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Iz urednIštva ...
Čeprav se zdi, da se življenje vrača v 
ustaljene okvire, tudi vsebina časopisa 
ne izžareva pestrejših novic. Še vedno 
pa pogrešamo več novic s področja 
športa, kulture, zabave... .  Zgodil se je 
težko pričakovani zaključek šolskih in 
obšolskih dejavnosti in s tem zaslužene 
počitnice, veseli smo prenovljene 
podružnične šole na Dolah, prav 
tako preseljene Upravne enote Litija. 
Želimo vam prijetne počitnice, da vsaj 
malo pozabimo na čas korone in se 
sprostimo ter naužijemo lepot prelepe 
Slovenije.
 Urednik Sašo Jovanovič 

Prispevke pošljite do 08.08.2020  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

ŽUPAN FRANCI ROKAVEC 
ČESTITAL NAJBOLJŠIM 

TENISAČEM TENIS KLUBA 
AS LITIJA 

Župan Franci Rokavec se je v torek, 7.7. 
2020 udeležil slavnostnega srečanja v 
Klubu AS iz Litije, ki so ga pripravili ob 
odmevnih dosežkih svojih igralcev. Ob 
tej priložnosti jim je podelil promocijska 
darila Občine Litija. Srečanja so se 
udeležili: Nik Razboršek, ki je osvojil 
naslov državnega članskega prvaka 
Slovenije v tenisu, Bor Artnak, ki je 

osvojil kar dva naslova in sicer je postal 
državni prvak do 16 let in državni prvak 
do 18 let, Žiga Šeško je postal državni 
prvak do 12 let ter Karmen Vrhovec, 
ki je postala državna prvakinja med 
veterankami. Vsem igralcem in igralki 
ter klubu čestitamo za imeniten dosežek 
in se jim zahvaljujemo za odlično 
promocijo Občine Litija.

13. OBČINSKI PRAZNIK V ZNAMENJU 
OTVORITVE POŠ DOLE

Osrednja priredi
tev ob praznova
nju trinajstega 
občinskega pra
znika Občine Liti
ja je bila združe
na s slavnostnim 
odprtjem preno
vljene Podružnič
ne osnovne šole 
na Dolah. Gost 
prireditve je bil 
minister za javno 
upravo Boštjan 
Koritnik, ki je tudi sicer občan naše občine. Poleg litijskega župana 
Francija Rokavca so se prireditve udeležili še: poslanec v državnem 
zboru Boris Doblekar, vodja sektorja za osnovno šolstvo na Ministr
stvu za šolstvo Mateja Dover Emeršič, direktor zavoda za šolstvo  
dr. Vinko Logaj, predsednica sveta krajevne skupnosti Dole Irena  
Bostič, ravnatelj Osnovne šole Gabrovka  Dole Igor Hostnik in  
vodja Podružnične osnovne šole Dole Tadeja Jesenšek ter številni 
starši, učenci in mnogi krajani in krajanke. (Foto: Marjan Janežič)

(Nadaljevanje na 2. strani)

SPOMIN NA DIRIGENTA 
CARLOSA KLEIBERJA

Avstrijska veleposlanica Sigrid Berka je 
z županom Francijem Rokavcem obiska
la grob Carlosa Kleiberja na Konjšici. Ta 
edinstven in svetovno znan umetnik bi 
namreč 3.7.2020 praznoval 90 letnico 
rojstva.

(Več na 2. strani)

upravna enota litija se 
je po skoraj štirih letih 

vrnila v stare,  
a prenovljene prostore

minister za javno upravo boštjan ko-
ritnik je skupaj z načelnikom mag. 
Francem Propsom in županoma Fran-
cijem Rokavcem in Rajkom Meser-
kom otvoril nove prostore upravne 
enote Litija. Slavnostnega dogodka 
se je udeležil tudi poslanec DZ Boris 
Doblekar. (Foto: MJU) (Več na 2. strani)

DONACIJA AKCIJE »MANJ SVEČK  
ZA MANJ GROBOV« 5.467,90 EUR za  

invalidski stopniščni vzpenjalec 
Premagovati ovire, ki nam jih nastavlja življenje, je izziv že zdrave
mu človeku, kaj šele bolnim, ponesrečenim ali gibalno oviranim. Prav 
zaradi slednjih, smo lahko še toliko bolj veseli, da nam je v tem letu 
uspelo, tudi s pomočjo akcije Manj svečk za manj grobov, izvesti na
kup invalidskega stopniščnega vzpenjalca. (Nadaljevanje na 2. strani)

vPIS učencev v ZLATO KnJIGO In KnJIGO nAJBOLJŠIH 
DOSeŽKOv v ŠOLSKeM LeTu 2019/20   (Več na 2. str.)

učencI vPISAnI v KnJIGO nAJBOLJŠIH DOSeŽKOv

učencI vPISAnI v ZLATO KnJIGO

(Foto: Marjan Janežič)

(Foto: Marjan Janežič)



(Nadaljevanje s 1. strani)

13. OBČINSKI PRAZNIK V ZNAMENJU 
OTVORITVE POŠ DOLE

V kulturnem programu so nastopali učenke in učenci POŠ 
Dole, mažoretke in vsestranski glasbenik, domačin Toni Povše. 
Ker je bil namen prireditve predstaviti lokalni utrip Oglarske 
dežele, je tudi za pogostitev poskrbel  lokalni ponudnik Povše 
Rok, ki vodi gostilno Pr'Krjan na Dobovici. Vrednost investici
je, ki se je pričela v lanskem mesecu maju, je 1.000.000,00 
eur. Izvedena je bila statična sanacija z ureditvijo prostorov v 
pritličju, z oddelkom za varstvo predšolskih otrok, v mansardi 
so se uredile dodatne učilnice za pouk osnovnošolcev in izved
la se je prizidava sanitarij ter dvigala. Prav tako se je celovito 
uredilo okolico  šole, vključno z javno razsvetljavo. Obnovljenih 
prostorov so se najbolj razveselili učenci in učitelji, ki so celot
no šolsko leto gostovali v zelo utesnjeni matični šoli v Gabrovki.
(Foto: Boris Doblekar)

(Nadaljevanje s 1. strani)

SPOMIN NA DIRIGENTA CARLOSA 
KLEIBERJA

Le malo ljudi ve, da je veliki dirigent avstrijskega rodu Carlos 
Kleiber našel zadnje počivališče v Sloveniji, in sicer v Konjši
ci v občini Litija. V času 
svojega življenja je tam 
preživel veliko srečnih ur s 
svojo slovensko ženo Stan
ko Brezovar. Kleiber bi svoj 
90. rojstni dan praznoval 
3. julija 2020. Avstrijska 
veleposlanica Sigrid Berka 
je ob tej priložnosti skupaj 
z županom Francijem Ro
kavcem obiskala grob tega 
edinstvenega umetnika in svetovljana, ki je umrl 13. julija 2004. 
KUŠD Konjšica in KS Konjšica sta vsako leto v njegov spomin 
organizirala spominski koncert.

(Nadaljevanje s 1. strani)

UPRAVNA ENOTA LITIJA SE JE PO 
SKORAJ ŠTIRIH LETIH VRNILA V STARE,  

A PRENOVLJENE PROSTORE
Minister Koritnik je v nagovoru poudaril, da je selitev izjemnega 
pomena, tako za stranke kot tudi zaposlene, saj so prostori za 
stranke prijaznejši in dostopnejši, hkrati pa zaposlenim omo
gočajo bolj kakovostno in učinkovito delo. Uporabnikom sto
ritev upravne enote bo tako zagotovljena večja zasebnost pri 
urejanju zadev, možnost individualne obravnave, predvsem je 
pomembno, da je storitev dostopna in prijaznejša starejšim, gi
balno oviranim osebam in staršem z vozički. To je bil tudi najve
čji očitek zagovornikom preselitve, ker lokacija v protorih bivše 
davčne to ni omogočala.

Območje Upravne enote Litija zajema širok krog uporabnikov 
javnih storitev, kar 21.293, ki spadajo pod Občino Litija, Občino 
Šmartno pri Litiji in del Občine Ivančna Gorica s petimi naselji. 
Organizacijsko je sestavljena iz Oddelka za upravne notranje 
zadeve ter Oddelka za prostor, kmetijstvo in splošne zadeve.
V nadaljevanju se je minister Boštjan Koritnik zahvalil zaposle
nim za trud ter dejstvo, da kljub tegobam, ki jih prinaša seli
tev, niso pozabili na 
prijaznost in strpnost. 
Dodal je še, da na 
Ministrstvu za javno 
upravo pospešeno mo
dernizirajo prostorske 
pogoje upravnih enot, 
kar prinaša boljše po
goje za delo zaposle
nim in lažje ter bolj 
učinkovito opravljanje 
storitev državljankam 
in državljanom. Vsem 
zaposlenim na upravni 
enoti Litija, predvsem 
pa vsem uporabnikom 
storitev, želimo prija
zno okolje ter prijetno počutje na novi lokaciji, v prostorih ob
činske stavbe.

(Nadaljevanje s 1. strani)

DONACIJA AKCIJE »MANJ SVEČK  
ZA MANJ GROBOV« 5.467,90 EUR za  

invalidski stopniščni vzpenjalec 
V letu 2015 se je Občina Litija priključila vseslovenski dobro
delni akciji »Manj svečk za manj grobov«, dve leti kasneje pa 
še Občina Šmartno pri Litiji. Začetnik akcije in koordinator je 
Fundacija Svečka iz Zagorja, ki je projekt iz zasavskih občin 
razširila po mnogih občinah širom Slovenije. Na območju ce
lotne Slovenije je v humanitarno, dobrodelno, pa tudi ekološko 
akcijo vključenih veliko organizacij, podjetji, društev ter skoraj 
500 prostovoljcev. Ti si dneve pred prvim novembrom rezervi
rajo za sodelovanje v tej solidarnostni akciji.
V petih letih smo na pokopališčih v občini Litija in na pokopali
šču v Šmartnem pri Litiji zbrali 26.500,00 eur. Z zbranimi sred
stvi smo kupili defibrilatorje za naselja po različnih krajevnih 
skupnostih v občini Litija ter najrazličnejše terapevtske pripo
močke za OŠ Litija, Podružnico s prilagojenim programom, Dom 
Tisje in Varstveno delovni center Zagorje  enota Litija. 
V letu 2018 je zbiranje sredstev potekalo v povezavi z reševalno 
enoto ZD Litija, ki je nameravala eno od reševalnih vozil opre
miti z invalidskim stopniščnim vzpenjalcem – goseničarjem. 
Zbranih je bilo 5467,90 eur, razliko do 7800,00 eur, kakršna 
je cena vzpenjalca, pa so dodali v ZD Litija. Pripomoček je na
menjen za transport bolnikov, ki živijo v večstanovanjskih hišah 
brez dvigal.

Prikaz delovanja tega prepotrebnega pripomočka so reševalci 
izvedli 29.6.2020 na parkirišču pri ZD. Poleg številnih prosto
voljcev, ki so pomagali pri zbiranju sredstev, so bili na dogodku 
prisotni še: župan občine Litija Franci Rokavec, župan občine 
Šmartno pri Litiji Rajko Meserko, poslanec v DZ RS Boris Do
blekar, direktorica ZD Litija Jožefa Kežar, predsednik Fundacije 
SVEČKA Primož Jelševar ter članice plesne skupine BIZONKE, ki 
so odplesale nekaj kavbojskih plesov. Večina od njih vsako leto 
tudi sodeluje pri zbiranju sredstev.
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ZAHVALA ZA NAKAZILO 
SREDSTEV ZBRANIH  

V AKCIJI MANJ SVEČK ZA  
MANJ GROBOV

Najlepše se vsem sodelujočim zahvaljujemo za donacijo 
sredstev v višini 5.467,90€, zbranih v akciji Manj svečk za 
manj grobov za pomoč pri nabavi stopniščnega vzpenjalca, v 
vrednosti 7.899,50 €.
Zahvala gre tudi vsem drugim  udeležencem, ki so sodelovali 
pri zbiranju sredstev.
Upamo, da bomo tudi v bodoče tako uspešno sodelovali.
S spoštovanjem in lep pozdrav!

Direktorica ZD Litija: Jožefa KEŽAR, dr.med.
spec. gin. in por.

Foto: Boris Doblekar

Foto: MJU

SUBVENCIONIRANJE VARSTVA 
PREDŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKEM LETU 

2020/21 V OBČINI LITIJA ZA OTROKE,  
KI NISO DOBILI VRTCA 

Občinski svet Občine Litija je na svoji 11. redni seji dne 
13.7.2020 sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvenci
oniranem varstvu otrok. Edina sprememba je ta, da se omenjeni 
Pravilnik podaljša še za naslednje šolsko leto 2020/2021.
Na podlagi sprejetega pravilnika, so do subvencioniranja upra
vičeni starši ali 
eden od staršev 
oziroma zakoniti 
zastopniki otro
ka, če izpolnjuje
jo vse naslednje 
pogoje:
  da imajo sku

paj z otrokom 
prijavljeno stal
no prebivališče 
na območju 
Občine Litija, 

 da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
  da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za 

katerega se uveljavlja subvencija,
  da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na 

območ ju Občine Litije (Ur.list RS, št. 107/11) v rednem raz
pisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v 
vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis 
zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine 
Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v 
kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna 
(so)financirati občina,

  da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status 
dijaka oziroma študenta,

  da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega 
starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrt
cu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziro
ma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega 
prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega 
okoliša.

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o 
dejanskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko 
plačujejo »privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih 
otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj na
vedenih pogojev prejeli 100 EUR mesečne subvencije, medtem 
ko tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogod
bo ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodni
kih), pa bodo prejeli 50 EUR mesečne subvencije. 
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 
2020/2021 uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni 
strani občine www.litija.si oziroma jo lahko dobijo na Občini Liti
ja, Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo 
vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, 
potrdilo o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potr
dilo o šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, da imata starša 
status dijaka oziroma študenta. K vlogi je potrebno predložiti 
tudi ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zaseb
nem varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 
2020/21 in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali 
popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v 
zvezi s subvencijo se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, 
občinska uprava tel. 01/8963438  Karmen Merela.

DOKONČNA UREDITEV MOSTU NA SAVI 
V času sanacije mosta na Savi se je poškodovala cestna in
frastruktura v neposredni bližini. V začetkun meseca julija je 
bila izvedena asfaltna preplastitev od mostu do železniškega 
podvoza ter na uvozu z magistralne ceste G2108. Postavlje
na sta bila tudi dva lesena kozolčka za oglaševanje zato, da 
se prepreči nepotrebno plakatiranje po leseni konstrukciji 
mostu.
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ORGANIZIRANO DRUGO SREČANJE VSEH AKTERJEV, KI SKRBIJO ZA 
KAKOVOSTNEJŠE ŽIVLJENJE STAREJŠIH V SRCU SLOVENIJE

ČETRTI PROTIKRIZNI KORONA PAKET POD STREHO

Center za socialno delo in patronažno službo, 
lansko leto pa so organizirali tudi Festival med
generacijskega povezovanja.
mitja bratun iz LAS Srce Slovenije je za za
ključek predstavil LAS razpis, katerega cilj je 
vključevanje ranljivih ciljnih skupin med kateri
mi so tudi starejši. Razpis bo odprt od 1. julija 
do 30. septembra 2020, na voljo je 300 tisoč 
EUR sredstev s 65% sofinanciranjem, projekt 
pa se lahko izvaja največ dve leti. 

Na srečanju se je izpostavilo predvsem potre
bo po izobraževanju, cilj pa je z majhnimi viri 
odpraviti težave, ki se pojavljajo. Naslednji ko
rak je priprava projektne ideje za prijavo na pri
hajajoči LAS razpis. V kolikor imate predloge, 
ki še niso prepoznani ali vas podrobneje zani
majo dobre prakse,  nam pišite na anita.mol
ka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 27 10.

Anita MOLKA, 
 Razvojni center Srca Slovenije

san – ing,
SveTOvAnJe In InŽenIRInG  
nA PODROčJu HIGIene In vARnOSTI ŽIvIL
Petra Privšek Konjačić s.p.,  
Podšentjur 2a, 1270 Litija
Moje delo na področju higiene in varnosti živil se 
je pričelo pred dobrimi 15 leti in sicer z začetkom v 
zunanjem podjetju. Tako poslovna kot tudi življenjska 
pot pa me je pred letom dni pripeljala do odločitve, da 
nadaljujem svoje delo na samostojni poti. In tako se 
je začelo…… nadaljevanje strokovnega dela, ki pa se 
izraža še v boljši in močnejši luči.
Kot diplomirana sanitarna inženirka z znanjem in izkuš

njami na področju higiene živil s svojim podjetjem v celoti pokrivam to strokovno področje, ki zajema ce
lotno živilsko dejavnost. Moje delo temelji na zahtevah slovenske zakonodaje za varnost živil ter veljavnimi 
predpisi Uredb EU. 
Nosilci živilske dejavnosti, ki potrebujejo pomoč pri svojem delu z živili jim pristopimo na sproti že na sa
mem začetku odprtja delavnosti v obliki svetovanja pri zagotavljanju minimalno sanitarno tehničnih zahtev, 
nato se delo nadaljuje z izdelavo strokovne dokumentacije, torej izdelavo HACCP načrta, vzpostavitev le 
tega, nadaljujemo pa s strokovnim usposabljanjem celotnega živilskega kadra.
Vendar pa naše delo s stranko še ni zaključeno, ampak ji stojimo vedno ob strani na način, da se jim 
svetuje, izvaja kontrolne preglede, izvaja usposabljanje na letnem nivoju, pomaga pri reševanju ob obisku 
pristojnega inšpektorja.
Živilski obrati s katerimi sodelujemo tako v domačem kraju kot tudi po celotni Sloveniji so raznovrstni in 
sicer: bari, gostilne, okrepčevalnice, restavracije, kmečki turizmi, pekarne, živilske trgovine, spletne proda
jalne, slaščičarne, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, živilske proizvodnje, prevozi živil, skladišča živil, obrati 
družbene prehrane (kuhinje šol, vrtcev, domov za ostarele) ter objekti za preskrbo s pitno vodo.
Poleg tega izvajamo tudi vzorčenje živil, odvzem brisov na snažnost ter nadzor nad pitno vodo. Izdelujejo 
dokumentacijo in izvajamo nadzor nad postopki HACCP načrta ali Načrta za preprečevanje pojava bakterije 
Legionelle v pitni vodi. Vzorčenje se izvaja s pomočjo zunanjega pooblaščenega laboratorija. Na tem pod
ročju tako sodelujemo z javnimi objekti kot so vaški vodovodi ter šole in vrtci. 
Prednost mojega poklica kot tudi dela je v tem, da je to za mene osebno kot hobi, s katerim pa vsi pred
stavljamo ta izraz kot delo, ki ga imamo radi, ki je ustvarjen za nas in ki pri tem neizmerno uživamo in se 
sproščamo. Ja tako vidim jaz moj poklic in moje delo.
Na svojem področju tako neprestano skrbim za dobre rezultate, tako na prvem mestu za stranko, kot tudi 
za mene. Veliko obratov smo že rešili pred na videz nerešljivimi situacijami, ob neprijetnih obiskih s strani 
inšpekcijske službe, prav tako pa smo velikokrat tudi v pomoč tujcem, ki si služijo kruh s svojo dejavnostjo 
pri nas v Sloveniji in imajo težave tako z razumevanjem kot tudi z zahtevami naše slovenske zakonodaje.
Tako kot pri vsakem delu pa so tudi tukaj kakšne slabosti, ki pa so v manjšini. Kot slabost, če jo smem tako 
imenovati, pa bi predvsem izpostavila želje stran
ke, da bi imeli vso dokumentacijo urejeno že včeraj 
in ne jutri. Ampak tudi v takšnih situacijah se znaj
demo in naredimo kakšno »naduro«, ki pa ima na 
koncu dobre rezultate na obeh straneh.
Ker pa tovrstno delo zahteva visoko strokovnost, 
se poslužujemo rednih strokovnih izobraževanj in 
posvetov s strani inšpekcijskih služb. Strokovnih 
izobraževanj se tako redno udeležujemo in prido
bivamo nove izkušnje. 
Torej, če ste eden izmed njih, ki ste videli možnost 
skupnega sodelovanja ali pa zgolj potrebujete le 
nasvet, Vas bomo z veseljem sprejeli in se skupaj 
podali po tej poti. V kolikor potrebujete izdelavo dokumentacije HACCP načrta, svetovanje, izobraževanje iz 
higiene živil in pitne vode, izvedbo notranjega nadzora, vzorčenje živil in pitne vode, pomoč zunanje strokov
ne osebe ali svetovanje pri reševanju inšpekcijskega zapisnika smo pravi naslov za Vas.
S strankami sodelujemo na način enkratnega dela ali v obliki pogodbe, kjer Vam zagotavljamo stalno odziv
nost ter obveščanje o morebitnih zakonodajnih novostih in spremembah.
Če si želite dobre organizacije in reda ter mirnega spanja in enostavno nimate "živcev" za papirologijo  
v Vašem živilskem obratu, ne odlašajte, kajti zagotavljamo Vam, da so dobri rezultati že praktično Vaši.

Petra PRIVŠEK Konjačić, dipl.san.inž.

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

MINISTRICA DR. ALEKSANDRA PIVEC NA KONJŠICI

S ciljem zagotavljanja kakovostnejšega ži-
vljenja starejših v Srcu Slovenije, je Razvojni 
center Srca Slovenije organiziral drugo sre-
čanje v okviru evropskega projekta eu_sha-
Fe, ki naslavlja pametna, zdrava in starosti pri
jazna okolja. Vabljene so bile vse organizacije, 
ki delujejo na področju starejših iz občin Litija, 
Kamnik, Šmartno pri Litiji, Lukovica, Moravče 
in Dol pri Ljubljani. Srečanje z 20 udeleženci se 
je odvijalo 18. junija 2020, v Knjižnici Šmar-
tno pri litiji.
Razvojni center Srca Slovenije je pripravil za
ključke prve delavnice, kjer so se že kreirale 
ideje za skupen projekt na temo kakovostnej
šega bivanja starejših, cilj drugega srečanja 
pa je bil nadaljevanje oblikovanja skupne 
projektne ideje za prijavo na LAS razpis ter 
spoznavanje dobrih praks iz Evrope s podro
čja bivanja starejših v domačem okolju. 
Predstavljenih je bilo 6 dobrih praks iz Portu
galske, Danske, Nemčije, Irske, Španije in Ita
lije. Po predstavitvi je sledila diskusija z ude
leženci, ki so izpostavili, da potrebujemo še 
več varovanih stanovanj in domov za starejše. 

