IZ UREDNIŠTVA ...
Ravno smo se navadili toplega sonca, poletnih razvad,
počitnic in športnih aktivnosti na prostem, pa se moramo zopet počasi posloviti od poletja in se vrniti v službene in šolske obveznosti. Prireditve na prostem nas
vabijo, da zaključimo to poletje skupaj. Želimo vam dober začetek jeseni ter polno novih izzivov in uspehov.
Zdaj smo spočiti, polni energije in svežih idej.
Sašo Jovanovič, urednik
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D A N VA R N E G A G O R N I Š T VA
28.8. | Gostilna pri mostu

KO Š A R K A Š K I T U R N I R T R O J K
3 . 9 . | Pa r k n a S tav b a h

Skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in medgeneracijsko povezovanje nas
bogati ter nam dviga kvaliteto življenja - prepričajte se in nas obiščite!

KO N C E R T E LV I S J A C S KO N
3.9. | MC LItija
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TRADICIONALNI
POHOD PO
OGLARSKI POTI

16. 9. - 23. 9. 2022

SOBOTA,
10. 09. 2022
ŠTART OD 7.00 - 9.00
ASFALTNO IGRIŠČE DOLE PRI LITIJI
Vsak pohodnik
prejme majico.

V sklopu pohoda, kot je že v navadi v zadnjih letih, bomo pripravili tudi KOLESARSKI
VZPON V OGLARSKO DEŽELO, za tiste, ki bi našo deželo želeli obiskati s kolesom.
V Oglarsko deželo se lahko samostojno podate iz Litije, Radeč in Trebnjega, v istem terminu kot poteka pohod. V soboto, 10.9.2022 vse poti vodijo v Oglarsko deželo Dole pri Litiji.

VOZNIKI POZOR!
POZOR!
VOZNIKI
ŠOLARJISE
SE
ŠOLARJI
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VRAČAJO!
BLIŽA SE
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PRVIČSTOPAJO
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SAJŠEŠENENE
NA
POZNAJONEVARNOSTI,
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POZNAJO
PREŽIJONANJE
NANJEV V
KIKIPREŽIJO

Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija
vas vabi na veselo družinsko dopoldne

UŽIVAJMO SKUPAJ
30. 08. 2022, od 9. do 12. ure

pri Ribiškem domu Litija.
Vabimo, družine, dedke, babice,…
Uživali bomo ob družabnih in športnih
igrah, deležni bomo kulturnega programa
mladih in pustili se bomo presenetiti z
drugimi aktivnostmi.
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

VSAKDANJEMPROMETU.
PROMETU.
VSAKDANJEM

Prijavite se po telefonu 031 679 670 (Marjeta)

IZ VSEBINE …
ZAVOD PRISTAN
VABI NOVE SODELAVCE
STRAN 2

KMEČKI PRAZNIK
NA POLŠNIKU
STRAN 7

LITIJSKI TENIŠKI PRAZNIK
STRAN 14
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Pomembnost sodelovanja mladih
pri odločanju na lokalni ravni

Razvojni center Srca Slovenije je 21.
junija 2022, v okviru Erasmus+ projekta DIGY, ki spodbuja digitalno participacijo mladih, organiziral dogodek »Mladi in sodelovanje pri
odločanju na lokalni ravni«. Diskusija je tekla v obliki dveh
okroglih miz, s poudarki na strategiji za mlade, participativnemu
proračunu in ostalih orodjih za vključitev in aktiviranje mladih.
Dogodka, ki se je odvijal v sejni sobi Občine Litija, se je udeležilo
preko 40 predstavnikov Občin, mladinskih organizacij in mladih,
ki so aktivno sodelovali v razpravi, moderator pa je bil Sašo
Kronegger, socialni pedagog, mladinski delavec in svetovalec.
Vključevanje mladih v razvoj lokalnega okolja je zelo pomembno
in vedno več občin je v procesu priprave strategije za mlade
ali pa jo že uspešno izvajajo, pri čemer je izmenjava izkušenj
bistvenega pomena. Ker se je tudi Občina Litija podala na pot
priprave strategije za mlade so izkušnje drugih občin ter mladinskih organizacij zelo dobrodošle. Velik izziv je tudi motiviranje
mladih in pridobitev njihovega zaupanja. Prva okrogla miza se
je zato osredotočila na pomembnost strategije za mlade in
participativnega proračuna ter dobre prakse in priporočila
občin.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE
vidi kot problem celotne družbe. Mladi se aktivirajo in participirajo, vendar na bolj alternativne načine. Lovro Klinc, dijak Gimnazije Litija in član študentskega kluba Kliše, je izpostavil, da informacije Občine ne dosežejo mladih, zato je potrebno poiskati
nove kanale, s katerimi bo Občina dosegla posamezne mlade,
ki niso vključeni v organizacije. Mlade je potrebno vključevati
in pritegniti v celoten postopek snovanja, razvoja, odločanja in
implementacije projektov ter aktivnosti za mlade.
Danijela Sitar, članica Komisije za mladinska vprašanja občine
Litija meni, da mladi niso homogena skupina, zato je čim širše
vključevanje mladih izjemnega pomena in rešitev je čim več
neposrednega dialoga. Marko Pavlovič iz Mladinskega centra
Zagorje ob Savi, izpostavlja strukturiran dialog med mladimi in
odločevalci ter pomembnost iskrene namere odločevalcev, da
želijo mlade poslušati in slišati. Jerneja Šegatin iz Mreže MaMa,
ki združuje mladinske centre, poudarja pristop »od spodaj navzgor«. Mladi imajo mnenje, dati jim moramo le priložnost, da
ga tudi izrazijo, saj so povsem enakovredni sogovorniki.
Petra Zega iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, je predstavila
različne projekte, preko katerih spodbujajo participacijo mladih,
med drugim tudi nacionalni otroški parlament, ki so ga v času
Covid-19 izvedli preko OPIN platforme, ter projekt »Naše
mnenje šteje«. Motivacija mladih je nizka in vsi se srečujemo z
istimi izzivi, vendar z majhnimi koraki naprej, se dosežejo tudi
rezultati.
Zaključna razprava med udeleženci, predvsem mlajšimi, je jasno
izpostavila problem populizma in pokroviteljstva v družbi. Mladi
morajo imeti »svoj glas«, da so slišani in verjamejo, da bodo
tisti najglasnejši pritegnili k participaciji in sodelovanju tudi
druge, ki morda zaenkrat za to še nimajo poguma. Tu morajo
največjo vlogo, skupaj z mladinskimi organizacijami, odigrati
ravno Občine in mlade aktivno vključevati v razvoj lokalnega
okolja, saj le tako lahko ustvarimo mladim prijazno občino.
Avtorica članka: Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije

ZAHVALA PODJETJU LIDL d.d.
Občina Litija se iskreno zahvaljuje podjetju Lidl d.d.,
da je omogočil izvedbo prireditev Varno na motor
in Vzpon na Geoss 2022 na njihovem parkirnem
prostoru na Ježi v Litiji.

Peter Merše iz Mladinskega sveta Slovenije je poudaril, da je
strategija za mlade pomembna predvsem zato, ker so pobude
mladih zapisane in tako se preverja njihovo realizacijo. Izvaja se
dolgoročno po principu »nič za mlade brez mladih«. Mladi so
vse bolj aktivni, niso pa še vajeni vzeti stvari v svoje roke, zato
naj se jih še bolj aktivira in vključuje.
Župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki je sodeloval
preko videa, je delil njihovo dobro prakso vključevanja mladih.
Občina si že vrsto let prizadeva, da zagotovi čim večjo stopnjo
soodločanja mladih in večina posvetovanj z mladimi poteka
preko Mladinskega sveta Ajdovščina. Poleg strategije za mlade
izvajajo tudi participativni proračun, kjer mladi predlagajo
pobude in o njih glasujejo. Priporoča, da se v strategijo vključi
zgolj ukrepe, ki bodo izvedeni, ter se jim jasno določi terminski
plan in finančne posledice za občino. Le tako se gradi zaupanje
mladih v Občino in posledično pripravljenost za nadaljnje
sodelovanje.

OBČINA LITIJA OBVEŠČA, DA ZAVOD PRISTAN,
KI IZVAJA STORITEV POMOČ NA DOMU V
OBČINI LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, IŠČE
NOVE SODELAVCE ZA DELO S STAREJŠIMI.

Pridružite se kolektivu, ki jim je skrb za dobro počutje starejših v domačem okolju najpomembnejša.

Na zadnji šolski dan smo skupaj s predstavniki občine in vabljenih gostov postavili temeljni kamen za nov VIO Hotič, ki bo v
prihodnje nadomestil obstoječo, 125 let staro šolsko poslopje.
Hkrati pa je bil to tudi zadnji dan poučevanja za učiteljico Beti,
saj je izpolnila pogoje za upokojitev.
Beti je namreč kar 31 let poučevala v Hotiču, dolga leta je bila
tudi vodja POŠ Hotič.
Pred 8 leti, ko sem jo spoznal, je imela željo, da bi vsaj eno
leto učila v prostorih nove šole. Tega na žalost ni dočakala kot
zaposlena na OŠ Gradec, je pa dočakala vsaj postavitev temeljnega kamna, za katerega si je močno prizadevala vseh 8 let in
verjamem, da nam bo v pomoč tudi v prihodnje.
V imenu vseh nekdanjih učencev se ti iskreno zahvaljujem za
ves trud, ki si jim ga namenila.
Predvsem pa se ti moramo krajani zahvaliti za vso moralno podporo, čas in stroške, ki si jih v zadnjih 8 letih prostovoljno namenila zato, da bodo otroci nekoč tudi v Hotiču hodili v sodobno
šolo in vrtec.
Janez Žgajnar, CI Hotič

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
PRISLUHNILA POBUDAM IN POTREBAM
OBČINE LITIJA ZA NUJNA DELA NA
MAGISTRALNI CESTI G2-108

Po dolgoletnih prizadevanjih občine Litija in posameznih občanov nam je uspelo doseči, da je Direkcija za infrastrukturo pričela z deli nujne rekonstrukcije glavne ceste G2-108 na odseku
Sp. Hotič – Zg. Log. V teh poletnih mesecih se je končno uredil
tudi ta del prometno zelo obremenjene cestne povezave. Poleg
preplastitve se bo vozna površina razširila, kar bo omogočilo
lažje srečevanje tovornih in osebnih vozil.

Zavod za socialno oskrbo Pristan, kot koncesionar izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu na področju
Občine Litija. Pomoč na domu izvajamo v 22 občinah po Sloveniji in zaposlujemo 150 sodelavcev. Imamo status družini
prijaznega podjetja in smo v fazi pridobivanja standarda kakovosti ISO 9001. Med nas vabimo nove sodelavce zato

Z A P OSLI M O

SOCIALNO OSKRBOVALKO M/Ž
za območje občine Litija

Vabimo vas, da se pridružite naši ekipi sodelavcev, ki izvaja storitev pomoč družini na domu Pridružite se kolektivu,
ki med seboj sodeluje, si pomaga in skrbi za dobro počutje
na delovnem mestu. Delo je terensko in poteka na domovih
naših uporabnikov. Za prevoze med domovi uporabnikov se
uporablja zasebno ali službeno vozilo. Naši zaposleni imajo
na razpolago vse potrebne pripomočke za svoje delo.
Nudimo ustrezno plačilo z vsemi dodatki, možnost dodatnega izobraževanja, razvoja potenciala in možnost dolgoročnega sodelovanja. Če radi delate s starejšimi in si želite dobrih
delovnih pogojev oddajte prijavno in v kratkem vas bomo
povabili na razgovor.
Rebeka Kupec, predstavnica Občine Hrastnik, je omenila, da
se tudi pri njih izvaja participativni proračun in ravno s strani
mladih je prišlo veliko predlogov. Ugotavljajo, da mladi vseeno ne dostopajo do informacij v dovolj veliki meri, kljub velikemu številu različnih komunikacijskih kanalov. Tina Trček iz
Občine Kamnik je izpostavila, da so se pri pripravi strategije
odzivali vedno isti mladi. Izjemno dobre predloge so prejeli tudi
s strani lokalnega Centra za socialno delo, kjer so mladi podprli
vzpostavitev dnevnega centra za mlade. Občina Škofja Loka je
mlade vključila v Strategijo razvoja Občine Škofja Loka 2025+
na čisto vseh vsebinskih področjih, kar je predstavila Sabina
Gabrijel. Pripomore tudi to, da mlade jemljejo resno in jih intenzivno vključujejo.
Ivan Matijević iz Občine Litija je omenil, da so ustanovili Komisijo za mladinska vprašanja, ki pripravlja strategijo za mlade,
s katero so že v zaključni fazi. Občini so predvsem dragoceni
predlogi, ki se nanašajo na ureditev športnih površin, s čemer
bi želeli mlade spodbuditi k večji fizični aktivnosti. Mladim predlaga naj pišejo predstavnikom Občine in občinskim svetnikom,
saj lahko tako pobude mladih, hitreje in učinkoviteje dosežejo
odločevalce.
Tema druge okrogle mize je bila participacija mladih in kako
jo spodbujati. Vid Tratnik iz Društva Pina, participacijo mladih

Zaključek šolskega leta v Hotiču

Zadnji dan pouka v letošnjem šolskem letu ni bil poseben dan
samo za učence 5.razreda, ki so zaključili šolanje na POŠ Hotič
in bodo nadaljevali pridobivanje znanja na OŠ Gradec, ampak
tudi za krajane Hotiča in dolgoletno vodjo šole, ga. Elizabeto
(Beti) Bučar.

Vaše delo bo obsegalo:
•p
 omoč pri gospodinjskih opravilih (osnovno pospravljanje,
priprava enostavnega obroka…),
•p
 omoč pri osebni higieni (pomoč pri kopanju, menjava plenic, skrb za osebno higieno uporabnika…),
•p
 omoč pri socialnih stikih (sprehodi z uporabnikom, pogovor…)

Preplastitev z novo asfaltno prevleko je dobil tudi odsek glavne
ceste na vstopu v mesto Litija pri trgovskem centru Hofer, do
prodajalne Agrolit. Že v spomladanske času se je preplastil odsek v Zgornjem Hotiču in v kratkem pričakujemo tudi ureditev
nove asfaltne prevleke v Moravčah pri Gabrovki.

NOVO ODBOJKARSKO IGRIŠČE
NA ROZMANOVEM TRGU

Potrebni pogoji: Zaželena je izobrazba zdravstvene smeri
(bolničar negovalec) ali NPK socialni oskrbovalec. Prijavo
lahko odda tudi kandidat, ki ima izobrazbo druge smeri ali
zaključeno osnovno šolo in vozniški izpit B kategorije.
Kraj dela: območje občine Litija in Šmartnega pri Litiji
Kaj pričakujemo: Vrednote, ki jih pri nas gojimo so: poštenost, delavnost, prilagodljivost, kolegialnost.
Plača: Zaposleni bo razporejen v ustrezni plačni razred skladno s Kolektivno pogodbo za zdravstvo in socialno varstvo in
Kolektivno pogodbo za javni sektor.
Dodatne informacije in prijave: Nada Jerala, vodja pomoči
družini na domu; 031 702 698; nada@pristan.si
Način prijave: Če se želite pridružiti našemu kolektivu
oddajte svojo prijavo po e-pošti na naslov nada@pristan.si

Občina Litija je že v spomladanskem času pristopila k urejanju odbojkarskega igrišča na Rozmanovem trgu. Zaradi znanih
motenj na trgu pri dobavi materiala, je izvajalec del moral kar
nekaj časa počakati na dobavo umetne trave. Sedaj je igrišče
dokončno urejeno in že sprejema prve rekreativce.
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UGODNOSTI ZA STAREJŠE S SOPOTNIKI

NAJ SE OBČINA LITIJA RAZVIJA TUDI NAPREJ!

Ko smo po zadnji julijski seji občinskega sveta, v svetniški skupini SLS – ŽUPANOVI RAZVOJNI
LISTI, pregledovali rezultate opravljenega dela v mandatu 2018-2022, je bila prva ocena, podprta
s številnimi kazalniki, da gre občina Litija naprej !
Dvig dodane vrednosti v gospodarstvu, podjetništvu, znižanje brezposelnosti pod 5 odstotnih
točk in zmerna permanentna rast prebivalstva tudi v odročnih podeželskih območjih, so pokazatelj prave smeri razvoja naše občine Litija. Še bolj razveseljujoče je dejstvo, da so se poleg izvedenih številnih investicij v tem mandatnem obdobju, pričeli izvajati in naleteli na dober odziv, tudi
številni programi, ki povezujejo posamezna društva in civilno družbo. Naj omenim le prevoze za
starejše z zavodom Sopotniki, izredno aktivno delo Sveta za medgeneracijsko povezovanje, skrb
za urejanje mesta in krajevnih središč ter širjenje športnih in rekreativnih površin.
V svetniški skupini SLS – ŽUPANOVI RAZVOJNI LISTI, menimo, da je bila dobra odločitev, da se
da večji poudarek delu z društvi in klubi, da se jim omogoči ponoven zagon po težkem koronavirusnem obdobju.
Prav vse našteto, predvsem pa odločitev, da bo župan Franci Rokavec kandidiral za župana na jesenskih volitvah, je dobra popotnica za pripravo kakovostnega, predvsem pa objektivnega in realnega programa nadaljnjega razvoja naše občine Litija v naslednjih štirih letih. Na naše kandidatne
liste želimo vključiti in izpostaviti nove in odgovorne kandidate, ki so se in se še vedno izkazujejo
s svojim delom. Tudi v prihodnjih štirih letih bo naša usmeritev; POVEZOVANJE IN SODELOVANJE
VSEH NAŠIH OBČANK IN OBČANOV ZA ENAKOMEREN RAZVOJ OBČINE LITIJA.
Občinska svetnica in podžupanja Lijana Lovše

Zeleni promet za zeleni planet - Potuj sebi in
okolju prijazno ter OSVOJI BOGATE NAGRADE

Hiter tempo življenja od ljudi zahteva več mobilnosti, zaradi česar se povečuje odvisnost od avtomobilov. Kljub tehničnim izboljšavam avtomobilov pa se s povečevanjem števila motornih vozil iz
leta v leto povečujejo tudi izpusti toplogrednih plinov v ozračje.
Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je spodbujanje
trajnostnih potovalnih načinov, ki bi zagotavljali zadostno učinkovito dostopnost vsem, a hkrati
omejitev uporabe osebnega motornega prometa in porabe energije.
Evropski teden mobilnosti, ki se bo letos odvijal v času od 16. do 22. septembra bo potekal pod
sloganom »Trajnostno povezani«, kar opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta
pogoj nujen za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in boljšo kakovost bivanja v okolju.
K gibanju in uporabi alternativnih oblik mobilnosti bomo v tednu mobilnosti spodbujali tudi na
Občini Litija, kjer si želimo, da kolesarjenje postane sestavni del identitete lokalne skupnosti.
V ta namen bomo poleg že tradicionalnih športnih aktivnosti, ki so v času tedna mobilnosti namenjene šolskim otrokom, podelili 100 nagrad tistim, ki boste sodelovali v akciji zbiranja žigov.
Akcija se izvaja v okviru projekta »Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik«,
ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kako sodelovati v akciji zbiranja žigov Zeleni promet za zeleni planet?
• Udeleženec se k sodelovanju prijavi na Turistično informacijskem centru Litija (TIC), Valvazorjev trg 10, kjer posreduje svoje podatke in pridobi 1. digitalni žig.
• Udeleženec si ustvari ODPRT profil v aplikaciji Strava.
• Udeleženec kolesari do
treh različnih gostinskih
ali drugih turistično atraktivnih lokacij v občini Litija,
kar dokaže s fotografijami sebe s kolesom in jih
posreduje na elektronski
naslov info@visitlitija.si (3
različne lokacije – 3 fotografije). Za vsako posredovano fotografijo udeleženec prejme 1 digitalni žig.
• Udeleženec do 12. 9. 2022
prekolesari vsaj 50 kilometrov, kar organizator preveri v aplikaciji Strava. S tem
udeleženec prejme 1 digitalni žig.
• Udeleženec, ki do vključno
12. 9. 2022 pridobi 5 digitalnih žigov, se uvrsti v žrebanje za praktične kolesarske
nagrade (1x kolesarska
očala, 1x kolesarski števec Sigma, 1x pod-sedež
na torbica, 2x naglavna
svetilka, 5x tlačilka, 90x
set za krpanje zračnic).
Več informacij o akciji zbiranja žigov dobite preko QR
kode, na spletu (http://
www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/aktualno/
novice: Pravila in pogoji za
nagradno akcijo zbiranja žigov Zeleni promet za zeleni
planet) ali v TIC Litija.

Starejšim, ki koristijo prevoze z Zavodom Sopotniki, so po novem pri izbranih lokalnih ponudnikih
storitev in za različne nakupe na voljo posebne ugodnosti.
Projekt Ugodnosti za starejše s Sopotniki nadgrajuje osnovno storitev zavoda, to je brezplačne prevoze za starejše. Zasnovan je na način, da starejši na dan prevoza
prejmejo kupon za popust, če se naročijo za prevoz do
podjetja, ki sodeluje pri projektu. Sodelujejo podjetja,
ki nudijo frizerske storitve, papirnica, trgovina z medicinskimi pripomočki, cvetličarna, itd. Skratka, ponudniki storitev, ki jih starejši potrebujejo.
Namen Zavoda Sopotniki je, da starejše vzpodbujamo
k samostojnemu in aktivnemu življenju. Vzpodbujamo
jih, da se odpravijo od doma tudi za nakup čevljev ali
obisk cvetličarne, ipd. in ne zgolj za obisk zdravnika.
Projekt z družbeno angažiranim prispevkom podjetnikov, ki imajo posluh za starejše, obenem s
popusti izboljšuje dostopnost do vsega potrebnega za dostojno starost.
Za starejše iz občin Litija in Šmartno pri Litiji v sodelovanju z Zavodom Sopotniki ugodnosti nudijo: Tekstil d.d. s prodajalno Slivna Litija, Urarstvo Big Ben d.o.o., Studio Frizurca Zorana Zorica
Ulčar s.p., Cvetličarna in butik Suzi, Suzana Kobal s.p., Lazar Martina s.p. Mobil‘c Tinca, Prodajalna Jurček, Matej Celestina s.p., Poslovno svetovanje, Anej Jovanovič s.p. s Papirnico Maar, LL
Viva Litija, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki.
Gospo, ki redno koristi naše
prevoze, smo v juliju zapeljali
v prodajalno Slivna Litija in
MOST ČEZ REKO SAVO OD LETA 1959 DO DANES
z ugodnim nakupom je bila
ČAS ZA NOV KORAK, ČAS ZA NOV MOST
zelo zadovoljna. Ko smo jo
peljali domov, je povedala,
Spoštovani!
da nas bo naslednjič, ko bo
Vabljeni na prvo praznovanje obletnice lesenega visečega mostu,
potrebovala kakšen kos oblaki čez najdaljšo slovensko reko Savo povezuje Senožeti z Jevnico
čila, spet poklicala za kupon.
od leta 1959, ko je 8. septembra po mostu prvič stekel promet.
V Zavodu Sopotniki nudimo
brezplačne prevoze in ugodnosti že preko 320 starejšim iz obeh občin in jim tako
lajšamo stiske in lepšamo
Letos bomo obletnico obeležili
na mostu in v Zadružnem domu v Jevnici,
življenje.
10. septembra :
Informacije o rezervaciji
brezplačnega prevoza in ku17:00 srečanje predstavnikov obeh občin
pona za ugodnost starejši
in lokalnih skupnosti na mostu čez reko Savo
ter podpis listine o nameri za izgradnjo novega mostu
prejmejo na telefonski številki 041 448 822 pri koordi17:30 ogled dokumentarnega filma Roka Rozmana –
natorki enote, Andreji Jerant.
Zgodba Save, na koncu katerega sledi predstavitev
Vse aktualne informacije o
Pesmi o Savi, glasbene skupine Čuvaji Save
popustih so dostopne tudi v
19.30 okrogla miza – Sava danes in jutri ter
sopotniških vozilih, kjer je na
življenje z njo, ob in v njej
voljo promocijski letak.
Veselimo se srečanja z vami.
V Zavodu Sopotniki smo
neizmerno hvaležni vsem
Vaška skupnost Senožeti in Krajevna skupnost Jevnica
vključenim podjetnikom, da
Dogodek sta podprli občina Dol pri Ljubljani in Občina Litija.
imamo možnost, da skupaj
uresničujemo
poslanstvo
Človek Človeku Sopotnik.
Hvala!

