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Iz urednIštva ...
Letošnja s soncem obsijana jesen kljub zahtevnim 
časom prinaša tudi veliko majhnih radosti. Naj-
lepše novice prihajajo za naše najmlajše, saj se 
pospešeno nadaljuje gradnja vrtca Najdihojca, v 
pravo smer pa se premika tudi VIO Hotič. Uživajte 
v vitaminskih dobrotah, ki jih trenutno nudi narava 
in pazite na svoje zdravje. Tudi s smehom.
 Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.10.2021  
Gsm: 041 719 444

SPREMENJEN URNIK  
CEPILNEGA CENTRA  

V ZDRAVSTVENEM 
DOMU LITIJA

Občina Litija se zahvaljuje vsem 
občankam in občanom, ki so se že 
cepili, vse ostale, ki se imajo na-
men cepiti v prihodnjih dneh pa 
seznanjamo z urnikom cepljenja v 
ZD Litija.

ponedeljek, sreda, petek:
7.00 – 15.00

torek, četrtek: 
12.00 – 20.00

preostale ure poteka cepljenje na 
terenu z mobilnimi enotami in pat-
ronažno službo.  (Več na 2. strani)

NA PRVI ŠOLSKI DAN V LITIJI  
169 PRVOŠOLCEV

Prvega septembra je prag osnovne šole prvič prestopilo skup
no 169 litijskih prvošolcev. Uspešno šolsko leto je prvošolčk-
om v Osnovni šoli Litija zaželel župan, g. Rokavec. Na Osnovni 
šoli Gabrovka  Dole je prvošolčke pozdravila podžupana, ga. 
Lovše, na Osnovni šoli Gradec pa jih je sprejel direktor občin-
ske uprave, g. Matijević.
Kot vsako leto, je občina prvošolčkom podarila rumeno rutico, 
saj dajemo velik pomen varnosti otrok v cestnem prometu.
Vse voznike in druge udeležence cestnega prometa naproša-
mo, naj bodo v teh prvih šolskih dneh posebej pozorni. Sploh 
na najmlajše, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo 
nevarnosti, ki nanje prežijo v vsakdanjem prometu. Zato bodo 
v prvih dneh nanje pazili in šolske poti varovali upokojenci pro-
stovoljci in gasilska društva.

NOVO VODSTVO GLASBENE ŠOLE 
LITIJA-ŠMARTNO

S 1.septembrom letošnjega leta se je zamenjalo tudi vodstvo 
Glasbene šole Litija Šmartno. Nova ravnateljica zavoda je po-
stala prof. Brigita Šuler. Župan občine Litija, Franci Rokavec, 

je na skupnem srečanju zaželel prisrčno dobrodošlico novi 
ravnateljici in se hkrati zahvalil za dosedanje predano delo v 
Glasbeni šoli Litija – Šmartno profesorici Janji Galičič.

OGLJE JE ČRNO ZLATO
V Oglarski deželi je bilo to poletje še posebno živahno

Oglarjenje je uvrščeno v register nesnovne kulturne dediščine 
kar predstavlja zavezo za ohranjanje stare tehnologije in pre-
nos znanja mlajšim generacijam. Številne oglarske domačije 
na Dolah pri Litiji se tega še kako zavedajo in ohranjajo. Leto-
šnje dogajanje je bilo še toliko bolj zanimivo saj so na oglar-

ski domačiji Medved prižgali kopo velikanko, v kateri je bilo zloženih 300 
dolžinskih metrov lesa, njen obseg je znašal 38 m, visoka pa je bila 4 m. 
V času pred prižigom in med kuhanjem se je odvilo vrsto prireditev in do-
godkov, ki naj bi pripomogli k popularizaciji oglarjenja in ohranjanja sloven-
skega tradicionalnega običaja in naše bogate nesnovne kulturne dediščine. 
Prižiga se je udeležil predsednik državnega zbora mag. Igor Zorčič, posla 
nec v državnem zboru Bo-
ris Doblekar, župan obči 
ne Litija Franci Rokavec, 
predsednik evropskega 
zd ruženja oglarjev Karlo 
Josef Tielke, predsednik 
društva oglarjev Slovenije 
Jože Prah ter mnogi drugi 
predstavniki organizacij in 
ustanov povezanih s traj-
nostnim gospodarjenjem 
z gozdom ter razvojem 
slovenskega podeželja.
V okviru večdnevnega 
dogodka je v soboto 
14.8.2021 potekalo tudi 
srečanje oglarjev, katere-
ga so se udeležili oglarji 
iz kar 13 oglarskih krajev 
širom Slovenije. Prijatelj-
sko druženje je potekalo 
na novem kopišču doma-
čega oglarskega društva, 
kjer so pridni domačini 
postavili tudi čudovito 
oglarsko kolibo.
 (Več na 2. strani)

15. FESTIVAL SLOVO POLETJU 2021
Glasbene večere polne pozitivne energije in odlične glasbe so sooblikovali: EVA HREN, ELDA VILER, ANA DEŽMAN, EVA ČERNE, 
PIHALNI ORKESTER LITIJA TER ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA!  (Več na 4. strani)

Dragi šolarji, naj vam šolsko leto prinese obilo novega znanja, 
novih izkušenj, lepih trenutkov in nepozabnih spominov.



UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE 
POVEZAVE LITIJA POGONIK – SP. 

KRESNIŠKI VRH
Občina ima sprejeto Celostno prometno strategijo, v kateri med 
drugim poudarjajo pomembnost trajnostne mobilnosti v sklopu 
katere ima pomembno mesto tudi razvoj kolesarske infrastruk-
ture. Odsek bodoče kolesarske steze je vključen tudi v projekt že 
načrtovanih sistemov državnih in regionalnih kolesarskih povezav.
V prvi fazi občina Litija načrtuje urediti del odseka lokalne ceste 
med Litijo in začetkom serpentin v Pogoniku in izboljšati var-
nost vseh udeležencev v prometu na tej cesti, ter ji predvsem 
nameniti funkcijo kolesarske poti. Izgradnja kolesarske poti bo 
potekala v 2/3 predvidene trase po obstoječi lokalni cesti z 
označbo (piktograma) na cestišču in ukrepom predvidene ome-
jitve hitrosti ter v dolžini 1/3 z dodatno zgrajenim kolesarskim 
pasom ter z namestitvijo ustrezne prometne signalizacije. V na-
daljevanju pa bo občina Litija uredila tudi odsek od serpentin pri 
Pogoniku do Spodnjega Kresniškega vrha.

PREDSTAVITEV CENTRA NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI  

ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA

V mesecu juliju je Zdravstveni dom Litija obiskal državni se-
kretar na Ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar. Skupaj z 
obema županoma g. Francijem Rokavcem in Rajkom Meserkom 
si je ogledal cepilni center, prostor za izvajanje testiranja ter 
prostore NMP. Pogovor je tekel predvsem o novi predvideni in-
vesticiji, izgradnji prizidka, v katerem bo umeščen Center nujne 
medicinske pomoči. Državni sekretar je predstavil možnosti so-
financiranja navedene investicije.

PODALJŠANJE JAVNEGA LINIJSKEGA 
PREVOZA DO VERNEKA

Na pobudo krajanov Ribč in v sodelovanju s KS Ribče, je Ob-
čina Litija v prvi polovici letošnjega leta pričela s pogovori za 
podaljšanje javnega linijskega prevoza, ki poteka med Ljubljano 
in Senožetmi, do Ribč oz. do Verneka.
S 1. septembrom 2021 tako pričenjamo z izvedbo javnih pre-
vozov tudi do Verneka, tako, da se podaljšajo naslednji termini 
voženj: 

Odhod iz LJ Prihod Senožeti Prihod KresniceK  
(obračališče Vernek)

15:15 15:49 15:55 in nato nazaj proti 
Ljubljani

22:15 22:49 22:55

Zaradi omejenih kapacitet prevoznika še ni uspelo zagotoviti po-
daljšanja jutranjih voženj do Verneka, kar se bo skušalo urediti 
v naslednjih mesecih s pomočjo reorganizacije nekaterih voznih 
redov.
Vozni red je objavljen na spletni strani prevoznika Arriva Dolenj-
ska in Primorska d.o.o.: https://arriva.si/.

OGLJE JE ČRNO ZLATO
V Oglarski deželi je bilo to poletje  

še posebno živahno
(nadaljeVanje s 1. strani)

Zanimiva razstava je potekala v dvorani v krajevnem središču 
Dole pri Litiji pod pomenljivim naslovom Simfonija lesenih 
skled. Umetnik 
Hinko Celestina 
je predstavil le-
sene sklede iz 
71 različnih vrst 
lesa. Goste so 
nagovorili Pred-
stavnik MKGP 
g. Gregor Me-
terc, podžupa-
nja občine Liti-
ja gospa Lijana 
Lovše, poslanec v DZ RS Boris Doblekar, nekaj domačih pa so 
zapeli Ljudski pevci iz Dol pri Litiji.
13. avgusta se je v Oglarski deželi zbralo izjemno veliko ljubi-
teljev oglarjenja. Prižig kope rekorderke je bil dogodek, kot ga 
v Sloveniji še ni bilo. Prireditve ob svečanem prižigu kope se 
je poleg oglarjev iz raznih krajev Slovenije udeležilo tudi veliko 
uglednih in pomembnih ljudi, ki so vsak na svoj način poudarjali 
pomen dogodka. Priprava oglarske kope je zelo zahtevna vešči-
na. Poskus, da se prižge največja oglarska kopa v Evropi ima več 
namenov: ohraniti želi tradicionalno kulturno dediščino živo, po-
vezati oglarje iz vsega sveta, promovirati oglje in njegovo visoko 
energijsko vrednost, njegovo kvaliteto za različne vrste uporabe 
ter še mnogo več. Na domačiji Medved v Suhadolah pri Dolah 
tradicionalno prideluje in kuha oglje Janez Medved. Ko je kopa 
zložena, je Janez prisoten v njegovi bližini 24ur na dan.
Kopo sta po tradiciji prižgali ženski, tokrat domača gospoda-
rica Bernarda Medved in soproga predsednika evropskega 
združenja oglarjev gospa Teresa Tielke. Prižig največje kope v 
Evropi so zaznamovali tudi oglarji društva Možnar iz Koroške 
Bele z glasnim strelom iz možnarja. Družina Medved je za vse 

prisotne pripravila pogostitev na domačem dvorišču, kjer so se 
obiskovalci ob hrani in pijači, ob upoštevanju priporočil NIJZ, 
družili vse do večera. V kopi rekorderki se je oglje kuhalo do 11. 
septembra, ko se je pričelo napovedano štoranje kope v kateri 
se je skuhalo 30 ton oglja. Tega dne je potekal tudi tradicio-
nalni jesenski pohod po oglarski deželi. Pot je potekala mimo 
številnih kop v različnih fazah kuhanja in pohodniki so za sabo 
pustili 12 km razgibanega travnatega, asfaltnega in gozdnega  
terena.
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(nadaljeVanje s 1. strani)

PODATKI O ŠTEVILU POTRJENIH 
PRIMEROV, CEPLJENIH IN TESTIRANIH 

PROTI COVID-19 V OBČINI LITIJA
Po podatkih NIJZa smo vstopili v četrti val epidemije CO-
VID19. 
V občini Litija je število okuženih od meseca junija pa do 
14.09.2021 skokovito naraslo in sicer za kar 100 %.
Na spletni strani NIJZ je objavljeno Dnevno število potrjenih 
primerov po občinah. V spodnjem grafikonu so prikazani po-
datki za občino Litija za mesec junij, julij, avgust in prvo po-
lovico septembra 2021.

graf 1: Število potrjenih primerov v občini Litija po mesecih (vir: NIJZ, 
https://www.nijz.si/sl/dnevnospremljanjeokuzbssarscov2co-
vid19) 

Zaradi povečanega števila okužb posledično raste tudi izvaja-
nje PCR in HAGT testov v ZD Litija. 
Veseli nas dober odziv glede mobilnega cepljenja po posa-
meznih krajevnih skupnosti. Prvi krog je potekal od 29.07. 
do 07.08.2021, kjer je bilo cepljenih s strani ZD Litija okoli 
205 posameznikov. 
Drugi krog mobilnega cepljenja je potekal od 26.08. do 
04.09.2021, kjer je bilo cepljenih s prvim odmerkom 36 
oseb in izvedenih 77 revakcinacij. 
Prav tako v ZD Litija vsakodnevno poteka cepljenje brez na-
ročanja. V spodnjem grafikonu so zbrani podatki o številu 
cepljenih v mesecu juniju, juliju, avgustu in prvi polovi sep-
tembra 2021.

graf 2: Število cepljenih oseb v ZD Litija po mesecih

Do vključno 14.09.2021 so v ZD Litija cepili skupno 16.836 
oseb (tudi iz drugih občin), od tega prva doza 8.997 in druga 
doza 7.460 pacientov. 
Po podatkih na spletni strani NIJZ je bilo do 14.09.2021 s pr-
vim odmerkom cepljenih 51,09 % vseh občanov občine Litija, 
z drugim odmerkom pa 46,40 %.
Na dan 14.09.2021 je znašalo število okuženih v Domu Tisje 
enota Litija 24. Pri večini gre za lažji potek bolezni. Izjema je 
en oskrbovanec, ki potrebuje bolnišnično zdravljenje, zaradi 
pridruženih bolezni. Okuženih imajo 5 zaposlenih.
Dobra praksa kaže, da se cepivo dobro obnese, saj potrebu-
jejo bolnišnično zdravljenje predvsem tisti varovanci doma, 
ki se še niso cepili, predvsem je pomembno, da pri cepljenih 
oskrbovancih poteka bolezen v bistveno lažji obliki.
Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki so se že 
odločili za cepljenje. Prav tako se zahvaljujemo štabu CZ 
Občine Litija, občinski upravi, zdravniškemu osebju za iz-
vedbo mobilnega cepljenja, predsednikom, koordinatorjev 
krajevnih skupnostih in mestni skupnosti Litija ter gasil-
skim društvom za čas in organizacijo pri izvedbi mobilnega  
cepljenja.

PRENOVA KOTLOVNICE NA 
ROZMANOVEM TRGU IN PREHOD NA 
OKOLJU BOLJ PRIJAZEN ENERGENT

KSP Litija d.o.o. kot upra-
vljavec skupne kotlovnice 
na Rozmanovem trgu iz-
vaja prenovo največjega 
energetskega objekta v 
stanovanjskem delu me-
sta Litije. S prihajajočo 
ogrevalno sezono bo, za 
več kot 630 stanovanj, za-
gotovljeno ogrevanje na 
osnovi zemeljskega plina. 
Z opustitvijo uporabe ku-
rilnega olja ter z uporabo 
sodobnih plinskih kotlov 
z visokim izkoristkom 
bo, poleg nižjih stroškov 
ogrevanja, sprememba 
neprecenljivo vplivala na 
izboljšanje zraka v celotni 

litijski kotlini. Izpusti CO2 se bodo zmanjšali za okrog 200 ton 
na sezono, bistveno bodo zmanjšanje tudi ostale emisije nevar-
nih produktov izgorevanja kurilnega olja (NOx, SOx, …), emisije 
prašnih delcev (PM10) iz nove kotlovnice praktično ne bo več. 
Zakonsko zahtevano zmanjšanje emisij izpustov kotlovnice ter 
zamenjavo starih ogrevalnih naprav je podprla velika večina 
uporabnikov ogrevanja t.j. solastnikov kotlovnice, s čimer so 
meščani množično izrazili pripravljenost, da s svojimi dejanji 
pripomorejo k varnejšemu okolju in trajnostnemu odnosu do 
naše skupne prihodnosti.

PRAVNOMOČNO GRADBENO 
DOVOLJENJE ZA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI OBJEKT  
V HOTIČU

Občina Litija je ravno na prvi šolski dan uspela pri-
dobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za Vzgojno 
izobraževalni objekt Hotič. Ob tej priliki se iskreno 
zahvaljujemo krajevni skupnosti Hotič, vsem soglas-
jedajalcem, sosedom, Civilni Iniciativi in projektantki 
za vso pomoč in podporo pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja. Želimo si takšnega sodelovanja tudi v pri-
hodnje. Občina Litija v nadaljevanju pristopa k izdela-
vi PZI in potem ne bo ovir, da se gradnja v letu 2022  
prične.