Najbolj zanimiva za naše okolje jim je dobra 
praksa iz Portugalske, kjer starejšim, ki so osa
mljeni in ne želijo v dom, omogoča življenje v 
naselju manjših hišk z vso potrebno infrastruk
turo v bližini. 
Sandra Katić iz IC GEOSS meni, da so takšne 
hiške trajnostne in zelo dobrodošle v našem 
okolju. Izpostavila je tudi pomembnost upora
be tehnologije, kjer starejši potrebujejo pod
poro in izobraževanje. lijana lovše iz Občine 
Litija je poudarila, da  sredstva za starejše na
menjajo z željo, da lahko čim dlje kakovostno 

bivajo na svojem domu. Na voljo je pomoč na 
domu in patronažna služba, ŠMELC pa ima tudi 
17 varovanih stanovanj, katerih si želijo še več, 
saj je povpraševanje zelo visoko.
Leonidi Razpotnik iz Doma Tisje je najbolj 
zanimiva dobra praksa iz Danske, kjer je ob
čina ustanovila skupino za stanovanjsko pre
novo. Stanovanjska skupnost pa je po mnenju  
večine kar velik zalogaj, saj se morajo osebe 
med seboj razumeti, da lahko sobivajo. lijana 
lovše je omenila Litijsko vilo kot primer ta
kšne skupnosti.
Drugi del srečanja je bil namenjen oblikovanju 
projektne ideje, in sicer je bil poudarek na hitri 
zaznavi težav na terenu, hitrem reševanje leteh 
ter dobri koordinaciji. Karmen Sadar iz Obči
ne Šmartno je poudarila, da je težava oskrba 
bolnikov, ki pridejo iz bolnišnic in da so nujno 
potrebna izobraževanja za svojce oziroma ne
formalne negovalce. V občini Kamnik takšna iz
obraževanja izvaja Inštitut Antona Trstenjaka in 
so zelo dobro obiskana. Izobraževanja za nego 
oseb z demenco izvaja tudi Dom Tisje po raz
ličnih društvih. ic geoss je že izvajal izobra
ževanja o uporabi računalnika, poudarjajo pa 
potrebo po programu namenjenemu svojcem, 
ki skrbijo za starejšega na domu (nega, soci
alna oskrba). Izobraževanja za neformalne ne
govalce so bila prepoznana kot nujno potrebna 
v Srcu Slovenije. Slovenija je v zaostanku na 
področju vseživljenjskega izobraževanja, zato 
je nujno potrebna nadgradnja. lijana lovše je 
izpostavila, da je v Litiji veliko društev, ki izo
bražuje starejše, vendar se izobraževanja pod
vajajo. Zelo pomembno je namreč povezovanje 
ter usmeritev k bolj kvalitetnim in zanimivim 
temam. Društvo diabetikov Litija organizira 
kvalitetna izobraževanja o življenju s sladkorno 
boleznijo, ki jih sofinancira Občina, vendar so 
slabo obiskana. Osveščajo tudi osnovne šole 
in gimnazije, kjer pa je odziv zelo dober. Lju
dje se v društvo večinoma zatekajo po socialno 
pomoč in pogovor. Dobra ideja, ki jo je omeni
la Sandra Katić, je tudi vključevanje starejših 
iz blokovskih naselij v šolske aktivnosti. Takšen 
projekt je pripravil IC GEOSS skupaj z Osnovno 
šolo v Kamniku.
Diskusija je v drugem delu tekla tudi o tem kdo 
so koordinatorji v posameznih občinah, ki se 
ukvarjajo s starejšimi. V občini Litija je to Svet 
za medgeneracijsko sodelovanje, ki se sreču
je 1 krat na mesec. Povezali so vsa društva, 

v mesecu juniju in ju-
liju smo v Državnem 
zboru glavno skrb 
namenili interven-
tnim ukrepom, ki jih 
pripravlja vlada Re-
publike Slovenije za 
pomoč ljudem in go-
spodarstvu ter tudi 
zakonom, ki se nave-
zujejo na interventne 
ukrepe ter druge.

PODPRL In GLASOvAL SeM ZA čeTRTI  
protikrizni korona paket

Poslanci Državnega zbora smo s 50 glasovi za 
in 23 glasovi proti izglasovali četrti protikrizni 
korona paket. V Zakonu o interventnih ukrepih 
za pripravo na drugi val covida19 se spreminja
jo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in 
odpravo posledic epidemije na področju dela, 
delovnih razmerij, štipendij in socialnega var
stva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podalj
šanje ukrepa čakanja na delo, na nadomestilo 
za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s 
področja institucionalnega varstva po Zakonu o 
socialnem varstvu ter mobilna aplikacija za ob
veščanje o stikih z okuženimi, je le nekaj novitet.

podaljšanje ukrepa  
nADOMeSTILA PLAče

S PKP4 se podaljšuje trajanje ukrepa delnega 
povračila nadomestila plače delavcem na zača
snem čakanju na delu do 31. julija 2020. Vlada 
lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom 
največ dvakrat podaljša za obdobje enega me
seca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

nADOMeSTILO PLAče ZA DeLAvce  
v karanteni

Če bo delodajalec delavcu, lahko odredil delo 
na domu, nadomestilo ne bo potrebno. Delavec, 
ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z 
okuženim med delovnim časom, ima pravico 
do 100odstotnega nadomestila. Delavec, ki 
se bo vračal v državo iz zelenega ali rumenega 
seznama in bo ob prehodu meje v Slovenijo zanj 
odrejena karantena ali pa, če mu bo odrejena 
karantena zaradi stika z okuženim, bo imel 
pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov 
svoje povprečne mesečne plače. Delavec, ki bo 
šel v državo na rdečem seznamu in mu bo ob 
vrnitvi odrejena karantena, ne bo upravičen do 
nadomestila plače. Izjeme bodo v primerih smrti 
bližnjega sorodnika (zakonca, zunajzakonskega 
partnerja, otroka, staršev) ali rojstva otroka. 
V teh primerih bo delavec dobil 50 odstotkov 
svojega siceršnjega plačila, vendar ne manj kot 
70 odstotkov minimalne plače.

obvezna mobilna aplikacija  
ZA vSe OKuŽene - ZAGOTOvLJenA  

anonimnost posameznika
Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni 
COVID19 bo vzpostavljeno tudi delovanje mo
bilne aplikacije, katere glavni cilj je varovanje 
zdravja in življenja ljudi. Namen aplikacije je 
obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom 
in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. 
Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo 
prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko 
je oseba potrjeno pozitivna na virus oziroma ji 

je bila odrejena karantena – v teh primerih si 
bo morala ta oseba mobilno aplikacijo obvezno 
namestiti tako, da se bo lahko vanjo vnesel na
ključno kodo.
Aplikacija je sicer zasnovana tako, da anonimno 
beleži podatke o upoštevanih stikih med upo
rabniki mobilne aplikacije, v primeru pozitivne
ga testa na virus SARSCoV2 oziroma odreditve 
karantene pa tudi obveščanje uporabnikov o 
takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne apli
kacije. Mobilna aplikacija pa ne sme omogočati 
identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o 
njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih po
datkov. Glede na navedeno pri uporabi aplika
cije torej ne gre za obdelavo nobenih osebnih 
podatkov. Dodatno anonimnost zagotavlja tudi 
rešitev, ki predvideva, da se uporabniku ob na
mestitvi dodeli naključna identifikacijska koda, 
zagotavljajo na vladi.
Predpisana bo oddaljenost in trajanje stikov 
med uporabniki, ki jih bo aplikacija beležila. 
To pomeni, da aplikacija ne bo beležila stikov z 
naključno mimoidočimi uporabniki mobilne apli
kacije in uporabniki, ki bodo oddaljeni npr. 100 
metrov, ampak le stike, za katere se glede na 
strokovna izhodišča upoštevaje njihovo oddalje
nost in trajanje šteje, da predstavljajo nevarnost 
za okužbo. Spodbudni so tudi pogovori s Hrva
ško, da bi istočasno uvedli aplikacijo, kar bi bilo 
v vrhuncu turistične sezone še kako dobrodošlo. 

kadrovska okrepitev v domovih za 
STAReJŠe In vDc, 31 MILIJOnOv POMOčI

Glasoval sem tudi za 31 milijonov evrov inter
ventne pomoči domovom za starejše občane in 
varstveno delovne centre za reševanje kadro
vskih stisk – dediščine zadnjih nekaj vlad, da se 
stroškov ne bi prevalilo na stanovalce in njihove 
sorodnike.

ilegalne migracije, ukrepi  
ZA MLADe, BReZPLAčnI PRevOZ  

ZA STAReJŠe, InvALIDe,..
Med drugim delamo tudi na zaostritvi azila, 
strožjih pravil za azil in visoke kazni za tihotap
ce, tudi do 15 let zapora. Olajšali smo prevoze 
skupine otrok na tekmovanja in treninge za dru
štva in družine z odpravo tahografov. Podaljšali 
veljavnost bonov za študente in dijake in veljav
nost vozovnic tudi v poletnih mesecih. Upoko
jenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni 
veterani in vsi, starejši od 65 let, že lahko med
krajevni potniški promet koristijo brezplačno. 
Razširili smo nabor uporabe turističnih bonov in 
mnoge druge koristne in uporabne ukrepe. Vse
skozi pomagam občini pri projektih, ki so vezani 
na državo, pa kot vedno tudi vsem občankam in 
občanom, ki se obrnejo name za pomoč.
Z željo, da bi čim bolj zajezili okužbe s ko-
vidom-19, vsem želim preudarno ravnanje z 
veliko skrbjo za lastno in zdravje vseh nas. 
Izkoristite turistične bone za pomoč sloven-
skemu turizmu in gostinstvu, preživite in do-
živite lep dopust ter ostanite zdravi!
Spremljajte moje delo še naprej. Ob koncu velja 
povabilo k sodelovanju in v kolikor komunikaci
ja po telefonu ne zadostuje, vljudno vabljeni na 
srečanje v poslanski pisarni na občini s predho
dnim dogovorom.

Poslanec Boris DOBLEKAR

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano deluje Svet za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), ki je 
organizirano kot posvetovalno telo ministrice dr. 
Aleksandre Pivec. 
Ustanovitev posvetovalnega telesa je odgovor 
na zamujene priložnosti in zapostavljanje hri
bovskega kmeta iz preteklega programskega 
obdobja.

Svetu predseduje Janez Beja iz Konjšice, ki je bil 
glavni pobudnik pri ustanavljanju telesa.
Zaradi zelo težkih obdelovalnih pogojev na celo
tnem delu Konjšice, in širše po vsej Sloveniji, se 
je dne 17.6.2020 organizirala redna seja sveta 
na kmetiji Janeza Beje.
Na področju kmetijstva počasi prehajamo v za
ključna odločanja priprave Skupne kmetijske 
politike (SKP) in prihodnjega Programa razvoja 
podeželja (PRP). 

Na seji Sveta so se soglasno strinjali, da je po
trebno območju, kakršno je Konjšica, nameniti 
več pozornosti predvsem pa reševati ohranjanje 
poseljenosti. 
Svetniki z ministrico so razpravljali v smeri, da 
je potrebno hribovska območja obravnavati kot 
celoto in ne samo pri subvencijah. Velika težava 
so davčne obremenitve, ki se posledično nave
zujejo na socialne transfere, sledi pa tudi proble
matika škode po divjadi in zvereh. Izpostavljena 
je bila tudi zakrnelosti pri upravnih postopkih. 
Ministrica dr. Aleksandra Pivec je bila zelo 
presenečena, že nad samim dostopom, še bolj 
pa nad kmetijskimi in gozdnimi površinami, ki so 
v hudih strminah.
Organizator obiska in predsednik sveta za 
OMD, g. Beja Janez je na koncu z zadovolj
stvom ugotovil, da je bil dialog konstruktiven in 
široko naravnan. Podobno razmišljanje so po se
stanku delili vsi prisotni (ministrica, člani sveta, 
uradniki). Odzive si lahko ogledate na spletnih 
straneh ministrstva kot tudi na lokalni televiziji 
ATV Signal – Kmetijski razgledi.
Sklepno lahko zaključimo, da če želimo ohraniti 
poseljeno in obdelano slovensko podeželje, mu 
bo potrebno celovito nameniti več ugodnosti. 
To pomeni urediti stalež divjadi in zveri ter vrniti 
subvencijska sredstva, do katerih so bili hribovci 
v preteklosti že bili opravičeni. Aleš POGRAJC
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OSnOvna šOLa LItIJa

VELIKI USPEHI DEVETOŠOLCEV OSNOVNE ŠOLE LITIJA

REŠITEV ZA VSE TEŽAVE JE V NAS

Priznanje župana 
Občine Litija,  

g. Francija Rokavca
V letošnjem letu Podružnična osnovna šola Ho
tič praznuje 160letnico šolstva. To je za maj
hen kraj velik jubilej.
Na občinski praznik, 16. junija 2020, je župan 
Občine Litija, g. Franci Rokavec, podelil ob
činsko priznanje ob 160letnici Podružnične 
osnovne šole Hotič.
Davnega leta 1860 je takratni župnik g. Franc 
Stroin oddal staro župnišče za potrebe šolanja 
otrok. Otrokom iz Hotiča in okoliških krajev ni 
bilo več potrebno hoditi v šolo na Vače.
Razvoj šolstva na Slovenskem je bil vpet v 
različne politične in kulturne tokove, vendar 
je kljub temu kljuboval in ohranil nekaj svojih 
značilnosti. Zgodovina in ljudje, ki so se obli
kovali na tem prostoru, so v šolskem sistemu 
pustili svoje neizbrisane sledi. Tu se je sloven
ski narod dolga stoletja boril za svoj obstanek 
in uveljavitev svoje lastne kulture in jezika. Že 
davnega leta 1550 se je Primož Trubar zavedal, 
da nobena dežela ne sme biti brez šol; spoznal 
je, da je moč pisane besede moč, ki lahko po
pelje ljudi iz nevednosti k napredku. Njegove 
ideje so se počasi skozi stoletja uresničevale 
in v deželi, kjer so živeli naši predniki in kjer 
živimo mi, se je oblikoval šolski sistem. 

Učenka Lučka Rotar je v svoji 
raziskovalni nalogi zapisala:

»Šola v Hotiču je ne glede na svojo starost usta
nova, ki je skupaj z učitelji, učenci in lokalno 
skupnostjo izjemnega pomena za razvoj in na
predek. Izšolala je številne generacije učencev, 
ki danes zavzemajo pomembne položaje v druž
bi. Ne glede na majhnost šole pa je njena pred
nost ravno v majhnosti, dinamičnosti, poveza
nosti in predanosti učiteljev in učencev. Hotiška 
šola je v svoji stari obleki in bo v svoji novi oble
ki stičišče znanja, razvoja in napredka.« 
Spoštovani starši, priznanje in zahvala gre tudi 
vam, ki nam zaupate svoje otroke in verjamete, 
da je šolanje na podeželju ravno tako kvalitet
no kot v velikih mestnih šolah.

Elizabeta BUČAR

Aktiven povratek v šolo
Učenci in učenke OŠ Gradec so se aktivno vr
nili nazaj v šolske klopi. V času od 4. 5. do 24. 
6. 2020 je bilo realiziranih pet športnih dni (lo
čeno za 6., 7., 8. in 9. razrede), od tega štirje na 
igrišču na Zgornjem Logu. 

11. 6. 2020 so imeli športni dan 8. in 9. razre
di, vsebina tega športnega dne je bila tradicio
nalna predaja ključa in športne igre. Učenci 8. 
in 9. razredov so se v spremstvu učiteljev peš 
odpravili na Zgornji Log, kjer so se potegovali 
za ključ v različnih športnih igrah. Devetošolci 
so se nato pomerili še z osmošolci. Na žalost 
nam jo je malo zagodlo vreme, zato smo mora
li tekmo za ključ nekoliko skrajšati. Na koncu 
je šel ključ za vstop v deveti razred v roke 8.c 
razreda, vsi osmošolci pa so morali na koncu 
zapriseči, da bodo v prihodnjem šolskem letu 
častno prevzeli mesto devetošolcev.
Med 15. in 22. 6. 2020 so se na Zgornjem Logu 
odvijali še športni dnevi za učence 6., 7. in 8. 
razredov, vsebina pa so bili pohod in športne 
igre. Učenci so se med seboj pomerili v no
gometu, odbojki, suhem biatlonu in T–ballu. 
Športnega elana in vneme ni manjkalo. Poleg 

športnih iger so učenci lahko izkoristili čas tudi 
za prijateljska druženja, za katera so bili pri
krajšani v času pouka na daljavo. 
Športni dnevi so bili lep uvod v poletje, za ka
tero upamo in si želimo, da bi bilo predvsem 
zdravo in prežeto tudi s športom, pa čeprav v 
lastni režiji. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo gospodu Jo
žetu Groboljšku, ki nam je prijazno pripravil vse 
potrebno na igrišču na Zgornjem Logu.
 Petra KOBE

Valeta 2020  
na Osnovni šoli Gradec

V zadnjem tednu maja so se po 10tedenskem 
učenju na daljavo v šolo ponovno vrnili deve
tošolci. Ob ostalih organizacijskih vprašanjih 
smo na šoli pričeli razmišljati tudi o njihovem 
zaključku in dostojnem slovesu – konec kon
cev so devetošolci z nami preživeli dolgih devet 
let in zgolj beseda »nasvidenje« ter izročitev 
spričevala brez stiska rok, kot so predvidevala 
priporočila, se nam kljub resnosti stanja nista 
zdeli primerni.
Glede na epidemiološko sliko, ki se je naka
zovala v državi, smo se odločili za slovo, blizu 
tradicionalnim valetam preteklih let. Valeto, na 
kateri smo se poslovili od 28. generacije deve
tošolcev od ustanovitve Osnovne šole Gradec 
1. januarja 1993, smo izpeljali v ponedeljek, 
15. junija 2020, zunaj, na prostem, pred glav
nim vhodom v matično šolo. 72 učencev naše 
šole je prejelo spričevala, pohvale, priznanja in 
knjižne nagrade.
Kljub temu da je bilo časa za pripravo progra
ma zelo malo, so se devetošolci zelo potrudi
li, tako da smo vsi prisotni uživali ob njihovih 
domiselnih predstavitvah in v programu, ki so 
nam ga pripravili.
Vpis v Zlato knjigo si je z vestnim delom in 
ustreznim povprečjem ocen v devetih letih šo
lanja zaslužilo 11 učencev: Alex Božič, Patrik 
Iljaž, Nuša Ključevšek, Lara Lavrin, Zala Mihel
čič, Jakob Mur, Eva Popit, Brina Dora Razpotnik, 
Ožbej Sakač, Tom Štrus in Domen Vrtačnik.
Prireditev je bila zelo lepa, nabita s čustvi ob 
slovesu in zahvalami za vse dobro, kar so posa
mezniki v trikotniku učenec–učitelj–starši v le
tih osnovnošolskega izobraževanja storili drug 
za drugega.
Pri izvedbi dogodka nam je priskočila na po
moč tudi lokalna skupnost. Še najbolj nekon
struktivno je bilo vreme, ki pa je popoldne na 
dan valete tudi pokazalo svojo prijaznejšo plat 
in omogočilo izpeljavo slovesnosti v najlepši 
luči. Za pomoč se zahvaljujem kolegicam in ko
legom na Osnovni šoli Gradec, posebna zahva
la pa gre našim prijateljem iz lokalnega okolja, 
brez katerih izvedba valete na prostem nikakor 
ne bi bila mogoča. To so:
•  Gostilna Kovač z lastnikom Markom Kova

čem,
•  Prostovoljno gasilsko društvo Kresnice s 

predsednikom Robijem Štrubljem in
•  Prostovoljno gasilsko društvo Jevnica s pred

sednikom Marjanom Petkom.
Vsem devetošolkam in devetošolcem naše šole 
se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem za 
njihov prispevek k življenju in rasti Osnovne 
šole Gradec ter jim želim uspešno in zadovolj
no nadaljnjo pot, ki naj jim omogoča razvoj nji
hovih tako odkritih kot skritih talentov.

Damjan ŠTRUS

OSnOvna šOLa GradeC

STE SI ŽE OGLEDALI RAZSTAVE V LITIJSKEM 
MUZEJU? VROČI POLETNI DNEVI SO PRAVI ČAS!