Foto: B. Dremelj / V. Šobot

GASCO

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

Janko Zaman s.p.

KER JE POŽARNA VARNOST NA PRVEM MESTU
GASCO mobilni servis in prodaja gasilnikov Janko Zaman s.p.
je mlado podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju gasilstva,
požarne zaščite in varstva pred požarom. Zaradi mnogih pripetljajev
in dogodkov iz delavnega področja in vsakdana se je porodila ideja
po uresničevanju načrtov, da pridobljeno znanje prenašamo med
ljudi v upanju po zmanjšanju neljubih dogodkov, ki nas vsakodnevno
presenetijo in posledično ogrožajo življenja in dobrino, za katero je
potrebno vložiti veliko truda. Naša primarna dejavnost je požarna
varnost. Na podlagi strokovne usposobljenosti smo od proizvajalcev
in dobaviteljev pridobili dovoljenja. Od Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje pa pooblastila za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov, gasilne opreme, preizkušanje, meritve in nadzor
hidrantnih omrežji z izdajo potrebnih in pripadajočih poročil. Večino
vzdrževanja opravimo pri naročniku v zato namenjenem servisnem
vozilu. Delo in samo kvaliteto izvajanja lahko tako naročnik neposredno
nadzoruje, gasilnikov pa ni potrebno prevažati. Za naše stranke vodimo
evidenco o vzdrževanju, pregledih, usposabljanjih in jih na podlagi
dogovora tudi obveščamo. Zaradi želje po razširitvi naše ponudbe smo
v sodelovanju s poslovnimi partnerji, ki so naši strokovni sodelavci,
izoblikovali požarni inženiring kjer nudimo tudi strokovne naloge iz
področja požarnega varstva. V okviru naših storitev izvajamo tudi
označevanje evakuacijskih poti, označevanje površin za intervencijska
vozila, prikaz gašenja začetnih požarov s pravilno in varno uporabo
pripomočkov za gašenje in prodajo gasilne opreme. Tudi v bodoče si
želimo širiti naše storitve na področju požarnega varstva predvsem pa
zadovoljiti stranke s kvalitetno, strokovno in hitro izvedbo storitev.

ZA OBMOČJE CELOTNE SLOVENIJE
NUDIMO:
 PREGLED GASILNIKOV IN HIDRANTOV
 MOBILNI SERVIS, DOSTAVA
 NAKUP NOVE OPREME (gasilniki priznanih blagovnih znamk, deli, požarne odeje,
javljalniki dima, kompleti prve pomoči, ampule Bonpet)
 POŽARNI INŽENIRING

"Kvalitetno in ugodno" - Na trgu že 12 let
KONTAKT: 041/721-306 - gasco.sp@gmail.com
Mala Kostrevnica 20, 1275 Šmartno pri Litiji
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Vabljeni 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 nastopal Rudi Bučar, istrski trubadur in večkratni
zmagovalec festivalov, kateremu se bosta pridružila tudi Ženska in moška vokalna skupina
Lipa Litija in obeta se nam lep glasbeni večer.
Petek, 26.8. – OB 60 LETNICI FESTIVALA
SLOVENSKA POPEVKA: VEČER ZIMZELENIH
SLOVENSKIH POPEVK Z ZBOROM SV. NIKOLAJA LITIJA, z bandom in s komornim godalnim orkestrom!

Litijski vrhunski pevski zbor, ki ga vodi zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič nas bo popeljal skozi melodije festivalov Slovenske popevke. 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. Dogodka sta brezplačna.
25 LET GLEDALIŠKEGA ABONMAJA
V KULTURNEM CENTRU LITIJA –
VABLJENI K VPISU TUDI NOVI ABONENTI!
Letos praznujemo! 25 let mineva od pričetka
gledališkega abonmaja v Litiji. Veliko uspešnih
predstav in igralcev se je predstavilo na našem odru in ponosni smo na to. Polna dvorana
obiskovalcev dokazuje, da imamo Litijani radi
gledališče in si želimo tovrstne sprostitve. Tudi
v letošnji sezoni nas bodo obiskali odlični umetniki ter prinesli smeh in veselje. Sprostitev od
vsakdanje rutine pa je enkrat mesečno zagotovo velik prispevek k našemu zdravju, zato vabljeni, da se pridružite gledališki družini.

KULTURA
ČUDEŽ (Narodni dom Maribor)
Katastrofalno zabavna komedija! Presneto
napeto razmerje dveh, ki sta si do ušes zaljubljena dahnila usodni DA, skupaj v dobrem in
slabem. A kaj, ko se zdi, da sta tisto “dobro”
že porabila v prvih letih zakona … Ali je zdaj
ostalo le še “slabo”? Tik pred prepadom se odločita za zadnji poskus - obisk terapevta. Jima
bo uspel čudež? Igrajo: Tina Gorenjak, Primož
Vrhovec in Jaša Jamnik
FRIZERKA (Sity teater Ljubljana)
Kaj loči slabo od dobre in boljšo od najboljše
frizure? Frizerka, ki jo uredi, ali stranka, ki jo
nosi? Znamka pripomočkov in preparatov, tehnike in postopki ali kar življenjska filozofija? Kaj
pomeni biti človek? Kaj pomeni biti? Ali ne biti?
Vse to se v svojih štiridesetih sprašuje Alja, ko
se po večletnem premoru odloči, da se bo vrnila v frizerske vode in uresničila svoje mladostne sanje – spremeniti svet na bolje.
Igra: Mojca Fatur, žlahtna komedijanka
PRAVI HEROJI (SNG Celje)
Pogrebna dekavolt je lahko v potrošniški družbi
donosen posel in tega se dobro zaveda Ingemar Ferš, ki želi svoje privatno pokopališče v
Mariboru “Večno razkošje” spremeniti v najbolj
moderen grobarski resort v Evropi. Avtohtona
črna komedija Pravi heroji se brez dlake na
jeziku loti mnogih nevralgičnih točk sodobne slovenske družbe.
Igrajo: Aljoša Koltak, Renato Jenček, Lucija
Harum k. g., Gojmir Lešnjak Gojc k. g., Rastko
Krošl, Tarek Rashid
BOEING, BOEING (Špas teater)
Poletite nazaj v sladka, svobodno misleča 60ta in neonesnaženo ozračje najbolj sočne
situacijske komedije, polne zmešnjav in zamenjanih identitet – zagotavljamo vam, da se
boste smejali naglas! V prestolnici ljubezni,
Parizu, je skrit mali apartma, v katerem živi
arhitekt Bernard. Z izjemno geometrično natančnostjo žonglira s prihodi in ljubezenskimi
uricami s kar tremi atraktivnimi stevardesami.
Francozinja, Američanka in Nemka sicer letijo
za različne letalske družbe, a ga navdušeno
obiskujejo, on pa se med tem uri v kombinatoriki in skrbno načrtuje njihove pristanke in
polete. Vse dokler svet ne spozna novih hitrih
boeingov. Stevardese so vilinska bitja, a če jih
je preveč … je to čisto preveč!
Igrajo: Gorka Beden, Jan Bučar, Lea Cok, Gregor Podričnik, Vesna Slapar, Inti Šraj
Več o predstavah na kclitija.si!
PREDVIDENA CENA ABONMAJA: odrasli 80€,
upokojenci, dijaki/študenti 75€
ROK PRIJAVE: PONEDELJEK, 5. SEPTEMBER
2022!
Elektronsko prijavnico najdete na naši spletni
strani: kclitija.si, kjer lahko enostavno in hitro
izvedete prijavo. Prednost pri prijavi imajo abonenti iz prejšnjih sezon.
Za vsa vprašanja smo dosegljivi po telefonu:
01-89-00-200 ali na 041-992-143, vsak delovnik od 8.00 – 12.00, ter na elektronski naslov:
kulturnicenter@zkms-litija.si

SANACIJA VLAGE
V KULTURNEM CENTRU LITIJA

V dvorani Kulturnega centra Litija bo v avgustu
in septembru potekala sanacija vlage v stenah.
Načrtujemo, da bi bomo novo sezono pričeli v
oktobru, za kar se bomo trudili skupaj z Občino
Litija. Spremljajte našo spletno stran kclitija.si
in Facebook profil, kjer vas bomo pravočasno
obveščali o pričetku programa.

KONEC POLETJA V MESTNEM
MUZEJU LITIJA - V ZNAMENJU
REKE SAVE
program 2022-2023:
TUTOŠOMATO (SNG Nova gorica in Gledališče
Koper)
Iztok Mlakar (avtor besedil in glasbe songov) bo nastopil v vlogi starega mafijaša
Baptista Minole, zagovornika tradicionalističnega patriarhalnega življenja, ki v bližino svojih
treh hčera ne spusti nobenega moškega.

Igrajo še: Urška Taufer, Tjaša Hrovat, Patrizi
Jurinčič Finžgar, Luka Cimprič, Žiga Udir, Rok
Matek, Matija Rupel; instrumentalni trio Matjaž
Švagelj, David Šuligoj, Roman Kobal

Konec avgusta in september bodo muzej in muzejski dogodki povezani z
našo reko:

ENA ZA REKO: ZGODBA SAVE, PROJEKCIJA
DOKUMENTARNEGA FILMA
V soboto, 27. avgusta ob 20.00 boste v parku na Stavbah našo sopotnico, reko Savo spoznali v drugačni obliki. Sava izrezuje kanjone,
prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno
vodo, je navdih za pesmi in prepire ter vir energije. Reka Sava je tekoča povezava med štirimi
državami in neštetimi ekosistemi. Pridružite se
štirim pojavnim kajakašem, medtem ko veslajo
prek Slovenije, od izvira Save, jemljejo vzorce
njene vode, štejejo ptice in spoznavajo njeno
divjo preteklost, temno zgodovino in negotovo
prihodnost. Na svoji poti so se ustavili tudi v
Litiji.
Film je nastal po ideji Roka Rozmana, najbolj
znanem obrazu Balkan River Defence, ki se
bori za prosto pot naših rek. V primeru dežja
bo film na ogled v Mestnem muzeju Litija.
Če ste konec avgusta še na dopustu ali imate
kakšne druge načrte bo film na ogled še v
petek, 16. 9. ob 19.00 v Mestnem muzeju

Litija. Takrat bo predstavljen tudi Sava-kajakaški vodnik, ki je nastal ob filmu.
Vodnik zajema celoten tok reke Save v Sloveniji. Njenih 251 kilometrov vključno s Savo Bohinjko in Savo Dolinko je razdeljenih v 16 etap.
Film in kajakaški vodnik bo predstavil Rok
Rozman, ki je za Savo rekel: Sava je kot tista
punca v srednji šoli, ki je zaradi sramežljivosti
in zmernosti ni nihče opazil. Ko smo se znoreli
in dojeli kaj v življenju res šteje, pa smo se vsi
borili zanjo, a je bila že srečno oddana. Spoznajte jo, preden bo prepozno.
Projekcija filma, pogovor z Rokom Rozmanom
in predstavitev kajakaškega vodnika bo potekala kot otvoritveni dogodek 3. Festivala medgeneracijskega povezovanja.
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE VARUHINJE REK
V torek, 30. avgusta ob 17.30 bo v parku
ob Savi otvoritev fotografske razstave Varuhinje rek. Razstava, postavljena bo na velikih
razstavnih panojih, povezuje različne fotografe, naravovarstvenike, umetnike, novinarje in
predstavnike civilne družbe. Vsak od fotografov je eno ali več žensk upodobil ob izbrani
reki. Sporočilo razstave je: vsak od nas je lahko
zaščitnik narave.
Ob otvoritvi bo potekala tudi okrogla miza na
temo spodbujanja zaščite naravnih in človeških
okolij, predvsem vodotokov.
Razstava bo na ogled do konca oktobra.

SAVA ZDRUŽUJE - OTVORITEV
GOSTUJOČE RAZSTAVE
Tretji v nizu jesenskih dogodkov povezanih
z reko Savo se bo zgodil v sredo 21. 9. ob
19.00. V Mestnem muzeju Litija bomo otvorili
razstavo, ki so jo pripravili trije slovenski muzeji, ki imajo v svojem imenu našo reko: Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej Trbovlje
in Posavski muzej Brežice. Vsak od muzejev je
prikazal posebnosti območja, ki ga pokriva ter
teme, ki so jim skupne: Sava kot vir gospodarske dejavnosti, prometnica in transportna pot
ter športno rekreativni poligon. Razstava bo na
ogled do meseca decembra. Vabljeni!
Za več informacij spremljajte naš Facebook in
Instagram profil.
PROJEKCIJA FILMOV TRIUMF
IN SNEŽNI LEOPARD
V Mestni muzej Litija vas v septembru vabimo
tudi na ogled dveh filmov:
- v petek, 23. 9. ob 20.00 projekcija francoskega filma Triumf (Un Triumph),
Film govori o igralcu, ki v zaporu vodi gledališko delavnico in pripravlja predstavo z zaporniki. Z zaporniki gre tudi na turnejo po drugih
gledaliških odrih, pred premiero v Parizu pa večina zapornikov pobegne. Po resnični zgodbi.
Zabaven, topel film.
- V petek, 30.9. ob 20.00 projekcija dokumentarnega filma Snežni leopard (The velvet
queen), Snežni leopard je veliko več kot vizualno čudovit film o eni najredkejših in najbolj izmuzljivih velikih mačk. Je opazovalni dokumentarec, v katerem je pot pomembnejša od cilja
in z nami velikodušno deli užitek odkrivanja.
Glasba: Warren Ellis in Nick Cave. Film je prejel
nagrado Cezar za najboljši dokumentarni film.
Projekciji pripravljamo v sodelovanju z Europe
Direct Zasavje in Mladinskim centrom Litija.
Vsi dogodki so brezplačni!

KNJIŽNICA LITIJA
Spominski pohod po
Grumovem Šmartnem…

4. avgusta smo se že drugič odpravili na sprehod po Grumovem
Šmartnem, prvič smo se leta 2019, ob 70-letnici smrti. Slavko Grum, slovenski dramatik in novelist,
se je v svoj rodni kraj Šmartno pri Litiji rad vračal. Njegovo življenje in delo je preučevala gospa Stanka Sirk,
ki je vodila ta dogodek,
raziskala je vpliv Šmartnega na Grumovo ustvarjanje
in ga bo predstavila tudi
v knjigi. Obiskovalci so
na sprehodu spoznali origiVodička Stanka Sirk nalno pohištvo, ki ga je uporabljal umetnik,
in ga je družina
Ko ž u h - N o v a k
darovala Občini Šmartno pri
Litiji, prisluhnili so lahko in
terpretaciji Grumovih pisem, v
vlogi Jože Debelak jih je brala
Lara Koci. Na
stopnišču šmarske knjižnice,
kjer sta posedala Slavko in Joža,
sta obiskovalce
V vlogi Jože Debelak Lara Koci z Debussyjevo
skladbo pozdravili flavtistki, sestri
Robin in Stefi Zdovc. Grumova
knjižna omara se nahaja v pritličju
Knjižnice Šmartno, trenutno je v
njej razstava fotografij družine Mihaela Debelaka, šmarskega nadučitelja med letoma 1904 in 1926.
Njegova hči Joža je bila Grumova
velika prijateljica in dopisovalka.
Razstava bo na ogled vsaj še nekaj mesecev, priporočamo pa jo
tudi dijakom, saj bo med temami
za esej na maturi 2023 tudi Grumov Dogodek v mestu Gogi.

Poletavci

Za mladimi bralci je že skoraj drugi mesec poletnega branja. Do 12.
9. bodo izpolnili bralne sezname
in jih oddali v knjižnici. Zaključna
prireditev, kjer prejmejo priznanje
in majico, izžrebali pa bomo tudi
glavni nagradi, bo letos v sklopu festivala medgeneracijskega
sodelovanja v Litiji, 23. septembra ob 16. 30 uri. V goste smo
ponovno povabili Teater Cizamo
s predstavo Legenda o Erazmu
Predjamskem. Vabljeni k branju in
na zaključno prireditev!

Počitniške srede oziroma
»ustvarjalnice«

Knjižnica Litija se je v letu 2014 pridružila ustanovam in društvom, ki otrokom nudijo vodeno
preživete počitnice z ustvarjanjem in poslušanjem pravljic. Otroci so spoznavali države, živali,
ustvarjali in se zabavali z igračami. Delavnice
so potekale nemoteno vsako leto, razen leta
2020, ko nismo mogli zagotoviti varnega druženja. S pravljico in ustvarjanjem pa je
Knjižnica Litija
znova sodelovala tudi v bogatem tednu
na Polšniku,
na
povabilo
Zavoda Hiša Juvan. Otroci so spoznali, da niso
vse gosenice slabe, ena je celo pomagala obogateti človeku-sviloprejka…Delavnice v Knjižnici Litija so bile tudi letos dobro obiskane, otroci so poslušali in ustvarjali o piratih, mačkah,
zmajih, kokoški, … V povprečju je hodilo do 10
do 12 otrok, zadnji dve bosta 24. in 31. 8.

Delovni čas knjižnice in njenih enot

Poletni delovni čas se s počitnicami poslavlja,
v septembru bodo knjižnice odprte po letnem
urniku, razen v ponedeljek, 5. 9., ko bodo vse
enote zaradi strokovne ekskurzije zaprte. Zaposleni se bodo odpravili na ogled nove knjižnice v Krškem, kjer so prostorsko stisko rešili na
zanimiv način. V septembru še ne bo pravljičnih ur za otroke, zato pa vabljeni oktobra!
Aleksandra Mavretič
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Ko si mlad, je življenje še tak
neodkrit zaklad…

V sredo, 15. 6. 2022, je v Športni dvorani Litija potekala valeta 62 devetošolcev OŠ Litija.
Uradni del s himno, nagovorom ravnatelja in
podelitvijo spričeval so popestrili predstavitveni filmčki devetošolcev, plesni venček s četvorko in bend, ki je z avtorsko pesmijo Ko si mlad v živo povezoval
prireditev. Zahvaljujemo se Domnu Malisu in njegovim glasbenikom (David Mizori, Ožbej Sakač, Mark Planinšek, Lovro Namestnik, Patricija Selan), plesni učiteljici Andreji J. Marković in
vsem sodelujočim zaposlenim na OŠ Litija, ki so pomagali pri

in samostojnega dela, komunikacijske veščine, fleksibilnosti
in iniciativnost. Velik poudarek je bil na sodelovalnem delu in
ustvarjalnosti. Predstavljeno je bilo veliko zunanjih aktivnosti,
na katerih so udeleženci preizkušali predstavljeno teorijo in s
tem razvijali tudi lastne veščine na izbranih področjih. Med izobraževanjem sta se udeležili dveh delovnih ekskurzij in obiskali
osnovno šolo v mestu Reykjavik. Udeleženki sta bili navdušeni
nad dobrim vzdušjem, sproščenostjo, strokovnostjo, sodelovalnostjo in ustvarjalnostjo v šoli. Izobraževanja so se udeležili tudi
pedagoški delavci iz Nemčije, Madžarske, Romunije, Estonije,
Francije in Finske. Med seboj so udeleženci zelo dobro sodelovali in izrazili željo za nadaljnja strokovna sodelovanja.
Izobraževanje je bilo po mnenju udeleženk na zelo visoki strokovni in organizacijski ravni. Udeleženki sta pridobili veliko novega znanja in veščin. Z novimi znanji bosta obogatili svoje delo
z učenci. 
Karolina Aškerc in Tjaša Dražumerič

OŠ GABROVKA - DOLE
Ekskurzija v Predalpske pokrajine

izvedbi valete. Dragi devetošolci, vi pa ne pozabite »Ne za šolo,
za življenje se učimo!«. Želimo vam veliko uspehov v vaši pošolski večnosti!
Anita Eltrin

Počitniške TV ZOOMnice

Učenci OŠ Litija se ob zaključku
šolskega leta 2021/22 niso samo
veliko učili, ampak tudi plesali, raziskovali različne pokrajine,
obiskali oglarsko deželo, botanični vrt, imeli zaključne prireditve
in izlete in še in še… Sedmošolci
so celo posneli, kaj morate storiti
za »domačo nalogo«
med počitnicami .
Vabljeni k ogledu počitniške oddaje TV ZOOMnice, ki je dostopna na
QR kodi in spletni strani OŠ Litija.