Novo postajališče je pred cerkvijo v Verneku.
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
Foto Studio litija z dolgoletno tradicijo vas vabi v svoje prostore v centru litije, 
kjer boste našli vse in še več za foto.
Ponujamo razvijanje fotografij (tudi večjih formatov 
tiskanih na obstojno in neobčutljivo plastično maso 
forex), skeniranje in obdelavo starih in zbledelih 
spominov, fotografiranje za osebne dokumente 
(brez predhodne najave), ter obredov (sv.krsti, ob
hajila, birme), skupinsko fotografiranje (šole, vrtci, 
valete, maturantski ples) ali pa portretno fotografi
ranje v našem studiu na različnih ozadjih.
Fotografije vam razvijemo, ponudimo različne okvir
je in albume da vaši najlepši spomini ostanejo trajni.
Če vam zmanjka idej za priložnostno darilo vam iz
delamo barvno skodelico z vašo fotografijo, v zim
skem času natisnemo koledar ali pa preprosto ku
pite darilni bon. 
Za več informacij pokličite na telefon 01 898 4446, ali obiščite www.fotolitija.si
Sodelavci Foto Studia Litija….KER FOTOGRAFIJA POVE VEČ KOT 1000 BESED….

GRADBENO DOVOLJENJE ZA VIO HOTIČ
Po sedmih letih prizadevanj Civilne iniciative (CI ) Hotič, KS Hotič in drugih, je občina Litija kot 
investitorka pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo Vzgojno Izobraževalnega 
objekta (VIO) Hotič. 

kratek opis teh sedem let prizadevanj 
Leta 2014 smo ustanovili CI Hotič. Najprej smo morali ugotoviti čim več pomanjkljivosti na podro
čju zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev v vrtcu in šoli. Sledil je izbor lokacije nove šole. 
Bilo je kar nekaj različnih predlogov. Ugotovili smo, da je zaradi različnih predlogov, najboljši izbor 
lokacija v neposredni bližino sedanje šole. Ker je bilo obstoječe šolsko zemljišče premajhno za 
novo šolo in zahtevane površine na prostem, je občina v letu 2017 odkupila dodatna sosednja 
zemljišča.
V letu 2018 je CI Hotič pridobi
la kontakt Helene Kovač iz pro
jektivnega podjetja Geoplan, 
ki je bila projektantka POŠ 
Vrhpolje pri Moravčah. Gospa 
Helena Kovač je v projekt pri
nesla nove ideje, znanja in pri
stope, kako za izbrani projekt 
pridobiti gradbeno dovoljenje v 
nekem doglednem času. Nato 
se je občina odločila, da ima 
prioriteto pri gradnji vrtec Naj
dihojca v Litiji. Projekt VIO Hotič je ostal nekaj časa na stranskem tiru. 
V letu 2020 in 2021 pa so se začele hitreje odvijati tudi postopki za VIO Hotič. 26. julija 2021 je 
bilo s strani UE Litija izdano gradbeno dovoljenje za novo šolo, ki pa je sedaj že pravnomočno. 
Da smo prišli do pravnomočnega gradbenega dovoljenja, je bila zelo dolga pot, veliko sestankov, 
dogovarjanj, usklajevanj, predstavitev različnih projektov, in še bi lahko našteval. 
Želimo si, da se bodo aktivnosti s podobno vnemo nadaljevale in da bo kmalu izbran tudi izvajalec 
ter pričel z gradnjo tako zelo težko pričakovanega objekta.
Zahvaljujem se vsem za sodelovanje, predloge in pomoč, da smo dokončali še en postopek na 
poti do našega končnega cilja.  Janez ŽGAJNAR, predsednik CI Hotič 

LITIJSKI GASILCI ZBIRAMO DENAR 
ZA NOVO VOZILO

Donirate lahko na dva načina:
 naKaZiLO na RaČUn DRUŠtVa 
TRR: SI56 0202 3001 7996 224, NLB d.d. SKLIC SI00 2021 NAMEN PLAČILA: ZA NOVO GASIL
SKO VOZILO 2021 KODA NAMENA: CHAR ali 
skenirajte QR kodo in vpišete znesek, ki ga želite donirati.
 SMS donacija
S poslanim SMS sporočilom pgdlitija5 na 1919 in prispevate 5 EUR. Prispevate lahko uporab
niki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, Telemacha ter T2.
Vašo donacijo bomo namensko porabili izključno za nakup vozila. Za vsa vprašanja smo na voljo 
na mail: info@pgdlitija.si ter na telefonski številki 01 898 112 3.
Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za Vaš prispevek in Vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom 
»NA POMOČ!«. LITIJSKI GASILCI

Mesarija Frtica na sejmu AGRA 2021 prejela 
priznanja, osvojila tudi naziv Šampion kakovosti

Na 42. Mednarodnem ocenjevanju 
mesa in mesnih izdelkov, pod okri-
ljem 59. Mednarodnega kmetijsko-
-živilskega sejma AGRA 2021, je 
Mesarija Frtica iz Litije, prejela 
priznanja za svoje mesne izdelke. 

Šampion kakovosti je prejela njihova izvrstna Špehovka.
Tretje leto zapored je Špehovka iz Frtice, prejela zlato me-
daljo in zato letos osvojila najvišji naziv - Šampion kako-
vosti. Prav tako je zlato medaljo prejela njihova Pečenica, 
srebrno medaljo pa Kuhana domača šunka. Oba izdelka 
sta bila prvič oddana na ocenjevanje. 
Bliža se čas kislega zelja in pečenic, zato vabljeni v Frtico, po odlično ocenjene 
mesne izdelke. Z vami že 29 let! Zapisala: N.S.

VIDETI LJUBLJANO SAMO ZARADI ZDRAVNIKA, A NE TOKRAT!
Zavod Sopotniki, smo nevladna in neprofitna, prosto
voljska organizacija, ki danes organizira prevoze že v 
šestnajstih občinah, med njimi tudi v občinah Litija in 
Šmartno pri Litiji. Največ prevozov prostovoljci opravijo 
k zdravniku in po najnujneših opravkih. Tako starejšim 

pomagamo k večji samostojnosti in prihranimo marsikatero skrb.
Že od začetka smo imeli vizijo, da bomo starejše vozili tudi na izlete in obiske. A zaradi ogromne 
zasedenosti vozil za nujne opravke starejših nam čas ni dopuščal, da bi bilo izpolnjevanje skritih 
želja del vsakodnevne storitve. Tako je nastala zamisel za akcijo »S prevozom do tisoč želja«. S 
strani družbe Toyota smo za ta namen prejeli vozilo in v jeseni 2020 izpolnili prve štiri želje. V 
letošnjem poletju nam je zopet uspelo izpolniti 9 prevozov in ravno toliko želja naših starejših. 
Tako smo se na vroč avgustovski dan iz enote Sopotnikov Litija Šmartno pri Litiji, odpravili v 
Ljubljano, kamor smo odšli z našo uporabnico, gospo Elo in njeno prijateljico Vero. Vozil je pro
stovoljec Jože, z njimi pa je odšla tudi sodelavka s sedeža zavoda, Anja. Izpolniti željo gospe Ele, 
da vidi Ljubljano tudi takrat, ko ne obišče kakšnega zdravnika, ne bi bila mogoča brez glavnega 
donatorja akcije Toyota Slovenija.
Naši izletniki so ob prihodu v Ljubljano najprej spili kavico, v prekrasnem ambientu in takrat zara
di zgodnejše ure, še v prijetni senci zidov Ljubljanskega gradu. Pokramljali so o različnih stvareh, 
aktualnih dogodkih in o življenju. Tako smo izvedeli, da sta bili gospe dolgoletni sodelavki v litijski 
predilnici in sta do danes, ko sta obe upokojeni, ohranili prijateljstvo. Povedali sta nam veliko 
zgodb o tej veliki tovarni, ki je včasih zaposlovala okoli 1.200 ljudi in kjer so proizvajali eno najka
kovostnejših prej v Evropi. Obe gospe sta bili presenečeni nad dejstvom, da smo izlet organizirali 
le za njiju. Ko smo jima nekoliko natančneje razložili smoter akcije, sta dejali, da nihče ni navajen, 
da nekdo tako zelo upošteva določeno željo in da se starejšim nameni toliko pozornosti. Ob tem 
sta izrazili hvaležnost.
Na Ljubljanskem gradu so si izletniki ogledali virtualni pregled nastanka gradu, kaznilnice, raz
stavo Slovenska zgodovina in razgled s ploščadi, ki sega tja do litijskih Kresnic. Poleg izjemne 
arhitekture in razgledov, so občudovali tudi urejenost gradu in raznovrstno ponudbo za obisko
valce. Gospa Vera nam je pripovedovala, kakšen je bil grad še v času, ko je obiskovala srednjo 
medicinsko šolo v Ljubljani, stanovala je namreč pod gradom. Povedala nam je, da so bile to 
ruševine, obiskane najbolj s strani lokalnih prebivalcev. Vsi so se strinjali, da so jim bile najbolj 
zanimive kaznilnice, ki so jih uporabljali še 
za časa 1. svetovne vojne, v njih pa je bil 
zaprt tudi pisatelj Ivan Cankar. 
Po ogledu gradu so se odpravili v center 
Ljubljane in na vožnjo z ladjico. Tovrstno 
doživetje je res prijetno in pomirjajoče ter 
zanimiv način ogleda našega glavnega me
sta. Vodič je predstavil zgodovino Ljublja
ne in razlagal o okolici. Človek se ob po
slušanju in videnem res ne more načuditi 
izjemnemu duhu arhitekta Jožeta Plečnika. 
Po končanem ogledu so se odpravili še na 
kosilo, v gostilnico Hiša Pod Gradom. V izjemno lepem in prijetnem ambientu jih je prijazno ose
bje postreglo z zelo okusnim kosilom. Zanimivo je bilo, da je gospa Vera bivala v internatu ravno 
nad gostilno. Kosilo je bilo tako okusno, da je med jedjo nastala tišina, ker je hrana tako teknila. 
Zahvaljujoč udobni in sodobno opremjeni Toyoti Rav 4 so se med vožnjo domov dobro ohladili 
zaradi vročine in tudi zato pogovor ni zamrl. Izmenjali so si vtise preživetega dne. »Lepo je bilo,« 
je odločno rekla gospa Ela. S tem so se strinjali prav vsi. Do konca vožnje so se pogovarjali o 
krajih, v katerih živijo in si pripovedovali o navadah lokalnih prebivalcev, zahvaljujoč temi smeha 
ni manjkalo. Z dobro voljo in dobrimi željami so se ob koncu poti poslovili. A najlepše je videti 
široke nasmehe in iskrice v očeh, ko uporabniki zaključijo izlet. 

PGD Litija je osrednje društvo v občini Litija in 
poleg intervencij v mestu Litija priskoči na po
moč tudi ostalim društvom v občini, kadar je 
to potrebno oziroma v primeru večjih nesreč. 
Gasilska enota Litija kot enota širšega pomena 
posreduje tudi pri prometnih nesrečah, nesre
čah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi.
V PGD Litija deluje močna gasilska iniciativa. 
Veliko nas je, ki svoj dragoceni čas, znanje in 
energijo žrtvujemo za pomoč vsak trenutek, 
ponoči in podnevi ter pomagamo ob katerikoli 
nepredvidljivi situaciji, avtomobilski nesreči, 
kakršnem koli požaru, naravni nesreči ... Pro
stovoljno!
Seveda pa brez opreme in usposobljenih gasil
cev pri reševanju ne bi bili uspešni.
Kombinirano gasilsko vozilo je v ključnih tre
nutkih življenjskega pomena, saj je reševanje s 
takšno opremo ne samo veliko hitrejše, ampak 
v veliko situacijah sploh mogoče.
V vozilu, ki bo namenjeno gašenju požarov in 
predvsem tehničnemu reševanju, bo prostor za 
gasilsko moštvo in specialno gasilsko opremo, 
ki omogoča hitro in kvalitetno, predvsem pa 
varno delo za gasilce. Gasilsko vozilo s pogo
nom na vsa štiri kolesa bo omogočalo posredo
vanje tako v samem mestu Litija ter tudi širše, 
robustna izvedba pa bo dopuščala vožnjo tudi 
izven urejenih poti.
PGD Litija takšnega vozila danes nima, zave
damo pa se, da bi bilo le to nepogrešljivo tako 
rekoč za vsako intervencijo. Člani društva že 
nekaj let zbiramo sredstva za uresničitev tega 
projekta, sedaj pa tudi vas prosimo za pomoč.
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15. FESTIVAL SLOVO POLETJU  
Z ODLIČNIMI GOSTJAMI

(nadaljeVanje s 1. strani)
15. festival Slovo poletju 
(od 25.8.27.8.) se v zgo-
dovino festivalov zapisuje 
kot poln pozitivne ener-
gije ter glasbe, ki je nav-

dušila številno občinstvo. Prvi večer so na plo-
ščadi pred Športno dvorano v Litiji pripravili Eva 
Hren ter Pihalni orkester Litija. Instrumentalisti 
in odlična pevka so z raznolikim programom 
ogreli občinstvo, ki pa se je naslednji dan zbralo 
v dvorani. V goste smo povabili ikono slovenske 
glasbe Eldo Viler in Ano Dežman, ki sta skupaj 
z Žensko vokalno skupino Litija navdušili poslu-
šalce. Tretji dan smo prizorišče dogajanja pre-
stavili na Graško Dobravo, ko so v dobro voljo in 
v ritme narodnozabavne in pop glasbe popeljali 
Eva Černe, Ansambel Lesarji in Moška vokalna 
skupina Lipa Litija. Vse tri večere je program 

povezovala Zala Žnidarič. Trije različni večeri, 
odlične glasbene gostje in instrumentalisti ter 
domače skupine, ki med poslušalce vedno pri-
nesejo veliko pozitivne energije in navdušenja. 
Nepozabni trenutki so arhivirani v fotografijah 
Žige Lupšeta in si jih lahko ogledate na spletni 
strani kclitija.si ali Facebook Kulturni center Litija. 
Hvala Občini Litija, ki že vsa leta omogoča izved-
bo festivala, hvala Mestni skupnosti Litija za upo-
rabe dvorane ter stolov, Matetovi družbi za spon-
zorski prispevek ter g. Mirku Turku za prostor za 
gostjo Evo, g. Jožetu Nejedlyju, Društvu invalidov 
Litija Šmartno ter Spina d.o.o. za sodelovanje.

