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Iz urednIštva ...
Kljub mnogim omejitvam in skrčenem 
delovanju društev ter ustanov, v tej 
številki pretežno beremo o številnih 
zastavljenih projektih in zasledimo mnoga 
vabila v sezono 2020/2021. Šolarji 
se vračajo v svoje klopi, čas poletnih 
dopustov je mimo, kar pa se opazi in me 
veseli je dejstvo, da so številni začeli z 
rekreacijo na prostem, še prodaja koles 
je tako velika, da prodajalcem pojenjajo 
zaloge. Zdravje je samo eno, čuvajmo ga. 
Šolarjem pa želim uspešno in ustvarjalno 
šolsko leto.
 Urednik Sašo Jovanovič 

Prispevke pošljite do 08.09.2020  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

Več na 4. strani V članku kulturnega centra litija

BREZPLAČNE VSTOPNICE ZA OBISK DOGODKOV BODO NA VOLJO OD 20. AVGUSTA 2020 V TIC LITIJA IN KLIŠE LITIJA!

Več na 7. strani

Hugo Wolf in  
Anton lAjovic

nA novi loKAciji
V mesecu septembru 2020 se na novo 
lokacijo seli Litijska tržnica. Tržnica bo 
locirana v starem jedru Litije, na Valva
zorjevem trgu in bo ponujala raznoliko 
domačo ponudbo. 

Prvič bo tržnica zaživela v soboto,  
19. septembra 2020, ob 8. uri, s 

spremljajočim kulturnim programom.
Več na 2. strani

KoPA in novA oglARSKA HiŠA  
nA DolAH

Krajevna skupnost Dole pri Litiji je v sodelovanju z oglarji Oglar
ske dežele, številnimi krajevnimi društvi ter Občino Litija prete
kla leta, v mesecu avgustu organizirala mnoge dogodke v Oglar
ski deželi. 
Tudi letos so 
14. avgusta 
2020 oglarji 
prižgali kopo 
na novem 
kopišču pri 
POŠ Dole. 
K u h a n j e 
oglja na tra
d ic iona len 
način si lah
ko ogledate 
do konca meseca avgusta, hkrati pa lahko obiščete novo oglar-
sko hišo, ki so jo postavili oglarji sami. Vabljeni v Oglarsko de
želo Dole pri Litiji! Foto: Facebook Oglarska dežela

lEtoS cvEtlicE tuDi nA nADvoZu
Most čez reko Savo in nadvoz nad železniško progo sta pomembni 
prometni povezavi v mestu Litija. S cvetlicami v koritih želimo nare
diti sprehod še prijetnejši. 
Hvala Društvu invalidov LitijaŠmartno, da zgledno skrbi za zalivanje 
in urejenost cvetličnih korit na mostu, kot tudi na nadvozu.

vADBEni PARK nA PRoStEM  
v litiji

Litija je sredi meseca avgusta postala bogatejša za vadbeni 
park na prostem. Naprave za trening so postavljene v par
ku na Rozmanovem trgu in so namenjene vsem starostnim 
skupinam. Litijane tako želimo vzpodbuditi k aktivnejšemu 
preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in 
k razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja. 
Vadba je zabavna in sproščujoča, ob njej se družite in kako
vostno izkoristite svoj prosti čas. 
Zunanji vadbeni park je izdelalo podjetje Taurus, katerega 
poslanstvo je izboljšanje kvalitete življenja vseh generacij.

NA PLAC ‘
LITIJSKA TRŽNICA
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nadaljeVanje s 1. strani

LITIJSKA TRŽNICA NA NOVI  
loKAciji

Želimo si, da bi Litijska tržnica Na plac‘ postala osrednji 
prostor dogajanja, prostor druženja in kraj, kjer se bodo lah
ko lokalni ponudniki predstavili in ponudili svoje pridelke in 
izdelke.
Verjamemo, da bo nova lokacija privlačnejša in, da bo pro
jekt Litijske tržnice zaživel. Pri tem se bomo potrudili, da bo 
tržnica približana uporabnikom in, da bodo ob tem zadovoljni 
tudi ponudniki.
Tržnica bo obratovala vsako soboto v mesecu, od 8.00 
do 12.00 ure, na Valvazorjevem trgu v Litiji (odsek ceste 
od cerkve proti prodajalni sadja in zelenjave).
Pridružite se nam! Dobimo se Na plac‘! 

nADAljEvAnjE DEl PRi 
REKonStRuKciji lc KunŠtov  

Mlin – KoBiljEK – SAvA
Občina Litija je že v letu 2019 izvedla javno naročilo za izbor 
izvajalca za rekonstrukcijo LC Kunštov mlinKobiljek – Sava. 
Dela so bila razdeljena v dve fazi. Jeseni 2019 je bila delno 
izvedena 1. faza v dolžini 644 m, trenutno je v izvedbi del 
2. faza in sicer v dolžini 1267 m. Rok izvedbe je do konca 
meseca oktobra.

Vsa dela so pogojena s pridobivanjem nepovratnih sred
stev s strani MOPa, in sicer iz naslova odprave posledic 
zaradi neurja z dne 13.7.2018. S tega naslova se sofinan
cira okoli 70% investicije. Upamo, da nam uspe pridobiti 
še manjkajoča sredstva za dokončanje celotne trase na tej  
cesti.

Hkrati pa se zahvaljujemo vsem uporabnikom navedene lo
kalne ceste za strpnost in razumevanje ob popolni zapori 
ceste.

oBvEStilo vSEM DRuŠtvoM, Ki So  
SE PRijAvilA nA jAvni RAZPiS ZA ŠPoRt, 
KultuRo, SociAlo in MlADino glEDE 

nEPoRABljEniH SREDStEv ZARADi  
coviD -19 

Občina Litija je v Uradnem listu RS, št. 80/19, z dne 27. 12. 
2020, objavila javni razpis za šport, kulturo, socialno varstvo in 
mladino, na katerega so se prijavila številna društva s svojimi 
programi oz. projekti.
V zadnjem času so se mnogi predstavniki društev obrnili na 
občino Litija, ker predvidevajo, da zaradi pandemije koronavi
rusa, v letošnjem letu ne bodo uspeli izvesti vseh načrtovanih 
dejavnosti. Žal nam veljavna zakonodaja, kljub izrednim raz
meram, ne omogoča, da bi ostanek sredstev prerazporedili z 
anek si, zato razmišljamo o možnosti, da bi za razdelitev ostanka 
sredstev (predvidena neporabljena sredstva iz prvega razpisa) 
izvedli nov razpis.

Spoštovani predstavniki, zastopniki društev! 
Prosimo vas, da nam najkasneje do torka, 25. avgusta 
2020, na naslov obcina.litija@litija.si sporočite, katere pro-
jekte oz. programe ne boste izvedli ter koliko sredstev (v 
EUR) pri teh projektih oz. programih, ki so vam bila do-
deljena na podlagi javnega razpisa ter sklenjene pogodbe, 
predvidoma ne boste uspeli porabiti. Hkrati vas prosimo, da 
nam sporočite, ali zaradi trenutnih razmer zaradi pandemije ko
ronavirusa, načrtujete izvedbo drugih aktivnosti, ki jih niste pri
javili na prvi razpis in bi si želeli sofinanciranja iz teh neporab
ljenih sredstev.
Ker bo višina ostanka sredstev, podlaga za eventualno odločitev 
o novem razpisu, vas prosimo za čimprejšnji odgovor. Za dodat
ne informacije so vam na voljo tudi po telefonu: 01/8963459 
Marjana Weilgoni Anžel ali 01/8963438 Karmen Merela. 

ljuBljAnA ZA EvRoPSKo PREStolnico KultuRE 2025!
Leto 2020 se z mnogih vidikov zdi kot labirint negativnih presenečenj, a je za Mestno občino Ljubljana in 25 občin Ljubljanske 
urbane regije med katerimi je tudi občina Litija, tudi leto prelomnih priložnosti za izjemno prihodnost. Konec februarja letos, še 
preden je v Slovenijo zavil novi koronavirus, se je Ljubljana, z regijsko podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije, uvrstila v drugi 
krog kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 (EPK 2025). Končni izbor, v katerem Ljubljana pod geslom Kultura dela 
mesto/ Mesto dela kulturo kandidira še ob Novi Gorici, Ptuju in Piranu, bo razglašen 18. decembra letos. Naslov EPK 2025 si bo 
izbrano slovensko mesto delilo z enim od nemških kandidatov.

Evropska prestolnica kulture je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kul
ture, ki izbranim evropskim mestom vsako leto omogoča, da širšemu evropskemu občin
stvu predstavijo svojo kulturno dediščino in celotno kulturno ponudbo. In Ljubljana, skupaj 
z regijskimi občinami podpornicami, zagotovo ima pokazati veliko in zlasti  kakovostno. 
Ljubljana si namreč prizadeva spremeniti in optimizirati stanje stvari na področju kulturne 
in umetniške produkcije, o čemer priča tako 11% proračunskih sredstev, namenjenih kul

turi, kot tudi najnovejši večletni področni strateški dokument na področju kulture, v katerem so postavljeni temelji za dejavnosti, 
ki bi jih uspešna pridobitev naziva EPK 2025 omogočila oziroma pospešila. Še več, Z Evropsko prestolnico kulture želi vzpostaviti 
novo kulturno identiteto regije.
Evropska prestolnica kulture pa 
ob tem ni samo lokalni, marveč 
tudi nacionalni projekt. To pome
ni, da kulturo poudarja kot gibal
ko razvoja pestrega nabora med 
seboj prepletenih življenjskih rav
ni, vse od turizma, izobraževanja, 
zdravja, socialne kohezivnosti, 
varstva okolja ipd.. Kandidatura 
Mestne občine Ljubljana ta načela 
v svojem programu več kot upo
števa in jih prevaja v vrednoto, ki 
je ključno vezivo vsake družbene 
skupnosti in ki služi kot obramba 
pred razdiralnimi političnimi silami 
in edina lahko izgradi prihodnost, 
v kakršni želimo živeti: solidar-
nost.
Program LJ 2025, pri oblikova
nju katerega sodeluje preko 100 
strokovnjakov z najrazličnejših po
dročij, iz solidarnosti izpeljuje tudi 
druga pomembna vodila kandida
ture, in sicer družbeno odgovor
nost, pravico do zdravega okolja, 
podnebno pravičnost, vključevanje, naslanja pa se tudi na pametnega državljanja, torej, tistega, ki se zaveda prednosti in nevarno
sti informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Ob že naštetem je LJ 2025 priložnost tudi za uresničevanje drugih razvojnih stra
teških ciljev mesta in regije, torej, za bogatenje kulturne in umetniške ponudbe, še posebej z vrhunskimi mednarodnimi dogodki, 
za ustvarjanje nove in obnavljanje obstoječe infrastrukture, za ustvarjanje delovnih mest, za izboljševanje dostopnosti kulture za 
vse prebivalke in prebivalce v regiji, za krepitev ustvarjalnega potenciala umetnikov in umetnic ter tudi za krepitev ekonomskega 
potenciala kulturnega in kreativnega sektorja.
Občina Litija bo pri kandidaturi Ljubljane za EPK 2025, ob podpori 25 občin, sodelovala s projektom PREPREDENE SLEDI 
PRIHODNOSTI in se želi, na temo Predilnice Litija predstaviti zato, ker ima Predilnica Litija skoraj 140-letno tradicijo (leta 
2026) in je pomemben gradnik identitete občine ter občanov. Je ena izmed 5 predilnic v Evropi, ki svoj uspeh dolguje 
prilagajanju industrijskim procesom v svetu, sposobnosti komuniciranja v Evropi in svetu ter inovativnosti. S postavitvijo 
razstave in virtualnimi vsebinami v Mestnem muzeju Litija, želimo njihove prednosti in priložnosti predstaviti v interpreta-
cijskem in inovativnem prostoru za mlade. Predstavitev bo nagovarjala mlade za izobraževanje v tehniških in naravoslovnih 
poklicih z visoko dodano vrednostjo. S tem se Predilnica Litija utrjuje kot steber identifikacije občine in ostaja temelj so-
cialne varnosti občanov in širše regije. Njihova solidarnost je velika, saj zaposluje ljudi iz širše regije, v preteklosti so se 
gradile stanovanjske soseske za zaposlene (Stavbe) in ustanovil se je prvi vrtec že davnega leta 1929. Tako bo v Mestnem 
muzeju Litija postavljena stalna razstava, ki bo nagovarjala mlade za odločanje za tehniške poklice, za nadaljnji razvoj Pre-
dilnice Litija in izdana bo publikacija.
Če bo Ljubljana konec leta v svoji kandidaturi uspešna, bo to zanjo že peti ugledni mednarodni naziv, med katerimi je od leta 2015 
tudi en stalni, naziv Unescovega mesta literature. Tovrstna priznanja so odraz velike, a predvsem pomembne ambicije Ljubljane, da 
postane eno odmevnejših evropskih središč. Odmevno zlasti zaradi svoje drugačnosti. Zaradi svojih odgovornosti in solidarnosti. 
In zato, ker želi odgovarjati na izzive prihodnosti. Prav zato je pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture 2025 za Ljubljano in 
regijo tako pomembna.
Ker optimizacija kulturnih strategij pravzaprav nikdar ni zaključena, TUDI OBČANKE IN OBČANE OBČINE LITIJA, ki je še vedno ena 
od 26 osrednjeslovenskih občin, vabimo, da posredujete svoje predloge in ideje za program Evropske prestolnice kulture 2025. To 
lahko storite preko spletnega obrazca (https://epk.ljubljana.si/sl/sodelujemo/#contactproposition) ali pa na elektronski naslov 
EPK2025@ljubljana.si. 
Še vedno je čas, da postaneš del programa LJ 2025!
Več o programu LJ 2025 na https://epk.ljubljana.si/ in https://www.facebook.com/Ljubljana2025/

TeLeKOm SLOVeNIJe šIRI OpTIčNO OmReŽJe NA ObmOčJu LITIJe
Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Litija gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem na širšem območju obči-
ne omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. 
Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, 
saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno 
uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija Krajani boste glede možnosti naročila 
storitev obveščeni sproti, ko bo možen vklop novih naročnikov. 

V Telekomu Slovenije priporočajo, da se 
za prehod na optiko odločite že v času 
izvedbe gradbenih del, saj bodo po tem 
dodatni izkopi za povezave do hiš poteka
li z daljšim časovnim zamikom.
Dela trenutno potekajo v več krajevnih 
skupnosti (KS), in sicer: KS Sava pri Litiji, 
KS Spodnji Log in KS Polšnik, ob tem pa 
se gradnja optičnega omrežja že posto
pno zaključuje v KS Gabrovka in KS Dole 
pri Litiji. 
Več informacij vam je na voljo v Teleko
movih centrih Ljubljana (v nakupovalnih 
središčih Citypark in Aleja ter na ploščadi 
Ajdovščina v središču mesta). Za doda
tne informacije so vam svetovalci Teleko
ma Slovenije 24 ur na dan na voljo tudi na 
brezplačni številki 080 8000 ter na ena
slovu tc.ljcitypark@telekom.si ali info@
telekom.si. Sicer pa lahko vsi zainteresi
rani gradnjo optičnega omrežja Telekoma 

Slovenije po vsej Sloveniji spremljate na spletni strani http://ts.si/gradnjaoptike, kjer lahko preverite tudi možnosti na 
posameznih lokacijah in oddate prednaročilo za vzpostavitev priključka.



Podjetniški RISE Šmartno Litija, 
ki se nahaja v industrijski coni 
Breg pri Litiji in ponuja domač 

in človeku prijazen prostor za skupinsko 
delo, organizacijo predavanj in seminarjev, 
poleg pa nudi tudi izvrstno strojno opremo in 
možnost za mreženje, povezovanje in zagon 
podjetništva. 