Na učence devetih razredov OŠ 
Litija smo zelo ponosni, saj so bili zelo uspe
šni na področju znanja, kulture in športa. Med 
njimi je kar deset takšnih, ki bodo zaradi izje
mnega učnega uspeha v vseh letih šolanja tudi 
vpisani v zlato knjigo.
na področju znanja, kulture in športa so bili 
uspešni:
GAINULLOV DANIIL  srebrno priznanje iz logi
ke, diploma za dosežen uspeh skupine na dr
žavni ravni na internetnem delu natečaju Evro
pa v šoli/ delitev 1. mesta.
GOMBOC IRIS  srebrno Cankarjevo priznanje, 
srebrno priznanje iz znanja zgodovine
SETNIČAR TESA  zlato priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni, zlato priznanje iz znanja bi
ologije, srebrno priznanje iz znanja angleškega 
jezika, srebrno priznanje iz znanja geografije, 
diploma za dosežen uspeh skupine na držav
ni ravni na internetnem delu natečaju Evropa 
v šoli
NOGRAŠEK ANDRIJANA  srebrno priznanje iz 
znanja slovenskega jezika, srebrno priznanje iz 
znanja zgodovine, priznanje literarnega nateča
ja Evropa v šoli za doseženo 1. mesto na regij
ski ravni, diploma za dosežen uspeh skupine 
na državni ravni na internetnem delu natečaju 
Evropa v šoli/delitev 1. mesta, diploma literar
nega natečaja Evropa v šoli za dosežen uspeh 
na državni ravni – mesto v 3. triadi
MEŠIČ ALJAŽ  srebrno priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni, srebrno priznanje iz znanja 

angleškega jezika, diploma za dosežen uspeh 
skupine na državni ravni na internetnem delu 
natečaju Evropa v šoli
VOZELJ MIA  srebrno priznanje iz znanja slo
venskega jezika, priznanje foto natečaja Evro
pa v šoli za doseženo mesto ter priznanje za 4. 
mesto na video natečaju Evropa v šoli na regij
ski ravni, diploma za dosežen uspeh na državni 
ravni na internetnem delu natečaju Evropa v 
šoli
ŽELEZNIK EMA  srebrno priznanje iz znanja 
slovenskega jezika, srebrno priznanje iz znanja 
zgodovine, srebrno priznanje iz znanja geogra
fije, zlato priznanje iz znanja kemije
PENIK DAŠA  srebrno priznanje iz znanja zgo
dovine, uvrstitev polfinale državnega tekmova
nja v rokometu za dekleta
ŠIROK ŠPELA  srebrno priznanje iz znanja an
gleškega jezika
VUKOVIĆ TIANA  uvrstitev polfinale državnega 
tekmovanja v rokometu za dekleta
V tem šolskem letu se zaradi izrednih razmer 
nekatera tekmovanja niso izvedla, nekatera pa 
so se začela in niso bila izpeljana na višjih sto
pnjah (regijska in še v večjem obsegu državna 
za zlata priznanja), zato številni učenci te uspe
šne generacije niso mogli dobiti priznaj najviš
jih ravni, čeprav so se na nižjih ravneh izjemno 
izkazali.
Vsem učencem čestitamo in jim želimo veliko 
uspehov na nadaljnji poti.

Uredila Petra PAVLICA

Tisti, ki vodijo družbo, ki vodijo svet, nam vsi
ljujejo svoja pravila, svoje zakone ki ustrezajo 
njihovim apetitom po moči, po prevladi, po 
kapitalu (pod pretvezo, da delajo najboljše za 
vse nas). Večina ljudi pa je nezadovoljnih ker 
vrednote takšne družbe niso naše vrednote, 
vrednote posameznikov. Ves čas nas vodijo in 
skrbijo zato, da ne prepoznamo svojih potenci
alov, da ne prepoznamo svojega bistva. V nji
hovem planu je da smo nezadovoljni, da nas je 
strah, da nas skrbi, da se jezimo,…Takšne nas 
lahko vodijo, kot »ovce«. Vsa ta stanja strahu, 
jeze, skrbi so značilnosti razuma, ki se ga lahko 
manipulira. Takšna stanja umetno ustvarjajo, 
da lahko dosežejo karkoli želijo.
Skrbno pa nam prikrivajo vèdenje o našem 
»božanskem« bistvu, da je vsak posameznik 
preko SRCA povezan s kozmično inteligenco 
vesolja, ki skrbi za harmonijo vsega.
NAŠEGA SRCA NIHČE NE MORE MANIPULIRA
TI. Srce točno ve kaj je potrebno narediti, da je 
najboljše za vse, za skupno dobro (da je istoča
sno najboljše za nas in za druge!) 
Ampak srce je potrebno ZAČUTITI. 
Zelo enostavno. Potrebno je začutiti glas srca 

in mu slediti (temu pravimo včasih »šesti« 
čut). Srce je tisto, ki širi ljubezen, harmonijo, 
mir, radost, iskrenost, poštenost, zdravje (ko 
delujemo iz srca ne zbolevamo).
ZAČUTITI se in temu občutku slediti je rešitev 
vseh težav sedanjega sveta. 
Vsak posameznik se mora spremeniti v sebi, 
če želi spremembe okoli sebe! 
Potrebno se je ustavit, umirit svoj razum, pri
sluhnit in sledit tihemu notranjemu glasu svo
jega srca. Vsi lahko to zavestno naredimo. To 
je naša enost, naša največja skupna moč. 
RAZUM JE SAMO ORODJE V SLUŽBI SRCA! (že 
nekaj časa pa zmotno velja, da je pomemben 
samo razum, kar je med najpomembnejšimi 
vzroki za vse težave sodobnega sveta)
VSE JE V NAS! Mir v nas pomeni mir v družini, 
mir v družini pomeni mir v družbi, mir v družbi 
pomeni mir v narodu, mir v narodu pomeni mir 
v svetu. Enako velja za ljubezen, harmonijo, ra
dost, iskrenost, poštenost,..
Ob tem zavedanju postanemo svet zadovoljnih 
posameznikov, ki skupaj predstavljamo zado
voljno družbo.

Leopold POTNIK

urnik odprtosti:

Torekpetek: 8:0012:00
Torek in četrtek: 17:0019:00
Sobota: 10:0012:00
Obisk je brezplačen!
Vodeni plačljivi ogledi so možni po predho
dnem naročilu po telefonu 070 430 202 ali na 
mestnimuzej@zkmslitija.si

Poletna Muzejska noč
V Mestnem muzeju Litija je ob sodelovanju z 
Društvom Lila Litija in Društvom Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno v 
soboto, 20. junija, potekala vsakoletna Polet
na muzejska noč. Kustosinja dr. Tina Šuštaršič 
je obiskovalce popeljala na ogled stalne mu
zejske razstave, potem pa smo z obiskovalci 
polnoč pričakali v ustvarjalnem duhu. Pod vod
stvom Društva Lila smo se lahko preizkusili v 

slikanju muzejskih predmetov, v družbi 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Li
tija in Šmartno pa smo oblikovali različ
ne glinene posodice in se zraven sladkali 
s slastnim sladoledom. 

Furmanske zgodbe
Knjižnica Litija in Mestni muzej Liti
ja vabita ljubitelje dediščine, da nam 
pomagajo pri ohranjanju spominov na 
furmane. Želimo zbrati in povezati po
datke o furmanih na območju Občine 
Litija in Občine Šmartno pri Litiji: kdo 
so bili, kakšno opremo so imeli, kaj so 
prevažali, kakšne relacije so prevozili, 
kakšne so bile njihove navade, način  
življenja…
Pri projektu se nam bo pridružilo tudi 
Društvo Lila, saj bodo likovniki ustvarjali 
na ex temporu (zato so zelo dobrodošle 
fotografije).
Vabimo vas, da podprete naš projekt, da 
skupaj ustvarimo novo zgodbo domo
znanstva. Zabeležili bomo dragocene in 
zanimive utrinke nekdanjega časa; pokli
čite nas na 070 430 202 in dogovorili se 
bomo za sodelovanje oz. pogovor.

Knjižnica Litija in Mestni muzej Litija



ŠOLSTVO  /  VZGOJA  /  ZANIMIVOSTI OBČAN  JULIJ 2020    5

SLIKA V OGLEDALU

SLOVESNO ODPRTJE PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE DOLE IN 
OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI

V petek, 19. 6. 2020, smo imeli na Do
lah slovesno odprtje prenovljene šole. 
Šole, ki smo se je veselili tako zapo
sleni kot tudi otroci. Saj smo po pou
ku na daljavo v času korona virusa in 
prej gneči na Osnovni šoli Gabrovka, 
kjer smo bili skoraj leto dni, res komaj 
čakali, da se srečamo v novi šoli. Vse 
skupaj se ni začelo najbolje, saj nam 
je nagajalo vreme. A mi smo vseeno 
vztrajali in želeli, da naša prireditev po
teka zunaj, pred šolo. Res se nam je 
naša trma obrestovala, celo nagrajeni 
smo bili z najlepšo kuliso, ki jo je lah

ko ponudila narava. Nebo je bilo prelepih 
barv, pokazala pa se je celo mavrica. 
Vse zbrane je pozdravila povezovalka 
prireditve, učiteljica Barbara Težak, nato 
pa je vse navzoče nagovoril minister za 
javno upravo Boštjan Koritnik. Prireditev 
smo nadaljevali s himno v izvedbi združe
nih zborov Podružnične šole Dole, saj nam 
je na začetku zagodel škrat, tako kot pri 
vremenu. Sledil je nastop naših najmlaj
ših, vrtčevske skupine Zmajčki. Pokazali 

so nam, kaj 
se je doga
jalo na na
šem podstrešju ob plesu na pesem Na podstrešju je ropot. Nato je 
vse zbrane pozdravil poslanec v Državnem zboru Boris Doblekar. 
Skozi prireditev smo nato spremljali odlomke iz dnevnikov učitel
jic, ki so poučevale oziroma poučujejo na naši šoli. 
Nato je nastopil dolski glasbenik, velik umetnik in športnik Toni 
Povše, na klavir je zaigral svojo avtorsko skladbo Dalmanca, ki jo 
je posvetil svojemu prijatelju Oliverju Dragojeviču. Sledil je nago
vor župana, v katerem se je spomnil začetkov prenovljene šolske 
zgradbe in ljudi, ki so z njim sodelovali. Predsednica sveta Krajevne 
skupnosti Dole pri Litiji Irena Bostič pa je nato v svojem nagovoru 
povzela svoje doživljanje. Za njo je nastopil naš mladinski pevski 
zbor pod vodstvom učiteljice glasbe Anite Medvešek. Zapeli so pe

sem Ljubljanske ces
te, za katero so malo 
priredili besedilo in 
nastali so Dolski griči.
Sledil je nagovor rav
natelja Osnovne šole 
Gabrovka – Dole Igorja 
Hostnika, v katerem 
je poudaril, koliko je 
potrebno vztrajanja in 
dela s strani ravnatelja 
pri takšnih projektih. 
Nato je svoje doživl
janje prenavljanja šole 
predstavil predsednik 

sveta staršev Osnovne šole Gabrovka – Dole Bo
rut Povše, ki se je res z vsem srcem zavzemal za 
prenovo. Sledila je še pripoved učenk 7. razreda, 
Julije in Zale, kako sta selitev in novo šolo doživl
jali onidve. Ob koncu se je vodja Podružnične šole 

Dole Tadeja Jesenšek zahvalila vsem, ki so 
kakorkoli prispevali k obnovi šole ter pripravi 
prireditve. Zbor je zaključil s pesmijo Naj bo 
lep ta dan, župan pa je vsem zbranim podaril 
še pozornosti krajevnih pridelovalcev. 
Nadaljevali smo z ogledom šolskih prostorov ter odlično pogostitvijo, ki jo je s svojimi pomočniki 
pripravil Rok Povše. Upamo, da nam bo šola dolgo in dobro služila.

Tjaša BRINOVEC Obolnar 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOLE

KRALJICA OGLARSKE DEŽELE
Kljub težavam, ki nam jih je prineslo leto, so naši oglarji v polnem zagonu. Pridno postavljajo kope 
in kuhajo oglje. V mesecu juniju, pa je prišel tudi čas za prižig naše, lahko rečemo, kar kraljice 
med kopami. Na oglarski domačiji Medved, kjer se oglarjenje prenaša iz roda v rod, se združi 
prav vsa družina. Vsako leto junija, nas Medvedovi povabijo na poseben dogodek in doživetje. V 
prelepi Suhadolski idili, kjer se gozd konča, stoji 
in mirno tli prelepa kopa velikanka. S skupnimi 
močmi celotne družine, 200 metrov oglarskega 
lesa, predvsem pa veliko trdega dela, je družina 
Medved postavila kopo velikanko. Prijazni go
spodar Andraž odgovori na vsako vprašanje in 
zraven razkrije še kakšno oglarsko skrivnost. Že 
sam prostor, malo odmaknjen od ceste, obdan z 
gozdom in potem še veličastna kopa je čudovito 
okolje za preživeti dan. Pri oglarjih vlada poseb
na tradicija, kar vraževerje. Kopo vedno prižiga 
ženska, drugače prikličeš nesrečo. Tokrat se je 
povabilu odzvala ravnateljica Višje strokovne 
šole Grm Novo Mesto, ga. Helena Jurše Rogelj. 
Moramo priznati, da je delo opravila z odliko, kopa tli kot je treba. Preostali del dneva smo bili 
vabljeni na njihovo kmetijo, da se malo poveselimo, kot se za Oglarsko deželo tudi spodobi. Tako 
da, hvala oglarski družini Medved za prijetno preživet in nepozaben dan. Lepo vabljeni vsi nasled
nje leto.  Alja PETERLIN TIC Dole pri Litiji

PRIZNANJA GIMNAZIJE LITIJA
Vsako leto najboljšim dijakom naše šole podelimo posebna priznanja Gimnazije Litija. Letos jih 
je za najvidnejše dosežke in izjemno delo prejelo 30 dijakov.

Lovro Klinc 1.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz in 
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike

Barbara Vidović 2.a zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine
Maša Cvetežar 2.a srebrno Cankarjevo priznanje
Ana Lavrin 2.b srebrno Cankarjevo priznanje
Matej Perc 2.b srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz astronomije, 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike in 
zlato priznanje na državnem tekmovanju iz naravoslovja

Ana Žujić 3.a zlato priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz
Brina Koleša 3.a srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 

bolezni
David Tomažič 3.a zlato priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz
Ema Pikelj 3.b srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 

bolezni
Nina Jelen 3.b kvalitetno pripravo projekta GimLit Fortress z odlično izvedbo 

praktične delavnice na mednarodnem Festivalu Science on stage 2019 
na Portugalskem

Jakob Sirk 4.a kvalitetno pripravo projekta GimLit Fortress z odlično izvedbo 
praktične delavnice na mednarodnem Festivalu Science on stage 2019 
na Portugalskem in 
vodenje in sodelovanje na prireditvah šole

Lara Koci 4.a štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in 
vodenje in sodelovanje na prireditvah šole

Manca Murn 4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Pika Zakonšek 4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Špela Dobravec 4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Žan Alojz Mahkovic 4.a štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Anja Drnovšek 4.b štiriletno sodelovanjev v debatnem klubu
Gašper Juvan 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Julija Ferjančič 4.b štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Klara Lebeničnik 4.b štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Anja Širca 4.c večletno sodelovanje v pevskem zboru
Gaja Starc 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih in 

večletno sodelovanje v debatnem klubu
Gala Pregel 4.c kvalitetno pripravo projekta GimLit Fortress z odlično izvedbo 

praktične delavnice na mednarodnem Festivalu Science on stage 2019 
na Portugalskem, 
štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in 
večletno sodelovanje v debatnem klubu

Kaja Tori 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Klara Razboršek 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih, 

štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in 
vestno štiriletno delovanje v razredni skupnosti

Klavdija Šebjan 4.c štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Saša Sajovic 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Špela Brinovec 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih in 

štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Tajda Klemen 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Tinkara Butara 4.c odličen učni uspeh v vseh štirih letih

SPLOŠNA MATURA 2020 
NA GIMNAZIJI LITIJA

Dijaki 4. letnika so uspešno zaključili 
gimnazijsko šolanje; splošno maturo je 

opravilo 97 % dijakov, 66 % s prav dobrim ali odlič
nim uspehom; dijakinji Gaja Starc in Klara Razbor
šek sta zlati maturantki.
Saša Sajovic je najboljša sociologinja na splošni 
maturi v državi, Gaja Starc pa ena izmed treh naj
boljših matematikov (100 %, OR).
Čestitamo vsem dijakom in jim želimo lepe počit
nice.
 Gimnazija Litija

Tokrat bi vam rada poveda
la veselo zgodbo, kaj zani
mivega, a kaj ko me je ob 
vse veselje spravila bežna 

znanka.
»Zd‘j ga ‚mam pa dost! Če ga j‘z ne bom pustila, 
n‘č nočem, tako je tečen! Vse mu je odveč, vse 
je narobe, z ničemer več ni zadovoljen.«
Tako se je jezila in jezila in vsakič pustila del
ček jeze tudi v meni. Ko sem jo nekega dne 
imela dovolj, sem ji vrnila jezo, a preneseno v 
prvo osebo:
»Zd‘j te mam j‘z zadost! Če te ne bom pustila, 
n‘č nočem!«
Debelo me je pogledala in v njenih očeh se je 
zrcalilo razočaranje, čeprav moram priznati, da 
sva bili obe nadvse šokirani.
‚Le od kod sem končno zbrala pogum, da sem 
ji povedala to, kar bi ji morala povedati že zdav
naj? Le za koga me ima, da se mi bo kar naprej 
pritoževala in jamrala?‘
Ko sem se malce umirila, sem ji prijazneje re
kla:
»Vem, da ti je težko, a to moraš urediti sama. 
Tako kot sem jaz povedala tebi, moraš ti možu 
in morata se temeljito pogovoriti. Ta vajin od
nos ne vodi nikamor drugam kot v bolezen in 
zapravljanje življenja.«
Poslušala me je, a v njenih očeh so se zaiskrile 
solze. Tudi meni je bilo hudo, zato se ji opra
vičujem in ji povem zgodbo v pomoč in razmi
slek:
Poznala sem starejši zakonski par in v spominu 
mi je ostal prav zaradi tečnega moža. Trdil je, 
da je dober kritik in prepričan je bil, da je zelo 

pomemben ker je vedno ocenjeval in kritiziral. 
Nekega dne ga je žena povabila na ogled raz
stave svetovno znanih umetnikov in bila pre
pričana, da bo vsaj tokrat uživala brez njegove 
ostre kritike. Ko si je mož želel natakniti očala 
je ugotovil, da jih je pozabil doma. Na ženino 
presenečenje se ni jezil, ampak je med ume
tninami stopal zelo samozavestno. Žal je že ob 
prvih slikah začel kritizirati. Ni se sramoval, ni 
mu bilo nerodno, da so ga slišali tudi drugi obi
skovalci.
Ko je prišel do portreta pomembne osebnosti 
v naravni velikosti, tako je predvideval, ga je 
začel kritizirati: 
»Okvir ni v sorazmerju s sliko. Obraz je preveč 
jezen za človeka, ki je zavzel tako držo. Obleko 
ima zanemarjeno … » 
Žena, ki je stala ob njem, mu je zašepetala: 
»Ljubi mož, v ogledalo gledaš. Samega sebe 
gledaš in kritiziraš!«
Sklonil je glavo in 
utihnil, saj je spo
znal svojo zmoto in 
se zavedal kako se je 
osramotil. Postalo ga 
je sram, zato je skle
nil, da v prihodnosti 
ne bo več kritiziral.
Upam, da si prebra
la to, draga znanka. 
Morda ti ne bo v 
pomoč, ti bo pa dalo misliti, da kljub težkemu 
položaju le obstaja upanje, da bo tudi tvoj mož 
»spregledal« kako najbolj škodi le samemu 
sebi. Darinka KOBAL
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KNJIŽNICA LITIJA

Poletje v Knjižnici Litija
Letošnje poletje je drugačno, a  

čas in volja za branje se nista spremenila. V 
Knjižnici Litija so tudi letos na voljo bralne zlo
ženke za Poletavce in NajPoletavce. Do obraz
ca lahko dostopate tudi prek spleta: https://
poletavci.si 
Vsak oddan obrazec boste kot kopijo sporočila 
s priponko dobili na enaslov, ki ga uporabljate 
za Poletavce.
V Mestni knjižnici Ljubljana, ki bdi nad 10. 
letnim projektom, so za projekt pridobili am
basadorja. Nik Škrlec, igralec, človek mnogih 
talentov in voditelj RTV oddaje Male sive celi
ce, je postal uraden ambasador Poletavcev. Z 
njim so posneli nekaj zelo kratkih promocijskih 
videov, v katerih izpostavlja knjige, zbirke, ki jih 
je rad bral v otroštvu. 
Spremljajte našo spletno stran, kjer vas se
znanjamo z vsemi novostmi in obletnicami. Na 
začetku julija smo se tako spomnili 90. letnice 
rojstva Carlosa Kleiberja, dirigenta svetovnega 
slovesa, ki je skupaj s soprogo, balerino Stan
ko, pokopan na Konjšici. Maestro se je rodil 
v Berlinu, živel v Argentini, dirigiral po vsem 
svetu a si za svoje poslednje domovanje izbral 
vasico na obronku litijske občine. Ob njego
vem grobu se ustavijo njegovi bližnji in obože
valci, tudi stanovski kolega, dirigent Riccardo  
Muti. 
Domoznanski oddelek knjižnice, ki zbira in ohra
nja spomine na preteklost vas vabi, da svoje 
spomine na furmane in furmanstvo v obeh ob
činah pošljete ali sporočite na knjiznica.litija@
gmail.com. Da ne bi šel v pozabo pomemben del 
naše preteklosti. Vabljeni k sodelovanju pri zapi
sovanju in ohranjanju zgodb o furmanih!
Vabljeni v Knjižnico Litija in njene enote, saj bo 
poletje v družbi dobre knjige še lepše!