ABONMAJSKA 
SEZONA 2021–2022
Abonenti ste že v začetku 
meseca prejeli povabilo k 
vpisu abonmaja. Trenutna 

mogoča zasedenost dvorane je cca 50%. Če 
abonenti ne bodo zasedli vseh sedežev, bomo 
teden pred predstavo proste sedeže ponudili 
tudi za izven. Zato spremljajte naše objave na 
spletni strani (kclitija.si) in Facebook profilu, kjer 
si lahko preberete tudi o naših letošnjih predvi-
denih predstavah, pogojih prijave, cenah… 
Prva predstava bo na sporedu v četrtek,  
7. oktobra in sicer:
LjUBeZen GRe SKOZi žeLODec v izvedbi 
Gledališča Smejmo se.
Igrajo: Urška Vučak Markež, Saša Klančnik, 
Maja Martina Merljak
V zgodbi spremljamo 36letno Meto, ki se želi 
osamosvojiti od svoje nadvse gospodoval-
ne mame, prepričane v to, da hči ne dosega 
ustreznih družbenih standardov. Nima partner-
ja, nima otrok, nima družabnega življenja, ne 

ukvarja se s 
športom, jogo 
… Vse, kar 
Meta premo-
re, je po – ma-
minem mne-
nju – preveč 

kilogramov. A Meta ima v resnici veliko več. 
Ima veselje do življenja in je s seboj zadovolj-
na kljub materi, ki jo hoče prepričati o naspro-
tnem. Na drugi strani spremljamo Bojana, ki po 
ločitvi začenja novo življenje. Življenje, kjer sta 
pomembna le mir in poln hladilnik. Čeprav bi 
na prvi pogled to težko rekli, mu je v zakonu 
obojega kronično primanjkovalo.
Avtor in režiser: Jernej Čampelj

SAMOSTOJNA SLIKARSKA  
RAZSTAVA SABINE SLANA CVIKL – 

ŽIVLJENJE JE LEPO
Od ponedeljka 20. septembra bo v Kulturnem 
centru Litija na ogled likovna razstava Sabine 
Slana Cvikl, članice društva Lila, ki je po pokli-
cu učiteljica angleščine in nemščine. Slikarstvo 
je le eden izmed nje-
nih hobijev, poleg ki-
parstva in fotografi-
je, včasih pa napiše 
tudi kakšno pesem 
ali zgodbo. Ideje za 
slike najde na po-
potovanjih po svetu, 
obiskala je že 83 
dežel. Največkrat so 
njeni motivi ljudje ali 
živali, pa tudi nara-
va. Najraje ima rea-
lizem, blizu ji je tudi 
sodobno slikarstvo.
Odprtje razstave bo ob 19. uri, za glasbeni 
program bo poskrbela Vesna Vavtar. 
Vabljeni na otvoritev ali na ogled razstave vsak dan 
od 8.00 – 13.00 oz. po dogovoru 018900200. 

vrteC LItIJa

NOVO VRTČEVSKO LETO - DOBRODOŠLI

ČESTITKA VRTCU NAJDIHOJCA ZA 50. ROJSTNI DAN  
ALI DRAGI MOJ VRTEC NAJDIHOJCA

Šele dobrih 20 let sem praznovala, ko ob tebi in s teboj sem prava vzgojiteljica postala. Kako lep 
in mogočen si bil videti v okolju neštetih blokov, čeprav si bil nekoliko manjši, kot si videti danes, 
a v čisto novi »obleki«. Ja, dišal si čisto po novem in si v veliki meri nadomestil staro Ukmarjevo 
hišo preimenovano v vrtec Kekec. Kako ponosna sem bila ob tvoji uradni otvoritvi, ko sem s 
skupino otrok prispevala točko k lepi pravljični prireditvi. Ja, veliko ljudi se je takrat zbralo in te 
občudovalo. Verjamem, da so te tako kot jaz, s ponosom vzeli za svojega. Imel si štiri igralne so-
bice, lepe, svetle, vedno polne, prepolne razigranih malčkov, ki so uživali s svojimi vzgojiteljicami, 
varuhinjami, kuharico in čistilko. Vsi smo bili povezani, si med seboj pomagali, skrbno opravljali 
svoje delo, se veselili uspehov in se imeli radi. Res je, imeli smo se radi, ker smo bili kot ena 

velika družinica, kar si ti, moj vr-
tec omogočal, ker nisi bil tako ve-
lik. Želim si, da nikoli ne bi postal 
večji. Pa so razmere iz potreb po 
varstvu otrok bile tako velike, da si 
se povečal, spremenil prvotno po-
dobo in preprečil, da bi bili pove-
zani tako, kot prej. A kljub vsemu 
sem neizmerno srečna, da smo v 
tvojih igralnicah in na zelo velikem 
dvorišču tako zelo uživali, ustvari-
li nešteto prireditev za starše, pa 
tudi občane našega mesta in za 
posamezne delovne organizacije 
v Litiji. Nadvse sem ponosna na 
vse ustvarjalne sodelavke ter so-

delavce, ki smo skupaj za otroke in vse nas ustvarili nepozabne spomine. Spomini na moj vrtec 
Najdihojca ne bodo nikoli zbledeli, saj je bil moj drugi dom, včasih celo prvi. Zate vrtec in za vse 
v njem, mi ni bilo nikoli nič težko narediti, saj sem neizmerno uživala v njem z otroki in še danes 
v pogovoru z ljudmi povem da je VRTEC NAJLEPŠA HIŠICA NA SVET. NAJLEPŠA? Oprosti, vrtec 
Najdihojca, danes nisi videti najlepši, tvoja obleka je umazana, trga se, skozi okna močno piha in 
vrata se ne zapirajo več dobro.
Res je, star si 50 let in letos praznuješ svoj 50ti rojstni dan  abrahama, bi se reklo med ljudmi. 
Leta res naredijo svoje, kot pri ljudeh. A, oprosti moj vrtec, tebi bi morali že prej nameniti več 
pozornosti za obnovo, za izgled, za estetsko vzgojo otrok. To bi si iskreno rečeno zaslužil, saj si 
razigrano in srečno otroštvo omogočil neštetim generacijam, ki se te še danes s ponosom in 
veseljem spominjajo.
Za rojstni dan vedno zaželimo kaj lepega. A v tvojem primeru, moj vrtec, je malo drugače. Od-
govorni so se odločili, da bodo zgradili ob tebi nov, sodobni vrtec, ki nikoli ne bo to, kar si bil 
ti. Tebi so namenili življenje v ono-
stranstvu. Zbrisali te bodo z obli-
čja tvojega okolja, v trenutku, ko 
si postal nemočen, star, umazan in 
neuporaben. Škoda, pa si bil pred 
50imi leti tako lep in mogočen. 
Oprosti, ker so toliko let pozabljali  
nate. 
Jaz, sem tudi v letih, a mojega vrtca 
ne bom nikoli pozabila, moje prele-
pe pravljične hišice, v katero sem 
vstopala vsak dan z velikim vese-
ljem, ljubeznijo in odgovornostjo. 
Verjamem, da smo vsi, ki smo v 
njem ustvarjali, pustili veliko srčno-
sti in pozitivne energije, ki bo sevala 
iz tal mojega kmalu zrušenega vrt-
ca. HVALA ti VRTEC za vse lepó, ob 
tvojem petdesetem rojstnem dnevu. 
Seveda veliko ustvarjalnih, spro-
ščenih in razigranih dni in let, 
želim v novo nastajajočem vrtcu, 
pa seveda takšnih ljudi, ki bodo v 
njem ustvarjali z otroki in jih imeli  
ZELO RADI. 
Nek rek pravi, če imaš nekoga rad, 
si zanj pripravljen narediti vse.
Iz srca vam želim, da vam uspe…….
SREČNO!

Upokojena vzgojiteljica  
vrtca Najdihojca, Olga SINREIH

Septembra je v Vrtcu Litija prvič 
vrtčevski prag prestopilo 150 
otrok, vseh skupaj pa bo naš vr-
tec v tem letu obiskovalo več kot 
610 otrok. September je name-

njen postopnemu uvajanju, saj se tako otroci 
kot starši soočajo z veliko spremembami. Po-
membno je, da starši zaupate vzgojiteljem in se 
v času uvajanja dobro počutite, saj vaša čustva 
otroci zelo dobro prepoznavajo in se na njih 
odzivajo. Miha Ruparčič, družinski terapevt, je 
tako delavcem vrtca kot staršem spregovoril o 
varni navezanosti in pomenu uvajanja, ko otrok 
vzpostavlja novo varno navezanost z vzgojitelji. 
Poudaril je pomen dobrega odnosa med star-
ši in vzgojitelji, kar je pogoj, da bo otrok začel 
sprejemati tudi novo okolje in nove osebe v 
njegovem življenju.
Zato, spoštovani starši, zaupajte vzgojiteljem 
in verjemite, da bo vse dobro. Kmalu bo vaš 
malček z veseljem obiskoval vrtec in pridobival 
nove in zanimive izkušnje. 
Novo vrtčevsko leto v Vrtcu Litija začenjamo 
z enim oddelkom več. Delovali bomo v 37 od-
delkih na desetih lokacijah. Na Vačah, v enoti 
Sonček, smo s podporo ustanoviteljice Občine 
Litija in v sodelovanju s OŠ Gradec odprli do-
daten oddelek v prostorih učilnice POŠ Vače. 
Tako smo vsem zainteresiranim staršem omo-

gočili vključitev otroka v vrtec, ki je v bližini nji-
hovega doma. 
Z velikim optimizmom spremljamo gradnjo 
nove enote Najdihojca in se potrpežljivo prila-
gajamo novim razmeram. Igrišče je zdaj manj-
še, več je hrupa, a z zavedanjem, da bo že dru-
go gradnja končana, z veseljem držimo pesti in 
upamo, da bo šlo vse po načrtih. Otroci zveda-
vo opazujejo žerjav in dogajanje na gradbišču 
in kdo ve, morda bo čez dobro desetletje v Litiji 
več gradbenikov :)
Žal je začetek vrtčevskega leta tudi letos 
zaznamovan z ukrepi za zajezitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID19. Organizacija dela 
je prilagojena tako, da se otroci med različnimi 
skupinami združujejo čim manj, več pozornosti 
namenjamo higieni rok in kašlja, večkrat pere-
mo igralna sredstva, skrbimo za čiste prostore, 
ki jih redno zračimo, veliko časa preživimo na 
prostem. Zaposleni upoštevamo pogoj PCT, ki 
je obvezen tudi za starše, ki so prisotni v od-
delku v času uvajanja ali na sestankih. Vsem 
staršem, ki spoštujejo dana navodila, se iskre-
no zahvaljujemo! 
Z željo, da bo vrtčevsko leto čim bolj prijetno in 
predvsem čim bolj zdravo za vse, vam v imenu 
kolektiva Vrtca Litija, ob začetku vrtčevskega 
leta, kličem DOBRODOŠLI!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

PRIBLIŽEVANJA – GOST  
TONE HOČEVAR 

V ponedeljek, 11. oktobra ste OB 19h vabljeni 
v Kulturni center Litija na prva Približevanja v 
sezoni. Naš gost bo TONE HOČEVAR, upoko-

jeni novinar in TV voditelj, 
avtor številnih dokumen-
tarcev in člankov, urednik 
in voditelj TV Dnevnika, 
dolgoletni dopisnik RTV 
Slovenija in Dela. Čeprav 

je upokojen, vsak dan prebere ogromno ča-
sopisov in spremlja dogajanje, je kritičen in 
razmišljujoč ter rojen pripovedovalec, zato bo 
srečanje z njim zanimivo in poučno. 

OTROŠKE MATINEJE V KULTURNEM 
CENTRU LITIJA – SOBOTA – ob 10. uri 
V soboto, 25. septembra pričenjamo z novo se-
zono otroških matinej. Ogledali si bomo zabav-
no predstavo Gledališča KU KUC z naslovom 
škratka Sladka, ki je polna igre, vragolij in 
čisto prave iluzije, na koncu pa nas čaka ob-
jem pravega prijateljstva. Navihana predstava 
je polna humorja in prizorov, ki brez besed 
navdušijo tako majhne kot velike, predvsem pa 
glasbe, čustvenih trenutkov in lepih misli o ne-
govanju medsebojnih odnosov.
Predstave so primerne za otroke od 3 let dalje. 
Cena vstopnice je 4€. Več o predstavah si lah-
ko preberete na naši spletni strani ali Facebook 
Kulturni center Litija. 
SOBOTA, 9. OKTOBER – OB 19.30 – KULTUR-
NI CENTER LITIJA (dodatni termin ob 17.00) 
– koncert Zbora Sv. nikolaja litija – 
SlovenSke ljudSke peSMi! 
Vstop v Kulturni center Litija je možen ob izpol-
njevanju pogoja PCT.

JESENSKO IN ŽIVAHNO  
V MESTNEM MUZEJU LITIJA

v muzeju z delavnicami obujamo tradicio-
nalne spretnosti

Tako oživljamo stare 
tradicionalne spretno-
sti, ki so mnogokrat 
že pozabljene. 
V torek, 28. 9. ob 10. 

uri, vabljeni na delavnico keramike »Naredi si 
skodelico« v naš muzej. Delavnica bo potekala 
v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Litija in Šmartno. Prednost pri 
udeležbi imajo starejši, upokojenci in invalidi.
V četrtek, 7.10. ob 17. uri bomo delavnico izve-
dli tudi v Mladinskem centru Litija. Tokrat bodo 
prednost pri udeležbi imeli otroci in mladi.
V Mladinskem centru se bomo v četrtek 30. 9. 
ob 17. uri preizkusili v peki kruha. Spekli bomo 

kruh po enostavnem re-
ceptu s sestavinami, ki 
jih imamo večinoma vsi 
doma. Kruh bo na mizi 
v eni uri. Ne verjamete? 
Pridružite se nam!

Za udeležbo je obvezno izpolnjevanje pogojev 
PCT, izvzeti so otroci, mlajši od 12 let. Prijave na 
delavnice na 070 430 202 ali na mestnimuzej@
zkmslitija.si, število udeležencev je omejeno.
Projekt LAS Srce Slovenije Od tradicionalnih spretnosti 
do sodobnih ruralnih turističnih produktov sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020

Predavanje v četrtek, 21. 10., ob 18. uri: Global-
ni in livarski pomen Janeza Vajkarda Valvasorja, 
predavatelja dr. Jernej Kotar in dr. Primož Mrvar
Valvasorjeva bogata zapuščina nas vedno znova 
navdihuje in vabi k odkrivanju njenih skrivnosti. 
V zadnjih letih do novih odkritij niso prihajali le 
zgodovinarji, ampak tudi strokovnjaki s podro-
čja naravoslovnih ved, ki so 
z najsodobnejšimi metoda-
mi in analizami raziskovali 
polihistorjevo delo. V zadnjih 
letih je bil največ pozornosti 
deležen Marijin steber iz Lju-
bljane, saj so na njem stoječi 
kip preventivno odstranili in 
ga temeljito preiskali.
Predavanje bo sestavljeno iz 
dveh delov. V prvem bo po-
dan oris Valvasorjevega življenja in dela v luči 
najnovejših odkritij, v drugem pa bo podrobno 
predstavljena njegova iznajdba tehnike ulivanja 
tankostenskih kipov. Za udeležbo je obvezno iz-
polnjevanje pogojev PCT.