Anita Eltrin

Erasmus izobraževanje na Švedskem

Učitelja z Osnovne šole Litija sva se udeležila izobraževanja na
Švedskem z naslovom Nature as a fantastic classroom. Izobraževanje je potekalo ob Kinda kanal jezeru od 15. 5. do 20. 5.
2022. Izobraževanje sta organizirala izjemna pedagoga, Dušan
Bartunek in Petra Koppova. Dušan Bartunek je predavatelj na
češki univerzi Charles university in pisec številnih knjig o poučevanju v naravi.
Izobraževanje je bilo zelo intenzivno in je potekalo od devetih
dopoldan do desetih zvečer. Vmes smo si vzeli fika čas, kakor
Švedi imenujejo odmor za kavo, čaj in prigrizek ter obvezen
klepet in izmenjavo izkušenj. Izobraževanje je potekalo v obliki praktičnih delavnic in se ga je udeležilo 31 učiteljev iz 14
evropskih držav. Vzdušje je bilo delovno. Učitelji smo spoznavali, kako lahko skozi igro v naravi učence navdušimo za raziskovanje in učenje svojega predmeta. Ker smo igre preizkušali tudi
sami, smo se v šestih dnevih izjemno povezali in se na koncu
tudi težko ločili en od drugega. Izmenjali smo mnogo kontaktov ter se dogovorili za mednarodna sodelovanja. Obiskali smo
osnovno šolo v Rimfosi, kjer smo si ogledali učilnice, hospitirali med rekreativnim odmorom in si privoščili kosilo v šolski
jedilnici. Posebej me je navdušila šivalnica, v kateri petošolci
preživijo dve uri na teden in se do izteka šolskega leta naučijo
sešiti svoje hlače. Ugotavljam, da sta med našim in švedskim
šolskim sistemom dve pomembni razliki: na švedskem je šolsko
delo otrok bolj osmišljeno ter praktično naravnano in učenci
imajo več časa, da svoje ideje načrtujejo ter izpeljejo do konca, posledično s tem krepijo čut za odgovornost oziroma samostojnost, kar se opazi tudi v igri med otroki in v odnosu do
šolske lastnine. Izobraževanje je bilo premišljeno zastavljeno in
kvalitetno izpeljano ter je preseglo moja pričakovanja. Z močno
izkušnjo in željo po spremembi svoje lastne pedagoške prakse
se vračam nazaj v domačo šolo med svoje učence. Upam, da
izpeljem zastavljene cilje in učencem približam naravo, jih povežem skozi igro ter navdušim za učenje. Najbolj pa si želim,
da bi učenci šolo začutili kot priložnost napredovanja in se v
njej počutili ne le kot njeni obiskovalci, temveč kot soustvarjalci
šolskega prostora.
Maja Klopčič,
učiteljica biologije, gospodinjstva in naravoslovja

Erasmus izobraževanje na Islandiji

Tjaša Dražumerič in Karolina Aškerc sta 21. 5. 2022 odpotovali
na Islandijo. V okviru Erasmus + projekta Potovanje v znanje,
sta se udeležili izobraževanja z naslovom: Learning outside
(Učenje zunaj).
Izobraževanje je potekalo v okviru organizacije Inter Cultural
Iceland pod vodstvom Gudrun Petursdottir. Glavne teme so bile
poučevanje zunaj, sodelovalno učenje in inkluzija. Teme so bile
predstavljene teoretično in podprte z izbranimi aktivnostmi, ki
vse to omogočajo in razvijajo.
Pri poučevanju zunaj gre za celosten proces, pri katerem se najprej vzpostavi dobro razredna klima. Stremeti moramo k inkluzivni vzgoji in razvijanju interkulturnih kompetenc vseh učencev
kot so na primer veščine konstruktivnega reševanja problemov

V petek, 13. 5. 2022, je za učence predmetne stopnje potekala ekskurzija. Najprej smo si v Idriji ogledali
najstarejši del
idrijskega rudnika – Antonijev
rov. Sprehodili
smo se po temnih in ozkih
rovih in si lahko predstavljali, kako težko delo so
opravljali idrijski rudarji.
Po ogledu smo odšli do gostišča Kos, kjer smo imeli degustacijo
idrijskih žlikrofov – jed, ki je od leta 2002 nacionalno zaščitena.
Nazadnje smo
se odpeljali do
Par tizanske
bolnice Franja.
Povzpeli smo se
po soteski Pasice do območja,
kjer je v času 2.
svetovne vojne
delovala bolnica.
V poznih popoldanskih urah smo se z novimi spomini in doživetji srečno vrnili
domov.
Ksenija Pavlin

Uspešno zaključili prvi delovni
paket na projektu „Digital
Generations“

Intenzivno delo v zimskih in pomladnih mesecih je na projektu »Digital
Generations« pripeljalo do uspešnega zaključka prvega delovnega paketa. Za nami je tudi drugo spletno
transnacionalno srečanje partnerjev, na katerem smo predstavili rezultate dosedanjega dela in se dogovorili o konkretnih nalogah in
izzivih, ki še prihajajo.
Namen projekta »Digital Generations«, katerega vodilni partner je Razvojni center Srca
Slovenije, je starejšim zagotoviti digitalna
znanja, ki jim bodo omogočila, da bodo dejavni na spletu ter da bodo aktivno komunicirali s svojimi bližnjimi. Cilj projekta je z
medgeneracijsko izkušnjo med starejšimi in
mladimi – ključnimi nosilci digitalnih znanj - opolnomočiti starejše pri uporabi digitalnih orodij, glavni cilj pa je izboljšati
kakovost njihovega življenja.
Cilj prvega delovnega paketa je bil raziskati vplive socialne
izolacije na starejše, identificirati njihove ustvarjalne potrebe ter izmeriti njihovo raven znanja digitalnih veščin.
Identificirali smo tudi primere dobrih praks za spodbujanje
ustvarjalnosti preko digitalnih orodij.
Da bi te cilje dosegli, je
Razvojni center Srca Slovenije pripravil dva različna vprašalnika. Vprašalnik
o vplivu socialne izolacije
na starejše je bil namenjen vsem organizacijam
in njihovim zaposlenim ali
prostovoljcem, ki delajo
na področju dolgotrajne
oskrbe starejših (izvedeno med 105 posamezniki iz petih partnerskih držav). Drugi vprašalnik, namenjen merjenju ravni digitalnih veščin ter analize komunikacijskih in ustvarjalnih potreb
starejših, pa je bil namenjen vsem starejšim od 62 let (izvedeno
s 135 starejšimi iz petih partnerskih držav).
Z analizo vprašalnikov smo prišli do dragocenih informacij, ki
nam bodo izjemno koristile pri nadaljnjem delu. Inovativnost

te analize je v tem, da ne
le analizira potrebe starejših, temveč predstavlja tudi
orodje, ki bo omogočilo merjenje ravni digitalnih veščin
starejših. Na ta način smo pridobili trajnostno orodje, ki bo
izobraževalcem in socialnim delavcem zagotovilo informacije o
ravneh znanja digitalnih veščin starejše populacije, od tam pa
bodo poskušali njihovo znanje še dodatno nadgraditi.
Rezultati raziskave bodo uporabljeni kot navdih za izvajanje
aktivnosti usposabljanja starejših v veščinah IKT za boljše razumevanje potreb te ranljive ciljne skupine in za ozaveščanje
o težavah z duševnim zdravjem, ki so posledica izoliranosti starejše populacije.
Intenzivno delo se nadaljuje, saj smo že začeli z implementacijo drugega delovnega paketa, ki predvideva raziskovanje in
identifikacijo digitalnih orodij, uporabnih za ustvarjalno
izražanje. Verjamemo, da vam bomo že jeseni lahko predstavili
prve rezultate.
Avtorica članka:
Tina Pregel, Razvojni center Srca Slovenije

Spoštovane občanke in občani,
počitnice in poletni dopusti so že skoraj
za nami. Nabrali smo si novih moči, ki
nam bodo služile za uspešno nabiranje
znanja v šolskih klopeh in plodno ter
ustvarjalno delo v naših delovnih okoljih. Vse za to, da si ustvarimo boljši
jutri.
Za mano so trije meseci dela v 9. sklicu
Državnega zbora Republike Slovenije.
Uvajalnega obdobja in časa za učenje ni bilo veliko, saj smo
bili že takoj soočeni z velikimi izzivi pri uresničevanju obljub
našim volivkam in volivcem.
Dovolite mi, da omenim nekaj najpomembnejših zakonov, ki
jih je Državni zbor sprejel v tem času in odražajo uresničevanje
naših predvolilnih obljub:
-	novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, saj prejšnji zakon po
mnenju vseh deležnikov ni bil izvedljiv in ni zagotavljal virov
financiranja za dolgotrajno oskrbo. Novela zakona zagotavlja tudi sredstva iz proračuna za financiranje stroškov dela
iz naslova dviga plač zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih in sprememb standardov in normativov, s čimer bi se
izognili podražitvam v breme oskrbovancev.
	Žal je opozicijska stranka SDS izvajanje tega zakona kot še
nekaterih drugih blokirala z vložitvijo pobude za referendum.
Gre za zlorabo instituta referenduma in hkrati s tem prevalitev podražitve na oskrbovance.
-	novelo Zakon o nalezljivih boleznih, ki daje zakonodajno
podlago za hitro odločanje ob ponovnem pojavu nalezljive
bolezni. Želimo si, da določil ZNB-ja v Sloveniji ne bi bilo treba nikoli več uporabiti, a dejstvo je, da mora biti država pripravljena tudi na morebitne hujše epidemije. Novela zakona
o nalezljivih boleznih v nobenem smislu ne uvaja obveznega
cepljenja – cepljenje proti covidu-19 bo ostalo prostovoljno.
Spremembe zakona ne predvidevajo nobenega dodatnega zapiranja šol, prav tako ne nalagajo obveznosti nošenja
mask v šolah. Novela zakona ne uvaja nobenih novih prekrškovnih postopkov ali glob, temveč jih celo črta.
-	Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga
pripravili v Inštitutu 8. marec. Zakon v prejšnje stanje vrača
11 zakonov, spremenjenih v času prejšnje vlade.
Vlada dr. Roberta Goloba zaveda resnosti razmer, zato pripravlja v sodelovanju s ključnimi deležniki (gospodarstveniki, kmeti, avtoprevozniki,) celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.
Vlada je najprej naslovila problematiko visokih cen pogonskih
goriv, kjer se je država odpovedala nekaterim dajatvam, da bi
bila cena za končnega uporabnika čim nižja. Ponovna uvedba
regulacije cen se je že odrazila v pocenitvi pogonskih goriv zunaj avtocest. Sledili so ukrepi za blažitve prehranske draginje,
med drugim 22 milijonov evrov pomoči kmetom v obliki subvencij za repromaterial in gorivo, odkup domače pšenice in redno spremljanje cen košarice petnajstih dobrin. V pripravi so
tudi dodatni ukrepi za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Cilj
ukrepov je porazdelitev bremen po celotni verigi in iskanje ravnotežja med državnim proračunom in končnim uporabnikom.
Zavedam se, da je to šele začetek mandata, ki zaradi mednarodnih okoliščin, zdravstvenih in gospodarskih izzivov vsekakor
ne bo enostaven in bo terjal veliko zavzetosti, truda in iznajdljivosti pri reševanju težav, s katerimi se soočamo prebivalke in
prebivalci Republike Slovenije.
Na tem mestu bi rad izpostavil, da bo moja prioriteta zastopanje interesov prebivalcev iz volilnega okraja Litija, torej občin
Litija in Šmartno pri Litiji.
Obljubljam vam, da bom nadaljeval zavzeto delo poslancev iz
našega okraja in vam po svojih najboljših močeh pomagal reševati vsakdanje probleme. V ta namen bomo v najkrajšem
možnem času na območju volilnega okraja vzpostavili tudi poslansko pisarno, kjer se bomo lahko srečali v živo in pogovorili.
Za vsakogar, ki bi se rad obrnil name za pomoč, sem trenut
no dosegljiv oziroma Vas naprošam, da me kontaktirate na
e-pošto franc.props@dz-rs.si ali na GSM 041 636 160
Gibanje Svoboda namerava aktivno sodelovati tudi v politiki
na lokalnem nivoju. V ta namen se že sestavlja ekipa odgovornih in izkušenih ljudi, ki bodo lahko s svojim znanjem in izkušnjami prinesli našim krajem dodatni razvoj in nove vsebine.
Verjamem, da lahko v tekočem mandatu z medsebojnim sodelovanjem naredimo veliko v korist občine Litija in izkoristimo
možnosti, ki so nam na voljo.

Vaš poslanec Franc Props
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Žegnanje traktorjev v Prelesju

MLADINSKI CENTER LITIJA

MAKSIMAL FESTIVAL

V spomin na našega dobrega prijatelja Maksa Koviča, ki
se je lansko leto tragično ponesrečil v gorah, pripravljamo dobrodelni festival. Dogajanje bo potekalo
na več lokacijah v Litiji.
Dan varnega gorništva (nedelja, 28.8.2022,
parkirišče gostilne Pri Mostu)
Košarkarski turnir trojk (sobota, 3.9.2022,
igrišče na Stavbah)
Koncert skupine ELVIS JACKSON (sobota,
3.9.2022, dvorišče pred MC Litija)
 1. stran |

DAN VARNEGA GORNIŠTVA

(nedelja, 28.8.2022,
parkirišče gostilne Pri Mostu)
V nedeljo, 28. avgusta popoldne, bo na parkirišču gostilne Pri mostu vse v znamenju plezanja.
Planinska zveza Slovenije bo poskrbela za postavitev plezalne stene, na kateri se boste obiskovalci lahko preizkusili, za varnost in napotke
pa bodo poskrbeli plezalci Društva prosti čas iz
Šmartnega pri Litiji. Na stojnicah boste lahko
spoznali Planinsko društvo Litija in njihove aktivnosti, OZ Rdeči križ Litija bo predstavljal temeljne postopke oživljanja, glasilci pa vam bodo z
veseljem razkazali gasilski avtomobil. Mladinski
center Litija bo s športnim poligonom poskrbel
za dodatno animacijo najmlajših obiskovalcev.
Točen začetek popoldnaskega dogajanja bo objavljen na spletu, zato spremljaj dogodke Maksimal festivala na Facebook-u in na spletni strani
MC Litija.

Mladoletnim osebam je vstop na koncert dovoljen le v spremstvu staršev ali zakonitih zastop
nikov.
Na prizorišče koncerta ni dovoljeno prinašanje
lastne pijače. Na vhodu bodo varnostniki in reditelji skrbeli za red, organizatorji lepo naprošamo vse obiskovalce, da upoštevajo njihova
navodila.
Dogodek finančno podpira ZKMŠ Litija - Mladinski center Litija, Medgeneracijsko glasbeno
društvo Litija, KLIŠE, JSKD OI Litija, Občina Litija
in društvo LOJTRA.
Na vseh dogodkih festivala bomo zbirali prostovoljne prispevke za GRS Mojstrana in AO
Rašica, katerega član je bil Maks. AO Rašica
bo zbrana sredstva namenil za ureditev spominske poti na vrh Rašice, ki bo poimenovana po
Maksu.
Donacije so možne tudi preko SMS sporočila s
ključno besedo MAKS5 na 1919.
Lokalna podjetja in posameznike, ki bi festival
radi podprli z donacijo, vabimo, da nam prostovoljne prispevke nakažete na TRR račun
Medgeneracijskega glasbenega društva Litija
SI56031101000748804, namen: Maksimal festival.
Vsi dogodki Maksimal fesitvala so BREZPLAČNI!
Vljudno vabljeni na druženje s športom in
dobro glasbo, za dober namen in spomin na
Maksa Koviča!
El Spartanos!

AVGUST V MLADINSKEM
CENTRU
(sobota, 3.9.2022, igrišče na Stavbah)
Turnir je prijateljske narave, saj poteka v spomin Dnevni center med šolskimi počitnicami
KOŠARKARSKI TURNIR TROJK

na našega dobrega prijatelja in tudi bivšega košarkarja Maksa Koviča.
NAČIN TEKMOVANJA: Upoštevajo se pravila igre ulične košarke. Vsaka ekipa mora imeti
vsaj 3 igralce oz. igralke in pa neomejeno število rezerv. Ekipe bodo predvidoma razvrščene
po starostnih kategorijah in spolu. Dokončen
sistem tekmovanja bo objavljen pred začetkom
tekmovanja.Turnir je torej namenjen vsem, ne
glede na starost, spol in košarkarsko znanje.
Najpomembnejše pravilo tekmovanja je “fair-play” (poštena igra), za kar bo odgovoren tudi
košarkarski sodnik.
NAGRADE: prve tri zmagovalne ekipe iz vsake
kategorije prejmejo praktične nagrade.
PRIJAVE: ekipe se na turnir lahko prijavite na
elektronskem naslovu ceponlitija@gmail.com
ali pa na telefonski številki 041 526 391 (Čepon), kjer dobite tudi vse potrebne informacije.
Ob prijavi navedite: Ime ekipe, imena in priimke
igralcev, starost in telefonsko številko vodje ekipe. Vse ekipe boste o urniku tekmovanja obveščene dan pred turnirjem.
Prijavnine na turnir ni! S poslanim SMS sporočilom MAKS5 na 1919 lahko predčasno donirate
5 EUR v dobrodelni sklad festivala, vsaka ekipa
pa lahko po svojih zmožnostih donira tudi na samem prizorišču.
Turnir bo ves čas spremljala dobra glasba. Za
pijačo vseh ekip bo poskrbljeno.

Koncert skupine ELVIS JACKSON

(sobota, 3.9.2022, dvorišče pred MC Litija)
V soboto, 3. 9. bo na dvorišču pred MCjem pestro cel dan. Na prizorišču se nam bodo pridružili predstavniki AO Rašica in GRS Mojstrana, v
prostorih MCja si bo od 15.00 do 19.00 mogoče
ogledati spominsko fotografsko razstavo, projekcijo kratkega igranega filma društva TOMBAS, v katerem glavno vlogo igra Maks ter film,
ki so ga v njegov spomin pripravili v AO Rašica.
Člani raftarskega kluba VIDRA, katerega član
je bil Maks, bodo v popoldanskih urah v njegov
spomin, še enkrat zaveslali po reki Savi. Pozdraviš jih lahko ob poti ali pa kar z litijskega mostu.
Spust je namenjen le članom društva VIDRA.
Glavni dogodek festivala bo zagotovo večerni
koncert, kjer bodo poleg ska-punk legend ELVIS JACKSON nastopili tudi progresivni “yacht
rockerji” Ljubila se bova tudi na minimalcu
(LSBTNM) in neustrašni Bingeldon, kjer je svoj
pečat pustil tudi Maks. Koncert se začne ob
20:00!

Med počitnicami smo odprti od ponedeljka do
petka, med 12:00 in 20:00, izjemoma do 21:00.
Program v dnevnem centru je namenjen mladim
med 15. in 29. letom starosti. Aktivnosti, če ni
posebej označeno, niso primerne za mlajše od
15. let. Vsakodnevno napoved dogajanja lahko
preveriš na naši spletni strani, Facebook in/ali
Instagram profilu.
V sklopu dnevnega centra ponujamo igranje
ročnega nogometa in pikade, druženje ob družabnih igrah in igranju badmintona ali računalniških iger. Program v dnevnem centru se prilagaja obiskovalcem in je večkrat organiziran
ad-hoc. Skupaj z mladimi znamo ustvarjati glasbo in filme, večkrat zavrtimo kuhalnice, znamo
se lotiti urejanja okolice ali celo notranjih prostorov, priznamo pa tudi, da znamo tudi lenariti
ob ogledu kakšnega dobrega filma.
Vzdušje in aktivnosti v dnevnem centru najbolje
preveriš kar sam. Pridi nas kaj pogledat!

KOPALNI izlet »Z vlakom v LAŠKO«

25. avgusta vas z vlakom peljemo na celodnevni
izlet v LAŠKO .
Zbor ob 7:55 na železniški postaji Litija prihod
nazaj je predviden ob 18:35. Izlet je primeren za
starejše od 8. let, pogoj je, da so otroci PLAVALCI. Cena izleta je 10 €.
Na bazenu bo poskrbljeno za kosilo, priporočljivoje, da s sabo vzamete še kakšno malico oz.
nekaj malega za prigrizniti. Več informacij dobite na spletni strani Mladinskega centra, lahko nas pokličete na 051 443 410 ali pa se kar
oglasite pri nas. Rok za prijave ter plačilo je do
22. 8. 2022.
Prijavnica je dosegljiva na spodnji povezavi.
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc3zj
G9xSGHuR.../viewform

Glasbena delavnica

Domen Malis in Rok Lunaček pripravljata super
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 snemanju v studiu
bodo udeleženci, skupaj z mentorjema, določili
na delavnici.
Zaželjeno je nekaj glasbenega predznanja (npr.:
bobni, kitara, bas, klaviature, vokal, ...), ker je
ideja letošnje delavnice izdelava avtorskega
komada z besedilom. Udeležnci bodo skupaj z
mentorjema komad naredili, zvadili in na koncu
v studiu tudi posneli.
Prijave na delavnico so OB
VEZNE! Število udeležencev je
omejeno na maksimalno 10,
prijave zbiramo najkasneje do
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
18. avgusta oz. do zapolnitve
mest. Prijavnico na delavnico
GSM: 031 639 178
lahko najdeš na spletni strani
www.mclitija ter na naših profilih na Facebook-u in Instagramu.

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

Za frišne in še bolj
podrobne informacije
preveri:
www.mclitija.si
facebook.com
/YouthCenterLitija
instagram.com/mclitija/

V nedeljo, 7. 8. 2022,
je bilo v cerkvi v
Prelesju tradicionalno žegnanje.
10. avgusta goduje
Sv. Lovrenc, ki je zavetnik te podružnične
cerkve. Pritrkovalci so
poskrbeli, da je bilo
vzdušje res slovesno.
Po sveti maši je duhovnik Štefan Hosta
blagoslovil traktorje
in traktoriste na travniku ob pokopališču.
Že v pridigi je poudaril
tudi pomen uporabe
zdrave pameti pri upravljanju
različnih strojev, da bo le-to
varno. Blagoslovljenih je bilo
nekaj več kot dvajset traktorjev, ki so jih s še posebnim zanimanjem opazovali najmlajši
obiskovalci. Gospod Štefan se
je zagotovo še posebej vtisnil
v spomin imetnikoma edinih
dveh neregistriranih traktorjev, saj je povsem enakovredno obravnaval tudi njuna »stroja« in ju poškropil s sveto vodo.