Aleksandra MAVRETIČ

Carlos Kleiber, 
3.7.1930 – 13.7.2004

Slovitemu avstrijskemu dirigentu Erichu Klei
berju in mami Ruth se je 3. julija 1930 v Berlinu 
rodil sin Carlos. Družina se je zaradi nacizma 
1935 leta izselila v Argentino, kjer se je Carlos 

glasbeno izobraže
val. Prvič je dirigiral 
1952 leta v Buenos 
Airesu. 1956 je kot 
mlad korepetitor v 
Düsseldorfu spoznal 
baletko Stanko Bre
zovar iz Zagorja ob 
Savi, v zakonu sta se 

jima v letih 1965 in 1971 rodila Marko in Lili. 
Od 1973 do 1994 je maestro večkrat dirigiral 
v Stuttgartu, na Dunaju, v Milanu, Londonu, 
Münchnu, Bayreuthu, Dresdnu, Firencah, San 
Franciscu, New Yorku, na Japonskem…
V letu 1981 je prvič dirigiral v Sloveniji, Simfo
ničnemu orkestru RTV Slovenija. Drugič je pri 
nas dirigiral leta 1997, na koncertu Slovenske
ga filharmoničnega orkestra v 
Cankarjevem domu. 
Na Konjšici sta 1992 leta z 
ženo Stanko kupila hišico, kjer 
sta se umaknila v samoto in 
uživala svoj mir. 
18. decembra 2003 je sopro
ga Stanka umrla. Carlos Klei
ber se je svoji ljubljeni pridru
žil 13. julija 2004. Pokopali so ga v družinskem 
krogu na pokopališču na Konjšici. Njegov grob 
obiskujejo njegovi sodelavci in prijatelji, med 
njimi slavni italijanski dirigent Riccardo Muti. 
Na Konjšici smo pred leti prisostvovali tudi 
spominskim koncertom z vrhunskimi glasbeni
ki, ki so počastili ustvarjalnost in edinstvenost 
Carlosa Kleiberja.  Aleksandra MAVRETIČ

#LIST
Trgovina Stara šola Litija, katera deluje v sklopu projekta Litijski 
inkubator za skupnost in trajnost #LIST, v Koblerjevi hiši na Val
vazorjevem trgu 15 bo od 1. avgusta delovala po novem delovnem 

času od TORKA do PETKA od 10:00 do 18:00 ter ob SOBOTAH od 9:00 do 15:00.
Prav tako je v polnem teku 3. sezona vrtnarskih podvigov na našem skupnostnem vrtu. Čez 
poletje bomo tako vsak petek med 17:00 in 20:00 preživljali svoj prosti čas v naravi, obdani z 
dobro družbo rastlin in prijateljev. Sadike na vrtu rastočih rastlin si boste ta mesec lahko prišli 
iskati v Koblerjevo hišo ter jih zamenjali za svoje sadike ali pa vzeli za prostovoljne prispevke. Vsi 
udeleženci akcij na skupnostnem vrtu si bodo lahko nabrali skupnostno zelenjavo, zelišča za čaje 
ali začimbe, sadje in gozdne sadeže v zameno za pomoč pri urejanju skupnostnega dela vrta.
Poleg tega pa v sklopu projekta #LIST izvajamo raznovrstne delavnice. V mesecu juliju imamo 
na sporedu delavnice izdelave domačih čistil, joge, izdelava ogrlic iz kravat ter dogodek garažne 
razprodaje. Več info o datumih delavnic in dogodkov je na oglasni deski v Koblerjevi hiši ter na 
našem Facebook profilu @projektLIST.  Erika HORVAT

V DU LITIJA SMO ZNOVA ODPRLI VRATA
društvO uPOKOJenCev LItIJa

Naknadni rok za vpis novih učencev v šolsko leto 2020/2021
Nove učence za šolsko leto 2020/2021 bomo vpisovali tudi v naknadnem roku,

največ prostih vpisnih mest je še na oddelkih kljunasta flavta, saksofon in violončelo.

Starše oz. skrbnike otrok, ki bi radi opravljali sprejemni preizkus za vpis v našo glasbeno šolo, 
zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja okužbe s covid19 vljudno prosimo, da nam do 
vključno 25. avgusta 2020 na spletni naslov gslitija@siol.net pošljejo evidenčno prijavo z 
naslednjimi podatki:

  ime in priimek otroka
  rojstni podatki
  naslov bivališča 
  kontaktni telefon
  željeni instrument oz. program

Sprejemni preizkusi za vpis v naknadnem roku bodo v sredo 26. avgusta 2020 
od 16. do 18. ure v dvorani glasbene šole (2. nadstropje), o uri opravljanja sprejemnega 

preizkusa vas bomo na osnovi evidenčne prijave pravočasno obvestili.

   Potek sprejemnega preizkusa:
-  petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
-  ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov

Najmlajše vabimo, da se nam pridružijo v skupinah predšolske glasbene vzgoje (starost 5 let) 
in glasbene pripravnice (starost 6 let), vse otroke, ki radi plešejo, pa vabimo v skupine plesne 
pripravnice, baleta in sodobnega plesa.

Vpis v te skupine bo potekal brez sprejemnega preizkusa na osnovi evidenčne prijave
od 24. avgusta do 4. septembra 2020.

Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslovu:
gslitijasmartno.si in na naši Facebook strani.

Tako kot vsa Slovenija in ves 
svet, se je 12. marca življenje ustavilo tudi v 
našem društvu. Zaprli smo vrata in številne de
javnosti, ki so bile načrtovane vso pomlad in 
tudi še v poletje, so zastale. V začetku sploh 
nismo dojeli, kako resna je situacija in bili pre
pričani, da se bodo stvari kmalu uredile. Skrb
no smo spremljali navodila vlade in tudi naše 
krovne organizacije ZDUS, ki nam je sproti po
šiljal navodila in opozorila, kajti prav za našo 
generacijo naj bi bil COVID najbolj nevaren. 
Čeprav so bili prostori našega društva urad
no zaprti, smo bili ves čas našim članom na 
voljo po društvenem telefonu za informacije. 
Teh sprva ni bilo veliko, saj so tudi naši člani 
vestno spremljali vsa dogajanja v Sloveniji in 
posvetu preko informativnih oddaj, vseeno pa 
se je izkazalo, da so mnogi potrebovali, bolj 
kot direktno pomoč, pogovor in zagotovilo, da 
bomo spet, takoj ko bo mogoče, znova odprli 
svoja vrata in nadaljevali tam, kjer smo obstali.
Čeprav se je konec aprila epidemiološka 
situacija glede novega korona virusa pričela 
umirjati in so bile v maju že preklicane nekatere 
najstrožje omejitve, smo odprli vrata društva za 
vse naše člane šele 1. junija, takoj po preklicu 
epidemije.
11. junija se je po več kot treh mesecih ses-
tal uO Du Litija na svoji 16. seji in se posvetil 
predvsem nalogam društva do konca koledar
skega leta 2020. 
Prva od njih je bila izvedba odpadlega Zbora 
članov, predvidenega za 26. marec 2020. Od
ločili smo se, da ga izpeljemo tokrat s pomočjo 
korespondenčne seje, ki smo jo v drugi polo
vici junija tudi uspešno izpeljali in sprejeli nekaj 
pomembnih sklepov:
• sprejeto poslovno in finančno poročilo ter 
poročilo NO za leto 2019
• sprejet finančni plan za leto 2020
•  potrjen predlog za podelitev priznanj za leto 

2019
• za podpredsednico DU Litija je bila izvoljena 

Miša Urbič, za vodjo socialne sekcije pa Marja
na Kolar
Glede na daljnega dela do konca koledarske
ga leta pa je bilo mnenje članov odbora, da se 
sicer pripravi okvirni program delovanja, ki pa 
ga bo potrebno sproti prilagajati razmeram, ki 
žal še vedno niso dobre in nam prav v zadn
jih dneh znova prinašajo skrb v naš vsakdan. 
Dogovorili smo se, da se bo delo v socialni 
sekciji nadaljevalo, tudi z individualno dogo
vorjenimi obiski, če bo epidemiološka slika 
ugodna in bodo takšna tudi navodila ZDUSa. 
Še vedno pa ostaja na voljo telefon, kjer bomo 
poskušali z našimi člani prijateljsko poklepetati 
in hkrati odgovoriti na vsa vprašanja. Delavni-
ce naj bi delovale tudi čez poletje ob vseh var
nostnih ukrepih. Predvideva se tudi srečanje 
starejši nad 80 let, vendar bo dokončni dogo
vor znan šele jeseni, saj moramo biti prav pri 
teh naših članih najbolj previdni.
V športu se bodo odvijala le prijateljska sre
čanja. Izletništvo pripravlja projekte za jesen, 
ko naj bi 
popeljali zainteresirane na trgatev, v načrtu 
pa je še ekskurzija po Gorenjski, skupaj z li-
terarno skupino, ki bo v oktobru predstavila 
v marcu izdano novo knjigo Utrinki iz našega 
življenja.
Pohodniška skupina je svoje delovanje že pri
čela in 27. junija izpeljala svoj prvi pokoronski 
pohod.
Kljub temu, da prihodnost glede virusa ni zane
sljiva in se bomo živeti z njim morali še naučiti, 
želim, da nam ne bo več potrebno znova zapre
ti vrat in da se bomo ob upoštevanju strokov
nih navodil, tudi čez poletje srečevali, bodisi 
osebno v naših prostorih, po telefonu, na naši 
spletni strani (www.dulitija.si)
in na planiranih dogodkih, za katere resnično 
upamo, da jih bomo izpeljali.
Ostanite v stiku z nami, zdravi in prijetno preži
vite poletne dni. 

Vaša predsednica Irena KRAMAR

ZGODILO SE JE 
mepz du litija

8. februarja, ko za korono še nismo vedeli, je 
naš zbor sodeloval na prireditvi v Gabrovki ob 
Kulturnem prazniku, kjer smo izvedli del kon
certa, ki smo ga pripravili ob 35letnici, v no
vembru 2019.
Po obeh uspelih nastopih, smo polni optimiz
ma pripravili že nov program za leto 2020, a 
žal nam je korona prekrižala načrte. Tako niso 
odpadli le naši pomladanski nastopi, tudi vse 
vaje, druženja in pogovori, kar so pevci močno 
pogrešali. Z njimi sem bila v stiku po telefonu. 
Želeli so si čim prejšnjega snidenja, vendar se 
nam ta želja žal ni izpolnila. Tako smo bili brez 
vaj in ustaljenega vsako tedenskega druženja 
cele tri mesece.
Ko je bila epidemija zaključena, sem se odloči
la, da se dobimo, tako kot vsako leto, na »zakl
jučku pevske sezone«. Vedno je bil to sprošču
joč, skrbno načrtovan izlet, tokrat pa je bilo to 
le dobrodošlo srečanje v v gostilni Kovač. Da je 
bilo srečanje res dobrodošlo, kaže njihov odziv, 
saj so prišli vsi pevci, razen dveh, ki sta trenut
no na bolniški. Imeli smo kosilo in živo glasbo, 
ob kateri smo tudi zaplesali. Ob tej priložnosti 
smo se spomnili na vse rojstne dneve od mar
ca do junija in nismo pozabili celo na „mučeni
ke“, ki so pravzaprav obeležili začetek korone.
Še posebno pozornost pa smo namenili petim 
pevcem, ki v letu 2020 praznujejo okroglo ob
letnico. Presenetili smo jih s torto, prisrčnim 
voščilom in pesmijo, ob spremljavi harmonike 
in kitare. 

Druženje je bilo veselo, sproščeno in po dol
gem času smo se naklepetali, predvsem pa 
spet skupaj po zborovsko zapeli. 
Komaj čakamo jeseni, da z vajami redno prične
mo. Bojimo pa se, da bodo naši kletni prostori 
društva tudi v jeseni za varne vaje premajhni 
in bo potrebno iskati primernejši prostor. Smo 
optimisti in verjamemo v najboljše.  Za MePZ 
DU Litija Marjana Kolar, zborovodkinja

POHOD ADERGAS – VELESOVO 
V soboto 27.6.2020 se je 34 pohodnikov Pla
ninsko pohodniške sekcije DU odpravilo na 
pohod iz vasice Adergas pod Krvavcem na Šte
fanjo goro. Bila je lepa sončna sobota in nudili 
so se lepi razgledi na Julijske Alpe s Triglavom.
Pred vzponom na Štefanjo goro pa smo imeli 
vodeni ogled samostana in župnijske cerkve 
Marijinega oznanjenja Velesovo. Vodil nas je 
gospod župnik in nam povedal veliko zanimi
vega, saj ima cerkev in SAMOSTAN SESTER 
DOMINIKANK, bogato zgodovinsko in kulturno 
dediščino.
Iz Štefanje gore smo se vrnili v Adergas, kjer 
smo se na Vodnikovi domačiji okrepčali. Ob zvo
kih harmonike Zvoneta Jelenca smo tudi zaple
sali. Nuša Rozman se je vsem pohodnikom za
hvalila za udeležbo in povedala, da je 12.6.2020 
Planinsko pohodniška sekcija praznovala 28. 
letnico ustanovitve.
Pohod je odlično pripravil in vodil Milan Amon. 
Dobre volje in z lepimi vtisi smo se vrnili domov.

Nuša ROZMAN

ZGODILO SE BO
Planinska sekcija Du Litija bo 11.7.2020 organizirala pohod v okolico šmarske občine : Pusti 
Javor, Višnji grm, Vrata. V lepem vremenu so lepi razgledi na vrhove Julijskih alp in na Kamniške 
planine. 
V soboto 25.7.2020 pa bomo izvedli pohod z Uskovnice na planino Zajamniki. S planine je lep 
razgled na bližnje bohinjske gore ter na Julijske Alpe v ozadju. 

Vabljeni!
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Brezplačni medkrajevni 
prevoz

Od 1. julija 2020 dalje imamo upokojenci, ime
tniki invalidske evropske kartice, vojni vetera
ni in osebe in osebe starejše od 65 let, mo
žnost brezplačnega medkrajevnega prevoza z 
vlaki ali avtobusi. Do brezplačne vozovnice so 
upravičene tiste osebe prej navedenih skupin, 
ki niso v delovnem razmerju in ne opravljajo 
samostojne dejavnosti.
Postopek za pridobitev brezplačen vozovnice je 
izredno preprost. Izpolniti je potrebno vlogo, ki 
je dosegljiva na spletni strani našega društva 
pod rubriko »obvestila«. Če nimate možnosti 
dostopa do spleta, pa se lahko po obrazec zgla
site v tajništvo društva, kjer vam bodo nudili 
pomoč pri izpolnjevanju, če jo boste potrebo
vali. S seboj morate imeti le osebno izkaznico.
Izpolnjeno vlogo je potrebno poslati na Ministr
stvo za infrastrukturo ali še enostavneje, odda
ti na blagajni železniške postaje v Litiji. 
Cena vozovnice je 3,00 € in velja eno leto od 
izdaje, nakar jo je potrebno podaljšati. Če vam 
bodo vozovnico poslali po pošti, je dodatni 
strošek še poštnina v višini 3,00 €.
Apeliramo na člane društva, da si vozovnico 
priskrbijo.  Vera BRIC

Izlet na Gorenjsko
Društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri 
Litiji izvede spomladanski in jesenski izlet za 
člane društva. Ker pa je zaradi korona virusa 
izlet spomladi odpadel, je bil izveden v mese
cu juniju. Prijavilo se je veliko število članov, 
zaradi tega je bil izveden v dveh delih in sicer 
23.6.2020 in 30.6.2020.
Dne 30.6.2020 je bil lep sončen dan, ko smo 
se odpravili ob 7.30 uri izpred društva v Litiji. 
Vodila sta nas sam predsednik društva g. Miro 

Vidic in ga. Mojca Bajc. Vseskozi potovanja nas 
je izčrpno seznanjal o znamenitostih krajev. 
Prvi postanek je bil v Brezjah, kjer smo si ogle
dali cerkvene zanimivosti in se nato okrepčali 
z malico in kavico, ki nam jo razdelila ga. Moj
ca – tajnica društva. Nato smo krenili naprej 
in drugi postanek je bil na Bledu, kjer je bila 
dana možnost se popeljati z pletno do cerkvi
ce na otoku, ali ogled zanimivega turističnega 
kraja Bled. Po lepem sprehodu po Bledu in pa 
vožnji po jezeru do otoka, smo vsi navdušeni 
in zadovoljni vstopili nazaj na avtobus in se 
odpeljali do Bohinja, kjer nas je prisrčno spre
jel g. župnik Martin Golob, domačin iz okolice 
Šmartnega pri Litiji, Velike Kostrevnice. Nad 
našim obiskom je bil zelo navdušen. Povabil 
nas je v cerkev Sv. Jakoba ob jezeru pri mostu. 

Obširno nas je seznanil z 
zgodovino cerkve ter tudi 
o poteku njegovega dela, 
ki ga z veseljem opravlja v 
fari Stara Fužina – cerkev 
Sv. Jožefa. Med ostalim je 
povedal, da je v tem kra
ju tudi Dom za starejše 
občane, ki je v upravlja
nju cerkve. Z zanimanjem 
smo ga poslušali kajti med 

ostalim je povedal tudi nekatere anekdote, ki 
jih doživlja. Ker je čas hitro mineval, smo se 
morali po prijetnem obisku posloviti. Zbrali 
smo se in se odpeljali na izdatno kosilo v Ži
rovnico.
Verjetno nam bo ta izlet dolgo ostal v spominu. 
Tako je bil zaključen lep izlet na Gorenjsko in 
smo se vsi zadovoljni vrnili v Litijo in vsak na 
svoj dom z željo, da se po možnosti še v bodo
če organizirajo podobni izleti.
Še enkrat hvala za vso prizadevnost društvu. 
 Anica MAJCEN

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

dOM tISJe

JABOLKO NAVDIHA TUDI ZA ZAPOSLENE V DOMOVIH  
ZA STAREJŠE

PODJETNIŠKI RISE ŠMARTNO - LITIJA

Leto 2020 je Svetovna zdravstvena organiza
cija proglasila leto medicinskih sester, da bi 
države spodbudila k večji aktivnosti pri njiho
vem statusu. Izvajalci zdravstvene nege torej 
medicinske sestre, zdravstveni tehniki in bol
ničarji so v tem kontekstu prepoznani kot zdra
vstveni delavci brez katerih ni mogoče izvajati 
zdravstvenega varstva in zato so pomembni za 
zagotavljanje zdravja vsakega naroda. 
Tudi zaposleni v Dom Tisje smo v želeli obeleži
ti to pomembno leto. V maju, ko je Mednarodni 
dan medicinskih sester, smo planirali izobraže
vanja in praznovanje. Pa se je vse obrnilo dru
gače. Vse bolj se je govorilo o novem korona 
virusu na Kitajskem, ki se je širil tudi v Evropo. 
Direktorica je že v začetku marca sklicala iz
redni sestanek z vsemi strokovnimi delavkami 
in delavci, da smo pričeli z načrtovanjem reor
ganizacije dela v primeru pandemije. Dnevno 

smo spremljali poročila resornih ministerstev. 
Ob razglasitvi epidemije v Sloveniji smo na
črte začeli izvajati. Prva skrb vseh zaposlenih 
je bila, da se prepreči vdor okužbe s korona 
virusom v naš zavod. Uvedli smo nadzor nad 
zdravstvenim stanjem zaposlenih in merjenje 
telesne temperature in vse dvakrat dnevno 
dokumentirali. Nošenje kirurških mask je po
stala delovna obveza, razkuževanje rok pa se 
je začela že ob vstopu v službo, pogostejše 
je bilo tudi razkuževanje površin in prostorov 

na enotah. Pričeli smo tudi z razkuževanjem 
pred domom. Delovni timi so bili razdeljeni po 
enotah, omejeno je tudi gibanje stanovalcev in 
zaposlenih. Fizioterapija ter delovna terapija 
je potekala izključno individualno z izvajanjem 
vseh predpisanih protokolov. Ustanovili smo 
sivo cono, ki je bila namenjena stanovalcem s 
sumom na okužbo, katerim se je odvzel bris na 
covid19. V dogovoru z VDC Zagorje smo v nji
hovih prostorih pripravili rdečo cono, ki je bila 
namenjena za stanovalce s potrjeno okužbo. 
Pripravljena je bila vsa oprema in tudi delov
ne ekipe za delo v rdeči coni. S pomočjo treh 
koordinatoric smo organizirali za zaposlene in 
prostovoljce izobraževanje o uporabi posebne 
osebne varovalne opreme. 
V tem času smo se zavedali, da so socialni 
stiki s svojci okrnjeni. Zaposleni smo posku
šali čim bolje zagotavljati psihološko podporo. 
Razdeljene po urah in enotah smo stanovalce 
pospremili v park doma, opravljali video klice, 
praznovali… ob upoštevanju priporočil. Naše 
trenutke smo delili tudi na družabnih omrežjih. 
Zahvala gre svojcem za vso podporo, potrpe
žljivost in razumevanje. 
Do današnjega dne še nobeden stanovalec 
ali zaposleni ni imel pozitivnega brisa na novi 
korona virus, za kar smo se ves čas zelo tru
dili. Zaposleni so pokazali veliko strokovnega 
znanja, doslednost tudi v osebnem življenju, 
srčnost ter skrb za zdravje in počutje naših 
stanovalcev. 
Za svoje delo zaposleni v Dom Tisje ne pričaku
jemo nagrade za delo. Smo pa zelo veseli pri
znanja Predsednika države RS Boruta Pahorja, 
ki je tudi nam zaposlenim v Domu Tisje podelil 
JABOLKO NAVDIHA. Povedal je, da ga podelju
je junakom človečnosti in upanja…zaposlenim 
v domovih za starejše, ki za oskrbovance de
lujejo brez predaha in vzorno skrbijo za najra
nljivejše.

Frančiška PINOZA, vodja tima  
dipl. med. s., sam. sv., dipl. org.

Tatjana JELŠEVAR, vodja tima  
dipl. med. s, mag. zdr. nege 

Kljub vsem situacijam delujemo 
v smeri poučevanja »od ideje do 
produkta«, izdelujemo spletno tr
žno bazo lokalnih podjetij, kmetij 
in ustanov ter trženje produktov 

in izdelkov v fizični obliki na fizični lokaciji. 
Našo ponudbo širimo tudi na področja, pove
zana s tehniko, tehnologijo in znanostjo. 
V okviru desetih SANDBOX delavnic »Od ide-
je do produkta« je naša članica mag. Mateja 
Boldin Zevnik na sedmi delavnici gostila foto
grafinjo manco juvan, kjer sta udeležencem 
skupaj predstavili, kako ustvariti čustveno 
inteligentno blagovno znamko in zakaj je 
najboljši marketing pripovedovanje čustve-
nih zgodb. 
Udeleženci so imeli izvrstno priložnost sode
lovati v programu desetih delavnic, ki so jih 
popeljale skozi strateške in praktične ključne 
točke, na katere morajo biti pozorni, ko se loti
jo razvoja poslovne ideje. Na svojih praktičnih 
primerih so se lotili validacije poslovne ideje in 
smeri nadaljnjega razvoja produkta/storitve. 
»Spopadli« so se z izpolnjevanjem prvega po
slovnega plana  kanvas. 