V namen zagona podjetniškega RISEa in kot 
pomoč pri pripravi, organizaciji in izvedbi 
vseh aktivnosti se je projektu tudi pridruži
lo mlado startup podjetje Strojnik.si, ki z 
mlado in inovativno ekipo pušča svoj pečat 
na lokalnem gospodarstvu. Strojnik.si je 
kot mlado podjetje še v fazi zaključevanja 
zadnjih priprav na uradno objavo delovanja 
in zagon dejavnosti, kot taki pa so izkoristili 
zadnji teden meseca julija za skupinski ‚‘de
lovni teden‘‘, kjer so tudi preverili in pokazali 
vse možnosti, ki jih nudijo prostori Podjetni
škega RISEa Šmartno Litija. Tekom delovne
ga tedna je ekipa pripravljala vse potrebne 

zadeve, ki jih potrebuje startup podjetje, od 
spletnih strani, grafičnih vsebin do samega 
plana delovanja. Osrednji prostor, ki nudi 
coworking možnosti se je izkazal za zelo 
uporabnega, saj je ekipa lahko zadeve ure
jala hitro in osebno, kot tudi izvajala skupin
ske delavnice s katerimi so se prek različnih 
scenarijev, ki se znajo pripetiti med poslova
njem, pripravljali na zagon startupa. Konfe
renčna dvorana je nudila odlične možnosti 
za predstavitve in vaje javnega nastopanja, 
sejna soba s svojo zvočno izolacijo pa nudila 

izvajanje sestankov, medtem, ko je preosta
nek ekipe v glavnem prostoru svoje naloge 
opravljal povsem normalno in nemoteno. S 
svojim strokovnim tehničnim znanjem je eki
pa Strojnik.si uspešno usposobila delovne 

stroje, ki so na voljo (CNC laserski rezalnik, 
CNC rezkar in 3D tiskalnik) ter proizvedla 
prve zanimive izdelke in sestave. Po konča
nem delovnem dnevu se je prostor prelevil v 
družabno vzdušje, kjer se je ekipa sprostila 
ob družabnih igrah, pogovoru in pijači, kon
ferenčna dvorana pa je nudila odlično kino 
izkušnjo. 

Delovni teden ekipe Strojnik.si je odličen pri
kaz kaj je namen Podjetniškega RISEa in da 
je mogoče prav vse. 
Prvi projekt v skupni organizaciji Strojnik.si 
in Podjetniški RISE bo izveden zadnji teden 
meseca avgusta in sicer gre za tehničnona
ravoslovne delavnice za otroke osnovne šole, 

kjer bodo ekipa Strojnik.si v dopoldanskem 
delu tekom celega tedna prikazala posto
pek izdelave izdelka od ideje do zaključka, 
na popoldanskih delavnicah pa bodo otroci 
pod vodstvom mentorjev izvajali poskuse na 
osnovi matematičnih, fizikalnih in kemijskih 
zakonitostih ter spoznali, da je znanost lahko 
tudi zabavna.
 David BERDAJS
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StRojniK.Si in RiSE
Podjetniški RISE Šmartno Litija v sodelovanju s Strojnik.si  

v polnem zagonu

IZ LITIJe ODHAJA ŽupNIK  
JOŽe TOmšIč

Po šestih letih  dela v župniji Litija se je 
v začetku avgusta poslovil župnik Jože 
Tomšič. Poslovil se je z besedami, da 
upa, da je prispeval kamenček v moza
iku ustvarjanja litijske zgodovine. V svo
jem  nagovoru ob slovesu je izpostavil, 
da se je trudil po svojih najboljših mo
čeh, da bi posamezniki odhajali iz cer
kve obogateni s čim manj predsodki. 
Predvsem pa je hvaležen, da mu je bilo 
dano  vsa ta leta živeti v naši sredini. Ob 
odhodu župnika g. Jožeta Tomšiča  se 
mu je zahvalil župan Franci Rokavec za 
zgledno in korektno sodelovanje z ob
čino Litija in mu v spomin izročil litijski  
srebrnik.

S pReVOZOm DO TISOč ŽeLJA
V akciji »S prevozom do 1.000 želja« 
bomo Zavod Sopotniki s skupnimi 
močmi s Toyoto Slovenija in Olimpij-
skim komitejem Slovenije uresniče-
vali skrite želje starejših – omogočili 
bomo prevoze na morje, v skrite ko-

tičke naše dežele, na obiske k prijateljem iz mladosti ipd.
Ko smo se Sopotniki ustanovili, smo imeli vizijo, da bomo starejše vozili na izlete in na lepše. 
Zaradi ogromne zasedenosti vozil, nam čas ni dopuščal, da bi bilo izpolnjevanje skritih želja 
starejših del vsakodnevne storitve.
V poslanstvu in vrednotah smo se našli z družbo Toyota Slovenija, Olimpijskim komitejem 
Slovenije in GIZ ACS. Sodelovanje družbe Toyota Slovenija in zavoda Sopotniki spada v kon
tekst pobude Mobilnost za vse 
(Mobility For All), s katero želi 
korporacija Toyota na globalni 
ravni osveščati javnost o pome
nu demokratičnega dostopa do 
mobilnosti, ne glede na kakr
šnekoli omejitve.
Za začetek plemenite pobude 
smo gospo Marijo Žgavec iz Če
kovnika nad Idrijo peljali na izlet 
na Bled, nato pa še na obisk k 
vnukinji.
Na lep poletni dan je pozvonilo 
na njenih vratih. Pred njo pa je 
stal nihče drug kot Dejan Zavec. 
Le kdo bi bil boljši šofer kot on. Dejan je borec v življenju in v ringu. Globoko v sebi pa nežna 
duša, polna empatije in ljubezni do soljudi. Predvsem pa je človek, ki rad uresničuje želje in 
drugim pričara prijetne trenutke. "Ko sem Dejana zagledala pred vrati, nisem verjela, da je 
vse to sploh res," je nasmejano razlagala gospa Marija. Usedla sta se v srebrnega športnega 
terenca RAV4, Dejan za volan, gospa pa, kot se spodobi, na udoben zadnji sedež. In sta šla 
na pot. Slabi dve uri vožnje sta minili, kot bi mignil. "Pogovarjala sva se o vseh življenjskih 
skrivnostih," je zaupala gospa Marija. Na kosilu na Blejskem gradu so se dobili še s pred
sednikom družbe Toyota Adria Kensukejem Cučijo, Tanjo Mohorič, direktorico GIZ ACS in 
Markom Zevnikom, direktorjem Zavoda za medgeneracijsko sodelovanje Sopotniki.
Z omenjeno akcijo tako Sopotniki nadgrajujemo in še izboljšujemo našo osnovno sto-
ritev brezplačnih prevozov za starejše.
Vsi starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji, če imate kakšno skrito željo, vabljeni, 
da jo zaupate naši koordinatorki Andreji Jerant na telefonski številki: 041 448 822.
Tako kot vedno do sedaj bomo nadvse veseli vašega klica in naredili bomo vse, kar je v naši 
moči, da pomagamo in da izpolnimo vaše želje.

Mobilnost za vse
Človek Človeku Sopotnik

Zavod Sopotniki in Toyota Slovenija

DEHA 5 d.o.o.
Jablaniške Laze 5
1275 Šmartno pri Litiji

V podjetju DEHA 5 d.o.o., ki ga zastopa Tatjana Zaman, se ukvarjamo s čiščenjem po
slovnih prostorov, lekarn, ordinacij in stanovanjskih objektov – blokov. Na trgu smo 
že 24 let, kjer izvajamo dnevna in generalna čiščenja. Zadnji dve leti smo spremenili 
način čiščenja in začeli uporabljati metodo ENJO.

Čiščenje prostorov ni tema samo za čistilno osebje, ampak je tudi odgovornost 
vodstva naročnika, ki se na koncu odloči kako in na kakšen način se bo čistilo. Pri 
tem so prednosti uporabe metode ENJO pred drugimi metodami čiščenja:

•  konkretne, merljive finančne učinke
•  povečanje uspešnosti pri delu 
•  izboljšanje delovnih pogojev, klime, kulture in družbenega ugleda podjetja.

Majhen korak, a obenem veliko opravljeno delo za zdravje družbe in okolja, saj naj bi se 
s to metodo zmanjšala uporaba škodljivih snovi za 90%, ob tem pa so prostori bolj čisti. 
Tu zmaguje sodobna, okolju prijazna tehnologija nad kemikalijami. Prefinjena vlakna 
ENJO čistijo z pomočjo hladne vode na mehanski način tako, da umazanijo zadržijo v tka

nini, vodo pa pusti na površini, ki jo obrišemo z suho krpo. 
Metoda ENJO je enostavna, uporabna, cenejša in čiščenje 
postane užitek. Naš slogan je »MANJ JE VEČ«. Opravlje
ni testi, tudi znanstveni, to potrjujejo. Še pomembneje 
je: metoda ENJO je skozi 30 – letne izkušnje in številna za

dovoljna gospodinjstva po celem svetu postala preizkušena in ena bolj uspešnih metod  
čiščenja.

Namen in poslanstvo podjetja Deha 5 d.o.o. v sodelovanju s podjetjem ENJO Sloveni
ja, je spodbuditi ljudi k fleksibilnemu delovanju s sprejemanjem osebne odgovornosti 
za kvalitetno življenje in okolje, za varno, čisto in zdravo prihodnost za nas in za gene
racije, ki prihajajo za nami.

Metodo ENJO poznam že od leta 
2014, tako da imam veliko izku
šenj, zato sem se pred dvema 
letoma odločila in pridružila timu 
ENJO Slovenija, kjer danes z ve
seljem delim znanje, poučujem 
in spremljam druge, ko prehajajo 
na uporabo modernega načina 
čiščenja.

Naših izdelkov ni v trgovinah in 
ne v spletni trgovini. Osebna, st
rokovna podpora, praktično šo
lanje in spremljanje so naše glavne prednostne naloge. Pokažemo vam, kako hitra in 
enostavna je metoda ENJO.

Več informacij na www.solaekociscenja.si

Vaša strokovna svetovalka Tatjana Zaman 041636133

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«



Imeti delo mojstra Plečnika v svojem kraju je po
dobno, kot da bi imelo neko malo zakotje v Italiji 
v svoji sredini delo Michelangela. Če se komu zdi 
ta primerjava pretirana, potem pač ne pozna v 
zadostni meri arhitekta Plečnika in njegovih del. 
Ta primerjava se seveda tiče arhitekturnih del. 
V Litiji je njegovo delo »Spomenik za Litijo«, kot 
ga je poimenoval mojster sam, oziroma kot piše 
na načrtu z datumom 26.7.1949. Tukaj ga imenu
jemo Spomenik NOB. Pri mojstru se je v imenu 
Zveze borcev zanj dogovoril Franc Gorenc.
Prvenstveno je to spomenik okoliškim žrtvam 
nacizma in fašizma iz 2.s.v. in dokler bodo gor 
vklesana imena rajnih živela v spominu svojcev 
bo tako. Potem, in enkrat bo to neizbežno, ko bo 
ta spomin zbledel, bo Spomenik NOB postal za 
vedno le Spomenik v Litiji. Mojster se je zavedal 
minljivosti ljudskega spomina in lahkosti pozabe. 
Tedaj bo spomenik pietete postal spomenik svo
jemu avtorju. Smo nekje na sredini te poti in veli
čina mojstra skozi njegovo delo čedalje bolj rine 
v ospredje. Zato lahko nadaljujem svojo misel za 
prvim odstavkom. Torej, v Litiji imamo delo slo
venskega Michelangela  Jožeta Plečnika. 
Plečnik je za Litijo pripravil tri osnutke spome

nika na treh različnih lokacijah. Izbrana je bila 
lokacija na mestu med bombnim napadom po
rušenih objektov na zdajšnjem Trgu svobode. 
Od njih je obstalo le še zaledno kamnito zidovje 
oprto v hrib. Mojster se je po nekakšni razstavi 
»v imenu ljudstva« odločil za tip spominsko tri
umfalnega stebra, ki ga obdaja to obzidje. Drugi 
dve ponujeni opciji spomenika sta bili »etažirana 
edikula« in »egipčanski portal« oz. slavolok na 
drugih lokacijah.
Spomenik bi z vrha navzdol opisal takole. Iz ka
mna klesani mali psevdojonski steber stoji na 
večjem psevdokorintskem stebru, ki stoji na 
masivnem profiliranem kockastem podstavku, 
okrog katerega so vogalno nameščeni še štirje 
struženi kamniti stebri. Vse skupaj je postavlje
no sredi izrazito podolgovate pravokotne parce
le, ki je posuta s peskom in obdana z obnovlje
nim kamnitim zidom. Na tem obzidju, kamor vodi 
zalomljeno enoramno stopnišče stojijo manjši 
stebriči, ki obrobljajo celotno spomeniško podo
bo in jo ločujejo od gozda. Vrh malega psevdo
jonskega stebra, ki ga obdajajo štiri pločevinaste 
rdeče zvezde, sveti zlat kamnit plamen. Poleg 
vklesanih imen na steblu, so po spomeniku raz
porejeni še trije napisi, ki jih mimoidoči težko za
zna, če ni opozorjen nanje in pa še nekaj pomen
ljivih klesarskih dodatkov  simbolov po stebrnih 
kapitelih. Zanimivo je, da sta kapitela predimen
zionirana, stebra pa poddimenzionirana, spome
nik kot celota pa dobro zaigra. Skrajna vogala 
parcele sta diagonalno obrobljena z betonskimi 
robniki in zasajena s travo. Vsi zgoraj opisani 
deli spomenika so takšni kot so s svojimi razlogi, 
ki jih na tem mestu ne bom razlagal. Poleg njih 
se skriva v spomeniku kar nekaj nevidnih plasti 
in namigov, ki ta spomenik delajo brezčasen. In 
ta spomenik je le eden od mnogih v veličastnem 
opusu arhitekta, ki njega in njegova dela uvršča
jo v »arhitekturo perrenis«, arhitekturo večnosti.
Suhoparno opisano je to vse, kar ima ta stvari
tev izvirnega v svoji zunanji podobi. Od prvotne 
zasnove manjka še šest topolov, ki so bili po trije 
zasajeni na vsaki strani stebra po rahlo ukrivljeni 

liniji in prav tako šest cipres. Po tri na vsaki stra
ni spomenika. 
Kar ni bilo prvotno, pa danes je, so to z desne 
strani kvišku štrleči trije železni poševni kande
labri za zastave, v gredico ob vznožju zidu ne
pravilno zasajene štiri mršave ciprese, po robu 
parcele ob pločnik razporejena betonska cvetlič
na korita, izmenično v obliki valja in kvadra, dve 
koriti za rože ob spomeniku, betonske klade v 
podnožju in na skrajnem desnem zidu pritrjeni 
dve kamniti spominski plošči, semkaj prinešeni 
od drugod. 
Bilo bi zelo nepošteno in neresnično, če bi napi
sal, da je okolica spomenika zapuščena in neure
jena. Nasprotno. Zelo prizadevno se plevi, grabi 
pesek in okusno zasaja betonska korita, okolica 
je urejena. Hvala.
Vse lepo in prav. Oko, ki se malo dlje ustavi na 
zgoraj opisanem spomeniku pa opazi, da ga leta 
dohitevajo in načenjajo. Če kamen sam po sebi 
nebi nasprotoval času, bi lahko rekel, da je spo
menik in zidovje bolj ali manj prepuščeno samo 
sebi. Kamen spomenika se da očistiti, črke napi
sov obarvati, ciprese pravilno zasaditi in zame
njati, nikakršne kandelabre za zastave prestaviti 

in zamenjati, cvetlična korita 
smiselno prilagoditi in doda
ne plošče ter betonske klade 
odstraniti. Vse to ni najbolj 
nujno, čeprav je potrebno, 
če hočemo Plečnika. NUJNO 
pa je obnoviti obodno zidov
je, ki vidno razpada. Očistiti 
je potrebno fuge med kamni, 
iztrebiti skozi njih prodirajo
čo vegetacijo, ponovno vse 
na novo zafugirati, obnoviti 
odkapni betonski venec zgo
raj zidu, vključno z obnovo 

malih obodnih stebričev in popraviti razpadajo
če stopnišče. NUJNO je tudi razredčiti ter utrditi 
gozdni rob nad spomenikom. Visoko drevje nad 
spomenikom grozi, da se bo ob večji ujmi zruši
lo na spomenik, kar lahko potegne za seboj tudi 
plazenje zemljine. 
Tako je danes stanje spomenika in tak je naš 
splošni odnos do slovenskega Michelangela. 
Ko bo škoda storjena se bomo zavedli veličine. 
Takšni smo Slovenci. Vzorec obnašanja je viden 
v odnosu do Plečnikovega stadiona za Bežigra
dom. Ker umetnika nismo sprejeli tako kot so 
Italijani svojega, mu grozi neprepoznavna pre
nova in degradacija. Ko bo prepozno bomo pa 
objokovali in se obtoževali.
Vendar ljudje! Plečnik je samo eden in njegova 
dela kot taka so lahko samo v izvirni obliki, kot 
ob »rojstvu«, brez kakršnih koli dodatkov in izu
mov. Če se kakšno njegovo delo ni izvršilo tako 
kot si je mojster zamislil, ga je avtorsko zavrgel, 
to je znano. V tej luči je razumeti Plečnikove be
sede, da bo narisal spomenik »zastonj«, da pa 
mora biti točno tak, kot si ga je zamislil in da bo 
tudi kamnoseka on izbral. Ali pa to ni njegovo 
avtorsko delo. Pika. 
Ni zatorej dovolj, da le pograbimo pesek nao
krog, pokosimo, oplevimo, zasadimo rožice in 
si že s tem razbremenimo vest, ko si rečemo, 
da skrbimo za spomenik. Ni dovolj, da se izdela 
strokovna dokumentacija s smernicami za obno
vo, ki se menda pripravlja. EDINO dovolj je le ce
lovita obnova in celovit načrt restavracije, kajti 
drugo leto bo imel spomenik 70 let. Ko bo imel 
80, se bo zidovje začelo usipati, pri 90ih se bo 
podrlo. Si to lahko privoščimo? Še dobro, da je 
Plečnik gradil za zmeraj in ne le za eno človeško 
življenje.
Kot v opomin in v potrditev slabe slutnje, se je 
prav med tem razmislekom na obzidje spome
nika zrušilo manjše drevo. Vprašanje časa je le, 
kdaj bo na spomenik padla smreka. Ali še kaj 
hujšega.