POTEPANJE PO SLOVENIJI –  
Z VLAKOM V CELJE

Lep jesenski dan v septembru smo z Društvom 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno izkoristili za ekskurzijo v Celje. Na pot 
smo se odpravili z vlakom. V Celju smo si ogle-
dali edinstven Pelikanov fotoatelje, spoznali 
kako je bilo in je živeti v Celju ter Stari pisker in 
dogodke v času druge svetovne vojne.
Naslednja ekskurzija bo organizirana v spomla-
danskem času. Vabljeni, da se nam pridružite.
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POLETNA ŠOLA LOGIKE
Ko je bilo poletje še v polnem zamahu, smo z učen-
ci, ki radi rešujejo naloge iz logike, en teden hodili v 
šolo. V tretjem tednu avgusta je dvanajst učencev v 
dveh skupinah pridno »kravžljalo svoje možgančke«, 
letos že četrto leto. Učili so se strategij reševanja 

lingvističnih nalog, reševali so naloge iz izjavne logike in logične 
uganke. Najbolj so uživali ob igranju družabnih logičnih iger. Kljub 
temu da je bila izpeljava malce drugačna zaradi koronavirusa, smo 
se imeli lepo in se tudi marsikaj naučili. Pri izpeljavi poletne šole je eno skupino vodil Lovro Klinc, 
za kar se mu najlepše zahvaljujem, vsem udeležencem pa želim dober rezultat na tekmovanju iz 
logike.  Astrid ŽIBERT

PRVIČ V ŠOLO
Prvi septembrski dan nam je postre-
gel s še čisto poletnim soncem in 
toplimi žarki, zato smo se z našimi 
prvošolci zbrali kar na šolskem igri-
šču in jih svečano sprejeli v veliko 
družino Osnovne šole Gradec. Po 
uvodni dobrodošlici smo se zaba-
vali s Piko Nogavičko gledališča KU-
KUC, posladkali z doniranimi jogurti 
OKIDOKI, se fotografirali in se razšli 
z lepimi spomini v pričakovanju na-
slednjega dne. Srečno in uspešno 
na učnih poteh vsem novim in starim 
učencem! Dunja POŽARŠEK

UČENJE V NARAVI IN Z NARAVO
Pandemične razmere so nas v zaključenem šolskem letu še bolj spodbudile, da smo iskali odma-
knjene prostore za pouk. Večina zgradb OŠ Gradec s podružničnimi šolami stoji v bližini gozdov, 
zato smo jih dodobra izkoristili. 
OŠ Gradec, ki nosi naziv GOZDNA ŠOLA 
od leta 2018, je vključena v mrežo GOZ-
DNIH ŠOL in vsako leto izvedemo več ur 
pouka v naravi. Začeli smo s sodelova-
njem pri obnovi gozdne učne poti Svib-
no z Mladinskim centrom Litija. Do se-
daj smo izvedli gozdne ure slovenščine, 
matematike, spoznavanja okolja, likovne 
in glasbene umetnosti, športa, gozdne 
olimpijade in zaključni orientacijski po-
hod ob vznožju Svibna s starši otrok 1. 
triade matične šole. Vedno je bilo zani-
mivo in vsakič prekratko. Gozd je odlična učilnica in telovadnica in je zanimiv v vsakem vremenu 
in letnem času. Gozdne vile in škrati 3. a razreda matične šole smo prepričani, da se bo tudi v 
novem šolskem letu utrnila marsikatera zanimiva ideja za raziskovanje, učenje in ustvarjanje v 
gozdu, zato komaj čakamo. Do takrat pa tudi s starši in prijatelji obiskujemo gozd, ki nam v vročih 
dneh nudi prijetno osvežitev. Tatjana GOMBAČ

TERAPEVTSKA PSA TAČK POMAGAČK V OŠ GRADEC
Začetek dela s terapevtskim psom v šoli sega v leto 
2015, ko je terapevska psička Yuma postala dlakava 
sošolka tretješolcem matične šole. V naši šoli trenutno 
delujeta dva terapevska para Tačk pomagačk: vodnica 
Maja Bregar z Lindo in Tatjana Gombač z Yumo. Obe 
psički imata opravljeno R.E.A.D. licenco za individualno 
branje. Terapevtski pes se vključuje v pouk v učilnici in 

zunaj nje ob dnevih dejavnosti. Učencem je najljubša dejavnost v senzorni sobi, kjer psu individu-
alno berejo, se sproščajo, igrajo in s psom izvajajo trike. Terapevtski pes v šoli pomaga izboljšati 
motiviranost za šolsko delo, omogoča zanimivo opismenjevanje in branje, izboljšuje medosebne 
odnose, pripomore k oblikovanju primernega odnosa do živali, omili strah pred psom in stiske 
otrok (osamljenost, komunikacijske ovire ipd.). Naši učenci pravijo, da je s psičkama Lindo in 
Yumo tudi učenje lažje, zabavnejše in zelo »mehko«.  Tatjana GOMBAČ

Oš GaBrOvKa - dOLe

PRVOŠOLČKI MED NAMI
V sredo, 1. septembra 2021, je bil poseben dan za 19 prvošolcev – petnajst v Gabrovki 
in štiri na POŠ Dole. Ti so v spremstvu staršev prvič zakorakali v šolo in tako pogumno 
začeli novo obdobje, obdobje šolanja. V šoli smo jih pričakale učiteljice, ki jih bomo 
poučevale, in učenci, ki so jim s 
kulturnim programom polepšali 
prvi šolski dan. Toplo dobrodo-

šlico jim je zaželel tudi ravnatelj OŠ Ga-
brovka  Dole g. Igor Hostnik in podžupanja 
Občine Litija ga. Lijana Lovše. Na sprejemu 
prvošolcev sta se nam pridružili tudi vodja 
podružnične šole Dole ga. Tadeja Jesen-
šek in svetovalna delavka ga. Maja Plazar. 
Kljub številnim policijskim nalogam sta 
prvošolčke na POŠ Dole obiskali tudi po-
licistki s Policijske postaje Litija ga. Mojca 
Rajšek in ga. Teja Bizjak. Spregovorili sta o 
nevarnostih, s katerimi se otroci srečujejo 
na šolski poti, in poudarili pomen nošenja 
rumene rutke za večjo varnost v prometu. Učenci so slavnostno ,,skočili,, v prvi razred – čez oviro, 
prejeli rumeno rutico in tako čisto zares zakorakali v 1. razred. Ob koncu našega druženja so domov 
odhajali veseli in nasmejani, kar nas še posebej radosti.  Učiteljici: Irena KOCI, Marjeta MRHAR

SPOŠTOVANI STARŠI IN DRAGI UČENCI!
PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 
Na naši gimnaziji začenjamo novo šolsko leto; zadovoljno se lotevamo pouče-
vanja dijakov 25. generacije, ki sedi v prvem letniku, in se ponosno oziramo na 
preteklo šolsko leto, ki so ga naši dijaki zaključili zelo uspešno, z visoko pov-
prečno oceno (prav dobro 4), in maturo opravili 100odstotno, z dvema zlatima 
maturantkama in še višjim številom osvojenih točk od večine preteklih let, s 
čimer smo izjemno zadovoljni. 

Za nami je šolsko leto, ki ga je zaznamovala 
epidemija, pouk pa smo od zgodnje jeseni do 
pomladi izvajali na daljavo. Navkljub posebnim 
razmeram smo redno izvajali projektne aktivno-
sti (Inovativna učna okolja podprta z IKT, POD-
VIG in OBJEM), nadaljevali smo z izobraževal-
nim programom Šola ambasadorka EU, izpeljali 
projekt Od semen in sadik do samooskrbe do 
izmenjave sadik, dijaki so se udeleževali tekmo-
vanj in številnih drugih aktivnosti, konec junija 
pa smo poskrbeli za nekaj sproščujočih dni, ki 
so si jih dijaki še kako zaslužili.
že septembra poleg pouka načrtujemo izpeljavo ekskurzij po Sloveniji in številnih 
interesnih vsebin, vse v skladu s spremenljivo epidemiološko sliko. nadaljevali bomo z 
delom v domačih in mednarodnih projektih, ne smemo namreč zamuditi nobene priložnosti, 
ko lahko dijakom ustvarimo zanimivo in spodbudno učno okolje za razvoj njihove nadarjenosti, 
zmožnosti, potencialov in sposobnosti, saj prihodnost pripada njim. 
Nadvse veseli smo številčno močne nove generacije prvošolcev. želimo si, da se bodo med 
nami počutili dobro, in verjamemo, da so neizmerno vedoželjni ter pripravljeni probleme spre-
minjati v izzive. Vsem našim gimnazijcem izrekam iskreno dobrodošlico in jim želim zdravo in 
uspešno šolsko leto 2021/22. Ravnateljica Vida POGLAJEN

SPREJEM PRVOŠOLCEV NA 
OSNOVNI ŠOLI LITIJA

V sredo, 1. 9. 2021, je po-
tekal sprejem za prvošolce. 
Na Osnovni šoli Litija je šol-
ski prag prvič prestopilo 51 
otrok. Prvošolce sta pozdra-

vila ravnatelj Peter Strle in župan Franci Ro-
kavec. Sledila je plesna predstava Matilda v 
izvedbi osmih deklet 7. a razreda, ki so v prete-
klem šolskem letu obiskovala neobvezni izbir-
ni predmet umetnost pod mentorstvom Tjaše 
Dražumerič. Prvošolcem so se predstavile uči-
teljice, ki jih bodo poučevale in razdelile otroke 
po razredih. Učenci so prejeli rumeno rutico in 
nahrbtnik z logotipom šole.

Razredničarki sta staršem podali nekaj osnov-
nih informacij, medtem pa so prvošolci spo-
znali svojo novo učilnico, se predstavili, spo-
znali knjižničnega Meda in se posladkali z 
dobrotami.

NACIONALNI PROJEKT  
RASTEM S KNJIGO

V šolskem letu 2021/2022 na Osnovni šoli 
Litija že šestnajstič poteka nacionalni projekt 
spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo 
OŠ 2021« – izvirno slovensko mladinsko 
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga 
izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju 
s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi 
šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim 
programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
in zamejskimi osnovnimi šolami.
Za šolsko leto 2021/2022 je bila izbrana knjiga 
pisatelja Vinka Moderndorferja Jaz sem Andrej. 
Sodelovali bodo vsi sedmošolci. Vsak sedmo-
šolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku 
matične knjižnice v Litiji. Obisk knjižnice vklju-
čuje spoznavanje knjižničnega informacijskega 
znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim 
leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. 
Učenci bodo knjigo prebrali za domače branje, 
izdelali ppt predstavitve, posneli video prispev-
ke, izvedli okroglo mizo in ogledali si bodo kra-
tek predstavitveni film JAK.

IGRIVA KOŠARKA
V torek, 7. 9. 2021 je učence od 1.  4. razre-
da Osnovne šole Litija tradicionalno obiskala 
Igriva košarka. Popularnost košarke v Sloveniji 
raste iz dneva v dan, še posebej po uspešnih 
nastopih naše državne reprezentance.
Igriva košarka je v osnovi namenjena vsem 
otrokom starim od 4 do 8 let. Tako so tudi na 
OŠ Litija v razigranem svetu košarke izredno 
uživali učenci od prvega do četrtega razreda, 
ko so s košarkarsko žogo premagovali ovire 
na raznolikih poligonih. V svet Igrive košarke 
so nas popeljali vaditelji KK Litija in animatorji 
Košarkarske zveze Slovenije. Potrebno je pou-
dariti, da so vsi pripomočki, kot so žoge, koši in 
ovire, prilagojeni starostni skupini prve triade 
osnovnih šol, kateri je Igriva košarka primarno 
namenjena. Pravila igre so prirejena tako, da 
najbolje ustrezajo tej starostni skupini. Otroci 
prek ukvarjanja z izbranim športom bolj zaupa-
jo vase ter v svoje telesne in socialne spretno-
sti, s čimer si gradijo pozitivno samopodobo. 
Pri Igrivi košarki je otrok s svojimi čustvi in 
potrebami vselej na prvem mestu. Skupaj z or-
ganizatorji projekta je otroke zabaval maskota 
Lipko. Seveda so se Lipka učenci še posebej 
razveselili. Ob pogledu na nasmejane in za-
dovoljne otroke je bilo jasno, da je prireditev 
znova uspela in v prihodnje si želimo še kakšen 
njihov obisk. Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Linda in Yuma pri šolskem delu

Zaslužene medaje za opravljene naloge gozdne olimpijade

Novo šolsko leto se je začelo. Priče-
njamo ga z velikim pričakovanjem, 
veseljem in v upanju, da bo to šolsko 
leto čim lepše, čimbolj mirno in da 
se bomo vsak dan naučili nekaj 

novega. Vsako leto se prvega septembra šolska 
vrata odpirajo na stežaj in vabijo vse, ki si želijo 
novega znanja in lepih izkušenj. Vsi učitelji smo 
se zelo potrudili, da smo se na novo šolsko leto 
dobro pripravili in vsi smo začetek ter ponovno 
srečanje nestrpno pričakovali.
Žal moramo zopet omeniti, da je virus še ve-
dno med nami, da ogroža najšibkejše med nami 
in da moramo zaradi tega upoštevati vse tiste 
ukrepe, ki ščitijo in varujejo naše zdravje. Vse 
te ukrepe poznamo že od lani. Vsi varnostni in 
zdravstveni protokoli, ki jih priporoča NIJZ so 
potrebni za zagotavljanje varnega in zdravega 
učnega okolja (temeljito umivanje rok z milom 
in toplo vodo, zračenje prostorov, razkuževanje 
prostorov, površin in rok ob vstopu v šolo, noše-
nje mask na prevozih in v zaprtih skupnih pro-
storih). Preberete jih lahko sami, saj so za OŠ 
Litija v celoti objavljeni na spletni strani šole, 
učencem pa smo jih predstavili prvi šolski dan. 
Letos je novost, da se lahko učenci od 7.r. in 
učenci od 3.stopnje PPVi naprej prostovoljno 
samotestirajo na domu (teste lahko prejmejo v 
lekarni z učenčevo zdrav. izkaznico) in tako še 
dodatno prispevajo k bolj zdravim pogojem za 
učenje v šoli. Pouk načrtujemo po že znanem 
model B, ki smo ga izvajali že v lanskem šolskem 
letu. Uveljavlja pa se eno sprememba, in sicer 
vstop v šolo za starše idr. obiskovalce (govorilne 

ure, roditeljski sestanki, prireditve idr. dogodki 
v prostorih šole) je dovoljen le ob izpolnjevanju 
PCT (prebolel – cepljen – testiran) pogoja. 
Pri pouku v šoli lahko sodelujejo le zdravi učen-
ci in učitelji (brez znakov nahoda, brez povi-
šane temperature, brez prebavnih motenj in 
slabosti), zato vas prosimo, da v primeru kate-
regakoli bolezenskega znaka otrok ne pošiljate 
v šolo, ampak se posvetujete z zdravnikom in v 
dogovoru z njim opravite testiranje. Ko se otrok 
pozdravi pa lahko pride v šolo, saj se sicer v 
šoli zelo slabo počuti in obenem lahko zbolijo 
tudi drugi. To bomo morali vsi zelo natančno 
izpolnjevati. 
Vse potrebne informacije ob začetku pouka 
bodo na roditeljskih sestankih posredovali ra-
zredniki. Ukrepov in navodil si ni izmislila šola, 
niti naši zaposleni, ampak vlada RS in NIJZ, 
zato prosimo, da vsa vprašanja, pobude in pre-
dloge naslovite nanje.
Šola je zelo pomembna stvar in v njej se 
običajno dogajajo same prijetne in zanimive 
stvari: stkejo se prava prijateljstva, ljudje so 
med seboj povezani in si pomagajo, se skupaj 
veselijo in tolažijo, ko je zares hudo. Zelo bi 
bilo žalostno, da bi si to, zaradi malenkosti in 
neprijetnosti, pustili vzeti. Zato dajmo letos vsi 
v ‚šolski nahrbtnik‘ veliko veselja, zavzetost za 
delo, odkritost, pravičnost, ljubezen in spošto-
vanje do bližnjih ter pravi odnos do dela. 
V imenu kolektiva OŠ Litija, Podružnice s prila-
gojenim programom vam želim prijazen zače-
tek pouka in uspešno novo šolsko leto.