Kako definirati unikatno prednost svojega pro
dukta ali storitve, nam je Rok Colarič predstavil 
s svojo uspešno zgodbo Sleepy Bottle. 
Za vsak uspešen vstop in nastop na trgu je po
trebna tudi analiza trga, konkurence in ciljne 
skupine. Udeleženci so na peti delavnici opre
delili svojo ciljno skupino in idealnega kupca, ki 
ga je potrebo nagovarjati. 
Na šesti delavnici so udeleženi aktivno sodelo
vali pri odkrivanju »sebe kot blagovna znamka« 
ter zakaj je potrebno o imenu blagovne znamke 
razmišljati že zelo zgodaj, še preden je produkt 
že na trgu. Udeleženka delavnic, oblikovalka 
Katja Bučar, je pripravila predstavitev o tem, 
kaj je vizualna identiteta blagovne znamke.
Na osmi delavnici smo gostili pravno strokov
njakinjo. Govorila je o tipičnih pravnih dilemah, 
s katerimi se podjetje sooča na poti od ideje do 
razvoja in do prve prodaje ter kako se izogniti 
pravnim čerem. 
Delavnice se bodo nadaljevale tudi v avgustu. 
Zaključni temi se bosta dotaknili marketinško
prodajnih korakov lansiranja in komuniciranja 
poslovne ideje. Vljudno vabljeni vsi. Več si lah
ko preberete na www.rise.si/sandbox. 

Si malo ali srednje podjetje, kmetija ali ustano
va in imaš svojo storitev, izdelke ali produkte? 
Zagrabi priložnost in brezplačno pridobi do 4 
kvalitetne fotografije iz svoje dejavnosti ter tr
žno spletno mesto na naši spletni strani rise.
si, kjer bo predstavljena vaša dejavnost ter 
povezave do vaših spletnih strani in socialnih 
omrežij. Tako bo vaše podjetje v skupni lokalni 
bazi, s katero bomo nadalje organizirali različ
na srečanja, v smislu mreženja, spoznavanja, 
pomoči itd… Fotografirala vas bo priznana lo
kalna fotografinja manca juvan, ki je izdala 

umetniške knjige Trubarjeva, izrazi ulice v 
spreminjanju, varuhi žlice in Afganistan: 
neobičajna življenja. 
Pričenjate z izdelavo izdelkov oz. produktov 
ali že imate ustvarjen manjši trg prodaje 
svojih izdelkov/produktov? V začetku av
gusta bomo v našem prostoru otvorili pop up 
trgovinico! Na njej se bodo promovirali lokalni 

pridelovalci in izdelovalci v različnih časovnih 
intervalih. Tako bodo na primer teden dni na 
voljo mlečni izdelki, nato med, skodelice, nakit, 
pivo, zelišča, zelenjava, sadje in še veliko dru
gega. Vse zainteresirane, ki imate kakršnekoli 
produkte, vabimo, da se obrnete na nas preko 
maila info@rise.si, ali na telefon 031 296 543, 
kjer boste dobili več informacij o samem izva
janju trgovinice. Lepo vabljeni tudi vsi ostali, 
da podprete lokalne pridelovalce tako, da obi
ščete trgovinico in od njih tudi kaj kupite. Kdo 
in kaj vse se bo predstavljal v trgovinici, boste 
lahko spremljali na naši spletni strani rise.si
Izvedba Sandbox delavnic, fotografiranje, pred
stavitveno mesto na spletni platformi in Pop up 
trgovinica je financirana s strani Razvojnega 
Centra Srca Slovenije v okviru projekta PIris 
 sofinanciranega iz programa Interreg Europe. 
V naših prostorih je svojo prvo podružnico 
odprlo društvo Strojnik.si. Le ta pokriva več 
interesnih področij, povezanih s tehniko, teh
nologijo in znanostjo. Njihova vizija je združiti 
tehnični kader in druge navdušence nad teh
niko in inženirstvom ter jim ponuditi kvalitetna 
izobraževanja in tečaje. 
Veliko teh bo tekom pole
tja na voljo tudi brezplačno 
preko njihovega spletnega 
portala.
Strojnik.si ima svoj sedež 
na Fakulteti za strojništvo 
UL, kjer že od leta 2010 
skrbijo za dodatne izobraževalne vsebine, v 
zadnjih letih pa so svoje dejavnosti in znanje 
razširili na širšo javnost, kjer v sodelovanju z 
različnimi partnerji in izobraževalnimi instituci
jami pripravljajo raznovrstne dogodke, hkrati 
pa ponujajo tudi druge storitve in izdelke, po
vezane s tehničnim sektorjem. Urejen sistem 
članstva v društvu vsakomur omogoča, da je 
del aktualnega dogajanja in dodatnih ugodno
sti pri njihovih partnerjih. V naše okolje bodo 
prinesli strokovno znanje strojništva, elektro
tehnike, računalniških znanosti, matematike in 
navtike. Na njih se lahko obrnete s kakršnimi
koli vprašanji, ki se tičejo prej zapisanih intere
snih področij. 
V sodelovanju z njimi bomo pripravili delavni
ce za otroke osnovnih šol in dijakov, s podro
čja tehnike. Te se bodo odvijale predvidoma 
v avgustu, do takrat več informacij dobite 
na info@rise.si ali na naši spletni strani rise.
si oz. na socialnih omrežjih Facebook in  
Instagram.
Najlepše se zahvaljujemo občini Šmartno 
pri litiji za podporo našemu delovanju. Z za
drugo želimo prispevati k napredku in razvoju 
na lokalnem področju, kar si želi tudi sama 
občina. Vsi vemo, da skupaj zmoremo več in  
bolje!

Želimo vam prijeten dopustniški čas!
Ekipa Podjetniški RISE Šmartno Litija
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S skupnimi močmi nad vročino
Otroci in odrasli iz vrtca Taček smo zelo ponosni na to, da »domujemo« v gasilskem domu. Tako 
včasih, ko »gasilci spijo«, prav po tiho obiščemo njihove prostore in pogledamo kje imajo spravljeno 

svojo obleko, čelade in škornje. 
Njihov kamion pa ima tako velika 
kolesa, kot so veliki nekateri ot
roci.
Ker pa imajo gasilci tudi veliko 
cevi za vodo, so nam pripravi
li vodni dan. Z vodo so napolnili 
bazene ter pripravili zabavno de
javnost s ciljanjem tarče z vodnim 
curkom.
Strokovne delavke se trudimo za 
čim bolj pestro preživljanje časa 
na prostem. Postavile smo labi

rint, opazujemo in pobiramo jagode iz visoke grede, ki smo jo postavili že lansko leto. Skupaj z 
gasilci pa skrbimo za urejenost igrišča in grabimo ter pospravljamo pokošeno travo.
Zahvaljujemo se vsem gasilcem PGD Hotič, ki so z dobro voljo sodelovali z nami čez celo šolsko leto. 
 Mojca GROŠELJ Radulovič

Poletni pozdrav
Šolsko leto se je zaključilo in tudi vrtčevski otroci nestrpno pričakujejo poletne aktivnosti. Vsem 
staršem in otrokom želim prijetne, brezskrbne počitniške dni, polne zanimivih doživetij.
Bodočim šolarjem, ki jih v septembru čakajo novi šolski izzivi, želim veliko poguma in uspeha pri 
pridobivanju novih izkušenj. Staršem pa se za sodelovanje iskreno zahvaljujem in želim vse dobro v 
nadaljnjem odraščanju otrok. 
Za vse, ki ostanete z nami tudi v naslednjem letu, pa že kujemo načrte za zanimive vrtčevske izkušn
je. Veselimo se jih skupaj!  Liljana PLASKAN, ravnateljica

Reka Sava – značilnosti lokalnega okolja
V letošnjem vrtčevskem letu, so se otroci enote Medvedek 
pobliže spoznavali z domačim okoljem ter značilnostmi, ki so 
pomembne za lokalno skupnost. V mesecu juniju, ob dnevu 
reke Save, pa smo kljub posebnim okoliščinam, ki nas pestijo, 
v skupini Miške (3 5 let) izpeljali projekt »Reka Sava«. Namen 
projekta je bil otroke ekološko ozaveščati in seznanjati, z nuj
nostjo ohranjanja naravnega ekosistema ter pomena reke Save 
za lokalno skupnost. Uživali so ob spoznavanju izvira (Zelencev) 
ter številnih pritokov. Navduševale so jih rečne in obrečne živali, 
žuželke, rastje. Pokukali so tudi v življenje ob reki Savi nekoč, 
ko je po njej še potekal rečni promet in spoznali poklic, ki ima 
danes drugačen namen – splavar. Projekt so zaključili z likovno umetnostjo, risanjem skulpture 
čolnarja, ki se nahaja pred športno dvorano v Litiji.  Liljana CIRAR

POČITNICE SO TU!
V Plesno športnem društvu NLP smo zaključili zadnjo sezono, ki bo zapisana z 
enomestno številko, saj naslednje šolsko leto obeležujemo 10letnico delovanja. 
Letošnjo sezono smo zaključili malce drugače kot sicer, saj 

se nismo zbrali v litijski športni dvorani na naši tradicionalni zaključni prireditvi, 
prav tako pa je na jesenski čas prestavljen vrhunec plesne sezone na domačih 

tleh – državno prvenstvo, zato bodo naši tekmovalci s 
treningi predvideno pričeli že v drugi polovici avgusta.
V spominu na preteklo šolsko leto nam bodo ostali iz
zivi in spremembe, vendar se s še večjim veseljem in 
ponosom oziramo nekoliko dlje v preteklost, na zače
tek sezone, ko so naši plesalci še brezskrbno odpoto
vali na svetovno prvenstvo v street plesih. Spomnimo, 
Jaša Končar je utrdil svoje mesto v svetovnem vrhu z 
osvojenim 2. mestom med street solo otroci, članska 
formacija je klubski uspeh dopolnila z uvrstitvijo na 4. 
mesto, Anja Gorta in Maša Štrus pa sta navdušili med street duo mladinci 
in zasluženo postali svetovni prvakinji!! Vsi ti rezultati so odlična popot
nica za nadal
jevanje naše
ga dela, zato 
z veseljem 

pričakujemo september, ko ponovno 
pričenjamo s tečaji. Vpis v tečaje bo 
preko spleta možen od 17. avgusta dal
je, vse informacije bodo objavljene na 
naši spletni strani www.psdnlp.com, 
v času počitnic pa smo dosegljivi na 
info@psdnlp.com. Lepe počitnice vsem in se vidimo septembra!  NLP

ŠPORTNA NEDELJA NA POLŠNIKU
Tako, kot že mnogo let, se je tudi letos na Polšniku odvila tekma Stari : Mladi. Zjutraj sicer 
ni kazalo na najboljše, saj smo se zbudili v rahel dež, vendar pa nas to ni ustavilo. Vse tja 
do 15. ure smo pogledovali na vremensko napoved. Ko pa je prišel čas, da se vse prične, 

nas je z rahlimi žarki začelo pozdravljati sonce. Več kot se nas je bilo, lepši je bil pogled na nebu.
Dan so pričeli najmlajši člani Športnega dru
štva. Razdelili so se v dve ekipi, med vratni
cama pa sva jim na pomoč priskočila vratarja 
starih in mladih, Robert Bregar in Aljaž Povše. 
V napetem dvoboju smo videli kar štiri zadetke. 
Po končani tekmi so si otroci zaslužili sladoled, 
gledalci pa smo si ogledali otroški zumba na
stop, ki ga je vodila Glorija Jamšek.
Končno je prišel vrhunec dneva. Tekma Stari 
: Mladi. Po dveh zaporednih zmagah mladih 
so stari z ogromno željo po zmagi strnili vrste. Prvi polčas se je končal z izidom 2:0 za stare, ko 
sta v polno zadela Franci Podrenk in Tomaž Vozelj. Odmor med polčasoma je bolje del starim, 

saj so kmalu v drugem polčasu po zadetku 
Boštjana Medveda vodstvo povišali na 3:0. 
Vendar mladi se nismo predali in z borbeno 
igro smo se vrnili nazaj, saj je bil rezultat 
kar naenkrat 3:3. Strelca za mlade sta bila 
Aleš Košir 2x in Bernard Jakovljevič. Vse je 
dišalo po enajstmetrovkah. Nekaj minut 
pred koncem so mladi storili napako in Aleš 
Vozelj jo je kronal z zadetkom za 4:3. Stari 

so nato strnili obrambne vrste in do konca tekme zdržali pritisk mladih, ki so z vsemi močmi iskali 
izenačujoči zadetek. Sodnik je odpiskal konec tekme in slavje starih se je lahko pričelo. Vimenu 
mladih sem predal prehodni pokal in seveda tudi gajbo, ki ne sme manjkati na tej prireditvi. Na 
koncu so se vsi skupaj poveselili, nekaj pojedli in popili, nato pa je počasi le prišel večer, ko smo se 
razšli in že zastavili cilje za drugo leto, predvsem mladi.
Športno društvo Polšnik se zahvaljuje sodniku Milošu Breznikar za odlično opravljeno delo na 
igrišču. Zahvaljujemo se tudi našim pridnim puncam, ki so pomagale v strežbi, Petri, Juliji in Manci, 
ter pa seveda vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri izvedbi letošnje tekme.  Aljaž POVŠE

KLIŠE KLUB

KONČANA 46. SEZONA OLMN NA TRAVI LITIJA
To je bila prva sezona pod vodstvom nove Zveze društev OLMn. Ustanovna 
skupščina zveze društev je ustanovni akt sprejela dne 27.8.2019 v krčmi na 

gradu Bogenšperk, kjer so ustanovni člani izvolili 8 članski upravni odbor in predsednika ter za
konitega zastopnika zveze Denisa Furmana.
Sezona 2019/20 je bila zaradi virusa COVID19 v začetku spomladanskega dela, ki bi se moral 
začeti v aprilu, začasno prekinjena. Na predlog upravnega odbora in s soglasjem večine sodelujo
čih ekip začela skrajšana polsezona. 
Članski ligi sta bili razdeljeni v dve ka
kovostni skupini glede na uvrstitev v 
jesenskem delu sezone.
V PRVI LIGI je drugič zaporedoma pr
vak ekipa YU TEAM. To je njen tretji 
naslov. Vse je osvojila v zadnjih petih 
letih, v katerih je osvojila še dve drugi 
mesti. V začetku sezone si je privošči
la dva poraza, potem pa do konca na
nizala same zmage. Edina ekipa, ki ji je 
bila ves čas blizu, v jesenskem delu pa 
pred njo, je bila ekipa ŠD SAVA. Tre
tje mesto je osvojila ekipa KAVARNA 
PRI MOSTU. V skupini »Za prvaka« sta 
sodelovali še ekipi ŠD HOTIČ in OMA
HEN TRANSPORT. Iz lige je izpadla ekipa FC JANČE UNITED. 
V DRUGI LIGI je bila zelo izenačena skupina ekip, ki so se borile v »skupini za napredovanje«. 
Ekipa ŠD DOLE je postala prvak že krog pred koncem in si po 17ih letih prvič zagotovila nastop v 
prvi ligi. V tekmovanje je vstopila v sezoni 2003/2004. Pred zadnjim krogom so imele še 3 ekipe 
možnost za napredovanje. Končno drugo mesto in ponoven vstop v prvo ligo si je zagotovila ekipa 
JANG BOJS. Sezono je na tretjem mestu končala ekipa ŠD PREŽGANJE in na četrtem mestu ekipa 
ŠD SITULA VAČE.
V VETERANSKI LIGI je zopet premočno zmagala ekipa iz Zgornjega Loga. Vendar ji tudi tokrat 
ni uspelo osvojiti 100% izkupička točk. Drugo mesto je osvojila ekipa SAVA VETERANI in tretje 
HOTIČ VETERANI
Najboljši strelci so bili: PRVA LIGA: Radonjič Aco (YU TEAM), DRUGA LIGA: Zupančič Sebastjan 
(JANG BOJS in Veteranska liga: Petrušič Andjelko (ZL VETERANI/CARGLASS).
Zaključni turnir bi letos moral biti v Litiji vendar je, glede na epidemiološko stanje v državi in ome
jitev prirejanja prireditev, organizator ekipa YU TEAM, bil primoran turnir žal odpovedati.
Več na spletni strani www.olmn.si Vse pobude in predloge glede tekmovanja pa prosim pošljite 
na liga@olmn.si Zveza društev OLMN

LESTVICE

Vikend od 3.7. do 5.7. smo Klišejev
ci preživeli skupaj, sredi neokrnjene 
narave v Dolah pri Litiji. Poleg dru
ženja, ki se je po mesecih osamitve 

res prilegel, smo izvedli še delavnico team buil
dinga, kjer smo se bolje spoznali in učili, kako 
sprejemati in razreševati konflikte, kako posta
ti pozoren poslušalec in na ta način izboljšati 
komunikacijo, kar se nam zdi za delo v ekipi 
izrednega pomena, ki se kaže v uspešno izve
denih projektih in delovanju Klišeja. Nato smo 
spoznali še strateško načrtovanje organizacije 
in pripravili konkretne strateške cilje Klišeja 
za obdobje 20202025. Delavnice je odvodi
la naša aktivistka in trenerka Zveze ŠKIS Zala 
Zupan, za kar se ji lepo zahvaljujemo. Z 
veseljem dodamo tudi, da se nam je pridružila 
naša dijaška sekcija, ki je zaživela po zelo 
dolgem času, zdaj pa nas že zasipajo s svežimi 
idejami in motivacijo.
Ker na Klišeju zelo radi ustvarjamo, smo 8.7. 
organizirali projekt »milo storjeno«, na katerem 
smo se učili izdelovati milo. Najprej smo poja
snili preprosto tehniko izdelave mila na osno

vi glicerinskega, na način »raztali in vlij«. Ker 
je sama tehnika nezahtevna, dopušča nešteto 
kreativnih možnosti ustvarjanja, kot so igranje 
z barvami, do recikliranih kalupov, naravnih ze
liščnih dodatkov, ustvarjanje samosvojih vzor
cev in dodajanje dišav po lastni volji. 
Prednosti izdelave domačega mila so zmanjša
nje embalažnih odpadkov in s tem trajnostno 
ravnanje (milne osnove so na voljo v večjih koli
činah), možnost kontrole nad naravnim izvorom 

sestavin, možnost kontrole nad sestavinami in 
dodatki, brez dodatnih parfumov, konzervan
sov itd., kreativno izražanje v procesu izdelave 
mila, trdo milo naj bi bilo od 23 x dlje v uporabi 
kot tekoče, domače milo je lahko tudi odlično 
in kreativno darilo za najbližje. Ustvarjalnica je 
bila del aktivnosti projekta Litijski inkubator za 
skupnost in trajnost #LIST.
V klišejeve prostore se vrača tudi petkova liga, 
na katero vas vabimo vsak petek ob 19h, da sku
paj prezračimo Klišejeve družabne igre in Xbox. 
Na naši spletni strani sedaj lahko najdeš član

ke o tem, kako pandemija spreminja angleški 
jezik, vrstah popotnikov in kakšen nov študent
ski recept.
Ker se približuje izpitno obdobje, smo na kliše
ju zopet začeli ponujati možnost tiskanja gradi
va. Datoteko nam lahko pošlješ na mail: klub.
klise@gmail.com (sporoči nam: število strani/
stran, črnobelo/barvno, obojestransko/eno
stransko). Lahko uredimo tudi vezavo. Ko bo 
gradivo pripravljeno, ti po emailu to sporoči
mo. Gradivo lahko prevzameš in plačaš račun 
vsako sredo od 16.00 do 18.00.
Letos zaradi nenavadnih razmer, ki jih je pri
nesla epidemija koronavirusa, začenjamo s 
poletno sezono uradnih ur mesec prej kot obi
čajno. Poletni delovni čas letos torej velja 
JunIJA, JuLIJA In AvGuSTA, odprti bomo ob 
sredah, 16.00-20.00.
Bodimo odgovorni drug do drugega, upoštevaj
mo preventivne ukrepe, za informacije pa se 
obračajmo na relevantne strani. (Avtor fotogra-
fij je Anže Malis)  Manca PLANINŠEK

prva liga
Skupina za prvaka:
1. YU TEAM  13 11 0 2 77:30 33
2. ŠD SAVA  13 9 2 2 40:21 29
3. IGI TEAM  13 6 4 3 44:42 22
4. ŠD HOTIČ  13 5 3 5 38:40 18
5. OMAHEN TRANSPORT 13 3 4 6 29:41 13
Skupina za obstanek:
6. ŠD LIK GAS BAR 13 5 3 5 28:29  18
7. SALETRANS&TIMV.  13 3 4 6 44:46 13
8. PICERIJA PR‘BURIC 13 4 1 8 42:52 13
9. ŠD JANČE 13 3 3 7 46:49 12
10. FC JANČE UNITED 13 3 2 8 28:66 11
11. JESENJE* 4 0 0 4 3:26 0
* Ekipa izstopila iz lige

druga liga
Skupina za napredovanje:
1. ŠD DOLE  15 10 2 2 53:27 32
2. JANG BOJS 15 7 5 2 50:26 29
3. PREŽGANJE  15 8 3 4 47:34 27

4. ŠD SITULA VAČE  15 7 4 4 37:30 25
5. NK DOLINA 15 6 2 7 42:50 20
6. SOBRAČE 15 5 3 7 37:47 18
7. LIBERGA 14 5 3 6 33:36 18
8. LOG UTD (3) 14 5 5 4 38:30 17
9. ŠD POLŠNIK 14 4 2 8 38:68 14
10. KŠD VELIKA ŠTANGA 14 4 2 8 34:41 14
11. ND SOKOLI 14 2 1 11 25:45 7
12. VUKOTEAM* 4 1 1 2 18:16 4

Kvalifikacije za PRvO LIGO:
FC JANČE UNITED  JANG BOJS 0:3 B.B.

veterani
1. ZL CARGLASS 12 11 0 1 87:8 33
2. SAVA 12 9 0 3 41:18 27
3. HOTIČ 12 8 0 4 43:34 21
4. PREŽGANJE 12 6 0 6 23:29 18
5. VNK LITIJA 11 3 0 8 27:49 9
6. POLŠNIK 11 3 0 8 29:53  9
7. JANČE(3) 12 1 0 11 16:75 0
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Izvajati moramo 
priprave

Svet za medgeneracijsko povezo
vanje je na svoji 9. seji, dne 23. 