Marko BOLTIN, arhitekt
Litija, avgust 2020
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nadaljeVanje s 1. strani

festival Slovo PolEtju 2020
Na naslovnici si lahko preberete o letoš
njem programu festivala Slovo poletju. Ko 
to pišemo, še vedno upamo, da bomo dobili vsa dovoljenja in naredili bomo 

vse, da programe izvedemo. Odločili smo se, da bosta koncerta in filmski večer izvedeni na 
različnih lokacijah po Litiji. Izbrali smo tudi naselja, tako da bo lahko čim več gledalcev pro
gram lahko spremljalo tudi iz domačih balkonov ali oken. Prosimo vse obiskovalce, ki se nam 
boste pridružili v Parku na Stavbah, na igrišču na Graški Dobravi ali na ploščadi pred Športno 
dvorano, da upoštevate navodila, ki nam jih je predpisal NIJZ! V primeru dežja dogodki žal od
padejo. Spremljajte nas na naši spletni strani, fb profilu oz. na led panoju, kjer vas bomo sproti 
seznanjali z vsemi podrobnostmi. BREZPLAČNE VSTOPNICE ZA OBISK DOGODKOV BODO NA 
VOLJO OD 20. AVGUSTA 2020 V TIC LITIJA IN KLIŠE LITIJA! Vabljeni, da nadaljujemo s tradicijo 
odličnih kulturnih večerov festivala Slovo poletju in veseli bomo vašega obiska!

jESEn v KultuRnEM cEntRu
V začetku septembra bomo zamenjali ostrešje na Kulturnem centru Litija in smo zelo veseli, da 
se novosti dogajajo tudi na področju »kulturne« infrastrukture. Verjamemo in upamo, da bomo 
v prihodnjih letih začeli z izvedbo tudi še ostalih načrtovanih obnov. 
Vsi že pogrešamo druženja. Potrudili se bomo, da boste lahko tudi v novi sezoni deležni kul
turnih srečanj, ki nas vedno napolnijo z novo energijo in prinašajo nekaj lepega. V prvi vrsti je 
seveda zdravje, vendar kot kaže, se bomo morali naučiti živeti na drugačen način. Vendar brez 
kulture ne bo šlo, zato bomo veseli vaših obiskov. Žal smo še vedno v pričakovanju, kakšne 
bodo zahteve za izvedbo dogodkov v Kulturnem centru Litija. Načrtujemo, da bomo z OTRO
ŠKIMI MATINEJAMI pričeli konec septembra. Verjetno v omejenem številu ampak se bomo po
trudili, da bodo tudi otroci lahko zopet uživali v predstavah. Iščemo rešitve, kako bomo izvedli 
ABONMAJSKO SEZONO. Budno spremljamo navodila oz. zahteve NIJZ, dogovarjamo se z gleda
lišči in pogovarjamo z ostalimi kulturnimi domovi, ki so v podobni situaciji kot mi. Načrtujemo 
izvedbe PRIBLIŽEVANJ (v dvorani) in razstave v avli Kulturnega centra. Razen v primerih, če bi 
se situacija res zaostrila.
O vsem vas bomo še obveščali, zato nas spremljajte na fb in naši spletni strani: kclitija.si.
Želimo vam še naprej lepo poletje in nasnidenje na naših kulturnih srečanjih. 

novA oDKRitjA o RuDniKu SitARjEvEc
Mestni muzej Litija na razstavah predstavlja tematike, ki so pomembno 
sooblikovale mesto Litija in identiteto celotnega območja občine Litija sko
zi zgodovino. Vsebine razstav temeljijo na raziskovalnem delu kolektiva, 

ljubiteljskih zgodovinarjev in občanov, ki prispevajo/prispevate tako podatke kot tudi nekatere 
razstavljene predmete.
Poletne mesece smo v Mestnem muzeju 
Litija izkoristili za podrobnejše razisko
vanje pisnih virov o Rudniku Sitarjevec 
Litija. V državnih arhivih smo odkrili do 
sedaj še ne objavljen in neobdelan arhi
vski fond, ki se nanaša na zaposlene v 
rudniku in topilnici v drugi polovici 19. 
stoletja. Najnovejše izsledke in preno
vljeno razstavo o rudniku Sitarjevec si 
boste lahko ogledali jeseni 2020, v pro
storih Mestnega muzeja Litija. 
Do tedaj pa vabljeni k ogledu ostalih raz
stav in sicer ob torkih, sredah in četrtkih 
od 8.00 do 12.00, ob torkih in četrtkih 

tudi popoldan od 17.00 do 19.00 ter ob sobotah od 10.00 do 12.00. Za individualne oglede je 
obisk brezplačen, skupine pa prosimo za predhodno najavo obiska. 

#liSt

poletni utrip v Knjižnici Litija
KNJIŽNICA LITIJA

pLečNIK V LITIJI – SI gA LAHKO pRIVOščImO

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Fotografija je last Polone Gorenc.

Dogajanje v skup
nostnem prostoru 

#LIST v Koblerjevi hiši na Valvazorjevem trgu 
15 že v polnem zagonu. Poleg delovanja trgo
vine z rabljenimi predmeti se v prostoru izva
jajo tudi različne vsebine, katere se mesečno 
spreminjajo, medtem ko se nekatere izvedejo 
kontinuirano. Več v nadaljevanju.
Naš program se izvaja s strani organizacij, ka
tere sestavljajo projekt #LIST – Zavod Knof, 
Društvo Lojtra ter Klub litijskih in šmarskih štu
dentov. Zaradi vpetosti treh različnih organiza
cij se izvajajo raznovrstni programi od delavnic 
predelave ter kreativnih delavnic, delovnih ak
cij na skupnostnem vrtu, športnih aktivnosti do 
raznovrstnih izobraževanj.
Tako smo v mesecu izvedli sledeče delavnice: 
izdelava lastnih mil na osnovi glicerinske baze, 
izdelava ogrlic iz kravat ter izdelava domačih 
naravnih čistilnih sredstev – pralnega praška, 
čistila za steklo ter čistila za keramiko. Poleg 
tega smo izvedli dnevni dogodek garažne raz
prodaje, kontinuirano pa smo izvajali akcije na 
skupnostnem vrtu v Cirkušah, kjer smo z dobro 

voljo in posrečeno družbo skupaj obdelovali 
vrt, se skupaj okrepčali ter si nabrali pridelke 
za domov. Kontinuirano smo tudi izvedli joga 
delavnice z Lorraine Watts, učiteljico joge s 16 
letnimi izkušnjami, vsako soboto v juliju ter vse 
sobote do 22.8.
V mesecu avgustu smo že izvedli delavnico za 
najmlajše, prvo ustvarjalno delavnico izdelave 
sedalnih blazin, medtem ko sta druga in tretja 
na sporedu 26.8. ter 2.9.; tretji vikend v avgu
stu smo izvedli Oddih v naravi »Štirje vetrovi« 
– povezovanje z naravo in prek tega povezo
vanje s seboj; izvedli smo trening za začetni
ke uporabe spletne klepetalnice Zoom ter kot 
prejšnji mesec smo kontinuirano izvajali petko
ve akcije na skupnostnem vrtu in seveda, kot 
je bilo že prej omenjeno – sobotne delavnice  
joge. 
Naš mesečni program lahko spremljate na naši 
Facebook strani www.facebook.com/projek
tLIST ali na oglasni tabli v skupnostnem pro
storu #LIST, v Koblerjevi hiši na Valvazorjevem 
trgu 15.

Erika HORVAT

V preteklih mesecih, ko smo se 
prilagajali novim razmeram v javnem življenju, 
smo uvedli nekaj novosti glede poslovanja knji
žnice; o tem si lahko več preberete na spletni 
strani knjižnice Litija. Med drugim je novost 
spletni vpis: V spletni obrazec vnesete svoje 
osebne podatke, kot so navedeni v vašem oseb
nem dokumentu. Članarina za spletni vpis zna
ša 10 EUR. Spletni vpis vam omogočamo pred
vsem zaradi uporabe eknjižnice z oddaljenim 
dostopom in pa seveda portala Biblos za izpo
sojo eknjig. V Biblosu imamo trenutno za vas 
naročenih preko 1000 eknjig. V kolikor boste 
želeli uporabljati še druge storitve knjižnice, pa 
nam boste ob obisku katerekoli od enot knjižni
ce izpolnili še vpisnico, kamor boste vpisali po
trebne podatke… Spletni vpis ne velja za pravne 
osebe. V povezavi z aktivnim spletnim dogaja
njem sporočamo tudi, da je mogoče preko sple
ta poravnati tudi druge obveznosti, ki jih imate 
do knjižnice – poleg članarine tudi zamudnino. 
Vse informacije o drugih elektronskih virih, ki 
vam jih omogočamo, na primer uporabo Press 
Readerja, kjer lahko brezplačno prebirate tudi 
nekatere slovenske dnevnike, najdete na naši 
spletni strani. Če bi želeli dodatne informacije, 
nam pišite na knjiznica.litija@gmail.com.

Med redna vsakdanja opravila sodi tudi razku
ževanje: V knjižnici vsako knjigo ob vračilu tudi 
očistimo na stroju s krtačami in razkužilom. 
Knjiga je potem v karanteni še 24 ur, preden 
gre na polico ali k bralcu. Tako si prizadevamo, 
da je obisk knjižnice in izposoja knjig varno 
opravilo, kot je le mogoče.
V polletju pregledamo statistične podatke, ki 
se letos zaradi korone razlikujejo od prejšnjih 
let. Do marca nam je uspelo izpeljati nekaj pro
jektov za spodbujanje branja: Rastem s knjigo 
za sedmošolce in srečanje z Janjo Vidmar je 
potekalo v februarju, njeno knjigo je prejelo 
166 sedmošolcev iz litijskih osnovnih šol. V ci
cibralni znački je sodelovalo 283 otrok. Bralna 
značka za osnovnošolce pa še poteka, zaključi
la se bo z novim šolskim letom, zaradi izjemnih 
razmer letos bralnih majčk ni bilo mogoče za
gotoviti. 
V projektu Srčni bralec, bralni znački za odra
sle je sodelovalo 14 bralcev, za trud smo se 
jim zahvalili s knjigo Juliana Barnesa, Lege ži
vljenja. Vsem srčnim bralcem čestitamo. Po
letavce in NajPoletavce pa znova vabimo, da 
sodelujejo v poletnem branju, bralni seznami 
čakajo v knjižnici oziroma na spletu. 
V prvi polovici leta smo tudi izločali zasta

relo in uničeno gradivo. Do 
konca julija smo izločili 3305 
izvodov, od tega 2760 knjig. 
Prenovili smo zbirko knjig za 
bralno značko za cici bralce in 
osnovnošolce. V domoznan
skem oddelku bi želeli zapisati 
zgodbe o furmanih, zato vas 
znova vabimo k sodelovanju. 
Ob 60letnici smrti skladatelja 
in pravnika, Antona Lajovica, 
pa bomo za objavo na spletu 
pripravili daljši prispevek. Še je 
nekaj poletnih dni pred nami, 
naj bo v vaši družbi tudi dobra  
knjiga! 

Aleksandra MAVRETIČ
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ZA nAMi jE ŠE Eno uSPEŠno ŠolSKo lEto

KlEKljAnjE v litiji
Pet let se v Litiji že organizirano kleklja. Zbralo se nas je za manjšo skupino, ki 
kleklja v Študijski skupini klekljaric, Žabice (tako se imenuje ena izmed tehnik 
klekljanja) v Društvu U3 Litija in Šmartno
Da smo bile pod streho, na toplem, z dovolj močno svetlobo, nam je Knjižnica Litija 

prijazno odstopila del svojih prostorov. Vsak četrtek popoldan je torej namenjen klekljanju. 
Klekljanje je za ene enostavna, za druge zapletena dejavnost, zato 
smo za pomoč prosile zunanjo mentorico iz Škofje Loke, ki nam vsa 
leta nudi svoje strokovno znanje. Seveda pa si vse 
sposojamo tudi klekljarsko literaturo v Knjižnici Litija.
Tudi manjše razstave smo že pripravile, letošnjo, na 
katero smo se pa prav posebej pripravljale, skupaj s 
Študijskim krožkom Keramika na temo reke Save, pa 
nam je, žal »odnesla« korona.
Zgodovina klekljanja sega več stoletij nazaj. Prvo 

omembo izdelovanja čipk najdemo v Slavi Vojvodine Kranjske, Janeza Vajkarda 
Valvasorja, najstarejšo čipko, okoli leta 1693, hrani Arhiv Republike Slovenije. Po 

virih sodeč je 
bila v Ljubljani leta 1763, v 
času Marije Terezije, ustano
vljena Čipkarska šola, katere 
delovanje je po petih letih, 
zaradi odhoda učiteljice, za
mrlo. Klekljanje v Sloveniji se 
je iz idrijskega konca, kamor 
so klekljanje prinesle žene 
rudarjev iz Češke, razširilo na 
okolico Idrije, Cerkljansko, 
Tolminsko, Poljansko in Selško 
dolino ter na območje Polho
vega Gradca. 
Zadnja leta se kleklja po celi 
Sloveniji, saj je registriranih 
več kot 140 društev, skupin, 
sekcij, kar kaže na močan in
teres po osvojitvi tovrstnega 
znanja. Izdelki so uporabni za 
polepšanje doma, dodatki k 
oblekam ali pa kot uporaben 
in brezčasen nakit.
V kolikor nam bodo letošnje 
razmere naklonjene, bomo s 
klekljanjem nadaljevala.
Bile bi vesele novih članic, 
tako začetnic kot že veščih 
klekljaric.

Tina KUDER Veldin

novoMAŠniK, BoD‘ PoZDRAvljEn!

lilin vRtiljAK 
V lenobnem zatišju poletnih dni je v našem 
ateljeju živahno. Ustvarja se, oblikuje in snuje 
načrte za naprej. Pred vrati je tudi nova Zlata 
paleta, Fotografija in kiparstvo. 

