko kmalu postal zatočišče mladih in tudi malo manj 
mladih kolesarjev, rolkarjev in voznikov skirojev. Nahajal se bo 
na Ježi, na obrobju blokovskega naselja Rozmanov trg. Osrednji 
pomen, ki ga bo imel poligon je predvsem v medsebojnem dru-
ženju in krepitvi temeljnih gibalnih sposobnosti. Kolesarski poli-
gon bo zajemal preko 1000 m2 površin. Poleg samega poligona 

je planiran tudi prostor za počitek, kjer bo nameščen pitnik za 
vodo, klopi, koši za smeti, stojala za kolesa ter servisno stoja-
lo. Izvedba projekta bo trajala predvidoma do začetka meseca 
septembra 2022. 

ZAMENJAVA DOTRAJANIH DROGOV 
JAVNE RAZSVETLJAVE NA MOSTU  

ČEZ REKO SAVO V LITIJI - JUNIJ 2022
Na mostu čez reko Savo v Litiji je občina Litija v sodelovanju 
s podjetjem JP KSP Litija d.o.o. izvedla zamenjavo dotrajanih 
drogov javne razsvetljave, vključno z montažo novih led svetilk.

Občina Litija je v naselju Slivna zgradila obvozno lokalno cesto, 
s katero je razbremenila območje pri pomniku GEOSS. Nova 
cesta poteka pod opornim zidom prireditvene ploščadi in se po 
75 m naveže na obstoječo cesto. V okviru izvedbe tega odseka je 
bilo potrebno spremeniti tudi potek opornega zidu in meteorne 
kanalizacije in urediti ostalo komunalno infrastrukturo. Cestišče 
je široko 3,5 m z všteto povozno muldo.
V nadaljevanju je, na razpisu izbrani izvajalec Trgograd d.o.o, 
pričel z modernizacijo prvega odseka lokalne ceste do križišča 
za naselje Vrtače v dolžini 200 m. Poleg izvedbe asfaltne 
prevleke enake širine kot obvozna cesta, bo potrebno odstraniti 
še nenosilne podlago in jo utrditi z novim materialom. Prav tako 
se bo uredilo odvodnjavanje na omenjenem odseku. 

UREJENE NOVE BIVALNE ENOTE
 1. stran |  Občina Litija dodeljuje bivalne enote na podlagi 88. 
člena stanovanjskega zakona za začasno reševanje stanovanj-
skih potreb socialno ogroženih oseb in sicer na podlagi seznama 
upravičencev do dodelitve take bivalne enote. Bivalna enota se 
dodeli začasno tistemu upravičencu katerega socialna proble-
matika je najtežja in je 
površina primerna gle-
de na število družinskih 
članov. Novi prostori so 
na minimalni kvadraturi 
zelo lepo in funkcional-
no urejeni in sledimo 
cilju, da bi bili stroški 
za uporabnika čim nižji. 
V prihodnosti namerava 
Občina Litija še nada-
ljevati z obnavljanjem 
prostorov v vili, kjer je 
še kar nekaj možnosti 
za prenovitev in ureditev 
neprofitnih stanovanj po 
katerih je v naši občini 
veliko povpraševanje.

V zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so v 
zadnjih štirih letih šolanja dosegli povprečno oceno, ki 
ni nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. ra-
zreda, z največ eno oceno 3 v posameznem razredu, ter 
učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glas-
beno šolanje na nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem 
predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno.
Tako je bilo letos v Zlato knjigo vpisanih 12 učencev OŠ 
Litija, 8 učencev OŠ Gradec, 4 učenci OŠ Gabrovka -Dole 
in 3 učenci Glasbene šole Litija-Šmartno.

V knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli 
izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih dr-
žavnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih de-
javnosti. Na OŠ Litija je bilo takšnih učencev 14 in še 8 
na podružnici s prilagojenim programom, na OŠ Gradec 
jih je bilo 25, na OŠ Gabrovka- Dole 7 ter na Glasbeni 
šoli Litija-Šmartno 5.
Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisa-
nim v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil 
diplome in knjižne nagrade.

Trenutno je v izdelavi investicijska dokumentacija za projekt 
in predvidevamo, da bo krovni izvajalec izbran po uspešno za-
ključenem javnem razpisu za izvedbo del, ki bo objavljen v 1. 
polovici meseca julija. Z izbranim izvajalcem bomo terminsko 
opredelili izvedbo investicije, ki jo želimo zaključiti konec leta 
2023. Trenutno imamo že izbranega izvajalca za prestavitev ko-
munalnih vodov. Izbrani izvajalec je JP KSP Litija. 
Projekt se bo pokrival iz sredstev EKO sklada in občinskega pro-
računa. Občina Litija upa, da bo Ministrstvo za izobraževanje v 
prihodnje tudi razpisalo nov razpis za sofinanciranje investicij 
v osnovnošolskih objekte. Ker je naš projekt povsem pripra-
vljen računamo na uspešnost pri prijavi na javni razpis. Občin-
ski svet je že junija 2019 navedeno investicijo prepoznal kot 
prioriteto, ki se bo gradila takoj po zaključku Vrtca Najdihojca  
v Litiji.
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

KOLESARJI, POZOR – VARNOST NAJ BO NA PRVEM MESTU!

V LITIJI PO 16 LETIH OBUDILI TRADIcIJO 
KOLESARSKE DIRKE VZPON NA GEOSS

oBČina litija

Bojka, trgovina z oblačili, Bojana Ahac s.p.
Jerebova ulica 6, 1270 Litija
GSM: 041 365 679
E-mail: bojana.ahac@gmail.com
Facebook: Bojka, trgovina z oblačili

TRGOVINA Z OBLAČILI
Moje ime je Bojana in lahko bi rekla, da sem na samostojni 
poslovni poti novinka, saj sem decembra leta 2021 prevzela 
franšizo TEKSTILA (TEKSTIL proizvodno trgovsko podjetje d.d., 
Letališka 34, Ljubljana). Podjetje Tekstil je bilo ustanovljeno 
leta 1947. V Sloveniji ima Tekstil že skoraj 75 letno tradicijo in 
je z maloprodajnimi trgovinami prisoten po celotni Sloveniji. 
Litijska franšiza se nahaja v SLIVNI na Jerebovi ulici 6, v Litiji in 
je na tem mestu prisotna že 40 let. S prevzemom trgovine sem 
uresničila svojo dolgoletno željo, stopila iz cone udobja in se 
podala na samostojno pot. Z velikim veseljem in svojo kreativno 
žilico skrbim, da je izložba trgovine vedno živahna, urejena in v 
skladu s trenutnim prodajnim asortimanom. Na polnih prodajnih 
policah imamo trenutno veliko izbire moške in ženske poletne 
kolekcije, kjer vsakdo lahko najde nekaj po svojem okusu. Skozi 
celotno leto pa imamo v ponudbi kvalitetno spodnje perilo, 
pižame, nogavice, posteljnine, brisače itd.... 

V kolikor bi želeli svoje bližnje obdariti s kakšnim 
kosom oblačil, vendar ne poznate njihovega 
okusa in konfekcijske številke, se pri nas dobi 
tudi darilne bone.

Pri nas se lahko oglasite vsak dan od ponedeljka 
do petka med 9. in 17. uro in ob sobotah 
med 8. in 13. uro. Ob nedeljah in praznikih je 
trgovina zaprta. Na Facebooku nas najdete na 
strani Bojka, trgovina z oblačili, kjer objavljamo 
aktualno ponudbo. 

Pričakujemo vas s poletnimi popusti do -70%!

ZAGON SISTEMA IZPOSOJE KOLES: »PRIDITE PO KOLO!«
Od 1. julija dalje se boste s kolesom iz sistema po 
kolo lahko odpravili na izlet, rekreacijo ali po nujnih 
opravkih. Na podeželju LAS Srce Slovenije so po novem 
postavljena tri postajališča za izposojo koles, in sicer v 
Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem pri Litiji, tekom leta 
pa bo postajališče postavljeno še v Kamniku. Vsaka od 
kolesarskih postaj ima za izposojo na voljo pet koles, 
od tega po dve z električnim pogonom. Z registracijo v 
sistem si lahko kolo sposodite na lokacijah pred Občino 
Dol pri Ljubljani, Občino Litija ali v Šmartnem pri Litiji, 
ob zaključku uporabe pa ga vrnete na eno od omenjenih 
postajališč Po kolo oz. postajališč v sistemu Kolesarska 
veriga na podeželju.
Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji želi-
jo ustvariti alternativo obstoječim načinom mobilnosti 
na podeželju in čim širši javnosti približati kolesarjenje, 
zato so se dogovorile, da letni paket uporabe sistema 
Po kolo stane le 10 eur. Trenutno je v vsaki občini posta-
vljena po ena postaja, kar otežuje popolno kolesarsko 
izkušnjo, a si občine prizadevajo, da se v nadaljevanju 
sistem nadgradi. Do takrat pa si uporabnik lahko kolo izposodi za do 14 ur na teden. Uporabnik 
čas izposoje razporeja po svoji želji. Lahko se vsakodnevno odpravi na kolo za uro ali dve ali pa si 
kolo izposodi za daljši izlet. Vsak začetek tedna se število ur začne šteti od začetka.
Vse potrebne informacije o registraciji v sistem »bike sharing« Po kolo dobite na tiC litija, TIC 
Šmartno pri Litiji in Občini Dol pri Ljubljani ter tudi spletnih straneh sodelujočih občin. Tisti, ki 
jim je tehnologija blizu, se lahko registrirajo kar preko telefonske aplikacije Mobiln.si, in sicer s 
kartico ali uporabniškim imenom in geslom. Naprošamo vas, da morebitne težave oz. napake 
javljate na lokalne TIC-e oz. klicni center, da se bodo te kar se da hitro odpravile.
Projekt sodelovanja LAS Kolesarska veriga na podeželju sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020. Gre za teritorialno največjo operacijo v okviru lokalnih akcijskih skupin, 
ki povezuje regije in lokalne skupnosti, saj je sistem med seboj povezan. Projektne aktivnosti na 
podeželju ustvarjajo možnosti, 
ki izhajajo iz področij pametne 
in trajnostne mobilnosti, kot so 
potovanje in dojemanje prostora 
skozi integriran in elektrificiran 
sistem izposoje koles.  Foto: Saša Pirnavar

Tudi po novi kolesarski povezavi 
Litija-Pogonik

Z ureditvijo kolesarske poti od mesta Litija do 
naselja Pogonik je Litija bogatejša za območje 
z uravnoteženo mrežo različnih oblik prevoza in 
različnih potovalnih načinov, tudi za kolesarje. 
Vendar, kolesarji, pozor! Kolesarjenje je zdra-
vo, prijetno in trajnostno - naj bo tudi varno, saj 
smo kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in 
izpostavljena skupina prometnih udeležencev. 
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj kori-
stnih informacij in napotkov, ki jih je smiselno 
upoštevati tudi na novo urejeni kolesarski trasi 
Litija – Pogonik.

Kolesarjenje po vozišču
Po cestah, ki nimajo posebnih kolesarjem na-
menjenih površin, kolesarjenje poteka po voz-
išču ob desnem robu voznega pasu. Kolesar-
ji smejo po vozišču voziti drug za drugim po 
desni strani smernega vozišča v smeri vožnje. 
vožnja dveh kolesarjev vzporedno ni dovo-
ljena, saj onemogoča njihovo prehitevanje s 
hitrejšimi vozili, to pa povzroča slabo voljo in 
nestrpno reagiranje voznikov ter lahko tudi pre-
cej dolgo kolono vozil, če je prehitevanje one-
mogočeno dlje časa.

Kolesarjenje s souporabo 
voznega pasu

Posebna talna označba za kolesarje označbo - 
piktogram kolesa z dvema puščicama v smeri 
vožnje - z imenom “sharrow” pomeni skupno 
rabo (souporabo) voznega pasu. Gre za ko-
lesarjenje po vozišču, s tem da se voznike s 
piktogramom opozori na povečano prisotnost 
kolesarjev. Na tako urejenih cestah so kolesarji 
enakovredni motornemu prometu. Na odsekih, 
kjer je uveden ukrep souporabe voznega pasu, 
kolesarji vozijo po sredini voznega pasu jim ni 
treba voziti ob robu ceste. 
Vozniki motornih vozil so dolžni kolesarjem na-
meniti dodatno pozornost: če kolesar vozi pred 
voznikom motornega vozila, mora voznik mo-
tornega vozila voziti za njim, prehiti pa ga lahko 
le tedaj, če sredinska prekinjena ločilna črta na 
tem mestu dovoljuje prehitevanje in če seveda 
prehitevanje lahko varno izpelje.

Kolesarjenje po kolesarskem 
pasu na vozišču

Kolesarski pas je prometna površina na istem 
višinskem nivoju kot vozišče. Je s črto ozna-
čen del vozišča, namenjen izključno vožnji s 
kolesi. Tudi na njem je potrebno, tako zaradi 
večje varnosti kolesarjev kot tudi ne-oviranosti 
drugih udeležencev v prometu, voziti drug za 
drugim in ne vzporedno ter upoštevati var-
nostno razdaljo! 

Kolesarjenje po kolesarski stezi
Kolesarska steza je sestavni del cestišča in je 
od vozišča nivojsko ali kako drugače ločena 
površina, namenjena vožnji s kolesom. Od voz-

išča za motorna vozila je ločena samo z robni-
kom ali pa je varovana z vmesno zelenico. 

Kolesarjenje po kolesarski poti
Kolesarska pot je, s predpisano prometno si-
gnalizacijo označena, samostojna javna cesta, 
namenjena izključno prometu kolesarjev. Na-
čeloma poteka samostojno in odmaknjeno od 
ceste za motorni promet. 
S poznavanjem uporabe različnih kolesarskih 
površin, se kolesarji držimo še drugih varno-
stnih navodil, kolesarskega bontona in pravil 
primernega obnašanja. V nadaljevanju je zbra-
nih nekaj najpomembnejših:
•  Upoštevajmo cestnoprometne predpise, ki ve-

ljajo za voznike (ugotovitve kažejo, da skoraj 
tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila).

•  Kolo vozimo po kolesarski stezi ali poti, če 
te ni, pa po desnem robu cestišča v smeri 
vožnje, in sicer čim bližje robu (ne več kot en 
meter od roba) vozišča. Nikoli ne vozimo v 
nasprotni smeri vožnje, saj nas drugi vozniki 
tam ne pričakujejo.

•  Pred spremembo smeri vožnje večkrat po-
glejmo, kaj se dogaja za mami, jasno nakaži-
mo smer z rokami, pravilno se razvrstimo in 
upoštevajmo pravila prednosti. 

•  Med kolesarjenjem ne uporabljajmo mobil-
nega telefona ali slušalk za poslušanje glas-
be, saj to pomembno vpliva na zaznavanje 
prometa in dogajanja v okolici.

•  Uporabljajmo le tehnično brezhibno kolo in 
ustrezno opremo, predvsem čelado. 

•  Upoštevajmo svoje fizične sposobnosti, prila-
godimo hitrost vožnje svojim sposobnostim, 
razmeram v prometu, vremenu ali cestišču in 
bodimo zbrani pri kolesarjenju.

•  Spoštujemo in dajemo prednost vsem dru-
gim uporabnikom poti, razen če je pot ozna-
čena izrecno za kolesarje.

•  Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti poskrbimo 
za vidljivost s svetlimi oblačili in z raznimi od-
sevniki.

V prometu odločajo stotinke sekunde, zato bo-
dimo previdni in strpni udeleženci v prometu.

 1. stran |  Kolesarski vzpon je 
že v preteklih letih imel množič-
no športno rekreativni značaj, 

saj se ga je vse do leta 1986 udeleževalo 
okrog 300 kolesarskih navdušencev iz celotne 
Slovenije in tujine. Nekoč je bil organizator 
Športno društvo Partizan Litija. Zmagovalec 
je bil vsak, ki se je povzpel in takrat je vzpon 
potekal pod sloganom ˝Tekmuj sam s seboj 
- vsak je zmagovalec˝. Kolesarski vzpon je 
bil namenjen srednje in dobro pripravljenim 
rekreativnim kolesarjem. In tudi letošnja dirka, 
ni bila nič drugačna. Potekala je v nedeljo, 26. 
junija 2022, s startom ob 11. uri na parkirišču 
trgovine Lidl v Litiji. Kolesarsko društvo Litijski 
Tempomat se je potrudil in profesionalno 
izpeljal kolesarski dogodek. Zbrane je na 
štartu pozdravil Litijski župan Franci Rokavec 
in jim zaželel uspešno dirko in varen povratek v 
dolino. Uradni štart vzpona je potekal v Hotiču. 
100 kolesarjev je tako v zaprti vožnji iz Litije 
vse do Hotiča kolesarilo v dolžini 7 km, kjer 
je potekal leteči štart vzpona dolgega 7 km s 
ciljem na Geossu, 50 m pred spomenikom. Ko-
lesarji so premagali 425 višinskih razlik. Vsak 
prijavljen kolesar je prejel tudi bogato vrečko 
presenečenja, ki je vsebovala pravo orhidejo 
Ocean Orhids, kolesarski bidon, kolesarsko 
mini stojalo “Stojko“, energijski gel 4energy, 
podlogo za miško, rutko, kolesarski zemljevid 
osrednje Slovenije in bon za brezplačno mali-
co. Na prizorišču je potekalo tudi brezplačno 
pranje koles. Izvajalec dirke je pripravil še po-
sebno nagrado za najhitrejšega domačina, ob-
čana Litije in Šmartnega pri Litiji. Najboljši trije 
v absolutni konkurenci pri moških in ženskah 
so za prvo mesto prejeli pokal, denarno nagra-
do v višini 200 evrov ter penino Bogenšperk, za 
drugo mesto denarno nagrado 120 evrov in za 
tretje mesto 80 evrov. Po posameznih starost-
nih kategorijah pa so prvi trije prejeli pokale. 

Absolutno najhitrejši in najhitrejša 
sta oblekla tudi pikčasti majici. 

Rezultati najhitrejših so:
Moški - Skupno 
1. mesto:  CALZA Andrea IT 00:16:08 – 

pikčasta majica
2. mesto: LOVŠE Matej SLO 00:16:49
3. mesto: JAZBEC Gal SLO 00:16:54

ženSke - Skupno
1. mesto: ŠIMENC Laura SLO 
00:18:54 – pikčasta majica
2. mesto: RAJTERIČ Lara SLO 00:20:32
3. mesto: VIDAK Eva SLO 00:21:57

najHitrejši oBČan litije
ŠUŠTARŠIČ Anže SLO 00:18:56

čESTiTAMo vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem za vrhunske dosežke.

Po razglasitvi je potekalo še žrebanje štar-
tnih številk. Številni kolesarji so domov odšli 
z odličnimi kolesarskimi svetilkami Gaciron, z 
Vital diskoma sport xxl in presenečenji iz Srca 
Slovenije. 
Občina Litija in Kolesarsko društvo Litijski 
Tempomat se zahvaljujeta vsem sponzorjem. 
Z nami so bili: okrepčevalnica KUHLA, Pino 
d.o.o., KIA Mahkovic, E.Leclerc Slovenija, Oma-
hen Transport Litija, Kupikolo.si, Tehnični pre-
gledi LABA Litija, 4Endurance Slovenija, LAS 
Srce Slovenije, ER-MONT, Ervin Turkovič s.p., 
Predilnica Litija, Kolesarski servis Vidic Litija, 
AB Šport - prodaja športne opreme, Ambient 
d.o.o., DS team - izdelava spletnih strani, Ogra-
je KOMAR, Elsner - oblazinjeno pohištvo, A2U 
bikes, Banem d.o.o., Veb company Ljubljana, 
GP Avto, Gregor Pajek s.p. 
Hvala vsem članom kolesarskega društva KD Litij-
ski tempomat, gasilcem, policistom, motoristom 

in zdravstveni 
službi, ki ste 
neumorno po-
magali, da smo 
izpeljali lep ko-
lesarski praznik 
in hvala vsem 
kolesarjem, ki 
ste kolesarili z 
nami. Se vidi-
mo prihodnje 
leto, ko bomo 
naš dogodek 
skušali vključiti 
v koledar OMR 
2023 kolesar-
skih dirk. 

Srečno do 
takrat.

Samir
HANDANAGIć
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Teden vseživljenjskega učenja 
na Osnovni šoli Litija so se 
prvošolci vključili v Tedne 
vseživ ljenjskega učenja, ki 
so po celi Sloveniji potekali 
od 9. 5. do 12. 6. 2022. Po-

slanstvo Tednov vseživljenjskega učenja je 
ozaveščati o pomenu učenja in izobraževanja 
v vseh življenjskih obdobjih. Sodelovali so z 
dvema prispevkoma: Sprehod v gozd z otroki 
iz vrtca in Plesno delavnico za stare starše in  
starše. 

Otoke iz vrtca so prvošolci povabili v bližnji 
gozd in za njih pripravili didaktično igro. Po 
rešeni igri pa je sledila še prosta igra in dru-
ženje. Na šolsko igrišče so povabili stare 
starše in starše. Zaplesali so jim ljudske in 
otroške plese, ki so se jih učili tekom šolske-
ga leta. V drugem delu pa so prvošolci naučili 
starše ali stare starše ljudski ples Ob bistrem  
potočku.
Oba dogodka sta minila ob prijetnem, sprošče-
nem vzdušju. 

Dogodka sta koordinirali  
Tjaša DRAŽUMERIČ in Mojca ŽUGIČ Perić.

Tekmovanje iz znanja  
zgodovine

V šolskem letu 2021/22 je potekalo tekmo-
vanja iz znanja zgodovine z naslovom Rimski 
vsakdan na slovenskih tleh. Tekmovanja se 
je udeležilo trinajst učencev osmih in devetih 
razredov. Bronasta priznanja so prejeli štirje 
učenci: Julija Laba 9. a, Maša Zorc 9. c, Edis 
Bilić 9. c in Zala Poznajelšek 8. c. 

Čestitamo!

Projekt KROKUS
V šolskem letu 2021/22 smo sodelovali v 
mednarodnem projektu, ki je nastal na pobudo 
HETI-Holocaust Education Trust Ireland. Zdru-
ženje mladim, starim enajst let in več, podar-
ja čebulice rumenih žafranov-krokusov, ki jih 
posadijo v spomin na judovske otroke, ki so 
umrli v holokavstu. S sajenjem in drugimi de-
javnostmi  se mlade spodbuja k spoštovanju in 
strpnosti.
Konec oktobra smo čebulice krokusa posadi-
li v posodo in jih pospravili na vrt. Učenci 9. 
razredov so s spominsko uro obeležili 27. janu-
ar, Dan spomina na žrtve holokavsta. V marcu 
smo posodo s krokusi prinesli v razred in ko 
so zacveteli smo se spomnili otroških žrtev ho-
lokavsta tako, da smo predstavili zgodbo Ka-
ren Levine, Hanin kovček. Konec aprila smo se 
spomnili tudi množične deportacije slovenskih 
Judov.
 Pripravila: Andreja ŽBOGAR Perakis

8. c razred na dvodnevem 
planinskem pohodu

V soboto, 18. junija, smo se učenci 8. C razre-
da, z našim razrednikom Miklavžem Šefom, 
našo učiteljico biologije Majo Klopčič in pas-
jim čuvajem Lynkom, odpravili na dvodnevni 
pohod, ki se je pričel pred našo Osnovno šolo 
Litija. 
Cilj pohoda: premagati skoraj 30-kilometrsko 
pot, zraven pa uživati, se družiti in še bolj po-
vezati s sošolci.