Robert FARIČ, prof., pomočnik ravnatelja
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SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE
Tako kot drugod v Sloveniji in v svetu, smo tudi fizioterapevti Zdravstvenega 
doma v Litiji obeležili Svetovni dan fizioterapije, ki je potekal v sredo 8.9.2021 
pred glavnim vhodom v Zdravstveni dom. V okvirju Svetovnega združenja fizio-
terapevtov (WCPT) je tudi Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) organizira-
lo promocijo letošnje teme »Rehabilitacija in dolgotrajni COVID«, ki je izjemno 
aktualna tema glede na to, da je vedno več ljudi, ki trpijo  posledice zaradi 

COVID okužbe. Fizioterapevti s svojim strokovnim znanjem in veščinami igrajo eno izmed po-
membnejših vlog pri rehabilitaciji prebolevnikov COVIDa. 

kaj je dolgotrajni covid?
Dolgotrajni COVID je definiran kot prisotnost znakov in simptomov, ki se razvijejo med ali 
po infekciji, povezani s COVID19 in se nadaljujejo vsaj 12 tednov. Dolgotrajni COVID lahko 
enako prizadene otroke, starejše, odrasle, ki so v dobi telesni kondiciji in tiste, ki niso. Osebe, 
ki so prebolele COVID v lažji obliki, torej doma, ali tisti, ki so bili hospitalizirani, lahko tudi 
razvijejo simptome dolgotrajnega COVIDa. Najpogostejši simptomi dolgotrajnega COVIDa so 
izčrpanost, poslabšanje stanja po naporu, težave s spominom in koncentracijo. Poleg tega so 
pogosti simptomi kot so: kratka sapa, depresija in tesnoba, tiščanje v prsnem košu, nespeč-
nost, razbijanje srca, vrtoglavica, mišična bolečina, bolečina v sklepih, slabost, izguba apetita, 
spremembe zaznavanja vonja in okusa, izpuščaji in drugo. 

kako vam lahko fizioterapevt pomaga? 
Rehabilitacija mora biti prilagojena posamezniku zato fizioterapevt postavi cilje rehabilitacije 
na podlagi različnih testov, pacientovih simptomov ter na podlagi želj pacienta. Za ustrezno 
rehabilitacijo fizioterapevt se pozanima in ugotovi dejanske vzroke simptomov, kot so: zadi-
hanost, bolečine v prsnem košu, razbijanje 
srca, utrujenost, omedlevica, vrtoglavica, 
nizka zasičenost krvi s kisikom. Spremlja-
nje srčnega utripa med dejavnostjo in v 
mirovanju ter ustrezen tempo dejavnosti 
sta lahko zelo učinkovita postopka reha-
bilitacije pri dolgotrajnem COVIDu. Fizio-
terapevt vas lahko nauči, kako spremljati 
srčni utrip. Za zmanjševanje tveganja po-
slabšanja simptomov ohranjajte vaš srčni 
utrip znotraj 15 udarcev na minuto okrog 
vašega tedenskega povprečja. 

kako si lahko sam pomagam? 
Poiščete najnižjo mejo energijskih rezerv, 
tako da vodite dnevnik aktivnosti ter simp-
tomov, ki se pojavijo pri teh dejavnostih. 
Naj bo izhodišče tista aktivnost, ki jo z lah-
koto opravite, kadar imate dober dan in ko-
majda opravite, kadar imate slab dan. Ko 
končate z vadbo, mora vam ostati še nekaj 
energije. Naučite se prepoznavati zgodnje 
znake poslabšanja stanja in takoj preneha-
ti z aktivnostjo. Dejavnosti opravite samo 
tiste, ki jih je resnično potrebno opraviti v 
dnevu. Lahko zaprosite za pomoč tudi pri-
jatelje. Naj vsakem opravilu sledi pavza. 
Aktivnosti naj bodo razdeljene na krajše, 
lažje in manjše. Delajte stvari, v katerih uživate in hkrati izboljšujete kvaliteto življenja. Naučite 
se varčevati z energijo. Naučite se počivati med dejavnostmi.
Vir: www.world.physio/wptdaywww.physio.si Zlata KAHTERAN, diplomirana fizioterapevtka

ZARJAVEL ŽEBELJ
Zgodbe in zgodbe, pa spet zgodbe.
Vesele in žalostne, poučne ali neumne.
A vse so resnične, saj v njih ne nastopajo zmaji, ne čarovni-

ce, niti hudobne vile. V resničnih zgodbah nastopajo resnični 
ljudje z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. Te ljudi obkrožajo 
vsi tisti, ki jih najdemo v vsakodnevnem življenju in imajo vse 
to, kar poznamo in potrebujemo tudi mi.

V tej zgodbi nastopa celo žebelj. Tak, kot ga poznaš ti in jaz, 
le da je bil ta žebelj star, zvit in zarjavel. Zgodba, ki jo bom 

opisala pa je taka:
V majhnem mestu je živel razcapan in sključen mož, ki je brezvoljno taval po ulicah. Po praznih 

in prašnih cestah si ga srečal sredi belega dne ali v poznih večernih urah.
Nekega dne ja ta zanemarjeni revež našel kriv in zarjavel žebelj. Odnesel ga je v svojo garažo, 

kjer je živel, in s kladivom začel udrihati po njem. Tolkel je in tolkel dokler ga ni popolnoma po-
ravnal. Potem je vzel brusni papir in ga brusil toliko časa, dokler se žebelj ni začel svetiti. Svetil 
se je tako zelo, da si je zaželel primerjave. Stopil je po novega in ga položil poleg njega. Potem 
se je zagledal v oba žeblja in presenečen ugotovil, da se stari skoraj ne loči od novega. Gledajoč 
bleščeča žeblja ga je presunila nadvse zanimiva misel o svojem življenju, ko je bil še uspešen 
podjetnik. 

Bil je poročen, imel je otroka in nje-
govo udobno življenje je teklo po usta-
ljenih tirnicah vse do …

Ja, vse dokler se ni čez noč vse obr-
nilo na glavo.

Primanjkovalo je dela, konkurenca 
tujih vlagateljev je bila vse hujša in delo 
vsak dan bolj naporno.

Ko je dokončno »zaribalo« ga je žena 
zapustila, otroka pa sta se obrnila proti 
njemu. 

Izgubil je delo in pristal na cesti.
Izgubil je hišo in pristal v garaži.
Zdaj je sključeno in utrujeno sedel na stolu in se primerjal s starim, krivim in zarjavelim že-

bljem, ki je v novi luči sijal pred njim.
V trenutku se je odločil, da bo z močno voljo in pogumom začel udrihati po svojem trenutnem 

življenju. Tolkel, brusil in pilil se je toliko časa, da si je upal poiskati novo zaposlitev. Z vztrajnostjo 
je kmalu našel primerno delo zase, s poštenim delom pa vzgled pri mnogih v podjetju. 

Razumljivo, da je njegovo življenje ponovno dobilo nov smisel. Žar v njegovih očeh je potrdil re-
sničnost te zgodbe in dokazoval, da je včasih kaj nemogočega lahko mogoče, saj je kmalu postal 
zgleden primer, kako se da z močno voljo premagati vse težave in mirno zreti v svojo prihodnost.

Mislim, da temu ni oporekati, pravzaprav ni kaj reči. V mislih imam vse mlade, vse malo manj 
mlade in vse tiste, ki so spet stopili v hrame učenosti.

Darinka KOBAL

Akcija zbiranja hrane in šolskih 
potrebščin v trgovini Lidl

V sodelovanju s trgovino Lidl 
smo prvič v poletnem času, zbi-
rali hrano in šolske potrebščine 
za socialno ogrožene družine in 
posameznike. Dobrodelna akci-
ja je traja od 1.7. – 31.7.2021. 

Vsem, ki ste darovali, se najlepše zahvaljuje-
mo! Zahvaljujemo pa se tudi trgovini Lidl za po-
moč in ustvarjanje boljšega sveta.

11.9.2021 – Svetovni dan  
prve pomoči

Poslanica predsednice Rdečega križa Slovenije 
mag. Vesne Mikuž ob Svetovnem dnevu prve 
pomoči:
V uvodu mi najprej dovolite, da se vsem pro-
stovoljkam, prostovoljcem, strokovnim sode-
lavkam in sodelavcem Rdečega križa Sloveni-
je, ob Svetovnem dnevu prve pomoči, iskreno 
zahvalim za ves prosti čas, znanja in izkušnje, 
ki jih posvečate največjemu humanitarnemu 
dejanju, to je prvi pomoči. 
Izobraževanje na področju prve pomoči je po-
memben gradbeni element zagotavljanju oseb-
ne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Ver-
jamemo, da je del osnovne splošne izobrazbe.
Svetovni dan prve pomoči obeležujemo že več 
kot dve desetletji. Z organiziranjem takšnih in 
podobnih dogodkov pri nas in po svetu naci-
onalna združenja Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca ter druge organizacije poudarjamo 
pomen prve pomoči. Med drugim zagovarjamo 
stališče, da bi morala biti prva pomoč sestavni 
del učnih načrtov že v vrtcih ter v osnovnih in 
srednjih šolah. Vlade bi morale priznati in pod-
preti vključevanje vsebin prve pomoči v izobra-
ževalne programe.
Omogočanje otrokom in mladim, da se nauči-
jo in dajejo prvo pomoč, je ena od strategij za 
doseganje varnejšega okolja in odpornosti za 
vse državljane. Znanje prve pomoči otrokom 
izboljšuje zmožnost izogibanja nevarnostim v 
vsakdanjem življenju in odzivanja v primeru ne-
varnosti. Strokovnjaki so dokazali, da se otroci 
in mladi lahko naučijo in izvajajo prvo pomoč 
ter zasnovali izobraževalno pot za vključitev 
prve pomoči v šolski učni načrt.
Vsako leto zaradi pomanjkanja pravočasne 
pomoči ali neustrezne prve pomoči umre na 
milijone ljudi ali pa pride do zapletov zaradi 
nestrokovne oskrbe. Prva pomoč, vključno z 
oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito in 
hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se 
poveča možnost preživetja.
Ob tej priložnosti ponovno pozivamo k uvedbi 
obveznega usposabljanja in izobraževanja iz 
prve pomoči v vrtcih in šolah, kar je del naše-
ga cilja za zagotovitev splošnega dostopa do 
usposabljanja o prvi pomoči v vseh življenjskih 
obdobjih. Prva pomoč je obvezen del šolskega 
učnega načrta v približno 20% držav, v katerih 

so ustanovljena nacionalna društva. Poleg tega 
je usposabljanje iz prve pomoči obvezno za 
učitelje in šolsko osebje v približno 27% držav.
Široko dostopno usposabljanje iz prve pomoči 
za otroke prispeva k izvajanju ene od resolucij 
32. mednarodne konference Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca.
“Otroci so ambasadorji prve pomoči v svojem 

lokalnem okolju.”

 III. distribucija pomoči  
iz Sklada EU za pomoč  

najbolj ogroženim
V septembru pričakujemo letošnjo 3. distri-
bucijo pomoči iz Sklada EU za pomoč najbolj 
ogroženim. Pomoč bodo starejšim, bolnim in 
socialno šibkim delili prostovoljci krajevnih 
organizacij Rdečega križa na svojih območjih. 
V skladišču na Maistrovi ulici bodo prehranske 
pakete lahko prejeli upravičenci do pomoči 
(napoteni s strani Centra za socialno delo Li-
tija). Za vse veljajo zaščitni ukrepi  razdalja 
vsaj 1,5 m med upravičenci, nošenje zaščitnih 
mask, po pomoč lahko pridejo samo zdrave  
osebe.

Srečanje starejših in mladih  
članov Rdečega križa

Krajevni odbor KORK Primskovo je v soboto 
21.8.2021 organiziral druženje po Kozjanskem 
in Štajerskem. Predsednica Marinka Vidgaj: 
Poleg starejših so se srečanja udeležili tudi 3 
mladi člani Rdečega križa. Najstarejši udeleže-
nec je štel 78, najmlajši pa 11 let. Program je 

bil skrbno načrtovan in prilagojen za starejše in 
najmlajše. V Olimju: ogled samostanskega ze-
liščnega vrta, obisk čokoladnice in stare lekar-
ne, obisk maše in pogovor s patrom o delova-
nju minoritskega samostana. Pot nas je peljala 
naprej v Deželo pravljic in domišljije h KOČI K 
ČAROVNICI – za pravljice nismo nikoli presta-
ri. Vodila nas je čarovnica – čudovito dožive-
tje. Na Jelenovem grebenu smo kar iz avtobu-
sa opazovali, kako so cesto prečkali damjaki. 

Nadaljevali smo pot v 
Šmarje pri Jelšah, kjer 
smo obiskali muzej 
baroka – voden ogled, 
in se nato podali po 
kalvariji do vrha k cer-
kvi sv. Roka, zavetnika 
kužnih bolezni – vo-
den ogled.
Na zaključno druženje 
smo se odpeljali na 
Sladko goro v Smole-
tovo gorco, kjer nas je 
pričakalo odlično šta-
jersko kosilo s sladico 
in možnostjo degusta-
cije njihovih vin.
Vsi zadovoljni in nav-
dušeni smo se srečno 
vrnili domov. Žal nam 
je le to, da je bila zara-
di omejitve (zahtevan 
izpolnjen PCT pogoj) 
udeležba nizka. 

RKS OZ Litija 

RKS območno združenje LitijaSVET ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA

ICA-EFT, osebno in poslovno svetovanje d. o. o.,  
Potok 13a, Vače; GSM: 041 356 771

SE JE OTROKU 
ZATAKNILO 

V ŠOLI?

Ne razume,  
ne zmore,  

noče?

Se upira,  
odgovarja…?

CELOSTNA  
OBRAVNAVA 

OTROK
•  Pomoč pri učnih, 

čustvenih in vedenjskih 
težavah,

• motnjah koncentracije, 

• motiviranju,

•  razlagi snovi (inštrukcije) 
– osnovna in  
srednja šola,

• šolanje na domu…

Zlata Kahteran, dipl.fiziot. pred vhodom v ZD Litija na 
Svetovni dan fizioterapije



NA ZALOGI TUDI:  OpeL Meriva 1.4 16V essentia, letnik 2008, prev. 156946 km, 
teh. pregl. 10/2021, bencinski motor, 66 kW (90 KM), 1364 ccm, 5 vrat, ročni menj. 
(5 pr.), srebrna kov. barva, 1.950,00 €; MINI - Mini Cooper 1.6 D, letnik 2009, prev. 
193000 km, diesel motor, 80 kW (109 KM), 1560 ccm, 3 vrata, ročni menjalnik (6 
pr.), kombilimuzina, srebrna kovinska barva, 5.800,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

OpeL Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Inno-
vation  Let nik: 2018, prev. 126058 km, teh. pregl. 
2/2022, diesel motor, 125 kW (170 KM), 1956 ccm, 
ročni menjalnik (6 pr.), 5 vrat, črna kov. barva, KLIMA.

14.990,00 EUR

CITrOeN C3 1.2 pureTech 83 S S  Let nik: 2019, 
prev. 71242 km, teh. pregl. 2/2023, bencinski  
motor, 61 kW (83 KM), 1199 ccm, ročni menjalnik 
(5 pr.), kombilimuzina, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

9.480,00 EUR
OpeL Mokka 1.6 CDTI enjoy  Let nik: 2017, 
prev. 89261 km, diesel motor, 100 kW (136 KM),  
1598 ccm, avt. menjalnik / tiptronic, terensko vozilo 
/ SUV, 5 vrat, srebrna kovinska barva, KLIMA.

13.480,00 EUR

peUGeOT 208 1.2 pureTech Navi  Let nik: 
2017, prev. 77258 km, bencinski motor, 60 
kW (82 KM), 1199 ccm, ročni menjalnik (5 pr.),  
5 vrat, kombilimuzina, bela barva, KLIMA.

8.680,00 EUR

OpeL Mokka 1.6 CDTI enjoy Navi  Let nik: 
2017, prev. 128647 km, teh. pregl. 9/2021, 
diesel motor, 81 kW (110 KM), 1499 ccm, ročni 
menjalnik (6 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

12.880,00 EUR
reNAULT Grand Scenic dCi 110 energy  
Let nik: 2016, prev. 119914 km, diesel motor, 81 
kW (110 KM), 1461 ccm, avt. menjalnik, eno-
prostorec,  5 vrat, temno siva kov. barva, KLIMA.

9.670,00 EUR

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

društvO uPOKOJenCev LItIJa

ZGODILO SE JE 
Kljub ne prav prijaznim časom, nam v društvu, 
predvsem pri dejavnostih, ki potekajo izven dru-
štva samega, uspeva izvajati sprejeti program, 
predvsem pohodniki in izletniki. Izpeljanih de-
javnosti je bilo v avgustu toliko, da bomo o 
dogajanjih v septembru, lahko poročali šele v 

prihodnji številki.

POHOD KRKA – AMBRUS
Prvo avgustovsko soboto smo se pohodniki DU Litija odpravili 
proti Suhi krajini. Namenili smo se prehoditi del krožne pešpoti 
»Prijetno domače«, ki povezuje dvanajst krajevnih središč v ob-
čini Ivančna Gorica. Jutranje vreme je bilo vzpodbudno, in temu 
primerno je bilo tudi razpoloženje med številnimi pohodniki.
Za ogrevanje smo se najprej ustavili v kraju Gradiček pri Krki in 
se sprehodili do izvira reke Krke. Nato nas je avtobus zapeljal do 
naselja Laze pri Krki, kjer smo se lotili vzpona po gozdni poti na 
Ciganov vrh ali Korinjski hrib (731 m), ki kraljuje nad naseljema 
Mali in Veliki Korinj, obiskovalcu pa omogoči širok razgled po 
Suhi krajini.
Po krajšem počitku in okrepčilu smo se lotili spusta do Male-
ga Korinja ter dalje do vasice Kal in končnega cilja v Ambrusu. 
Prijetna pot nas je vodila skozi gozdove, ki so nas varovali pred 
sončno pripeko, žal pa nam niso omogočili prav nič gobarskega 
veselja.
V Ambrusu nas je že čakal avtobus in nas po krajši osvežitvi in 
počitku odpeljal do Muljave. V počastitev letošnjega Jurčičeve-
ga leta smo obiskali Jurčičevo domačijo in Obrščaka, nato pa 
se, v pričakovanju naslednjega pohoda, odpravili proti domu.
 Marjana SLADIČ

POKLJUKA – PLANINA ZAJAVORNIK
Bilo je poletno jutro, 21. avgusta, ko smo se pohodniki planin-
sko pohodniške sekcije DU Litija odpeljali proti lepi Gorenjski, 
na planino Zajavornik, ki leži sredi pokljuških gozdov. 
Prvi postanek je bil na Zgornjih Gorjah, kjer smo se okrepčali 
z jutranjo kavo in se po postanku odpeljali na obširno gozdno 
področje Pokljuke.
Ko je avtobus v bližini parkirišča na Rudnem polju ustavil, smo 
peš krenili po gozdni poti sredi mogočnega smrekovega gozda, 
proti planini Zajavornik. To je prostrana travnata planota, kjer 
se pase živina. Tam stoji večje število pastirskih stanov, nekaj 
pa jih je že predelanih v vikende. Med njimi je tudi majhna sirar-
na, saj je krav in mleka tu dovolj.