Vesna Kores

POPOLNA KOMBINIRANA VADBA

Za nami je še ena koristna in prijetna sezona popolne kombinirane
vadbe, kjer poskrbimo za sebe, torej za fizično, duševno in duhovno
podobo in kvaliteto. Fizično telo razgibamo s fitnes vajami , tudi
z določenimi športnimi rekviziti, za dober pretok krvi, močno
srce, mišice, seveda vsak po svojih zmožnostih. Zatem se dobro
prileže sproščanje vseh delov telesa, še posebej, ker je pozornost
usmerjena vase, ko se um umirja in ko lahko sledi vsak svojemu
sproščenemu dihanju. Dobro in pravilno dihanje daje možnost za
dobro počutje, zmanjšanje bolečin, boljšo držo, umirjene, urejene misli in ko ga spremljamo, lahko brez pretiravanja temu rečemo samozdravljenje. Z nadaljnjimi vajami
jogijskega značaja – počasno, umirjeno izvajanje – prijetno razgibamo telo, se še
bolj poglobimo vase, obnovimo življenjsko energijo in še bolj umirimo um, ki zaradi
razpršenosti na vse konce učinkuje na stanje fizičnega telesa. Posledica razpršenosti
uma so napetosti fizičnega telesa, te pa vodijo v bolečino, disharmonijo telesnih procesov,
k temu pripomore še naša podzavest z nepredelanimi življenjskimi situacijami ... Prav zato
je potrebno na novo obnavljati harmonijo telesa in duha, še bolje jo je redno vzdrževati.
V pretekli sezoni smo spoznavali koristi dihanja, tudi letos ne bomo pozabili, sploh ko
bomo spremljali svoje trenutno stanje, občutke fizičnega in duševnega dela, čemur
danes rečemo tudi čuječnost, pa segli tudi v preteklost, da razrešimo moteče vzorce delovanja.
Poznamo medicinsko anatomijo človeka, poznamo pa tudi ezoterično anatomijo po jogijskih principih, kot so energijski nivoji in centri ali čakre, kanali …, po taoističnih
meridiani, delo na organih na katere vplivamo z vsem svojim delovanjem, posledično pa
na lastno počutje. Obenem si s tem že oblikujemo ne samo sedanjost, temveč seveda tudi
prihodnost, zato je velikega pomena, da se znamo ustaviti v tem trenutku, biti tukaj
in zdaj. To vse so znanja, ki jih pridobivamo na vadbah, saj za nas ni pomembno samo
fizično telo, kot je to ponekod, ampak telo z vsemi vidnimi in nevidnimi deli.
Tako bo tudi naše delo v novi sezoni v Litiji nadaljevanje sedanjosti, razreševanje
preteklosti za boljšo prihodnost, dobro počutje, notranje zadovoljstvo, pozitivno naravnanost, razumno sprejemanje življenja v vseh njegovih odtenkih brez večjih stresov.
LEPO POVABLJENI NA 90-MINUTNO VADBO sredi septembra.
Rekreacijski klub Ribnica, prijave na 041 397 789 ali www. rekreacijskiklubribnica.si;
Darinka Suljević

Zadnja priložnost za brezplačno izobraževanje
v okviru projekta KORAK-Kompetence
za razvoj kariere!

Izobraževalni center Geoss od leta 2018 v Litiji izvaja projekt KORAK-Kompetence za razvoj kariere, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v okviru
katerega je
bilo izvedeKGZ LITIJA z.o.o.
nih preko 30 brezplačnih izoValvazorjev trg 3, 1270 LITIJA
braževalnih programov.
Tokrat vabljeni k vključitvi
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca na delovno mesto
v brezplačni izobraževalni program Računalniška
KMETIJSKI DELAVEC - TRAKTORIST
pismenost za odrasle, ki je
OPIS DELOVNEGA MESTA:
namenjen zaposlenim oz.
• opravljanje kmetijskih del s traktorji in ostalo mehanizacijo
brezposelnim osebam, ki
• delo v živinoreji in pri reji puranov
želijo pridobiti temeljno
• priprava in spravilo krme
znanje za delo z računalni• opravljanje različnih del na kmetijskem posestvu
kom za potrebe poklicnega
KAJ PRIČAKUJEMO:
dela in vsakdanjega življenja.
• najmanj III. stopnja izobrazbe kmetijske ali druge smeri
Program, v obsegu 60 šolskih
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
ur, bo potekal dvakrat teden• opravljen izpit za voznika kmetijske mehanizacije
sko na sedežu IC Geoss v po(kategorija ''F'')
poldanskih urah. Predviden
• osnovno poznavanje kmetijske mehanizacije
pričetek je 5. september. Več
• osnovno poznavanje procesov dela na kmetijskem posestvu
informacij in prijave na teleKAJ PONUJAMO:
fonski številki 031 759 355
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom
ali info@ic-geoss.si.
Projekt se zaključuje zato izRok za prijavo: 20.09.2022
koristite še zadnjo priložnost
Pisne prijave pošljite na naslov:
za vključitev!
KGZ Litija z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
Tjaša Dragoš,
oziroma na naslov: info@kgz-litija.si
IC Geoss
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VROČE, ŠE BOLJ VROČE IN 20. KMEČKI DAN DRUŠTVA
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET POLŠNIK

VRTEC LITIJA
40 LET VRTCA KEKEC NA SAVI

Pred dobrimi 40 leti, natančneje 1. februarja
1981, je VRTEC LITIJA dobil novo enoto. Na
Savi je v zasebni hiši Janeza in Vere Bezjak
začela delovati enota KEKEC. Z delovanjem je
pričel. Sprva je bilo malo otrok, šest do deset,
kasneje pa se je število otrok povečevalo tja
do dvajset.
Leta 1990 se je zgodila velika poplava, ki je naredila ogromno škodo ter uničenih je bilo veliko knjig, igrač in didaktičnega
materiala. Prav ta poplava je bila tudi povod za graditev novega
vrtca in šole. Slednja je imela že tako velike razpoke, da pouk
v njej ni bil več varen in zato so stekli pogovori ter priprave za
graditev nove stavbe.
Septembra 1994 so se malčki iz hiše Bezjakovih preselili v novo
zgrajeno zgradbo, kjer sta bila združena skupaj vrtec in šola in
tako je še danes. Število otrok se je skozi leta povečevalo in sedaj v enoti delujeta dva oddelka. Sodelujemo pri vseh projektih
na ravni vrtca, povezujemo se s krajevnimi organizacijami, Šolo
zdravja, RK, gasilci in Podružnično šolo Sava.
Da vsi skupaj dobro sodelujemo, je bilo videti tudi na prireditvi
ob praznovanju 40 letnice, ki se je odvijala na krajevnem igrišču. Strokovni delavci smo za naše otroke, starše, sedanje in
nekdanje sodelavke ter krajane pripravili razigrano praznovanje. Skupaj z otroki iz šole, ki so tudi
obiskovali naš vrtec, smo pripravili krajši kulturni program, zbrane pa so nagovorili župan občine
Litija g. Rokavec, predsednik KS Sava g. Lokar in predstavnica Vrtca Litija ga. Šuštar. Sledile so
ustvarjalne delavnice za otroke in starše, za sladkosnede pa smo pekli palačinke. Srečanje smo
zaključili z igrico Kdo se gnete na tej metli, ki so jo pripravile naše sodelavke iz vrtca Medvedek.
Želeli bi, da se v prihajajočih okroglih rojstnih dnevih našega Kekca še snidemo. Že res, da je
Vandotov Kekec oziroma Mežnarjev Gregec danes star že 104 let, a za nas ostaja še vedno nagajiv mlad fantič. Naša enota bo še naprej delovala s polnim zagonom v počastitev tega imena in
spodbujala naše male Kekce in Kekčevke na njihovih poteh. 
Vesna Šparlek

PROJEKT VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM

Voda, nekaj, brez česa ne moremo živeti. Nekaj oddelkov otrok
Vrtca Litija je sodelovalo pri projektu Turistične zveze Slovenije
z naslovom Voda in zdravilni turizem. Verjetno ni otroka, ki mu
voda ne bi bila blizu. Ko otrok začuti vodo, je srečen, svoboden, začne ustvarjati, se igrati, z različnimi predmeti skozi igro
spoznavati, kaj plava in kaj potone, z mešanjem različnih snovi
ugotavlja, kaj se z vodo meša in kaj ne. Voda nas lahko umiri in
daje nešteto možnosti za igro in učenje. Je pomembna za naše
zdravje in življenje. Skozi leto smo
skupaj z otroki odkrivali, kaj nam
pomeni voda. Prek različnih dejavnosti so otroci spoznavali lastnosti
vode, kje vse najdemo vodo, zakaj je voda potrebna v našem življenju.
Nekaj razmišljanj otrok o vodi:
• Če ne bi imeli vode, bi lahko tudi umrli.
• Naredili smo najboljši sirup.
• Všeč mi je bilo metati kamenje v reko.
•D
 ež je padal zunaj, sem imel dežnik pa škornje, pa nisem bil čisto
nič moker!
•B
 om dojenčke umila z vodo, ker so pokakani. Pol ne bojo več pokakan.
•V
 odo rabimo, da jo pijemo, umivamo roke, očale pucamo, solato
umivamo. Gasilci lahko požar pogasijo. Vodo smo nesli v zmrzovalnik in je led postal. Led se
je stopil, ker je sonce na njega posijalo. Utrinke iz projekta in nekaj izdelkov si lahko ogledate
v prostorih TIC-a. VABLJENI!
Sabina Zarnik

Pevec zoran cilenšek

Litjan in naš občan Zoran Cilenšek se s petjem ukvarja že
preko 30. let. Zaslovel je s pesmijo SLOVENEC SEM - katero je
napisal njegov prijatelj Božidar Wolfand Wolf. Pesem je dobila
srebrno plaketo in se prodala v 25.000 izvodih.
Pesem je tudi bila predlagana za slovensko himno ob osamosvojitvi Slovenije. Eno leto je bil celo zaposlen v Domu Tisju
in pripeljal kot goste vse glasbene kolege. Vsi so se odzvali in
prišli z veseljem pet in popestrit urice stanovalcem.
Zoran je tudi osebni asistent in trenutno skrbi za prijetnega
fanta - invalida Nejca Škarja. Zoran je prijeten in skromen, vedno pripravljen pomagati.
Sedaj pripravlja svoj CD, kateri bo kmalu ugledal luč sveta.
Nina Jeriček

Zato vsi in v kolikor želite, da vam pripeva na rojstnodnevnih zabavah, presenečenjih...,
ga lahko pokličete na mobi št. 069 778 564 in z veseljem se bo odzval na povabilo.

Bil je eden od najtoplejših dni v mesecu juliju, ko smo po dveh letih premora
izpeljali našo tradicionalno prireditev Kmečki dan. Jubilej smo izpeljali pod sloganom: „Družabne igre s sorodnimi društvi,“ prostor pa nam je že četrtič odstopila
Lovska družina Polšnik.
Društva, ki so se opogumila in se prijavila
na naše igre so bila: Društvo kmetic Litija in
Šmartno pri Litiji, Društvo podeželskih žena Gabrovka, Društvo
podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji, Društvo podeželskih
žena Ivanjščice Ivančna Gorica in seveda - ni iger brez domačega društva, Društva podeželskih žena in deklet Polšnik. Čeprav
je nad igrami strogo bedela predsednica Zveze kmetic Slovenije,
Irana Ule, pravila le niso bila tako stoga. Tudi igre niso bile tako
zahtevne. Imele so le tri enostavna pravila: dobra volja, iznajdljivost in hitrost. Tekmovalke so se preizkušale v ročnih spretnostih ter se poigrale s svojim spominom. Za „nagrado“ je zadnja
igra zahtevala oboje. Vse ekipe so z nasmehom odpirale kuverte
in vrečke ter poskušale v čim krajšem času opraviti zastavljeno
nalogo. Seveda pa se je marsikje nehote prikradel „škratek“,
ki jim je malo ponagajal in otežil opravljanje naloge. Šivanki je
odlomil uho, preluknjal balon, premalo nabrusil nože…., vseeno pa so se ekipe na vso moč trudile in naloge dokaj uspešno
pripeljale do konca. Tako je bila ekipa Dole pri Litiji najhitrejša
v šivanju gumbov, izdelavi rožic iz balonov in sestavljanju logotipa našega društva; Gabrovka je najhitreje pravilno povezala vse
predsednice društev z društvi, ki so tekmovala; najlepši in najbolj inovativen krožnik pa je sestavila ekipa iz Polšnika s svojim
zelenjavnim „smeškom“. Po skupnem seštevku so tekmovalke iz
Društva podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji le za eno točko
premagale domače tekmovalke iz Polšnika. Tretje mesto pa si je
zaradi lepšega zelenjavnega krožnika prislužilo Društvo podeželskih žena Gabrovka. Seveda sta tesno za petami bili tudi ostali
dve sodelujoči društvi.
Med igrami sta nas kratkočasili dve vaški kmetici, ki sta se spomnili vseh dosedanjih Kmečkih dnevov in zastavljali zanimiva
vprašanja, pravilne odgovore pa nagradili.
Zelo smo bile vesele obiska domačega župana g. Francija Rokavca in podžupanje ga. Lijane Lovše, ki nas vsako leto obiščeta
na prireditvi in nam naklonita nekaj lepih in vzpodbudnih besed.
K besedi smo povabile tudi ga.
Ireno Ule, ki je svoje delo sodnice zelo dobro opravila, predsednika KS Polšnik g. Janeza Kotarja in predstavnike domačih
društev.
Na stojnicah sta se predstavili
Društvo rokodelcev Moravške
doline, s katerim vsako leto sodelujemo, in Čebelarstvo Pajer
s svojim lipovim in javorjevim
medom.
Lepo je bilo gledati nasmejane
obraze sodelujočih in dobro voljo obiskovalcev, zato še enkrat
najlepša hvala vsem društvom,
ki so se odločila sodelovati na
igrah, hvala članicam DPŽD
Polšnik, ki so pripravile bogato
razstavo domačih dobrot, izdelkov in pridelkov, hvala lastniku travnika ob Lovskem domu Damirju
Tomcu, da smo lahko parkirali. Hvala Mesariji Frtica iz Litije, ki vsako leto poskrbi, da so naši želodčki polni. Zaradi sponzorjev pa našo prireditev lahko organiziramo vsako leto, zato se Društvo
podeželskih žena in deklet zahvaljuje: Lovski družini Polšnik za prostor in vsestransko pomoč pri prire-

ditvi, Mizarstvu Otmar, Tatjana Mušič Mamolj za izposojo tovornjaka za ansambel, Omahen-transportu
d.o.o. Šmartno pri Litiji, Tesarstvu, krovstvu Anton Bučar s.p. Polšnik, Prevozu mleka Metka Končar
s.p. Stranski Vrh, »Kombi vozu« Sedevčič Srečko s.p. Velika Preska, Mizarstvu Boštjan, Boštjan Medved s.p. Mamolj, Montaži pip in inštalacij, Franci Kaplja s.p. Velika Preska, Centru za zunanjo ureditev d.o.o. Velika Preska, Zelenemu Raju, urejanje vrtov, Miha Kos s.p. Mamolj, Zolon, posredništvo
pri prodaji tekstila, Polpna Zupančič s.p. Mamolj, Gostilni Juvan, Ana-Marija Majcen s.p. Polšnik,
Občini Litija in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, PGD Polšnik in Lovski
družini Polšnik. Slednjima smo se zahvalili za 20-letno sodelovanje na Kmečkih dnevih. Hvala tudi

vsem ostalim, ki ste bili pripravljeni na kakršen koli način pomagati pri izvedbi prireditve.
V noč nas je popeljal Ansambel Obvoz, ob katerem smo lahko zaplesali ter vadili oz. utrjevali plesne korake. Vidimo se tudi naslednje leto. Kje? Tega še ne vemo, vas pa pravočasno obvestimo.
Predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik:
Izabela Nograšek

KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA

Otvoritev moderniziranih JP ter LC
na Brezovem in JP v Moravški Gori

V KS Gabrovka so
krajani in uporabniki
organizirali dve otvoritvi na novo moderniziranih JP in LC, in
sicer v aprilu na Brezovem, v dolžini cca
750 m ter v juliju v
Moravški Gori, v dolžini 670 m.
Na vseh JP so krajani
oz. uporabniki z lastnimi sredstvi in delom pripravili spodnji
ustroj cest, podali
soglasja k odmeram
ali k prenosu delov zemljišč v last občine, KS je financirala pesek za fini
planum, Občina Litija pa asfalt in cevi.
Najlepša hvala g. županu Franciju Rokavcu in ge. podžupanji Lijani Lovše
za nagovora, g. župniku Romanu Ivanetiču za blagoslov cest ter vsem prisotnim za udeležbo, pogostitev in prijetno druženje.

Alenka Mesojedec, predsednica KS Gabrovka
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Projekti Erasmus+: prostovoljstvo in mednarodna izmenjava 2022

Projekti Erasmus+ imajo na OŠ Gradec že dolgoletno tradicijo. Sicer je izvajanje
programov zadnji dve leti zaradi pandemije covid-19 potrebno ves čas prilagajati, a
smo se ovir in izzivov, ki jih je le-ta prinesla, z dovoljšnjo mero zagnanosti in željo
po izvedbi začrtanega lotili in reševali sproti. Ker v letošnjem šolskem letu nismo
uspeli pridobiti ESE prostovoljca oz. prostovoljke, ki bi delovala le na šoli, smo
se dogovorili z MC in ZKMŠ Litija, da nas enkrat na teden obišče njihova prostovoljka Robbie
Hopper, ki je z veseljem prevzela nalogo šolske vrtnarke. V sodelovanju z učiteljicami oddelkov
podaljšanega bivanja na matični šoli je soustvarjala šolski vrt, pomagala nam je tudi postaviti
zeliščno spiralo ob šolskih gredicah.
Še večji izziv je bila v danih okoliščinah izvedba
mednarodne izmenjave naših in romunskih
učencev, ki jo skupaj z Društvom Lojtra in
projektnimi partnerji iz Romunije izvajamo že
tretje leto. Po sprostitvi vseh omejitev, povezanih
s pandemijo, smo izmenjavo le izvedli. V prvem
delu izmenjave smo pri nas gostili udeležence
iz Romunije s pričetkom v Brežicah, kjer so jih
v tamkašnjem Mladinskem centru nestrpno
pričakovali naši učenci in spremljevalci. Dni
smo preživeli ob spoznavnih delavnicah, dobri
glasbi, plesu in iskanju najboljših načinov
komuniciranja. Skupaj smo kuhali in preko igre
lov za zakladom spoznavali Litijo. Nepozabna
izkušnja na obeh straneh bo zagotovo noč,
prespana pri družinah naših učencev, ki so gostili udeležence iz Romunije in jih zjutraj postregli
z zajtrkom. Tako opremljeni smo dan začeli na OŠ Gradec, od koder smo se odpravili na izlet
v Ljubljano, popoldne pa preživeli ob pripravah za večerni šolski ples. Eden čudovitih sončnih
dni nas je popeljal tudi na Bled, čas pa nam je popestrila še vožnja s kanuji po Bohinjskem
jezeru. Zaključek je bil namenjem refleksijam in načrtovanju izmenjave v Romuniji, kjer so nato
učenci OŠ Gradec preživeli še en teden z romunskimi prijatelji. Tako so se tudi naši učenci s
spremljevalci odpeljali izpred šole na Dunaj, kjer so z letalom nadaljevali pot do Bukarešte in
od tam naprej v kraj Teisani, kjer so se nastanili v mladinskem hostlu. Obiskali so rudnik soli v
Slaniku in raziskovali romusko podeželje. Do konca izmenjave so učenci osvojili vrh gore Cuicasa,
sodelovali v čistilni akciji v okolici mladinskega hostla, kjer so prebivali, ogledali so si mobilni
mladinski center in obiskali mladinska centra v vaseh Izvoarele in Teisani, sodelovali pa so tudi v
izmenjalnici rabljenih oblačil, kjer so se pozabavali z ustvarjanjem novih modnih kreacij. Dneve
v Romuniji si bodo vsi udeleženci zagotovo zapomnili po nepozabnem druženju in navezovanju
novih poznanstev, gostoljubnosti domačinov, krasni naravi in predvsem po zagnanosti mladinskih
delavcev, da mladim omogočijo mednarodne stike in nepozabne izkušnje.

Barbara Toš, vodja projektov Erasmus+

FESTIVAL TRAJNOSTI JE NAZAJ! 25.–28. 8. 2022
Naš nabor trajnostnih vsebin je
letoš še raznovrstnejši in bogatejši, obenem pa
smo festivalsko
dogajanje razširili kar na štiri dni. Z vami
bomo med 25. in 28.8.2022 v Litiji in v
Ponovičah. Te zanima kaj smo pripravili?
Festivalsko dogajanje bomo pričeli v četrtek,
25.8.2022 ob 17.00 v Ponovičah z delavnico
INTUITIVNEGA PETJA.
V petek, 26.8.2022 s pričetkom ob 17.00 pa se
bomo v Ponovičah podali na GOZDNO KOPEL.
Tudi letos bo v okviru Festivala potekal projekt
ŽIVA PRITLIČJA, katerega cilj je opozoriti na
pomembnost oživljanja in življenja pritličnih
prostorov v manjših centrih mesta. Skupaj z
razširjeno tržnico Na Plac´, bo v soboto med
8:00-12:00 potekal pester program:
10.00 - 12.00
▶▶▶ delavnica: KNJIGA VEZANA V PLATNEN
TRAVNIK
lokacija: TIC Litija / izvajalec: klub trajnostnih
rešitev Destilator
9.00 - 12.00
▶▶▶ delavnica: VEZENJE ROŽIC
lokacija: KLIŠE / izvajalec: Ninarozina
10.00 - 12.00
▶▶▶ delavnica: NARAVNA FOLIJA ZA ŽIVILA
lokacija: Koblerjeva hiša / izvajalec: MC Litija
11.30 -13.00
▶▶▶ okrogla miza: KJE BOMO PA DANES
SPALI?
lokacija: Farbarjev grad
DODATNA PONUDBA TRŽNICE NA PLAC'
Valvazorjev trg v Litiji je vsako soboto dopoldne prostor, kjer na Tržnici na plac' svoje izdelke ponujajo pridelovalci in predelovalci razno-

vrstnih izdelkov od zelenjave, sadja, medu do
kruha in peciva, mlečnih izdelkov, piva, občasno pa tudi drugih izdelkov.
8.00 - 12.00
	SOPOTNIKI - brezplačni prevozi za starejše
	Collection Knof redesign - kreativno nadgrajeni izdelki iz tekstila, kosovnega odpada in
plastike
 ZaSavo - peticija za ohranitev reke
	Inštitut Lutra - vidra in bober, ključni vrsti naših voda
	#Skupnostni vrt društva Lojtra - samooskrba, trajnostna pridelava hrane, zabava in druženje
	NOSTALGIJA - nostalgični dodatki za dom in
pisarne
	Klavdija Ustvarjalni atelje - trajnostna otroška moda
	Čebelarsko društvo Litija - delovanje društva,
aktualni projekti in pobude
 MC Litija - izobraževalne dejavnosti EKO DAN
 Spremljajoča Ulična akcija
SOBOTNI in NEDELJSKI VEČERNI SPREMLJEVALNI PROGRAM
Sobota, 27.7.2022, 20.00
▶▶▶ celovečerni dokumentarni film: ZGODBE SAVE
lokacija: park na Stavbah / izvajalec: ZaSavo
Nedelja, 28.8.2022, 20:00
▶▶▶ akustični koncert Noreia
lokacija: Zakrajškov toplar, Ponoviče / izvajalec: Noreia
Rezerviraj si čas za obisk
najbolj trajnostnega festivala

informacije

• Prispevek za objavo naj ne bo daljši od ene tipkane A4 strani, kar pomeni
1/4 strani časopisa. K prispevku lahko priložite 1 ali 2 fotografiji.
• Če je vsebina prispevka daljša kot 1/4 časopisne strani se ta razlika
obračuna po ceniku v cm2.
• Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata objavljenih
informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
• Avtorji članka morajo biti obvezno podpisani s polnim imenom in priimkom.
• Prispevke je potrebno poslati do 8. v mesecu, prejete po tem datumu nismo
dolžni objaviti v tekoči, ampak jih bomo lahko objavili v naslednji številki.
• Prispevke pošljite na: tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
• Dodatne info.: 041 719 444 (Aco J.)