V naših vrstah je Zveza likovnih društev Slovenije izbrala tri dela 
in podelila certifikate za kakovost Mariji Urankar Murn za sliko 
Zimsko delo (v osnovni tehniki) ter grafikama Pogled v jutranje 
sonce Gabrijele Hauptman in Zadnje jutro, Aleksandra Lavren
čiča. Vsem trem iskreno čestitamo!
In Lilin vrtiljak se vrti naprej, skozi avgustovske dni … 

Za Lilo piše Aleksandra KRNC

mALI SONčeK V VRTCu

V ponedeljek, 29. junija 2020, je v 
ljubljanski stolnici g. Tilen Oberwal
der Zupanc prejel mašniško posve
čenje. Na praznik svetih apostolov 
Petra in Pavla ga je v duhovnika 

posvetil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. 
Stanislav Zore.
Že v nedeljo, 5. julija, je novomašnik predčasno 
slovesno daroval novo sveto mašo tudi v naši 
župnijski cerkvi Lurške Matere Božje, saj 
naslednjo nedeljo, 12. julija, poje slovesno 
novo sveto mašo v domači župniji Jarše pri 
Domžalah.
Letošnje veroučno leto je namreč g. Tilen v veri 
že poglabljal naše otroke, saj je pridno prihajal 
iz sosednje župnije Zagorje v našo sredo. Zato 
smo bili še toliko bolj veseli, da se bo predčas
no z nami veselil novomašniškega posvečenja.
Slovesno sveto mašo je daroval ob 11. uri v lepo 
s cvetjem ovenčani Marijini cerkvi, ohrabrujoč 
nagovor pa je novomašniku pripravil domači 
župnik g. Janez Jasenc. Zbrano molitev in ve
selje občestva je še dopolnilo lepo petje do
mačega mešanega zbora s pridruženimi pevci.
G. Tilen, sicer tudi odličen pritrkovalec, or
ganist in pevec, ki si je izbral za novomašno 
geslo: Odrini na globoko (Lk 5,4), rad pouda
ri: »Dober duhovnik mora najprej imeti tesen 
osebni odnos z Bogom. V molitvi, premišlje
vanju Božje besede, v zakramentih. Vse, kar 
dela, mora zajemati iz tega odnosa. Tako je 
gotovo, da ne bo oznanjal sebe, ampak zgolj 
posredoval, kar ljudem želi sporočiti Gospod. 

Tako jih bo na najbolj gotov način privedel k 
Njemu. Biti mora med svojimi ljudmi, jih pozna
ti in biti z njimi v dobrem in slabem. Truditi se 
mora biti podoben Kristusu, se darovati po nje
govem zgledu. Poznam kar nekaj res gorečih 
in prizadevnih duhovnikov, ki si jih vzamem za  
zgled.«
Novomašniku še posebej ljub avtor A.J. Heschel 
(Sobota, Gospodov dan) nazorno razlaga so
dobnemu človeku žal že pogosto težko doumlji
vo srž: »Šest dni na teden živimo pod diktaturo 
stvari v prostoru; ob sobotah pa se poskušamo 

uglasiti s svetost
jo v času. To je 
dan, na katerega 
smo povabljeni, 
da bi prejeli delež 
tega, kar je večno 
v času, da bi se 
obrnili od dosež
kov stvarjenja k 
svetosti stvarjen
ja, od sveta stvar
jenja k stvarjenju 
sveta.«
Bilo je lepo, vese
lo in hkrati umir
jeno doživetje za 
sleherno novo

mašnega blagoslova že(l)jno dušo.
G. Tilen, vse dobro in obilo blagoslova pri hoji 
za Kristusom vam želimo farani s Polšnika.

Boštjan MEDVED Karničar

Šolsko leto 2019/20 nam ne 
bo ostalo v spominu samo po 
dosežkih, dejavnostih, uče nju, 

poučevanju, druženju in pričakovanju mature 
ter njenih rezultatov, temveč predvsem po 
obdobju, ki nas je spremenilo in nam odprlo 
drugačen pogled na šolo in šolanje. Seveda 
imam v mislih koronavirus (Covid19), zaradi 
katerega se je naše običajno življenje ustavilo. 
Pouk smo iz šolskih klopi prenesli »na daljavo«. 
In čeprav nam ni uspelo realizirati vseh zasta
vljenih ciljev, ocenjujemo, da smo šolsko leto 
uspešno zaključili. Dokaz so rezultati, ki so jih 
dosegli naši dijaki na tekmovanjih in ob koncu 
šolskega leta. 
V letošnjem šolskem letu smo se pridružili iz
obraževalnemu programu Šola ambasadorka 
EU, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropske
ga parlamenta v Sloveniji in je namenjen dvi
govanju zavedanja mladih o Evropi in evropski 
parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili 
aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evrop
skem parlamentu. Dijaki so sodelovali na 
tekmovanju Evrošola, se seznanjali z učnimi 
gradivi o EU, na galeriji šole smo ustanovili in
fotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, 
posvečeno Evropi in evropskim institucijam, na 
projektnem dnevu pripravili vsebine na temo 
Prihodnost EU in sodelovali pri organiziranih 
videosrečanjih.

Od leta 2017 sodelujemo pri projektih POD
VIG, OBJEM in Inovativna učna okolja podprta 
z IKT. Pri projektu PODVIG (Krepitev kompe
tence podjetnosti in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 
gimnazijah) kot razvojna šola sooblikujemo in 
preizkušamo model celostnega razvoja kompe
tence podjetnosti pri dijakih skozi medpredme
tno povezovanje in s sodelovanjem z zunanjimi 
deležniki. V okviru projekta smo že v lanskem 
šolskem letu prenovili predmetnik in dijakom 

2. in 3. letnika ponudili kot izbirni predmet ITS 
(interdisciplinarni tematski sklop). Z interdi
sciplinarnostjo združujemo različne predmete 
z namenom rešitve skupnega raziskovalnega 
problema. Dijakinji Patricija Bokal in Mojca 

Ostrožnik sta pri ITSu razvili svoj poslovni 
model in se z oblikovanim poslovnim načrtom 
Granola uvrstili v finale na tekmovanju POPRI 
(tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo 
med mladimi). 
S projektom Inovativna učna okolja podprta 
z IKT (IUO) razvijamo digitalne kompetence, 
sodelovalno učenje in kritično razmišljanje pri 
dijakih. Pri projektu skupaj z vsemi sodelujo
čimi partnerji razvijamo in nadgrajujemo eno 
pedagoško strategijo uvajanja IUO, ki bo omo
gočala razvoj in uvajanje individualizacije pou
čevanja še posebej personaliziranega učenja. 
Strategija bo določala smiselno in sistematič
no uporabo informacijsko komunikacijske teh
nologije, sodobne estoritve ter multimedijske 
in interaktivne evsebine s sodobnimi oblika
mi, pedagoškimi paradigmami in metodami. 
Podpirala in krepila bo personaliziran in indi
vidualiziran pouk. Še posebej se bo spremljal 
razvoj kompetenc s formativnim spremljanjem. 
Pri projektu IOU sodelujemo kot implemen
tacijska šola, v letošnjem šolskem letom pa 
smo v prvem letniku oblikovali tudi inovativni 
oddelek. Za potrebe projekta in lažje spozna
vanje in uporabo izobraževalnih aplikacij pri 
pouku in za učenje imamo na šoli 25 tabličnih  
računalnikov.

Urška SIMNOVČIČ Pišek

Gibanje je prva in osnovna dejavnost človeka. 
Predvsem je pomembno, da dovolj gibanja 
omogočimo prav najmlajšim. V vrtcu se tega 
zavedamo, zato že vrsto let omogočamo opra
vljanje dejavnosti športnega programa Mali 
sonček, ki ga vključujemo v naš pedagoški 
proces. Program je namenjen vsem otrokom 
od starosti dveh let dalje. Posamezne stopnje 
se dopolnjujejo in nadgrajujejo zato je smisel
no, da otrok sodeluje v programu v celotnem 
predšolskem obdobju. Pozitivna oblika tega 
programa je, da ne spodbuja tekmovalnosti 
ampak jim ponuja postopno spoznavanje raz
ličnih športnih vsebin. Preko gibanja otroci za
znavajo in odkrivajo svoje telo, ga preizkušajo, 

doživljajo veselje ob uspehu in gradijo zaupa
nje vase. Usmerjen je na razvijanje naravnih 
oblik gibanja, zahtevnost nalog se s starostjo 
otrok stopnjuje. Vsako leto ob zaključku otroci 

prejmejo nalepke za vsako opravljeno nalogo, 
za opravljeno stopnjo pa diplomo.
• modri mali sonček za otroke od 2. do 3. leta 

starosti
• zeleni mali 
sonček za otro
ke od 3. do 4. 
leta starosti
• oranžni mali 
sonček za otro
ke od 4. do 5. 
leta starosti
• rumeni mali 

sonček za otroke od 5. do 6. leta starosti
V enoti Griček smo letošnje šolsko leto končali 
s poudarkom na izvajanju športnih aktivnosti 
Malega sončka. Otroci so z vajo osvojili osnov
ne oblike gibanja z žogo, ob tem so uživali in 
pridobivali na samozavesti ob uspehu. Dosegli 
smo, da se otroci ne« bojijo« žoge, suvereno jo 
ujamejo in podajo. Starejši otroci so uspešno 
vodili žogo in jo poskušali metati na koš. Po
skusili so se tudi na poligonu vožnje s kolesom, 
mlajši s skirojem ali poganjalcem. Upoštevali 
so navodila in zelo uspešno izvedli vse izzive.
Naloge malega sončka smo povezovali z gi
balnimi igrami Fit projekta. Trudili smo se, da 
smo čim več dejavnosti izpeljali na prostem, na 
vrtčevskem dvorišču in igrišču. V vseh nalogah 
so bili otroci uspešni, vsi so sodelovali in bili 
zelo zadovoljni.  Renata MLINAR

PiRAtSKo PolEtjE
Poletni dnevi so v vrtcu zanimivi, saj se otroci 
zelo veselijo različnih iger z vodo: vodna drča, 

pretakanje vode, po
livanje, igra z vodni
mi mlinčki in ležanje 
na plaži ☺.
Letošnje poletje je 
nestanovitno, zato so 
na obisk prišli pirati. 
V skupini smo preko 
slikanic spoznali kdo 
so pirati, kako živijo, 
kakšna so piratska 
pravila (kazni), kaj 
pijejo in jedo, v kaj 
so oblečeni, kakšno 
orožje uporabljajo, 
kaj pomenijo različne 

zastave in kaj naredijo z najdenim zakladom. 
Otroci so izdelali piratske sablje in klobuke ter 
narisali in pobarvali piratske ladje. Skupaj z 
vzgojitelji so naredili piratsko zastava in veliko 

ladjo ter krmilo s papigo. Otroci se zelo radi 
igrajo v piratskem kotičku in ropajo po širnih 
morjih naše igralnice. Na svoji poti večkrat na
letijo na ribiške ladje, s katerih si prilastijo vse 
imetje in ljudi.
V telovadnici se 
otroci igrajo igre Pi
rati napadajo, kjer 
morajo zadeti na
sprotnikovo ladjo. 
Zmaga tisti, ki ima 
manj bomb na ladji. Na prostem so otroci po 
predhodno narisanem zemljevidu iskali izgu
bljeni zaklad. Žal ga zaradi slabega vremena in 
razburkanega morja še niso našli. 
V KOLIKOR GA KDO NAJDE, NAJ JAVI NA PIRAT
SKO CESTO 3, RIBICA.
Namen teme je spodbujanje otrokove radove
dnosti med odkrivanjem morskega življenja. 
Tema se še razvija, saj otroci dnevno odkrivajo 
nove možnosti za igro preživetja na morju.

Luka STERLE in Monika VIRANT
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pOLeTNe pOčITNICe V mLADINSKem CeNTRu  
litijA 2020

BOBNARSKA DELAVNICA
Bobnarska delavnica je res ena tistih, ki je postala prava poletna tradicija. Vsako leto je dobro 
obiskana, 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. Delav
nica je primerna za vse ne glede na glasbeno predznanje in starost. 

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

Ponedeljek 
24.8.

Torek 
25.8.

Sreda
26.8.

Četrtek
27.8.

Petek
28.8.

09:00 – 10:00 Tenis Športni torek Tenis Športni četrtek Tenis
10:00 – 11:00 Tenis Športni torek Tenis Športni četrtek Tenis
11:00 – 12:00 Tenis Športni torek Tenis Športni četrtek Tenis

12:00 – 13:00 Pohod na 
Sitarjevec

Namizne igre v 
parku na Stavbah

Igre z vodnimi 
baloni v parku 

na Stavbah

Namizne igre na 
igrišču na Roz
manovem trgu

Obisk 
Rudnika 

Sitarjevec

13:00 – 14:00 Pohod na 
Sitarjevec

Namizne igre v 
parku na Stavbah

Igre z vodnimi 
baloni v parku 

na Stavbah

Namizne igre na 
igrišču na Roz
manovem trgu

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 in četrtek, 25.8. in 27.8. 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 ponedel-
jek, 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 poimeno
vali POLETJU dogaja na Polšniku. V ponedeljek, 24.8. bomo na igrišču na Koprivniku pripravili 
športno 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 
brezplačno uporabo igrišča lahko prevzamete v MC Litija od PON do PET od 12.00 do 20.00. Raz
lika 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 udeležen
ca 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.  Zapisali: Ekipa MC Litija

nova razstava kleklanih izdelkov v tic litija
V turistično informacijskem centru Litija skrbimo, da je za sprehajalce po Valvazor
jevem trgu vedno kaj zanimivega. Tokrat v izložbi TICa razstavljamo klekljane izdel
ke ustvarjalke, Helene Kaučič. Vabljeni k ogledu!

Obisk Rudnika Sitarjevec Litija
Poletne počitnice lahko popestrite z obiskom Rudnika Sitarjevec Litija. Obisk je možen po pred
hodni najavi v Turistično informacijske centru Litija. Poleg četrtka, petka in sobote rudnik lahko 
obiščete tudi ob nedeljah med  15. in 18. uro. K ogledu vabimo tudi najmanjše saj si rudnik lahko 
ogledajo s škratom Sitarjevčkom.
Vašo najavo pričakujemo na info@visitlitija.si ali na 070 700 484. Veseli bomo vašega obiska.

nova spletna stran Rudnik Sitarjevec litija
Z velikim veseljem vas obveščamo, da je zaživela nova spletna stran Rudnika Sitarjevec Litija na 
naslovu WWW.RUDNIKSITARJEVEC.SI. Vabljeni k ogledu!
Spremljajte nas tudi na  facebook strani RUDNIK SITARJEVEC LITIJA.  Nina MRAVLJE

Prostovoljska zgodba  
maše Cvetežar

Prostovoljstvo navdihuje srčne, odprte in 
sončne ljudi. Nekateri pa to izžarevajo že 
ob prvem spoznanju. Takšna oseba je prav 
gotovo dijakinja gimnazije Litija Maša Cve-
težar, ki je že v zgodnjih letih začutila potre-
bo, da bi pomagala narediti svet boljši, če-
tudi, kot sama pravi, le v lokalnem okolju. 

Prostovoljska dela je opravljala pri Slovenski 
Filantropiji in v Domu Tisje, poleg tega pa je 
tudi aktivistka v gibanju Mladi za podnebno 
pravičnost. To poletje pa se je odločila prisko
čiti na pomoč še Društvu upokojencev Litija, 
kjer bo njihove člane obiskovala na domu. Za 
možnost sodelovanja z njimi je izvedela preko 
SMS obveščanja o prostovoljskih potrebah v 
zasavski regiji. 
Prostovoljka je postala, ker bi tudi sama rada 
po svojih močeh pomagala nekomu polepšati 
dan. Kar je tudi izkusila s prostovoljskim delom 
v Domu Tisje, kjer se je družila z obiskovalci, 
z njimi igrala različne igre in hodila na kratke 
sprehode. S posamezniki je debatirala o različ
nih stvareh. Pripovedovali so ji svoje zgodbe, ji 
zaupali morebitne skrbi ter z 
njo obujali spomine na »dobre 
stare čase« svoje mladosti. 
Spominjam se majhne, a iskre-
ne zahvale gospoda, ki sem ga 
obiskovala. Zaupal mi je kako 
zelo se me vsakič razveseli, 
ko ga pridem obiskat, ter da 
komaj čaka, da se vidiva nasle-
dnjič. To pa je tisto, kar mi pri 
tem delu največ pomeni.
Pri opravljanju prostovoljske
ga dela se je naučila različnih 
vrst komuniciranja. Komuni
kacija s starejšimi se namreč 

razlikuje od tiste z mlajšimi in sovrstniki, pred
vsem iz vidika njihovega doživljanja sveta ter 
izkušnjah, ki jih lahko delijo z drugimi. 
Vsem morebitnim prostovoljcem svetuje, naj 
naprej razmislijo zakaj bi sploh postali pro
stovoljci, ter da naj si poiščejo področje, ki 
jim je najbolj blizu. Čeprav jim v prvo morda 
ne uspe, naj ne obupajo temveč nadaljujejo 
na svoji poti, saj verjame, da bodo zagotovo 
našli tisto pravo smer s katero bodo zadovolj
stvo prinesli tako sebi kot tistim, ki bi jim radi  
pomagali. 
Vsi tisti, ki vas zanima sodelovanje z Društvom 
upokojencev Litija pokličite na 040 983 988 in 
na 01 898 39 23 ali pišite na info@dulitija.si.  
Dobrodošli!  #klubprostovoljcevzasavskeregije 

Prijavite se na prejemanje SMS 
obvestil o prostovoljskih delih

Za prejemanje SMS obvestil o prostovoljskih 
delih v zasavski regiji pošljite SMS sporočilo na 
številko 030 400 444 s ključno besedo PRIJA
VA in pripišite občine, kjer bi želeli opravljati 
prostovoljska dela (primer: prijava Litija, pri
java Zagorje Trbovlje). Prejemanje obvestil je 
brezplačno. Povej naprej!