6. 2020, veliko pozornosti namenil svojemu 
delo po končani epidemiji Corona virusa (31. 5. 
2020) v Sloveniji. Izvajanje ukrepov za prepre
čevanje širjenja Corona virusa je ustavilo načr
tovane aktivnosti medgeneracijskega povezo
vanja na ustvarjalnih delavnicah, zdravstvenih 
predavanjih in demonstraciji oživljanja, naravo
slovnih dnevih in na drugih oblikah druženja.
Sprejeta je bila odločitev, da se pospešijo ak
tivnosti za sodelovanje med generacijami, saj 
so ljudje, predvsem starejši druženja zelo po
grešali.
Za jesensko obdobje so že dogovorjene štiri 
različne ustvarjalne delavnice, pet zdravstve
nih predavanj z demonstracijo oživljanja in štiri 
zeliščne delavnice s spoznavanjem zdravilnih 
rastlin, pripravo zeliščnih napitkov in namazov.
Z ravnatelji osnovnih šol pa je bilo dne 30. 6. 
2020 dogovorjeno medsebojno sodelovanje 
pri pripravi in izvedbi naravoslovnih dnevov za 
učence šol. Svet pa bo pripravil tudi predloge 
za izvajanje ustvarjalnih delavnic različnih sto
penj zahtevnosti. Dogovorili smo se tudi za so
delovanje na festivalu, ki bo potekal v času od 
25. 9. do 9. 10. 2020 v mestu Litija.
S temi aktivnostmi želimo poživiti medsebojno 
povezovanje in upamo, da nam širjenje Corona 
virusa tega ne bo preprečilo.
 Karlo LEMUT

Večje zanimanje kot v  
letu 2019

Priprave na drugi festival medgeneracijskega 
povezovanja v Občini Litija, ki bo potekal pod 
sloganom »Od mladosti do modrosti stopamo 
skupaj«, so v intenzivnem izvajanju. Festival se 
bo odvijal od petka 25. 9. do vključno petka 9. 
10. 2020 v dopoldanskem času med 9. in 13. 
uro in v popoldanskem času od 17.30 do 19. 
ure v mesti Litija.
Odzivnost na povabilo za sodelovanje na festi
valu je bistveno večja kot minulo leto in nad 
pričakovanji. Med prijavljenimi je več kot 1/3 
zavodov, društev, organizacij in skupin, ki niso 
sodelovale na prvem festivalu.
Festival bo imel tri vsebinske dele:
  skrb, pozornost, druženje in ustvarjanje ter 

medgeneracijsko povezovanje nas bogati, 
hkrati pa tudi dviga kvaliteto življenja,

  na dvajsetih stojnicah bo predstavljena 
ustvarjalnost medgeneracijskega sodelova
nja,

 zaključna prireditev 2. festivala.
V prvem delu bodo izvedene: reviji pevskih 
zborov in skupin (v petek 25. 9. in torek 6. 
10. 2020 – med 17.30 in 19. 00 v OŠ Litija), 
plesna druženja Folklorne skupine Javorje, co
untry skupine U3 – bizonke in maržoretk KUD 
Venčeslav Taufer Dole (v soboto 26. 9. 2020 
– med 9.00 in 13.00 na ploščadi pred Litijsko 
cerkvijo), slikarska in kiparska delavnica (v 
ponedeljek 28. 9. 2020 – med 9.00 in 13.00 
pred VDC Zasavje, enota Litija), sprehod pod 
strokovnim vodstvom po mestnem jedru Litija 
s poudarkom ohranjanja spominov na dogodke 
iz preteklosti in na osebe, ki so se rodile oziro
ma živele na tem območju (v ponedeljek 28. 9. 
2020 – med 17.30 in 19.00), družabne igre z 
najmlajšimi (v sredo 30. 9. 2020 – med 9.00 in 
13.00 pri enoti Ribica), predstavitev PGD Litija 
s prikazom dejavnosti vseh generacij (v soboto 
3. 10. 2020  med 9.00 in 13.00 v centru me
sta), okrogla miza o vlogi in pomenu prostovolj
cev in prostovoljnega dela (v torek 6. 10. 2020 
– med 9.00 in 13.00 v prostoru Domu Tisje, 
enota Litija), izobraževalni programi, projektne 
dejavnosti in izdelava naravnih mil (v sredo 7. 
10. 2020 – med 9.00 in 13.00 na lokaciji IC 
GEOSS Litija), promenadni koncert pihalne
ga orkestra in orkestra glasbene šole Litija – 
Šmartno (v četrtek 8. 10. 2020 – med 17.30 in 
19.00 v centru mesta), ustvarjalna delavnica za 
vse generacije za preprečevanje osamljenosti 
(v petek 9. 10. 2020 – med 9.00 in 13.00 pred 
blagovnico Centromerkur). Posebej pa bomo 
obeležili svetovni dan otroka (v ponedeljek 5. 
10. 2020 – med 17.30 in 19.00 v dvorani Kul

turnega centra Litija, gost tega večera bo Adi 
Smolar, pozdravne besede pa bo prispevala go
spa Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste.
V drugem delu bo medgeneracijsko povezova
nje in ustvarjanje prikazano na 2oih stojnicah.
V tretjem delu festivala »zaključek 2. festiva
la« bo kulturno zabavni program. Izveden bo 
tudi športno zabavni program za otroke, Pole
talcem – poletnim bralcem pa bodo podeljena 
priznanja ob izvedbi ulične glasbene predsta
ve z naslovom Legenda o Erazmu Predjam 
skem.
To je le kratka informacija o vsebinsko zelo bo
gatem in pestrem programu 2. festivala.

Karlo LEMUT

Za vsako bolezen in vsak  
okus rož‘ca raste

V davni preteklosti so naši predniki poznali šte
vilne blagodejne vplive rastlin in si z njimi po
magali pri različnih bolezenskih težavah in tudi 
poškodbah. Posamezniki, ki so imeli znanje o 
uporabi rastlin, so bili spoštovani in iskani. Z 
razvojem medicine in predvsem farmacije se je 
to znanje izgubljalo. A med nami so še vedno 
posameznice in posamezniki, ki imajo veliko 
znanja o rastlinah in njihovi uporabi tako pri 
različnih zdravstvenih težav kot tudi v kulina
riki. Ljudje se sedaj spet vse bolj zavedamo 
uporabnosti zdravilnih zelišč v vsakdanjem ži

vljenju. 
Certificirane zeliščarke in zelišččarji izvajajo 
številne delavnice za občane, učence v šolah, 
informacije posredujejo tudi preko različnih 
medijev,… Ena izmed teh strokovnjakinj je 
tudi priznana zeliščarka, gospa Jožica Bajc 
Pivec, ki je 19. junija izvedla zeliščno de-
lavnico za krajane KS Sava in KS Spodnji 
Log, v prostorih PGD Sava. Gospa Bajc Pivec 
je udeležencem predstavila številne zdravilne 

rastline in njihove učinke na naše zdravje, pa 
tudi uporabo pri pripravi zeliščnih namazov in 
zdravilnih napitkov (sirupov, čajev,…). V prak
tičnem delu delavnice smo zbrali nekatera zeli
šča in jih pripravili v okusnem namazu s skuto 
ter skuhali odličen zeliščni čaj. Gospa nam je 
posredovala veliko svojega znanja in koristnih 
nasvetov o zeliščih, ki nam bodo pomagali kre
piti naše zdravje.
Delavnica je potekala v sklopu izobraževalnih 
delavnic, ki jih organizira in tudi financira Med
generacijski svet Občine Litija. 

Vida LUKAČ

VODOVODNI SISTEM HOTIČ JEMLJE HUDIČ
Mnogo tega se je že bralo in pisalo o Butalah In spet se nam dogaja, da se nam dela 
krivica. Tokrat in že mnogo let vodovodarska. Kregamo se in bentimo, ker si zvečer 
ne moremo oprati prešvicanih riti. To je pač Hotič z vode nič. Zaradi nenehnih okvar, 
kot nam govorijo vzdrževalci s KSP Litija smo v poletnih mesecih prisiljeni smrdeti. 

Čeprav se fantje na terenu trudijo očitno niso kos dotrajanosti sistema. Pa to še ni najhujše, 
naše vodne črpalke polne zračnih žepov tulijo in seštevajo zrak namesto vode, ki ga Hotičani 
plačujemo na letnem poračunu. Pa uničeni WC kotlički, pralni stroji in vodne črpalke. Pristojni in 
odgovorni na KSP Litija, ne tole ni samo domišljija krajanov Hotiča, vse skupaj je vaša realnost 
kateri ne zmoremo več gledati skozi prste. Dotaknila pa bi se tudi vaše odzivnosti preko vašega 
info.mail nasova s pripisom »Pišite nam« na katerega mi po dveh dneh še ni nihče odgovoril.

Karmen VERDONIK 

MLadInSKI Center LItIJa
POLETNE POČITNICE V MLADINSKEM CENTRU LITIJA 2020

Delavnice osnov programiranja
Tudi letos organiziramo sklop petih delavnic o osnovah programiranja. na sporedu 

bodo 21., 23., 28., 30. in 31. 7., z začetkom ob 17:00. Tokrat jih bo vodil Moritz, ki bo predstavil 
malo teorije o programskih jezikih, razlike med njimi, kje so uporabljeni (C#, Java, HTML, PHP), nato 
pa jih boste preizkusili tudi v praksi. Za udeležbo ne potrebuješ predznanja, le dobro voljo in motiva
cijo. Primerne so za otroke, stare od 14. let naprej. Potekale bodo v prostorih MC, ob upoštevanju 
priporočil NIJZ. Na delavnico se je potrebno prijaviti na masa.sorsak@mclitija.si

Oblikovanje keramike
V zadnjem tednu julija, od 27. do 29. 7. te vabimo, da se nam v parku na Stavbah, pred Kulturnim 
centrom, pridružiš na delavnicah oblikovanja keramike. Iz gline bomo skupaj izdelali skodelico ali lon
ček, s katerim boš lahko polepšal/a svojo najljubšo lončnico ali svojo delovno mizo (v lonček namreč 
namesto rože lahko naseliš svinčnike in barvice). Delavnice bodo potekale od ponedeljka do srede, 
od 12.00 do 16.00. 

Bobnarska delavnica
Bobnarska delavnica je res ena tistih, ki je postala prava poletna tradicija. Vsako leto je dobro obi
skana, zato boste imeli možnost učenja tudi letošnjega avgusta. Glavni na bobnih bo seveda Domen 
Malis, ki bo prvi dan predstavil nekaj teorije, potem pa se boste preizkusili v vihtenju palčk kar sami. 
Delavnica poteka od ponedeljka 24. 8. do srede 26. 8. od 17.00 do 20.00. Delavnica je primerna za 
vse ne glede na glasbeno predznanje in starost. 

Poletje v barvah
POLETJE V BARVAH smo poimenovali tridnevne likovne delavnice, ki se pričenjajo 17. avgusta 2020. 
Udeleženci se bodo dobili pred Mestnim muzejem Litija vsak dan med 10. in 14. uro ter pod vodstvom 
likovne pedagoginje in ilustratorke Saraje Cesarini raziskovali svet barv preko poletno začinjenih tem. 
Saraja Cesarini je Litijanka z izobrazbo iz likovne pedagogike, ki strastno opravlja poklic ilustratorke. 
Pripravila je likovne delavnice, ki preko poletno obarvanih tem raziskujejo svet barv. Vsa nastala dela 
bodo razstavljena v galeriji Mladinskega centra Litija.
Delavnice so primerne za otroke med 10. in 14. letom starosti, pridružite se nam lahko tudi mlajši 
dijaki. Vsi zainteresirani vabljeni k prijavi na info@mclitija.si.

ŠPORTNO POLETJE 
Organizirane športne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti bodo potekale zadnji teden 
avgusta. natančni razpored si lahko ogledate v tabeli spodaj. 

Ponedeljek 
24.8.

Torek 
25.8.

Sreda
26.8.

Četrtek
27.8.

Petek
28.2.

09:00 – 10:00 Tenis Športni torek Tenis Kopalni izlet  Atlantis Tenis
10:00 – 11:00 Tenis Športni torek Tenis Kopalni izlet  Atlantis Tenis
11:00 – 12:00 Tenis Športni torek Tenis Kopalni izlet  Atlantis Tenis
12:00 – 13:00 Pohod na  

Sitarjevec
Namizne igre v parku na 
Stavbah

Igre z vodnimi baloni v 
parku na Stavbah

Kopalni izlet  Atlantis Obisk Rudnika 
Sitarjevec

13:00 – 14:00 Pohod na  
Sitarjevec

Namizne igre v parku na 
Stavbah

Igre z vodnimi baloni v 
parku na Stavbah

Kopalni izlet  Atlantis Obisk Rudnika 
Sitarjevec

tenis na tenis parku as
Na tenisu za otroke se nam letos lahko pridružite še v zadnjem tednu avgusta. Mladinski delavec bo 
na Tenis parku AS prisoten v ponedeljek, sredo in petek med 9.00 in 12.00, v tem času je možna 
tudi brezplačna uporaba igrišča. 

Športni torek in izlet
Otroke mlajše od 15 let, v torek, 25. 8. med 9:00 in 12:00 vabimo na igrišče na Rozmanovem 
trgu. Pod budnim vodstvom animatorjev in mladinskih delavcev se bodo pomerili v športnih igrah 
kot so: nogomet, košarka, odbojka, različni poligoni… v ponedeljek, 24. 8. se nam ob 12.00 lahko 
pridružite na pohodu na Sitarjevec, v petek, 28. 8. pa vas še zadnjič v času poletnih počitnic 
popeljemo na obisk po Rudniku Sitarjevec. Zaradi omejenega vstopa v rudnik so prijave za ogled 
obvezne. Prijavite se lahko preko elektronske pošte info@mclitija.si, kamor sporočite ime in priimek 
otroka ter njegovo starost. Zbor za oba izleta bo pred Mladinskim centrom Litija ob 12.00. 

poletju dogaja na polšniku
V mesecu avgustu se letos odpravljamo tudi na Polšnik. Pripravljamo dan, ki smo ga poimenovali 
POLeTJu dogaja na Polšniku. V ponedeljek, 24. 8. bomo na igrišču na Koprivniku pripravili šport
no razvedrilne aktivnosti za vse osnovnošolce in srednješolce. Aktivnosti se bodo odvijale od 9.00 
do 12.00, za animacijo in izvedbo aktivnosti bodo poskrbeli mladinski delavci in tuji ter lokalni 
prostovoljci.

Športni program za mlade, starejše od 15 let
tenis

Brezplačno igranje tenisa za mlade na Tenis parku AS preko celega poletja. Kupončke za brezplač
no uporabo igrišča lahko prevzamete v MC Litija od PON do PET od 12.00 do 20.00. Razlika od 
prejšnjih let je, da morate ob prevzemu kupona poklicati na Tenis park AS (01 8980800) in se 
dogovoriti za termin. En kupon velja za eno igrišče (dva igralca) za eno uro igre. 

odbojki na mivki se starejši od 15 let lahko pridružite športnemu društvu Zgornji Log. Igri 
odbojke se lahko pridružite vsak četrtek ob 17.00, na igrišču ŠD Zgornji Log. Prispevek udeleženca 
je 2€ na obisk.
Za konec naj te še povabimo, da nas spremljaš na družbenih omrežjih (FB, IG, YouTube), kjer teden-
sko objavljamo napovednike programa in aktivnosti, ki jih izvajamo ter druge zanimive informacije za 
mlade.  Ekipa MC Litija

za naravo ob savo 
Čeprav je šolskega leta konec, borci za naravo in naravovarstveniki ne poznamo počitka!
V soboto, 27. 6., smo skupaj prehodili, prekolesarili, preveslali in preplavali celoten tok reke Save v 
Sloveniji. Po odsekih smo premagali vseh Savinih 258 km. 
Dogajalo se je tudi v Litiji. Mladi za podnebno pravičnost Litija in društvo Slomo smo združili moči 
in organizirali dogajanje na odseku KresniceLitija.
Začeli smo že ob 9.00 na prodišču pri Kresniškem mostu (nekateri smo se tja odpravili z vlakom), 
kjer so nas pričakali strokovnjaki  člani Skupine za speleobiologijo (Oddelka za biologijo Bioteh

niške fakultete, Univerze v 
Ljubljani). Tam smo skupaj 
spoznali prebivalce “reč
nega podzemlja,” njihov 
pomen za ekosistem in 
nevarnosti, ki jim pretijo 
zaradi človekovih posegov 
v okolje. 
Nato smo se odpravili proti 
Litijinekateri peš, drugi s 
kolesom, tretji s čolni po 
vodi. Po poti smo občudo
vali Savo in s pobiranjem 
smeti očistili njeno bližino.
Ko smo prispeli v Litijo, 
smo se zbrali v parku ob 
Savi, kjer sta se nam pri
družila še krajinski arhitekt 

Žan Lovše, ki nam je predstavil ideje za reki prijazno prenovo tega parka, in biologinja Marjana 
Hönigsfeld Adamič iz inštituta Lutra, ki nam je več povedala o zanimivih prebivalcih Save, biotski 
pestrosti in vplivih, ki bi jih na pestri rečni ekosistem imela gradnja hidroelektrarn. Za konec smo 
se odpravili še v Litijski Mestni muzej, kjer smo spoznali še zgodovinski in kulturni pomen Save. Na
men te vseslovenske akcije je bil povezati vse podobno misleče, ki jim je mar za več kot le za lastno 
korist, borce za pravičnejši, ne izkoriščevalski svet ter da pokažemo, da narave ne damo! Na vseh 
aktivnostih skupaj se nas je zbralo več kot 30, po celi Sloveniji pa več kot 700. A to je šele začetek! 
Naslednjič gremo morda za naravo ob Muro, za naravo v Anhovo, v Petišovce… Spremljaj nas na IG: 
mzpp_litija, FB drustvo.slomo in se vidimo na naslednji akciji! 
 Maša CVETEŽAR

Udeleženci akcije Za naravo ob Savo!



Veterani OZVVS Litija 
 Šmartno smo se 20. 

junija 2020 udeležili veteranskih 
športnih iger v Brežicah. Iger, 19
tih po vrsti se nas je udeležilo 14 
veteranov. Tekmovali smo v 3 špor
tnih disciplinah in sicer streljanju z 
zračno puško, metu bombe in vle
čenju vrvi. Uvrstili smo se na zlato 
sredino. Z rezultati smo bili zado
voljni, saj je važno sodelovanje in 
druženje. Jože KOS

Veterani OZVVS Litija - Šmartno

PROSTOVOLJSKA ZGODBA  
MIHAELE AMRŠEK

Bi radi ponudbo svoje kmetije nadgradili z jagodami? 
Mentorska kmetija pri Ropet iz Volčjega Potoka išče 
kmetijo ali posameznika, ki se zanima za pridelavo in 
predelavo jagod. 
Projekt LAS Srce Slovenije Odprta vrata kmetij, ki je so
financiran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega kme
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Sloveni
je v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, 
spodbuja rast lokalne prehranske samooskrbe in dvigu
je vrednost kmetijskim proizvodom, zato so sodelujoče 
kmetije pri projektu razvile mentorske programe indivi
dualnega svetovanja. 
Domen Virant je primer zagnanega mladega kmeta iz 
Volčjega Potoka, ki želi predati svoje znanje o jagodah, 
vse od vzpostavitve nasada, oskrbe rastlin do predelave 
jagod. V primeru, da vas zanima pridelava in predelava 
okusnih rdečih sadežev pokličite na telefonsko številko 
031 267 158 in se dogovorite za individualno svetova
nje. 

Želite pospraviti delavnico starega orodja? 
Ne vrzite starega orodja proč. Center za zunanjo ureditev zbira skupaj s partnerji projekta LESA
RIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj! za svoj nov muzej stara orodja in druge predmete, povezane 
z dejavnostmi kolarstva, tesanja, mizarstva, sodarstva, rezbarstva, pletarstva ipd. 
Vse, ki imate staro orodje, ki se navezuje na te dejavnosti in ga ne potrebujete več, prosijo, da ga 

podarite za novo muzejsko zbirko na Veliki Preski pri Litiji. 
Stari predmeti jim bodo prišli zelo prav, saj bodo lahko s 
pomočjo njih predajali znanja, povezana z lesarstvom in 
drugimi starimi poklici, naprej mladim obiskovalcem. 
Za informacije pokličite Petro Kos na 031 615 020 ali ji 
pišite na info@zunanjaureditev.com.
Projekt LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj! je sofi
nanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega kmetij
skega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v 
okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 preko 
LAS Srce Slovenije. 

TEDEN RK
Rdeči križ Slovenije se vsako leto vključuje v obeleževanje mednarodnega praznika 
Svetovnega dneva Rdečega križa, 8. maja in Tedna Rdečega križa Slovenije, ki tra
dicionalno poteka od 8. – 15. maja in tako nadaljuje tradicijo dobrih del. Vsako leto 

mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca prek svoje mreže 17 milijonov prosto
voljcev in 450.000 zaposlenih doseže več kot 160 milijonov ljudi, ki potrebujejo pomoč. 
V letošnjem letu večino aktivnosti zaradi epidemije COVID  19 nismo izvedli. Obiski so potekali le 
ob delitvi hrane najranljivejšim. Smo pa izvedli sprejeme Mladih članov Rdečega križa na osnovnih 
in podružničnih šolah. V mlade člane je letos sprejetih 39 prvošolčkov. 

4. JULIJ, DAN ZA PRAPROŠČE
Četrti julij ni več le Dan neodvisnosti ZDA, pač pa tudi naš dan, saj smo tega dne letos slovesno 
prižgali javno razsvetljavo.