Uredništvo Občana

Več informacij na Facebook strani #LOJTRA ali na
telefonski številki 041 706
038. Prijave na delavnice
na tina@drustvolojtra.si.
Festival trajnosti je aktivnost projekta Nazaj k naravi.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za raz
voj podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS
2014–2020.

Priprava predlogov in pobud za županske kandidate
ob lokalnih volitvah 2022

V letošnjem letu nas čakajo lokalne volitve. Želimo
si, da županski kandidati
v svoje programe vključijo
tudi predloge, pobude in potrebe lokalnih društev in
zavodov ter drugih zainteresiranih. S tem namenom pripravljamo akcijo Šola za župane s
katero želimo spodbuditi vključevanje predlogov, pobud in potreb strani nevladnih organizacija in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah.
Z akcijo bomo spodbujali dialog med politiko in skupnostjo ter predvsem spodbujali vsebinske
razprave o problematikah, ki jih zaznavamo društva, zavodi in ustanove pri svojem delu. Ker želimo vključiti tudi vaš prispevek, prispevek civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu vas vabimo k sodelovanju. Sporočite nam vaše predloge, pobude, ideje, rešitve, ki
jih zaznavate pri svojem delu. V septembru bomo na srečanju predstavnikov vse zbrane predloge,
pobude in ideje pregledali, se o njih pogovorili in jih skupaj zapisali.
Zapisano bomo posredovali vsem županskim kandidatom v vseh štirih občinah regije (Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik). Da pa ne bo ostale le pri zapisanem bomo v mesecu oktobru
organizirali t.i. Šolo za župane, kjer bomo predloge in pobude tudi predstavili kandidatom in s
strani kandidatov dobili njihova videnje in razmišljanja o posamezni pobudi oz. predlogu.
Za dodatne informacije o akciji Šola za župane smo za vas dosegljivi na telefonu 059 927 619 ali
po mailu info@consulta.si.

Tudi letos NVO gre v šolo

Mi smo že pripravljeni na letošnjo akcijo »NVO gre v šolo«. Konec
septembra bodo osnovne šole že šestič odprle vrata nevladnim
organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam) in jim omogočile, da se predstavijo učencem. Izkoristite možnost, zamenjajte
učitelje in s svojim programom na doživljajski in izkustven način
učenem popestrite dan.
V Litiji bo letos akcija potekala na OŠ Gradec, predvidoma v sredo, 28.9.2022 in na POŠ
Vače, v petek, 30.9.2022
Vabimo vas, da pripravite predstavitveni program, ki se lahko izvede tekom ene šolske ure in v
katerem lahko otroci na interaktiven način spoznajo s čim se ukvarjate. Na takšen način boste pri
mladih vzbudili zanimanje za članstvo v vaši organizaciji in jih povabili v svoje vrste, poleg tega pa
boste spodbudili prostovoljno delo. Predstavitveni programi bodo potekali po sistemu kroženja,
vsako šolsko uro boste obiskali drug razred in tako se bo z vašim delom seznanilo vsaj 5 razredov.
Vaš interes nam sporočite na mail tjasa.bajc@consulta.si ali preko telefona 059 927 619.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
WATSCH bei LITTAI

Nemško so se Vače imenovale Watsh ali Waatsch. Ker se je tako imenovalo več
krajev v naši takratni domovini, habsburški monarhiji, stari Avstriji ali Avstro-Ogrski, so se nekaj let Vače imenovale tudi Watsch bei Littai. Tako so nemško govoreči Kranjci (Štajerci, Gorenjci …) vedeli, da gre za tiste Vače, ki se nahajajo blizu
Litije. Po Slovensko pa so se Vače vedno imenovale
VAČE in so edine na svetu, ki se tako imenujejo. Zato
v zemljevidih, besedilih, žigih (sl.1), … vedno najdemo zapis Vače,
če gre za ime našega prelepega in ponosnega kraja, ki se nahaja v
samem težišču Slovenije, na sončni polici, nad dolino Srebrne reke
(Kot pravi Ivan Sivec v svojem napetem romanu o Vačah: Obračun ob
polni luni). Po slovensko se Vače nikoli niso imenovale Vače pri Litiji.
- V občini ILIRSKA BISTRICA se nahaja kraj BAČ, ki se je nekoč
Nemško imenoval Waatsch. V bližini sta kraja Zagorje in Klenik. Tudi
v bližini naših Vač je Klenik in mejimo na Občino Zagorje.
- Kraji, ki so kdaj nosili ime Waatsch ali Watsch
- so še: Divača (Primorska), Beč(Gorenjska), Boč
(Štajerska, sl.2-Poljčane z Bočem – razglednica
1943), Bača pri Modreju (Primorska), … Če pa še
sami odkrijete katerega, mi, prosim, sporočite!
- Oglašanje race se po nemško imenuje - waatsch. Po bavarsko pa ta beseda pomeni klofuto.
- Duhovno pa beseda watsch
pomeni: odprt duh, voditeljstvo, pogum.
- Več o imenu Vače: http://
www.vace.si/imevace.htm
Od koder koli si, ni me sram
priznati, rad te imam!  Zvonček Norček
10. septembra pa bomo s
pohodom in prireditvijo na
GEOSS-u počastili največji uspeli skupinski pobeg iz
nemškega ujetništva - Vranov let. Več na spletni strani
Planinskega društva Litija in
na spletni strani tega članka
http://www.vace.si/watschbeilittai.pdf . Ker so bili
partizani tisti, ki so ta podvig
omogočili, bomo spet povabili med nas partizanko, Primorko in pevko - MARJETKO
POPOVSKI (sl. 3), da skupaj
z njo iz srca zapojemo nekaj
partizanskih pesmi.

PONED. 5.9.2022, ob 16.uri
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
30 LET PLANINSKO POHODNIŠKE
SEKCIJE DU LITIJA

Zveza društev upokojencev občine
Litija je 12. junija 1992 sklenila, da
se v DU Litija ustanovi Planinska
sekcija, z njenim prvim vodjem
Viktorjem Čebelo in člani
Francijem Štrusom, Dragom Simončičem, Antonom Sladovičem in Andrejem
Cirarjem. Sprva majhna gručica pohodnikov se je
večala in kontinuiteta pohodov se vse do danes ni
pretrgala. Seveda so se menjali vodje, vodniki in
udeleženci, kajti čas vedno naredi svoje.
Letos junija je tako minilo zanimivih 30 let pohodov, prežetih z lepoto planinskega sveta, številnih
spoznavanj novih krajev in ljudi in 30 let prijateljskega druženja in dobre volje.

Sama sem prevzela vodenje po Ludviku Kofolu in
Stanetu Jerebiču leta 2014 in s pomočjo vodnikov
- spremljevalcev nam je tudi v tem zadnjem četrtletju uspelo pripraviti lepo število zanimivih pohodov. Res je, da so nekateri gorski vrhovi postali
za nas nedosegljivi, še vedno pa nas gorska narava očara s svojo lepoto in mirom. Pogosto naši
vodniki poskrbijo še za zanimive oglede kulturnih
znamenitosti in krajevnih običajev. Lahko bi rekli,
da tako poskrbimo za telo in dušo.
Ob jubileju se želim zahvaliti vsem mojim pomočnikom, vsem vam, zvesti udeleženci in seveda
našemu zvestemu prevozniku Rudi Tursu. Hkrati
vabim nove pohodnike, da se nam pridružite.
Vodja Planinsko pohodniške sekcije
Nuša Rozman

Povsem drugje, v deželi lepi , značilne so ravnice,
polne luka in pšenice. Kdor pa želi prava Nebesa
ter Veselo goro spoznati, se mora po Steklasovi
poti med Dolenjske griče podati. Prišli tudi v odmaknjene zaselke smo, v vasi, kjer mladeži več ni,
le nekaj je osamljenih ljudi, z zgaranimi dlanmi.
Poslopja ovijata srobot, bršljan, pohodnik bi na
duri trkal tam zaman.
Povsod je lepo, kjer se svobodno diha, tudi če burja s sunki v prsi piha. Na Krasu, po Pliskini poti,
poseben srčni se utrip dobi, kjer zanimivi so »borjači«. Portal, s staro letnico pove marsikaj, stoletja
za nazaj. Je lep Goriško – Primorski kraški svet, ko
je ruj v prelestne barve ujet. Pri Lojzetovih prijateljih pršut, jota zadiši, znana kapljica pridih dobi. Ko
z nogami po Kraškem robu drsiš, omamni vonj borovcev v nosnici dobiš, v naravne bonsaje strmiš.
Bili smo vztrajni obiskovalci poti kurirjev – vezistov
NOV (dolga 1000 km), se ob pomnikih padlim borcem, borkam poklonili. Naši pevci čutno so zapeli,
kajti, nekateri med pohodniki so kot otroci vojno
doživeli.
Šepet vetrov mogočnih slovenskih gozdov nas
je spremljal na poti domov. Planinska sekcija je
imela zaščitni znak – skupino pevcev, ki smo jim
nadeli ime »gozdni trubadurji«, so zapeli ob vsaki
uri. Večkrat obiskana Menina planina, skrivnosti
bojev v sebi skriva. Po poteh Soške fronte smo hodili, v kavernah hrbte upognili. Če je na glavo kaj
kapnilo, se pod kozolci je vedrilo. Pod Matajurjem
je arnika cvetela, od strel se je iskrilo, nikogar ni
zadelo. Oblačila, volja so zdržala, v gostišču sta
čakala čaj in kava.
Akcije, katere pobudnik je Viktor Čebela, iz GEOSS-a povzpeti na 100 slovenskih se vrhov je bila
naša pohodniška druščina vesela ter se tudi pohodov Vranovega leta v svobodo, pod vodstvom
Marjana Juga, ni branila.
Jože Dernovšek, ki vsako ped slovenske zemlje
in njeno zgodovino pozna, pomembne podatke o
kraju in znamenitostih, vedno nam pove. Ob koncu pohoda še zanimivo statistiko o porabljenih
kalorijah često je podal, ob tem se marsikdo je
nasmejal.

Dolgoletna pohodnica, članica našega društva
Almira Jelnikar, pa je napisala na njen poseben način svoje spomine in občutja na vseh 30 let.

NAŠIH 30 LET

Hitro, hitro čas beži, planinska sekcija DU Litija
30 obletnico obstoja slavi. To lepe so stvari, kajti
številka pomembna je, ko na emšo pohodnikov pohodnic pogleda se.
Že davno smo nekateri v sebi nosili skrite želje, da
v jeseni življenja bi hodili v gore. 12. junij 1992
ob prehodu pomladi v poletje je prišlo lepo razodetje. Pobudnik, ustanovitelj Viktor Čebela s
somišljeniki, je planinsko sekcijo pri DU Litija
ustanovil, trdne temelje postavil, v nekaj letih ji
sloves ustvaril. Pred tem z Dragom Simončičem
sama veliko sta hodila, mnoge steze, poti, ki jih
še na zemljevidu ni, kasneje na pohodih tudi nam
odkrila.
Z nobene poti nismo zašli. Najprej 5, 10, mnogokrat 13 je bilo število, to se je podvojilo, potrojilo,
se poln avtobus je napolnilo. Za pohod – izlet »Ne
vemo kam« se kombi je dodal, da nihče ni doma
ostal. Iz Ljubljane, Zasavja so se nam pridružili, z
vedrino nas razveselili. Smo vse tradicionalne okoliške, daljne poti prehodili, po Domžalski, Hrastniški poti NOV zaselke obiskali, pridno žige v knjižice
štempljali. Vedno se je slišalo koga reči: „O, saj
res, sobota je, upokojenci spet rinejo v gore, kaj
tam gor vidijo le?“
Leta 1996 nas je ljubitelj gora, zaščitnik narave
Franci Štrus, vodil po neznanih poteh, od Jevnice
do Ihana. Nismo slutili, da smo poslednjič z njim
hodili.
Ko smo kondicijo dobili, leta 1997 na prvi dva
tisočak Stol stopili, lepih nepozabnih razgledov
okoli in navzdol se naužili, nato še mnogi vršaci so
sledili. Dobili smo tiste «bacile«, vsled katerih se
hodi v hribe. V planinski družbi ni »fovšije«, vsak
se s svojimi nogami na vrh pririne. In pogled se
ustavi, ko po skalovju mogočen slap drsi, se v milijone kapljic razprši. Zeleno – modro jezero pod
nami, pravi biser je naravi. V skalni pečini, razpoki,
nežen cvet se maje, se ne meni za viharje. Ko smo
z visokega Kanina sestopili, družina gamsov je bila
v bližini.

Toda, ob 30 letnici se zdi, da se vzpetina vedno
bolj zvišuje, v resnici se vzdržljivost telesa zmanjšuje, tegobam let kljubuje, zato se po lažjih poteh
hodi, potuje.
Leta 2014 je Nuša Rozman vodenje sekcije prevzela, za marsikaj z vodniki - spremljevalci poskrbi, da so zadovoljni vsi, zato hvala ji.
Imamo pomembno značilnost. Če se pohodnik –
pohodnica iz različnih vzrokov pohodov ne udeležijo, kartico z lepo pisavo, vsebino, podpisi udeležencev domov dobijo, prejemnike zelo razveselijo.
Hvaležnost, spoštovanje sta vrednoti.
Planinstvo, pohodništvo je dejavnost, ki povezuje,
združuje ljudi, tke pristne prijateljske vezi. To pomembno je za čas, ki ga živimo, ko vedno bolj drug
mimo drugega hitimo. Na naših poteh, s kisikom
oskrbljen, je zahteven človeški organizem, v telesu večji optimizem. Predvsem pa ostajajo na naša
druženja spomini, kot biseri v mesečini. Mnogokrat je na zemljo legel mrak, ko proti domu bil
počasen je korak, a z mislijo, da dan ni bil dnevu
enak. Pohodnice, pohodniki, poskrbite za takšen
utrip srca, ki nasmešek na lica vam da. Hvala pohodnicam za dobre slaščice, ki sodijo v sam vrh
kulinarične »špice«.
Ob 30 letnici iskrene čestitke. Iskrena hvala vsem vodjem, vodnikom , šoferjem RUDI
TURS za varne prevoze do pohodniških poti, da
smo s celimi kostmi domov prišli. Zahvala tudi PD
Litija, saj lepo smo sodelovali, pohode mnogokrat
v globokem snegu s čevlji teptali, očem skrite bisere naše lepe domovine in tudi del tujine odkrili
in se novih znanj naučili.
Zdravja, dobre misli, varne korake, poti, da boste do naslednje obletnice prišli.
Za Planinsko-pohodniško sekcijo DU Litija
Almira Jelnikar

Ustvarjalno poletje v Jevnici



Začelo se je pred 40. leti
9. stran JULIJ | Nismo pozabili omeniti nastopa Mešanega pevskega zbora

Društva upokojencev Litija, ki ga vodi Marjana Kolar. Celotno prireditev so pričeli
s pesmijo Ne damo se in jo zaključili s tremi pesmimi: Hodil po gozdu sem, Prijateljstvo nekaj velja in Lepo je biti muzikant. Hvala jim, ker so s pozitivno energijo
in veselo pesmijo pričeli in končali našo prireditev, ki se je nadaljevala s pogostitvijo in druženjem
v avli Kulturnega centra.
Da je prireditev po naši oceni in oceni gostov in ostalih
navzočih uspela, se moramo
zahvaliti vsem govornikom,
nastopajočim in povezovalki
programa. Za družabni del in
pogostitev pa iskrena hvala
Kavarni in okrepčevalnici pri
mostu, našim prostovoljcem,
ki so ves čas pomagali pri pripravi in strežbi in ne nazadnje
vsem tistim članicam, ki so poskrbele, da se je druženje popestrilo s sladkimi dobrotami.
Iskrena hvala tudi cvetličarki
Petri za donacijo cvetja.
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija
Zahvala velja tudi udeleženkam torkovih delavnic, ki so pripravile skromna darila za vabljene goste, predvsem pa Mateji in
Danici, ki sta v avli centra pripravili razstavo izdelkov. Najlepša hvala tudi naši članici Marjani
Prettner za finančni prispevek k pogostitvi.
Vsi udeleženci prireditve so ob odhodu domov prejeli brošuro, ki jo je društvo izdalo ob tem jubileju. Brošure so še vedno na voljo na sedežu društva. 
Vera Bric

Tradicionalno letovanje na Dugem otoku

Neprespana noč 7. junija ni pomenila nič drugega kot vznemirjenje pred zgodnjim odhodom na
štiridnevno letovanje na Dugi otok.
Za člane in podporne člane našega društva, ga je, kot že vrsto let zaporedoma, skupaj z Mojco in
Mirom, skrbno pripravil naš prijatelj Lovre Gaćina, vodja turistične agencije Travel Tilago.
Pester program je privabil kar 82 udeležencev, ki smo se z dvema avtobusoma podali novim
dogodivščinam naproti.
Toplo dopoldansko sonce nas je v Zadru pospremilo na trajekt, slabi dve uri plovbe proti Dugemu
otoku sta minili v prijetnem vzdušju.
Dolg in ozek severnodalmatinski otok leži
zahodno od Ugljana in Pašmana. Na svojem
južnem delu se dotika Nacionalnega parka
Kornati in je največji izmed otokov zadarskega arhipelaga.
Številni čudoviti zalivčki, peščene plaže,
kristalno čisto morje, mogočni klifi, skorajda
malo divja narava, omamen vonj zdravilnih
zelišč, gostoljubje gospoda Lovra in njegove
ekipe v hotelu Luka v istoimenski Luki, so
več kot razlog, da se na otok vedno znova
in znova radi vračamo in s seboj vsako leto
Pogled z balkona na morje
popeljemo nove udeležence.
Avtobusni izlet po otoku, ogled najvišjega jadranskega svetilnika z okolico, obisk največjega naselja Sali, voden ogled oljčnega nasada z degustacijo, izlet z ladjico na Kornate, plavanje ali
pa le poležavanje na plaži, glasbena spremljava našega večernega druženja s plesom in razna
druga presenečenja gostitelja, je le nekaj doživetij, ki so letošnje mini dopustovanje naredili nepozabno.
Tudi domov nas je pospremilo sonce, v upanju, da se na Dugem
otoku prihodnje leto
spet snidemo in z željo
da bi našemu štiridnevnemu druženju primaknili še kakšen dan.
Tudi današnja neprespana noč, 12. junija,
ne pomeni nič drugega
kot vznemirjenje.
Lepi spomini, prijateljstva, ki so se stkala
in okrepila, rišejo nasmeh na obraz in grejejo srce.
Moja hvaležnost vodstvu društva za organizacijo in izvedbo izleta
in seveda za možnost
izbire, da se imam
lepo, je brezmejna.
Verjamem, da enako
razmišlja tudi večina
ostalih udeležencev,
zato tudi v njihovem
imenu velika hvala.


Mateja Strmljan

Letos se je v prostorih podružnične osnovne šole
Jevnica odvijala prva ustvarjalna delavnica z imenom
Arti Parti. Učenci od prvega do devetega razreda so
risali in spoznavali osnove stop motion animacije.
Živa Likar in Irena Režek sta skupaj s KUD Jevnica poskrbeli za zabavno in ustvarjalno preživet teden. Na
delavnici je sodelovalo šestnajst otrok vseh starosti.
S pomočjo spretnih rok in brezmejne domišljije so
nastali čudoviti izdelki, ki si jih je bilo moč ogledati na
razstavi ob koncu delavnic. V prijetnem vzdušju si je
razstavo ogledalo lepo število obiskovalcev, večer pa
sta nam z glasbo popestrila Vesna Mlakar in Robert Likar. Odziv otrok in staršev je bil izjemno pozitiven. Izkazalo se je, da
otroci poleg ponudbe športnih dejavnosti potrebujejo tudi prostor za ustvarjanje in izražanje. Prvi Arti Parti je torej uspel,
KUD Jevnica
zato Živa in Irena obljubljata, da bodo delavnice naslednje leto zagotovo ponovili.
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Ni poletja brez vročine, ni kegljanja brez tekmovanja

Na Dolah je dne, 14.6.2022 potekalo regijsko tekmovanje
v kegljanju s kroglo na vrvici na dveh kegljiščih pod okriljem DU Dole pri Litiji. Referent za šport Martin Željko nas
je obvestil, da je Komisija za šport pri ZPZDU na svoji seji
5.4.2022 določila datume za posamezne športne panoge in
nam je bilo dodeljen ta termin. Na razpis se je prijavilo 10
ekip, od tega 6 moških in 4 ženske, in sicer iz DU Sloga
Jevnica, Dol pri Hrastniku, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Dole pri
Litiji.
V športnem duhu je bilo korektno izvedeno tekmovanje, kjer
sta ekipi zmagovalcev prejeli prehodni pokal, to sta ekipi
DU Dole pri Litiji. Vsi tekmovalci za osvojeno prvo, drugo
in tretje mesto so prejeli medalje. V moški ekipi Dole pri
Litiji, Sloga Jevnica, Dol pri Hrastniku, v ženski pa Dole pri
Litiji, Litija, Hrastnik. Sledila je zaslužena malica in druženje.
Zmagovalni ekipi pa se že pripravljata na državno tekmovanje, ki bo predvidoma v jeseni nekje na Štajerskem. Kljub
vročini treningi potekajo ob zavedanju, da ni uspeha brez
le-teh.
Jožica Vrtačnik