Iz Litije smo jo mahnili čez Strešni vrh proti Va-
čam. Tam smo v vaški trgovinici napravili zalo-
ge sladkarije za nadaljnjo pot, ki je vodila mimo 
GEOSSA proti Pivkelj Turnu, najvišjemu vrhu 
Moravč. Vreme na poti je bilo sončno in je po-
nujalo čudovite razglede na bližnje hribe ter do-
line. Na Pivklju smo pozvonili na zvonček želja 
in jo mahnili navzdol proti planinskemu domu 
na Uštah, kjer smo se malo odpočili, pojedli 
kosilo in se pripravili na večerne dejavnosti v 
sklopu Erasmus projektov. Obiskala sta nas re-
ševalca z Gorske reševalne zveze, preizkušali 
smo številne aktivnosti na prostem, večer pa 
sklenili ob ognjišču, na katerem smo si spekli 
klobasice zavite v kruhovo testo. 
Ob soju luči iz doline smo se pozno ponoči 
zavili v spalne vreče in izmučeni od pestrega 
dneva zaspali na travniku pod jasnim zvezdnim 
nebom. 
V nedeljo zjutraj nas je prebudilo rezgetanje 
konjev, ki so se pasli na bližnjem pašniku in 
oznanjali, da je čas za zajtrk in odhod na pleza-
lišče pod Miklavžem. V gozdni senci smo vsak 
po svoje premagovali ovire in plezali proti vrhu 
skalne stene. 
Popoldne smo zbrali še zadnje atome moči in 
se zadovoljni vrnili v Senožete, kjer so nas pri-
čakali starši. Kljub temu, da smo se na dolgo 
pot podali peš, komaj čakamo, da dogodivšči-
no ponovimo!
Naš vikend smo dobro dokumentirali in si ga lah-
ko v video obliki ogledate na spletni strani šole: 
https://video.arnes.si/watch/5qfry7lwtvkx
 Zapisal: 8. C razred z učiteljema

Litijski tek
V soboto, 11. 6. 2022, smo se z učenci Osnov-
ne šole Litija udeležili Litijskega teka, ki ga je 
organiziral Javni zavod ZKMŠ. Tekmovanja se 
je udeležilo več kot 100 učencev in 7 spremlje-
valcev z naše šole. Vsi učenci so tek uspešno 

opravili. Rezultati 12. najboljših učencev v dru-
gi in tretji triadi, so šteli za najboljšo ekipno 
uvrstitev šol. Že šestič zapovrstjo je OŠ Litija 
osvojila prvo mesto in za to prejela že drugi ve-
liki prehodni pokal v trajno last.

Mentor: Urban HAUPTMAN

Z novimi prijatelji  
v nove izzive

V okviru evropskega programa Erasmus  so se 
učitelja Helena Kreže in Matjaž Bizilj ter knji-
žničarka Nevenka Mandelj podali na Poljsko, 
kjer jih je v kraju Ogrodzieniec v Osnovni šoli 
S. Žeromskega pričakala nadvse pozitivna eki-
pa učiteljev.
V treh delovnih dneh so jim predstavili vsakda-
nji utrip šole, omogočili različne hospitacije in 
razgovore s posameznimi pedagoškimi delavci. 
Primerjali so njihov in naš način dela ter potrdi-
li, da se lahko drug od drugega veliko naučijo. 
Prepričani so, da je bila ta prva učna mobilnost 
dober uvod v nadaljevanje zgodbe o partner-
stvu, prijateljstvu, izmenjavah, …
Nadaljevanje sledi že jeseni.
 Nevenka MANDELJ

Folklorna dejavnost za otroke  
s posebnimi potrebami

V mesecu decembru sta vodji pev-
skega zbora na Podružnici s prila-
gojenim programom zasledili raz-
pis, za nagradni natečaj Folklorna 
dejavnost za otroke s posebnimi 

potrebami. Ker imata radi nove izzive, sta se 
odločili, da bosta pevsko dejavnost razširili in 
omogočili učencem na Podružnici s prilagoje-
nim programom nov izziv. Namen natečaja je 
bil možnost razvijanja folklorne dejavnosti za 
učence s posebnimi potrebami ter mreženje 
šol s prilagojenimi programi s področja folklor-
ne dejavnosti in kulturne dediščine. Natečaj 
je potekal spletno, razpisala pa ga je Osnovna 
šola Gornja Radgona. Navdušenja in zanimanja 
med učenci na naši šoli je bilo veliko, ustvarjal-
nosti tudi, zato je nastal čudovit Venček ljud-
skih plesov. Ker so nastopi letos že potekali v 

živo, so se predstavili tudi na zaključni priredi-
tvi Osnovne šole Litija ter na prireditvi ob 40 
letnici Društva invalidov Litija. Na vseh nasto-
pih jih je s harmoniko spremljal Marko Krebs, 
za kar se mu najlepše zahvaljujejo. Na natečaju 
so dosegli odlično sedmo mesto, njihov nastop 
pa si lahko ogledate na spletni strani https://
folkgros.splet.arnes.si/. Za učence je bil to 

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

prvi nastop s področja folklorne dejavnosti  
zagotovo pa ne zadnji. Pevski zbor na Podru-
žnici s prilagojenim programom vodita Sandra 
Rihter in Alenka Vidgaj.
 Zapisala: Alenka VIDGAJ

Zaključek planinskega krožka
S planinskim krožkom so mentorici Renata Di-
mnik in Polona Baš Jere z učenci Podružnice s 
prilagojenim programom izvedli sedem izletov. 
Zaradi priporočil s strani NIJZ-ja so v začetku 
šolskega leta izbirali destinacije v bližnji oko-
lici Litije, kjer ni bilo potrebe po uporabi jav-
nega prevoza. Začetek in zaključek pohoda je 
bil vedno pred OŠ Litija. Sprostitev ukrepov pa 
jim je omogočila prevoz z vlakom, zato so raz-
širili program na Ljubljano. Izvedli so izlete na 
Sveti večer, Bogenšperk, Libergo, Pot ob žici v 
Ljubljani, Veliko Štango in Golovec v Ljubljani. 
Zaključno druženje s pogostitvijo so zaradi že 
zelo visokih poletnih temperatur preživeli kar 
v OŠ Litija. Ob evalvaciji šolskega leta so se 
vsi strinjali, da so pohodi s planinskim krožkom 
popestrili njihov vsakdan in da so vedno zno-
va z veseljem pričakovali naslednji pohod. Ob 
tem so se urili v uporabi spletnih aplikacij, v 
orientaciji na zemljevidu in v naravi, v upora-
bi javnega prevoza in denarja. Hkrati so širili 
znanje o naravi in varovanju le te, o naravnih 
pojavih, o naravnih in kulturnih lepotah Litije 
ter njene okolice, o Ljubljani in njenih znameni-
tostih, predvsem pa utrjevali prijateljske vezi in 
skrbeli za zdravje.
Ob zaključku so tako že izdelali plan za za na-
slednje šolsko leto, ko bodo z nahrbtniki na ra-
mah zakorakali novim ciljem naproti.
 Zapisala: Polona BAŠ Jere

Odlična sezona tekmovalcev 
Osnovne šole Litija Podružnice  

s prilagojenim programom
Po predolgem »COVID« premoru smo v šolskem 
letu 2021/22 dobili zeleno luč za pričetek tek-
movanj v specialni olimpiadi. Naši učenci so 
se udeležili štirih večjih tekmovanj. 30.9.2021 
so vrhunsko nastopili na atletskem mitingu v 

Mariboru. 4.5.2022 smo se udeležili turnirja v 
namiznem tenisu in zabeležili dobre rezultate. 
14.5.2021 so sledile regijske igre Ljubljansko-
-dolenjske regije, ki so prinesle odlične rezulta-
te, čeprav so potekale v senci poletnih državnih 
iger v Zagorju. Veliki finale sezone pa so bili 
vrhunski rezultati na poletnih državnih igrah 
v Zagorju, kje so barve šole zastopali Kevin 
Cvetko (1. mesto tek na 100m in 1. mesto šta-
feta 4 x 100 m), Sonja Cvetko (2. mesto 100 m 
in 1. mesto štafeta 4 x 100 m) Ajdin Veladžić 
(3. mesto 100m in 1. mesto štafeta 4 x 100 
m), Marcel Gorišek (2. mesto tek na 100 m in 
1. mesto štafeta 4 x 100 m) , Ažbe Kolman (3. 
mesto v košarki), Tina Zakšek (3. mesto v na-
miznem tenisu posamezno in 2. mesto v meša-
nih dvojicah) , Nina Zakšek (4. mesto v košarki) 
in Žiga Repovž (2. mesto v mešanih dvojicah in 
5. mesto posamezno v namiznem tenisu). Ke-
vin Cvetko, Sonja Cvetko in Tina Zakšek pa so 
zaradi vrhunskih rezultatov kandidati za repre-
zentanco specialne olimpiade ki se bo udeleži-
la svetovnih poletnih iger v Berlinu 2023. Čisto 
na koncu moram pohvaliti še Viljema Gučka 
profesorja športne vzgoje ki je treniral z našimi 
tekmovalci in vodstvo šole, ravnatelja Osnovne 
šole Litija Petra Strleta, prof. in pomočnika rav-
natelja Roberta Fariča, prof., ki sta kljub težkim 

razmeram vedno podpirala šport ter zdrav na-
čin življenja in našla način da smo lahko imeli 
kontinuirane treninge specialne olimpiade, kar 
je posledično pripeljalo do teh zares vrhunskih 
rezultatov. Hvala!  Ponosna trenerja:

Igor MIHAILOVIć in Pia MATOVINOVIć

LETOšNJA PRVA EKSKURZIJA 
Po dolgem premoru smo članice DPŽ Gabrovka izkoristile sproščene in tople dni in se podale 
na prvo ekskurzijo letos. Tisto malo »lažjo«, bolj blizu in krajšo. Podale smo se na Dolenjsko. To 
smo načrtovale že v lanski jeseni, pa ni šlo, ker se je naenkrat vse zaprlo. V sobota 7. maja pa 
smo sedle na avtobus in se podale proti Bučki – Pušeljcu 
Dolenjske, kot pravijo. Tam, v Dolenjih Raduljah, živi naša 
članica Karmen z družino, ki se je v preteklem letu začela 
ukvarjati z zanimivimi stvarmi. Skupaj z možem Tomažem 
sta »zavrtela« mlin na kamne in pripravljata ajdovo in pirino 
moko, Karmen pa je začela z risanjem slovenskih ornamen-
tov na različne materiale in različne oblike. Vse to sta nam 
pokazala in postregla z več vrstami potic, piškotov, čajem 
in kavo. Smeli začetki. A z njuno razigranostjo in vztrajno-
stjo verjamemo, da jih bosta nadgrajevala in razvijala ter 
tako obnavljala in ohranjala kulturno dediščino, saj se je na 
kmetiji nekdaj, poleg mlinskega, vrtelo še kolo žage vene-
cijanke in vse to še čaka obnove.
Pot smo nadaljevale do Gostišča Marinčič v Škocjanu, kjer 
so nam postregli z okusno domačo mineštro. Po lahkem 
kosilu smo si ogledali še nastajanje projekta območja ob Radulji v Škocjanu in se odpravili naprej 
proti Šentjerneju, do kmetije Karlovček. Tu pa ti zastane dih. Še posebej potem, ko gospodar 
pove kako iz majhnega so začeli, mi pa smo tokrat stali pred ogromnimi cisternami, s polno mizo 
vin in sokov pred seboj. In vse to nam je bilo ponujeno v degustacijo, ob skrbni razlagi nastanka 
vsakega proizvoda posebej. 
Kmetija sega v leto 1800, takrat so se ukvarjali z živinorejo in pridelavo mleka. Nato so se začeli 
preusmerjati v sadjarstvo in vinogradništvo, do leta 1941 so imeli celo gostilno. Danes kmetija 
obsega 30 ha sadovnjakov in 20 ha vinogradov. Vsi proizvodi, ki smo jih degustirali so pridelani 
doma in v skladu s pravili kontroli-
rane integrirane pridelave. Njihova 
pridelava se je iz hobija razvila na 
velikost, ki reže kruh mnogim lju-
dem. Razširili so se daleč v svojo 
okolico. Trsi se bohotijo na Ple-
terskem hribu in Drči, pa v okolici 
Krškega, na Trški gori in Vinjem 
vrhu ter na Griču pri Klevevžu. 
Tudi jablane so zasajene na Griču 
pri Klevevžu in v okolici Šentjerne-
ja. Tisti, nekdaj »hobi« sadovnjak 
blizu domačije pa so obnovili in 
pridelujejo ekološka jabolka. Ob 
degustaciji vin in sokov so ponu-
dili še domače suhe mesnine in 
domač, še topel kruh in pogače. 
Izdelujejo tudi kis in nudijo služno-
stno predelavo sadja in polnjenje 
sokov. Skoraj zagotovo se k tem 
zanimivim in prijaznim ljudem še 
vrnemo. Morda se kdaj odpravimo 
na njihov piknik prostor v Klevevžu 
in si mimo grede pogledamo še ka-
kšno zanimivost v okolici. 
Bilo je kratko in sladko. Ravno prav 
za ogrevanje in polnjenje baterij za 
nadaljnje delo. (Foto: Andreja Božič Grčar)

Helena PERKO

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Zlato priznanje iz znanja  

geografije
V letošnjem šolskem letu se je 
šolskega tekmovanja iz znanja 
geografije udeležilo 19 tekmo-
valcev, od tega jih je pet prejelo 
bronasto priznanje. Na državno 

tekmovanje, ki je potekalo v aprilu, se je uvrsti-
la zoja rokaveC in osvojila zlato priznanje. 
Iskrene čestitke! Manca POGLAJEN

Strokovne geografske ekskurzije
V Učnem načrtu geografije je določeno, da 
se vsako leto organizira celodnevna interdi-
sciplinarna strokovna ekskurzija v eno izmed 
pokrajin Slovenije. V letošnjem šolskem letu 
smo ekskurzije za učence od 7. do 9. razreda 

organizirali malo drugače, in sicer v sodelova-
nju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakul-
tete Ljubljana. Organizacijo in vodenje so pre-
vzeli študenti druge stopnje študija geografije. 
Za učence so pripravili različne terenske vaje 
(opazovanje, orientacija, merjenje), delo v sku-
pinah glede na tematiko območja, kjer smo se 
nahajali, ter učne liste, vseskozi pa so učence 
vodili po začrtani poti. 
Učenci 9. razreda so se odpravili v Alpske po-
krajine (Zelenci, Planinski muzej Mojstrana, 
slap Šum), učenci 7. razreda so se odpeljali 
proti Obpanonskim pokrajinam (grad na Ptuju, 
Vulkanija) in učenci 8. razreda v Obsredozem-
ske pokrajne (Sečoveljske soline, Piran, Stru-
njanski klif).

Tovrstno sodelovanje je prineslo drugačno in 
zanimivo izkušnjo tako za učence in študente 
kot tudi za učitelje, ki so ekskurzijo spremljali, 
zato si podobnega sodelovanja želimo tudi v 
prihodnosti. Manca POGLAJEN

Tekmovanje iz znanja kemije in 
naravoslovja

Tudi to šolsko leto so bili učenci OŠ Gradec zelo 
uspešni na tekmovanjih iz kemije in naravo-
slovja. iz kemije so na državni ravni dosegli dve 
srebrni preglovi priznanji, in sicer pia dra-
žumerič in jaša končar, učenca 8. razreda.
Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička poteka 
samo na šolski ravni, zato lahko učenci doseže-
jo samo bronasto priznanje. Na razredni stopnji 
so dosegli 31 bronastih priznanj, na predmetni 
pa pet. Čestitke za priznanja, predvsem pa za 
znanje! Marijana SEBASTIJAN

Tekmovanje osnovnošolcev  
v znanju matematike  
za vegova priznanja

V letošnjem šolskem letu je iz znanja matema-
tike tekmovalo 193 učencev OŠ Gradec.
Priznanje kenguru je doseglo 76 učencev. 
Bronasto priznanje je doseglo 10 učencev, 
srebrno priznanje pa je dosegel učenec jaša  
končar iz 8.a. Tina HOJNIK

Postavitev temeljnega kamna  
za novi vzgojno-izobraževalni 

objekt v Hotiču
Dan pred dnevom državnosti je bila v Hotiču 
posebna slovesnost. Po osmih letih trdega dela 

Civilne iniciative Hotič ter dogovarjanja in na-
črtovanja z Občino Litija je postavljen temeljni 
kamen za vzgojno-izobraževalni objekt, ki bo 

nadomestil šolsko zgradbo, ki stoji in nudi izo-
brazbo učencem v Hotiču že vse od leta 1898. 
Miša, vnukinja dolgoletne učiteljice in vodje 
POŠ Hotič Štefke Okorn, nam je o njej pove-
dala sledeče:
»šolska zgradba v Hotiču je najstarejša 
šola v občini litija. že davno ne zadostuje 
potrebam poučevanja v današnjem času, 
zato je nujno potrebno zgraditi novo, ki 
jo že nekaj časa opazujemo na slikah. Če 
pobrskamo po šolski kroniki, opazimo, da 
so novo šolo pred več kot 120 leti zgradili 
v 18 mesecih: 14. maja 1897 so postavili 
temeljni kamen, 14. novembra 1898 pa so 
se v novo zgradbo vselili. Če se hočemo 
vsaj malo zgledovati po naših prednikih ali 
biti z današnjo tehnologijo celo boljši od 
njih, lahko pričakujemo: temeljni kamen 
postavljamo na današnji dan, 24. junija 
2022, torej se bodo malčki in učenci veseli-
li v novi zgradbi decembra 2023.«

Irma NEMEC Bric

Valeta 2022 na Osnovni šoli Gradec
15. junija 2022 smo se poslovili od jubilejne 
30. generacije učencev od ustanovitve Osnov-
ne šole Gradec 1. januarja 1993. Po dveh letih 
valete na zunanjih površinah smo se ponovno 
preselili v športno dvorano Gimnazije Litija.
Letošnja generacija je pouk v glavnini preživela 
v šoli, zavezani pa smo bili številnim ukrepom, 
ki so v mnogočem postavljali pred izziv orga-
nizacijo vzgojno-izobraževalnega dela. Kljub 
temu si drznem trditi, da smo bili skupaj z 
učenci v glavnem uspešni.
Trudili smo se pripraviti čim lepše slovo, takšno, 
kot si ga učenci zaslužijo, in takšno, da se ga 
bodo z veseljem spominjali. Devetošolci in nji-
hove razredničarke so pripravili zelo domiseln, 
lep program s prepletanjem plesnih točk, pro-
grama v živo ter multimedijskih predstavitev.
66 učencev naše šole je prejelo spričevala, po-
hvale, priznanja in knjižne nagrade. Vpis v Zlato 
knjigo si je z vestnim delom in ustreznim pov-
prečjem ocen v devetih letih šolanja zaslužilo 
osem učencev: Tinkara Ključevšek, Nika Hor-
vat, Nika Novak, Taja Raspotnik, Zala Žirovnik, 
Val Benedičič, Val Kraševec in Maj Mohar.

Prireditev je bila polna čustev ob slovesu in iz-
rečenih zahval za vse dobro, kar so posamezni-
ki v trikotniku učenec – zaposleni v šoli – starši 
v letih osnovnošolskega izobraževanja storili 
drug za drugega.
Za pomoč pri organizaciji in izvedbi valete se 
zahvaljujem kolegicam in kolegom na Osnov-
ni šoli Gradec, posebna zahvala pa gre našim 
prijateljem iz lokalnega okolja, brez katerih iz-
vedba valete na prostem nikakor ne bi bila mo-
goča. To so:
• Gostilna Kovač z lastnikom Markom Kovačem,
• Sašo Jovanovič z ekipo,
• Jakob Ostanek z ekipo,
• Gimnazija Litija in
• Aleksandra Košir.
Vsem devetošolkam in devetošolcem naše šole 
se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem za 
njihov prispevek k življenju in rasti Osnovne 
šole Gradec ter jim želim uspešno in zadovolj-
no nadaljnjo pot, ki naj jim omogoča razvoj nji-
hovih tako odkritih kot skritih talentov.

Damjan ŠTRUS

OŠ GABROVKA - DOLE
Zaključna prireditev  

in obeležitev dneva državnosti
Učenci in učitelji OŠ Gabrovka - 
Dole smo letos zaključek pouka 
proslavili malo drugače kot prejš-
nja leta. Program so zasnovale 
učiteljice Anita Medvešek, Vanja 
Resnik Borišek in Maja Bahor, ki 
so si pozdrav počitnicam zamislile 

kot splet kulture (nismo mogli ne omeniti rojst-
nega dne naše domovine Slovenije), pregleda 
pomembnih dosežkov učencev v tem šolskem 
letu in zabave. Na dolski podružnici smo se 
od šole uradno poslovili v sredo, 22. junija, na 
matični šoli pa v četrtek, 23. junija. Tretješolci 
so prejeli knjižne nagrade ob uspešnem zakl-
jučku prvega triletja, šestošolci pa knjižne na-
grade za odlične dosežke na učnem področju. 
Priznanja so bila podeljena tudi učencem, ki 
so si jih z delavnostjo in znanjem priborili na 
regijskih/območnih in državnih tekmovanjih. 
Ponosni smo na lepo število vpisanih učencev 
in učenk v Zlato knjigo občine Litija in Knji-
go najboljših dosežkov občine Litija. Spriče-
vala in zajeten šop ostalih pohval in priznanj 
so učencem na zadnji šolski dan razdelili  
razredniki.

Po uradnem delu smo se učitelji, učenci in 
starši družili ob športnih igrah na igrišču. Za 
prazne želodčke so bile na voljo palačinke, za 
osvežitev pa naravni sok in smutiji, ki so jih 
skupaj pripravili učenci in učitelji. Člani Šolske-
ga sklada so pripravili srečelov. Celotni izkupi-
ček je namenjen Šolskemu skladu, saj zaradi 
epidemioloških ukrepov nismo mogli izpeljati 
prireditev, na katerih smo tradicionalno zbirali 
sredstva za ta namen, to so bile jesenska trž-
nica ter dve prireditvi s srečelovom ob dnevu 
žena in materinskem dnevu. Vse dobro vsem in 
nasvidenje septembra! Vesna KORES

Naravoslovni dan prehrana
Za učence od 6. do 9. razreda so v tednu od 7. 
6. do 10. 6. 2022 potekali naravoslovni dnevi 

prehrana. Ves te-
den so učenci spo-
znavali okusne jedi 
iz Slovenije in jih 
nekaj tudi sami pri-
pravili. Učenci obeh 
9. razredov so v to-
rek, 7. 6., obiskali 
Vajsovo domačijo v 
Bučki. Ogledali so si 
več kot 500 let star 
mlin in prikaz mletja 
žita. Na koncu pa je 

mlinarica, ki je bila nekoč tudi učenka naše 
šole, pripravila še bogato degustacijo z izdelki 
iz domače ajdove in pirine moke.
V torek so prvi za kuhalnice poprijeli dolski 
učenci. Skuhali so golaž, polento, zeleno solato 
in marmorni kolač.
Naslednji dan so začeli s kuhanjem tudi v 
Gabrovki. Učenci 7. razreda so pripravili nedelj-
sko kosilo z govejo juho, govedino, praženim 
krompirjem, zeljnato solato in jabolčnim zavit-
kom.