Sporočite nam vaše potrebe  
po prostovoljcih

Če ste nevladna organizacija, ki potrebuje pro
stovoljce ali javni zavod, ki izvaja prostovoljski 
programom v zasavski regiji vabljeni, da nam 
sporočite vaše potrebe po prostovoljcih. Na tej 
povezavi je obrazec s katerim nam lahko spo
ročite vaša prostovoljska dela/akcije/potrebe, 
mi pa bomo informacije razširili preko SMS 
obveščanja prostovoljcev, po komunikacijskih 
kanalih Regionalnega centra NVO, medijev in 
pridruženih partnerjev.
  Kristijan ADAMLJE

DoMiŠljAvoSt in PREvZEtnoSt …?

ALI pOTRebuJemO KmeTA IN pODeŽeLJe?
Spoštovani občanke in občani, v teh dneh ko ponovno poslušamo, o številu obolelih 
zaradi COVID19, se mi nenehno porajajo spomini, ko je vlada Republike Slovenije med 
epidemijo začelo skrbeti o prehranski varnosti.
Žalosti me, da smo toliko desetletij zaničevali kmeta in zanemarjali samostojno 
prehransko varnost. Med epidemijo, ko je država začela zapirati državne meje in ob

činske, se je na hitro začelo ugibati, kaj pa hrana?, ali bomo lahko hrano pripeljali iz drugih držav, 
čez mejo  med občinami. Hvala bogu, da je bil čas epidemije kratek in upam in želim, da bi se iz 
omenjenega časa kaj naučili.
Nikakor ne znamo ceniti delo kmeta, hrano ki jo pridela, krajino, privlačna zanimiva, ki je poseljena 
in obdelana. Premalo smo ozaveščeni, da je hrana, ki je na dosegu roke, sosednjem gričku veliko 
bolj zdrava, domača lokalna, kakor tista, ki jo vozijo po nekaj dni, da dospe do potrošnika. Zanimivo 
pa je, da omenjena hrana, ki prepotuje na stotine kilometrov, je prepojena z vsemogočimi prepa
rati kemijo, da niti segniti ne more. Zavedati se moremo, da je kmet najpomembnejši, ko imamo 
epidemijo, naravno nesrečo, Bog ne daj še kaj hujšega. Nič nam ne pomenijo milijoni na banki, 
moderna oborožitev, nove tehnologije, če pa nimamo zagotovljene hrane. Tudi iz vidika varnosti, je 
zelo pomemben, da nismo odvisni samo od mestnih središč. Omenil bi še, kako so bili obiskani vsi 
domači grički in hribi, ko je vlada omejila gibanje na občinske meje. Kam bi šli na sprehod, rekreaci
jo ali pa se samo sprostitev ob vsej napetosti, ki je bila povezana z epidemijo. Spoštovane občanke 
in občani, potrebno bo spremeniti način razmišljanja, da kmeta ne potrebujemo, saj se vse dobi 
v trgovini. Resnično si želim, da bi tudi Občina Litija in njeno vodstvo, in sleherni občan spoznal, 
da je lokalna hrana, obdelana in poselje
na krajina širšega državnega in lokalnega 
pomena. Imeti prehransko in teritorialno 
varnost, je najpomembnejše pri morebi
tnih naravnih nesrečah, epidemiji, itd... 
Slovenije brez podeželja ni. Imamo drža
vo, ki je bogata z naravnimi, krajinskimi 
in tradicionalnimi posebnostmi, z dobro 
ohranjeno naravo in okoljem. Prav zara
di slednjega imamo veliko priložnost ter 
možnost postati še bolj samooskrbni, še 
več imamo možnost za pridelavo pridel
kov in proizvodov višje kakovosti. Sloven
ski kmet je nosilec proizvodnje hrane, je 
skrbnik slovenskega podeželja in zaradi 
tega najpomembnejši člen pri ohranjanju 
tako našega zdravja, zaradi kakovosti hra
ne in kakovosti bivanja, kot tudi iz vidika 
ohranjanja delovnih mest v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju.
Kmet in kmetijstvo je zelo širok družbe
ni, socialni pomen, res pa je da se tega v 
Sloveniji in občini ne zavedamo. Kljub de
setletnemu zatiranju kmeta, imamo sedaj 
možnost, da stvari obrnemo v smer, kjer 
bomo vsi občani, občanke in kmetje pri
dobili, tako na prehranski varnosti, kakor 
tudi teritorialni.
Kmetijstvo ni samo poklic je način življe
nja in postati mora VREDNOTA.

Janez BEJA

Kot vsi, sem tudi jaz poslu
šala novice zadnjih mesecev. 
O virusu, ki smo ga spoznali in 

občutili tudi mi, v Sloveniji. Pa ne samo virus, 
spoznali smo tudi povezanost s svetom. Bese
de, ki jim mnogi niso verjeli, da smo »na isti 
ladji« so potrdile to resnico.

Pa smo jo res ozavestili? Vsi?
Prav vsi?
Bojim se, da ne, kajti mnogi pri nas in drugje 

po svetu so se delali, da se jih to ne tiče. Da oni 
pač niso na tej ladji ker so močnejši, bogatejši 
ali pa ošabnejši. Ko sem gledala druženja, če
prav odsvetovana in prepovedana, sem se spo
mnila na znano zgodbo o poplavi, ki je zajela 
majhno mesto.

Tu je njeno bistvo:
Reka je iz ure v uro naraščala in grozila, da 

bo poplavila vse mesto. Ljudje so v strahu 
zapuščali svoje domove in se s čolni vozili na 
varno. Eden izmed skrajno ošabnih mož pa ni 
hotel sesti v čoln in ni dovolil, da bi ga gasilci 
rešili. Zlezel je na streho svoje hiše in se na
smihal vsem, ki so ga vabili, da bi prisedel in se 
rešil. Vsem je odgovarjal enako:

»Mene bo rešil Bog, saj vem, da imam pri 
njem posebno mesto.«

Odklonil je celo zadnji čoln, čeprav je voda 
segala že do strehe. Ko ga je voda zalila in od
nesla je stopil pred Boga ter mu očital:

»Tako sem veroval vate, pa mi nisi hotel 
pomagati. Pustil si, da sem utonil in me 
razočaral.«

Bog ga je poslušal, potem mu je mirno od
govoril:

»To kar si rekel, ni res. Mislil sem nate in ti 
nekajkrat poslal pomoč. Gasilci so te vabili, ti 
pa si jih ošabno zavrnil in se nisi zmenil za vsa 
dobronamerna opozorila.«

Bog ve, kako so razmišljali ali razmišljajo ti
sti, ki so zboleli. So bili dovolj skrbni in odgo
vorni, da so upoštevali vsa navodila ali so med 
njimi tudi taki, ki so bili prepričani v svojo moč 
in so se obnašali neodgovorno ali celo nesra
mno. Tako kot primer mladi mož v eni izmed 
trgovin. Trgovki, ki ga je prijazno opozorila, da 
je kazen velika, če ne nosiš maske je ošabno in 
domišljavo, s ciničnim nasmehom, odgovoril: 

»Ja, komaj čakam, da me prijavite! Kar dajte!«
A palica ima dva konca in prepričana sem, 

da nas bodo podobne preizkušnje še dolete
le, zato ne bi bilo napak, če bi si zapomnili to 
zgodbo o poplavi in ošabnem možu na strehi 
in v trgovini.

Darinka KOBAL
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ZgoDilo SE jE
PoHoD PuSti jAvoR - vRAtA

V Planinsko pohodniški sekciji smo se, zaradi omejitev aktivnosti v času epidemije, odločili, da 
izvedemo nekaj krajših pohodov, saj je v okolici občin Litija in Šmartno pri Litiji mnogo lepih 

pohodniških poti in točk, vrednih ogle
da. Tako smo v soboto 11. julija odšli 
na krožni pohod od zaselka Pusti Javor 
v dolini Temenice mimo Višnjega Grma 
do Vrat nad Bogenšperkom. Pot je po
tekala po gozdu do Višnjega Grma, kjer 
smo izstopili iz gozda in začutili pripeko 
sonca. Ampak v zadoščenje se nam je 
tu odprl pogled na dolenjsko hribovje, 
v ozadju Gorjanci in na desni Kočevski 
Rog. Počasi smo prispeli na Vrata, kjer 
smo obiskali še zeliščarsko domačijo 

Jožice Pivec. Čas je hitro minil in že je pripeljal avtobus, ki nas je odpeljal na kosilo in nato v Litijo.

PoHoD litijA - DRAgovŠEK
Za soboto 25. julija je bila vremenska napoved obetavna, brez padavin. A glej zlomka, ob 7. uri 
zjutraj je začelo deževati. Prijavljeni pohodniki smo se zbrali na železniški postaji, razen neka
terih, ki se niso odločili v takšnem vremenu oditi na pohod. Prisotni smo se kljub dežju odločili 
za pohod. Odpeljali smo se do Sitarjevca in z odprtimi dežniki krenili v gozd. Nekje na sredi poti 
v gozdu smo se ustavili in kar pod dežniki nazdravili z domačim aperitivom in pojedli slaščice iz 
nahrbtnika. Po enourni hoji smo prispeli do kmetije Arh, nato nas je pot vodila po travniku do 
razcepa poti Janče in Dragovšek. Ko smo prispeli do kmečkega turizma Blaj, je prenehalo deže
vati in kmalu se je prikazalo sonce. Na domačiji so nas postegli z dobrim ričetom in za poobedek 
s pehtranovo potico. Med nami sta bili tudi dve Ani, ki sta naslednji dan godovali in smo jima 
nazdravili. Bilo je prijetno druženje, kjer ni manjkalo šal, vicev in dobre volje. Kar težko smo se 
odpravili do avtobusa, ki nas je čakal, da nas odpelje v Litijo. Tekst: Alojz KAVČIČ

Fotografija: Nuša ROZMAN

ZgoDilo SE Bo:
Pohodi:
22.08.2020 Uskovnica – planina Zajamnik
05.09.2020 Kranjska gora – Črešnjevec
19.09.2020 Kočevske vasi – Občice

mODROST ŽIVLJeNJA
GREMO V TISJE

Na gričku prelepem,
velika prenovljena stavba stoji,
ponosna in lepa se dobro drži,
v njej pa velika družina živi.

DOM TISJE

merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov
bo potekalo v društveni pisarni, v sredo, dne 02.09.2020 od 8.00 do 10.00 ure.
ZDRAVSTVENA DELAVNICA 
Ob pomoči zdravstvenega doma, v referenčni ambulanti bomo v mesecu septembru 

organizirali za naše člane pregled stopal in sicer;
 V četrtek 03.09.2020 od 8.00 do 12.00 ure v referenčni ambulanti ZD Litija
 V četrtek 10.09.2020 od 8.00 do 12.00 ure v referenčni ambulanti ZD Litija
Pregled bosta izvajali ga. Jožica Petrič, dipl.med.sr. in ga. Neja Dragar, dipl. med. sr., obe
sestri iz referenčne ambulante s specializiranimi znanji. Za pregled se prijavite najkasneje do
27.08.2020 v društveni pisarni, v času uradnih ur na telefon 031 777 153, v času neuradnih ur
pa na telefon 031 777 154.

EDUKATIVNO OKREVANJE BELVEDERE RESORT od 20. do 26. SEPTEMBRA 2020
namestitev 7 polnih penzionov 7 pol penzionov Dopl. za enoposteljno sobo
VILE TAMARA IN OLIVIA*** 452,00 € 380,00 € 85,00 € 
Koriščenje bona 252,00 € 180,00 € 85,00 €

Koristite lahko turistični bon, v vrednosti 200 €, ki ga vsak državljan prejme od države. 
Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene ne 
vključujejo takse, ki znaša 12 €.. Zamenjava večerje za kosilo je doplačilo 18 € (3 € na dan), kosilo 
je streženo. (Zainteresiranih vsaj 12 oseb.) Društvo prispeva rednim članom 50,00 €, podpornim 
članom pa 25,00 € enkrat v letu. SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom katerim mesečni dohodek 
znaša manj kot 430,00 €, prispeva društvo 100,00 € enkrat v letu (potrdilo o prihodku mora biti 
priloga ob prijavi za okrevanje). Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen, v 
kolikor je prijavljenih najmanj 15 oseb. Odhod v Belvedere Resort bo 20.09.2020 izpred železniške 
postaje. Prijavite se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 112,00 € (akontacija in taksa, odpove
dni riziko je upoštevan v ceni). Imamo še nekaj prostih mest. Lahko se prijavite še do 31.08.2020.

Predavanje
Strokovno predavanje »CBD in Zdravilna moč konoplje« bo potekalo pod vodstvom ing. Dagarin 
Tanje v ponedeljek, 14.09.2020 ob 17.00 uri v knjižnici Litija. Po končanem predavanju bo mož
nost tudi nakupa izdelkov.

Plavanje in vadba 
V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji. Plavanje in vadbo nadaljujemo pod strokovnim vodstvom sku
paj z MDI, vsako sredo od 16.00 do 17.00 ure. Predviden začetek 16.09.2020.

telovadba
Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom ob ponedeljkih ob 19.00 uri, v Športni dvorani Litija. 
Lahko se nam še pridružite, vabljeni. Karte lahko kupite pri vaditeljici Klari Dev, v dvorani.
Telovadba se bo pričela 14.09.2020.

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na lastno 
odgovornost v primerni obutvi in opremi. Za pohode v okolici se prijavite v društveni pisarni 
najkasneje 3 DNI pred pohodom. Za ostale pohode, za katere je organiziran avtobusni prevoz se 
morate prijaviti v društveni pisarni TEDEN DNI pred pohodom, z obveznim plačilom akontacije.