USPEL 4. MEMORIAL BORISA ZUPANČIČA NA VAČAH

Zaradi vsem znanih epidemioloških razmer, smo po dveletnem predahu, letos končno lahko organizirali že 4. memorial Borisa Zupančiča. Memorial je potekal v organizaciji Borisove družine in
Športnega društva Situala Vače na igrišču z umetno travo na Vačah. Tudi z organizacijo memoriala poskrbimo, da spomini na Borisa ponovno oživijo.
Boris je vedno svoje prijatelje postavljal na prvo mesto, sebe pa na drugo ali tretje. Boris je bil
oseba, ki bi za prijatelje in družino naredil vse in njegovo prerano slovo vsi občutimo na takšen ali
drugačen način. Tokrat ste se njegovi prijatelji in obiskovalci odločili, da ga 15. in 16. julija 2022
postavite na prvo
mesto.
Prvič je Borisov memorial trajal dva dni,
saj nam je korona
virus zadnje dve leti
preprečil, da bi ga
lahko izpeljali, zato
je bilo zanimanje za
sodelovanje tokrat
še večje. Memoriala se je udeležilo 16
ekip od blizu in daleč. Letos so se za žogo, ob navdušenenih navijačih “podili” člani ekip Abup
Team, Amaterji, AMB Team, Asfalting, Baski, Corgi Team, Čolnišče-Šentlambert, Jabčki, Jack
Pot, Jurke Team, Pizzerija Čebelica, Pizzerija Jurka, Ream, ŠD Mlinše, Yayovallecano in Zavihanci.
Dvem ekipam pa je corona tudi tokrat preprečila sodelovanje na letošnjem memorialu. Za pravilno in fair play igro pa sta poskrbela izkušena sodnika Sašo in Janez. Tudi najbolj neuki gledalci so
lahko vedeli kaj se dogaja na travnati zelenici, saj sta za komentatorsko mizo sedela komentatorja Bojan in Toni. V svoj objektiv je fotografije letošnjega memoriala pridno “lovil” Robi.
Kot vsako leto je bilo tudi letos poskrbljeno, da navijači in igralci niso bili lačni in ne žejni. Vse
niti tega dela memoriala so imeli v rokah neutrudni in nepogrešljivi člani Športnega društva Situla
Vače. Pri vsem tem pa so bedeli člani GD Vače. Nismo pa pozabili niti na naše najmlajše navijače,
ki so lahko brezskrbno skakali po napihljivem gradu in z vrha imeli najboljši razgled na igrišče.
Svoje je k uspehu memoriala dodalo tudi lepo sončno vreme.
Najboljši na letošnjem 4.memorialu Borisa Zupančiča so bili:
- PRVO MESTO: ekipa Pizzerija Čebelica
- DRUGO MESTO: ekipa Pizzerija Jurka
- TRETJE MESTO: ekipa Čolnišče-Šentlambert
- ČETRTO MESTO: ekipa AMB Team
- NAJ IGRALEC MEMORIALA: Gašper Renčof (ekipa Pizzerija Čebelica)
- NAJ STRELEC MEMORIALA: Rok Vrankar (ekipa Pizzerija Jurka)
- NAJ VRATAR MEMORIALA: Tadej Bibič (ekipa AMB Team)
- FAIR PLAY EKIPA: ekipa Abub Team
- NAJ SIMPATIČNA EKIPA: ekipa Yayovallecano
Unikatno izdelan leseni prehodni pokal Borisovega memoriala bo tako za leto dni “krasil” vitrino
v Pizzerji Čebelica na Izlakah.
Iskrena hvala Moravškemu županu gospodu dr. Milanu Balažicu, ki je s svojo prisotnostjo na memorialu dodal kamenček v mozaiku in s tem tudi dodaten slavnostni pridih ter zmagovalcem ob
prisotnosti Borisove družine podelil medalje, pokale in priznanja.
Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste nam bili pripravljeni s svojo denarno pomočjo
pomagati, da smo letošnji memorial uspešno izpeljali. Kljub omenjeni pomoči se zavedamo, da
brez pomoči članov ŠD Situla Vače in GD Vače, sami nikakor ne bi bili kos organizaciji, sedaj že,
tradicionalne, športne prireditve na Vačah. Zato hvala vsem in vsakemu posebej, da nam je tudi
letos skupaj uspelo.
Iskrena hvala vsem ekipam in navijačem, ki ste si vzeli čas in se nam pridružili na Vačah ter s tem
pripomogli k izredno lepemu in prijetnemu vzdušju. Bilo je lepo.
Veseli smo, da spomin na našega Borisa še vedno živi v srcih njegovih prijateljev, sorodnikov in
znancev, zato je ves trud pri organizaciji in pripravi 4. memoriala že pozabljen in z mislimi smo že
pri pripravi 5. Borisovega memoriala na Vačah v juliju 2023. (Foto: Robi Verbajs)
Klara in Ivica Zupančič

ČEVLJARSTVO IN IZDELAVA KLJUČEV
DJUKIČ ZORAN s.p. • Predilniška ul.10, 1270 Litija
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PGD Polšnik praznoval 90 let

Pisalo se je leto 1932. Leto, ki se je v zgodovino zapisalo kot pričetek zavedanja o pomembnosti gasilskega povezovanja v naši skupnosti. Pomoč bližnjemu v
stiski je bila že takrat zapisana v genih naših prednikov in to se skozi generacije
prenaša v naslednje rodove. Visok jubilej smo obeležili na slavnostnem dogodku
s parado in podelitvijo priznanj zaslužnim gasilcem. V soboto, 2. julija 2022 je
bilo slovesno. Zbralo se je 14 društev, ki so se v paradi sprehodili do prireditvenega prostora.
Na slovesnosti so prisotne nagovorili predstavnik Gasilske zveze Slovenije tovariš Janko Žuntar,
predsednik Gasilske zveze Litija tovariš Igor Cividini, župan občine Litija g. Franci Rokavec, predsednik KS Polšnik g. Janez Kotar ter predsednik PGD Polšnik g. Darko Povše. Podeljena so bila
tudi priznanja in značke, katere so prejeli: za
70-letno delo v društvu Vladimir Logar in Vili
Hribar, član povojnega upravnega odbora, takratni blagajnik; za 60-letno delo Karel Vozel
in Jože Majcen, za 50-letno delo Franc Gričar
in Mirko Kotar ter za 40-letno delo Miran Jan.
Gasilsko odlikovanje I. stopnje je prejel Anton Razpotnik, II. Stopnje Mirko Kotar, Darko
Povše, Roman Hribar in Anton Bučar ter III.
Stopnje Poldi Vozel in Franci Potisek. Podeljena so bila tudi priznanja gasilske zveze in
sicer: priznanje gasilske zveze I. Stopnje prejmejo: Roman Primc, Igor Poznajelšek, Rajko
Kastelic in Drago Repovž, II. stopnje: Jožko
Vozel, Karli Zupan in Boštjan Medved in III.
stopnje: Tjaša Povše, Janja Končar in Barbara
Bučar Program sta povezovala Tjaša in Aljaž
Povše, za glasbeni dodatek pa so poskrbeli
Ljudski pevci in godci s Polšnika. Večer se je
nadaljeval še pozno v noč, s plesom z Ansamblom Azalea. Domači gasilci so poskrbeli za
odlično hrano in hladno pijačo, ni manjkalo
nagradnih iger in seveda bogat srečelov. Za
organizacijo dogodka je v veliki meri skrbela
in se dogovarjala Barbara Bučar, naša zelo aktivna mlada gasilka, ki deluje tudi v drugih društvih in zato še posebej hvala za ves trud in vloženo
delo. PGD Polšnik se vsem sponzorjem in donatorjem zahvaljuje za prispevke, še posebej hvala
pa: TESARSTVO, KROVSTVO BUČAR ANTON BUČAR S.P., MIZARSTVO OTMAR TATJANA MUŠIČ
S.P., MIZARSTVO KOS D.O.O., MIZARSTVO BOŠTJAN BOŠTJAN MEDVED S.P., RORC LINE D.O.O.,
OMAHEN - TRANSPORT D.O.O., MONTAŽA STROJNIH INŠTALACIJ GAŠPER SUŠA S.P. Poleg tega
pa hvala Kulturnemu društvu Pavle Voje Polšnik (Ljudskim pevkam in godcem ter Mateji Sladič
Vozelj za scenarij), Društvu Podeželskih žena in deklet Polšnik za peko domačega kruha, Lovskemu društvu Polšnik za uporabo prostorov in vsem domačinom za darovane prostovoljne prispevke. Vendar julij ni bil le čas za zabavo in praznovanje. Tudi naši gasilci so se dvakrat odpravili na
Kras in nesebično pomagali pri gašenju najobsežnejšega požara v samostojni Sloveniji. Tako so
zopet dokazali predanost gasilskemu poslanstvu. HVALA vsem.
Tako nastajajo nove zgodbe, zgodbe solidarnosti, zgodbe predanosti, spoštovanja in prijateljstev.
Zato spoštovani polšniški gasilci, ČESTITKE OB JUBILEJU in naj bo vaše delo lep zgled mladim
generacijam, da bomo skupaj praznovali častitljivo 100-obletnico… in potem 110, 120, 130… Na
pomoč!
Mateja Sladič Vozelj

VABILO

Društvo LILA tudi letos izvaja projekt SLIKARSKA POT, ki je posvečen
70 letnici mestne občine LITIJA. Prebivalce vabimo, da sodelujejo s
svojimi spomini in fotografijami. Lahko pišete sami,
lahko pa nam spomine zaupate in jih zapišemo mi.
Vabljeni tudi rojeni v letu 1952.
Projekt obsega zanimivosti »Od ulice do ulice, od hiše do hiše, od
ljudi do ljudi«. Večkrat se bomo srečali tudi v Mestnem muzeju.
Več informacij: Joža Ocepek 041 443 555, josipina49@gmail.com

3. COUNTRY PLESNI VIKEND PLESNE SKUPINE B & B

Prvi vikend v avgustu je že tradicionalno rezerviran za naš Country plesni
vikend, ki se vsako leto odvija pod Zakrajškovim toplarjem na Knežakovini,
idiličnem okolju za tovrstna druženja.
Letos smo se ljubitelji Country plesa in glasbe srečali že tretjič. Tokrat smo
imeli plesalke in plesalca Country plesne skupine Bizonke in Bizoni (B & B),
ki delujemo znotraj kulturne sekcije društva MDI Litija, Šmartno pri Litiji,
posebno priložnost nastopati pod čisto novim kozolcem, ki je luč sveta
ugledal prav te dni. Starega, skoraj 180 let jih je štel, so lastniki v lanskem
letu podrli, ter na istih temeljih postavili novega, lepšega, sodobnejšega, ki nudi ogromno možnosti in priložnosti.
Plesni vikend je trajal
od petka 5.8. do nedelje
7.8.2022, ki je bil do potankosti zapolnjen s plesom, glasbo, pripravo scene, prigrizkov in napitkov
za goste, druženjem v čudovitem okolju in s posebno energijo, ki teče med
nami. Dan D je bil sobotni
nastop za naše povabljene goste, ki so neizmerno
uživali ob našem nastopu,
kjer smo se predstavili z
novimi plesnimi koreografijami, ki smo jih osvojili v
minulem letu s pomočjo
naših dveh plesalk Erike
in Renate.
Ob koncu nastopa je bila
izvedena tudi plesna delavnica, kjer so preizkusili
svoje plesne sposobnosti
na tem področju tudi obiskovalci, in moram reči,
da so bili odlični, saj so v
zelo kratkem času osvojili ples do te mere, da smo ga zaplesali tudi ob spremljavi glasbe. Plesni
prostor pod Zakrajškovim toplarjem je bil skoraj premajhen. Da bi bilo tako še mnogokrat.
Prisrčna hvala vsem in vsakomur, ki sestavljajo naš mozaik že štiri leta.
Nasvidenje prihodnje leto.
Tatjana Primc
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SREČANJE SORODNIKOV v Šmartnem pri Litiji, 4. junija 2022

Vsaka zgodba ima svoj začetek, vsak od nas
ima svojega prednika in vsak ima svojo zgodovino.
Če ne veš od kod prihajaš, ne veš kam greš..
Če hočemo, da drevo raste in se košati, rabi
močne in zdrave korenine, zato ga je treba negovati. To drevo negujemo tudi sorodniki, ki se
že od leta 2001 organizirano srečujemo skoraj
vsako leto.
Pavla Markuš, rojena Pavlin je bila prva pobudnica srečanj in je še danes najmočnejša organizatorica. Začela je raziskovati rodbinsko deblo
po svojem očetu Julijanu Pavlinu iz Vodic pri Gabrovki, po njegovi prvi ženi Pavli Pavlin, rojeni
Kastelic iz Dolgega Brda in po drugi ženi Mariji
Pavlin, rojeni Vidmar iz Čepelj, Dole pri Litiji.
K organizaciji srečanj so pristopili mnogi sorodniki, ki so z veseljem in ponosom iskali naše
korenine, poizvedovali, zbirali podatke, naslove.
Sorodstvene vezi so postajale iz leta v leto močnejše, trdnejše in želje po ponovnem snidenju
iz leta v leto večje. Srečevali smo se v različnih
krajih po Sloveniji, leta 2006 pa so srečanje pripravili tudi sorodniki na Češkem. Na naša srečanja so prihajali sorodniki iz različnih krajev po
Sloveniji, pa tudi iz Anglije, Avstralije in Češke.
Zadnje dve leti srečanj ni bilo, zato pa je bilo
letošnje še toliko bolj zaželjeno.
Zbrali smo se na sončno soboto, 4. junija v
Šmartnem pri Litiji. V cerkvi sv. Martina je
mašo za vse pokojne sorodnike in za patra
Lavrencija daroval tamkajšnji župnik Marko
Mohor Stegnar. Župniku se je v imenu zbranih zahvalil Matevž Vidmar.
Srečanje se je nadaljevalo v gostilni Pri
Krznarju, Črni potok, Šmartno pri Litiji. Že
na dvorišču smo se ob aperitivu in pecivu
pozdravljali in spoznavali. Stiski rok, objemanja, solze sreče je vodilo v nepozabno
doživetje. Zbralo se nas je 65 sorodnikov

vseh generacij, tako, da je bilo to srečanje
medgeneracijsko druženje.
Vodenje druženja pri Krznarju je prevzela
v roke Marinka Vidgaj, ki je vse zbrane prisrčno pozdravila in zaželela dobrodošlico. V
nagovoru je povedala, da je za nami težko
obdobje, nekaterim je ta čas prinesel hude
preizkušnje – nenadomestljive izgube svojih
najdražjih in poudarila, da je sorodstvene
vezi potrebno negovati in ohranjati. Srečanje
je popestrila njena vnukinja Ema Kraševec, ki
je izpod prečne flavte izvabila lepe melodije,
ki so navzočim pobožale dušo in srce. Veseli smo pozdravili našo najstarejšo sorodnico
Milko Šink, roj. Kotar (90 let) iz Vidrge, našemu najstarejšemu sorodniku Cvetu Pavlinu
(93 let) iz Ljubljane, pa je organizatorka Pavla
po srečanju odnesla naše pozdrave in darilo.
Srečanja pa vsakokrat posvetimo tudi vsem
tistim, ki jih žal danes ni več med nami.
Na letošnjem srečanju smo se še posebej
poklonili spominu na pokojnega patra Lavrencija iz samostana v Kamniku, ki nas
je dolga leta spremljal na naših srečanjih
in vsakokrat daroval mašo za vse pokojne.
Prav tako smo se spomnili vseh ostalih naših dragih sorodnikov, ki so nas zapustili in
jih ohranjamo v toplem spominu, saj so se
z nami tako radi družili.
Vse lepo in prijetno prehitro mine. Ob koncu
se je organizatorjem za ves trud in nepozabno srečanje zahvalila Greta Ivanc, roj. Iskra.
Prinesla je prisrčne pozdrave od sorodnikov iz
Češke. Omenila je, da žal na ta lep dogodek prihaja vse manj tistih, ki so od samega začetka
zaznamovali in tako ali drugače bogatili širše
sorodstvene vezi. Med pokojnimi je omenila
tudi patra Lavrencija, ki je bil naš častni član in
družinski prijatelj ter sorodnikov, ki so nas zapustili od zadnjega srečanja. Vsem je namenila
iskrene in tople besede, ki
so marsikateremu udeležencu orosile oči. Vsi pa smo si
želeli le eno, da se ob letu
osorej spet zdravi in veseli
srečamo. Organizatorji smo
toplo hvaležni tudi vsem sorodnikom, ki naša druženja
tako bogato, dobrodušno in
domiselno popestrijo z domačimi dobrotami.
(Foto: Franc Štrukelj)
Anica Kotar

OBVESTILO IZGNANCEM DIS KO LITIJA - ŠMARTNO

Dragi izgnanci, izgnanke in podporni člani društva izgnancev DIS
KO-Litija Šmartno, obveščamo vas, da bo v sredini meseca Septembra organiziran enodnevni izlet po Gorenjski. Obenem pa vas še enkrat spomnimo, da je letovanje v Portorožu od 11.10.–16.10.2022.
Prijave se zbirajo takoj.
Vse ostale informacije v zvezi z enodnevnim izletom in letovanjem v Portorožu, dobite
pri predsednici društva na tel. št.: 041 834 203, Marija Zajc.
Lep pozdrav in vse dobro!
DIS KO Litija - Šmartno

JOGA ZA VSAKOGAR

Živeti v skladu s seboj in s svojim okoljem je želja vsakega človeka. V
današnjem času se na številnih področjih našega življenja soočamo
z vedno večjimi psihičnimi in fizičnimi zahtevami. Posledica tega je,
da se vedno več ljudi sooča s telesnimi in duševnimi napetostmi kot
so tesnoba, nespečnost, pomanjkanje gibanja,.. Zato so tehnike in
metode s katerimi dosežemo in izboljšujemo zdravje še posebej
pomembne. Prav v tem pogledu ponuja joga izčrpno moč, saj nam daje dragocena
in praktična navodila za telo, dihanje, koncentracijo, sproščanje in meditacijo. Joga
se dotakne človeka celostno. Razlogi zakaj nekdo pride na prakso joge so različni.
Nekateri pridejo zaradi nelagodij in bolečin v hrbtenici, raznih omejitev in telesnih
posebnosti zaradi katerih ne zmorejo vadb s poudarkom na telesnih zmogljivosti.
Drugi pridejo v želji po sprostitvi in zmanjšanju ravni stresa, tretji zaradi duhovne
komponente,…
Ena od zelo pomembnih koristi joge je, da pomaga zmanjšati vsakodnevni stres
in doseči stanje globoke sprostitve. Redna vadba pomaga tudi pri odmiku od
stisk in občutij, povezanih s tesnobnimi stanji. Meditacijski vidik joge pomaga pri
nevtraliziranju negativnih misli. Jogo lahko uporabimo tudi po napornem delavniku
in si s tem pomagamo osvežiti in regenerirati um. Sčasoma katerikoli začetni motiv
preraste v nekaj več. Joga postane pot na kateri postane življenje lepše, bolj
izpolnjeno in v ravnovesju.
Joga pa ni namenjena le odraslim temveč tudi otrokom in najstnikom. V jogi ni
tekmovalnosti, ki obvladuje sodobni način življenja. Pretirano aktivni otroci se
umirijo, plašni, pa se v umirjenem okolju opogumijo. Obdobje mladostništva je
obdobje sprememb in prevzemanja navad, ki jih navadno posameznik ohrani tudi v
kasnejših življenjskih obdobjih. Z vadbo joge v svoj vsakdan lažje vpeljejo navade, ki
podpirajo njihovo telesno in duševno zdravje. Vabljeni.
Hatha joga (odrasli): ponedeljek, 18.30–19.30
Joga za otroke in najstnike: ponedeljek 17.15–18.15
Več informacij: avicenter.si
alenka.vidgaj@gmail.com (041 929 530)
Alenka Vidgaj, prof. defektologije in učiteljica joge

Pridobite podporo pri razvoju novih storitev
na področju dolgožive družbe

V okviru Regionalnega centra NVO smo objavili Razpis za sofinanciranje novih storitev nevladnih organizacij na področju
dolgožive družbe 2022/2023. Namen razpisa je zagotoviti
rešitve za kakovostnejše življenje starostnikov, medgeneracijsko povezovanje in prostovoljstvo v lokalnem okolju ter razvoj novih storitev in produktov nevladnih organizacij, za reševanje izzivov in naslavljanje
potreb dolgožive družbe v zasavski regiji.
V okviru razpisa bomo razdelili skupno do 4.000,00 EUR.
Nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova)
s sedežem v zasavski regiji lahko zaprosi za največ 1.000,00
EUR za posamezno predlagano storitev ali produkt, ki naslavlja potrebe dolgožive družbe. Podprte bodo do štiri nove
storitve ali produkti, po en predlog na občino zasavske regije, kjer ima nevladna organizacija sedež (občina Zagorje ob
Savi, občina Litija, občina Hrastnik, občina Trbovlje).
Lahko gre za projekt, ki razvija novo storitev ali produkt,
gre za nadgradnjo obstoječe storitve ali produkta, ki jo organizacija že izvaja ali prenos praks iz
drugih okolij. Nova storitev ali produkt mora biti namenjen starejšim ali se izvajati za starejše ali
ga izvajajo starejši. Izbranim organizacijam bo poleg finančnih sredstev za kritje stroškov izvedbe
predlaganega projekta na voljo tudi strokovna podpora pri razvoju rešitve in krepitvi nevladne
organizacije.
Prijave zbiramo izključno preko e-pošte na info@consulta.si do vključno 15. 9. 2022. Podrobnosti
in obrazci za prijavo so dostopni na spletni strani www.consulta.si. Za dodatna pojasnila smo vam
na voljo na številki 059 927 619 ali preko e-pošte info@consulta.si.

konjenicA pod okriljem Anine zvezdice

23. 4. 2022 smo člani konjeniškega društva Jesenje izpeljali še eno uspešno konjenico pod okriljem Anine
zvezdice. Iz Hotiča smo se na hrbtih naših konjičev podali na GEOSS in nazaj. Spremljala nas je dobra volja,
za dobro počutje konjenikov in njihovih konjev pa je
poskrbela spremljevalna ekipa s hrano in pijačo. Kljub
nekoliko slabši vremenski napovedi je na koncu sodelovalo tudi vreme, saj nas je sonce grelo celo pot. Vse
za lep namen.
Zbrana sredstva bomo podarili Gasilski zvezi Slovenije. Projekt konjenice Anina zvezdica je iz leta v leto
uspešnejši in njegov namen plemenit, a prišel je čas,
da tudi pri organizaciji zapiha svež veter in projekt ponese na nove poti uspeha. Kljub temu, da se naša pot
tu končuje, bi nas veselilo, če njegovo organizacijo prevzame nekdo, ki verjame v moč povezovanja, ima željo
projekt voditi naprej in izpolnjevati njegov dobrodelni
namen.
Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo (J. W. Goethe)