V četrtek so kuhali šestošolci. Za kosilo so pri-
pravili pečena piščančja bedra, dušeno rdeče 
zelje in mlince, ki so jih sami izdelali. Dobili 
so tudi poseben izziv – speči potice za festi-
val potic, ki je v soboto, 11. 6. 2022, potekal v 
Gabrovki. Izbrali so si kokosovo potico, oreho-
vo potico z rozinami in pehtranovo potico. Izziv 
so odlično opravili, saj sta prvi dve potici prejeli 
tudi bronasto priznanje na ocenjevanju.
Nazadnje so v petek na vrsto prišli še osmo-
šolci. Skuhali so mineštro in odlične kremne 
rezine.
Učenci so v dejavnostih z veseljem sodelovali 
in spoznali, da je kosilo, ki ga pripraviš sam, 
najokusnejše.  Maja BAHOR

Pesnik na obisku
V sredo, 22. 6. 2022, je učence 1.–5. razreda 
z Dol obiskal pesnik Janez Porenta. Pritegnil 
nas je že z nasmehom do ušes, vso pozornost 

pa pridobil z iskrivimi rimami. Natrosil nam je 
marsikatero spodbudo. Pri njegovem pripove-
dovanju in bansih smo z navdušenjem aktivno 
sodelovali. Z vsem skupaj nam je pričaral prije-
tno umetniško doživetje v domačem kraju.

Juhuhu, počitnice so tu!
Še preden pa smo se gabrovški prvošolci od-
pravili na počitnice, smo junijske dni preživeli 
razgibano in pestro. V začetku meseca smo 
pridobivali plavalne veščine na bazenu.

Odpravili smo se na krajši pohod, nato pa sku-
paj s tretješolci uživali v vodnih igrah.

Obiskali smo Knjižnico Litija, kjer nam je knji-
žničarka Tatjana predstavila delo v knjižnici, 
nas popeljala med knjižnimi policami, prebrala 
nam je zanimivo pravljico, ogledali pa smo si 
tudi oddajo Taček. 
Pet prvošolcev pa je bilo tudi sprejetih med 
mlade člane Rdečega križa.

Sedaj pa se vsi počitnic veselimo, da si novih 
moči za naslednje šolsko leto pridobimo.

Irena KOCI

TRETJE MESTO NA MEDNARODNEM 
LIKOVNEM EX TEMPORU PREJELA  

EVA FORTE Oš LITIJA
V centru Moravč, v parku ob cerkvi je OŠ Jurija Vege organizirala 
mednarodni likovni Ex tempore. Tema je bila »drevo, dreveSa, 
gozd« aktualna in premalo povdarjena za trenutne okoljevar-
stvene spremenbe. Ob sprejemu je nagovor in usmeritve podal 
njihov župan dr. Milan Blažic.
Sodelovalo je 30 slovenskih osnovnih šol in šole iz Latvije, Polj-
ske, Švice, Črne gore, Makedonije, Srbije, Bolgarije in Švedske.
Udeležili sta se ga tudi učenki OŠ Litija Eva Forte in Žana Bercieri 
Povše iz 8. c razreda. Učenki je spremljala mentorica, likovna 
pedagoginja Marija Bregar Hostnik. S svojo nadarjenostjo in 
izvirnostjo sta učenki zelo presenetili in nastali so čudoviti iz-
delki. 
Po smernicah kriterija ocenjevanja likovnih del Zavoda za šol-
stvo RS, je učenka eva Forte, prejela BRONASTO PRIZNANJE.
Podeljena so bila na otvoritvi razstave na gradu Tuštanj, čestitke 
vsem učenci in mentorjem.

Marija BREGAR Hostnik
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POš HOTIČ – UČILNIcA POD SONcEM
Tudi v pravkar končanem šolskem letu so protikoronski ukrepi močno krojili vsakdan učencev in 
zaposlenih na šolah po vsej Sloveniji. Medosebna razdalja, maske, prezračevanje, razkuževanje, 
testiranje… Učitelji smo bili izpostavljeni velikim pritiskom z vseh strani in hkrati pred izzivom 
kako kljub vsemu zagotoviti prijazno in vzpodbudno okolje ter izvajati kvaliteten pouk. Pa se je v 
zbornici POŠ Hotič v pozno spomladanskem času rodila ideja o učilnici na prostem. Da bi v naj-
boljši možni meri izkoristili tisto kar je okoli nas, kar nam nudi narava sama. Beseda je dala zagon 
in zamisli so se najprej risale kar na tabli, nato pa smo jih prenesli še na papir. V začetni fazi nam 
je bil v veliko pomoč g. Darko Bajde iz Sp. Hotiča, ki nam je na naše veliko veselje obljubil, da bo 
poskrbel za nekaj kostanjevih hlodov. Obrnil se je na prijatelja g. Jožeta Hribarja iz Konja, ki nam je 

prijazno odstopil ne-
kaj hlodov iz svojega 
gozda. Ker pa je od 
Konja do naše šole 
kar nekaj kilometrov, 
nam je g. Jože hlode 
tudi pripeljal. G. Igor 

Škarja nam je posodil vrtalni stroj za vrtanje lukenj in tako smo proti koncu meseca maja pričeli 
z delom na šolskem travniku. Izpod pridnih rok Mihe in Ronyja je nastala učilnica na prostem oz. 
učilnica pod soncem. Izdelana je tako, da jo lahko uporabljamo tudi za ravnotežnostne naloge pri 
uri športa. Del učilnice pod soncem bo tudi čutna pot, ki jo bomo dokončali v mesecu avgustu. 
Ga. Gabrijela Končar iz podjetja PGM Hotič nam je namreč podarila tri večja vedra različnega 
peska. Učenci in učitelji POŠ Hotič se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam omogočili 
idejo s papirja prenesti na naš travnik.  Maruša KRNC

SONcE IN VROČINA, DOBRA VOLJA IN ODLIČNA DRUŽBA  
NA 26. POHODU OD cERKVIcE DO cERKVIcE

Zadnji teden smo velikokrat pokukali v vremensko napoved in ob koncu tedna smo 
že vedeli, da bo nedelja sončna in tudi vroča. Po dveh letih premora smo se zopet ve-
selili, da nas obiščejo pohodniki in se sprehodijo po naših lepih krajih. K sodelovanju 
v projektu Županovizija smo letos povabili kulturnike iz Občine Straža in gostili smo 
res zabavno druščino. Na startu so kot že mnogo let prisotne s pesmijo pozdravili 
pevci MoPZ Polšnik ter Ljudske pevke in godci. Pohodniki so se lepo porazdelili po 

poti in na Ostrežu so jih pričakali zabavni harmonikarji in pevci Drganjski fantje. Veselja ni manj-
kalo in smeha tudi ne. Mnogi so se prvič podali na Preveški hrib, ki je bil letos drugič vključen 
v pohodniško pot in je navdušil s svojimi razgledi. Na Stranskem vrhu je pohodnike pričakala 
Veteranska godba iz Straže, ki je zaigrala kar nekaj plesnih rund. Čudovita travniška planota ob 
cerkvici je nudila prostor za kratek oddih in malico. Tričetrt ure hoda je bilo še do zadnje cerkvice 
ob poti, na Glinjek, kjer so pri sv. maši na gozdni jasi prepevali pevci MePZ Klas iz Grobelj, ki 
so nam en teden pred pohodom priskočili na pomoč in zamenjali zadržane pevce iz Zagradca. 
Veseli smo bili obiska g. župnika iz Vavte vasi, g. Tomaža Marasa ter seveda prisotnosti našega 

kaplana g. Tilna Oberwalderja Zupanca. 
Maša je prvič potekala na novi lokaciji, ob 
cerkvici, kjer je postavljena tudi nova ka-
pelica z oltarjem. Na zaključku dogodka 
se je pod šotorom pri Lovski koči veliko 
dogajalo. Vsi so bili veseli kosila in hladne 
pijače, zahvalili smo se našim gostom, ki 
so vsem zaigrali ali zapeli še eno pesem 
ali dve, plesalo se je ob zvokih Ansambla 
Zavriskej iz Gabrovke, ki so nas vrteli do 
večernih ur. Društvo vinogradnikov Straža 
je na stojnici predstavilo svoja vina, ki so 
ga lahko obiskovalci brezplačno degusti-
rali. Zelo smo bili veseli obiska in sreča-
nja obeh županov, g. Dušana Krštinca iz 
Občine Straža in našega župana g. Fran-
cija Rokavca. Vsem nastopajočim in or-
ganizatorjem dogodka sta se zahvalila za 
lep dan in obljubili smo si, da se še kdaj 
srečamo. Izžrebani pohodniki so bili veseli 
nagrad, čestitali pa smo tudi 10-letnikom 
in 20-letnikom, našim zvestim obiskoval-
cem na pohodu. Pohodniki so zadovoljni 
zapuščali Polšnik z obljubo, da se še vrne-
jo. Lepo je bilo gledati zadovoljne obraze, 
kar dokazuje, da smo vsi skupaj opravili 
dobro delo. Zato hvala odlični ekipi or-
ganizatorjev. Hvala vodja prve pomoči 
Mojca Knez Tomc (ter Petri Lamovšek in 

Boštjanu Medvedu), hvala vsem lastnikom zemljišč, našim gospodinjam, ki so napekle ogromno 
peciva, potic in piškotov, da smo pogostili pohodnike na startu in ob poti. Hvala! Brez sponzorjev 
bi bila izvedba pohoda skoraj nemogoča, zato se Turistično društvo zahvaljuje Mizarstvu kos, 
d.o.o., velika preska, zidarstvo in fasaderstvo Bevc jože polšnik, vida Sladič, avtocenter 
jereb rajko zagorje, tesarstvo, krovstvo anton Bučar polšnik, golobinek d.o.o. polšnik, 
geoplan, robert rovšek, s.p, litija, gMp Silvo razpotnik izlake, gostilni juvan, ana Marija 
Majcen, s.p. polšnik, Center za zunanjo ureditev, velika preska Frizerski salon ivi košir za-
gorje, okrepčevalnica kuhla Sp. log, Frizerstvo Mini polšnik, turistična zveza Slovenije in 
občina litija. Hvala sodelujočim društvom pri organizaciji: PGD Polšnik, ŠD Polšnik, KD Pavle 
Voje Polšnik, DPŽD Polšnik ter Lovski družini Polšnik za prostor. več na polsnik.si! 
Pozitivna energija med organizatorji, nastopajočimi in pohodniki se je povezala v čudovit dan, ki 
se bo v zgodovino zapisal kot prvi pokoronski pohod, ki je bil poln sonca in srčnih ter zadovoljnih 
ljudi! Hvala vsem! Se vidimo naslednje leto! Mateja SLADIČ Vozelj

MLADOST OB 25-LETNIcI šPORTNEGA DRUšTVA POLšNIK 
Zakaj mladost? Ker je bilo lepo videti toliko otrok in mladih, ki imajo radi šport. Pa ne samo mla-
dih, vse generacije smo uživale v pestrem športnem dogajanju.
Vroče nedeljsko popoldne je na Koprivnik prineslo veliko druženja, malo tekmovalnosti in veliko 
akcije. Veseli smo bili odziva petih družin za sodelovanje na igrah brez meja. Sodelovali so v dveh 
kategorijah: vrtečki ter šolarji in vsi so si prislužili lepe nagrade. Družina z največ doseženimi 
točkami pa še Paris za dve osebi. Potrebno je bilo malo znanja, malo kondicije, malo iznajdljivo-
sti in natančnosti. Ampak važno je bilo, da smo se tudi zabavali. Igre smo pripravili Mia, Hana, 
Tejčka in moja malenkost. Za odlične hodulje se zahvaljujemo Mizarstvu Boštjan Medved, s.p.! 
Hvala Podrekovim, Kvapilovim, Vozlje-
vim, Jenkovim in Gromovim družinicam 
za sodelovanje!
Seveda je nogomet kar pomembna špor-
tna dejavnost pri nas na Polšniku, zato 
smo nadaljevali z žogo. Zelo številčni sta 
bili otroški nogometni ekipi in tekma je 
bila dobljena šele po streljanju sedem-
metrovk. Otroci so pokazali veliko nogo-
metnega znanja in še več energije, saj je 
pri skoraj 30C kar težko tekati po soncu 
za žogo. Vse otroke je društvo nagradilo 
s sladoledom in navdušenje je bilo veli-
ko. Vsi pa smo nestrpno pričakovali tudi 
pričetek tradicionalne tekme Stari: Mla-
di, ki so jo letos dobili mladi. Ne bomo 
pisali o rezultatu, ker imajo stari tudi še 
ponos in so obljubili, da naslednje leto 
zmagajo. Obe nogometni tekmi je odlič-
no sodil Miloš Breznikar. Prehodni pokal 
je za eno leto v lastni mladih, stari pa 
so z gajbo piva tudi letos počastili zma-
govalce.
Veseli smo nove pridobitve ob brunari-
ci na igrišču. Na pobudo Tomaža Vozlja 
se je končno postavil WC. leseni del 
s streho je sponzoriralo in izdelalo  
tesarstvo Hribar roman s.p., za kar se 
Športno društvo Polšnik iskreno zahva-
ljuje. Projektu pa so poleg Tomaža, delo 
oz. material prispevali še: Boštjan Juvan, 
Janez Kotar, Lojzi Sladič, Miško Domano-
vič ter KS Polšnik. HVALA VSEM!
Celotno organizacijo dogodka je vodil 
predsednik Športnega društva Polšnik, 
Aljaž Povše, tudi odličen golman mlade ekipe. Za hrano in pijačo so skrbeli: Aleks Turk, Katja 
Medved, Mira Lavtar, Janja Končar in Tadej Martin Povše. Hvala PGD Polšnik za klopi in Lojziju 
Sladiču za prevoz ter Barbari Bučar za fotografiranje. Hvala vsem za trud.
Do poznih večernih ur se je prepevalo ob harmoniki in kitari. Čutilo se je, da smo že zelo pogre-
šali tovrstna sproščena srečanja. Čestitke Športnemu društvu Polšnik ob obletnici in nasnidenje 
naslednje leto! Mateja SLADIČ Vozelj

ORATORIJ V ŽUPNIJAH KRESNIcE IN HOTIČ
Letošnji poletni oratorij je potekal od 27. junija do 3. julija. Izvedli smo 
ga v Kresnicah; glavno dogajanje je potekalo pod šotorom na župnijskem 
dvorišču. Udeležilo se ga je čez devetdeset otrok in mladih animatorjev. 
Voditeljica oratorija je bila Anja Birk.
Posebnost letošnjega oratorija je bila v tem, da je bil medgeneracijski. V 

okviru oratorija je bilo izvedenih štirinajst delavnic, od katerih so jih kar dvanajst vodili starejši 
župljani. Otrokom so predstavili različna znanja in veščine. Otroci so se lahko pridružili različnim 
likovnim delavnicam ter orglarski, lesarski, kemijski, gasilski, šiviljski, čebelarski, orientacijski 
in delavnici prve pomoči. Delavnice so vodili: Irena Režek, Marija Smolej, Ivka Abramović, Jože 
Jelnikar, Roman Jakoš, Helena Razpotnik, Franc Jančar, Patricija Raspotnik, Marinka Smrkolj, Er-
vin Godec, Olga Štrus, Nada Jančar in Milena Vehovec. Za kateheze je poskrbela Blanka Jelnikar. 
Osrednji lik našega oratorija je bila svetopisemska kraljica Estera. Z župnikovo pomočjo so ani-

matorji vsak dan pripravili gledališko 
uprizoritev te svetopisemske pripovedi; 
otroci so se na zanimiv in privlačen način 
seznanili z njeno življenjsko zgodbo in bo-
gatim duhovnim sporočilom za vse čase. 
Otroci so si v okviru oratorija ogledali 
glasbeno predstavo PED1PED, ki sta jo 
pripravila in izvedla Mirjam in Klemen 
Bojanovič. Nepozabno je bilo romanje na 
Brezje; poleg animatorjev smo se otro-
kom pridružili tudi drugi verniki. Roma-
nje k Brezjanski Mariji je bilo za otroke 
posebno doživetje, saj je bilo kar nekaj 
otrok, ki so bili na Brezjah prvič. V ba-
ziliki Marije Pomagaj smo z zanimanjem 
prisluhnili župnikovi pripovedi o zgodovi-

ni našega najpomembnejšega božjepotnega svetišča, zgodbam o uslišanih molitvah za zdravje 
na Marijino priprošnjo ter pomembnih obiskovalcih našega narodnega svetišča. Lepo je bilo tudi 
zadnjo oratorijsko noč, ko smo s poznavalcema zvezd Miklavžem Šefom in Jožetom Jelnikarjem 
občudovali zvezdnato nebo. Po večernem druženju so otroci prenočili v kresniški športni dvorani. 
Za čudovit in vsebinsko bogat oratorij je bilo potrebnih veliko priprav. Animatorji so se pripravljali 
vsak teden od marca dalje, v aprilu pa so odšli za nekaj dni na priprave na Prežganje. Prekrasen 
je bil pogled na mlade, na vso kipečo energijo, na njihove plesne vaje, ki so čez ves mesec maj 
potekale na župnijskem dvorišču v siju mesečine. Utrip življenja, utrip naše župnije in nepozabne 
koreografije! Veliko spoštovanje vsem animatorjem, ki so v času izpitnega obdobja in priprav na 
maturo darovali svoj prosti čas za varstvo in dobro počutje otrok ter rast našega župnijskega ob-
čestva. Ne smemo pozabiti mnogih dobrotnikov, ki so sodelovali pri izvedbi oratorija! Iskrena za-

hvala kuharicam in kuharjem: 
Milki Razpotnik, Blanki Jel-
nikar, Janezu in Irmi Žgajnar, 
Ervinu Godcu, Tini Pestotnik, 
Henriku in Olgi Razpotnik ter 
Mirjani Grgić. Zahvala Darku 
Rovšku, kresniškim in jevni-
škim gasilcem, športnemu 
društvu, vsem, ki so pomagali 
pri pomivanju posode ter či-
ščenju župnišča in dvorišča, 
številnim posameznikom, ki 
so otrokom vsak dan prinašali 
dobrote! Zahvala seveda tudi 
župniku, ki je v času oratorija 
praznoval petindvajset let du-
hovništva. Iskrene čestitke! 

Leonida RAZPOTNIK

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

IZLET V BELO KRAJINO
V vodstvu Krajevne organizacije Rdečega križa Jevnica smo se odločili, da v soboto, 14. maja, 
svoje članice in člane odpeljalo v Belo krajino spoznavat belokranjske zgodbe in okusit tam-
kajšnjo hrano in vino. Najprej smo se 
ustavili v starodavnem mestu Metliki, 
ki je is zraka videti kot sestavljenka 
mestnih hiš in gradu v obliki srca sre-
di čudovite zelene narave. Naš prva 
postanek je bil na Metliškem gradu 
po katerem nas je popeljala prijazna 
vodička Jadranka. Mesto Metlika da-
nes velja za rojstni kraj slovenskega 
gasilstva. Poleg tega smo v gradu 
videli tudi kako so predelovali lan in izdelovali pisanice, kar so poleg pridelave vin in priprave 
belokranjske pogače značilnosti pokrajine. Po ogledu gradu smo se odpravil še v galerijo Akade-
mika profesorja dr. Vinka KAMBIČA po katerem ima galerija tudi ime. Bil je tudi priznan zdravnik 
otorinolaringologije. Nato smo pot nadaljevali v Črnomelj po ustvarjalen in uporniški duh, kjer pa 
smo se poleg vsega tudi dobro najedli. Po odlični hrani in pijači smo pot nadaljevali k izviru Krupe, 
v vas Krupa. Izvir Krupe je eden najlepši izvirov v Beli krajini in tudi eden najlepših v Sloveniji. Le 
2.5 kilometra dolga rečica je produkt več močnih kraških izvirov pod 30 m visoko zatrepno steno 
in se v vasi Gradac izliva v reko Lahinjo. Izvir Krupe je edino znano nahajališče jamske školjke 
kuščarjeve kongerije, ki je velika komaj 1 cm. V tem izviru naj bi živela tudi človeška ribica. Nato 
nas je pot peljala proti Semiču z razgledom na prostrane vinograde in zidanice. Tam smo obiskali 
Vinotoč Malnarič, kjer smo ob pokušini vin in degustaciji belokranjskih jestvin tudi zaključili naš 
izlet po Beli Krajini in se z dobrimi občutki ter dobro voljo odpravili proti domu. KORK Jevnica
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Ob koncu avgusta  

vas vabimo na festival
Slovo poletju

Četrtek, 25.8. -  rudi BuČar in Banda ter 
ženSka in Moška vokalna Skupina 
lIpa lItIja

Skupaj s svojim bandom bo na festivalu na-
stopal Rudi Bučar, istrski trubadur in večkratni 
zmagovalec festivalov, kateremu se bosta pri-

družila tudi Ženska in moška vokalna skupina 
Lipa Litija in obeta se nam lep glasbeni večer. 

Petek, 26.8. –  veČer ziMzeleniH Sloven-
SkiH popevk  z zBoroM Sv. nikolaja 
lItIja, z bandom in s komornim godalnim or-
kestrom! 
Litijski vrhunski pevski zbor, ki ga vodi zboro-
vodkinja Helena Fojkar Zupančič nas bo po-
peljal skozi melodije  festivalov Slovenske po-
pevke (ob 60-letnici festivala). Da bo večer še 
bolj slovesen bo poskrbel tudi band in komorni 
godalni orkester.  

Dogodka se bosta pričela vsak večer ob 20. uri 
na Valvazorjevem trgu! V primeru dežja pa v 
Športni dvorani Litija.  

SANAcIJA VLAGE  
V KULTURNEM cENTRU LITIJA

V dvorani Kulturnega centra Litija poteka sa-
nacija vlage v stenah. Zelo smo veseli, da se 
je projekt končno pričel uresničevati. Skupaj z 
Občino Litija se bomo trudili, da se bo v ok-
tobru pričela nova sezona, v delno prenovljeni 
dvorani, pripravljeni na nove posodobitve. 

GLEDALIšKI ABONMA  
V NOVI SEZONI

Konec avgusta vas bomo povabili k vpisu gle-
dališkega abonmaja, zato spremljajte naše ob-
jave. vabljeni k vpisu tudi novi abonenti! 
Predvidene predstave za sezono 2022-2023:
• TUTOŠOMATO
• ČUDEŽ
• ZBOGOM KORONA, MI GREMO NA DOPUST
• PRAVI HEROJI
• BOEING, BOEING
Več pa v naslednji številki Občana in na spletni 
strani kclitija.si! 