SEPTEMBER
Datum Relacija Vodja pohoda

10.09.2020 Litija – Menina planina – Litija, odhod ob 7.00 uri,  
prijave en teden pred pohodom (avtobus) Hauptman Alojz

17.09.2020 Litija – Lavričeva koča na Gradišču – Litija, odhod ob 
8.00 uri, prijave en teden pred pohodom (avtobus) Pavli Jože

Kopanje
V Dolenjskih Toplicah, Talaso Strunjan in Šmarjeških Toplicah. Nudimo vam nakup celodnevnih 
kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite med tednom od ponedeljka do petka.

plačilo članarine
Članarina za leto 2020 znaša 13,00 €. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur, 
v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali na TRR SI56 0311 0100 0021 983. Vsem, ki ste to že 
storili se najlepše zahvaljujemo. Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

PolEtno lEtovAnjE nA HvARu
Lani novembra smo se v društvu odločili, da bomo naslednje poletje na tedensko letova

nje odšli v Jelso na otok Hvar. O programu, pogojih in ceni letovanja smo bili člani društva obveščeni 
z zadnjimi letnimi pisnimi obvestili v decembru 2019.
Odziv je bil izredno dober, saj se je do meseca marca letos za letovanje prijavilo skoraj 100 članov. 
Od 13. marca dalje pa je razglašena epidemija potek dogodkov dobesedno postavila na glavo. Aktiv
nosti v društvu so zamrle, prav tako je do le nekaj dni nazaj vladala negotovost o že dogovorjenem 
dopustu na Hvaru.
Z direktorjem Agencije Travel Tilago d.o.o. Lovrem Gačina, ki nam je organiziral program letovanja 
na Hvaru, je bil naš predsednik Miro Vidic skozi poletje večkrat v kontaktu. Budno sta spremljala 
dogajanja v zvezi s COVID19 in predvsem razmere v hotelu Hvar v Jelsi. Ker je situacija glede okužb 
nekritična in ker je hotel izredno lepo urejen in izvajajo vse priporočene preventivne ukrepe proti 
okužbam, je bila sprejeta odločitev o letovanju od 30.8. do 6.9.2020. Letovanje bo izvedeno po 
prvotnem programu tako po času letovanja, vsebini in ceni.
Do spremembe lahko pride le v primeru zaostritve razmer v zvezi s COVIT 19 virusom. Agencija 
nam v tem primeru zagotavlja predčasno vrnitev v Slovenijo, ker bi se na ta način ognili morebitni 
karanteni. Hkrati pa se strinjajo s tem, da nam bodo obračunali in odšteli sorazmeren del stroškov 
letovanja.Da letovanje bo, so iz tajništva društva preko elektronske pošte ali po telefonu obvestili vse 

prijavljene letovalce. Pričakovati 
je, da se bodo nekateri člani iz 
osebnih razlogov letos letovanju 
odrekli. 
Vsi tisti, ki bomo odpotovali na 
Hvar pa se kljub vsemu moramo 
zavedati, da bo tokrat le malo 
drugače in da bomo morali tako 
kot doma v Sloveniji, tudi na Hr
vaškem dosledno upoštevati pri
poročila o zaščiti pred okužbo. 
Če smo vas s tem člankom 
vzpodbudili, da bi na letovanje 
le odšli, pokličite v tajništvo dru
štva, če je še kaj prosto, saj ima
mo rezerviranih 70 aranžmajev. 
 Vera BRIC

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

KSP Litija d.o.o. je prevzela jav
ni vodovod Hotič v upravljanje s 
1.1.2016. V času od prevzema smo 
skupaj z lastnikom vodovodnega 

sistema Občino Litija izvedli povezavo na vodo
vodni sistem RibčeJesenje in s tem omogočili 
kvalitetnejšo vodo za oskrbo uporabnikov jav
nega vodovodnega sistema Hotič. Skrbimo za 
vzdrževanje in obnovo dotrajanih vodovodnih 
priključkov stanovanjskih stavb, kar je tudi ra
zlog da pride do občasnih motenj pri oskrbi s 
pitno vodo, poleg odprave napak na cevovodih. 
Prav tako smo ugotovili, da se brez vednosti in 
uskladitve z upravljavcem, polnijo bazeni in s tem 

povzročajo težave in motnje delovanja javnega 
vodovodnega sistema. Na vodovodnem sistemu 
Hotič bo potrebno še vedno nadaljevati z obno
vo vodovodnih priključkov. Prav tako je potrebno 
izvesti obnove sekundarnih vodov in objektov, za 
katere mora sredstva zagotoviti lastnik vodovoda 
v proračunu Občine Litija. Uporabnici Karmen 
Verdonik smo zamenjali dotrajano črpalko in ji 
s tem omogočili varnejšo in kvalitetnejšo oskr
bo. Na poziv smo se vedno odzvali hitro in sproti 
reševali nastale težave. KSP litija d.o.o. kot upra
vljavec vodovodnih sistemov stremimo k temu, 
da so uporabniki zadovoljni in da izboljšujemo 
raven kakovosti storitev.  KSP LITIJA d.o.o.

Osebje doma lepo skrbi,
za te naše dobre ljudi,
nekoč so trdo garali,
zdaj uživajo mir in lepote dni.
   Fani POVŠE

Trenutni čas je priložnost, spoznavanja in poslušanja samega sebe, temelji na skrbi za lastno 
zdravje, odgovornosti do sočloveka in obvladovanju zaskrbljenosti ter stresa. 
Stanovalka doma, gospa Lojzka, »krušna mati vseh ga
brovških šolarjev, « s častitljivo starostjo, priporoča in 
nas uči, spokojno hoditi skozi čas in naglico sveta, kljub 
vsemu vrvežu, najti tišino zase. Resnico pripoveduje 
mirno in jasno, z empatičnim odnosom zna prisluhniti 
drugim življenjskim zgodbam prijateljev in stanovalcev. 
Njeno zavedanje in navdušenje nad lepim in dobrim je 
plemenitila skozi svoje življenje.
Lojzkino življenje in njeni nasveti so: urejenost, zmer
nost, zadovoljstvo, trdo delo, red in disciplina. Skozi 
leta je znala sprejemati izkušnje. Duhovno moč, zna 
uporabiti v dobro sebi, vse to nas spodbuja in nam pomaga pri opravljanju poslanstva.
Zdrava disciplina, blagost do sebe in življenje v miru z Bogom so kratek povzetek in Lojzkin napo
tek za dolgo in srečno življenje.

Renata OZIMEK, delovna terapevtka
Alenka ROZINA, delovna inštruktorica

Hugo in Anton
NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

Ministrstvo za kulturo je (ob 160 letnici rojstva v Slovenj Gradcu) leto 2020 razglasilo 
za jubilejno leto Huga Wolfa. To je bil skladatelj slovenskega rodu, ki je pisal v nemščini in je bil po 
pomenu takoj za Franzem Schubertom. Deloval je predvsem na Dunaju. Njegov prispevek nemški 

in svetovni glasbi ni bil zanemarljiv in kma
lu po svoji smrti je zaslovel  zaradi svojih 
samospevov. Na Dunaju njegovo ime nosita 
trg in ulica. Zaradi svojih neusmiljenih kritik 
takratne dunajske glasbe pač prej ni mogel 
pričakovati, da ga bodo častili. 
Nenavadna podobnost: 
28. avgusta je minilo je 60 let od smrti (Od 
rojstva na Vačah pa 142 let) skladatelja An
tona Lajovca. Bil je slovenskega rodu in bil 
je prvi, ki je slovensko glasbo postavil na 
svetovni nivo. Posebno priljubljeni so bili 
njegovi samospevi. Kot kritik je neusmiljeno 
in pogosto kritiziral slovensko glasbo svoje
ga časa. V Ljubljani ulica in ena od dvoran 
na Akademiji za glasbo nosi njegovo ime.
Več o Antonu Lajovcu in o tem, kako so slo

venske ustanove (RTV, Nova 24 TV in druge televizije in radijske postaje, itd.) počastile spomin na 
Antona Lajovca pa na spletni strani tega članka http://www.vace.si/hugo.htm 
Na Vačah drugo ali tretjo nedeljo v novembru – v počastitev njegovega rojstnega dne  19. de
cembra  povabimo vse na Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem. Vsako prireditev snemamo. 
Po naročilu pa vam lahko pošljemo posnetke ali pa DVD s predstavitvijo vseh glasbenih popoldne
vov do sedaj! Rad imam glasbo in vse nas! Ata Smrk* 
*Zdaj, ko mi covid ne dovoli objemanja, mi je zrasla brada: http://www.vace.si/atasmrk.htm

Bratje Lajovic (fotografija iz leta 1958) so s svojo aktivnostjo pu-
stili nepozabno sled. Prvi z leve je Anton. Če kdo pozna simpatič-
no žensko bitje med njimi, naj me, prosim, obvesti!

nadaljeVanje s 1. strani
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TRADICIONALNO SRečANJe gARDISTOV
V soboto, dne 8. avgusta 2020 je potekalo 29. tradi
cionalno srečanje »Gardistov«, ki so služili vojaški rok 
v »Titovi Gardi«. Tokratni organizator srečanja je bil 
BUKOVEC Stanko. Prvi pobudnik srečanja gardistov 
19561958. 
Gardisti in njihove žene iz Litije, Krškega in Celja so se 
zbrali v Litji, kjer jih je pozdravil poslanec državnega 
zbora Boris DOBLEKAR. Iz Litije pa so se nato odpe
ljali v majhno vasico CRNGROB v občini Škofja Loka, 
kjer so se jim pridružili še ostali gardisti. Kot vedno 
si v vsakem kraju ogledajo posebno znamenitost kra
ja. Ta majhna vasica je danes znana po Crnogrobski 
cerkvi iz 13. stoletja, ki je kot eden največjih in naj
lepših umetnostnih spomenikov gotske dobe na Slo
venskem. Vsebinsko najzanimivejša freska na proče

lju cerkve je »Sveta Nedelja« iz 15 stoletja, to je 
pridiga prepovedanih nedeljskih opravil kmetov 
in meščanov nanizanih v 47 tezah. V notranjosti 
cerkve pa je glavni oltar, ki je največji baročni 
»zlati« oltar na Slovenskem, vrhunsko delo lju
bljanskega mojstra Jurija SKOMA iz 17 stoletja. 
Še bi lahko našteval kaj hrani ta majhna cerkvi
ca, zaklad slovenske kulture, umetnosti, ki so 
jih ustvarjali slovenski mojstri.  Po ogledu ve
ličastne stavbe in njene okolice, smo se usta
vili v bližnji turistični kmetiji »Pri Markotu«. Po 
uvodnem delu srečanja, pozdravnem govoru, ter 
izročitvi priznanje prvemu pobudniki BUKOVEC 
Stanku, pa je sledilo kosilo, nato pa kozarec 
za zdravje, izmenjava lepih spominov, ki so jih 
preživeli kot vojaki v »Titovi Gardi«. Tokratnega 
srečanja se je udeležilo 15 gardistov in šest soprog. Mnogih ni bilo zaradi virusa, mnogi pa so 
zaključili svojo življensko pot, med njimi tudi Karlo PREMK iz Litije. Ob »slovesu«, vidimo se zopet 
prihodnje leto.  Ciril GOLOUH

Spominska slika pred baročnim oltarjem v Crno-
grobski cerkvi.

Prvi organizator srečanja gardistov, ki so 
služili v vojski v Titovi Gardi in prejemnik 
priznanja Bukovec Stanko.

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 pre

ko litijskih gričev do Tuhinjske doline, kjer boste doživeli skrite kotičke podeže
lja, ki vas bodo osupnili s svojo lepoto. 
V Jablaniški dolini se lahko podate na 15 km dolgo, nezahtevno, markirano, krožno Jablaniško 
pot, ki ponuja lepe razglede. Pot se začne in konča v Zg. Jablanici. Krajši izlet pa je lahko do cer
kve 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, mejicami in gozdnim robom ter kulturne površine s poljščinami in travniškim 
sadovnjakom. Opazovalnice za floro in favno, ornitološka postaja omogočajo razi
skovanje ranljivega naravnega okolja, sprostitev in druženje v naravi. 
Županova jama ponuja osupljiv pod
zemni svet. Sedem podzemnih dvo

ran, prestol Kralja Matjaža, spomenik 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 vsakda
njika. Jamo lahko obiščete vse leto. 
V Tuhinjski dolini, se v Snoviku lahko podate na 
Kneippovo 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 ravnovesja telesa in duha za zdravo in aktivno življenje. 
Spoznali boste Kneippovo življenjsko filozofijo petih elementov zdravega načina življenja, se pou
čili o zeliščih, ki rastejo ob poti in preizkusili Kneippove oblive. 
Vabljeni v naravo, da vas napolni z energijo, poživi in pomladi!  Tjaša BAJC

IZ DeLA RKS ObmOčNegA ZDRuŽeNJA LITIJA

ZA nAMi jE ŠE EnA SEZonA PoPolnE 
KoMBiniRAnE vADBE v litiji

Od oktobra do začetka julija smo bili aktivni enkrat tedensko s kombinacijo različ
nih vadb. V začetnem delu uro in pol trajajoče vadbe smo se ogreli s funkcionalno 
vadbo za čvrsto telo; z intenzivno vadbo smo aktivirali vse mišične skupine s 

športnimi pripomočki za izboljšanje telesne kondicije, pridobivanje moči in vzdržljivosti, kurjenje 
kalorij, okrepitev telesa, fit postavo. Občasno smo vključili tudi trening obraznih mišic za lepši 
obraz, kar deluje tudi na notranje organe. Nadaljevali smo s sproščanjem in jogijskimi vajami za 
telo in dušo, za notranji mir, življenje 
z manj stresa, skratka za boljše po
čutje, zdravje, razpoloženje in med
sebojne odnose.
V začetku sezone smo v oktobru pri
čeli z enostavnimi vajami, potem pri
merno stopnjevali zahtevnost, nada
ljevali z različno dinamiko, vedno pa 
telesu prijazno, da si lahko povrnemo 
izgubljene moči, energijo in sledimo 
sebi, svojemu počutju ter trenutnim 
zmožnostim.
Velika pozornost je namenjena sebi, 
povezanosti s seboj, da postopno 
prepoznavamo notranje dogajanje, 
odpravljamo stare okorele vzorce, re
akcije, ki nam samo jemljejo energijo, npr. eni se pogosto jezijo, drugi kritizirajo, tretje prevečkrat 
obvladuje strah, slaba samopodoba, niso nikoli dovolj zadovoljni s postavo, družbo, partnerjem, 
šefom, politiko, naštevanje gre lahko v neskončnost. Seveda se je dobro zavedati teh vzorcev, ki 
so že naše navade, da gremo lažje skozi življenje. Pozorni smo na svoje misli, na njihovo kvaliteto 
in se osvobajamo negativnih čustev, s tem pa vplivamo povratno na sebe in si kreiramo lažje 
življenje. Naša energija je naša največja moč, s pozitivno energijo se krepi duhovna moč, ki je 
glavni vir, skriti adut naše osebnosti.
Tako se na vadbi trudi vsak po svoje, po svojih zmožnostih in tudi še doma, saj sicer telo hitro 
izgubi gibljivost, kondicijo, dobro formo mišic, s tem pa tudi energijo, imunski sistem, torej tudi 
zdravje, zunanjo in notranjo lepoto. 

Rekreacijski klub Ribnica, 041 397 789; www.rekreacijskiklubribnica.si 

Letos nas tudi korona virus ni ustavil, saj smo imeli najprej vadbo 
preko spletne strani, od konca maja in delno še v juliju pa smo 
nadaljevali v naravi.

vSE ZA lEPŠi iZglED MEStA litijA

Počitnice so čas brezskrbnega 
veselja, druženja, novih doživetij, 
izletov in uživanja v morskih ra
dostih. Da, za nekatere so, za ti

ste iz socialno ogroženih družin pa vsaj slednje 
velikokrat ne.
Pa pri tem ne gre 
le za to, da se 
naužijejo morja, 
gre tudi za druže
nje s sovrstniki, 
ustvarjalne, špor
tne in druge ak
tivnosti ter pred
vsem zato, da 
vsaj za ta kratek čas pozabijo vsakdanje skrbi.
Območno združenje Rdečega križa Litija poleg 
tradicionalnih oblik pomoči socialno ogrože
nim družinam namenja posebno pozornost 
razvoju in širitvi programov organizacije leto
vanja socialno ogroženih otrok. Število otrok, 
ki so potrebni takšnega letovanja se iz dneva 
v dan povečuje, vendar starši ne zmorejo niti 
najnižjega prispevka za letovanje. RKS OZ Litija 
je tudi v letošnjem letu organiziralo letovanje 
otrok iz socialno šibkejših družin. Otrokom je 
bilo omogočeno letovanje po najnižji ceni, ne
kateri pa so letovali celo brezplačno. 
Da smo lahko omogočili staršem otrok najnižji 
prispevek za letovanje otroka, nam z namen
skimi sredstvi omogoča tudi Občina Litija.
Tudi v letošnjem letu smo razpisali 10 oziroma 
7 dnevno letovanje v MPD Frankopan v Puna
tu na otoku Krku in v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču Debeli rtič pri Ankaranu. Otroci 
so letovali v MZL RKS Debeli Rtič, letovanje v 
MPD Frankopan Punat pa smo žal morali odpo
vedati. Dodatni termin nam je zagotovilo MZL 
Debeli Rtič in sicer: prva skupina 36 otrok je 
letovala od 18.7.2020 do 25.7.2020, druga 
skupina 24 otrok je letovala od 25.7.2020 do 
1.8.2020. Otroci so bili po starosti razdeljeni 
v tri skupine in dodeljeni vzgojiteljem vodičem. 
Predloge so posredovali zdravniki iz ZD Litija, 
KORK, CSD Litija.
Za vse je bil tudi vedno organiziran skupni pre
voz izpred športne dvorane v Litiji, prevoznik je 
bil Rudi turs.