Irena Setničar

MOJ OTROK, MOJA ODGOVORNOST

Ne vem, če sem že kdaj omenila, da imam najraje na svetu otroke. Ves
čas so bili moje življenje, moj navdih, moja največja ljubezen.
Ne vem, če sem že kdaj omenila kako hudo mi je, ko ugotavljam kaj
smo odrasli naredili iz teh malih, nedolžnih bitij. Mnogo, premnogo krat
v »hiperaktivne pošastice«, ki se jih slej ko prej začenjamo bati.
Ne vem, če sem že kdaj omenila, da vse pogosteje slišim besede »ne
maram otrok!«.
Gledam mlade ženske, ki se zavestno odločijo, da ne bodo imele otrok. Nimam te pravice, da
bi se vtikala v njihove odločitve, še manj, da bi jih obsojala. Spomnim pa se, kaj vse so mnoge
naredile, pretrpele, da bi zanosile in imele otroke. A imeti otroka je odgovornost. Zahteva čas,
veliko časa in še več ljubezni ter potrpežljivosti. In vzgled nas odraslih, ki je najmočnejša sila pri
vzgoji otrok. Morda bo zgodba, ki vam jo bom povedala dala misliti tudi mladi mamici, ki je na
pošti, medtem ko je čakala v vrsti, govorila po telefonu. Njuni hčerkici sta imeli prostor pošte za
igralni poligon. Noreli sta, kričali in pretaknili vse, kar jima je bilo zanimivo. Mamica pa nič! Niti
mignila ni ne z očesom, ne s prstom. Približno tako, kot je opisano v sledeči zgodbi.
Bilo je pred mnogimi leti, ko sem še pogosto hodila v Ljubljano. Z urednicami založb ali revij ter
z ilustratorkami sem se največkrat srečevala v kavarnici Slonček. Tam sem, pred mnogimi leti,
doživela tole:
Nekaj miz pred mano sta sedeli dve starejši gospe ter se ob srebanju kavice mirni pogovarjali.
Potem sta v kavarnico vstopili dve mladi mamici z dečkom kakšnih petih let. Sedli so za mizico
omenjenih gospe in se začeli živahno pogovarjati. Ker je otroku postalo dolgčas, se je obrnil in
začel brcati v stol ene izmed starih gospa. Ta se je obrnila in ga skušala
prijazno umiriti, ga odvrniti od brcanja. Mamici sta utihnili, mi vsi tudi, a
rekli nista nič. Obe sta preslišali besede in se ne meneč za gospo in otroka,
pogovarjali naprej.
Nisem še omenila, da je v kotu kavarnice sedel mlad moški, z rogljičkom
v roki in jogurtom na mizi. Bral je časopis, a je bilo videti, da je spremljal
vse, kar se je dogajalo okoli njega.
Nekaj časa je bilo vse v redu, potem se je deček spet obrnil in začel brcati v stol gospe, ki
je sedela pred njim. Ta se je nekajkrat nejevoljno obrnila in grdo pogledala otroka, potem se je
obrnila k mami in jo prosila, da vendar umiri dečka. Mamica pa jo je jezno pogledala in ji rekla:
»Kaj morem, če se mu pa hoče tako?«
Ta odgovor je presenetil vse, ki smo spremljali to družbo. Mladega moža pa je odgovor prav
»podkuril«, kajti naglo je vstal, se oblekel in vzel svoj jogurt. Stopil je do mamice in ga mirno zlil
po njeni glavi. Ko je v jezi in histeriji skočila pokonci, je mirno skomignil z rameni ter rekel:
»Kaj pa morem, če se mi pa hoče tako?!«
Zatem je nago stopil
ven in izginil med množico ljudi.
Mlada mamica je pograbila svojega malčka
ter hudo jezna odšla iz
kavarnice.
Mi vsi smo se spogledali ter glasno komentirali o vzgoji otrok. O odgovornosti, brezbrižnosti
in neznanju. Čez nekaj
trenutkov je natakarica
pospravila za neodgovorno mamo in vse je bilo
tako, kot mora biti.
Ali bolje rečeno: SKORAJ VSE.
Darinka Kobal
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tuDi gasilCi PgD kResNiCe sMo soDelovali Na DveH
ZgoDoviNskiH DogoDkiH v sloveNiji

Med 17. in 24. julijem 2022 je v Celju potekala 17. gasilska olimpijada ter 23. srečanje mladih gasilcev. V enem tednu je Celje gostilo približno 2700 tekmovalcev iz
20 držav iz celega sveta. V sredo, 20. julija 2022, je potekala delegatska skupščina
CTIF - mednarodnega združenja gasilskih in reševalnih služb. V večernih urah pa
je na stadionu Z‘Dežele potekal veliki olimpijski koncert, na katerem je nastopilo
preko 200 različnih izvajalcev. Ob 20. uri je sledila otvoritvena slovesnost z dvigom tekmovalnih
zastav in prižigom olimpijskega ognja. Več o samem dogodku si lahko preberete na spletni strani
www.ctif2022.com.
Na olimpijskih igrah je
sodelovalo tudi 19 ekip iz
Slovenije, in sicer 5 mladinskih ter 14 članskih. Kot
vsako gasilsko olimpijado,
so bila tudi tokrat pričakovanja gasilske javnosti po
odličjih velika. Vse ekipe
slovenske reprezentance
so tudi na gasilski olimpijadi na domačih tleh upravičile vlogo favoritov. Slovenija je osvojila skupno 7
medalj, od tega 4 zlate, 1
srebrno in 2 bronasti. Na
gasilski olimpijadi je aktivno sodeloval tudi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, Klemen Repovš, ki je bil
vodja slovenske reprezentance.
Žal pa je ravno v času gasilske olimpijade na Krasu
izbuhnil največji požar v naravi v zgodovini Slovenije,
katerega je dnevno gasilo preko 1000 gasilcev, ob pomoči sil vojaškega letalstva in gasilskih kolegov iz več
evropskih držav. Pri večdnevnem gašenju požara so sodelovali tudi gasilci PGD Kresnice. Skupno se je gašenja
požara večkrat skupaj udeležilo 10 gasilcev našega društva, ki so se z nadčloveškimi napori borili z ognjenimi zublji.
Naj ob koncu še opozorimo in vas spoštovane občanke in občani lepo prosimo, da ste še naprej
previdni in upoštevate prepoved kurjenja v naravi!!
PGD Kresnice

G. Janez Kotar, rojen 27. januarja 1916 v župniji Sv. Križ - Gabrovka, je imel
novo mašo sredi vojne vihre, 18. junija 1944 v stolni cerkvi v Ljubljani. Bil je
izredno vesten in goreč duhovnik, kot odličen katehet se je rad srečeval z mladimi in vodil mladinske pevske zbore. Nazadnje je bil župnik v Litiji in se je kot
že velikokrat prej tudi 7. avgusta 1972 odpravil v Kamniške planine ter se tam smrtno ponesrečil. Pokopan je
v Litiji. Na nagrobnik so mu napisali: »Strme vabile so
njega gore, nehalo tam mu je biti srce.«
V soboto, 6. avgusta smo župljani iz Litije in Gabrovke
načrtovali pohod na Brano, vendar nam ga je tokrat preprečilo neugodno vreme. Kljub vsemu pa smo se ob 18. uri zbrali v župnijski cerkvi v Gabrovki pri sv. maši za pokojnega g. Janeza, ki jo je daroval
še en naš rojak, g. Alojzij Grebenc. V nedeljo, na dan 50. obletnice smrti
g. Janeza, so pri spominski plošči pod Brano pranečaki in prijatelji prižgali
svečo.
Razmišljanje oz. pesem, posvečeno Devici Mariji, je g. Janez v svojo knjižico še kot dijak zapisal
ravno 7. avgusta, leta 1933.

MoRski ZveZDi
Nebeška Mati! Pozdravljena cvetica rosna, ki bleščiš v
jutranji rosi!
Tvoja desnica nas blagoslavlja,
Tvoja levica nam daje darove;
Tvoje oči gledajo ljubeznivo na nas, sinove, iz njih sije
ljubezen, tolažba;
Tvoje ustnice šepetajo tolažbo ubogim in v Tvojih prsih bije
srce za nas zemljane.
O Mati, ki si rodila Zveličarja sveta,
ki podpiraš kristjane s svojo priprošnjo pri Sinu,
razprostri nad nas svoje roke v varstvo,
brani nas s svojo desnico sovražnika!
Zvezda morska, čuj nas mornarje in vodi nas po poti,
ki pelje v kraljestvo Tvojega Sina.
H. Perko

DOM TISJE
PoletNe aktivNosti Na PRosteM

svetovNo PRveNstvo
v lovu RiB s PlovCeM
Za MlaDe
Svetovno prvenstvo je potekalo 7. in
8. avgusta, 2022 v Radečah.
V kategoriji U-15 je sodelovalo 44 tekmovalk in
tekmovalcev. Sodelovala je tudi članica Ribiške družine
Litija, Julija Savšek. Dosegla je odlično, sedmo mesto.
Njen trener je Jani Hauptman.
Iskrene čestitke!

sveta Maša oB 50. oBletNiCi tRagičNe sMRti
jaNeZa kotaRja

Dore MLAKAR

koNčaNa 47. seZoNa olMN Na tRavi litija

šD Yu teaM PoNovNo osvojil DvojNo kRoNo

LESTVICE:
PRVA LIGA
1. ŠD YU TEAM
2. KAVARNA PRI MOSTU
3. SALETRANS&TIMV.
4. ŠD LIK GAS BAR
5. JANG BOJS
6. DINOTEC BAZENI
7. ŠD HOTIČ
8. OMAHEN TRANSPORT
9. ŠD SAVA
10. ŠD JANČE
11. ŠD DOLE

20
20
20
20
20
20
20
22
20
20
20

17
12
11
9
6
7
7
7
6
5
5

2
5
4
2
5
2
2
2
4
5
3

1
3
5
9
9
11
11
11
10
10
12

92:35
94:60
62:34
57:53
51:66
54:71
55:55
51:59
40:63
60:82
46:84

53
41
37
29
23
23
23
23
22
20
18

DRUGA LIGA
1. FC JANČE UNITED
2. LOG UTD
3. ŠD PREŽGANJE
4. NK DOLINA
5. ŠD SITULA VAČE
6. ŠD POLŠNIK
7. LIBERGA
8. KŠD VELIKA ŠTANGA
9. ND SOKOLI

16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
10
8
7
7
6
5
0

1
1
1
1
2
2
1
2
1

3
4
5
7
7
7
9
9
15

63:31
66:36
52:44
43:51
39:42
42:44
24:34
35:42
13:53

37
34
31
25
23
23
19
17
1

VETERANSKA LIGA
1. ZL CARGLASS
2. BHD TEAM
3. SAVA
4. HOTIČ
5. JANČE
6. POLŠNIK
7. PREŽGANJE

12
12
12
12
12
12
12

12
8
8
5
4
4
1

0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
7
8
8
11

82:20
36
52:37
24
51:36
24
55:48
15
35:62
12
24:58
12
10:48
3
Denis FURMAN

Dom Tisje Šmartno pri Litiji se nahaja v prijetnem zavetju narave. Obkroža nas
nedotaknjen gozd in zelene površine, ki smo jih oblikovali v prijetne kotičke za
naše stanovalce in obiskovalce
doma. Raznovrstne rastline krasijo
medoviti park, kjer nas ob sprehajalni poti spremljajo cvetoče vrtnice. Zelišča in
dišavnice se razprostirajo v zeliščnih vrtovih in
bogatijo naše čute. Prijetna senca visokih dreves
pred vhodom v dom pa ponuja prijetno zavetje za
različne aktivnosti na prostem.
Toplo poletno julijsko jutro smo izkoristili za prijetno druženje na svežem zraku, povezali smo telesno aktivnost in druženje v našem parku, zbralo
se je lepo število stanovalcev. Ob prijetni glasbi
smo izvajali vaje za razgibavanje telesa in sprostili
mišice, dihalne vaje so nam napolnile pljuča s kisikom, ki so ga celice raznesle po celem telesu,
zato smo se počutili bolj sproščeno. Gibanje na
prostem in sončni žarki pripomorejo k dvigu telesne odpornosti in psihofizičnih sposobnosti. Po
vadbi so pevci domskega pevskega zbora zapeli,
pod vodstvom glasbenice in stanovalke doma, gospe Marine Aparnik. Po aktivnem dopoldnevu so
nam postregli še s sladoledom in ledeno kavo.
Prijetno razpoloženi in veseli pogostitve smo se
razveselili toplih sončnih žarkov in že snovali naslednje podobno druženje v zelenem bogastvu
našega doma.
Branka PIHLER, fizioterapevtka
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude React-EU

Zaključek PRve FaZe PReNove eNote gRajske gosPe
MatičNega DoMa tisje

pridobili prostor za garderobe v kuhinji. Vsi prostori imajo nove tlake,
električne inštalacije, ogrevanje,
prezračevanje, razsvetljavo, talne
obloge, opravljena so bila tudi slikopleskarska dela.
Vrednost izvedenih gradbeno-obrtniških del prve faze, ki bodo financirana iz pobude React-EU, znaša
nekaj manj kot 325.000 EUR.
Dobava in montaža lesene opreme
bo med 8. in 14. avgustom 2022.
Druga faza obnove se bo pričela konec meseca avgusta, ko bomo nadaljevali z obnovami sob in skupnih
prostorov na enoti Grajske gospe v
gradu.
Skrbnica projekta:
Mojca OCEPEK

Konec julija 2022 smo zaključili z gradbeno-obrtniškimi deli prve faze prenove enote Grajske gospe. Izvedena je bila obnova
4 sob, v katere so se vgradile kopalnice.
Sobe so opremljene s sodobnim sestrskim
klicnim sistemom in tablicami za beleženje
opravljenih storitev. Preuredil se je prostor,
ki bo namenjen domski kapeli, vgradilo se
je novo stranišče za zunanje obiskovalce.
Na podstrešju se je izdelala »server« soba.
Ob izvajanju del smo obnovili tudi skupno
kopalnico ter z novo ureditvijo prostorov

pomisli, predno (za)parkiraš

#nezaparkiraj

Kogar imaš rad, nikoli ne umre…
Le daleč, daleč je…

"Tiho, mirno si zaspala,
niti zbogom nisi rekla...
Odšla si v svet brez bolečin,
nate bo ostal le lep spomin ..."

Ni smrt tisto, kar nas loči.
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena so razdalje, kraj in čas.

(Tone Pavček)

Mila Kačič

Petra

Z a h va l a
Od nas se je za vedno poslovila
naša draga mama, babica in prababica

ANTONIJA RAMŠAK
roj. Kraševec,
iz Gabrske Gore.
7.3.1939 – 8.8.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete
maše. Posebno se zahvaljujemo vsem zaposlenim v Domu Tisje.
Iskrena hvala gospe Mateji in Aljažu Strmljan za ganljive besede ob
slovesu. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Romanu Ivanetiču
za lep poslovilni obred, trobentaču, pevskemu zboru, pogrebnemu
zavodu KSP Litija in vsem, ki ste jo pospremili na njeni poti k
večnemu počitku.
Pogrešali te bomo!
Hčerki Nežka in Mari z družinama, vnuki in pravnuki

Z a h va l a

Z a h va l a

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, očka in dedek

Tiho in nepričakovano nas je zapustila
naša ljuba mami in mama

IVAN MLADENIČ

DOROTEJA CVETNIČ

iz Litije.
12.12.1948 – 20.7.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za vso pomoč, darove, izrečena sožalja, stisk rok in
toplih objemov v teh težkih trenutkih. Zahvala tudi KSP Litija za
organizacijo in raztros, pevcem, trobentaču in OZ VVS Litija.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

iz Litije.
5.2.1944 – 21.7.2022

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za vsa izrečena sožalja, vzpodbudne misli, sveče in cvetje.
Hvala tudi vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji
poti.

Žalujoči: žena Marija, hči Alenka z družino in sin Matjaž z družino

Helena z družino

Kogar imaš rad, nikoli ne umre…
Le daleč, daleč je…

Kogar imaš rad, nikoli ne umre…
Le daleč, daleč je…

(Tone Pavček)

(Tone Pavček)

Z a h va l a

Z a h va l a

Ob boleči izgubi dragega očeta in dedka.

JOŽEF ŠUŠTAR
iz Golišč, Kresnice.
19.9.1946 – 18.7.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, pisno in ustno
izrečena sožalja. Hvala vsem za pomoč in podporo, ki ste nam jo
nudili v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se pogrebni službi KSP
Litija, g. Stanetu Lemut, pogrebcem, g. župniku iz Vač za lepo
opravljen obred, pevcem in trobentaču za zaigrano poslovilno
pesem. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Tiho se je poslovila

IDA KRAMPUŠEK
25.2.1930 – 20.7.2022

v SpOmin
Letos mineva 10. let od smrti našega dragega očeta.

JURO KATIć

Iskrena hvala vsem, ki ste ji v zadnjih letih s svojim obiskom
polepšali dneve v domu. Za vse trenutke, ki jih je preživela z vami,
vam je bila neizmerno hvaležna.
Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu.

Oče, v naših srcih boš vedno z nami.
Vsi njeni

Hčerka in sin

Z a h va l a

Z a h va l a

Odšel je naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustila naša ljubljena
žena, mami, hčerka, sestra in teta

Vsi njegovi

Ni res, da si odšla, nikoli ne boš.
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljala v tišini!

Z a h va l a
Tiho se je poslovila naša draga mama, babica in prababica

JOŽEFA SERUČAR
iz Šumnika pri Polšniku.
3.6.1928 – 6.7.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom in znancem za darovane sveče in svete maše
ter izrečena sožalja.

Hčerke z družinami

Zavedamo se mi sedaj,
da življenje prehitro mine,
vendar pusti vedno,
le najlepše spomine.

MATJAŽ ŽUPANČIČ
21.6.1937 – 19.7.2022

Ob izgubi našega dragega Matjaža, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
ste z nami v najtežjih trenutkih. Zahvaljujemo se vsakemu posebej, za
topel stik roke, za tople objeme, pozitivne besede ter izrečena sožalja.
Hvala pogrebni službi KSP Litija za vso pripravo in obred slovesa.
Hvala vam gospod župnik za vse izrečene besede in opravljen obred.
Hvala pevcem za tako čudovito zapete pesmi in hvala vam trobentač
za tako lepo zaigrano Tišino. Vsa zahvala tudi zdravnici dr. Juteršek,
patronažnemu oddelku ZD Litija, posebej patronažnima sestrama Nati
in Vanji ter celotnemu oddelku na UKC Ljubljana – Kirurške okužbe
za vso pomoč in požrtvovalnost. Resnično hvala vsem, ki ste ga imeli
radi in vam bo ostal v lepem spominu. Zapustil nas je velik človek v
pravem pomenu besede. Hvala ti, naš dragi Matjaž, da smo te imeli
čast spoznati in deliti s teboj dragocene trenutke.
Vsi tvoji - Radi te imamo.

ROMANA REPOVŽ
iz Polšnika.
28.1.1968 – 15.7.2022

Ob boleči izgubi naše ljubljene Romane se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste bili z nami v
najtežjih trenutkih. Hvala MPZ Polšnik, Žigi Toriju za zaigrano pesem,
župnikoma Marku Mrlaku in Petru Bregarju, Olgi za lepo sestavljen
govor in vsem ostalim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni
ČEPRAV SI NAS MNOGO PREZGODAJ ZAPUSTILA,
NE BOMO TOŽILI, KER SI ODŠLA,
AMPAK BOMO HVALEŽNI,
KER SI BILA.

Navodila za oddajo ZAHVALE
ali V SPOMIN v časopisu OBČAN

Z a h va l a

Z a h va l a

V 67. letu starosti se je poslovila od nas

ob odhodu naše mami, mame in sestre

MAJDA ŠTEFANEC

Slavice hauptman

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo
intenzivnemu oddelku in vsem osebju na Nevrološki kliniki. Hvala
tudi pogrebni službi, pevcem in g. župniku Marku Mrlaku za lepo
opravljen obred ter ge. Marjani za ganljive besede slovesa. Hvala
vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsem in vsakemu posebej, ki ste v tem času z nami delili misli, občutke,
objeme, tolažilne besede in darove, iskrena hvala. Zahvaljujemo se
dr. Plaskanovi, g. župniku, govorniku, pevcem, trobentaču, pogrebni
službi, savskim gasilcem, sosedom, sorodnikom, prijateljem in
sodelavcem.

Žalujoči: vsi njeni

Melita, Niko, Tjaša, Nika in Ljubo

iz Šmartnega pri Litiji.

iz Save.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

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

14  OBČAN - AVGUST 2022

ŠPORT

Novičke iZ Nk kResNiCe

TENIS KLUB AS

Konec meseca avgusta se pričenja nova tekmovalna sezona v nogometu v ligah MNZ
Ljubljana. Članska ekipa NO
Kresnice se pripravlja na novo
tekmovalno sezono s prijateljskimi tekmami. Odigrane so bile tekme z NK Moravče,
NK Kamnik in NK Ihan. Tekme so pokazale
trenutno formo naših igralcev, izkupiček bi
bil lahko boljši, če bi imeli popolno ekipo.
Mlajše selekcije začnejo s tekmami v začetku septembra.
Sušno obdobje v poletnem času je na igrišču NK Kresnice povzročilo veliko škode, še
dodatna škoda pa je nastala zaradi okvare
črpalke za namakanje igrišča.
Dobra novica pa je, da bo v mesecu avgustu izvedena menjava 40 let stare salonitne strehe športnega doma. Investitor del je občina Litija.
Jože KOVIČ

BoR aRtNak s PolFiNaloM PolePšal
litijski teNiški PRaZNik

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

PRiPRave Za Novo seZoNo

Kot prvi so priprave na novo sezono začeli člani. Pridružili so se jim tudi mladinci
in nekaj kadetov. Trenirajo štirikrat tedensko in igrajo prijateljske tekme. V začetku
avgusta so s treningi začele tudi ostale selekcije. Tako je je zasedenost igrišč vsakodnevna in spet je vrvež v športnem parku.

MeDNaRoDNi tuRNiR člaNov

as teprom arhitekti

NK JEVNICA
V soboto 6.8.2022 smo organizi- NK ORMOŽ
rali turnir štirih prijateljskih ekip,
ki so vsaka z vsako odigrali 2 x
20minut.
Na turnirju so sodelovali : GNK
Bratstvo 1918 Bosanska Krupa, NK
Ormož, NK Škofja Loka in NK Jevnica. Po zelo izenačenih tekmah je NK ŠKOFJA LOKA
GNK BRATSTVO
na koncu prvo mesto osvojila ekipa
NK Jevnica, drugo je pripadlo GNK
Bratstvo in tretje NK Škofja Loka.
Vse tri ekipe so prijele pokale, ki
jih je podelil župan Litije Franci Rokavec. Po končanem turnirju se je
na ploščadi ob glasbi nadaljevalo
druženje ekip in gledalcev.
Za uspešno organiziran in izveden turnir gre velika zahvala UO NK Jevnica, PGD Jevnica in našim simpatizerjem, ki so s prostovoljnim delom
pomagali in skrbeli, da je vse potekalo po začrtanih poteh. Še enkrat več
smo dokazali da skupaj s povezanostjo in pravim odnosom lahko postavimo visoke meje prostovoljstva, ki vlada v JEVNICI.
Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

ŽENSKI ROKOMET

člaNska ekiPa

Igralke članske ekipe so po poletnih individualnih treningih 1.
avgusta skupaj začele priprave
na novo sezono. Punce so motivirane in odločene, da presežejo lansko uspešno sezono, ki so
jo končale na odličnem 5. mestu v 1. državni
rokometni ligi. Domačim navijačem se bodo
predstavile že v 1. krogu letošnjega državnega
prvenstva, v soboto 10.9.2022, ko bo v Litiji
gostovala zasedba ŽRD Mlinotest Ajdovščina.
Vabljeni na tekmo.