POLETJE V MESTNEM  
MUZEJU LITIJA

poletna MuzejSka noČ
v soboto, 18. junija, 
je pred in v muze-
ju potekala Poletna 
muzejska noč, ko vsi 
muzeji in galerije v 

Sloveniji brezplačno odpremo svoja vrata.
Družili smo se na de-
lavnici kaligrafije in 
poslikavi velikih zače-
tnic z Društvom LILA 
in Društvom Univer-
za za tretje življenj-
sko obdobje Litija in 
Šmartno. Vmes smo 
se posladkali z do-
mačim sladoledom in 
bezgovimi miškami. 
Veliko vas je prišlo 
tudi na obe vodstvi po 
stalnih razstavah.
Hvala številnim obiskovalcem za prijetno dru-
ženje in obisk!
Tisti, ki še niste videli razstav, pa vabljeni k 
ogledu po našem urniku:
torek-petek: 8.00-12.00
torek in četrtek: 17.00-19.00
Sobota: 10.00-12.00
Individualen obisk je brezplačen.
Si želite voden ogled? Pokličite na 070 430 
202 ali mestnimuzej@zkms-litija.si

RAZSTAVA »NITKE« V PREDILNIcI LITIJA
Razstavo, ki je nastala na prvi likovni koloniji Nitke, smo v 
začetku julija 2022 prestavili iz OŠ Litija na mesto njihovega 
izvora, v Predilnico Litija, kjer predejo od l. 1886.
Namen likovne kolonije je bila povezava šole s krajem in 
poustvarjanjem in prepletanjem niti, ki jih je donirala naša 
predilnica. Eksponati so edinstveni, delo učencev OŠ Litija 
in ostalih zasavskih šol, skupaj 14 šol. Z otroškim umetni-
škim navdihom so temu materialu dodali otroško fantazijo , 
v pomoč s strokovnim vodenjem so jim bili likovna pedago-
ginja Marija Bregar Hostnik, Barbara Klanšek kot učiteljica 
EPP in še Matjaž Bizilj, učitelj TIT.
Ob tej priliki izrekamo zahvalo lastnikom Predilnice Litija, po-
sebej Gašperju in Barbari Lesjak, in zavezo, da bomo to storili 
še kdaj.  

Marija BREGAR Hostnik, likovna pedagoginja

KNJIŽNICA LITIJA

Počitniške srede v Knjižnici Litija

DRUGO SOBOTO V JUNIJU SMO SE SPET ZBRALI  
V GABROVKI NA ANTONOVEM POHODU, FESTIVALU POTIc  

IN PRVEM DRŽAVNEM OcENJEVANJU ZLOŽENIH POTIc
Drugo soboto v juniju, 11. 6. 2022, smo se v Gabrovki zbrali na 12. prireditvi »Gabrovka, tu sem 
doma«. Po dveh letih premora, je bila prireditev že težko pričakovana in članice Društva podežel-
skih žena Gabrovka ter člani Društva S. Anton iz Ljubljane so pošteno zavihali rokave, da je vse 
steklo kot v prejšnjih letih.
Pričeli smo ob 9. uri z zborom pohodnikov, ki so se podali po slabih 10 ki-
lometrov dolgem Antonovem pohodu preko Moravške Gore do Podpeči in 
Hohovice ter naprej do Moravč, od koder so se vrnili nazaj do Gabrovke. Z 
blagoslovom jih je na pot pospremil domači župnik, g. Roman Ivanetič.
Že dva dneva prej pa se je z zbiranjem potic pričel 12. Festival potic in obe-
nem letos prvič tudi Državno ocenjevanje zloženih potic, ki ga je Društvo 

podeželskih žena 
Gabrovka organizi-
ralo skupaj z Zvezo kmetic Slovenije.
Gospodinje so se tudi letos zelo potru-
dile in prispevale 20 povitih potic ter 7 
zloženih. Tričlanska komisija je potice 
ocenila v petek. Prav vse, razen ene, ki 
se je nekoliko ponesrečila, so prejele 
priznanje. Na Festivalu potic je komisija 
podelila eno zahvalo za sodelovanje, 6 

bronastih, 4 srebrna in 9 zlatih priznanj. Na državnem ocenjevanju povitih potic pa so si gospodi-
nje razdelile 1 bronasto, 3 srebrna in 3 zlata priznanja. 
Pohodniki in vsi, ki so prišli v Gabrovko, pa so si v soboto lahko ogledali tudi razstavo ocenjenih 
potic. Vse so navdušile, še najbolj pa tiste, ki so jih izdelali otroci iz OŠ Gabrovka in drugi mladi 
peki. Da se za delo odločajo tudi mladi, je zelo pohvalno in vredno nadaljnje spodbude. 
Gabrovški osnovnošolci so nas navduševali tudi na kulturni prireditvi, na kateri so bila sodelujo-
čim gospodinjam podeljena priznanja. Za dobro vzdušje po prireditvi pa so skrbeli člani ansambla 
Zavriskej in pridne roke žena in deklet, ki so obiskovalcem postregle z dobro hrano in pijačo. 
Z željo, da tudi 13. prireditev drugo soboto v juniju leta 2023 uspe, vam kličemo: »Dobrodošli v 
Gabrovki!«  Besedilo: Karmen ČARMAN; Foto: Tomaž ČARMAN

DRŽAVNI PRVAK
V soboto, 2.7.2022 je na Škal-
skem jezeru, v Velenju potekalo 
Državno prvenstvo v lovu rib s 

PRIZNANJA GIMNAZIJE LITIJA
V šolskem letu, ko svoje izobraževanje zaključuje naša 22. generacija, smo podelili 
65 pohval odličnjakom in 19 priznanj Gimnazije Litija dijakom za najvidnejše dosežke.

DIJAK/-INJA RAZRED PRIZNANJE GIMNAZIJE LITIJA ZA:
Jaka Koci 1.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine
Klara Mahkovic 
Lamovšek 1.b zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 

bolezni
Neja Janc 2.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine
Matevž Štritof 2.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije

Lovro Klinc 3.a zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike in za srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju iz fizike

Lucija Kolander 3.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine

Rebeka Drnovšek 3.b srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni

Živa Bučar 4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih in za sodelovanje v  
kulturnem programu šolskih prireditev 

Maša Cvetežar 4.a
odličen učni uspeh v vseh štirih letih, večletno sodelovanje v 
debatnem klubu in dvakratno uvrstitev v slovensko svetovno 
debatno ekipo

Barbara Vidović 4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Matej Perc 4.b srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz kemije in za sode-
lovanje v kulturnem programu šolskih prireditev 

Nika Janc 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Ana Lavrin 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Petra Mejaš 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Nives Moneta 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Lara Pivc 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Urška Pogačar 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Mirjam Škarja 4.b
odličen učni uspeh v vseh štirih letih, za delo na področju  
prostovoljstva in dobrodelnosti in za sodelovanje v kulturnem 
programu šolskih prireditev 

Nives Tomc 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Ravnateljica Vida POGLAJEN

Poletni urnik odprtosti
Obiskovalce naših knjižnic 
prosimo, da pri preverjanju 
odprtosti na spletu odprejo 
domačo stran knjižnice 
litija (www.knjiznica-litija.
si), ki prikazuje pravilno od-
prtost; nekateri brskalniki na-
mreč navajajo le redno odpr-
tost. Lahko nas tudi pokličete 
in preverite čas delovanja. 

Sprehod po 
Grumovem šmartnem
Knjižnica Litija in JZ Bogen-
šperk vabita na literarno-spo-
minski dogodek, ki bo razgi-
bal poletni avgustovski večer, 
v četrtek, 4. 8. 2022, ob 18. 
uri (zbor na parkirišču pri 
Grumovi rojstni hiši v Šmar-
tnem). Sprehod, ki bo poln 
zanimivosti iz Grumovega ži-
vljenja, bo vodila Stanka Sirk, 

ki raziskuje vpliv Šmartnega na Grumovo ustvarjanje. Krajše postanke bodo polepšali odlomki iz 
literarnih del in glasbene točke. Literarni sprehod se bo sklenil na novem šmarskem trgu, pred 
Grumovim doprsnim kipom; prijazno vabljeni na spominski dogodek. 

Poletavci, projekt s krili!
Poletno branje je polnem zamahu. Berejo mlajši osnovnošolci, najstniki, z njimi berejo tudi starši 
in stari starši, zato je projekt primer medgeneracijskega branja. Zaključili ga bomo 23. septembra 
na sklepnem delu festivala Medgeneracijskega povezovanja občine Litija s podelitvijo nagrad, 
majic in ogledom ulične predstave. Najbolj zabavno pa je branje samo, zato poletite na krilih knjig 
in doživite izjemno poletje! Andreja ŠTUHEC

plovcem. Prvenstva se je ude-
ležil tudi član Ribiške družine 
Litija, Boštjan Ceglar. Sodelo-
valo je 43 tekmovalcev. V moš-
ki kategoriji je zmagal Boštjan 
Ceglar in postal državni prvak. 
Iskrene čestitke! Dore MLAKAR
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NVO GRE V šOLO 2022/2023
šolsko leto se je zaklju-
čilo, mi pa se že aktivno 
pripravljamo na novega. 
v naslednjem šolskem 
letu – 2022/23, se bo 

odvijala že šesta akcija nvo gre v šolo. 
v zadnjem tednu septembra boste lahko 
predstavniki društev na zasavskih osnov-
nih šolah zamenjali učitelje in s svojim pro-
gramom na doživljajski in izkustven način 
učencem popestrili šolski dan.
NVO gre v šolo 
je akcija, v kateri 
povežemo šole in 
lokalne nevladne 
organizacije, tj. 
društva, zavode 
in ustanove. V za-
dnjem tednu sep-
tembra, od 26. do 
30.9.2022, bodo 
sodelujoče šole 
odprle svoja vra-
ta NVO-jem, ki 
bodo dan zapolni-
le z interaktivnimi 
predstavitvami 
svojih organizacij. Namen akcije je, da otroci 
spoznajo katere nevladne organizacije delujejo 
v njihovem okolju zato vas vabimo, da pripravi-
te predstavitveni program, ki se lahko izvede 
tekom ene šolske ure in v katerem lahko učenci 
na zanimiv način spoznajo s čim se ukvarjate. 
Informacije o sodelujočih šolah bomo ime-
li v mesecu avgustu, a kljub temu vas 
že zdaj vabimo k sodelovanju. Razmislite s 
čim, na kakšen način in kako se lahko najbolje 
predstavite osnovnošolcem. Sledite objavam 
na naši spletni strani www.consulta.si. Za več 
informacij smo dosegljivi na info@consulta.si 
ali 059 927 619.

Učitelji preverite učne programe 
NVO za osnovne šole

katalog učnih programov nevladnih orga-
nizacij iz zasavske regije za osnovne šole 
je namenjen učiteljem, ki iščete ideje za 
programe, ki jih lahko vključite v učni pro-
gram, dneve dejavnosti, izbirne predmete 
ali preprosto oblikovanje novih interesnih 
ter drugih prostočasnih dejavnosti. 
Predstavljeni so programi, ki jih nevladne or-
ganizacije izvajajo v našem lokalnem okolju ali 
se izvajajo na vaši šoli in dosegajo pričakovane 
cilje učnih vsebin. Programi so predstavljeni s 
kratkim opisom, primernostjo starostni sku-
pini, časom trajanja in lokacijo izvedbe pro-
grama, okvirno ceno in kontaktom nevladne 
organizacije. Za lažji pregled so razvrščeni v 5 
kategorij: naravoslovje, šport, kultura, tehnika 
in drugo. 
Spoznajte pestro ponudbo programov, ki jih 
izvajajo lokalne nevladne organizacije. Prene-
site si e-katalog in ga prelistajte. Najdete ga 
na www.consulta.si - NVO gre v šolo. Upamo, 
da vam bodo predstavljene vsebine v pomoč 
pri oblikovanju vaših učnih načrtov in pripravi 
zanimivih učnih uric.  Klara KRŽIŠNIK

Drač – mesto kjer se turizem  
in prostovoljstvo razvijata  

z roko v roki
v mestu drač v albaniji sva se predstavni-
ci litijske podružnice društva za podporo  

civilni družbi udeležili mednarodnega sre-
čanja partnerjev projekta eraS. Srečanje je 
organizirala partnerska organizacija udhe-
tim i lire. posvečeno pa je bilo spoznavanju 
dobrih praks prostovoljstva v turizmu in 
priložnosti, ki jih ponuja program evropska 
solidarnostna enota. 
Prvi dan smo skupaj s predstavniki partnerskih 
organizacij iz Portugalske, Bosne in Hercego-
vine, Bolgarije in Severne Makedonije obiska-
li Mestni mladinski center kjer smo srečali 
mlade prostovoljce, ki sodelujejo v različnih 
aktivnostih, ki jih izvaja Udhteim i Lire. Svo-
jo izkušnjo je z nami delila tudi predstavnica 
Skupnostnega centra Nishtulla, gospa Bledi-
na Bushi. Zaupala nam je, da so v Albaniji v 
preteklosti besedo prostovoljstvo uporabljali 
za neplačano delo v državnih institucijah za-
radi česar se še vedno soočajo s posledicami 
negativnega dojemanja te besede med prebi-
valci. S trdim delom so uspeli povezati izobra-
ževanje in prostovoljstvo ter tako dosegli, da 
mladi prostovoljstvo dojemajo kot nekaj pozi-
tivnega. Prisotni mladi prostovoljci so potrdili 
njene besede in nam zaupali, da prostovoljstvo 
vidijo kot priložnost za dodatno izobraževa-
nje, nadgrajevanje obstoječih znanj in prilo-
žnost za pridobivanje izkušenj, ki jim kasneje 
pomagajo pri iskanju zaposlitve. Blerina Reci, 
profesorica na Univerzi Aleksandër Moisi je iz-
postavila, da je veliko njihovih diplomantov po 
zaključku študija zaposlitev našlo v nevladnem 
sektorju kar pripisuje dejstvu, da je prostovolj-
stvo obvezen del študija, ki na študentih pusti  
globok vtis. 
Navdušeni smo bili nad tem kako se v Draču 
nevladne organizacije povezujejo z izobraže-
valnimi ustanovami, gospodarskim sektorjem 
in lokalnimi oblastmi ter se tako na celosten 
način lotevajo razvoja turizma. Predstavnica 
Albanskih železnic, Eneida Elezi je predstavila 
program v okviru katerega s pomočjo prosto-
voljcev spodbujajo trajnostno mobilnost med 
državljani in turisti hkrati pa promovirajo tudi 
železniški muzej. Klevi Elezi mladinski aktivist, 
pa nam je predstavil program, ki so ga zasno-
vali v Udhetim i Lire, namenjen izobraževanju 
in razvoju turizma. V okviru tega programa 
so mladi izdelali turistična vodnika po mestih 
Drač in Kruja in se naučili veščin turističnega 
vodenja. Skozi obe mesti smo se tudi spreho-
dili pod vodstvom mladinskih turističnih vo-
dnikov ter tako spoznali učinke programa tudi  
v praksi. 
Temelj povezovanja vseh akterjev pa je obli-
kovanje in razvoj skupnosti ter ustvarjanja 
boljših pogojev za življenje. S predstavniki 
Občine Drač, Albanskih železnic, Dnevnega 
centra za otroke in mladostnike s težavami v 
razvoju in Univerze Aleksandër Moisiu smo 
govorili o tem kakšno vlogo ima pri tem pro-
stovoljstvo. Vsi so si bili enotni v mišljenju, 
da je prostovoljstvo dobro tako za skupnost 
prostovoljcev kot za vsa področja kjer prosto-
voljci delujejo. Predstavnik občine, g. Adrian 
Gurra je izpostavil pomembno vlogo prosto-
voljcev pri odzivu na potres leta 2019, pan-
demijo Covid-19 in poplave, 3 največje krizne 
situacije v državi v zadnjih treh desetletjih. Po 
njegovem mnenju je to ključno vplivalo na pre-
poznavanje pozitivnih vplivov prostovoljstva v  
skupnosti. 
Srečanje smo zaključili v mestu Kavaja kjer 
smo s predstavniki lokalne oblasti v živahni de-
bati izmenjali poglede na razvoj skupnosti sko-
zi prostovoljstvo ter izkušnje sodelovanja med 
nevladnimi organizacijami, prostovoljci in lo-
kalnimi oblastmi za konec pa obiskali še Dnev-
ni center Ngjyrat E Jetes za otroke in mlado-
stnike s težavami v razvoju, ki je krasen primer 
sodelovanja lokalnih oblasti, nevladnih organi-

zacij in prostovoljcev  
v Kavaji. 
S srečanja sva se vr-
nili polni prijetnih vti-
sov in kupom dobrih 
praks, ki jih želimo 
deliti z drugimi ter 
kakšno od njih pre-
nesti tudi v naše oko-
lje, kar je tudi namen 
programa Evropa za 
državljane, spoznavati 
prakse drugih evrop-
skih mest in se pove-
zati v skupnih temah. 
Spremljajte Facebook 
stran projekta ERAS, 
kjer bomo z vami de-
lili prostovoljske zgod-
be in dobre prakse 
iz drugih evropskih  
držav.
  Tina LETIć

POLETNI POČITNIšKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE
MLADINSKI CENTER LITIJA

PONED. 8.8.2022, ob 16.uri

Dnevni center  
med šolskimi počitnicami

Med počitnicami smo odprti od 
ponedeljka do petka, med 12:00 
in 20:00, izjemoma do 21:00. Pro-
gram v dnevnem centru je name-
njen mladim med 15. in 29. letom 
starosti. Aktivnosti, če ni posebej 

označeno, niso primerne za mlajše od 15. let. 
Vsakodnevno napoved dogajanja lahko preve-
riš na naši spletni strani, Facebook in/ali In-
stagram profilu.
V sklopu dnevnega centra ponujamo igranje 
ročnega nogometa in pikade, druženje ob dru-
žabnih igrah in igranju badmintona ali raču-
nalniških iger. Program v dnevnem centru se 
prilagaja obiskovalcem in je večkrat organizi-
ran ad-hoc. Skupaj z mladimi znamo ustvarjati 
glasbo in filme, večkrat zavrtimo kuhalnice, 
znamo se lotiti urejanja okolice ali celo no-
tranjih prostorov, priznamo pa tudi, da znamo 
tudi lenariti ob ogledu kakšnega dobrega filma. 
Vzdušje in aktivnosti v dnevnem centru najbo-
lje preveriš kar sam. Pridi nas kaj pogledat 

Gamer‘s club z Anžetom
Ker je med mladimi želja za igranje računalni-
ških iger velika in ker si ne more vsak privoščiti 
zmogljivega računalnika, smo v mladinskem 
centru odprli Gamer’s club, ki bo namenjen 
prav igranju računalniških igric. Program 
Gamer’s cluba pokriva potrebe vseh igričarjev, 
tako resnih kot tudi le radovednih. Program se-
stavlja prosta igra in je v mesecu juliju in av-
gustu na sporedu vsak ponedeljek in torek od 
15:00 do 17:30.

športni program za mlade – 
odbojka na mivki

Ponovno je tu poletje in čas za malo rekreacije 
z mladinskim centrom. Rekreirali se bomo vsa-
ko sredo (junij, julij in avgust) na igrišču šport-
nega društva Zgornji Log, od 19:00 do 21:00. 
Prijave zaželene na info@mclitija.si za več in-
formacij pa spremljaj http://www.mclitija.si/. 
Program je namenjen mladim med 15. in 29. 
letom starosti.

Intenzivni tečaj španščine
Zaradi premajhnega števila prijav na tečaj 
španščine smo se le-tega odločili prestaviti v 
mesec avgust. tečaj bo potekal od 1. do 12. 
avgusta, med 10:00 in 14:00 (4 pedagoške 
ure + odmor), v Mestnem muzeju litija. 
Tečaj bo vodila Maya Choghary, mag. hispa-
nistike in prof. pedagogike in andragogike, ‘na-
tive speaker’ nizozemščine, ki ima že več kot  
10 let izkušenj s pedagoškim in andragoškim 
delom, prevajanjem, prostovoljstvom in govori 
kar 7! jezikov.
Na 30-urnem tečaju bomo 
spoznali osnove španščine in 
kulture špansko govorečega 
sveta. Prav tako bomo prede-
lali osnove slovnice (obdelali 
bomo vse tri glagolske skupi-
ne), se naučili šteti do 1.000, 
svojilne zaimke ter razložili 
rabo različnih 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 sta-
rejše od 14. let. Prijavnina 
znaša 30 € na udeleženca, 
navodila za plačilo prejmete 
ob prijavi. prijave so ob-
vezne in jih sprejemamo 
preko prijavnega obrazca, ki 
ga najdeš na spletni strani 
www.mclitija.si. 

šiviljska delavnica
Od 10. do 12. avgusta se 
nam lahko pridružiš na delav-
nici šivanja. V dnevnem cen-
tru MCja bodo šivalni stroji 
brneli od 10.00 do 14.00. 
Pripravili smo nekaj enostav-
nih poletnih krojev, ki si jih 
boš lahko prenesel/a na bla-
go in si zašil/a povsem svoj, 
nov poletni kos. Prijave niso 
obvezne je pa zaželjeno, da 
svoj prihod napoveš  Ogla-
si se nam po elektronski pošti 
na info@mclitija.si., da nam 
slučajno ne zmanjka blaga.

Počitnice v muzeju
V sodelovanju z U3 – Univerza za tretje živl-
jenjsko obdobje Litija in Šmartno organiziramo 
poučen in zabaven teden aktivnosti v Mest-
nem muzeju Litija. Pred muzejem se bomo 
družili od 16. do 19. avgusta, med 10.00 
in 14.00. Na programu bo malo ustvarjanja, 
spoznavanja kulturne dediščine in nekaj ma-
lega športnih iger. Aktivnosti so primerne za 
mlade od 10 let naprej. Prijave za počitnice v 
muzeju sprejemamo na info@mclitija.si vse do  
12. avgusta. 
prprav‘ se, prklop‘ se – delavnica spozna-
vanja z zvočnimi napravami in njihovo upo-
rabo
Kamorkoli se obrnemo, hočemo ali nočemo, 
slišimo zvok. Najbrž si že kdaj slišal/a za zvoč-
nik, kabel, mešalno mizo, mikrofon ali kaj po-
dobnega, kajne? Tudi če nisi, te vabimo, da se 
nam pridružiš v četrtek 18. avgusta ob 16.00 
v MC klubu, kjer bomo raziskovali in se učili 
osnovne uporabe zvočnih ter drugih sorodnih 
naprav. 
Delavnica bo praktično naravnana in je na-
menjena mladim začetnikom od 14. leta sta-
rosti naprej, da si boste lažje organizirali DJ 
zabavo, vaje z bendom, morda recital v vaši 
najljubši dvorani, ali pa samo popestrili bolj 
dolgočasne dni. Tvojo prijavo pričakujemo 
najkasneje do 16. avgusta, na e-poštni naslov  
info@mclitija.si. Ob prijavi navedi svojo starost 
in kontakt.