S te planote se nam je ob jasnem vremenu razprostrl lep pogled 
na planino Viševnik, Mali Graški Vrh ter večino vrhov nad plani-
no Lipa. Gospodar sirarne, gospod Boris, nas je prijazno sprejel 
in nam povedal nekaj o zgodovini planine Zajavornik. Ponudil 
nam je kislo mleko, žgance, slasten sirov zavitek ter domač sir. 
Po obilni malici smo se vrnili do avtobusa ter se odpeljali do 
Rudnega polja. Tam smo se sprehodili, občudovali naravo in si 
v živo ogledali objekte, tekaške steze in table z opisanimi izho-
diščnimi potmi, ki jih je res veliko. Žal mnoge za nas niso več 
primerne.
Po vseh ogledih in prehojeni poti smo bili prijetno utrujeni in 
smo z veseljem znova vstopili v avtobus. Odpeljali smo se v Le-
sce, v gostilno Tulipan, kjer smo zaužili topel obrok in osvežujoč 
napitek. Zadovoljni in z lepimi vtisi smo se vrnili domov.

Anica MAJCEN

NA IZLETU OD ORGLARSKE DELAVNICE  
DO SREDNJEVEŠKEGA GRADU

Da so orgle največji glasbeni inštrument, nam je vsem znano. 
Najpogosteje jih občudujemo v cerkvah, z njimi pa se srečamo 
tudi v koncertnih dvoranah. Kako zahtevna je njihova izdelava, 
nato namestitev v prostor in prav nazadnje še uglasitev, smo, 
izletniki DU Litija, izvedeli 25. avgusta, ob obisku Orglarske de-
lavnice Škrabl v Brestovcu pri Rogaški Slatini. Leta 1990 jo je 
odprl Anton Škrabl, prvi izučeni orglarski mojster v Sloveniji. 
Danes je njegova orglarska delavnica ena največjih v Evropi. 
Njihove orgle je moč videti in slišati v več kot 25 državah po 
celem svetu. 
Delavnico in orgle nam je predstavil upokojenec, ki je svojo de-
lovno dobo skoraj v celoti preživel pri Škrablu. Občudovali smo 
lesene in kovinske piščali, mehove, sapnice in številne druge 
orglarske dele. 
Navdušili sta nas tudi dve prelepi lajni, ki sta krasili predstavi-
tveni prostor s fotografijami Škrablovih orgel.
Iz Brestovca smo pot nadaljevali po Kozjanskem do gradu Pod-
sreda. V Podsredi smo opazili, da svoj kraj ponosno poimenuje-
jo trg, čeprav je to srednjeveški naziv, ki v Sloveniji ni veljaven 
že skoraj 70 let. V preteklosti so se z nazivom trg ponašali le 
kraji, ki so bili deležni posebnih privilegijev. Med njimi je bila 
najpomembnejša pravica do sejmov, ki so se tukaj, po imenu 
kraja sodeč, odvijali ob sredah. Po kraju nosi ime tudi grad, za 
katerega pravijo, da je »najbolj grajski med gradovi na Sloven-
skem«. 
Pred gradom nas je sprejela lokalna turistična vodička. Pred-
stavila nam je pestro zgodovino gradu, nato pa smo se sami 
podali na raziskovanje njegovih prostorov. Grad je eden redkih 
kulturnih spomenikov romanske dobe na Slovenskem. 

Zadnja točka našega izleta je bila v Virštanju. Na turistični kme-
tiji nas je čakalo kosilo, nato pa smo bili, kot se za vinorodno 
pokrajino spodobi, povabljeni še v vinsko klet. Milka ROGELJ

SREČANJE PROSTOVOLJK ZASAVJA
V četrtek, 26. 8. 2021, je Zasavska pokrajinska zveza upokojen-
cev, s pokrajinsko koordinatorko Zasavja, gospo Jerico Laznik, 
organizirala srečanje prostovoljk Zasavja, ki delujejo v projektu 
»STAREJŠI ZA STAREJŠE«.Poleg koordinatorjev projekta, so bili 
povabljeni tudi predsedniki društev upokojencev Litija, Gabrov-
ka, Šmartno pri Litiji, Zagorja, Trbovelj in Hrastnika. Lokacija je 
bila čudovita – GOSTILNA PR ČOP na Podkumu.
Zbrali smo se ob 10. uri. Za dobrodošlico so nas postregli z ape-
ritivi, kavo in dvema pogačama. Takoj se je videlo, da bo vzdušje 
enkratno, saj smo vsi potrebovali druženje, klepet in izmenjavo 
izkušenj na terenu. Večina prostovoljk je bila v takšni druščini 
prvič, a so hitro navezale prisrčen stik.
Ker je bila predsednica Jerica Laznik odsotna, je vodenje pre-
vzela njena namestnica Nade Pintar iz Šmartnega pri Litiji. V 
uvodnem nagovoru nas je pozdravila in se prostovoljcem zahva-
lila za nesebično in srčno delo, predvsem v času pandemije, saj 
so s svojim poslanstvom kljub težkim razmeram nadaljevali in 
pomagali uporabnikom skozi celo leto. Poudarila je, naj svojo 
srčnost, izkušnje in dobra dela še naprej delijo med starejše, 
predvsem tiste, ki so osamljeni in pomoči potrebni. Po njenem 
nagovoru, je dala besedo vsem predsednikom društev. Besedo 
sta dobili tudi vodja projekta »Starejši za starejše« na ZDUSu, 
gospa Rožca Šonc in nekdanja pokrajinska koordinatorka Za-
savja Marjana Bajda.

Ko je bil uradni del zaključen, smo naredili skupinsko sliko s 
predsedniki in nato še z koordinatorji. Naše srečanje je pope-
stril ansambel Zimzelen. Skupna pesem in ples sta pripomogla 
k enkratnemu vzdušju in seveda tudi kosilo kuharskega mojstra 
Lojzeta Čopa. 
Po kosilu, pa smo imeli ogled starih objektov, katere je Lojzeto-
va mama, gospa Ija Čop, prav iznajdljivo in unikatno preuredila. 
Na šaljiv način, nam je povedala, kako se je prenove lotila in 
kakšne zapreke je doživljala. Stara gostilna služi spominom na 
zgodovino. V njej so zanimivi artikli iz preteklosti in obilo naga-
čenih živali na stenah. Kozolec, kjer so včasih sedeli gostje, je 
preurejen v »poročno dvorano«. Svinjski skedenj je preurejen v 
kopalnico s tušem in wcjem, umivalnikom in prostorom za poči-
tek. V prostor, kjer so včasih shranjevali mrvo, je nameščenih 7 
različnih »lojtrskih« voz in prav vsak je preurejen v posteljo. Na 
podstrehi tega objekta pa je dodala več kot 10 skupnih ležišč. 
Vsi smo se čudili njeni iznajdljivosti. Tudi manjši bazen, narejen 
iz starega osebnega avtomobila, je na travniku.
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Vsi presenečeni nad videnim, smo se vrnili v večnamenski pro-
stor, kjer nas je čakala sladica in znova glasba, ples in zabava. 
Hvala pokrajinski zvezi za zelo uspelo druženje v upanju, da se 
kmalu spet srečamo. Marjana KOLAR – koordinatorka SZS

USTVARJALNE DELAVNICE V LETU 2021
V spomladanskem času letošnjega leta v DU Litija zaradi epide-
mije COVID19 in posledično uvedenih epidemioloških ukrepov 
nismo izvajali ustvarjalnih delavnic na 
sedežu društva. Kljub temu pa smo čla-
nice ustvarjalnih delavnic svoje ustvar-
jalno delo opravljale doma. 
Na povabilo Kliše kluba smo v mesecu 
januarju skupaj z U3 Litija in Šmartno 
sodelovali pri projektu Dobrodelna Kliše-
jeva štrikalnica. Izdelki so bili dani na lici-
tacijo, izkupiček sredstev pa je bil name-
njen tistim starostnikom v domu Tisje, ki 
si težko plačujejo oskrbo v domu.
V okviru natečaja KTK ZDUS za rokodel-
ski izdelek na temo VSE CVETI IN DEHTI, 
smo izdelale nekaj lepih 
izdelkov iz različnih mate-
rialov. Vsi naši izdelki so 
bili razstavljeni v prostorih 
ZDUSa, do 31. avgusta 
2021.
Trenutno sodelujemo tudi 
na natečaju KTK ZDUS 
za rokodelski izdelek na 
temo OLEPŠAJMO SE, z 
izdelavo nakita iz različ-
nih materialov. 
Ker je letošnje leto kulturno leto Josipa Jurčiča, je društvo U3 
Litija in Šmartno razpisalo natečaj na temo Kozlovska sodba 
v Višnji gori. Za slednjega sta izdelka s strani našega društva 
pripravili naši ustvarjalki Zali in Marta. 
Iz vnaprej pripravljenih polizdelkov, ustvarjenih doma, smo v 
času, ko so ukrepi dovoljevali druženje do več oseb, članice 
v prostorih društva izdelale večje število voščilnic za potrebe 
društva. Delavnico izdelovanja voščilnic smo v mesecu juniju 
izvedle tudi z oskrbovanci Doma Tisje na čudovitem druženju, 
kakršnih si obetamo tudi v prihodnje.
 Vodja delavnic Helena ČEBELA

ZGODILO SE BO
POHODI

25.9. – Brkini po Kettejevi poti; 2.10. – Strunjan  Portorož; 
16.10. – Ne vemo kam

IZLETI
5.10. – V neznano
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MLADINSKI CENTER LITIJA KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

JESENSKI ČAS  
V MLADINSKEM 
CENTRU LITIJA

Očitno smo že dodobra smo za-
korakali v jesen, vsaj, če sodimo 

po jutranjih temperaturah. In tudi jesenski 
čas v MCju prinaša JESENSKI PROGRAM. 
A ne moremo, da se ne bi še malo ozrli po 
minulem poletju in uspešno izvedenem po-
letnem programu. Na športnih, ustvarjalnih 
in družabnih aktivnostih, ki jih je soustvar-
jalo več kot 15 mladih, se nam je med po-
letjem pridružilo preko 400 udeležencev v 
starosti med 8 in 29 let. V ekipi MCja smo 
izredno ponosni na izvedeni program in se z 
vsem srcem zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
ga pomagali soustvarjati, še posebej Pusto-
lovskemu parku GEOSS, Rudniku Sitarjevec 
in ekipi TICa, Društvu U3, Mestnemu mu-
zeju Litija in številčni ekipi prostovoljcev ter  
študentov.

ON LINE TEČAJ ŠPANŠČINE
Intenzivni tečaj španščine bo potekal vsak 
petek med 17:30 in 19:00 uro, prvo srečan-
je bo 8. oktobra. Načrtovanih je 15 srečanj 
oziroma 30 ur.
Tokrat smo se odločili za spletno izvedbo, 
preko orodja Zoom, da bi se lahko prijavilo 
čim več zainteresiranih, obisk pa bo omogo-
čen tudi v primeru ponovnega zaprtja Mla-
dinskega centra. Načrtovanih je 15 srečanj 
oziroma 30 ur. Cena tečaja je 30 evrov. Pri-
meren je za vse starejše od 14 let, za udelež-
bo ni potrebno predznanje španščine.
Prijave sprejemamo preko spletnega obraz-
ca dosegljivega preko sledeče povezave:
https://forms.gle/ZDDwnEoGyTdAiYdu8.
Tečaj bo izveden v primeru vsaj 8. prijav.
Tečaj bo vodila Maya Choghari, mag. hispa-
nistike in prof. pedagogike in andragogike, 
‘native speaker’ nizozemščine, ki ima že več 
kot 9 let izkušenj s pedagoškim in andrago-
škim delom, prevajanjem, prostovoljstvom in 
govori kar 7! jezikov.
Več o izvajalki tečaja si lahko prebereš na 
njeni spletni strani www.mayachoghari.com. 
Če imaš kakšno dodatno vprašanje nas lah-
ko pokličeš na 051 443 410.
dnevni center je odprt vsak delovnik med 
14:00 in 20:00 in namenjen mladim med 15. 
in 29. letom starosti. Aktivnosti, če ni pose-
bej označeno, niso primerne za mlajše od 
15. let. Vsakodnevno napoved dogajanja lah-
ko preveriš na naši spletni strani, Facebook 
in/ali Instagram profilu.
V sklopu dnevnega centra ponujamo igran-
je ročnega nogometa in pikade, druženje ob 

družabnih igrah in igranju badmintona ali 
računalniških iger. Program v dnevnem cen-
tru se prilagaja obiskovalcem in je večkrat 
organiziran adhoc. Skupaj z mladimi znamo 
ustvarjati glasbo in filme, večkrat zavrtimo 
kuhalnice, znamo se lotiti urejanja okolice ali 
celo notranjih prostorov, priznamo pa tudi, 
da znamo tudi lenariti ob ogledu kakšnega 
dobrega filma. Vzdušje in aktivnosti v dnev-
nem centru najbolje preveriš kar sam. Pridi 
nas kaj pogledat 😊
V dnevnem centru, na podlagi obvestil in na-
vodil NIJZ skrbimo: 
-  da obiskovalci in zaposleni v MC prihajajo 

zdravi, 
- da uporabljamo zaščitne maske, 
- za higieno rok, 
- za upoštevanje varne medsebojne razdalje
- za redno zračenje in razkuževanje prostorov
-  za upoštevanje pogoja PCT za vse obisko-

valce starejše od 12. let. 
V primeru pojava simptomov obolenja s CO-
VID 19 pri uporabniku_ci, ga je/ jo je mladin-
ski delavec dolžan napotiti domov. V primeru 
pozitivnega rezultata okužbe s COVID 19, pro-
simo, da o tem obvestiš vse osebe, s kateri-
mi si bil_a v stiku v obdobju 2 dni. Prav tako 
prosimo, da o tem obvestiš tudi mladinskega 
delavca. 
V primeru inšpekcijskega nadzora morajo obi-
skovalci starejši od 12 let predložiti dokazilo o 
izpolnjevanju pogoja PCT. 

VEČERNO GIBANJE  
Z MC-JEM

Oktober je čas, ko mladinci svojo rekrea-
cijo prestavimo v notranje prostore. Vsaj v 
»starih časih« je bilo tako, in mi, večni op-
timisti, napovedujemo novo sezono Večer-
nega gibanja z MCjem. Začnemo v sredo, 
8. oktobra, v telovadnici Gimnazije Litija 
se razmigavamo med 17.30 in 19.00. Veči-
noma igramo odbojko, pomerimo se tudi v 
badmintonu ali kakšenm drugem športu. Saj 
veš kaj pravijo, zdrav duh v zdravem telesu.  
Join us! 😊
Pred začetkom, prosimo preveri informacijo 
o rekreaciji na naši spletni strani, ker se do 
oddaje prispevka, žal še ni vedelo kakšna 
pravila bodo v oktobru veljala za obiskoval-
ce športnih rekreacij in ali bodo le-te sploh  
mogoče.