Začetek treningov za mlajše selekcije

V drugi polovici avgusta bosta s
treningi pričeli tudi ekipi kadetinj in starejših deklic, medtem
ko bodo mlajše selekcije začele
v začetku septembra. Kot v preteklih sezonah bodo tudi letos prvi treningi na
zunanjih površinah, izven športne dvorane, kjer
dekleta pridno delajo na vzdržljivosti.
Naši najmlajši športniki in športnice, mini rokometašice in mini rokometaši bodo s treningi
začeli v začetku šolskega leta. S treningi mini
rokometa bomo pričeli drugi teden septembra na OŠ Litija in OŠ Gradec. Vabljeni,
vsi, tako deklice kot dečki, stari od 6 do 11
let (1. do 5. razred OŠ), ki si želite spoznati atraktivno igro z žogo, da se priključite

V teniškem klubu AS LITIJA smo od 10. do 17. julija po sedmih letih znova gostili profesionalni turnir serije WTT z nagradnim skladom 15 000 $. Na turnirju je nastopilo
vsega skupaj 64 igralcev iz 19-tih držav, tako smo med drugimi v Litiji videli igralca iz Argentine,
ki sta bila tudi 1. in 2. nosilec turnirja, iz ZDA, Brazilije, Avstralije, Rusije, Nemčije, Francije, Italije, Madžarske, Ukrajine, Belorusije, Češke, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Litve, Grčije,
Makedonije in Slovenije. Na turnir se je sicer prijavilo preko 600 igralcev iz celega sveta, vendar
lahko vsak organizator sprejme le 56 najvišje uvrščenih igralcev. Od tega se jih je 32 merilo
v kvalifikacijah z 8 prostih mest v glavnem turnirju,
kjer so se potem pridružili 24-tim direktno uvrščenim tekmovalcem. Med dvaintridesetimi nastopajočimi v glavnem turnirju smo lahko spremljali tudi
šest Slovencev. Najdlje izmed vseh se je prebil ravno
naš mladi up Bor Artnak, ki je po odmevni zmagi
na WTT turnirju v Sarajevu tokrat prišel do polfinala,
kjer ga je ustavil kasnejši zmagovalec turnirja Oleksandr Ovcharenko, ki je kasneje slavil še na turnirju v
Radomljah. Poleg Bora so nastopili še Matic Križnik,
Filip Jeff Planinšek, Jaka Tomažin, Jan Dimitrijevic in
Sebastian Dominko, ki je po opravljenih kvalifikacijah
prišel vse do četrtfinala. Turnir je potekal v izjemno
dobrem vzdušje, ki je vrhunec doseglo vsakič med
srečanji Bora Artnaka, ki je z odličnimi predstavami
privabljal iz dneva v dan več publike. Bor je še enkrat
dokazal, da zares spada med najboljše mladince na
svetu. Po vrsti je v treh dramatičnih trilerjih ugnal Petra Frajto (490 ATP), Filipa Jeffa Planiška (1082 ATP)
in Marco Brugnerotta (613 ATP) in tako s polfinalom
osrečil razpoloženo domačo publiko. Ravno tekma za
polfinale proti italijanskemu igralcu Marcu Brugnerottiju, ki je bil tudi 6. nosilec turnirja, je bila prava
drama, saj je Italijan v 3. nizu vodil še s 5:2 in imel 3
zaključne žogice in imel praktično zmago že v žepu,
a se je Bor Artnak ubranil in naredil pravi preobrat,
ter na koncu slavil s 6:7 6:1 7:5. V nedeljski finale se
je poleg Ovcharenka prebil tudi 1. nosilec Argentinec Juan Pablo Paz. V napeti tekmi polni preobratov
je s končnim rezultatom 6:1, 6:7, 6:3 slavil obetavni
20-letni ukrajinec, ki je na lestvici ATP uvrščen na
432. mesto.
Bor Artnak in Nik Razboršek sta na turnirju združila moči v igri dvojic, a jima je žreb že v 1. krogu
namenil 1. nosilca turnirja, ki sta bila uspešnejša od
naše dvojice. Glede na to, da je bila to prva skupna
tekma Bora in Nika pa
sta naša igralca nudila močan odpor in s
številnimi atraktivnimi
potezami kljub poraas teprom d.o.o.
zu navdušila domačo
publiko.
3D Vizualizacija
Arhitekturno projektiranje
Gradbeni nadzor
Da je turnir izrednega pomena za mlade
tekmovalce, ki vstopajo v svet profesionalnega tenisa, pove
tudi dejstvo, da se je
Bor Artnak z zmago
na turnirju v Sarajevu
in s polfinalom v Litiji
prebil že med Top 800
najboljših na svetovni
info@teprom.si
www.teprom.si
01 898 08 05
Savska Cesta 5, 1270 Litija
ATP lestvici in to samo
z dvema odigranima
turnirjema! Medtem je še vedno med najboljšimi TOP 20 mladinci na svetu. Bor Artnak je že
prejel tudi vabilo selektorja članske Davis cup reprezentance Grege Žemlja in bo 16. in 17.
septembra v Portorožu, ob Aljažu Bedenetu, zastopal slovensko reprezentanco v boju proti
reprezentanci Estonije. Vse ljubitelje tenisa že sedaj vabimo v Portorož, kjer se bo istem terminu
odvijal tudi ženski WTA turnir.
Turnir je uspel v vseh pogledih, tudi tuji igralci, ki so zapolnili vse proste spalne kapacitete v
občini, so bili zelo zadovoljni in nekateri celo presenečeni nad samo organizacijo in obiskom
gledalcev, glede na to, da Litija sodi med najmanjše občine, ki se lahko ponašajo z organizacijo takšnega tekmovanja. To seveda
brez pomoči številnih sponzorjev in
donatorjev ne bi bilo izvedljivo. Zeleno
luč je prižgala Občina Litija, ki je prva
podprla ta projekt in s tem postavila
temelj, na katerem smo lahko začeli
graditi.

treningom. Vadba mini rokometa za deklice,
kot tudi za dečke, od 1. do 4. razreda poteka
2-krat tedensko v okviru podaljšanega bivanja
v šoli. Staršem tako ni treba skrbeti za prevoz
na vadbo. Vadba bo v Športni dvorani Litija in
tudi v telovadnici na OŠ Gradec. Otroci na treningih spoznavajo osnove igre in rokovanja z
rokometno žogo, ob tem pa tudi stkejo nova
prijateljstva.
V našo sredino vabimo nove članice in člane.
Pišite nam na info@zrd-litija.si, kaj vas zanima,
da se boste lažje odločili za vključitev vaše
deklice v našo zdravo rokometno druščino in
spremljajte našo spletno stran www.zrd-litija.si
in FB stran.

Naše reprezentantke

Letošnje poletje je bilo
za mlajše slovenske reprezentantke zelo delavno. Konec meseca
junija je v Celju potekalo svetovno prvenstvo
za mladinke, v začetku
avgusta pa v Skopju
svetovno prvenstvo za
kadetinje. Naši igralki,
Tinkara Kogovšek in Saša Posega sta bili članici obeh reprezentanc, ki sta se borili med svetovno elito. Čestitke!
Tjaša BAJC,
ŽRD Litija

Ob tej priložnosti se Tenis klub AS
Litija še enkrat zahvaljuje vsem
sponzorjem in donatorjem, ki so
omogočili organizacijo turnirja,
še posebej Občini Litija in Mestni
skupnosti Litija, poimenskemu
glavnemu sponzorju HERZ d.o.o.,
in ostalim sponzorjem KOPIT d.o.o.,
PREDILNICA LITIJA d.d.,
BAREDE d.o.o., DR. PROJEKT d.o.o.,
ME-JAN d.o.o.,
AS TEPROM ARHITEKTI d.o.o.,
TIRING d.o.o., HÄFELE d.o.o.,
LUMENIA d.o.o., DS TEAM
spletne storitve Dejan Simić s.p.,
AB SPORT d.o.o., MATTS d.o.o.,
NEPREMIČNINE.NET, PLANIS d.o.o.
Iskrena hvala vsem!
Skupaj zmoremo!

Melita POGLAJEN

OBČAN - AVGUST 2022  15

KRIŽANKA / DRUŠTVA / OBVESTILA

nagradna križanka

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

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

GLINASTA
OTROŠKA
PIŠČALKA

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

IZ DELA RKS OZ LITIJA

22. ČRKA
ABECEDE

IZKLJUČENOST
IZ
CERKVE

DANSKA
TOVARNA
IGRAČ

GROBO
PREBIVALEC
BALKANSKO
TATARSTANA
SUKNO

KRISTUSOV
SODNIK
(PONCIJ)

LETOVANJE OTROK V MPD
FRANKOPAN PUNAT, OTOK KRK

Prva skupina otrok je odšla na letovanje v
Punat, letovali so od 3.7. – 13.7.2022. Letovalo
je 36 otrok, za katere so skrbele 3 vzgojiteljice, Andreja, Anita in Ivi. Na letovanju je bilo

TUJE
ŽENSKO
IME

IME
GLASBENIKA
SHANKARJA

organiziranih veliko aktivnosti. Otroci so plavali, supali, igrali družabne igre, telovadili, starejši
fantje so se povzpeli na hrib nad Punatom, od

AVSTRIJSKA
POROČEVAL.
AGENCIJA

JEZERO NA
KITAJSKEM

SLABE ODEJE
TEKOČINA
V ŽILAH

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ALUMINIJ

TIRNICA

GLAVNI
ŠTEVNIK

ZAČETEK
ABECEDE

KRUTI RIMSKI
CESAR

PROSTOR ZA
SEKANJE

NORVEŠKI
RAZISKOVALEC

NAŠ
JADRALEC
(TOMAŽ)

AMERIŠKI TENISAČ (ARTUR)
ZGOLJ

IVAN
SIVEC

TONE
FORNEZZI

BREZPLAČNO LETOVANJE
OTROK V MZL RKS
DEBELI RTIČ

Rdeči križ Slovenije vsako leto pripravi plane
letovanj socialno ogroženih otrok z namenskimi sredstvi FIHO in namenskimi donatorskimi
sredstvi – Radio 1, akcije Pričarajmo nasmeh,
Peljimo jih na morje in Teden dobrodelnosti.
Podjetje TUŠ je letos že 20. leto zapored namenilo sredstva za brezplačno letovanje 500
socialno ogroženih otrok. Z namenskimi sredstvi bo v MZL Debeli rtič brezplačno letovalo
kar 880 otrok.
Strokovne službe so za otroke na tedenskem
preživljanju počitnic pripravile pester animacijski program, ki spodbuja nova spoznanja,
smeh in sprostitev, številne ustvarjalne delavnice in različne športne aktivnosti, izlet z ladjico,
kopanje in učenje plavanja, zabava z glasbo in
plesom in še in še. Za mnoge otroke so to edine počitnice, ki jih lahko preživijo brezskrbno,
mnogi med njimi pa tudi prvič vidijo in zaplavajo v morju.
Po razdelilniku je iz našega območja letovalo
12 otrok v terminu 13.8. – 20.8.2022. Predloge za letovanje otrok so nam poslali iz krajevnih organizacij.

PREJEM PREHRANSKIH
PAKETOV

Prejeli smo prehranske pakete FIHO skupaj s
pralnim praškom. Prostovoljci krajevnih organizacij jih bodo v mesecu septembru razdelili
pomoči potrebnim.
Danica Sveršina in Irena Videc

IME
SMUČARKE
MAZE

ODISEJEV
OČE

MESTO NA
KITAJSKEM

KISIK

»Letovanje je za otroke posebno doživetje,
posebno pa še za otroke iz socialno šibkih
družin. Predvsem pa je pomembno medsebojno
druženje, pogovori, tkanje prijateljskih vezi in
čim več lepših preživetih in doživetih dni.« V
Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli
rtič si prizadevajo, da bi bilo bivanje otrok čim
bolj pestro, zanimivo in razgibano.
Na 7 dnevno letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču, ki poteka od 16.8. – 23.8.2022
smo sprejeli 40 otrok, za njih skrbijo 4 vzgojitelji. Utrinke njihovih doživetij vam pokažemo
prihodnjič.

IME
SLIKARJA
ŠUBICA

FRANCOSKI
PESNIK (PAUL)

VRSTA UMETNE
SMOLE

DVANAJST
MESECEV

LETOVANJE V MZL RKS
DEBELI RTIČ

NADALJEVANJE
GESLA

OTOK V SR.
JADRANU

NORVEŠKI S.
SKAKALEC
(LJOKELSOY)

OZEBLINA,
OZEBEK

BOJAN
ČOTAR

koder je čudovit razgled na Krk, Plavnik, Cres
ter na manjši otok Košljun. Otroci so uživali na
izletu z ladjico v mesto Krk. Organizirane so
bile štafetne igre, delavnice Aikida, večerno kopanje, Pokaži kaj znaš, športne igre… Letovanje
je za udeležence prehitro minilo.

MAŠČOBA
V ŽIVČNIH
CELICAH

LOJZE
OKROGAR

KONRAD
ADENAUER

ŠVEDSKO
IME ZA
TURKU

LETOVANJE 2022

SPANEC,
SEN

STARO LETALIŠČE PRI
MÜNCHNU
MORSKI RAK
BREZ KLEŠČ

BALKANSKI
NARODNI
PLES

ROGONOSEC

Počitnice so čas brezskrbnega
veselja, druženja, novih doživetij,
izletov in uživanja v radostih ob
morju. Pri tem ne gre le za to, da
se naužijejo morja, gre tudi za druženje s sovrstniki, 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 Litija poleg tradicionalnih oblik pomoči
socialno ogroženim družinam organizira letovanja otrok in starostnikov.
RKS OZ Litija je tudi v letošnjem letu organiziralo letovanje. Otrokom je bilo omogočeno letovanje po najnižji ceni, nekateri pa so letovali
celo brezplačno.
Da smo lahko omogočili staršem otrok najnižji
prispevek za letovanje, nam je omogočil ZZZS
ter z namenskimi sredstvi tudi Občina Litija.
Z Zdravstvenim domom Litija sodelujemo že
vrsto let, predvsem pri organizaciji in izvajanju zdravstvenega letovanja otrok, sodelovanje
z ZD pa poteka tudi pri drugih nalogah s področja dejavnosti RKS OZ Litija.

TOVARNA
V
CELJU

STARORIMSKI
PESNIK

MALI OGLASI

ODDAM enosobno stanovanje
25 m2, pritličje, lastni vhod.
Telefon: 031 670 737

Jože Vizlar številka: 261

KEMIJSKI
ZNAK ZA
DUŠIK

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

Prodam salon 46 m2, frizerska
dejavnost, kozmetična dejavnost.
Zainteresirani pokličite 041 810 844.
Lokacija Šmartno pri Litiji.

sestavil:

DEL BENCIN.
MOTORJA

SKLADATELJ
SAVIN

POVRŠNI
PRETEKLI ČAS

GRŠKA
ČRKA

TONE
SVRŠINA

AVTO
OZNAKA
ŠPANIJE

ANTON
ČEHOV
MODEREN
PLES

NAPOVED
ČLOVEKOVE
USODE IZ ZVEZD
13. ČRKA
ABECEDE

NADALJEVANJE
GESLA

TROPSKA
KUKAVICA

Težje besede: MIELIN, ASHE, IPIN, TIEN, VERLAINE,
ROAR, IGELIT
Izžrebanci križanke št. 260 bodo prejeli Bon za striženje
10,00 EUR, Frizerstvo in Make-up Renata s.p.. Bon bodo
izžrebanci prejeli po predhodnem dogovoru na gsm: 041
719 444 (Aco J.) v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.

1. Igor Josipovič, CKS 5, Litija
2. Aleš Godec, Jerebova ulica 6, Litija
3. Babša Nejedly, Prisojna 2, Litija

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 261 pošljite najkasneje do 8. 9.
2022 na naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39,
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico
časopisa Občan.

POLICIJA SVETUJE IN OPOZARJA
Začetek šolskega leta

Ob začetku šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu, zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh
pomembna naloga policije. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na šolski poti
varni!

Bodi preVIDEN - nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu

V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev. V nekaj primerih vozniki osebnega avtomobila niso upoštevali prednosti pešca, ki je
pravilno prečkal vozišče na zaznamovanem prehodu, nekaj pešcev pa je umrlo zato, ker so
povzročitelji nesreče vozili prehitro. Voznike zato opozarjamo, naj bodo bolj pozorni na pešce!
Pešcem pa svetujemo, naj poskrbijo za lastno varnost tako, da so na cestah še posebej previdni
in vidni.
Voznike osebnih avtomobilov zato opozarjamo, naj bodo pozorni na pešce, še posebej pred
zaznamovanimi prehodi in na drugih območjih, kjer se pešci pogosto zadržujejo. Voznike še
opozarjamo, naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram in naj dosledno upoštevajo
omejitve hitrosti.
Pešce pa opozarjamo, naj poskrbijo za lastno varnost in upoštevajo cestnoprometne predpise.
Na cestah naj bodo zelo previdni in vidni.

Hitrost – počasneje je varneje!

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot
so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.
Področje hitrosti je zato
ključno za zagotavljanje
Javno glasilo OBČAN
boljše prometne varnosti.
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
Bodite odgovorni in priMinistrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
lagodite hitrost!
Časopis brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.
Vozniki, prilagodite hiIzdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
trost svoje vožnje veljavCDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,
nim omejitvam, pa tudi
tiskarna.aco@siol.net,
obcan@siol.net
svojemu
vozniškemu
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
znanju in izkušnjam ter
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
razmeram na cesti!
Naklada: 5.850 izvodov
(vir: spletne strani www.
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso
policija.si )
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
Danijel Stanojevič,
objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.
Policijska postaja Litija

eNoteDeNski PRePlet čRk, BeseD, glasBe, RisB
iN sRčNiH ljuDi PoD kRošNjaMi

Po dveh letih premora (covidnega, da ne bo pomote), so letos zopet završale krošnje
v Hiši Juvan v Tepah. Pogrešali smo že prijetne kulturne večere v ambientu, ki vedno
navduši obiskovalce. Nedeljski večer je bil čas za začetek in zaključek. 24. julija smo
se srečali z umetnico Pšenico Kovačič, ki je v galeriji razstavila svoje risbe. Skozi umetnost smo spoznali njeno ljubezen do živali ter srčno in prijetno sogovornico. Z glasbo
je dogodek popestrila odlična mlada glasbenica Nika Zore. Veseli smo bili, da je svojo hčerko na
Polšnik pospremil njen oče, Jani Kovačič, ki nam je na druženju ob koncu dogodka tudi zaigral in
zapel, kot zna le on. Ponedeljkov večer je s svojo, prav posebno poezijo napolnil Šentlambertčan
Boštjan Grošelj, ko ni manjkalo razmišljujočih in nagajivih
misli. S kitaro ga je spremljal Bojan Kovač. Odlična glasbena skupina Noreia je navdušila v torek zvečer, ko smo
uživali ob zvokih irske glasbe in slovenskih ljudskih prirejenih na dude, piščali vseh vrst in tudi žlice. Tone Partljič je
vrhunski pripovedovalec, iskren in razmišljujoč človek, ki
tudi nezanimivo zgodbo naredi izredno privlačno in zabavno. Z nami je kot literarni sredin gost delil svoje življenjske
prigode skozi črtice in seveda je večer prehitro minil. Pravljice za vse generacije iz ust pripovedovalca Roka Kušlana
zvenijo privlačno in zabavno in četrtkov večer je
prinesel kar nekaj poučnih zgodb. V petkovi urici
druženja sta nas s pesmimi, ki božajo našo dušo,
razvajala odlična pevka Maruša Zmrzlak in kitarist
Matej Fele, ki mu prsti kar plešejo po strunah. Od
ponedeljka do petka so imeli dopoldan čas zase
otroci, ki so uživali na ustvarjalnih delavnicah. Nastali so svečniki, lovilci sanj, igrali so šah, se frizirali, sestavljali so lego kocke, se pomerili v namiznem
tenisu… V četrtek jih je obiskala tudi knjižničarka
Aleksandra (Knjižnica Litija), ki jim je prebrala
pravljico o gosenici in gosenice so naredili tudi iz
papirja. Zaključek delavnic pa je bil zelo dišeč in
slasten, saj je po celi vasi dišalo po piškotkih. Delavnice so vodili srednješolci Mia, Jon, Hana, Gaj,
Nejc, Jan in Lana ter tudi s pomočjo nekaterih staršev skupaj preživeli poučne in nepozabne ustvarjalne ure. V soboto smo potovali po Namibiji. Družina
Kvapil iz Tep se je lani junija odpravila na potovanje
v Afriko. Špela in Pavel sta pripravila izbor fotografij
(vseh so naredili namreč preko 5000) in poldruga
ura pripovedovanja o nepozabnih dogodivščinah je
prehitro minila. In nedeljski zaključek… Zaključek
je bil v znamenju glasbe skupine Flora&Paris, ki so nas skupaj s pevcema Niko Zore in Žanom
Libnikom popeljali skozi melodije, ki so jih obogatila lepa besedila.
Bil je teden poln iskrivosti, predanosti, umirjenosti in občudovanj. Takšnih in drugačnih. Zelo
pomembno je, da smo ljudje različni. Da je življenje pestro, da raziskujemo, se dopolnjujemo in
vsak dan odkrivamo nekaj novega. In ta teden je bil tak. Pester in bogat. Hvala vsem gostom, ki
ste uživali pri nas na Polšniku in tudi mi z vami. Hvala
Boštjanu in Katarini Juvan za odličen izbor gostov in
gostoljubje. Hvala za trud in se že veselimo naslednje
leto.
Mateja SLADIČ Vozelj

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-20.00
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA Z
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI LL VIVA LITIJA

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

Ponudba velja do konca avgusta 2022 oziroma do prodaje zalog.

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

»TOP CENE«

PAŠTETA GAVRILOVIČ 100 g
0,85 €

COCA COLA 1,5 L
1,19 €

NAVIHANČKI 500 g
1,49 €

MORTADELA OLIVE
9,69 €/kg

OLJE SONČNIČNO 1 L
2,89 €

BARCAFFE 500 g
5,69 €

RIBE IZOLA BR. 5/1
5,99 €

KRUH PASTIRSKI 1 kg
2,29 €

BLEJSKA SALAMA
6,99 €/kg

PIVO ALPEN 0,5 L
0,79 €

• 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.

AKCIJSKE CENE!
 JEČMEN V ZRNJU ZA KRMO
 KORUZA V ZRNJU ZA KRMO

0,365€/kg
0,430€/kg

 NPK 15-15-15 KAPPA
24,10€/vreča
 KAN 27 DUSLO, PANFERTIL od 22,37€/vreča

Odpiralni čas:

Od ponedeljka do petka:
9.00 - 17.00

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

V specializirani prodajalni
LL Viva izdajamo medicinske
pripomočke na naročilnico.

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

Kupon za

10 % popusta
VSE CENE SO Z DDV. KOLIČINE SO OMEJENE.

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

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