Glasbena delavnica 
Domen Malis in Rok Lunaček pripravljata su-
per delavnico za mlade nadebudne glasbenike. 
Delavnica je primerna za starejše od 12. let in 
bo potekala 22. in 23. avgusta, od 17.00 do 
20.00. Dodaten dan, ki bo namenjen snema-
nju v studiu bodo udeleženci, skupaj z mentor-
jema, določili na delavnici. 
Zaželjeno je nekaj glasbenega predznanja 
(npr.: bobni, kitara, bas, klaviature, vokal, ...), 
ker je ideja letošnje delavnice izdelava avtor-
skega komada z besedilom. Udeležnci bodo 
skupaj z mentorjema komad naredili, zvadili in 
na koncu v studiu tudi posneli. 
prijave na delavnico so oBvezne! Število 
udeležencev je omejeno na maksimalno 10, 
prijave zbiramo najkasneje do 18. avgus-
ta oz. do zapolnitve mest. Prijavnico na de-
lavnico lahko najdeš na spletni strani www.
mclitija ter na naših profilih na Facebook-u in  
Instagramu. 

Za ‚frišne‘ in še bolj podrobne  
informacije preveri: 

www.mclitija.si 
facebook.com/YouthCenterLitija

instagram.com/mclitija/
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

ZAČELO SE JE PRED 40. LETI 
Nenapisane življenjske norme nas obvezujejo, da obletnicam, ki se končujejo na 
»0« največkrat pripisujemo posebno pozornost, pa naj bo to pri obletnicah rojstva 
ali obletnicah delovanja društev, ustanov, posebnih dosežkov in podobno. Tudi v 
našem društvu je bilo tako, saj smo v letošnjem letu obeležili 40 let delovanja.
Priprave na samo prireditev so segale že v zimske mesece. Okvirni načrt prazno-

vanja je bil kmalu izoblikovan. Pripravljen je bil tudi idejni načrt za brošuro. Stremeli smo pred-
vsem za tem, da bo dogodek praznovanja skromen in hkrati bogat v smislu prikaza vsega do-
seženega, obogaten s kulturnim programom domačih izvajalcev in pester v smislu ponovnega  
druženja. 
Dan po praznovanju občinskega praznika, se je v petek, 17. junija v dvorani Kulturnega centra 
v Litiji odvijala naša prireditev, ki jo je vodila Aleksandra Mavretič. Aleksandra je bila povezo-
valka prireditve že pred 10 leti in tudi ob dogodku otvoritve novega doma, zato ji je utrip naše-
ga društva dobro znan. Že v uvodu je poudarila, da je zgodba o razvoju našega društva dobra 
zgodba. Zgodba, ki nas uči, kako se dobro dela, kako se ljudem pomaga in olajša vsakdanje  
življenje.
Več o razvoju, delovanju in poslanstvu društva je v nadaljevanju povedal dolgoletni predsednik 
Bogomir Vidic. Pred svojim izvajanjem je navzočim predlagal minuto molka v spomin za nedav-
no umrlim dolgoletnim predsednikom Zveze delovnih invalidov Slovenije Dragom Novakom. V 
svojem govoru je že v začetku izpostavil, da je druženje in pomoč sočloveku ena od vrlin, ki nas 
postavlja nad druga živa bitja. Pomoč nemočnemu sočloveku, med katere uvrščamo tudi invalide, 
pa je še toliko pomembnejša. V kolikšnem obsegu ter kakovosti se pomoč izvaja, pa je odvisno od 
več dejavnikov. V prvi vrsti so vedno zanesenjaki, ki jim je to delo častno. V oporo so jim vsekakor 
lokalni voditelji, sistemi na državni ravni, donatorji, sponzorji in drugi. Ocenil je, da je naše dru-
štvo deluje dokaj uspešno, saj je razvoj in napredek prepoznaven na treh osnovnih dejavnostih, 
kot so socialno področje, šport in rekreacije ter gospodarstvo. Predvsem na področju gospodar-
stva je pomembna izgradnja sodobnega balinišča, odkup starega doma in izgradnja novega. Pou-
daril je tudi pomen ustanovitve obeh podjetji, ki delujeta v okviru društva, to je Socialno podjetje, 
ustanovljeno leta 2016, in Invalidsko podjetje, ustanovljeno leta 2019. Obe podjetji delujeta na 
območju obeh občin, z osnovno dejavnostjo urejanja prostora in objektov. Z ustanovitvijo sta bila 
dosežena oba željena cilja, to je zaposlovanje invalidov in težje zaposljivih iskalcev zaposlitve ter 
izboljšanje materialne osnove za delovanje društva. 
Osrednja govornica prireditve je bila Lijana Lovše, podžupanja Občine Litija. Ni naključje, da je 
vodstvo društva prosilo podžupanjo za slavnostno govornico, saj je vsa leta opravljanja svoje funk-
cije velika podpornica društva in močna vez med društvom in lokalno skupnostjo. Že v uvodu se 
je vrnila tja v ustanovno leto 1982 in ocenila, da so bili ustanovitelji društva neke vrste vizionarji, 
saj so vedeli, da je povezovanje invalidov nujno potrebno zato, da bodo kot ranljiva skupina 
lažje reševali svoje težave in da je potrebno izpostavljati in zagovarjati načelo enakih možnosti 
in enakopravne obravnave ter se 
zavzemati za pravice invalidov v 
družbi. Poudarila je, da je v letih 
delovanja članstvo močno pora-
slo in da je danes eno večjih v 
Sloveniji. V tem obdobju se je iz-
menjalo tudi nekaj predsednikov 
in vsak je pustil sledi in odtise, ki 
predstavljajo drobne kamenčke v 
mozaiku 40 letnega dela. Največji 
odtis in sledi, ki se še nadaljujejo, 
pa je pripisala sedanjemu predse-
dniku Bogomirju Vidicu. Ocenila 
je, da so dobri rezultati tudi odraz 
tega, da zna prisluhniti človeku in 
razume težave invalidov iz lastne 
izkušnje in je hkrati dokaz, da si 
lahko uspešen in ustvarjalen tudi če si drugačen. Za prizadevnost pri vodenju društva predvsem 
pa njegovo osebno zavzetost pri gradnji novega doma, je predsednik v letu 2021 prejel priznanje 
Župana Občine Litija. Pohvalila je tudi organizacijo in delovanje obeh podjetji ter da je društvo z 
zaposlitvijo invalidov dokazalo, da se obnaša družbeno odgovorno in prispeva k večji vključenosti 
invalidov v družbo. Pohvalila je tudi vključevanje članov v aktivnosti, ki se izvajajo v skupno do-
bro na področju obeh občin in ob koncu izpostavila še nerešeno skupno nalogo, da postanemo 
»Občina po meri invalidov«. 
Sledil je pozdravni nagovor podpredsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivana Kostrevca. 
Tudi on je poudaril, da smo lahko vsi člani društva ponosni na dosežene uspehe delovanja, na 
dolgoletni poti od skromnih začetkov pa vse do zavidljive ravni v današnjih dneh. Še posebej je 
izpostavil pomen prostovoljstva in se zahvalil vsem članom, ki so pripravljeni sooblikovati društvo 
in nameniti svoj prosti čas v dobrobit vseh. Pohvalil je dosedanje delo in zaželel veliko uspehov 
v prihodnje in poudaril, da dosedanji uspehi ne zagotavljajo napredka, ki nam bi bil dan sam po 
sebi. Zanj se je potrebno prizadevati kot vsa leta doslej. 
Sledil je kulturni program v katerem so sodelovali učenci Osnovne šole Litija, enote s prilagojenim 
programom, dramski igralec Konrad Pižorn - Kondi, plesalci društvene skupine Bizonke&Bizoni ter 
harmonikarica Zoja Rokavec. 
Kot se ob takih obletnicah in prireditvah spodobi, so bila v nadaljevanju podeljena priznanja dru-
štvu, občinam in posameznikom. Zveza delovnih invalidov Slovenije je podelila priznanje Medob-
činskemu društvu invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji za uspešno delovanje. Zveza je nadalje 
podelila priznanje tudi predsedniku Bogomirju Vidicu za dolgoletno uspešno vodenje društva. 
Društvo pa je podelilo priznanje Zvezi delovnih invalidov Slovenije in obema občinama, Litiji in 
Šmartno pri Litiji, za podporo pri razvoju in delovanju društva ter svojim petim članom, prosto-
voljcem, za osebni prispevek pri delovanju društva. Priznanja so prejeli: Vera Bric, Ferdinand 
Kunstelj, Ana Mohar, Milan Pribanič in Mojca Bajc. 
Sledile so čestitke vabljenih gostov. Čestitali so vodstvu društva in vsem članom za uspešno de-
lovanje ter željo po uspešnem delu tudi v bodoče. (Nadaljevanje v prihodnji številki)
  Bojan KOREN

Dobitniki priznanj: Vera Bric, Ferdinand Kunstelj, Ana Mohar, Milan Pribanič in 
Mojca Bajc

IZOBRAŽEVALNI cENTER GEOSS  
NA MULTIPLIKATIVNEM DOGODKU PREDSTAVIL REZULTATE 

ERASMUS PROJEKTA PATHWAYS
Izobraževalni center Geoss kot partner sodeluje na Erasmus projektu PATH-
WAYS – Izpopolnjevanje z ustvarjanjem individualiziranih učnih poti, ki nasla-
vlja ciljno skupino izobraževalci odraslih in karierni oz. zaposlitveni svetoval-
ci, ki delajo z nizko kvalificiranimi brezposelnimi odraslimi. Do sedaj razvite 
projektne rezultate – zbirko orodij PATHWAYS ter priročnik za izobraževalce 
in učni načrt PATHWAYS smo predstavili na nacionalnem multiplikativnem 

dogodku, ki je potekal 30. junija na 
gradu Bogenšperk. Udeleženci, ki so 
zastopali Zavod RS za zaposlovanje, 
Center RS za poklicno izobraževanje, 
podjetje za kadrovske rešitve, Občini 
Litija in Šmartno pri Litiji itd., so se 
seznanili z namenom in cilji projek-
ta, vsebino zbirke orodij PATHWAYS 
ter primeri učnih načrtov in obliko-
vanih praktičnih vaj šestih modulov 
priročnika za izobraževalce, ob koncu 
srečanja pa med seboj izmenjali izku-
šnje iz svojih delovnih okolij. Izrazili 
so zadovoljstvo nad predstavljenimi 
rezultati ter razmišljali o načinih, kako 
jih uporabiti pri njihovem rednem delu. V nadaljevanju bo razvita spletna učna platforma, kjer 
bodo vsa gradiva prosto dostopna vsem zainteresiranim. V jesenskem času bo v okviru projekta 
potekala tudi pilotna aktivnost, ki bo namenjena testiranju razvitih rezultatov v obliki praktične 
uporabe s strani izobraževalcev oziroma svetovalcev z njihovimi končnimi uporabniki – nizko 
kvalificiranimi odraslimi, ki potrebujejo izpopolnjevanje za vstop na trg dela oziroma izboljšano  
zaposljivost. 
Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani www.pathways-eu.com ali na Facebook strani 
Pathways Project. Vabljeni k spremljanju! Sandra KATIć Matjašič

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

FARANOV VAČ - PRAZNIČNO LETO
(Etnološko poročilo)

Spoštovane občanke in občani, cenjene državljanke in državljani
Še vedno se name, kot bivšega poslanca, obračate 
z različnimi vprašanji in prošnjami. Seveda se, na 
vse odzovem. Vendar žal nimam več pristojnosti in 
vzvodov, ki sem jih imel kot vaš poslanec, da bi lahko 
sodelovali na način in tako aktivno kot v času poslan-
skega mandata. Dodajam še to, da se mnoge pobude, 

predlogi in vprašanja državljanov, ki sem jih na pristojne v državi 
naslovil preko poslanskih vprašanj ali kako drugače, še vedno v 
teku in z vso pozornostjo spremljam dogajanje, vendar je intenziteta sedaj precej zmanjšana. 
Vendar tu, žal ne morem nič pomagati. Tudi mnogi projekti, zastavljeni v času mojega mandata, 
se odvijajo in morda še pridejo na vrsto, v kolikor se ne bo zgodilo, kar lahko z zaskrbljenostjo 
opazujem in kar se na posameznih primerih že nakazuje, da jih sedaj preprosto ne bo.
Skratka. Še enkrat iskrena hvala za tako zgledno in aktivno sodelovanje. Še vedno sem do-
segljiv in odziven in se bom potrudil, kolikor se bom le lahko. Ob tem pa vabim vse, da se z 
vsemi težavami, predlogi in pobudami v razmerju do države, pred vsem tudi dela Upravne 
enote in drugih državnih institucij, obrnete na novo izvoljenega poslanca iz našega volilnega  
okraja.  S spoštovanjem in dobrimi željami, vaš bivši poslanec Boris DOBLEKAR

Vsaka fara ima svoje cerkve, ki no-
sijo imena po različnih svetnikih. 
Zato so verski prazniki povezani 
s temi imeni. Zgodovina in tradi-
cija pa tudi narekujeta obrede in 

verske praznike od katerih so nekateri postali 
državni - dela prosti dnevi. 
Poleg farne cerkve sv. Andreja – apostola 
imamo v fari Vače še 6 podružničnih cerkva. 
Cerkev sv. Florjana (Gora), cerkev sv. Lenarta 
(Kandrše), cerkev sv. Neže (Slivna), cerkev sv. 
Križa (Slemško), cerkev Žalostne Matere Božje 
(Vače-pokopališče), cerkev sv. Marjete (Široka 
Set):
Sv. Anton (17. januar) – Maša na Slemšku – na 
ta dan je bil najden tudi najpomembnejši slo-
venski arheološki eksponat – Situla z Vač.
Sv. Neža (21. januar) – Maša na Slivni – To je 
tudi Svetovni dan objemov. To je torej naš pra-
znik.
Sv. Valentin (14. februar) – Maša na Slivni – 
Valentinovo
Pobožnost križevega pota ob postnih petkih se 
opravlja že 200 let v cerkvi in okolici cerkve 
sv. Križa na Slemšku. Verniki že tradicionalno 
prihajajo tudi iz oddaljenih krajev (Maribor, 
Ljubljana, …). Pred drugo svetovno vojno se je 
obred s procesijo vil od kapelice pred Krista-
novo hišo mimo še petih kapelic (Žalostni del 
sv. rožnega venca) do cerkvice. Danes so fa-
rani skoraj vse kapelice obnovili in so čudovito 
poslikane*. 
Velika noč – Procesija z banderami in ostale 
pobožnosti, ki so značilne za čas pred in po Ve-
like noči *
Sv. Marko (25. april) - Maša na Slivni* 
Spomladansko žegnanje – po podružnicah*
Vnebohod * , Binkošti *
Sveto rešnje telo – (*) – Maša, procesija s pe-
tjem in z banderami poteka v nedeljo po prazni-
ku. Sprevod gre iz cerkve mimo Mateta, Dru-
žinskega gledališča Kolenc, pred gostilno Mrva 
na trg, do kapelice in nato v cerkev. Pri kapelici 
in na postajališčih (pripravljenih oltarčkih), se 
izvede blagoslov s prepevanjem (sl.). 
Kresna noč (23.junij) Kresovanje je obred, ki 
ga je obnovil leta 1991 Jurjevec Janez – Bušl-
nov Janez (naš ključar in vodič po farni cerkvi), 
da bi se obudil spomin na čas, ko je običajno 

potekalo kresovanje v čast Janezu Krstniku in 
Dnevu državnosti. Kres zagori na Rebri nad po-
kopališčem. Takrat zgori tudi okrasno zelenje, 
ki je krasilo oltarčke na procesiji. 
Sv. Marjeta (20. julij) V nedeljo po sv. Marjeti je 
maša z žegnanjem. Takrat pridejo v Široko set 
prijatelji, sorodniki in ostali farani. Domačini so 
zelo gostoljubni in vabijo ljudi v svoje domove. 
Včasih na ta dan pripravijo tudi veselico. 
Marijino vnebovzetje (15. avgust) - slovesna 
sveta maša
Jesensko žegnanje – po podružnicah*
Vsi sveti (1. november) - Dopoldne ob 10.00 
je maša v Široki seti, popoldne ob 14.00 pa 
v farni cerkvi - z molitvenim obredom, ki se 
nadaljuje na pokopališču na Vačah. Udelež-
ba je množična. Svojci so zbrani okoli svojih  
grobov.
Sv. Andrej (30. november) - Andrejev sejem ali 
Prediv dan. To je danes bolj družabno srečanje, 
kot sejem - v spomin na čase, ko so bile Vače 
še trg in so imele na leto tudi štiri letne sejme 
in tedenski sejem. Najpomembnejši sejem je 
bil Andrejev sejem na dan sv. Andreja, ko se 
je prodajalo predvsem laneno predivo in drugi 
laneni izdelki. Danes domačini prodajamo svo-
je pridelke in izdelke v nedeljo po prazniku. Za 
glasbo poskrbijo domači muzikanti. Na odpr-
tem ognju pa pripravimo golaž v kotlu. Pred za-
četkom sejemskega dogajanja domači župnik 
sejem blagoslovi.* 
Miklavževanje (6. december) je tradicija, ki 
še ni bila prekinjena. Miklavž s svojim sprem-
stvom hodi po domovih. V cerkvi se je še pred 
kratkim uprizorila igrica na to temo in Miklavž 
je obdaril otroke*.
Adventne nedelje – *
Polnočnica (24. december ob 24.00) – božič-
na vigilija – na kateri kristjani častijo rojstvo 
odrešenika. To je obred, ki ga vodijo najvišji 
duhovniki in ga navadno iz osrednje cerkve v 
državi prenaša tudi televizija. Takrat so vse far-
ne cerkve v državi prepolne vernikov.
S časom se navade, obredi in prazniki spremi-
njajo. Kar sem zapisal, velja za faro Vače - 2022 
let po tem, ko se je rodil naš odrešenik. Vendar 
se časi nekaterih obredov prilagajajo in spre-
minjajo sproti glede na razmere in potrebe. 
Rad nas imam - spoštujem in cenim vse, če si 

ali nisi kristjan! GEOSS 
je stičišče vseh Slo-
vencev, ne glede na 
katerokoli pripadnost! 
Mi se mamo radi! Da 
se slučajno zgodovina 
ne ponovi!

 Zvonček Norček

*  Več, s popravki in bolj 
natančno je zapisano 
na spletni strani tega 
članka - http://www.
vace.si/obredivace.pdf
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ZASLUŽEN SLADOLED OB ZAKLJUČKU VRTČEVSKEGA LETA
Ob zaključku vrtčevskega leta sva se 
vzgojiteljici odločili, da otroke iz sku-
pine Mravljice odpeljeva na »čisto 
pravi« sladoled. »Čisto pravi« sladoled 
se seveda dobi samo v slaščičarni. Po 
zajtrku smo se odpravili na pot do sla-

ščičarne Gimi. Slaščičar nas je prijazno sprejel, otroci 
pa so lahko izbirali med različnimi okusi. Nad nagrado 
ob zaključku vrtčevskega leta so bili navdušeni in še 
nekaj dni govorili o presenečenju, ki sva jim ga pripra-
vili vzgojiteljici. Presenečenje je uspelo zato smo vsi, 
z nasmehom na obrazu, odkorakali v poletne mesece. 
Zahvaljujeva se slaščičarni Gimi, ki nas je prijazno sprejela in pogostila. 

Maja BORIŠEK in Simona FORTUNA

OBISK REšEVALNIH KUŽKOV V VRTcU MEDVEDEK
Predšolsko vzgojo v vrtcu gradimo na otrokovih zmožno-
stih in jih vodimo k pridobivanju novih izkušenj, spoznanj, 
spretnosti in doživetij. Ob nazornem prikazu se otroci uči-
jo in spoznavajo različne dejavnosti, ki jih posamezniki iz-
vajajo. S tem širijo svoja obzorja, spoznavajo širšo družbo 
in se vanjo vključujejo.
V ponedeljek, 6. junija, so dobili otroci priložnost za zani-
mivo doživetje. Dopoldne so preživeli z reševalnimi kužki, 
ki so prišli na obisk v naš vrtec. Seveda ne sami, ampak z 
njihovimi vodniki, ki so nam predstavili dejavnost reševa-
nja ljudi s pomočjo psov, ki so za to usposobljeni. Otroci 
so imeli s kužki neposreden stik in cel kup vprašanj za 

vodnike. Le ti so vodili svoje pse, da so pokazali nemalo spretnosti, ki jih znajo. Pri najmlajših so 
poželi veliko občudovanja in navdušenja. V imenu otrok in vzgojiteljic najlepša hvala g. Vozlu, ki 
je organiziral to srečanje. Slavi HOSTNIK

OBISK IZ ČEšKE V OKVIRU PROGRAMA KORAK ZA KORAKOM
Vrtec Litija že peto leto aktivno sodeluje 
v mednarodnem programu Korak za ko-
rakom (op. Step by Step), ki ga v Slove-
niji vodi Pedagoški inštitut. Metodologija 
programa temelji na otroka osredinje-
nem pristopu ter si prizadeva za profesio-
nalni razvoj strokovnih delavcev z osnov-
nim ciljem visokokakovostne vzgoje in 
izobraževanja. V okviru tega programa 
smo v četrtek, 23. 6. 2022, dobili obisk 
20 vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev in 
ravnateljic iz vrtcev in šol iz Češke, ki so 
si želeli globlje spoznati naš način in izvajanje programa z otroki po načelih programa Korak za 
korakom. Predstavili smo jim Slovenijo, mesto Litijo in naš Vrtec Litija, jim omogočili vpogled v 
vzgojno-izobraževalno delo preko hospitiranja pri aktivnostih z otroki v enoti Medvedek z njimi 
izvedli strokovno debato o skupnih točkah ter o razlikah med našim in njihovim vzgojno-izobraže-
valnim programom.  Katja HRASTAR Belšak

VRTEC LITIJA DOGODKI V KLIšE KLUBU
Pretekli mesec ste lahko na naši FB strani 
spremljali kako smo postopoma razkriva-
li glasbene skupine, ki bodo nastopile na 
koncertu MRFY IN PRJATUČKI. To je tudi 

osrednji dogodek v juliju saj bodo nastopili tudi Pavlov 
in Jet Black Diamonds. Za karto pa ste se lahko pote-
govali tudi v nagradni igri. V glasbi pa smo uživali tudi 
junija saj smo bili na koncertu Pavlov in EMBER, ter si 
ogledali razstavo, ki so jo ustvarili naši Klišejevci pod 
vodstvom Urše Sitar na Gradu Bogenšperk.Razstavo si 
še vedno lahko ogledate na 
gradu. To pa ni bilo edinokrat, 
ko smo bili prejšnji mesec na 
gradu, v začetku meseca smo 
ponovno organizirali Kino pod 
zvezdami. Uživali smo v digita-
lizirani verziji slovenske klasike 
režiserja Franceta Štiglica Ne 
joči, Peter. Tudi Litija se prebu-
ja in mladi bi radi spremembe. 
Kot del priprave Strategije za 
mlade v Občini Litija, smo v 
sodelovanju s Srcem Slovenije 
organizerali zanimiv dogodek 
na temo aktivne participacije mladih. Sodelovali so predstavniki številnih občin in lokalnih 
skupnosti, lokalne in nacionalne mladinske organizacije ter mladi. Za nas zelo pomemben 
dogodek v preteklem mesecu je bil tudi obeležitev 25 let obstoja našega študentskega kluba. 
Pridruži se nam tudi ti in naslednje leto praznuj z nami! Tomaž GOBEC