Ni ne vem kaj, le nekaj kandelabrov, pa vendar 
za nas, za naše otroke in vse ostale, predvsem 
v zimskih mesecih, veliko. Veliko nam pomeni, 
da ne bo potrebno vsakič, včasih že ob petih 
ali celo ob štirih popoldne s svetilko v roki na 
pot od doma ali domov, na popoldanske ak
tivnosti, iz službe ali preprosto na sprehod s 
hišnim ljubljenčkom.
Pomeni nam toliko, da se nam je zdelo vredno 
sestati, nazdraviti s kozarčkom penine, slove
sno prižgati obcestne svetilke – pri čemer nam 
je priskočil na pomoč Iztok, se poveseliti ob 
zvokih naših harmonikarjev Žana in Marka in 
se podružiti pozno v noč. Občini in vsem zaslu

žnim se iskreno zahvaljujemo.
Seveda pa se ob takih prilikah kar vrstijo ideje kaj še zelo nujno potrebujemo in kaj bomo v bodo
če od Občine zahtevali. Najpomembneje se nam je zdelo urediti varno in normalno peš in cestno 
povezavo Praprošč z ostalim delom mesta. Pripravili in podpisali bomo peticijo za pločnik, cestno 
povezavo z Dobravo, predvsem pa bomo zahtevali odstranitev ograje na cesti ob nogometnem 
igrišču, ki poslabšuje prometno varnost na vse bolj prometni cesti in milo rečeno kazi našo okoli
co. Tone KOVIČ 

PRIDOBITE ZNAK KAKOVOSTI  
SRCA SLOVENIJE

Če v Srcu Slovenije ustvarjate rokodelske izdel-
ke oz. izdelke unikatnega in industrijskega 
oblikovanja ali pridelujete in predelujete 

prehranske izdelke, lahko kakovost izdelkov preverite s prijavo na razpis za 
uporabo Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. 
Fizične osebe z dejavnostjo, nosilci kmetijskih gospodarstev in pod
jetja iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče 

in Šmartno pri Litiji se lahko na razpis 
prijavite brezplačno, saj bo ocenjevanje 
izvedeno v sklopu projekta sodelovanja 
LAS Od tradicionalnih spretnosti do so
dobnih ruralnih turističnih produktov, ki 
ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja po
deželja RS 2014–2020.

Rok za prijavo je 5. oktober 2020. Interes za prijavo pa sporočite že prej, nekje do začetka 
septembra. Preverite razpisne pogoje na spletni strani http://www.srceslovenije.si/okolje. Do
datne informacije: rokodelski izdelki  Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si, prehranski 
izdelki  Tina Pregel, 01 89 62 714, tina.pregel@razvoj.si 
S certifikatom Srca Slovenije se ponaša že 55 ponudnikov. Pridružite se jim še vi!  Mija BOKAL

10    OBČAN  JULIJ 2020 DRUŠTVA

Prostovoljsko delo je delo, ki ga človek opra
vlja s srcem in z namenom pomagati nekomu, 
ki je pomoči potreben. Je razmerje podarjene 
pomoči in osebnega zadovoljstva in to zagoto
vo pooseblja ga. Mihaela Amršek, predsednica 
Društva diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji. 
Prostovoljka je postala z namenom, da pomo
či potrebnim podari znanje in izkušnje, ki jih 
je pridobivala vsa leta svojega službovanja. V 
Društvu diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji 
je prostovoljka eno leto in pol, je predsednica 
društva in opravlja vsa potrebna dela – od ad
ministracije do organizacije aktivnosti v okviru 
vseh desetih programov delovanja društva. 
Delo predsednice je sprejela na željo članov 
izvršnega odbora Društva diabetikov Litija in 
Šmartno pri Litiji, in kot sama pravi, predvsem 
zato, ker je želela pomagati in osveščati obo
lele s sladkorno boleznijo. Iz lastnih izkušenj 
namreč ve kako pomembna je osveščenost 
o zdravem načinu življenja tistih, ki živijo s to 
boleznijo. »Pri opravljanju prostovoljskega dela 
se počutim koristno in zelo veliko mi pomeni 
zadovoljstvo članov naše organizacije in upo-
rabnikov naših programov.« še dodaja gospa 
Mihaela. 

S prostovoljskim delom v Društvu diabetikov 
Litija in Šmartno pri Litiji je utrdila znanje in 
nadgradila veščine za vodenje projektov in pro
gramov ter se poglobljeno spoznala s dejavno
stjo organizacije. Prostovoljcem svetuje naj ne 
razmišljajo o porabljenem času in plačilu, pre
dlaga naj raje razmislijo kako bi lahko s svojim 
znanjem in delom pomagali pomoči potrebnim. 
Gospa Mihaela Amršek lepo vabi tudi ostale 
občanke ni občane Litije in Šmartnega Pri Li
tiji, da se pridružijo društvu Diabetikov Litija in 
Šmartno pri Litiji (kot prostovoljci, člani ali upo
rabniki programov). Še posebej so dobrodošli 
mlajši, ki se že soočajo s sladkorno boleznijo 
in seveda vsi tisti, ki se prepoznate v poslan
stvu društva, ki se glasi: Ozaveščati ljudi o slad-
korni bolezni in življenju z njo ter preprečevati 
njen nastanek. Ljudem s to boleznijo pa omo-
gočiti kar najbolj kakovostno, zdravo in polno  
življenje. 
Vsi tisti, ki vas zanima sodelovanje z Društvom 
Diabetikov Litija in Šmarno pri Litiji pokličite na 
031 777 153 in na 01 898 15 84 ali pišite na 
drustvo.dia.litija@siol.net.
Dobrodošli!

#klubprostovoljcevzasavskeregije

In Memoriam
NAŠI PEVKI BRANKI VIDMAR V SLOVO
Na prvi poletni dan, 20. 6. 2020, je za vedno odšla naša priljubljena pev
ka Branka. V pevski zbor društva upokojencev se je priključila 6.1.2016.  
Izhajala je iz Jaklčkove družine iz Moravške Gore, kot Tomčeve po domače 
imenujejo Gabrovčani. Na prve vaje je prišla zadržano, saj ni vedela, kako 
se bo vključila, kako bo sprejeta. Ko pa je ugotovila, da so v zboru tudi 
njene sokrajanke in pevke, ki jih je poznala, se je takoj sprostila.
Na vaje je hodila redno in točno, kljub vsem svojim težavam, ki so jo spre
mljale že več let. Uživala je v druženju s pevkami in pevci. Vsaka nova 
pesem ji je bila izziv. Želela je biti sigurna v petju, zato je včasih prosila za 

dodatne vaje, da je lahko suvereno pela.
Bila je zelo pozitivna oseba, vedno nasmejana in dobre volje. Veselila se je življenja, vsakega 
dne posebej, kot bi se po prvi bolezni drugič rodila. Nikoli ni tožila, vedno je z optimizmom 
zrla v nov dan in priskočila na pomoč, če je le lahko. In prav zato težko sprejemamo, da je 
tokrat bila bolezen močnejša od nje. 
Le teden dni pred njenim dokončnim slovesom, smo zbrani na zaključku našega, sicer zelo 
skromnega spomladanskega druženja, zapeli pesem zanjo in ji jo posredovali. Na grobu pa 
žal to ni bilo mogoče. Svoje občutke smo združili v pesem, ki jo je Branki, v zahvalo in slovo, 
prebrala naša zborovodkinja.

Kako lepo bilo je slišati tvoj glas, sproščen tvoj smeh
in topel objem, za slehernega od nas.

Bila si sonce, kljub vsemu, kar že bilo je za teboj,
delila si vsem nam upanje in ne strahu.

Bila si močna, srečna v tistih dneh,
ko te bolezen ni imela v pesteh.

V nov dom pred kratkim z možem sta odšla,
prepričana, da mir in sreča sta sredi zelene, 

sončne Gabrovke doma.
Pa se stemnilo je nebo, prekrilo srečo, dalo upanju slovo.

V težkih dneh bili smo v mislih s tabo
in verjeli v tvojo novo zmago.

Pa se ni izšlo in danes od tebe se poslavljamo,
žalostni in hkrati hvaležni ti za vse, kar skupaj s tabo doživeli smo.

Počivaj v miru, draga Branka, bila del nas si,
hvala ti za to, v spominu našem vedno zate prostor bo.

Za vedno nam bo ostal v spominu tvoj smeh, nasveti, kako živeti brez stresa in biti hvaležen 
za lepe trenutke, drobne stvari in male uspehe in vsa naša druženja. Počivaj v miru.

Tvoji pevci MePZ DU LITIJA

Zaključek akcije »Manj svečk za manj 
grobov« za leto 2018

Prejeli smo zahvalo direktorice ZD Litija ga. Jožefe Kežar. Zahva
ljuje se nam za donacijo sredstev v višini 5.467,90 €, zbranih v 
akciji Manj svečk za manj grobov za pomoč pri nabavi stopnišč
nega vzpenjalca v vrednosti 7.899,50 €. Zahvala gre vsem pro
stovoljcem Rdečega križa, ki so zbirali sredstva za to pomembno 
napravo.  RKS OZ Litija

POŠ Polšnik

POŠ Primskovo OŠ Litija
POŠ Sava

POŠ Dole pri Litiji POŠ Dole pri Litiji
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Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce,
ker odšla je v neznano...
V srcih je le bolečina in solze so v očeh...

ZAHVALA
Ob nepričakovani in nenadni izgubi naše drage mame.

JOŽICA DOLŽAN
iz Litije

1945 – 2020

Iz srca smo hvaležni vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob 
strani ali bili z nami v svojih mislih. Posebno zahvalo pa bi namenili 
družini Babnik, Mileni, sosedom in vsem prijateljem, ki ste nam nudili 
nesebično pomoč, sočutje in podporo.

Draga mama ... imamo te radi in zelo te pogrešamo.

Vsi tvoji

Ko mene več ne bo,
bo vse tako kot zdaj
in zemlja in nebo,
bo pekel in bo raj,
ko mene več ne bo.
(Slavko Ivančič)

ZAHVALA
ob boleči izgubi zlatega očeta, moža in tasta

ANtuNA DREVEN
12.6.1957 – 24.6.2020

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Ulice 
solidarnosti 2 in iz vasi Tepe, prijateljem in sodelavcem iz NLB d.d., za 
vse izrečene besede tolažbe in sočutja, ponujeno pomoč, darovano 
cvetje in sveče. Najlepša hvala bratu Milanu in njegovi Lidiji za pomoč 
pri organizaciji pogrebnega obreda v Ljutomeru. Zahvaljujemo se 
tudi dr. Kranjec Leonu in sestri Mateji za vso zdravstveno oskrbo v 
času njegove bolezni.

Žalujoči: žena Marinka, hči Sabina z Romanom, ter bratje Franci, 
Viktor in Milan in sestra Dragica z družinami

Je čas, ki da in je čas, ki vzame,
Pravijo, da je tudi čas, ki celi rane
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN
12. 7. 2020 je minilo žalostnih devet let odkar nas je zapustil  

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

FRANC JuVANČIČ
roj. 22.4.1941

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

POGREŠAMO TE.

Vsi njegovi

V SPOMIN
Minevata žalostni dve leti odkar te več ni.

ANtON LAVRIČ
1937 – 2018

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

Vsi njegovi

ZAHVALA
ob izgubi žene in mamice

BRANKE VIDMAR
V najtežjih dneh, ko smo se poslavljali od nje, so nam stale ob strani 
družine Brankinih sester in brata – hvala za pomoč, razumevanje in 
tolažbo, prav tako tudi sosedom in prijateljem, ki so sočustvovali z 
nami. Hvaležni za lajšanje zadnjih Brankinih dni smo dr. Tanji Ptičar in 
osebju OI Ljubljana. 
Slovo od Branke so na gabrovškem pokopališču polepšale pevke 
vokalne skupine Lipa, župnik, gospod Škufca, misli pevskega zbora 
DU Litija in trobentačeva žalostinka.
V bolečini, ki ne izzveni, smo hvaležni za izrečena sožalja, darove, 
ki smo jih po njenih željah namenili OI Ljubljana. Ganila nas je 
navzočnost številnih na obredu pogreba. Hvala, ker ste bili del 
njenega polnega življenja. 

Pogrešamo jo: mož Janez, hči Katja, sin Matevž s Petro in vnuk Vitan

Visoko ponese te oblak neba,
daleč odplove te val morja,
tja, kjer duša tvoja je doma.

ZAHVALA
Po kratki in hudi bolezni nas je zapustil dragi mož,  

oče, dedek, nečak

IGOR PIRŠ
Iz Litije

22.1.1962 – 24.6.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vso pomoč, darove, izrečena sožalja, stisk rok in toplih 
objemov v teh težkih trenutkih. Hvala dr. Nikolaju Benedičiču in 
UKC Ljubljana – hematološki oddelek. Iskrena hvala Franciju in Janji 
Stopar, kolektivu OŠ Gradec in Predilnici Litija. Zahvala tudi KSP Litija 
za organizacijo in pogrebni službi Koper za slovo - raztros v morje. 
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njegovi

Utihnil je tvoj glas,
obstalo je tvoje srce,
ostale so sledi 
tvojih pridnih rok
in kruto spoznanje,
da se ne vrneš več.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice

MARIJE tORI
21.8.1931 – 7.7.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Zahvala Domu Tisje za nego in oskrbo 
v njenih zadnjih letih življenja. Prav tako iskrena hvala gospodu 
župniku, pevcem, Tonetu za poslovilne besede in KSP Litija za 
korektno izveden obred.

Vsi njeni

Gorje mu kdor v nesreči biva sam,
a srečen ni, kdor srečo uživa sam.
(iz Mickinega dnevnika)

ZAHVALA
V 100-tem letu nas je zapustila naša mama - babi

MARIJA HAuPtMAN
12.11.1920 – 14.6.2020

Feliksova Mici iz Zgornje Jablanice.

Hvala vsem, ki ste jo v njenih zrelih letih obiskovali in ji z obiski 
polepšali dneve. Posebna zahvala Miji Loc za skrbno nego v zadnjih 
letih ter dr. Benedičiču. Hvala kvartetu Spomin, trobentaču Gašperju 
Nametniku ter župniku Acu Jerantu za lepo opravljen obred. Hvala 
tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, za darovano 
cvetje, sveče ter denar za dobrodelne namene. 

Vsi njeni

iHvala vsem, ki se ju kakorkoli spominjate.

Vsi njuni

LADISLAV 
BERDAJS

19.6.1931 – 28.7.2000

tEREZIJA 
BERDAJS

16.10.1930 – 3.11.2002

Delo, ljubezen in trpljenje,
bilo vajino je življenje.

Sledi vajinih rok,
nas spremljajo povsod.

V SPOMIN
To leto mineva 20 let in 18 let odkar odšla sta od nas.

A žalost in bolečina ostala je še pri nas.

iz Kresniškega vrha

Hvala vsem, ki se ju spominjate ali postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni

IVANKA 
HRIBŠEK

1.5.1934 – 28.8.2019

IVAN 
HRIBŠEK

3.7.1934 – 22.6.2010

Spomini se vračajo,
ko skupaj srečni smo bili…

Nikdar vaju ne bomo pozabili,
saj v mislih z nami sta vse dni.

V SPOMIN
Mineva žalostno leto  
odkar nas je zapustila 

naša draga mama

Minilo je 10 let
odkar na je zapustil

naš dragi oče

Spomin naj ne zbledi.
Vsi, ki v večnosti živijo,
na svetu puščajo sledi.

 ANtON FRANČIŠKA JOŽA 
 BAJC BAJC BAJC

Hvala vsem, ki se jih spominjate z lepo mislijo,  
postojite ob njihovem grobu in prižigate svečke.

Vsi njihovi

V SPOMIN
Odkar so nas zapustili naši dragi je minilo

dve leti oče štiri leta mama štiri leta žena

Litijska Lipa za Litijane
Spoštovane občanke in občani!

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

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

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

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

petje na pOGReBniH sLOVesnOstiH
pevsko društvo Lipa Litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160
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ZAKLJUČEK MLADINSKIH SELEKCIJ  
V NK LITIJA

21.07.20 je NK Litija organizirala zaključni piknik za mla
dinske selekcije. Piknika se je udeležilo veliko število otrok 

in njihovih staršev. Odigrane so bile tekme med mamicami vs otroci 
U8/U9/U10 in ateki vs otroci U11/U13. Za okusno meso se zahva
ljujemo sponzorjem: Mesariji Frtica in Kmetiji Nograšek.
Za sladko osvežitev je poskrbela slaščičarna Gimi.

ZAKLJUČNO SREČANJE ONŠ
Na nogometnem igrišču NK Litija je potekalo zaključno srečanje ONŠ Litija, kjer sodelujeta NK Liti
ja in FC Litija. Otroci so med seboj odigrali nekaj nogometa, obiskal pa jih je tudi kapetan FC Litija 
in slovenski reprezentant Gasper Vrhovec. Tako je podelil nekaj podpisov mladim nogometašem, 
ki so bili veseli njegovega obiska. Hvala vsem staršem, otrokom, trenerjem, sponzorjem in vsem 
ostalim za sodelovanje in pomoč v zadnji sezoni. Upamo in si želimo, da se stanje s covid19 umiri 

KONČANA JE TEKMOVALA SEZONA 2019/2020
Zaradi koronavirusa se je neobičajno zaključila nogometno sezona 2019/2020. Na za
četku meseca marca je bila objavljena epidemija COVID19 in s tem je bilo prekinjeno 

vsako športno udejstvovanje in prekinjene priprave za zaključni spomladanski del tekmovanja. V 
NK Kresnice smo v pripravljenem delu sezone odigrali 5 pripravljalnih tekem, po objavi epidemiji 
pa prekinili z vsemi športnimi dejavnosti
mi, tako mlajših selekcij kot članske ekipe. 
Tudi športni park je bil osamljen in zaprt. 
Po prekinitvi epidemije so s treningi pričeli 
člani kot cicibani. Aktivnosti so se končale 
konec junija in vsi odšli na dopust. 
Članska ekipa bo nadaljevala treninge in 
priprave za novo sezono 15. julija, cicibani 
pa na začtku meseca avgusta. Epidemija 
je napravila veliko škodo športu, najve
čji problem v prihodnosti bo financiranje 
športnih aktivnostih in programov. Zanimanje gospodarstva za nižje lige je vse manj, država bi pa 
morala sistemsko poskrbeti za nadaljni razvoj športa.
Vsem nogometašem vodstvo kluba želi prijeten dopust, da se vrnejo zdravi in pripravljeni na novo 
tekmovalno sezono 2020/2021. NK Kresnice

V JUDO KLUBU LITIJA IZPITE ZA VIŠJI PAS USPEŠNO 
OPRAVILO PREKO 30 JUDOISTOV

V sredo, 17.6.2020 so judoisti Judo kluba Litija 
opravljali izpite za višje pasove, kjer je preko 30 

judoistov uspešno opravilo izpit ter prejelo višji pas. Pred
sedniku izpitne komisije g. Milanu Kunčiču iz Jk Olimpija, so 
prikazali tehnično pravilne mete, končne prijeme, vzvode in 
borbene akcije ter odgovarjali na teoretična vprašanja. Za 
višje pasove (2. kyu in 3. kyu) – moder in zelen pas, je bilo 
potrebno prikazati tudi kato – to je oblika v naprej določenih 
tehnično dovršenih metov, ki se izvajajo zelo usklajeno in v 
pravilnem časovnem zaporedju. Izpit za kar dva pasova (dve 
stopnje hkrati) je uspešno opravilo 7 judoistov. Izpitov se je udeležila večina članov iz obeh loka
cij: Litija in Vače. Vsi kandidati so bili dobro pripravljeni, ne glede na to, da so bili prikrajšani sko

raj za 2 meseca treningov. 
Čestitamo vsem judoistom 
in njihovim trenerjem. 
Ker pa izpiti za višje paso
ve v judu potekajo šele v 
osnovni šoli, mali vrtčevski 
judoisti pa prav tako že 
obvladajo judo padce, pre
vale in kotaljenja, pa smo 
tudi njim omogočili prikaz 

znanja, kjer so ob uspešno opravljenem »preizkusu« otroci prejeli diplomo in našitek za kimono 
z judo pando – maskoto Judo kluba Litija. Na polaganju jih je obiskala tudi naša prijateljica judo 
panda in jih nagradila z bonboni.  Katarina KUMER

JUDO TRENING Z EVROPSKIM PRVAKOM IN SVETOVNIM 
PODPRVAKOM MIHAELOM ŽGANKOM

Judo klub Litija je v petek, 19.6.2020 
v centru Gendai Ljubljana na svojem 
treningu gostil enega izmed najuspe
šnejših slovenskih judoistov, evrop
skega prvaka in svetovnega podpr
vaka Miheala Žganka. Mihael od leta 
2018 nastopa za Turčijo, kjer je postal 
tudi državni prvak. Je človek z velikim 

srcem in 
seveda vr
hunski ju
doist, ki se bori za nastop na naslednjih Olimpijskih igrah v Tokiu. Na 
OI je enkrat je že zastopal Slovenijo in sicer v Riu de Janeiru. Našim 
mladim judoistom je z veseljem pokazal nekaj novih „prijemov“ ter 
izvedb tehnik, ki jih bodo z veseljem uporabljali tudi v bodoče. Odvodil 
je vrhunski trening, na koncu pa se tudi fotografiral z njegovimi obo
ževalci. Šampiona smo ujeli na kratkem obisku Slovenije, kmalu pa se 
spet vrača v Turčijo, kjer bo nadaljeval s svojimi treningi in pripravami 
na naslednje love za kolajnami. Katarina KUMER

ROKOMETNI TABOR PACUG 2020
Tako kot prejšnja leta smo se v ŽRD Litija tudi letos povezali z RD Herz Šmar-
tno in skupaj organizirali rokometni tabor. Tabor je potekal v Pacugu od 29.6 
do 3.7. Tabora se je udeležilo skupno 40 otrok, mladih rokometašic in roko-

metašev iz obeh klubov. 
Čez teden smo imeli zanimiv program, ki je otrokom omogočal tako aktivnosti kot sprostitev. 
Dneve smo začenjali z jutranjo telovadbo, da smo se vsi zbudili. Po zajtrku smo imeli razna tek

movanja v ekipah pod vodstvom trenerjev. Imeli smo šest ekip; Rokometne jegulje, Flamingote, 
Morske delfine, Morske pse, Bratovščino sinjega galeba ter Strupene meduze. Izbrane ekipe smo se 
pomerile v rokometu, hokeju in nogometu. Naši popoldnevi so bili zasedeni s plavanjem in igranjem 
v vodi na plaži. Tudi ob večerih smo imeli različne aktivnosti. Prvi večer smo imeli tombolo, druge
ga vodne igre ter tretjega kviz. 
Tekom dneva je bilo tudi dovolj 
časa za sprostitev in druženje. 
Četrtek je bil malo bolj pose
ben, saj smo se dopoldne z 
ladjico odpravili v Piran. Tam 
smo si skupaj ogledali akvarij, 
kjer so otroci spoznali in videli 
številne živali, ki jih lahko vidijo 
v morju. Zadnji večer smo ime
li filmski večer. Po želji otrok 
smo si ogledali animirani film 
Mali šef. Naslednji dan je bilo 
tabora žal konec, kmalu po zaj
trku smo se odpravili domov.
Na taboru smo skupaj preži
veli čudovit teden. Fantje in 
dekleta so zelo uživali in se 
domov vrnili z veliko lepimi 
spomini. Konec tabora pome
ni tudi konec letošnjega ro
kometnega leta. Mlade roko
metašice in mladi rokometaši 
se odpravljajo na počitnice, 
septembra pa se bodo vrnili 
nazaj na rokometne treninge v 
športno dvorano.