Obiskali sta nas na Debelem rtiču medicinski 
sestri ga. Neja in ga. Simona iz Zdravstvenega 
doma Litija. Na delavnicah sta otrokom pred
stavili prvo pomoč, kako se zavarujemo pred 
poškodbami, rane in druge poškodbe. 

»Letovanje je za otroke posebno doživetje, po
sebno še za otroke iz socialno šibkih družin. 
Predvsem pa je pomembno medsebojno dru
ženje, pogovori, tkanje prijateljskih vezi in čim 
lepše preživeti in doživeti dnevi«.V Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič si priza
devajo, da bi bilo bivanje otrok v zdravilišču in 
letovišču čim bolj pestro, zanimivo in razgiba
no. Tudi letos s podjetjem TUŠ nadaljujemo z 
akcijo letovanja otrok »Pričarajmo nasmeh« v 
MZL RKS Debeli rtič. Tako kot že nekaj let, je 
bilo tudi letos v program brezplačnega letova
nja vključenih 300 otrok iz vse Slovenije. Stro
kovne službe so za otroke na tedenskem pre
življanju počitnic pripravile pester animacijski 
program, ki spodbuja nova spoznanja, smeh in 
sprostitev, številne ustvarjalne delavnice in raz
lične športne aktivnosti, izlet z ladjico, kopanje 
in učenje plavanja, zabava z glasbo in plesom 
in še in še. Za mnoge otroke so to edine po
čitnice, ki jih lahko preživijo brezskrbno, mno
gi med njimi pa tudi prvič vidijo in zaplavajo 
v morju. Letovanje za 8 otrok je potekalo od 
19.7. do 26.7.2020, predloge so nam posredo
vali iz CSD Litija. Za brezplačna letovanja so
cialno ogroženih otrok v MZL Debeli rtič se je 
RKS dogovoril z Radiom 1 in Fundacijo Player
spromotions 68im otrokom je bilo omogočeno 
letovanje. Iz našega območja se je sedem otrok 
pridružilo otrokom iz cele Slovenije. Letovali so 
od 26.7. do 1.8.2020. Otroke za letovanje so 
predlagali na CSD Litija.

Predsednica RKS OZ Litija: Danica SVERŠINA

V Litiji se je marsikaj spremenilo, ureditev železniške postaje, gostilne in picerije Kovač, ocvetli
čenje mostu čez reko Savo, nadvoza. ocvetličenje stanovanjskih hiš, niso pa nam v okras množica 
kant ob cestah pred stanovanjskimi hišami in tudi ne odlagališče odpadkov pri »predillniškem 
bajerju« kot vidite na sliki.  Ciril GOLOUH
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal

ZAHVALA
v 96. letu starosti nas je zapustila

IVANKA KOS
5.4.1925 – 14.7.2020

iz Kresniških Poljan

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
ZZB NOB Jevnica, za izrečena sožalja, darovano cvetje  in sveče. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči Dragica in Zdenka z družinami 

Kogar imaš rad nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je...

ZAHVALA
ob nepričakovani in nenadni izgubi očeta

ANTON BAJC
iz Tenetiš

19.3.1958 – 11.7.2020

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečene besede in izraze sožalja, ter vsem za darovane sveče, 
cvetje in ostale darove. Zahvala litijskemu župniku Jožetu za lepo 
opravljen obred. Posebno se zahvaljujem vsem, ki ste mi pomagali pri 
organizaciji pogreba.

sin Tadej

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
Minilo je 10 let odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče in dedek 

ŠTEFAN SITAR
3.3.1957 – 3.8.2010

iz Sp. Hotiča. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate 
in postojite ob njegovem grobu. 

 

Vsi njegovi 

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 82. letu starosti se je od nas poslovil dragi oče, brat,  

dedi in pradedi

STANISLAV ŠUŠTAR
Iz Save pri Litiji

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečene ustne in pisne besede 
sočutja, darovane sveče in sveto mašo. Najlepša hvala osebju Doma 
starejših občanov Tisje za skrb in nego v času njegovega bivanja pri 
njih. Hvala vsem, ki ste ga v domu obiskovali. Rad je imel te obiske.
Hvala članom pogrebne službe Litija, pevcem pevskega društva Lipa 
Litija za čudovito zapete pesmi, trobentaču Gašperju za zaigrano 
melodijo, gospodu župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen obred 
in cvetličarni Suzi za cvetje. Še posebej pa bi se želeli zahvaliti gasilcem 
PGD Sava za vso pomoč, organizacijo pogreba in govor.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili k večnemu 
počitku.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
Utrujen od bolezni ja zaspal naš dragi ati, ata, brat in stric

MILAN KRAFOGEL

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebna 
zahvala gospe Andreji Štuhec za lep poslovilni govor, Pihalnemu 
orkestru Litija, pevcem, pogrebni službi KSP Litija, g. župniku Jožetu 
za lepo opravljen obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Vsi njegovi

Tistega, ki imaš rad
nikoli ne umre
samo daleč, daleč je.

ZAHVALA
ob boleči izgubi očeta in dedka

VINCENCA FORNAZARIČA
1943 – 2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, cvetja in sveče.
Hvala vsem vam, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti  

in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice

ANE ŽURGA
iz Konjšice

16.11.1938 – 21.7.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot. Zahvala Domu Tisje in dr. Kolšku. 
Iskrena hvala g. župniku, pevcem iz Polšnika in Zori za poslovilne 
besede.

Vsi njeni

ZAHVALA

FRANC KOTAR
25.8.1938 – 5.7.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala Domu 
starejših občanov Črni Potok, pogrebni službi KSP Litija, ge. Heleni 
Perko za ganljive poslovilne besede in g. župniku Stanislavu Škufci za 
opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob izgubi naša tete

ROZALIJE OVEN
22.2.1925 – 2.7.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče, maše in 
ostale  darove. 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, pogrebcem, pevcem in  
KSP Litija za korektno izveden pogreb.

Vsi njeni

In memoriam ...
Pred dnevi smo se poslovi-
li od našega dolgoletnega 
člana Pihalnega orkestra 
Litija Milana Krafogla, ki 
je s svojo energijo vedno 
poskrbel za dobro voljo. 
Ne samo ko je igral svoj 
saksofon, temveč tudi ko 
smo se družili, je znal iz-
vabiti nasmeh na usta. Ni 
nas obremenjeval s svo-
jimi tegobami in ni želel 
širiti slabe volje. Bil je prvi 
glasbenik! Vedno pripra-
vljen, da ljudem okoli sebe 
polepša dan. 

Milan hvala za vse tvoje 
melodije.

Pihalni orkester Litija
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nK litijA SE ZAvZEto PRiPRAvljA  
nA novo SEZono

Članska ekipa se je že Julija zbrala v NK Litija in opravila prve treninge v pripravljalnem 
obdobju pred novo sezono. Trener Gregor Grebenar je na treningu pozdravil 12 igralcev, 

med katerimi je bilo kar nekaj novih mladih obrazov. Nekaj standardnih članov je tokrat še upra
vičeno manjkalo zaradi dopustov ali poškodb. Dodatna pomlajena zasedba bo v naslednjih tednih 
redno trenirala in odigrala nekaj prijateljskih tekem. V tem času je bil opravljen tudi žreb pokala 

MNZ Ljubljana in MNZ 
lige. V pokalu nam je 
žreb namenil ekipo NK 
Termit Moravče, s ka
tero se bomo pomerili 
v gosteh dne 26.08.20 
ob 17:30. V prvem kro
gu MNZ lige, pa nam je 
žreb namenil sosede iz 
Jevnice. Vse naše osta
le selekcije od U8 do 
U15 so že v polnem za
gonu. Seveda se še po
zna pomanjkanje igral
cev zaradi dopustov. 
Ob tej priložnosti pa 
vabimo vse otroke, ki 
želijo trenirati in igrati 
nogomet, k vpisu v NK 
Litija. Za več informacij 

o terminih treningov, se obrnite neposredno na trenerja posamezne selekcije, ali pa pokličite na 
številko 040792512 (Elvid Velić) oz. pišite na elektronski naslov nogometniklublitija@gmail.com

Elvid VELIć, NK Litija

novicE iZ nogoMEtnEgA KluBA KRESnicE
Priprave ekip za novo tekmovalno sezono s v polnem teku. Članska ekipa je odigrala 
4 pripravljalne tekme in to z NK Rudarjem iz Trbovelj, NK Zagorje, NK Interblock in 
NK Slovanom, vse na doma

čem igrišču. Tekmovanje v novi tekmo
valni sezoni se začne 5.9. Prvo tekmo 
v Kresnicah gostuje NK Kočevje. Teden 
prej članska ekipa igra pokalno tekmo v 
Črnučah.
Cicibani U13 pričnejo s tekmovanjem v 
zadnjem tednu v avgustu, ostali pa v za
četku septembra. Vsa tekmovanja in pri
četek sezone bo odvisen od stanja koro
navirusa. Treningi potekajo 2x tedensko 

z vmesnimi tekmami. Članska ekipa je dobro pripra
vljana, prišlo pa je nekaj novicev, ki pa se že vključujeo 
v tekmovalno ekipo.
Vodstvo kluba skrbi za redno vzdrževanje v šport nem 
parku tako igrišč kot objetkov. Največji problem pred
stavlja streha večnamenske dvorane, ki je v zadnjem 
neurju puščala in posledično pustila luže v dvorani. 
Vodstvo kluba prosi župana, da v okviru možnosti ob
čina sanira strehu dvorane. V nasportem primeru bo 

nastala velika škoda, ki bo večja od vrednosti sanacije. Vodsto kluba se skupaj z navijači kluba 
veseli pričetek nove tekmovalne sezone. Vabljeni na tekme!  NK Kresnice

Treningi za sezono 2020/2021 so se začeli in upajmo, da se bo začela tudi sezo
na, ki se bo začela prvi teden v septembru. V tekmovalni del smo prijavili 7 ekip. 
Ekipe so: člani,kadeti U17, st. dečki U15, ml. dečki U13, cicibani U10, cicibani 
U9 in cicibani U8.
Prvi so z treningi začeli člani 

in kadeti, potem pa se jim s tednom zamika 
pridružijo še ostali.
Tudi na trenerskih mestih je prišlo do nekaj 
sprememb, ki bodo pozitivno vplivale na igral
ce.
Ekipe, ki bodo letos nastopale v različnih sta
rostnih skupinah imajo tudi različne sisteme 
tekmovanj, zato se na treningih pripravljajo in 
prilagajajo na nov način igranja, kar posledič
no pomeni večjo zasedenost igralnih površin.
Tudi mlajše selekcije se pripravljajo na za
četek nove sezone, zato vabimo še vse tiste 
otroke, ki bi si želeli igrati nogomet, da se pridružijo našim vadbam na igriščih. Informacije lahko 
dobite vsak dan po 17 uri v športnem domu Jevnica.
Preko poletja smo veliko truda vložili v obnovo igrišč, kar se pozna v začetku sezone, saj so igrišča 
res lepo urejena in zgledno pripravljena.
Na nove garderobe še vedno čakamo, smo pa s pomočjo dobrih ljudi pridobili nov nadstrešek in 
nov kamin.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da si ogledate nogometne tekme nogometašev v prihajajo
čem jesenskem delu in jih spodbujate k uspešnim rezultatom. Obvestila kdaj so tekme bodo na 
oglasnih prostorih v Jevnici in okoliških krajih.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED – Medo

TENIS KLUB AS

BoR ARtnAK ŠE nAPREj nEPREMAgljiv
Po velikih uspehih in osvojitvijo dveh  naslovov državnih do 16 in do 18 let je Bor  

Artnak samo še potrdil svojo prevlado v obeh kategorijah. Zmagal 
je namreč tudi na obeh Odprtih prvenstvih, ki sta se odvijali po dr
žavnih tekmovanjih 
in sicer do 18 let v 
Velenju in do 16 let v 
Portorožu. Tako je v 
kategorijah do 16 in 
do 18 let neporažen 
že vse od decembra 
! V Velenju je v štirih 
odigranih tekmah 
izgubil le 6 iger, po
dobno je bilo v Por
torožu. Bor je sedaj 

v pričakovanju mednarodnih ITF turnirjev, ki naj bi 
se po napovedih ITF začela v mesecu septembru. 
Še prej se bo v avgustu udeležil še nekaj domačih 
tekmovanj, sedaj pa pridno trenira z našimi najbolj
šimi tekmovalci Aljažem Bedenetom, Blažem Kav
čičem in Nikom Razborškom, aktualnim članskim 
državnim prvakom.
Tenis klub AS Litija konec avgusta in v začetku sep
tembra vpisuje otroke v teniško šolo AS.
Za več informacij se obrnite na tk.aslitija@gmail.com ali na Anjo Savšek 051 693 915. 
Vabljeni!  Tenis AS

ČLANSKA EKIPA KOŠARKARSKEgA KLUBA LITIJA  
V SEzONI 2020/2021 TEKmUJE V 2. SKL
Začetek članskih tekmovanj v sezoni 2020/2021

Člani Košarkarskega kluba Litija so se začeli pripravljati na novo košarkarsko sezo
no v 2.Slovenski košarkarski ligi. V 2 SKL tekmuje dvanajst ekip (seznam): 
KK Litija, KK Gorica (Nova Gorica), LTH Castings (Škofja Loka), Medvode, AKK Branik (Maribor), 
Mesarija Prunk Sežana, Portorož, Troti (Novo Mesto), Ilirija (Ljubljana), Celje, Postojna in Ljubljana.
Prvo kolo se bo odigralo 26. septembra 2020. KK Litija bo prvo tekmo odigrala v gosteh v Sežani 
pri ekipi Mesarija Prunk Sežana.
Pari prvega kroga, ki se bo odigralo 26. septembra 2020 so:
GORICA : LTH CASTINGS; MEDVODE : AKK BRANIK; MESARIJA PRUNK SEŽANA : LITIJA; 
PORTOROŽ : TROTI; ILIRIJA : CELJE; POSTOJNA : LJUBLJANA
V 2. kolo 2. SKL pa KK Litija igra doma proti KK Portorož. Tekma bo v soboto 03. oktobra 2020.
POKAL SPAR: V pokalu SPAR pa domača ekipa odigra prvo tekmo 29. septembra 2020 
proti ekipi KK Ljubljana.
Vabljeni na ogled vsek košarkarskih tekem.
Več na spletni strani KK Litija: https://www.kosarkarskiklublitija.net/ in KZS: https://www.
kzs.si/clanek/Tekmovanja/2.SKL/cid/68 KK Litija

v sezoni 2020/2021 bo v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze 
Slovenije nastopilo 12 košarkarskih ekip Košarkarskega kluba litija

Sezone 2020/2021
Košarkarski klub Litija je za sezono 2020/2021 prijavil dvanajst košarkarskih ekip – največ med 
športnimi klubi in društvi v občini Litija.
Pri dekletih je v tekmovanja prijavil naslednje starostne ekipe: U9, U11, U13. U15 in U17 
– PET EKIP. V sezoni se je prvič v 
tekmovanje prijavila ekipa deklet 
starostne kategorije U-17. 
Pri fantih je v tekmovanja prijavil na
slednje starostne ekipe: U9, U11. 
U13. U15, U17, U19 in člani – SE
DEM EKIP.
O začetku treningov in tekmovanj 
boste pravočasno obveščeni v ko-
nec avgusta ali začetku septem-
bra 2020, zato prosim, da spremlja
te  več na spletni strani KK Litija: 
https://www.kosarkarskiklublitija.
net/ .
 KK Litija

ZABAvnE RoKoMEtnE uRicE
Vse otroke, punce in fante, od 1. do 9. razreda vabimo, da zadnje počitniške po

poldneve preživijo z nami. Ekipa ŽRD Litija in RD Herz Šmartno je pripravila zanimiv športni pro
gram – ZABAVNE ROKOMETNE URICE. Predhodno rokometno znanje ni potrebno, saj bodo urice 

namenjene športnim igram, druženju in 
spoznavanju osnovnih gibanj pri rokome
tu. Obvezna je športna oprema.
KJE: Igrišče na Rozmanovem trgu
KDAJ: od torka 25.8. do četrtka 27.8. 
med 16.00 in 18.00
Za vse udeleženke/udeležence  
pripravljamo:
✔ zabavne igre
✔ sladka presenečenja
✔ darilo za vse, ki bodo prisotni  
vse 3 dni

Več informacij na: info@zrdlitija.si ali info@rdsmartno.si  Se vidimo, rokometni pozdrav!