ZAKLJUČEK šOLSKEGA LETA V JEVNIcI  
Z RAPERJEM NIPKEJEM

Ob zaključku šolskega leta je v četrtek, 23. 
junija popoldan osnovnošolce in osnovno-
šolke iz KS Jevnica presenetil s svojim nasto-
pom v dvorani Zadružnega doma popularni 
Boštjan Nipič Nipke z DJ-jem. Njun nastop je 
zagotovila domača Prireditvena agencija 19, 
ob pomoči Šuštar trans d.o.o. in KS Jevnica 
ter tehnične ekipe, ki so jo sestavljali Matej 
Režek, Anže Tomažič idr. Koncert Nipkeja je 
bil večletna želja POŠ Jevnica, udeležili pa so 
se ga tako učenci in učenke POŠ Jevnica ka-
kor tudi tisti jevniški šolarji, ki hodijo v šolo 

v Litijo ali drugam, tako da je bilo v dvorani skupaj z učiteljicami več kot 100 prisotnih. Vsi so 
doživeto poslušali Nipkejeve uspešnice in ob njih tudi zapeli, višek koncerta pa je bil, ko je Nipke 
na oder kot svojega gosta povabil Režek Oskarja, da sta skupaj izvedla eno njegovih največjih 
uspešnic z naslovom Noben me ne razume. Po koncertu se je druženje z izvajalcem še dolgo 
nadaljevalo, saj je nastala dolga vrsta učencev in učenk, ki so se želeli fotografirati ali pa od Nip-
keja prejeti avtogram. Izvajalec tega prav nikomur tega ni odrekel. Ta dogodek bo zagotovo ostal 
vsem prisotnim še dolgo v spominu, tudi izvajalcu, ki je gostiteljem v dar obljubil klavir iz svojega 
zadnjega spota.  Jani JERANT
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
ZGODILO SE JE 

Junijska pohoda naše  
pohodniške skupine

 Na naš prvi pohod, ki ga je pri-
prvil Lojze Hauptman, smo se 
odpravili na področje zasavske-
ga pogorja in se sprehodili od 
Sedraža do reČiCe. To so 
rudarski revirji, kjer so 700 let 

kopali rudarji zelo kvaliteten premog , v pove-
zavi z rudnikom Laško. Pohod smo začeli v Se-
dražu in nadaljevali po kolovozni poti, ki se je 
rahlo dvigala. Nudili so se nam razgledi po oko-
liških hribih in celo mogočni Kum nas je poz-
dravljal. Spremljal in usmerjal nas je gospod, ki 
je bil včasih zaposlen v rudniku, zato je veliko 
vedel o dogajanju in delu v rudniških rovih, ki 
potekajo na tem področju.
Prišli smo do kraja, kjer je bila nekoč vasica 
govce, ki je ležala na planoti pod Govškim Br-
dom. Žal pa se je zaradi rudniških rovov začela 
pogrezati in leta 1965 so jo z žalostjo v srcu 
zapustiti še prebivalci zadnjih štirih kmetij na 
planoti. Žalostni pogled na plazovito območje z 
ostanki ruševin so dokončno zakrili s sanacijo 
terena v letu 1991. Ostal pa je še jašek liša, 
ki je služil kot transportni jašek za spust nako-
panega premoga iz Liša do glavnega rudnika 
Laško in do separacije v spodnji Rečici. Rudarji 
so ga preuredili v muzej. Pri vhodu sta nas pri-
jazno sprejela dva rudarja, eden v svečani črni 
rudarski obleki z 28-timi zlatimi gumbi in drugi 
v delovni obleki in nam jrazkazala muzej z ru-
darskim orodjem in opremo. 
 V srcu nam je ostal zelo spoštljiv občutek do 
rudarjev in njihovega težkega dela pod zemljo 
in tega pohoda se bomo še dolgo spominjali.
 Nuška ROZMAN

Naš drugi pohodniški cilj je bil javorniški 
rovt, slikovita hribovska vas nad Jesenicami.
Avtobus nas je pripeljal do planinskega doma 
Pristava, stavbe, ki je bila pred davnimi leti last 
znane družine Zois. V njej je deloval tudi bota-
nik Karel Zois, brat bolj slavnega Žige. Karel je 
bil med prvimi, ki je raziskoval alpsko rastlin-
stvo na Kranjskem, urejal parke in sadil raz-
lična drevesa. Občudovali smo mogočna, več 
sto let stara drevesa okoli doma in predvsem v 
bližnjem parku: lipe, jesene, smreke, macesne, 
duglazije, omorike itd.

Sprehodili smo se seveda tudi do lepega aku-
mulacijskega jezera, ki ga napaja potok Ja-
vornik in nato še proti njegovemu izviru. Tu je 
tudi vir pitne vode za naselje. Učenci, ki bivajo 
v CŠOD Trilobit, domu, ki stoji ob tem jezeru, 
lahko resnično uživajo v tako lepi naravi.
Kmalu po kosilu v Pristavi smo se odpeljali v 
dolino Završnice, do še enega akumulacijskega 
jezera HE Moste. Še sprehod okoli jezera s po-
gledom na slikovito okolico in prelepe gore vse 
naokoli, potem pa pot proti domu.
Vroč, a prijeten dan smo preživeli v senci go-
renjskih gozdov in hladnih jezer.
»Da ne boste rekli,da vas Amon vedno vleče v 
skale,« je ob koncu pripomnil naš spremljeva-
lec Milan. Marjana BERLOŽNIK

Zaključek pomladne sezone  
pevcev DU Litija

Zborovodkinja Marjana Kolar je izbrala des-
tinacije kar v naši občini, saj se vedno znova 
izkaže, da krajev, ki jih imamo pred nosom 
ne poznamo ali pa zelo slabo. To velja tudi za 
oglarsko deželo na dolah pri litiji, kjer neda-
leč stran od Dol, na Slavini, 200 letno tradicijo 
oglarjenja ohranja tudi domačija Brinovec, ki 
je pri Slovenskem etnogafskem muzeju vpisa-

DOM TISJE

ZA NAMI JE DRUGI MESEc PRENOVE ENOTE GRAJSKE GOSPE
Na podlagi javnega naročila, za izbiro izvajalca za Prenovo enote Grajske gospe 
matičnega Doma Tisje, je bilo za gradbeno obrniška in instalacijska dela izbrano 
podjetje Ambient d.o.o. Litija s podizvajalci, za izdelavo in dobavo opreme pa Atlas 
oprema d.o.o. Ljubljana. Ponudbi izbranih izvajalcev sta bili v okviru zagotovljenih 
sredstev sofinanciranja EU.

Zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev bivanja in prostor-
ske stiske na ostalih bivalnih enotah doma, se  dela izvajajo 
v dveh fazah. Z gradbeno obrtniškimi deli, prve faze, smo 
pričeli v začetku meseca maja 2022. Takoj pri rušitvenih 
delih smo naleteli na nekaj presenečenj, ki so zahtevala 
dodatna dela. Pri odstanjevanju tlakov v prostorih hodnika 
in prve sobe so izvajalci ugotovili, da stavba v tem delu ni 
temeljena in da je bil dosedanji tlak na zemljini. Potreben 
je bil dodaten izkop zemljine, vgradnja podložnega betona 
ter sanacija sten z injektiranjem za preprečitev nastanka 
kapilarne vlage. Dodatna dela zahtevajo od izvajalcev veliko mero prilagodljivosti in dodatnih 
obremenitev. Kljub temu dela potekajo v skladu s terminskim planom. Do konca junija so bila iz-
vedana vsa groba gradbena dela, montaža kopalnic in instalacijska dela. Po končanju prve faze, ki 
bo predvidoma zaključena do 22. julija 2022, bomo stanovalce preselili v obnovljene prostore in 
konec avgusta pričeli z drugo fazo prenove. Celotna investicija bo, v skladu s  terminskim planom, 
zaključena do konca oktobra 2022. Skrbnica projekta Mojca OCEPEK

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

OBVESTILA 
edukativno okrevanje: petrĆane – zadar – Hotel pinija 4*
9.9. – 16.9.2022 8dni/7 noči 
Cena: 459€ polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja) 
Hotel Pinija se nahaja v majhnem mediteranskem mestu Petrčane, blizu Zadra. 

Zaradi edinstvene lege na naravnem polotoku je odlična izbira za počitek in rekreacijo. Skrita 
v borovem gozdu in obdana s kristalno čistim morjem vas vabi k begu iz vsakdanjega življenja.
lokacija: Hotel se nahaja v gostem borovem gozdu na naravnem polotoku. Urejena prodnata 
skalnata hotelska plaža je zaščitena pred vetrom in velikimi valovi, prodnata, skalnata 
hotelska plaža. od hotela oddaljena le 20-50 m, naravna senca borovcev na plaži.
Do sredozemskega mesta Petrčane se lahko sprehodite ob morju v nekaj minutah. Od Zadra, 
kulturnega in zgodovinskega središča severne Dalmacije, je oddaljen 12 km, od zgodovinskega 
mesta Nina pa 5 km.
VKLJUČENO V CENO:
  avtobusni prevoz v obe smeri, cestnino
  predstavnika /animatorja ves čas 

bivanja
 pijačo dobrodošlice,
 7X samopostrežni polpenzion
  uporabo notranjega bazena - odprt od 

marca do novembra
 uporabo zunanjega bazena
 bogat edukativni program
 glasba za ples (najmanj 2x v času bivanja)
 tuši in ležalniki na plaži brezplačno (v špici sezone je doplačilo za ležalnike) 
 senčila in ležalniki ob bazenu do zasedbe 
 aktivnosti za razvedrilo in dobro počutje - razne športne aktivnosti, pohodi, namizni tenis
 osnovno nezgodno zavarovanje
SoBe: Klasična dvoposteljna soba z balkonom s pogledom na park (19 m2) ali delni pogledom 
na morje, z lastno kopalnico, telefon, sef, satelitska TV LCD, hladilnik / mini bar (na zahtevo z 
doplačilom), klimatska naprava, brezžični internet brezplačno. Hotel ima dvigalo.
enoposteljne sobe: so dvoposteljne sobe Classic brez balkona. Cena: 527€ 
Popust: tretja oseba v dvoposteljni sobi; 426€
Doplačilo: kosilo po želji +13€/dan, turistična taksa, nezgodno zavarovanje za tujino
Društvo za edukativno okrevanje prispeva članom 50 €, podpornim članom pa 25 €, enkrat v 
letu. Vsem članom katerim mesečni dohodek znaša manj kot 450,00 €, na družinskega člana, 
prispeva društvo 100,00 € enkrat v letu, na podlagi potrdila.
Prijave zbiramo v društvu do 15.8.2022!
V času počitnic, v mese-
cu juliju in avgustu druš-
tvo nima predvidenih ak-
tivnosti. O njih vas bomo 
obveščali zopet v mese-
cu septembru. V društve-
ni pisarni bomo prisotni 
ob uradnih urah: ob po-
nedeljkih in sredah od 
8:00 – 11:00 ure. Zaradi 
dopusta bo društvo zapr-
to od 15.8. – 31.8.2022. 

ŽELIMO VAM LEPO, 
SONČNO, PREDVSEM PA 

ZDRAVO POLETJE!

Društva diabetikov Litija 
in Šmartno pri Litiji

ASFALTIRANJE cESTE V PRELESJU 
Ponedeljek, 4. julija, je bil za vasico v zavetju Sv. Lovrenca naporen, a vesel dan. Že zarana so v 
Prelesje – Center priropotali stroji podjetja Asfalt Kovač, ekipa dvanajstih delavcev je pripravila 
še zadnje malenkosti pred asfaltiranjem in začelo se je!

Vaščani smo družno skrbeli, 
da nihče od prisotnih ni bil 
lačen ali – še huje - žejen. 
Med malico smo ugotovili, da 
je naša najstarejša soseda 
črno preprogo čakala kar de-
vetdeset let. Naši avtomobili 
odslej med mestnimi ne bodo 
izstopali zgolj zaradi prašne 
prevleke. 
Nočno deževje je novo cesto 
temeljito očistilo in hkrati pre-
izkusilo mulde. 

Ireni Bostič, predsednici KS Dole pri Litiji, se zahvaljujemo za vztrajnost in potrpežljivost tekom 
projekta, Občini Litija pa za primaknjena sredstva.  Vesna KORES

na kot prenašalec znanja s področja oglarstva, 
ki združuje in povezuje tako ljudi, kakor tudi 
kraje in sočasno simbolizira tradicijo in boga-
to kulturno dediščino, ki se prenaša iz roda  
v rod.
Lastnika Mirko in Renata sta nas prisrčno spre-
jela. Mirko nam je pri ravno na novo pripravlje-
ni kopi opisal in razložil kako kopo pripravijo in 
kako zanjo skrbijo, da le ta ne ugasne ali zgori. 
Vse to smo si kasneje ogledali še na filmu. Še 
preden pa nas je povabil k čisto pravi oglarski 
koči, v kateri so nekoč prenočili oglarji, med-
tem ko so skrbeli za kopo, je čast prižiga kope 
pripadala naši predsednici Ireni Kramar. 
Sledila je oglarska malica, katere posebnost je 
bil za nas črni kruh, z namazom in domačimi 
mesnimi dodatki seveda, domači sok in seveda 
tudi vino, ki pa ga ne pridelujejo sami. 
Naslednja naša postaja so bile Dole, kjer nas 
je sprejel toni povše, ki je nekdanjo gostilno 
svojega očeta spremenil v Muzej legendarnih 
klaviatur in kjer lahko spoznamo razvoj klavia-
tur v 100 letih. Poleg nekaj vrst sintisajzerjev 
so tu zelo dragocene Hammond orgle in ne na-
zadnje biser muzeja, Steinway koncertni klavir. 
Iz vseh razstavljenih instrumentov je lastnik 
izvabil neprecenljive zvoke številnih zanih me-
lodij, ki jih zna Toni na poseben način obogatiti 
z lastno improvizacijo. Bilo je čudovito.
Zaključek je sledil na kmečkem turizmu pr’kr-
jan, ki se nahaja v vasi Dobovica v neposredni 
bližini Dol. Tam smo prekrasen dan zaključili z 
dobrim poznim kosilom in lepo slovensko pes-
mijo, kar se za pevski zbor seveda spodobi.

Zaključna strokovna ekskurzija 
literarne skupine

Na litijskem pokopališču je od leta 2004 po-
kopan jože šmit, slovenski pesnik, prevajalec, 
urednik in novinar, rojen v majhni vasici Tlake 
pri Rogatcu. Do leta 1960 je živel v Litiji, saj 
je bila njegova žena Mija Litijanka. V februarju 
2022 je minilo sto let od njegovega rojstva, 
zato se je literarna skupina odločila pokloniti 
se njegovemu spominu z obiskom Muzeja na 
prostem v rogatcu. Tu stoji njegova rojstna 
hiša, ki jo je Jože Šmit muzeju podaril kot kul-
turno dediščino.
Pred Viničarsko hišo stoji pokrit prostor za 
obiskovalce, tako da smo prvi del našega obis-
ka, v prijetni senci, namenili prav Jožetu Šmitu . 
Vodička nam je predstavila njegovo življenjsko 
pot in dela, desetih pesniških zbirk in 5 knjig 
za otroke. Iz ene od njih nam je zastavila nekaj 
ugank, izbor njegovih pesmi pa smo pripravili 
sami.
Nato smo se sprehodili med ostalimi objekti 
muzeja in se tako v živo znova srečali s kultur-
no dediščino naših prednikov.
Sledil je obisk ipavčeve hiše v šenjurju. Tu 
smo spoznali rodovino Ipavcev, skladateljev 
in zdravnikov, od prvega padarja iz te družine, 
Franca Ipavca, do njegovih sinov, Alojza , Ben-
jamina in Gustava, katerega pesem Slovenec 
sem, je še vedno ena najlepših domoljubnih 
pesmi. Z njegovim sinom Josipom, ki je bil prav 
tako medicinec in nadarjen glasbenik, ki pa je 
bil že od rojstva bolehen in je relativno mlad 
umrl, se zgodba dinastije konča, čeprav še zda-
leč ni zaključena, pravijo poznavalci.

Prijeten dan smo zaključili v gostišču Bohorč 
in se polni lepih vtisov in novih spoznanj vrnili 
domov.

Ob koncu tega zapisa pa bi se rada iskreno 
zahvalila svoji literarni skupini katere vo-
denje po 12 letih zapuščam, oziroma predajam 
nekomu, ki bi želel naše delo obogatiti in na-
daljevati. 
Še posebej hvala Slavki Matoz za prisrčno 
pesem, ki bo ostala, poleg vseh skupno izdanih 
knjig, trajen spomin na vsa naša prijetna 
druženja.
 Iva SLABE

Fotografije Milan AMON

ZGODILO SE BO
pohodI:
06.08.22 Krakovski gozd
20.08.22 Kresniški vrh - Kamplov hrib

izleti:
02.08.22 Vožnja z ladjico po Ljubljanici
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PREHOJENIH 50 LET FIRME ROTAL
V petek, 10. 6. 2022, se je na Dolah zbrala večja skupina povabljencev, 
ki je prišla čestitat k vztrajnemu in prizadevnemu delu lastniku pod-
jetja rotal jožetu vrtačniku. Med njimi so bili župan Občine Litija 
Franci Rokavec, nekdanji poslanec Boris Doblekar, predsednica KS Dole 
Irena Bostič, delavci, nekdanji in sedanji poslovni partnerji, sorodniki, 
predstavniki društev in sosedje. Njegov začetek sega v čas 15. junija, 
ko je z odločbo Občine Litija dobil obrtno dovoljenje št. 312. Že dve leti 
pred tem, točno 1970. leta, je njegovemu očetu Mirku Vrtačniku, njegov 
dobri prijatelj Ivan Urbič, kovač iz Mirne, predlagal, naj bi začel izdelo-
vati platišča. Oče je adaptiral gospodarsko poslopje, kupil prvi stroj, in 
tako so s skromnimi začetki in ogromno volje začeli z izdelavo platišč za 

kmečke vozove.
Njegova inovativna žilica mu ni dala miru in že eno leto pred prejemom obrtnega dovoljenja, je 
sam začel z izdelavo lastnega stroja za platišča, ki je bil sodobnejši z hidravličnim pogonom, 
za valjanje obročev, ki je zahteval manj de-
lovne sile in s tem lažje delo ter povečano 
storilnostjo.
Trg je zahteval več produktov, proizvodn-
ja pa nove stroje, orodja in pri izdelavi le 
teh mi je veliko pomagal Darko Zavrl iz 
Moravške gore, s katerim sta izdelala kar 
nekaj, največji je tehtal preko 3 tone, s 
kapaciteto 150 platišč v 8 urah. V tistem 
času ni bilo mogoče kupiti univerzalnega 
stroja za platišča, če pa je že bil, so bili le 
ti visoko produktivni, in za takratno obrtno 
delavnico cenovno nedosegljivi. Njegova 
poslovna misel je bila vedno usmerjena v 
prihodnost in cilj je bil, vsako leto izdelati 
kakšno novo pripravo, modernizirati proi-
zvodnjo. Platišča so izdelovali za kmetijske 
stroje, prikolice in za poltovorni avto TAM, 
kupci pa so prihajali iz celotne Jugoslavije. 
Ko pa je leta 1991 nastopila kriza z raz-
padom Jugoslavije, so čez noč ostali brez 
naročil s petimi zaposlenimi. Ni si pred-
stavljal, da bi morali delavnico zapreti, da 
bi delavci ostali brez dela in odšli na borzo, 
kar pa za mnoge delodajalce v naslednjih 
letih ni bila nobena posebnost. Njegova 
odgovornost do zaposlenih je povzročila, 
da je hitro reagiral, odločil se za novo pro-
izvodnjo obnovo avtoplaščev. Zanimivo je, 
kako je prišlo do imena ROTAL, ime mu je namreč predlagal brat Mirko, izhaja pa iz grške besede 
»ROTA«, kar pomeni vrtenje. Tako je guma dobila prepoznavno ime »rotalka«. Tako kot v življenju 
tudi v poslu pride do vzponov in padcev. Proizvodnja in prodaja gum sta potekali nemoteno, zapo-
sloval je 8 ljudi, ker je leta 2001 začel veljati nov zakon, ki je uzakonil, da morajo biti v zimskem 
času obvezno nameščene 4 gume na vozilu. Upoštevajo vse okolijske standarde, so ekološko 
ozaveščeni in posedujejo evropsko homologacijo. V času študija je bila v veliko pomoč hčerka 
Jasna, ki je prevzela kar nekaj opravil. Po njegovi upokojitvi je firmo prevzel sin Domen, ki s svojim 
delom, novimi pristopi nadgrajuje proizvodnjo in kljubuje vsem sedanjim turbulentnim časom. 
Bodočnost stoji na mladih, na modernizaciji in digitalizaciji proizvodnje, na ponovni uporabi, na 
ekologiji. 
Ob 50. letnici delovanje firme je izdelal kovinsko skulpturo, ki predstavlja njegov začetek, zato se 
je odločil za zvarjeno delo, prvi var je simbolično zavaril on sam. Platišča raznih dimenzij, ki so iz 
različnih časovnih obdobij, in so tukaj uporabljena, so izdelana na stroju, ki ga je sam zasnoval. 
V življenju je imel dosti težav in številne probleme, vendar z veliko vztrajnostjo in voljo do dela in 
ob pomoči družine ter odgovornih zaposlenih prehodil teh 50 let.  Jožica VRTAČNIK

šD YU TEAM PONOVNO OSVOJIL DVOJNO KRONO
V soboto 18. junija je na igrišču NK LITIJA potekal Zaključni turnir OLMN 
na travi Litija v organizaciji ŠD YU TEAM iz Litije. 
Ekipa, ki jo od leta 2003 (od leta 2019 je registrirana tudi kot Športno 
društvo) vodi g. Anel Kazič (tudi predsednik društva), so osvojili skupno 
kar 5 Zaključnih tur-

nirjev (ki jih lahko smatramo kot pokalno 
tekmovanje) in sicer v letih 2003, 2007, 
2013, 2016 in letos. 
V zadnjih šestih sezonah pa so osvojili tudi 
4 naslove prvaka lige. V preostalih dveh se-
zonah v tem obdobju pa so obakrat osvojili 
drugo mesto. Ker so bili prvaki 3 krat zapo-
redoma so tudi prejeli PREHODNI POKAL v 
trajno last. 
Turnir, ki so ga organizirali drugič (ponov-
no po letu 2007) so osvojili gladko. Zmagali 
so vseh 5 tekem. S skupno gol-razliko kar 
20:0!
Najboljši igralec turnirja je bil Ervin Kaltak 
in najboljši vratar Domen Mrežar (oba ŠD 
YU TEAM). Pokal za FAIR PLAY na turnirju 
pa je prejela ekipa OMAHEN TRANSPORT.
Odigrana je bila tudi revijalna tekma med 
veteranskima ekipama CARGLASS ZGOR-
NJI LOG in BDH TEAM. Zmagali so veterani 
iz Zgornjega Loga z rezultatom 5:3.
Manjkalo ni niti okusne hrane in hladne pijače. Edina slaba točka je bila majhno število udeleže-
nih ekip, kar pa je že stalnica zadnjih sezon (vmes dvakrat turnirja ni bilo zaradi COVID-a). Zato je 
potrebno izrecno pohvaliti tudi ekipo JANG BOJS, ki je kljub pomanjkanju igralcev, celoten turnir 
odigrala z igralcem manj.  Janez GODEC