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

PONED. 4.10.2021, ob 16.uri

AKTIVNO V JESEN
Na Klišeju smo z 9. septembrom začeli z enoletnim projektom KlišaiD – skoči 
na Kliše po moč, v okviru katerega ti nudimo brezplačne pogovore s sveto-
valko Heleno Ditar, spec. psihoterapije. Individualna svetovanja bodo potekala 
ob četrtkih (ura po dogovoru), posamezen pogovor oziroma svetovanje traja 50 
minut in je zaupne narave. Če si v stiski, nas kontaktiraj na klise.aid@gmail.

com, da se dogovorimo za termin ki ti najbolj ustreza. Tudi če potrebuješ samo pogovor.

POVABILO K SODELOVANJU
Tudi za sezono 2021/22 je Kulturnoume-
tniško društvo Jevnica pripravilo raznovrstne 
kulturne dejavnosti, k sodelovanju in ude-
ležbi katerih vabi krajane pa tudi druge za-
interesirane občane. Poleg spodaj naštetih 

dejavnosti so možne tudi druge oblike kulturnoumetniškega 
delovanja, kar bo odvisno od odzivnosti in pobud krajanov. Za 
dodatne informacije lahko pokličete telefonski številki 041 804 
062 (Jože Gorenc) ali 041 739 966 (Sonja Mlakar), sporočite 
lahko tudi pripravljenost za delo in pobude (enaslov: kudjev-
nica36@gmail.com). Imamo tudi novo spletno stran: https://
www.srcemepovezuje.si/kudjevnica/.
1. Mešani pevski zbor kud jevnica, ki ga vodi Barbara Mau-
rer, želi med svoje vrste pritegniti čim več mlajših pevcev. Zbor 
ima raznovrsten repertoar in gostuje po številnih krajih doma in 
v tujini. Vaje so ob četrtkih od 19.00 do 20.30 ure. Informacije 
na tel.: 041739966 – Sonja Mlakar.
2. Mešani pevski zbor Miha vahen, ki ga vodi Natalija Šu-
štar, nadaljuje tradicijo zborovskega petja v Jevnici. Zbor goji 
predvsem ljudsko pesem, s poudarkom na ohranjanju tradicije 
kraja. Vaje so ob ponedeljkih od 19.00 do 21.00 ure. Informa-
cije na tel.: 041804062 – Jože Gorenc.
3. plesna skupina rondo vabi k sodelovanju otroke od 3. leta 
dalje. Urnik plesnih vaj bomo posredovali naknadno. Informa-
cije pri mentorici Manji Ostrež Ravnikar na tel: 041227728.
4. Poučevanje kitare bo individualno, vpis in termin za vaje 
po dogovoru. Informacije pri mentorju Štefanu Kokalju na tel.: 
051339323.
5. telovadba za hrbtenico bo pod strokovnim vodstvo ga. 
Katje Šifrar potekala ob sredah ob 19.30. Letos nadaljujemo 
z jutranjo vadbo, ki bo ob torkih ob 8.00 v športnem parku v 
Jevnici, v primeru slabega vremena pa v dvorani. Informacije na 
tel.: 068126985  Marta Novak.
6. Bobnarski tečaj se bo izvajal na tradicionalnih afriških tol-
kalih, ki bodo za tečajnike na razpolago brezplačno. Vaje bodo 
potekale ob torkih od 18.15 – 19.15. Informacije pri mentorju 
Issiaki Sanou na tel.: 041340659.
7. Poučevanje klavirja in orgel bo individualno, vpis in termin 
za vaje po dogovoru. 

Informacije pri mentorici Katarini Trček Marušič na tel.: 031
771887.
8. Vse zainteresirane vabimo k sodelovanju v dramsko-reci-
tatorski sekciji. Vaje potekajo ob četrtkih od 19.30 – 21.00. 
Informacije pri mentorici Ireni Režek na tel.: 051385838.
9. Vabimo vas na tečaj šivanja, ki ga bo vodila izkušena in 
priznana pedagoginja, ga. Helena Hercigonja. Cena 20urnega 
tečaja je 50,00 EUR. S tečajem pričnemo 22. septembra, od 
17.00 – 22.00 ure v Jevnici. Število mest je omejeno.
Več informacij na tel.: 041739966 – Sonja Mlakar.
Delo sekcij bomo prilagajali glede na usmeritve in priporočila 
NIJZ zaradi virusa COVID 19.
  KUD Jevnica

PIKNIK DU SLOGA
V nedeljo 29.8.2021 smo na Goliščah priredili srečanje – piknik za člane društva upokojencev 
»Sloga« Jevnica. Piknika se je udeležilo 60 članov.
Prisotne je z nagovorom pozdravil predsednik društva Ludvik Jamšek in vsem zaželel prijetno 
druženje.
Razvilo se je prijetno razpoloženje, saj po dolgem času omejevanja (zaradi epidemije), ni 
bilo pogojev za srečanja. Za veselje in tudi kakšen ples, nas je ogrel mladi harmonikaš Luka. 
Grelo nas je poznopoletno sonce in prav prijetno je bilo druženje po dolgem času. Vmes se 
je nabralo mnogo zgodb, ki smo jih delili med seboj.
Takih in podobnih druženj si še želimo, saj smo odhajali domov z veseljem na obrazih, ter 
mogoče vsaj za kratek čas pozabili na vsakdanje skrbi in tegobe. Dragica CEGLAR

KGZ LITIJA z.o.o.
Valvazorjev trg 3, 1270 LITIJA

V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca na delovno mesto 

PRODAJALEC V TEHNIČNI TRGOVINI (m/ž)
OPIS DELOVNEGA MESTA:
•	prodaja	blaga	v	tehnični	(kmetijski)	prodajalni
•	svetovanje	kupcem
•	priprava	blaga	za	prodajo	in	urejanje	prodajnih	polic
•	skrb	za	določene	blagovne	skupine
•	prevzem	in	izdaja	blaga	iz	skladišča

KAJ	PRIČAKUJEMO
•		najmanj	V.	stopnja	izobrazbe	trgovske,	kmetijske	ali	druge	smeri
•	poznavanje	trgovinskega	poslovanja
•	najmanj	1	leto	delovnih	izkušenj	
•	opravljen	izpit	za	voznika	viličarja
•	urejenost,	natančnost	in	zanesljivost
•		zaželeno	je	poznavanje	tehničnega	in	kmetijskega	blaga

KAM	PONUJAMO:
•	zaposlitev	za	nedoločen	čas	s	6	mesečnim	poskusnim	delom

Rok	za	prijavo:	08.10.2021

Pisne	prijave	pošljite	na	naslov:	
KGZ Litija z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija 
oziroma na naslov: info@kgz-litija.si

Klišejevci smo se v začetku meseca septembra mudili na trajnostnem festivalu, v soboto 11.9., 
v starem mestnem jedru Litije, na Valvazorjevi ulici, katerega smo soorganizirali z Društvom Loj-
tra in Knof so. p. V celodnevnem dogajanju na stojnicah, kjer so se predstavljali najrazličnejši 
pridelovalci in predelovalci trajnostnih izdelkov ter izvajalci trajnostnih vsebin smo poskrbeli za 
številčno občinstvo trajnostnega načina življenja in delovanja v lokalnem okolju. 
V četrtek, 16.9. smo se srečali na sedežu kluba, kjer smo v projektu Zgodbarjenje (ang. sto-
rytelling) gostili Edino in Jana, znana pod imenom live 2 Quest. Edina in Jan sta nam predstavila 
leto in pol svojega življenja in dela na Novi Zelandiji, o svojih sprehodih ob vulkanih in ledenikih, 
nabiranju kivijev, prodajanju sladoleda in vseh prijateljstvih, ki sta jih stkala na svoji poti.
Takoj naslednji dan pa smo sodelovali na medgeneracijskemu festivalu in sicer v petek 17.9., z 
delavnico Kreativnost in iskanje idej, pod okriljem Zveze ŠKIS. Na delavnici smo spoznali različne 
tehnike kreativnega razmišljanja in dejavnike, ki nas spodbudijo k tovrstnem razmišljanju, poleg 
tega pa smo preko praktičnih primerov spoznali kateri načini iskanja idej so najbolj učinkoviti. V 
soboto 18.9. pa smo se pridružili še na stojnicah, kjer smo predstavljali naš klub in njegovo delo-
vanje ter dijakom in študentom omogočali vpis oziroma podaljševanje članstva za novo šolsko leto.
Tretji vikend v mesecu pa je bil zaznamovan v timskem duhu, saj se je naša ekipa podala na mo-
tivacijski vikend v Idrijo, kjer smo poleg utrjevanja medsebojne povezanosti in grajenja ekipe 
družili, spoznali kako sprejemati in razreševati konflikte ter kako izboljšati komunikacijo v ekipi, 
ki je ključnega pomena v delovanju Klišeja.
Kliše lepo vabi vse dijake in študente k včlanitvi v klub ali pa k podaljšanju članstva. Oboje storite 
tako, da prinesete potrdilo o šolanju oziroma potrdilo o vpisu. Članstvo boste lahko podaljšali 
v prostorih KLIŠEja kot preko spleta. 
Ob tem ne pozabite, da so prostori KLI-
ŠEja odprti med uradnimi urami vsak 
ponedeljek, sredo in petek od 17.00 do 
20.00. Šolsko in študijsko leto bo za-
gotovo zanimivo s KLIŠEjem, saj vam 
bo članstvo prineslo tako ugodnosti pri 
vseh Klišejevih dogodkih od izletov, no-
rih zabav do športnih aktivnosti, kot ugo-
dnosti fotokopiranja in vezave, inštrukcij 
ter cenejše letne članarine v knjižnici 
Litija, popust v optiki Manja, popust v 
trgovini iz druge roke Stara šola in še in 
še. Vsem dijakom in študentom želi-
mo uspešno šolsko leto!
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

LETOVANJE NA BRAČU
Brez dodatnih, nam že dobro 
znanih omejitev, smo dočakali 1. 
september, vsem bolj blizu kot 
prvi šolski dan za osnovnošolce 
in dijake srednjih šol. Članom 

Medobčinskega društva invalidov občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, pa je skozi poletje ta datum 
odzvanjal v glavi, saj nam skoraj do konca me-
seca avgusta ni bilo znano, ali bomo po dveh 
letih prvi dan septembra lahko skupaj odpoto-
vali na tudi za nas zasluženi dopust. Organiza-
tor letošnjega poletnega dopustovanja je bila 
Turistična agencija Travel Tilago, katere lastnik 
je dolgoletni prijatelj našega društva gospod 
Lovre Gačina. Od logistike, do nastanitve in 
zagotovitve vodičaanimatorja, je bila njegova 
skrb. 
Končno se je zgodilo in dva avtobusa s 107 
potniki sta v zgodnjih jutranjih urah krenila 
proti cilju. Če se psihično pripraviš na dolgo 
potovanje, le to tudi mine brez posebno težkih 
naporov. Izredna ugodnost je bila, da sta nas 
ista avtobusa pripeljala od Litije, z vso nalože-
no prtljago, pa vse do cilja, Bola na otoku Bra-
ču. Da smo se od Splita do Supetra na otok 
Brač peljali s trajektom, pa daje potovanju še 
poseben čar in vmesno sprostitev. 
V okviru hotela Bonace smo bili razporejeni v 
depandanse. Center druženja je bil vsekakor 
bazen hotela, opremljen z ležalniki, točilnico, 
terasami z mizami in stoli ter prireditvenim pro-
storom. Ne daleč stran od bazena pa so nas v 
lepo urejeni jedilnici več kot razvajali s svojimi 
kulinaričnimi dobrotami.

Del udeležencev letovanja z vodičem  
Dejanom na »Zlatnem ratu«

Morje s prekrasno obalo pa je bilo nekaj de-
set metrov oddaljeno od našega hotela. Plaža 
se razprostira slabe dva kilometra od mesta 
Bola, pa vse do znamenite plaže Zlatni rat. Ve-
šči pohodniki so si lahko na vsej dolžini plaže 
izbirali prečudovite kotičke za nemoteno kopa-
nje, manj vešči pohodov, pa smo se podali čim 
bližje in kljub temu uživali v sicer svežem, toda 
kristalno čistem morju. 
V času dopustovanje nas je k aktivnostim 
spodbujal animator gospod Dejan Cizelj, do-
mačin Brežic. Od sprehoda vzdolž plaže, do 
vsakodnevne jutranje telovadbe, je organiziral 
tudi dva izleta. Prvi je bil z avtobusom po oto-
ku, kjer smo obiskali klesarsko šolo, ki obde-
luje svetovno znani Brački kamen. Drugi izlet 
pa je bil z ladjo na sosednji otok Hvar v mesto 

Jelsa, kjer smo imeli priložnost ogleda kraja le-
tovanja, ki je žal lani odpadel. 
Za popestritev dveh večerov so poskrbele čla-
nice in člana plesne skupine Bizonke, ki od 
letos dalje delujejo v okviru našega društva. 
Resnično so nas navdušili s svojimi plesnimi 
kreacijami. Razveselili so nas zvoki country 
glasbe in njihova usklajenost izvajanja. Sami 
so bili sicer bolj kritični do svojega nastopa, 
nam dopustnikom in tudi ostalim gostom ho-
tela pa so le še polepšali že tako prijetne vtise 
letošnjega počitnikovanja. Hvala jim in le še 
tako naprej!

Udobje za razvajanje pred hotelom

Običajno smo ob koncu letovanja med dopu-
stniki razdelili anketo o vtisih in predlogih po-
sameznikov. Letos se za to nismo odločili, saj 
je bil splošni vtis več kot pozitiven zaradi prija-
znega osebja, čistoče, izredne ponudbe hrane 
in pijače, dobre postrežbe in še pika na »i«  le-
pega vremena in čistega morja. 
Kako bo drugo leto? Bojimo se, da za takšno 
ceno letovanja na tako visokem nivoju ne bo 
mogoče organizirati. Težko bi tudi našli nasta-
nitev, podobno letošnji z nam dostopno ceno, 
ki pa naj ne bi bila bistveno višja od letošnje. 
Rešitev bi bila morda le v povečanem števi-
lu letovalcev, tam okoli 200. V sodelovanju z 
isto agencijo bi za določeno število poskrbel 
tudi gospod Lovre. Njegovi agenciji izredno 
zaupamo, saj ni bojazni, da nam ne bi vrnil 
že plačanih akontacij v premeru neizvede-
nega letovanja in bi se zato lahko že v prvih 
mesecih prihodnjega leta dogovorili za ugo-
den aranžma in tako kot letos z njim sklenili  
pogodbo. 
Naši vzpodbudni načrti pa so vsekakor odvisni 
od epidemiološke situacije, ki je v času pisanja 
tega članka z dneva v dan slabša. Upajmo na 
najboljše!  Vera BRIC

Ribolov
Pri naši ekipi ribičev je prišlo do spremembe v 
vodenju le te, saj je vodenje prevzel g. Slavko 
Šinkovec. Ekipa se je prilagodila zahtevam Ri-
biške zveze Slovenije in tako uspešno izvedla 
ekipno tekmovanje ribičev pod vodstvom no-
vega vodje.

Klekljanje
Klekljarska skupina Žabice vabi vse zaintere-
sirane, da se vpišejo na začetni/nadaljevalni 
tečaj klekljanja, ki bo potekal vsak četrtek ob 
16.30 do 19 ure v prostorih MDI LitijaŠmar-
tno. Več podrobnosti lahko dobite v pisarni 
društva ali na tel št. 041 854 604.

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

V društvu smo vam pripravili aktivnosti za jesen v upanju, da ne bo kakšnih novih 
presenečenj glede epidemije Covida. 

OBVESTILA
MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA,  

HOLESTEROLA IN TRIGLICERIDOV
Meritve se bodo izvajale v sredo 6.10.2021 od 8.00 do 10.00 ure v pisarni društva.

PREDAVANJE
V ponedeljek, 4.10.2021 ob 16.00 bo predavanje z naslovom »PERIFERNA ARTERIJSKA BOLEZEN 
IN GLEŽENJSKI INDEKS« v Knjižnici Litija, Parmova 9, 1270 Litija. Predavala bo ga. Marjana Čuk, 
dipl. ms. Po predavanju bo opravila meritve gleženjskega indeksa vsem zainteresiranim. Meritev 
gleženjskega indeksa traja do 10 min in je tako kot predavanje brezplačno. Vse zainteresirane za 
meritve gleženjskega indeksa prosimo, da se predhodno naročite do 29.9.2021. 