ŽENSKI ROKOMET

juDo KluB litijA nA vSESlovEnSKiH 
PRiPRAvAH v iZoli

Člani Judo kluba Litija so se med 6. in 10.8.2020 mudili na vseslovenskih judo pri
pravah v Izoli, ki jih organizira Judo zveza Slovenije. Kljub temu, da letos prvič ni bilo 

gostov iz tujine, so se tekmovalci odlično pripravili na novo sezono, kjer jih že v septembru čakajo 
pomembna tekmovanja, za nekatere celo državno 
prvenstvo. Ekipa je štela pet trenerjev in devetnajst 
otrok starostnih kategorij U14 in U16. Treninge je 
dvakrat dnevno vodil selektor slovenske reprezen
tance Grega Brod, poleg judo treningov pa so se 
tekmovalci tudi kondicijsko okrepili s tekaškimi 
vajami, vadbo na zunanjem fitnesu in igrami z bla
zepod svetlobnimi lučkami za hitro koor dinacijo. 
Vreme je 
bilo sonč
no in vro

če, morje pa ravno prav hladno, da je bilo tudi kopanje 
odlično za popoldansko sprostitev. Poleg aktivnosti na 
plaži kot so odbojka, vožnja s pedalinom in na toboganih 

so otroci preizkusili tudi SUP, spre
mljali pa smo tudi »krst«  posebne 
naloge za novopečene mojstre juda, 
ki so v Izoli opravili izpite za mojstr
ski – črn pas. Judoisti so se na pri
pravah naučili nekaj novih parternih 
tehnik ter metov, pred vsem pa so se 
v borbah pomerili z najrazličnejšimi 

nasprotniki. Za Judo klub Litija so se počitnice sedaj končale in že pridno trenirajo na tatamiju. 
 Katarina KUMER

Pomlajena članska ekipa NK Litija, v sredo 12.8.2020 pred prijateljsko tekmo z 
NK Kamnik. Na levi stoji trener Grega G., na desni teh. vodja Aco J. Na sliki manjka 
še šest igralcev. 
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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.

PRODAm zazidljivo parcelo  
710 m2, naselje Ustje, zemljiško  

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

Izžrebanci križanke št. 236 bodo prejeli bon za pizzo,  
ki jo prispeva Restavracija »Mona Lisa«. Bon za pizzo 
bodo nagrajenci prejeli po dogovoru v Tiskarni Aco  
v Litiji.

1. Marjan Jančar, Kresniški Vrh 1B, Kresnice
2. Ivan Ferme, Jelenska reber 16, Dole pri Litiji
3. Frančiška Pirc, Moravče pri Gabrovki, Gabrovka

Težje besede:  LIE, APODA, KENDA, MALONE, ARAKS, 
ALAMO

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 237 pošljite najkasneje do 8.9.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki 
bodo prejeli otroško knjigo »ČISTE SANJE...«. Knjigo 
bodo nagrajenci prejeli po dogovoru v Tiskarni Aco v 
Litiji.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 237

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
DUŠIK

POŠKODBA  
Z PARO

VAROVALNA 
NAPRAVA

SVETO
PISEMSKA 

OSEBA

DENARNA 
ENOTA 

IZRAELA

NADALJE
VANJE 
GESLA

PANELNA 
PLOŠČA

MEJNA  
REKA MED 
IRANOM IN 
ARMENIJO

BREG, 
STRMINA

PRISTAŠ 
LAMAIZMA

LIJ, 
LIJAK

LOJZE 
OBLAK

ŠVEDSKI 
FIZIK

GANSKI 
POLITIK 
(KOFI)

13. ĆRKA 
ABECEDE

OKRAJŠANO 
MOŠKO IME

AMERIŠKA 
IGRALKA 

(DOROTHY)

NEZNANEC

24. ČRKA 
ABECEDE

ZDRAVNIK,  
KI OPERIRA

NAŠA 
NESTRUPENA 

KAČA

VRSTA 
ŠPORTNE 
OPREME

NATRIJ OBLJUBA

OTOČJE V 
INDIJSKEM 
OCEANU

SLOVENSKI 
SKLADATELJ 

(JOSIP)

PEDAL, 
POGANJALO

ARHITEKT 
RAVNIKAR

ORANŽADA

ŽIVAL  
BREZ NOG

TOVARNA V 
LJUBLJANI DIVJI 

KOZEL
KLAVIRSKA 
SKLADBAPOGLAVAR  

VOLKOV (KIPLING)

NEŽA, 
LJUBKO
VALNO

NACE ROZMAN
AVTO 

OZNAKA 
SPLITA

UTRDBA V  
TEKSASU 

(FILM)

JOŽE 
ROVAN

ENOTA 
SESTAVLJENA 

IZ DESETIH 
ENOT

KAREL 
OŠTIR

LJUDSKA  
PRITRDILNICA

UROŠ 
ARNIČ

IME 
SLOVENSKE 
TELOVADKE 

(ŠAJN)

TIBETANSKO 
GOVEDO

1. SEKRETAR 
ZDRUŽ. NARODOV

NIKOLA 
TESLA

ENERGIJA, 
MOČ

VODOPIVEC

TERITORIJAL
NA OBRAMBA

PETER 
ČAMPA

PRIPADNIK 
AETOV 

(FILIPINI)

JED IZ 
GOVEJEGA 
ŽELODCA

ARABSKI 
ŽREBEC

TONA

NADALJE
VANJE 
GESLA

ATA
KEMIJSKI 
ZNAK ZA 

RADIJ

POLICIJA SVETUJE

Zavod 16 podkvic, Hotič pod okriljem  
KzS v projektu

v novo ŠolSKo lEto nA Konju
vabi na dan odprtih vrat, v soboto 12.9.2020,  

od 10–15 ure, na ranču za gostiščem Kimovec.
Obiskovalcem bomo pripravili predstavitev šole jaha
nja, terapevtsko jahanje, dresurni nastop in ponudili 
brezplačno jahanje.

Kontakt: 16podkvic@gmail.com

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

Bodi preVIDEN  nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu 
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto 
žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno 
hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zaroše
nimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja 
pešcev. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo 
cestnoprometne predpise.

Pešci!
Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost peš
cev (odsevne trakove, kresničke), upoštevajte prometne predpise, prečkajte cesto na označenih 
prehodih za pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu vozišča v smeri hoje, 
poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu. 

Vozniki!
Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost, hitrost prilagodite razmeram in 
dosledno upoštevajte omejitve, na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej 
previdno (pred šolami, v naseljih), izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate 
možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču. 
Za večjo varnost pešcev izvajamo številne preventivne in represivne aktivnosti. Preventivne ak
tivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje po
skrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih 
brezrokavnikov ipd.). Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo 
kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hit
rosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.
Zlasti jeseni policisti:
   obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih 

policije, 
   obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojen

cev ter predavamo o varni hoji pešcev, 
   obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke 

poučimo o varni udeležbi v prometu ter jih popeljemo po var
nih poteh in čez prehode za pešce, 

   redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje 
in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, 
namenjenih pešcem), 

   izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v nasel
jih in zunaj njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in 
niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave), 

   merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjamo promet 
povsod tam, kjer je problematika pešcev večja,

   ugotavljamo nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti 
glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti. (vir: spletna 
stran www.policija.si )

Zavarujte se pred vlomom v vozilo
Predno zapustite svoje vozilo parkirano:
• zaklenite vrata in zaprite okna, 
•  pospravite predmete, ki jih imate v vozilu tako, da niso na 

vidnem mestu, 
• poskrbite, da ima vozilo alarmno napravo, 
• ne puščajte dokumentov vozila v vozilu;
Če kljub vsemu postanete oškodovanec oz. žrtev kaznivega 
dejanja, o tem takoj obvestite policijo! Tatvino, vlom v vozilo 
ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prija
vite najbližji policijski postaji oz. pokličite na interventno tele
fonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 
1200.  Danijel STANOJEVIČ, Policijska postaja Litija

PONED. 7.9.2020, ob 16.uri



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.: 7.30-12.00
Prazniki zaprto

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

NED.: 7.30-12.00
Prazniki zaprto

DOBRODOŠLI!

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

 RIO MARE 6 pack
6,59 €

FINISH 80 tbl 
 12,99 €

SIR TRAPIST
5,69 €/kg

OLIVNO OLJE 1 L
6,49 €

MASKE ŠKT. 50 kos
 22,99 €

KISLO MLEKO 180 g
0,45 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

ARIEL GEL 3,85 L
 14,99 €

 LCA NAPITEK 500 ml
0,99 €

ŠPAG. BARILLA 500 g
0,89 €

RAZKUŽILO 500 ml
3,69 €

SIR DOLINAR
6,59 €/kg

 PAŠTETA ARGETA 95 g
0,99 €

WC BREF 3-pak
3,49 €

KISLA SMETANA 180 g
0,69 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

KliŠE
V mesecu Juliju smo Klišejevci vse svoje moči uperili v športna udejstvovanja in bolje 
preživljanje prostega časa ter tako izvedli 2 delavnici joge z Lorraine Watts, učiteljico 
joge s 16 let izkušenj ter še dodatne 3 delavnice v mesecu 

avgustu. Na dvournih delavnicah, ki so se med seboj vedno razliko
vale, smo dodobra spoznali različne tehnike dihanja ter vadbe kot 
primer Japonska vadba DivinityIN, peli smo mantre, katere so name
njene izboljšanju energije ter čiščenju čaker, ogreli telesa z različnimi 
tehnikami, kot s Kitajsko Qigong (či gong) energijsko vadbo, opravili 
smo joga vadbo pozdrav soncu ter nadaljevali s sekvenco vaj joge, za 
boljšo fleksibilnost, za boljšo držo, za sprostitev napetih mišic in še 
in še. Vsako delavnico joge pa smo zaključili še z vodeno meditacijo, 
katera nas je popeljala v svet popolne sprostitve. Delavnice so del 
aktivnosti projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost #LIST.

Obiskali pa smo tudi Pustolovski park Geoss, kjer 
smo se podali na skupinsko plezanje med drevesni
mi krošnjami na kar sedmih plezalnih poteh različnih 
težavnostnih stopenj pod budnim očesom inštruk
torjev parka, a le najbolj pogumni so se povzpeli na 
najvišjo in najbolj zahtevno »zlato progo« na višini 
25ih metrov, medtem ko smo tisti manj pogumni do
živeli pustolovščine na ostalih, nižjih progah. 
V Klišejevih prostorih pa smo se, in se še bomo, 
zbrali ob petkih ob 19h na petkovi ligi, kjer se podru
žimo ob igranju namiznih družabnih ter Xbox iger. 
Za vsakogar se najde kaj, saj igramo vse od taroka, 

pokra, enke in drugih iger s kartami (Joking Hazard, Cards against humanity), namiznih iger kot 
sta Catan in Jungle ter Xbox iger FIFA, Tekken in Rocket League. Zaradi priporočil NIJZ je število 
mesto na dogodkih omejeno na 10, zato zbiramo obezne prijave na posamični dogodek.
KLIŠE tudi v mesecu avgustu še deluje po poletnem delovnem času, ob SREDAH od 16:00 do 
20:00 ure. V kolikor potrebuješ gradivo za učenje, nam lahko letega pošlješ na klišejev email 
klub.klise@gmail.com ter ga prevzameš v času uradnih ur. (Avtorja fotografij: Anže Malis in Erika Horvat)
 Erika HORVAT

vStoPAMo v ZADnjo fAZo PRojEKtA MinE touR  
IN SmO VSe bLIŽJe LANSIRANJu NOVegA čeZmeJNegA 

TuRISTIčNegA pRODuKTA 
S projektom MINE TOUR, ki spodbuja revitalizacijo, ohranjanje in promocijo dveh rudar-
skih spomenikov kulturne in naravne dediščine iz Labina (Hrvaška) in Litije (Slovenija), se 
počasi premikamo proti cilju. 
Obe investiciji tako v Labinu kot v Litiji sta zaključeni, z vabilom lokalnim ponudnikom k predsta
vitvi idejnih vsebin in storitev pa smo med lokalnim prebivalstvom in akterji turizma, gostinstva 
in tradicionalnih obrti prepoznali priložnost čezmejnega sodelovanja in nadgradnje obstoječih 
ponudb obeh krajev, ter v produkt vključili inovativne vsebine, ki bodo ustrezno dopolnjevale 
rudarsko dediščino na obeh destinacijah. V Litiji se bodo obiskovalci poleg ogleda Rudnika Sitar
jevec lahko udeležili rokodelske delavnice in si ogledali kulturno – izobraževalne vsebine v Me
stnem muzeju Litija. V Labinu pa bodo turisti lahko spoznali tradicionalne obrti krajev, v mestni 
knjižnici Grada Labin bo umeščena razstava o rudarski dediščini, v obeh krajih pa bo na voljo tudi 
edinstvena kulinarična ponudba. 
V sklopu projekta bo na obeh lokacijah potekala tudi kulturnoumetniško prireditev, ki bo obse
gala razstavo del sodobnih umetnikov z območja nekdanje skupne države na temo industrije in 
rudarstva ter projekcije zgodovinskih dokumentarnih filmov o rudarjenju na območju Hrvaške in 
Slovenije, zlasti tistih, ki so povezani z Labinom in Litijo. Prireditev se bo odvijala po en mesec na 
obeh lokacijah. Namen kulturno umetniške prireditve je ozaveščanje javnosti in obiskovalcev o 
rudarski naravni in kulturni dediščini na programskem območju.
Ker se zavedamo, da so turistični vodniki ključni akter, ko gre za ustvarjanje nepozabnih spomi
nov in edinstvenih doživetij za obiskovalce, je tako v Labinu kot tudi v Litiji potekalo izobraževanje 
za deležnike in ciljne skupine vodnikov. Izobraževanja so bila izredno dobro obiskana, bodoči 
turistični vodniki pa so dodobra spoznali trende v turističnem vodenju, zakonodajo v turizmu in 
kulturni dediščini ter osnovne principe interpretacije naravne in kulturne dediščine pri izvajanju 
doživljajskih vodenj. Namen izobraževanj je zagotoviti teoretično in praktično znanje, za interpre
tacijo vsebine rudarske dediščine in izvajanje vodenih izletov na obeh destinacijah. 
Partnerji z različnimi zunanjimi strokovnjaki aktivno nadgrajujejo celotno zgodbo turističnega 
produkta in pripravljajo nepozabno doživetje za vse lačne adrenalina in odkrivanja industrijske 
dediščine. Po večmesečnemu intenzivnemu delu smo vse bližje lansiranju novega čezmejnega tu
rističnega produkta MINE TOUR, ki bo ponudil edinstveno doživetje v podzemnem svetu rudnika 
Sitarjevec in bogato kulturno, arhitekturno ter industrijsko dediščino Labina s stolpom Šoht na 
čelu. Mi že komaj čakamo! Pa vi?
Projekt sofinancira evropski program sodelovanja Interreg VA Slovenija Hrvaška.

pLeSNO DRušTVO NLp ZAčeNJA S SVOJO 10. SeZONO
Plesalci v Litiji, Kresnicah in na Vačah letos praznujejo prav posebno obletnico, 
saj njihovi začetki pod imenom Plesno športno društvo NLP segajo v leto 2011. 
V zadnjih nekaj letih so ime občine ponesli v sam vrh svetovnega plesa, kjer 

vsako leto dosegajo 
vrhunske rezultate.
Sezona bo tudi za
radi posebnih oko
liščin imela prav 
poseben pridih, ob 
obletnici namreč v 
društvu pripravljajo 
posebno prireditev. 
Le upamo lahko, da 
bomo našo 10. oble
tnico delovanja uspeli primerno proslaviti.
Tekmovalci so v teh dneh že začeli s treningi, vsi ostali pa vabljeni na DNEVE ODPRTIH VRAT v 
prvi polovici prihajajočega meseca. Preverite informacije o tečajih in vpisu na naši FB in spletni 
strani.  NLP