KONČANA 47. SEZONA OLMN NA TRAVI LITIJA
Potem, ko je bila zaradi virusa COVID19 sezona 2020/2021 prekinjena in kasneje odpovedana, 
je bila sezona 2021/2022 uspešno odigrana v celoti. 
V PRVI LIGI je tretjič zaporedoma prvak ekipa ŠD YU TEAM in prejela prehodni pokal v trajno 
last. To je njen skupno četrti naslov. Vse je osvojila v zadnjih šestih sezonah, v katerih je osvojila 
še dve drugi mesti. Naslov je osvojila z velikansko razliko 12ih točk. Naslednji kakovostni razred 
sta predstavljali ekipi KAVARNA PRI MOSTU in SALETRANS&TIMVALORES. Slednja je bila večino 
sezone na drugem mestu. Do zamenjave je prišlo tri kroge pred koncem sezone. Četrto mesto pa 
je osvojila ekipa ŠD LIK GAS BAR Samo te ekipe pa so imele 2 kroga pred koncem zagotovljen 
obstanek. Ostalih 7 ekip pa je še trepetalo. Iz lige je izpadla ekipa ŠD DOLE, v kvalifikacije pa se 
je uvrstila ekipa ŠD JANČE.
V DRUGI LIGI je naslov prvaka osvojila ekipa FC JANČE UNITED in se po eni sezoni zopet vrača v 
PRVO LIGO. Drugo mesto in kvalifikacije za Prvo Ligo je osvojila ekipa LOG UNITED. Tretje mesto 
pa je osvojila ekipa ŠD PREŽGANJE. 
V VETERANSKI LIGI je zopet premočno zmagala ekipa iz Zgornjega Loga. Tokrat ji je prvič uspelo 
brez oddane točke. Drugo mesto je osvojila ekipa BDH TEAM iz Litije tretje mesto SAVA VETERA-
NI. Ti dve ekipi sta končali sezono z enakim številom točk.
Najboljši strelci so bili: v Prvi Ligi Jere Aljaž (KAVARNA PRI MOSTU) z 24 zadetki, v Drugi Ligi 
Cvetežar Kevin (LOG UNITED) z 20 zadetki in v Veteranski Ligi Furman Denis (SAVA VETERANI) z 
17 zadetki.  Denis FURMAN

UDELEŽBA KS JEVNIcA NA  
FESTIVALU SKUPNOSTI

V sklopu odrskega kulturnega zabavnega programa sta nas zasto-
pala kitarista Enej Lovše Veber iz Kresniških Poljan in Erika Kotar 
iz Vač, ki je ob kitari tudi zapela. Izvedla sta Tople oči Nine Pušlar 
in pa Sivo pot Aleksandra Mežka. Oba delujeta pod okriljem Glas-
bene šole Kokalj, ki je v sodelovanju s KUD Jevnica aktivna tudi v 
našem kraju. Druge kulturne ponudbe z naše strani žal ni bilo, saj 
je bil termin ob koncu šolskega leta ter pred državnim praznikom 
povsem zgrešen.
V kulinaričnem delu smo se predstavili na dveh stojnicah in sicer s 
torto Vevnica, ki jo je v odsotnosti našega župana razrezala Lijana 
Lovše ter drugimi sadnimi tortami in sicer češnjevimi, jagodnimi 
in ribezovimi ter z gobovo juho in doma spečenim kruhom. Torte 
in domač kruh je speklo Slaščičarstvo Kastelic, Martine Kastelic, 
ki izhaja iz Zgornje Jevnice in zdaj deluje na Trebeljevem, gobovo 
juho pa je skuhal Ervin Godec, tudi iz Zgornje Jevnice. Na stojni-
cah je bila tudi brezplačna pokušina češenj iz Zgornje Jevnice. Na 

stojnicah so naše specialitete ponujali Ana,  
Ervin, Irena in Primož Godec ter Zoja Rokavec.  
Zahvala velja tudi Godec Juretu za hladilnik 
brez katerega bi torte ob visokih tempera-
turah ne zdržale. Drugi del naše predvidene 
ponudbe, kot so bili različni namazi ob so-
delovanju Roberta Merzela in peko šmorna  
oziroma češnjevega štrudla smo odpovedali, 
saj nismo bili deležni prav nobenega prispev-
ka s strani Občine Litija.
  Jani JERANT

SREČANJE STAROSTNIKOV V ŽUPNIJI SV. KRIŽ - GABROVKA
Po več kot dvoletnem premoru je bil v nedeljo, 
26. junija za našo župnijo poseben dan. K župnij-
ski oltarni mizi so bili še posebej povabljeni tisti, 
ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo redno ho-
diti k sveti maši. Okrepljeni z zakramentom bolni-
škega maziljenja, smo se odpravili v šolsko jedil-
nico, kjer so nas sprejeli učenci Nik, Karin, Nace, 
Žan, Lovro, Jaka, Nuša, Larisa in Žiga, ki se poleg 
učenja pridno ukvarjajo tudi s petjem in igranjem 
na različne inštrumente. Čez prijeten program 
nas je vodila Manca Perko, spodbudne besede pa 
je vsem v dvorani namenil tudi gostitelj, gospod 
župnik Roman. Ko smo napolnili svoje duše s kul-
turnim programom, se je začel prijeten klepet, ki smo ga verjetno vsi najtežje pričakovali. Mize 
so bile polne dobrot, ki so jih pripravile članice DPŽ Gabrovka. Ko pa se je bližala ura, ko navadno 
ob nedeljah doma zadiši goveja juha, smo srečanje zaključili in si obljubili, da se drugo leto na 
povabilo gospoda župnika znova odzovemo.
Iskrena zahvala gre vsem zaslužnim, ki naše srečanje pripravili in s prevozom omogočili starejšim 
in bolnim udeležbo ter prejem svetih zakramentov. Helena PERKO

ROKOMETNI TABOR
Za nagrado ob koncu sezone so naši mini rokometaši in mini rokometašice odšli 
na vsakoletni rokometni tabor. V sodelovanju z RD Herz Šmartno se je letošnji 
tabor odvil v 
Pacugu. V dveh 
dneh so se otro-

ci na taboru pomerili med seboj 
v rokometu in igri med dvema 
ognjema. Tretji dan smo se z 
ladjico odpeljali do Pirana na 
sprehod po mestu, na poti na-
zaj pa smo si ogledali še bližnje 
školjčišče. Večere smo pope-
strili s tombolo, kinom, ter za-
dnji dan s podelitvijo nagrad za 
najboljše ekipe in udeležence. 
Popoldnevi so bili polni igranja in plavanja v morju. Prosti čas so otroci izkoristili za zabavo in po 
potrebi počitek. Tabor je po petih dneh prišel do zaključka in otroci so se polni veselih spominov 
vrnili domov. Katjuša PONEBŠEK

ŽENSKI ROKOMET



Srce tvoje več ne bije
bolečine hude ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti sklenil naš dragi mož, 

oče, stari ata, brat in stric

JOŽE SAVŠEK
iz Velike Gobe

13.11.1942 – 17.6.2022

Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in tistim,  
ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal,
spomin nanjo bo večno ostal.

ZAHVALA

BERTA KRALJ
roj. Hostnik

21.11.1935 – 11.5.2022

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, »jutra
njikom« in znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Posebna zahvala gre negovalkam zavoda Pristan, patronažni 
sestri Tini, dr. Juteršek, NMP ZD Litija, intenzivnemu oddelku SB 
TRBOVLJE, dr. Dodevski, Društvu invalidov Litija in Šmartno, Društvu 
diabetikov Litija in Šmartno, Predilnici Litija, Omahen transportu, 
PGD Šmartno pri Litiji, Darji Celestina za sobotne popoldneve,  
Hostnikovim iz Brezja, ter KSP Litija za lepo opravljen pogreb. Prav 
tako se zahvaljujemo župniku Vinku Malovrhu za pogrebni obred 
ter trobentaču za zaigrano Tišino.

Vsi njeni

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

V SPOMIN

FRANC BUČAR
19.7.1945 – 7.6.2021

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

Vsi njegovi

Rada si imela ljudi okrog sebe, 
jih razveseljevala in spoštovala, 
sovraštva in zlobe nisi poznala. 
Toda ni besed več tvojih, 
in več stiska tvojih rok, 
ostal je le nate spomin 
a ob spominu trpek jok.

ZAHVALA 
Mnogo prezgodaj je v večni sen zaspala naša mami, babi, hčerka, 

partnerica, sestra, teta…

IRENA VOLK
roj. Podlogar

 4.5.1970 – 28.5.2022
Ob izgubi naše ljubljene Irene, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami 
v najtežjih trenutkih. Hvaležni smo vsakemu posebej za vsak ljubeč stisk roke, 
izrečena sožalja, objeme, tolažilne besede in pozitivne besede ter vso izkazano 
pomoč. Vsaka beseda ima svojo moč in zdravilo. Hvala celotnemu kolektivu 
Pogrebne službe KSP Litija za opravljen obred slovesa in vso pomoč. Zahvalo 
izrekamo pevcem in trobentaču za lepo izvedbo zadnjih melodij ob slovesu. 
Zahvala gre tudi litijskemu župniku za opravljen obred in izveden govor naši 
dragi Ireni. Posebno zahvalo tudi podjetju Dobrovita, za vso izkazano pomoč in 
pogovor. Obenem se zahvaljujemo tudi zdravnici dr. Kokot in celotnemu oddelku 
Ginekološke klinike, ki so poskrbeli za mirne trenutke zadnjih dni naše Irene. 
Vsem bližnjim prijateljem, sosedom, sodelavcem, sorodnikom, sosošlkam, srčno 
in iskreno hvala. Vsaka vaša beseda in pomoč ob izgubi nam je ostala v srcu. 
Predvsem pa HVALA tebi Irena za vse trenutke, ki si jih delila z nami. 

Vsi tvoji
Radi te imamo.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža, atija in dedija

JOŽEF HABJANA
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Pogrešali te bomo!

Vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane,
od včeraj in kdo ve od kdaj.
(T. Kuntner)

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama,  

babica in prababica

ŠTEFKA LUŠINA
29. 11. 1937  4. 5. 2022

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za darovane sveče, sv. maše in darove za cerkev ter izrečena sožalja 
in besede tolažbe.
Posebno se zahvaljujemo litijskim gasilcem za lep poslovilni obred, 
g. župniku Marku, pevcem MVS Lipa in organistiki Tini ter Žigi za 
zaigrano pesem, gospodu Frelihu, dr. Benedičiču in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Predvsem pa HVALA Tebi naša mama, za vse  
kar si storila dobrega za nas.

Vsi njeni

Za vse nas si vedno prižigala svečke za srečo,
sedaj pa jih bomo mi v spomin tebi. 
Vem, da bo med angeli nad nami 
vedno gorela tvoja večna luč.
Hvala ti in zbogom, mama.
  Anže

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mami, mame in tašče

ANTONIJE GROZNIK
1930 – 2022

Iz vsega srca se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
kolektivu OŠ Gradec, še posebej kolektivu POŠ Hotič za izrečena 
ustna in pisna sožalja, stiske rok in tople objeme, darovano 
cvetje, sveče,…. in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Zahvaljujemo se g. župniku za poslovilni obred, pevcem 
za zapete pesmi, KSP Litija za organizacijo pogreba, NMP Litija  
g. Denisu Kordežu, osebju bolnice Valdoltra, še posebej pa dr. Mitku 
Domazetovskemu, ki je bil ob njej, ko se je poslavljala.

Žalujoči: Beti, Viktor, Anže

IZ DELA RKS  
OZ LITIJA

Krvodajalstvo
Druga letošnja redna 

krvodajalska akcija je potekala 16.6. 
in 17.6.2022 v Osnovni šoli Gradec 
v Litiji. 
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter 
preprečevanju možnih prenosov bolezni, krvo-
dajalske akcije še vedno potekajo prilagojeno, 
torej s predhodnim naročanjem krvodajalcev. 
Krvodajalske akcije so se udeležili 204 krvo-
dajalci, katerim se zahvaljujemo za udeležbo in 
darovano kri. Zahvaljujemo smo se tudi Osnov-
ni šoli Gradec za sodelovanje pri uspešno izve-
deni krvodajalski akciji. 

Strokovna ekskurzija v Solferino
9.6.2022 smo organizirali enodnevno strokov-
no ekskurzijo v Solferino, kjer je bila 24. juni-
ja 1859 velika enodnevna bitka s premnogimi 
žrtvami in po zaslugi švicarja Henrija Dunanta 
predstavlja začetek ideje Rdečega križa. 

Po zgodnjem odhodu iz Litije, sta se nam na 
Fernetičih pridružili predsednica in podpredse-
dnica RKS OZ Koper, ki sta pripravili program 
in nas tudi vodili. Ogledali smo si muzej, v kate-
rem je posebna dvorana, ki je v celoti posveče-
na bitki 24. junija 1859. Nato smo se povzpeli 

na stolp s čudovitim razgledom in si ogledali 
spominke in orožje padlih generalov v bitki ter 
razne vojaške dokumente. Ogledali smo si tudi 
eno najstarejših cerkva v Solferinu, v kateri so 
21 let po krvavi bitki postavili kostnico z ostan-
ki 1.413 lobanj padlih v bitki ter kosti okrog 
7000 padlih vojakov ne glede na narodnost in 
državljanstvo.
Iz Solferina smo se odpeljali v mestece Sirmi-
one ob Gardskem jezeru. V mestece, ki so ga 
opevali že Rimljani, vstopimo skozi mogočno 
trdnjavo Rocca Scaligera. V starem mestnem 
jedru je živahno, srečuje se staro in mlado in je 
res vredno ogleda. Nekateri prostovoljci so si 
privoščili sladoled – mestece je znano po odlič-
nem sladoledu, pijačo ali pa so se le sprehodili. 
Preživeli smo prijeten in poučen dan, ki je kljub 
dolgi vožnji hitro minil.

Festival skupnosti
24.6.2022 smo 
se udeležili Festi-
vala skupnosti v 
Litiji. Na stojnici 
smo se predstavili 
z našimi letaki o 
preventivi, socialni 
dejavnosti, letova-
nju, poizvedovalni 
službi, prvi pomo-
či – TPO z uporabo 
AED. Odgovarjali 
smo na vprašanja 
mimoidočih ter s 
tem širili naše poslanstvo. Izkušnje s prosto-
voljskim delom v oddaljenih krajih občine Litija 
sta z obiskovalci delili prostovoljki ga. Anica 
Kotar in ga. Nada Ferme iz krajevne organizaci-
je RK Dole pri Litiji. Naša prostovoljka ga. Mira 
Mahkovec pa je opravljala brezplačne meritve 
krvnega tla

Teden Rdečega 
križa

Poleg vsakoletnih spre-
jemov učencev v mlade 
člane Rdečega križa, 
smo razpisali natečaj za 
likovna dela na temo: 
»Tebi v pomoč, človek«. 
Risbice smo prejeli iz 
POŠ Dole pri Litiji, risali 
pa so: Bor, Mija, Livija, 

Inja, Klara, Tjaš, 
Iza in mali skriv-
nostnež, ki se ni 
podpisal. Zahvalju-
jemo se tudi men-
torici ga. Mrhar za 
trud in vzpodbudo 
mladim članom.
V mlade člane Rde-
čega križa je bilo 
do konca šolskega 
leta sprejetih 35 
otrok, nekateri pa 
bodo v septembru. 

Zahvaljujemo se staršem, ker tudi vi našim naj-
mlajšim kažete pot humanosti in solidarnosti. 
 POŠ Polšnik

Letovanje otrok v MPD Frankopan 
Punat, otok Krk

Počitnice so čas brezskrbnega veselja, druže-
nja, novih doživetij, izletov in uživanja v rado-
stih ob morju. Pri tem ne gre le za to, da se 
naužijejo morja, gre tudi za druženje s sovrstni-
ki, ustvarjalne, športne in druge aktivnosti, ter 
predvsem zato, da vsaj za kratek čas pozabijo 

vsakdanje šolske, zdravstvene, pa tudi ostale 
skrbi. Območno združenje Rdečega križa Liti-
ja poleg tradicionalnih oblik pomoči socialno 
ogroženim družinam organizira letovanja otrok 
in starostnikov. 

Prva skupina otrok je odšla na letovanje v Pu-
nat, letovali so od 3.7. – 13.7.2022. Letovalo 
je 36 otrok, za katere so skrbele vzgojiteljice, 
Andreja, Anita in Ivi. Letovanje je zaradi vseh 
doživetij in dogajanja prehitro minilo.

 Danica SVERŠINA in Irena VIDEC
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ZAKLJUČEK NOGOMETNE SEZONE 2021/22
19.6.2022 se je na nogometnem igrišču NK Litija odvil zaključek nogometne sezone 
za vse selekcije. Zaključka se je udeležilo več kot 250 igralcev, staršev in ostalih 
podpornikov NK Litije. Vsaka selekcija je odigrala »prijateljsko« tekmo proti staršem-
-mamicam. Na zaključku se je odigrala tudi tekma veteranov Litije. Selektor modre 

ekipe je vodil nekdanji igralec Malis Rok, selektor bele ekipe pa dolgoletni igralec in trener NK 
Litija Nejedly Jože. Za sojenje pa sta poskrbeli kar dva sodnika, Dore Mlakar in Aco Jovanovič, 
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KNJIGA 50 LET NOGOMETA V KRESNIcAH 
Knjiga z naslovom 50 LET NOGOMETA V KRESNICAH je izšla ob 50 letnici NK 
Kresnice. V njej je opisan razvoj nogometa in drugih športov v Kresnicah od leta 
1971 pa do danes. Vsebina knjige obsega veliko podatkov, tekmovalnih tabel, 
spiskov vseh registriranih igralcev do sedaj in predvsem, v knjigi boste našli 
veliko slikovnega gradiva. Knjiga obsega 112 strani, velikosti B5 formata.

Knjiga je na 
vpogled v klubskih 
prostorih NK 
Kresnice. 
Možen je tudi 
nakup knjige, kar 
se bo smatralo, kot 
vaš prostovoljni 
prispevek za 
nadaljnje delo 
kluba.
Avtorja knjige 
sta Jožef Kovič in 
Matic Kovič, za 
oblikovanje pa sta 
poskrbela Aco in 
Sašo Jovanovič.
Športni pozdrav!

Jožef KOVIČ

NOGOMETAšI NA KRAJšEM POČITKU PO USPEšNI SEZONI
Po uspešno končani sezoni, si nogometaši zaslužijo 
odmor, da napolnijo baterije za prihajajočo sezono 
2022/2023.
Vse mlajše selekcije so trenirale do zaključka šole, 
odigrali še nekaj prijateljskih tekem in sodelovali na 
turnirjih ob koncu sezone.

Selekciji U-11 in U-15, so se udeležili turnirja auStrija oSttirol 
Cup 2022, ki je potekal v kraju Sillian. Na pot so odšli v petek 
10.6. v dopoldanskih urah. Popoldne ja sledila nastanitev, povorka 
ekip skozi kraj in predstavitev sodelujočih ekip.
Sobota je bila igralni dan po skupinah, kjer so si 
ekipe preigrale nedeljsko igranje za razvrstitev. Eki-
pa U-11 se je uvrstila na 3. mesto, U-15 pa na če-
trto. Po razglasitvi rezultatov so se v popoldanskih 
urah utrujeni in z novimi izkušnjami vrnili domov.
Med premorom pa se urejajo igrišča in okolica. 
Glavno igrišče se tudi redno zaliva, saj že nekaj 
časa ni bilo pravega dežja. Oba igrišča se redno 
kosita, prezračujeta in gnojita z zato predvidenimi 
pospeševalci trave. V sklopu športnega parka, je 
mladinska sekcija uredili igrišče za odbojko na miv-
ki, na katerem se na predčasni najavi termina lahko igra. Vsa pojasnila za odbojko lahko dobite v 
klubskih prostorih vsak dan med 15 in 19 uro. Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo 

DRŽAVNO PRVENSTVO SZTK 2022
V soboto 4.6.2022 je Slovenska zveza tradicionalnega karateja (SZTK) v sodelo-
vanju s KK Grade in KŠ Kimon v Ljubljani izvedla Državno prvenstvo SZTK - 2022. 
Nastopilo je več kot 150 tekmovalcev iz 12 klubov iz Slovenije, ki so izvedli čez 300 
nastopov.
Iz našega kluba sta tekmovala Ažbe 

in Tristan Zore. Tristan je osvojil 1. mesto v kata 
posamezno mladinci A - rjavi/črni. Ažbe Zore pa je 
zasedel 2. mesto v elementih (kihon) starejši dečki 
D, kadeti D – beli in 2. mesto v borbi (kihon ippon 
kumite) mlajši dečki D, starejši dečki D – beli. Žal je 
kar nekaj tekmovalcev iz KK Kensei prav na ta dan 
imelo izpit iz mature.
Sodili so kar trije sodniki KK Kensei: Gorazd Prapro-
tnik, Damjan Šifrer in Toni Povše. Med organizacij-
skim timom pa je bil tudi naš član Rok Požun. Boštjan Zore se je preizkusil v vlogi predstavnika 
kluba na tekmovanju. Vsi naši člani so se odrezali po najboljših močeh! KK Kensei

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK OSVOJIL SVOJ PRVI PROFESIONALNI TURNIR, 
USPEšNO NASTOPALI TUDI OSTALI NAšI IGRALcI

ki sta dobro opravila svoje delo. Da na za-
ključnem pikniku nismo bili lačni, je poskrbel 
naš sponzor mesarija Frtica.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli 
k uspešni izvedbi zaključnega piknika. Avgu-
sta pa se vračamo k trenažnemu procesu in 
pripravam na novo sezono 2022/2023.
 Elvid VELIć, NK Litija