Katjuša PONEBŠEK

NOVICE IZ KLUBA KEMPO ARNIS LITIJA
Od 19. do 21. junija je potekal tradicionalni Kempo kamp, ki je bil zaradi pandemije 
prestavljen. Zato smo se letos odločili da ga namenimo intenzivnemu piljenju borilnih 
tehnik pred polaganjem in na tak način nadomestili izpad treningov zadnjih treh me

secev. 22. junija se je zgodil za člane kluba najpomembnejši dogodek letošnje sezone treningov 
 polaganje izpitov za višje pasove. Na polaganje so se pripravljali tako juniorji v starosti od 5 do 
13 let kot starejši člani. Vsi so polaganje tudi uspešno opravili. 
Med osnovnošolci so si višje pasove pri-
služili: Anej Turudič, Jakob Grošelj, Aljo-
ša Semenič, Rebeka Mlakar, Jan Zevnik 
(beli pas), Marcel Pirmanšek, nika Lo-
vše, Žiga Planinšek (rumeni pas), Matevž 
Grošelj (oranžni pas), Jaša ceglar, Brin 
ceglar, erika Mlakar, Lovro Grošelj, Bi-
lal Muminović (zeleni pas), Maks Perme, 
enej eberlinc (vijoličen pas 2. stopnje), 
Domen Dobravec in val eberlinc (rjavi 
pas 1.stopnje).
v skupini srednješolcev in odraslih so si 
višje pasove prislužili: 
Gaja Starc, Jernej Groboljšek, Martin 
Potisek, Gala Pregel, Živa Bučar, teja ko-
kovica (7. kyu rumeni pas), Franka Kulaš, 
Mateja Boldin Zevnik, Gregor Pirman-
šek, jan maver (6. kyu modri pas), ana 
Gradišek, Husein Ružnić (5. kyu zeleni 
pas), nejc Tomažič, Luka Ferlič in Iztok 
jurca (3. kyu vijolični pas)
Čestitamo še enkrat vsem članom za uspešno polaganje ter se jim zahvaljujemo za izkazano pod
poro in predanost v času pandemije. Ob koncu sezone vas še vabimo, da se prijavite na naš FB 
profil “Kempo Arnis Litija”, kjer boste lahko ažurno spremljali novice in tudi obvestilo o začetku 
naslednje sezone treningov, ki se bo začela v septembru. Do takrat pa lepe počitnice in dopust.
 Jan MAVER

Predčasno končana sezona je sedaj za nami. Selekcije so za zaključek odigrale še 
nekaj prijateljskih tekem. Naredili smo tudi uradni zaključek sezone z medseboj
nimi tekmami, igrali so tudi starši proti svojimi nogometnimi virtuozi. Na koncu je 
sledil še govor trenerjev, ki so dali igralcem navodila, kako obdržati pripravljenost 
za novo sezono, ki se bo upajmo začela po urniku. Začetek pripravljalnega dela 

je predviden za sredino julija in v sredini avgusta že prve tekme. Na koncu smo vse še potrdili z 
slastnimi jedmi z žara.
 Prihajajo pa tudi svetlejši časi, saj je končno luč zagledal razpis za postavitev novih garderob. 
Upajmo, da bo to potekalo brez zapletov in graditev naj bi se začela še v tem letu, če se zopet 
ne bo kaj zataknilo na višji relaciji…….. Novost v športnem parku pa je tudi nov zelo lično izdelan 
nadstrešek v podaljšku starih garderob. Intenzivno se urejajo tudi igrišča in okolica, tako da bo za 
sezono vse pripravljeno in bo potekalo tekoče, če nam jo zopet ne zagode epidemija in se zopet 
vse zapre za uporabo. Sončne in zdrave počitnice vam želi N.K. JEVNICA.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED  Medo

in, da v novo sezono zakorakamo brez omejitev. Ob tej priložnosti vabimo vse otroke k vpisu v NK 
Litija. Več info o vpisu na tel. Št. Elvid Velić 040792512: email nogometniklublitija@gmail.com
 NK Litija Elvid VELIĆ



KRIŽANKA  /  OBVESTILA OBČAN  JULIJ 2020    13

kupim razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, čelade, sablje, uni
forme, stare razglednice, kip
ce, slike, nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drobnarije, ki 
jih morda ne potrebujete več. 

 051 740 430

MaLI OGLaSI

NEPREMIČNINE

SečnJA In  
spravilo lesa

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od
kup na panju.

gozdarstvo  
Primož Žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače,  
gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBčAn je vpisano v evidenco javnih glasil pri  

Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638. Časopis prejemajo  
vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO  Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719444,

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

naklada: 5.850 izvodov.

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

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

za točnost podatkov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

prodam zazidljivo parcelo  
710 m2, naselje Ustje, zemljiško  

urejeno, dovozna asfaltirana 
cesta. Informacije na  
GSM: 031 630 931.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

ČLAN DRUŠTVA GEOSS

nudim košnjo z laksarico 
tudi v bregu. Cena po dogovoru. 
Interes izrazite z smsom z vse
bino KOSNJA na 031 283 195.

PONED. 3.8.2020, ob 16.uri

Društvo za razvoj in varova
nja GEOSSa je strokovna domoznanska in 
zdravo domoljubna organizacija, ki goji in 
širi domoljubje in zavest lastne narodno
sti in državnosti, kot jo prepoznavamo iz 
Zdravljice. Osnovna misel iz nje je lastnost 
slovenstva in naših prednikov, s katero nas 
Prešeren spominja na začetke slovenske de
mokracije: naj »v srcu mislimo«. Iz te osno
ve je Društvo GEOSS šola zavedanja svoje 
narodnosti in državljanstva, ki svoj program 
izvaja z osebnim, narodnim in mednaro
dnim delovanjem (glej spletno stran Srce 
Evrope, Heart). Zato je Društvo upravičeno 
pridobilo tudi status organizacije v javnem  
interesu. 
Včasih se zdi, da temu ni tako, ker je bog dal 
pravično vsakemu najbolj pametno pamet in 
potem pride do konfliktov in zamer, ki jih po
skušamo reševati z ljubeznijo in vztrajnostjo. 
Se zgodi, da so nekateri prepričani, da je 
zgornja trditev laž, da vsak od nas misli le 
na svoje materialne in druge koristi. Da so 
naše lastnosti (prostovoljstvo, odrekanje, 
borba za pravičen svet poln ljubezni) samo 
krinka, kako bi zapeljali ljudi, da bi verjeli in 
da bi se potem s tem pokvarjeni posame
zniki okoristili. To je splošno prepričanje, da 
poštenih in ljubečih ljudi, ki bi v srcu mislili, 

skoraj ni – razen norcev, ki pa jih ne moreš 
jemati resno. 
Zaradi tega pride do problemov in včasih 
hudih krivic, ki onemogočijo posameznika in 
skupnost.
Člani društva spoštujemo lasten narod, svojo 
zgodovino, simbole, praznike, ... Na GEOSSu 
s prireditvami to učimo in se trudimo dvigniti 
nivo samozavedanja. Sami smo zgled in va
ruhi teh vrednot. Vsak narod naj varuje svoje 
zaklade. Če nek narod izgine (npr. Maji) po
tem je za večno izgubljeno tudi njegovo zna
nje, ki bi nam gotovo velikokrat pomagalo pri 
osebnem razvoju in razumevanju sveta. Tako 
pa žalujemo, ker je nek narod izumrl in z njim 
skrivnosti za katere so imeli odgovor le oni.
Če čutiš, da so te vrednote in razvoj tudi tvo
je poslanstvo, podpri Društvo GEOSS in sku
paj z nami širi srčno odličnost in zavest na
roda, ki ga pogosto ne spoštujemo dovolj in 
se raje priklanjamo »zlat‘mu bogu«, ki se mu 
reče denar in lezemo v r.. drugim narodom. 
Pravo in zdravo občudovanje drugih narodov 
vodi skozi globoko in v sebi vseprisotno ter 
nikoli pozabljeno ljubezen do svojega naro
da! Spoštujmo, občudujmo in prijateljujmo z 
drugimi narodi, vendar ne pozabimo najdra
gocenejšega v sebi, temeljnega dela svoje 
biti: svojega naroda, svojega jezika, svoje 

kulture, zgodovine, simbo
lov in drugih vrednot naro
da. Posebno Primorci, koro
ški Slovenci in izseljenci to 
dobro vedo – čutijo, ker je 
narodnost zapisana v genih 
in so zahteve po nenehnem 
prilagajanju vitalnih delov 
svoje narodnosti druge
mu narodu njihova stalna  
travma. (Naj povem, da je 
v ta članek precej posegala 
tudi moja žena  Anka. Tokrat 
ji nisem nasprotoval, saj tudi 
sam čutim enako. Je že tako, 
da ima tudi norost kdaj svoje 
zadržke … Poleg tega pa ji je 
poverjena naloga, da je Varu
hinja poslanstva GEOSSa. )
Ko zapišem, da nas imam 
rad – to ni fraza. To resnič
no čutim  tudi ta trenutek! 
Tako to je – tudi tebe imam 
v mislih in srcu!

Zvonček Norček

Izžrebanci križanke št. 235 bodo prejeli majico »Občan«, 
ki jo prispeva Tiskarna ACO. Izžrebanci naj pokličejo na 
številko gsm: 041 719 444 in bodo nagrado prevzeli po 
dogovoru v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Lela Kovač, Brodarska 12, Litija
2. Pavla Dolinšek, Dolgo Brdo 6, Polšnik
3. Stanislav Golja, Prisojna 6, Litija

Težje besede:  ARTEL, ERATOSTEN, ITIL, SACO, 
ILORIN, AŠAR

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 236 pošljite najkasneje do 8.8.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki 
bodo prejeli bOn za PIzzO, ki jo prispeva Restavracija 
»Mona Lisa«. bon za pizzo bodo nagrajenci prejeli po 
dogovoru v Tiskarni Aco v Litiji.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 236
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V PARIzU

STARA VRSTA 
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ŽITO V STARI 
TURČIJI

(01) 898 41 37

Podnapis k sliki: 
Naš predsednik Dr. Danilo 
Türk je imel decembra leta 
2009 na GEOSSu javni raz
govor na temo državljanstva 
in domoljubja in še vedno se 
rad vrača na GEOSS – skupaj 
s svojo ženo. Takrat je nasta
la pričujoča knjiga, katere 
ovitek vidite na sliki in je zelo 
zgovoren.



KGZ LITIJA z.o.o.
Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.30-19.00
SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DOBRODOŠLI!

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

 RIO MARE 6 pack
6,59 €

ČOKOLINO FIT 400 g
2,99 €

SIR TRAPIST
5,69 €/kg

OLIVNO OLJE 1 L
6,49 €

MILKA ML. 100 g
0,79 €

KISLO MLEKO 180 g
0,45 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

 NUTELLA 925 g
6,49 €

 LCA NAPITEK 500 ml
0,99 €

ŠPAG. BARILLA 500 g
0,89 €

MILKA LEŠ. 100 g
0,89 €

SIR DOLINAR
6,59 €/kg

 PAŠTETA ARGETA 95 g
0,99 €

 KEKSI JAFFA 800 g
2,99 €

KISLA SMETANA 180 g
0,69 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

Lilin vrtiljak tega meseca 
začenjamo s povabilom na 
razstavo in sicer samostoj
no, deveto po vrsti, avtorice 

Gabrijele Hauptman. Otvoritev se je zgodila v 
sredo, 17. junija 2020 v okviru Javnega zavoda 
Bogensperk. Razstava Analiza in sinteza je seri
ja  slik abstraktnega ekspresionizma. Strokov
no sta jo predstavila kuratorka  razstave mag. 
Ana Kocjančič in dolgoletni mentor Drustva 
Lila, mag. Zoran Poznič. Vzdušje je ob številnih 
obiskovalcih popestrila glasba saksofonistke 
Sabe Selassie. Razstava bo odprta na vpogled 
do sredine avgusta 2020. 
Skozi poletne tedne se lahko ustavite tudi v 
avli Kulturnega centra Litija, kjer so na ogled 
postavljena izbrana dela v okviru Zlate palete, 
sprehodite se lahko skozi avlo Občine Litija, 
kjer se občinskemu prazniku v pozdrav pred
stavljajo najmlajši Lilovci, razstava je tudi v 
Domu za ostarele, v Šmelcu v Litiji, še vedno 
je na ogled tudi razstava naših del v Knjižnici 
Šmartno.

Medtem, ko sta Mala lila in Cici Lila odšli na za
služene počitnice, atelje ostaja odprt. Tako bomo 
vroče in malo manj vroče poletne dni lahko preži

veli v najprijetnej
ši družbi umetnij, 
barv, ustvarjal
cev, kreativcev …
Sekcija Lila piše 
ustvarja in snuje 
na temo Jesen
skih misli in Fur
manov in pred
stavitev svojih 
del načrtuje ob 
koncu leta.
Zagotovo bodo 
počitniški izleti 
in skriti kotički 

inspiracija za mnogo novih ustvarjalnih idej, ki 
se bodo prepletla v likovnih in literarnih delih, 
ki jih bomo že jeseni lahko delili z vami.
In Lilin vrtiljak se vrti … vrti naprej …

Za Lilo piše Aleksandra KRNC

NAMIGI ZA IZLET
Kam na izlet? Vprašanje na katerega vam ponujamo nekaj od
govorov. V okviru projekta Turizem na podeželju smo skupaj s 
partnerji pripravili nabor lokacij od Grosupeljskega polja preko 

litijskih gričev do Tuhinjske doline, kjer boste doživeli skrite kotičke podeželja, ki 
vas bodo osupnili s svojo lepoto. 

V Jablaniški dolini se lahko podate na 15 km dolgo, nezahtevno, markirano, kro
žno Jablaniško pot, ki ponuja lepe razglede. Pot se začne in konča v Zg. Jablanici. 
Krajši izlet pa je lahko do cerkve sv. Magdalene v Gradišču pri Litiji. Krajši vzpon 
lahko začnete na različnih izhodiščih (Breg, Gradiške Laze, Zg. Jablanica). Če boste 
pot začeli in končali na Bregu pri Litiji jo lahko združite z ogledom razstave savskih 
prodnikov in ptic. 

Grosupeljsko polje ponuja Vodomčev gaj in Županovo jamo. vodomčev gaj sestavlja preplet ži
vljenjskih okolji na kraškem polju z mokrotnimi travniki, mokrišči s trstičjem, ribniki, potoki, meji
cami in gozdnim robom ter kulturne površine s poljščinami in travniškim sadovnjakom. Opazoval
nice za floro in favno, ornitološka postaja omogočajo 
raziskovanje ranljivega naravnega okolja, sprostitev in 
druženje v naravi. 
Županova jama ponuja osupljiv podzemni svet. Se
dem podzemnih dvoran, prestol Kralja Matjaža, spo
menik neznanemu junaku in bogata kapniška okrasja 
so le nekatere izmed posebnosti, ki jih spoznate na 
vodenem ogledu. V podzemlju, kjer sta doma lepota in 
tišina, boste doživeli nadvse dobrodošel umik od vsak
danjika. Jamo lahko obiščete vse leto. 
V Tuhinjski dolini, se v Snoviku lahko podate na Kne
ippovo bosonogo pot. Z bosonogo hojo boste krepili vaša stopala na mehkobi trave, lubja, zemlje, 
peska in vodnih kamnov. 3,2 km dolga bosonoga pot bo prebudila vaše čute za ohranjanje ravno
vesja telesa in duha za zdravo in aktivno življenje. Spoznali boste Kneippovo življenjsko filozofijo 
petih elementov zdravega načina življenja, se poučili o zeliščih, ki rastejo ob poti in preizkusili 
Kneippove oblive. 
Vabljeni v naravo, da vas napolni z energijo, poživi in pomladi!  Tjaša BAJC

tenIS KLuB aS

PET NASLOVOV DRŽAVNIH PRVAKOV – NIK RAZBORŠEK 
DRŽAVNI ČLANSKI PRVAK

Izjemen uspeh so znova dosegli tekmovalci Tenis kluba AS Litija in sicer so na poletnih 
državnih prvenstvih osvojili kar pet naslovov državnih prvakov. Najprej je državna prvaki
nja med rekreativkami postala Karmen Kristan, ki je tokrat 
tudi edina predstavnica nežnejšega spola, ki je osvojila to 
lovoriko. V nadaljevanju so namreč prevladali fantje, ki so 
osvojili naslove državnih prvakov v vseh kategorijah, razen 
do 14 let, kjer tokrat nismo imeli predstavnika. Žiga Šeško 

je osvojil naslov državnega prvaka 
do 12 let, bor artnak je postal dr
žavni prvak do 16 let. Oba sta tako 
potrdila naslove iz zimskih državnih 
prvenstev, ko sta bila prav tako dr
žavna prvaka. Ogromen uspeh je 
dosegel bor artnak na državnem 
prvenstvu do 18 let, torej med sta
rejšimi mladinci, kjer prav tako ni 
imel konkurence in je osvojil tudi 
naslov državnega prvaka do 18 let. Kot zadnje se je odvijalo državno 
člansko prvenstvo, na katerem je bil prvo postavljeni Blaž Kavčič, 

na mestu drugega nosilca pa naš nik razboršek. Odlično serijo iz državnih prvenstev do 
16 in do 18 let je nadaljeval bor artnak, ki se je tudi na članskem državnem prvenstvu kot 
najmlajši uvrstil v polfinale in osvojil končno 3. mesto. Žreb je namreč nanesel tako, da sta 
se ravno v polfinalu pomerila bor artnak in nik razboršek. Nik ni dopustil nobenega pre
senečenja, na njegovi strani so bile bogate izkušnje, predvsem iz mednarodnih tekmovanj in 
je slavil z rezultatom 6:4 6:2. 
Nik na celotnem turnirju ni izgubil niza, v finalu je s 6:2 6:2 nadigral Matica Špeca, ki je 
odigral odličen turnir, med drugim premagal tudi Blaža Kavčiča, ki je bil pred leti stalni član 
stoterice na ATP. V finalu je Špec ostal brez pravega orožja proti našemu Niku Razboršku, 
ki je več kot zasluženo slavil in postal aktualni članski prvak Slovenije v tenisu. V klubu 
smo nato pripravili sprejem vseh dr
žavnim prvakom, na katerem se nam 
je pridružil župan občine Litija Fran
ci Rokavec in v imenu občine vsem 
čestital in jim izročil litijski srebrnik. 
V klubu se vsem prvakom še enkrat 
zahvaljujemo za ves njihov trud, ki 
ga vložijo v treninge in tekmovanja, 
kapo dol tudi vsem njihovim trener
jem, in nenazadnje en velik hvala 
vsem sponzorjem in podpornikom, 
še posebej glavnemu sponzorju pod
jetju HERZ d.o.o.

Na slikah aktualni državni prvaki.

KORONA SEZONA ŽPZ LAZ
Pevke Ženskega pevskega zbora Laz smo letošnjo pevsko sezono 
konec avgusta 2019 začele polne elana in načrtov. Oktobra smo na 
koncertu v Šmartnem pri Litiji gostile dva češka zbora, s kratkima 

nastopoma smo se družile s starejšimi v domu Tisje in v litijski enoti Šmelc ter skupaj prazno
vale tri okrogle obletnice naših pevk. Kot vsem 
ostalim, je virus zagodel tudi nam in tako se je 
naša pevska sezona končala že v marcu. Kar pa 
ne pomeni, da se je končala tudi naša družabna 
sezona – seveda z upoštevanjem vseh pravil. Naj
prej smo se ob torkih, ko naj bi potekale pevske 
vaje družile preko video klicev, od konca maja pa 
se nam je uspelo srečati tudi v živo in tako sezo
no zaključiti kot se spodobi – s piknikom. Sedaj 
pa naši glasovi že komaj čakajo konec avgusta, 
ko bomo na pevskem vikendu v Veržeju znova za
pele skupaj.
K sodelovanju lepo vabimo nove pevke. Če 
te mika petje, druženje in si prosta ob torkih 
zvečer? Če si na vse odgovorila z da, vabljena, 
da se nam pridružiš! Piši nam na mail drustvo.
laz@gmail.com ali na telefonsko številko 040/918189 (Manca). Čim prej nam piši oziroma nas 
pokliči, da naslednjo sezono začnemo skupaj.  Manca VIDIC

Občina Litija Občina Šmartno pri Litiji