ZAKLJUČENA ENAJSTA SEZONA V PšD NLP
Za nami je še ena zelo uspešna plesna sezona. Naše društvo je v zadnjih 
letih vstopilo v najstniška leta, kar se pozna tudi v aktivnostih, ki potekajo 
skozi celotno sezono in šolsko leto. Tradicionalno nastopamo na vseh ob-
činskih prireditvah, še posebej pred poletjem, ko se v litijski občini dogaja 
največ. Nekaj o naših nastopih ste lahko prebrali že v prejšnji številki časo-

pisa Občan. 
Mesec maj in junij za plesalce predstavljata vrhunec plesne sezone. Vsi naši plesalci se namreč 
pripravljajo na zakljuČno prireditev, ki je tokrat potekala v nedeljo, 5. junija 2022 v športni 
dvorani Litija. Izvedli smo dve prireditvi, prva je bila namenjena predstavitvi vseh tistih, ki (še) ne 
tekmujejo pod okriljem Plesne zveze Slovenije. Zaplesale so skupine iz Litije, Kresnic in Vač. V 
večernem delu smo si ogledali vse plesne točke, katere so trenerji in plesalci pripravili za tekmo-
vanja. Gledalci so bili navdušeni nad obema prireditvama, ki sta bili prav posebni, saj smo se v 
dvorani zbrali po dveh dolgih letih »suše«. 
Zares smo ponosni tudi na priznanje, ki smo ga prejeli 16. junija 2022 ob prazniku Občine Litija. 
Ob 10-letnici našega društva smo prejeli BronaSto jereBovo priznanje. Gre za najvišje 
priznanje iz področja kulture v občini Litija. Priznanja ne bi prejeli brez vaše podpore, dragi starši 
in plesalci, za kar se vam iz srca zahvaljujemo. 
Ko se pomikamo proti koncu meseca junija, se bližamo vrhuncu plesno tekmovalne sezone, dr-
žavneM prvenStvu v ModerniH tekMovalniH pleSiH, ki je potekalo v Medvodah med 
24. in 30. junijem 2022. Iz Litije se je na Državnem prvenstvu predstavilo kar 55 plesalcev. Do-
segli smo res izjemne rezultate: Hip hop formacija otroci - 8. mesto, pika pirmanšek (hip hop 
solo otroci) - 28. mesto, mala hip hop skupina otroci - 17. mesto, noemi kmetič kazič in zara 
levičnik (hip hop duo mlajši mladinci) - 18. mesto, Sandra zajc (street solo starejše mladinke) - 
6. mesto, jaša končar (street show 
solo mlajši mladinci) - 2. mesto, 
jaka polesnik (street show solo 
starejši mladinci) - 1. mesto, Jaša 
Končar (hip hop solo mlajši mladinci) 
- 4. mesto, Jaka Polesnik (hip hop solo 
starejši mladinci) - 5. mesto, street 
dance show formacija mladinci - 9. 
mesto, špela polesnik (street dance 
show deklice solo) - 9. mesto, hip hop 
mala skupina mladinci - 24. mesto, 
pia štrus in ala Cvetežar (street 
show duo starejši mladinci) - 2. 
mesto, anja gorta in Maša štrus (street show duo člani) - 
2. mesto, street mala skupina člani - 4. mesto, iris peskar 
(hip hop solo deklice) - 30. mesto, Anja Gorta in Maša Štrus 
(hip hop duo člani) - 12. mesto, tea vozel (hip hop solo člani-
ce) - 24. mesto. Ponosni pa smo tudi na rezultat naše najšte-
vilčnejše koreografije, kjer je skupaj plesalo vseh 55 ple-
salcev: produkcija Christmas off season si je priplesala 
odlično 3. mesto in se uvrstila na svetovno prvenstvo, ki 
bo konec oktobra v avstriji. 
Dva dni po zadnjem nastopu naših plesalcev so naši najbolj-
ši plesalci odpotovali v Skopje na evropSko prvenStvo v Hip Hopu. Po krajšem ogledu 
mesta so v soboto in nedeljo (2. in 3.7.) naši plesalci dosegli naslednje rezultate: anja gorta in 
Maša štrus (hip hop duo člani) - 13. mesto, jaka polesnik (hip hop solo starejši mladinci) - 13. 
mesto, jaša končar (hip hop solo mlajši mladinci) - 26. mesto, tea vozel (hip hop solo članice) - 
74. mesto. Konkurenca je bila reeees huda, zato smo na vse rezultate zelo ponosni in plesalcem 
iskreno čestitamo!
Dragi starši in plesalci, v imenu vseh plesnih trenerjev naših tečajnikov; Tjaša Dražumerič, Nataša 
Lovše Pepelnak, Neža Brilej, Lana Vehovec, Lara Keršmanc Premk, Maša Osolnik in trenerjev 
tekmovalcev; Maša Jugovic, Katjuša Premk in Tadej Premk, se vam zahvaljujemo za še eno zelo 
uspešno sezono. 
Želimo vam lepe počitnice, se vidimo septembra! 
P.S.: Nimate varstva? Obiščite spletno stran poletnovarstvo.si, v začetku in konec avgusta sta 
razpisana še dva termina. Vabljeni!  Tadej PREMK

Naš najboljši mladinec Bor Artnak, ki 
je prejšnji mesec dopolnil 18 let je v 
Sarajevu že na svojem drugem pro-
fesionalnem turnirju prišel do prve 
turnirske zmage. Na ITF turnirju z 

nagradnim skladom 
15.000$ je prema-
gal kar pet tekme-
cev, med drugim 
tudi dva italijanska 
igralca uvrščena 
okoli 700. mesta na 
lestvici ATP. V finalu 
mu je nasproti stal 
Stefan Popović, s 
katerim je imel ne-
poravnane račune 
iz mladinskih tur-
nirjev, Bor je tokrat 
našel recept za neugodnega Srba in slavil z re-
zultatom 6:1, 7:5. Z zmago si je priboril 15 točk 
za ATP lestvico, kar ga je takoj popeljalo med 
najboljših 850.
Turnirju v Sarajevu je sle-
dil povratek na mladinske 
turnirje. Naš as se je sploh 
prvič preizkusil na travnati 
podlagi in bil pri tem izje-
mno uspešen. Na turnirju 
1. ranga v Nottinghamu je 
po odličnih igrah prišel vse 
do finala, kjer ga je ustavi-
la poškodba prsta. Bor je 
bil tako prisiljen izpustiti 
turnir v Roehamptonu. Za 
zaključek travnate sezone 
je nastopil še na presti-
žnem Wimbledonu, kjer je 
po dveh lepih zmagah prišel 

do 3. kroga, kar je njegov najboljši rezultat na 
Grand Slam turnirjih do zdaj. Zelo uspešni so 
bili tudi ostali naši igralci, Žiga Šeško je odlično 
zastopal reprezentanco Slovenije. Skupaj s Svi-
tom Suljićem in Maksimom Despotovićem so se 
na tako imenovanem evropskem poletnem po-
kalu v Valenciji po četrtfinalni zmagi nad Veliko 
Britanijo prebili med najboljše štiri v Evropi. Jaka 
Tomažin je na ITF G5 turnirju v Doboju po odlični 
igri v paru z Egorjem 
Pleshivtsevom osvojil 
drugo mesto v konku-
renci dvojic. 
Pia Poglajen in Tina 
Kristina Godec sta 
odlično igrali na dr-
žavnem članskem pr-
venstvu v konkurenci 
dvojic, kjer sta prišli 
vse do finala in tako 
osvojili drugo mesto.

Luka VODNIK

info@teprom.si www.teprom.si Savska Cesta 5, 1270 Litija01 898 08 05

3D VizualizacijaArhitekturno projektiranje Gradbeni nadzor

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.

Novak Djoković in Bor Artnak v Wimbledonu

Ovitek knjige
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kupiM razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih morda ne potrebujete več.  051 740 430

MALI OGLASI

SeČnja in Spravilo leSa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo 

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

gozdarStvo  
primož žunter s.p.

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

Izžrebanci križanke št. 259 prejmejo majico časopisa 
Občan. Majico bodo izžrebanci prejeli po predhodnem 
dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni ACO, 
CDK 39, Litija.

1. Lojze Novljan, Ul. Mire Pregljeve 4, Litija
2. Jan Cirar, Boltija 8, Vače
3. Vida Lia Rutar, Loška ulica 9, Litija

Težje besede:  IKOR, AMAT, TELA, KERR, VAVA,  
ABT, IFNI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 260 pošljite najkasneje do 8. 8. 
2022 na naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39, Liti
ja. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon za 
striženje 10,00 EUR, Frizerstvo in Makeup Renata s.p. 
Bon bodo izžrebanci prejeli v Tiskarni ACO.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 260
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DELOVANJE DRUšTVA PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET 
POLšNIK OD APRILA DO JUNIJA 2022

S prebuditvijo pomladi in toplejših dnevov so se začele tudi naše aktivnosti in 
sodelovanja z drugimi društvi ter prireditvami v Občini Litija.
Čeprav je bilo napovedano sneženje, smo v mesecu aprilu sodelovale na poho-
du po jablaniški poti. Kot vsako leto smo tudi letos za veliko noč nudile naše 
domače dobrote na stojnici v litiji.
V mesecu maju smo izpeljale izlet po Slovenski istri s primorjem. Najprej smo 

se ustavili v Hrastovljah, kjer je Park avtohtonih rastlih in živali. Pot nas je vodila naprej do Vinske 
fontane Merezige, kjer smo okušali vina iz lokalnih kleti in kleti Vina koper. Sledil je ogled razsta-
ve več kot 1500 vrst kaktusov in izletniške kmetije Giassi, ki se že nekaj let ukvarja s pridelavo 
kakijev in artičok. Dan smo za-
ključili na Turistični kmetiji Pri 
Malnarjevih, kjer so nas pogo-
stili z zelo dobrim in okusnim 
poznim kosilom. Mesec maj 
smo zaključile s sodelovanjem 
na Dnevu jagod in špargljev na 
Bregu pri Litiji.
Mesec junij je bil precej pester 
in zabaven. Najprej smo sode-
lovale na pohodu od cerkvice 
do cerkvice na polšniku z 
jutranjo pogostitvijo, nato še 
z domačimi dobrotami na stojnici. Dve članici sta se udeležili občnega 
zbora zveze kmetic Slovenije v termah dobrna. Sodelovale smo na 15. 
državnih ženskih kmečkih igrah zkS v Mirni Peči. Ekipo Cvetlice smo 
zastopale Izabela Nograšek, Nada Kokalj in Tamara Platovšek. Preizkusile 
smo se v izdelavi obrazne korona maske, papirnatega satovja s čebela-
mi, možgančke smo napenjale pri prepoznavanju dosedanjih kmetijskih 
ministrov/-ic in sestavljanju druge kitice slovite Slakove pesmi V dolini tihi. 
V drugem krogu smo ob spremljavi harmonikarja razvrščale naslove pe-
smi k pravemu ansamblu, napihovale balone in jih povezovale v grozdje, 
izdelovale kmetico leta iz različnih vrst zelenjave, ter na koncu »molzle« 
kravo na županovem stolčku. Pokal smo si zaslužile v dodatni igri, ko smo 
našo Tamaro oblekle v kolesarja Primoža Rogliča in dosegle odlično tretje 
mesto na igrah. Mesec junij smo zaključile s sodelovanjem na Festivalu 
skupnosti v litiji.
V mesecu juliju (23.07.2022) pa prihaja naša tradicionalna prireditev kMeČki dan, katero smo 
po dveh letih končno dočakale in je 20. po vrsti. Tekmovale bomo v zabavnih igrah med sorodni-
mi društvi v Občini Litiji, skeč, nagradna vprašanja, veselo druženje, bogat srečelov. Poskrbele za 
hrano in pijačo ter z Ansamblom oBvoz ustvarili prijetno vzdušje.
Lepo vabljeni v našo družbo.

Predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik:
Izabela NOGRAŠEK

varno z e-SkirojeM
Električni skiroji so lahka prevozna sredstva, ki 
jih je na naših ulicah čedalje več, saj so hitri in 
priročni za premagovanje krajših razdalj. Prilju-
bljeni so še posebej v lepem in toplem vreme-
nu. Vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna.
Nasveti policistov in pravila, ki jih morajo upo-
števati vozniki e-skirojev
Med pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil 
v cestnem prometu, kot je e-skiro, so najpo-
membnejši naslednji:
obvezna čelada. Vozniki e-skiroja morajo ime-
ti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo 
ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
vozijo naj po kolesarskih površinah. Upo-
rabniki lahkih motornih vozil morajo voziti po 
kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah ali ko-
lesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni 
ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu 
smernega vozišča ceste v naselju, kjer je naj-
višja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 
km/h.
v območjih za pešce morajo upočasniti. Vo-
zniki e-skirojev smejo voziti tudi v območju za 
pešce, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev, 
in sicer morajo način in hitrost svojega gibanja 
prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost 
pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakšno 
se lahko gibljejo pešci.
ponoči le z lučmi. Lahko motorno vozilo mora 
biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti ustrezno 
označeno z lučmi in odsevniki. Na sprednji 
strani morajo imeti žaromet za osvetljevanje 

ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani 
pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlo-
bo, in rdeč odsevnik. Na obeh straneh pa mora 
imeti rumene ali oranžne bočne odsevnike.
prevoz drugih oseb ni dovoljen. Na e-ski-
roju je prepovedano prevažati druge osebe. 
Prevoz je izjemoma dovoljen, če je proizva-
jalec to predvidel (peti odstavek 97/a člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa). Osebe 
lahko prevaža le polnoletna oseba (osmi od-
stavek 93. člena Zakona o pravilih cestnega  
prometa).
prepoved vožnje za otroke do 12. leta sta-
rosti. Lahka motorna vozila smejo po določilih 
Zakona o voznikih voziti otroci od dopolnjene-
ga 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi 
kolesarsko izkaznico, in osebe, ki so starejše 
od 14 let.
dovoljena samo vozila, ki lahko peljejo do 
25 km/h. Uporaba lahkih motornih vozil, pri 
katerih konstrukcijsko določena hitrost prese-
ga 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih mo-
tornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih 
vozil, v cestnem prometu ni dovoljena.
nevarna uporaba mobilnih telefonov med 
vožnjo. Med vožnjo se mora voznik e-skiroja 
vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njego-
vo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem pro-
metu.
na e-skiroju moramo biti na druge udele-
žence še bolj pozorni. E-skiroji so zaradi elek-
tričnega pogona zelo tiha vozila, zato jih pešci 
običajno slišijo šele takrat, ko so že skoraj v 

LILIN VRTILJAK
Poletje v LILI je aktivno, ustvarjalno… niz vsega po malem, kar se dogaja:
•  Grafična delavnica na Bogenšperku, pod vodstvom mentorja Jožeta Potokarja 

Cvrča in tiskanje grafik v ateljeju na novi grafični preši,
• Postavitev razstave ob 70 letnici mesta Litija, v avli Občine Litija,

•  Udeležili smo se muzejske noči in delavnice kaligrafskega okraševanja inicialk,
•  Nekaj članov se je udeležilo ex tempora Sprehod ob Pšati, v organizaciji Likovnega društva 

Mengeš,
•  Udeležili smo se prireditve v Arboretumu v organizaciji JSKD, kjer so nastale podarili v dobro-

delne namene,
•  Dve članici sta se uvrstili na državno tematsko razstavo. Videz tipnega v organizaciji JSKD - Sabi-

na Slana Cvikel in Marija Lavrenčič, ki sta se tudi udeležili otvoritve v Murski Soboti.
•  Začel se je študijski krožek na IC Geoss na temo epidemije. V prihodnjih tednih bodo nastajale 

fotografije iz stališča osebne izkušnje udeležencev.

Naš atelje v poletnih mesecih ne bo zaprl svojih vrat - ustvarjamo in počasi zaključujemo nov 
projekt, ki pa naj za zdaj ostane še skrivnost . Za LILO piše Aleksandra KRNC

Javno glasilo OBČAN
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.

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

tiskarna.aco@siol.net,  obcan@siol.net

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

Naklada: 5.850 izvodov
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso 
novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu, izid glasila pa je 
okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata 
objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

njihovi neposredni bližini. Zato morajo biti vo-
zniki e-skirojev med vožnjo toliko bolj pozorni 
na ravnanje in gibanje drugih udeležencev v 
cestnem prometu, predvsem najranljivejših, 
tj., pešcev.
pozor pred tatvinami! Da bi preprečili tatvi-
ne teh ne ravno poceni prevoznih sredstev, la-
stnike e-skirojev opozarjamo na samozaščitno 
ravnanje, kot je parkiranje na za to namenje-
nih mestih, zaklepanje  
ipd.
SPLETNA POVEZAVA ZA 
VEČ INFORMACIJ – 
https://www.policija.
si/svetujemo-ozavesca-
mo/prometna-varnost-
-category-blog/113537-
-varno-z-e-skirojem
Vlomilci in tatovi niso na 
dopustu - preventivni na-
sveti policije
Poleti se nas veliko od-
pravi na krajše ali daljše 
počitnice. Da bi poletni 
oddih preživeli čimbolj 
prijetno in varno, vam 
policisti svetujemo, da 

še pred odhodom od doma poskrbite za osnov-
ne zaščitne ukrepe.
SPLETNA POVEZAVA ZA VEČ INFORMACIJ – 
https://www.policija.si/svetujemo-ozavesca-
mo/varnost-osebnega-premoenja/vlomilci- 
in-tatovi-niso-na-dopustu-preventivni-nasveti-
-policije

Danijel STANOJEVIČ
pomočnik načelnika PP Litija

POLICIJA SVETUJE ZA VAŠO VARNOST



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

»OSVEŽITEV PO TOP CENAH«

JEŽEK DRUŽ.  8-pak
3,99 €

PAŠT. GAVRILOVIČ 100 g
0,85 €

VRTNI STOL
55,99 €

ZALA BRESKEV 0,5 L
0,49 €

KEKSI MOTO 192 g
0,99 €

STOL VISEČI - JAJČEK
279,99 €

UNION 0,5 L  6-pak
5,85 €

KAVA BARCAFFE 500 g
5,69 €

VRTNA GARNITURA 8-kos
369 €

MALT LIMONA 0,5 L
0,69 €

SLADKOR 1 Kg
0,99 €

STOL VISEČI - BLAGO
36,99 €

SLAD. MAXIM 100 ml
1,35 €

KEKSI SAN 215 g
0,59 €

LEŽALNIK PROFI
104,99 €

Ponudba velja do konca julija 2022 oziroma do prodaje zalog.

VRTNI RELAX PROGRAM!  –10 % POPusT
AKCIJSKE CENE!

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

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

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

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

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

Kupon je unovčljiv v specializirani prodajalni LL Viva Litija.

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA Z 
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI LL VIVA LITIJA

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:

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.

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

Kupon za

* 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.

10 % popusta
na en izdelek po izbiri.*

V specializirani prodajalni 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije

MESTNA SKUPNOST LITIJA NA FESTIVALU SKUPNOSTI 2022
Mestna skupnost Litija se je aktivno 
udeležila letošnjega Festivala skupno-
sti, ki se je že tradicionalno odvijal v 
mestu Litija. Lepa udeležba Krajevnih 
skupnosti s pestrim programom, je v 

mesto privabila veliko ljudi. 
Za letošnji festival smo se v Mestni skupnosti odlo-
čili promovirati naše čudovite naravne danosti, ki jih 
ponujamo domačinom in turistom ter našo muzejsko 
dejavnost in športne zmogljivosti. Ob Rudniku Sitar-
jevec, smo dali poudarek našemu litijskemu muzeju, 
ponudbi Turistično informacijskega centra, kolesar-
skim potem in možnosti kolesarjenja ter možnosti 
uporabe naše lepe in zmogljive športne dvorane Li-
tija, za športne, tako tekmovalne kot rekreativne de-
javnosti, kot tudi za družabno in poslovno uporabo.
Ob pestrem promocijskem materialu in sodelova-
nju zaposlenih na ZKMŠ, Muzeja ter TIC – a, ki jih 
je svet Mestne skupnosti Litija povabil k aktivnem 
sodelovanju, je bil veliko številnim obiskovalcem 
na mestni stojnici na voljo predsednik sveta Me-
stne skupnosti litija, g. Boris doblekar in nje-
gov kolega, član sveta, g. Marjan Sonc. Da pa je 
bila predstavitev mesta Litije še bolj pestra, je prvi 
mož mesta Litije, med drugim, k sodelovanju pova-
bil vsem znano Mesarijo Frtica, ki je poskrbela za 
brezplačno promocijsko pokušino svojih suhome-
snatih izdelkov, izjemne in pogosto nagrajene kako-
vosti, Slaščičarno gimi, ki je brezplačno ponudila 
na desetine kepic slastnega sladoleda, pred vsem 
za najmlajše, pa tudi njihove starše. Da pa se otroci 
niso le brezplačno sladkali, je predsednik Mestne 
skupnosti še enkrat več pomislil na najmlajše in po-
skrbel še za brezplačno zabavo in športno aktivnost 
na napihljivem gradu in toboganu. Ne nazadnje, pa 
se je povabilu Mestne skupnosti odzval tudi litij-
ski glasbenik in znan pevec zoran Cilenšek, ki 
je brezplačno nastopil na odru festivala in s svojimi 
pesmimi bogato dopolnil že tako pestro glasbeno 
dogajanje, za kar se mu izjemno lepo zahvaljujemo 
in mu ob tem želimo veliko uspeha na festivalu v 
Dalmaciji, kamor se kmalu odpravlja. 
Na stojnici obiskovalcem niso pozabili predstaviti 
najnovejših pridobitev v mestu; od fitnesa na pro-
stem, izgradnje igrišča za odbojko in badminton na 
Rozmanovem trgu, posodabljanja in izgradnjo novih otroških igrišč v mestu, do novega vrtca in 
prihajajočega poligona za kolesarje. Tudi prihodnje leto se bo Mestna skupnost Litija aktivno 
udeležila festivala in že sedaj vabi vse iz mesta Litije, da se ji pridružijo. 
poSeBna zaHvala za Sodelovanje: 
Mesariji Frtica, Slaščičarni gimi, pevcu zoranu Cilenšku. 
Iskrena hvala vsem imenovanim, v imenu mesta Litije. Mestna skupnost Litija 

NAcIONALNO SREČANJE KOORDINATORJEV IN 
PROSTOVOLJcEV ZAVODA SOPOTNIK 2022

Po dveh letih premora smo se prostovoljci enote Litija-Šmartno, skupaj s koordinatorko Andrejo 
Jerant, udeležili nacionalnega srečanja v Portorožu. 
V okviru programa srečanja je bila predstavljena uspešna zgodba delovanja Zavoda Sopotniki 
vse od začetka pa do danes, v nadaljevanju smo prisluhnili predavanju o demenci ter njenih 

oblikah. Predavanje je vodila mag. Carmen Rajer iz 
CSD Posavje. Njeno dobro poznavanje problemati-
ke ter predstavitev aktualnih primerov na področju 
ravnanja ljudi z demenco, nam je težavo, s katero 
se soočamo mnogi vozniki Zavoda Sopotniki, ŠE 
bolj približala in razjasnila.
V enoti Litija-Šmartno aktivno sodeluje 15 pro-
stovoljcev. Vozniki prostovoljci so v letošnjem 
letu opravili kar 991 ur prostovoljskega dela. V 
bazo uporabnikov je trenutno vpisanih 312 aktiv-
nih uporabnikov storitve. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem prostovoljcem, ki se vsakodnevno odpravijo 

na prostovoljno delo in vsem 
uporabnikom, ki nam zaupajo 
in uporabljajo prevoze enote 
Sopotniki Litija-Šmartno.
K sodelovanju v projektu 
Sopotniki toplo vabimo tudi 
nove prostovoljce. Pokličite 
nas lahko na telefonsko šte-
vilko 041 44 88 22. Prosto-
voljno delo je priložnost za 
osebno rast, daje nam ob-
čutek zadovoljstva in dober 
občutek, da smo morda ne-
komu polepšali dan.

Prostovoljci Zavoda 
Sopotniki