POHODI
SEPTEMBER Pohod vodi:

23.9.2021 Mirna – debenec (avtobus) 
odhod ob 8.00 uri, prijave en teden pred odhodom Pavli Jože 

30.9.2021 Velike Lašče – Kamni Vrh - Dobre Polje (avtobus) 
odhod ob 7.00 uri, prijave en teden pred odhodom Hauptman Alojz 

OKTOBER Vodja pohoda

7.10.2021 kras – lokvice (avtobus)
odhod ob 7.00 uri, prijave en teden pred pohodom Hauptman Alojz

14.10.2021 Ljubno ob Savinji – koča na travniku, (avtobus)
odhod ob 7.00 uri, prijave en teden pred pohodom Pavli Jože

21.10.2021 kal – ostri vrh – babe (avtobus) 
odhod ob 7.00 uri, prijave en teden pred pohodom Hauptman Alojz

28.10.2021 Moravče – Laze – javorski Pil, (z rednim avtobusom)
odhod ob 8.15 uri, prijave en teden pred pohodom Pavli Jože

TELOVADBA
Telovadba bo potekala ob sredah od 19:00 – 20:00 ure v Športni dvorani Litija, pod strokovnim 
vodstvom vaditeljice. Prva telovadba je predvidena 22. septembra.

PLAVANJE
Plavanje bo potekalo vsako sredo od 16:00 – 17:00 ure, v Dvorani Pungrt Šmartno pri Litiji, pod 
strokovnim vodstvom vaditeljice. (Od 15.9. dalje)

USTVARJALNE DELAVNICE
Prva ustvarjalna delavnica je predvidena v torek, 28. septembra, ob 9.00 uri v društveni pisarni.
Pridružite se nam! 
V mesecu oktobru smo za člane in njihove svojce organizirali edukativno okrevanje. Prijave so 
možne do 4.10.2021:

EDUKATIVNO OKREVANJE
terMe krka - šMarješke toplice 17.10. – 24.10.2021

Hotel Šmarjeta **** 17.10. – 24.10.2021 Turistična taksa (8 dni/7 noči)
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 329,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 413,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €

terMe krka - dolenjSke toplice 17.10. – 24.10.2021
Hotel Kristal **** 17.10. – 24.10.2021 Turistična taksa (8 dni/7 noči)
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 329,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 413,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €

V Hotelu Šmarjeta in Kristal lahko uveljavljate tudi turistične bone, v kolikor jih še niste po-
rabili. 

V zakonu je določena prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega 
kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunaj-
zakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi 
zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji prispeva rednim članom 50,00 €, podpornim članom 
pa 25,00 € enkrat v letu. Članom katerim mesečni dohodek znaša manj kot 450,00 €, prispeva 
društvo 100,00 € enkrat v letu (potrdilo o prihodku je priloga ob prijavi za okrevanje). 
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih nijZ. Pri dodatnih omejitvah, za katere 
upamo, da jih ne bo, vse aktivnosti odpadejo.
ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne aparate in merilne lističe ter lancete. Lahko nas 
predhodno pokličete, da vam pripravimo vse kar potrebujete. V društvu smo vedno prisotni ob 
uradnih urah v ponede-
ljek in sredo od 8.00 do 
11.00 ure, dosegljivi smo 
na naših telefonih 031 
777 153, 031 777 154, 
01 898 15 84, ostale dni 
v tednu pa na mobilnem 
telefonu 031 777 154 in 
na elektronski pošti dru-
stvo.dia.litija@siol.net. 
Obiščete nas lahko tudi 
na našem Facebooku in 
prenovljeni spletni stra-
ni: www.diabetikilitija-
smartno.com

Društvo diabetikov  
Litija in Šmartno pri Litiji

Mihaela AMRŠEK,  
predsednica 

DOM TISJE

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ V DOMU TISJE
Skupine za samopomoč starih ljudi imajo v Sloveniji že dolgo tradicijo. Prve skupi-
ne so nastale v osemdesetih letih na Primorskem. V Domu Tisje smo prve skupine 
formirali pred dobrimi petnajstimi leti, ko so se usposobile prve voditeljice za vo-
denje skupin. Skupine za samopomoč so v Sloveniji 
kot nekakšno gibanje za dobre medgeneracijske od-

nose in prispevajo k dobremu psihofizičnemu počutju stanovalcev 
in s tem tudi k zdravemu in kakovostnemu staranju. 
Skupina stanovalcu nudi varen prostor za pogovor, kjer je človek 
lahko pristen v svojih občutjih in izražanju mnenj. Preko tega posa-
meznik dobi občutek, da je pomemben, da njegovo mnenje šteje. 

V skupini nihče ne ostane prezrt 
in vsak dobi priložnost, da pove 
kar želi.
V enoti Litija deluje 7 skupin za 
samopomoč, ki jih vodijo in orga-
nizirajo usposobljeni voditeljski 
pari. Skupine se redno sestajajo 
zaradi medsebojne podpore. Stanovalec se po svojih željah 
lahko vključi v skupino, katere glavna dejavnost je pogovor. V 
skupini se obravnavajo različne življenjske tematike ter druge 
zanimive in koristne vsebine, ki člane med seboj povezujejo, da 
se vsak sodelujoči počuti sprejetega, slišanega in cenjenega. 
To pa so občutki, ki jih vsak starostnik še kako potrebuje.

 Poleg tega v skupinah radi tudi zapojemo, beremo, se ukvarjamo z različnimi kreativnimi tehni-
kami, praznujemo rojstne dneve članov, obeležimo različne praznike, še posebej pa prisluhnemo 
različnim zanimivim gostom.
»Ne verjamem, da je smisel življenja; BITI SREČEN. Mislim, da je smisel življenja BITI KORISTEN; 
ODGOVOREN in SOČUTEN. Predvsem, pa je smisel življenja biti nekomu pomemben: biti drugemu 
v oporo, zavzemati se za nekaj in poskrbeti, da je svet zaradi tvojega življenja boljši.«
(Leo C. Rosten) Klavdija ZUPANČIČ
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KLOBASA POKAL 2021
Člani Aerokluba Milan Bori-
šek Litija  Šmartno smo v 
soboto 4.9.2021 pripravili 
srečanje letalskega mode-
larstva na Zgornjem Logu 

znanega pod imenom »Klobasa pokal«. Lep 
sončen dan je privabil številne modelarje. 
Priprave na srečanje so se pričele že v zgo-
dnjih jutranjih urah tako, da so lahko najbolj 
vneti modelarji takoj prikazali svoje spretno-
sti z modeli in maketami letal, helikopterjev 
in dronov. Na nebu smo lahko opazovali 
manjša in velika letala z motorji na notranje 
izgorevanje in električnimi motorji, pa tudi 
modeli jadralnih letal so navdušili s svojo 
eleganco in hitrostjo. Največ pozornosti je bil deležen modelar z letalskim modelom s pulzo reak-
cijskim motorjem, ki je prava posebnost in redkost v modelarstvu. Za zagon motorja je potrebno 
kar nekaj spretnosti in potrpežljivosti, ko pa se zažene, pa poudari svojo prisotnost z zvokom, ki 
je slišen daleč naokrog. Večina modelarjev je odnesla domov nepoškodovane modele, nekateri 
pa bodo imeli kakšno urico modelarskega veselja. Srečanje se je zaključilo s podelitvijo pokalov 
in tradicionalnih klobas, ter v želji, da se naslednje leto zopet vidimo. AK Milan BORIŠEK

RAJSKA DEŽELA OB DRAVI,  
Dobrote kmetij na Dravskem in Ptujskem polju
V Društvu podeželskih žena in deklet Polšnik smo organizirale strokov-
no ekskurzijo v soboto 24. julija v Rajsko deželo ob Dravi. ta dan je tudi 
letošnje poletje minilo brez naše tradicionalne prireditve Kmečki dan. 
Zato smo se v društvu dogovorile, da si gremo ogledat kmetije z do-
polnilnimi dejavnosti na dravskem polju, rodovitne ravnine na desnem 
bregu drave, ki jo omejujejo pohorje, dravinjske gorice in haloze.
Ob poti pri Ptuju se nam je pridružila vodička Sonja Krajnc, s katero sodelu-

jemo že več let. Najprej smo se odpeljali na Zabavno kmetijo Murko na Zgornjo Hajdino. Svoje 
prostore oddajajo v najem za razna praznovanja oz. predavanja za različne generacije, v njih 

organizirajo delavnice za otroke, otroci 
lahko pomagajo pri hranjenju živali in 
ob tem spoznavajo delo na kmetiji. Ga. 
Mateja nam je ponudila okusne doma-
če buhteljne, sokove in kavico.
Naslednji postanek je bil na družinski 
Kmetiji Selinšek, ki je vir polnovredne-
ga mleka in kraj, kjer se domače suro-
vine spremenijo v izdelke z domačim 
okusom. Imajo okoli 45 krav molznic. 
10% pridelanega mleka predelajo v 
mlečne izdelke, ki jih dostavljajo v bli-
žnjo šolo, vrtec, gostilne, hotel, dom 
za starejše, veliko pa prodajo tudi v 
domači trgovinici. Ponudili so nam jo-
gurte z različnimi okusi (celo s peče-
nim jabolkom, ki spominja na jabolčni 
štrudelj), sveže in zorjene sire iz 100 
let stare kleti.
Pred naslednjim obiskom smo imeli 
kratek postanek na Ptujskem jezeru, 
ki je največje slovensko umetno jeze-
ro in se nahaja na reki Dravi. Jezero je 
tudi uradno registrirano pristanišče. 
V Oljarni Korošec smo imeli možnost 
kupiti njihovo doma pridelano kvalite-

tno in večkrat nagrajeno bučno ter 
solat no olje.
Okusno kosilo so nam pripravili na 
Turistični kmetiji Sonje Ozmec, ne-
koč znana tudi kot „Šebekova do-
mačija“. Kmetija ima v lasti 5.500 
trt, iz katerih pridelajo vino in sok. 
Ogledali smo si lesarko delavnico 
in muzej. Ob tem nam je ga. Sonja 
povedala, da je vse, kar je lesene-
ga v hiši in okoli nje prišlo izpod 
rok njenega sina in moža, oddajajo 
apartmaje.
Seveda pa smo dan v deželi ob 
Dravi zaključili z obiskom ene od 
vinskih kleti, Penina Cvitanič. Tam 
smo poskusili penino Klasik, Qua-
tro ter dišečo in sladko Jurko.
Čeprav se kmetijstvo opušča, so 
nam dani ogledi ponudili vpogled v 
dodatne možnosti na kmetiji, kjer 
se daje prednost kvaliteti, pristnim 
okusom izdelkov, predvsem pa 
ljubezni do ohranitve kmetije in 
domačega imena. Tako smo se 
polni lepih in dobrih odtisov s po-
stankom na Trojanih s prijaznim 
šoferjem Boštjanom vrnili domov.

Predsednica Društva podeželskih 
žena in deklet Polšnik

Izabela NOGRAŠEK

PEVCI MOPZ POLŠNIK NA PECI (2125 m) 
K sreči se je koronska kriza toliko 
umirila, da smo pevci Moškega 
pevskega zbora Polšnik tudi letos 
izvedli planinski pohod, tokrat na 

Peco, Koroško goro, ki meji na Avstrijo.
Sončni zahod je ponujal lepe razglede po ko-
roških grebenih in grapah, nam pa se je že 
mudilo proti koči, da nas ne ujame noč. Lepa 
gozdna pot in malo plezanja čez korenine in že 
smo bili pri tabli, kjer piše, da je čas za pesem. 
Med potjo smo s pesmijo prijetno presenetili 
nekaj pohodnikov, ki so se vračali z gore, v kra-
ljestvu kralja Matjaža.
Zbudili smo se v prijetno jutro, ki je vabilo na 
plano. Po hotelskem zajtrku smo kmalu zbrali 
pred kočo in se pripravili za odhod na vrh. S 
pesmijo smo pozdravili prve pohodnike, ki so 
že zgodaj prihajali na sončne višave.
Pot proti vrhu Pece ni zahtevna, gre pa gor in 
gor. Pri premagovanju višine nam je pomagalo 
krasno vreme, lepi razgledi v dolino in po okoli-
ških vrhovih. Prijetna spodbuda je bil tudi odziv 
na naše petje  številnih pohodnikov ki so nas 
že srečevali ali prehitevali. In po nekaj zavajajo-
čih kucljih smo dokaj hitro prispeli na naš cilj. 
Krasen razgled nazaj in na avstrijsko Koroško. 
Zaradi močnega vetra smo umaknili v zavetr-
no kotlinico, kjer smo se okrepčali. Potem pa 
pesem. Številni planinci so stali okrog nas, v 
zraku so bili mobiteli. Celo kak prispevek bi pa-
del za koncert na vrhu, vendar če bi nastavili 

klobuk, bi ga veter odnesel.
Na poti navzdol so nas zmotili še mnogi poho-
dniki, med njimi tudi nekaj znancev, največje 
presenečenje pa Marija (Fojkarjeva), ki nas je 
predlani gostila v Berlinu. Ni šlo brez pesmi na 
vsakem lepšem ovinku.
Privoščili smo si še topel obrok (vse od jote, 
pasulja do ričeta je bilo zelo dobro), potem pa 
slovo od prijetnih in navdušenih gostiteljev. S 
pesmijo smo se poslovili od planine.

Eni so hiteli domov, drugi pa smo se zapeljali 
preko Prevalj na Ravne, kjer smo se sprehodili 
po parku gradu Guštanj, potem pa se zapelja-
li še do Ivarčkega jezera. Oživljena turistična 
znamenitost ne ponuja kaj posebnega, zato 
smo se usmerili proti Velenju, kjer smo si za 
ohladitev privoščili sladoled.
Prijetno pevsko druženje je bila prava spodbu-
da za kulturno ustvarjanje, takoj ko popustijo 
zdravstvene omejitve. Stane KMETIČ

ODLIČNO ŠPORTNO VZDUŠJE NA NOGOMETNEM  
TURNIRJU NA POLŠNIKU

V petek, 20. avgusta 2021 je na asfaltnem igrišču na Pol-
šniku potekal zanimiv in zelo napet nogometni turnir. Po-
merile so se 4 ekipe: TepePolšnik, Konjšica, Mamolj in 
Velika Preska. Razburljivih trenutkov ni manjkalo in ekipe 
so pokazale odlično nogometno znanje. Po mnogih letih 
je zmaga pripadala „domači“ ekipi Mamolja. Po prostih 
strelih je premagala ekipo Konjšice, ki so letos prehodni 
pokal žal morali predati. Tekme je sodil Sašo Pantič. Če-
stitke odlični ekipi Mamolja, ki navdušila domače navija-
če ter seveda tudi ostalim ekipam, ki so se športno borile 
za pokal. Predsednik Športnega društva Polšnik Aljaž Po-

vše je poskrbel, da se tradicija izvedbe turnirja nadaljevala tudi v tem letu – HVALA! Zahvala pa 
tudi Manci Petrič, Juliji Petrič, Hani Viti Simončič in Mii Vozelj za pomoč pri izvedbi. Na igrišču in 
na tribuni je vladalo odlično športno vzdušje in vsi smo bili veseli tovrstnega dogodka ter želimo 
si, da jih bo v prihodnosti še veliko. Mateja SLADIČ Vozelj
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KNJIŽNICA LITIJA

Poletne ustvarjalnice
Letos smo za razliko od lanskega 
poletja lahko izvedli nekaj pravljič-
nih sredinih ustvarjalnic. Zaradi 

pogoja PCT, oziroma zagotavljanja mehurčka, 
so nas obiskovali otroci iz vrtcev. Na štirih de-
lavnicah je sodelovalo okrog 60 otrok z vzgoji-
teljicami. Otroci so spoznavali živali s pomočjo 

projekcije, pravljice in izdelovanja. Zagotovo so 
izvedeli kaj novega o gosenici, mački in ping-
vinu. Hvala vsem za sodelovanje – zgodbe in 
knjige nas vedno lepo povezujejo.

Poletavci
Projekt Poletavci se je zaključil v prvi polovi-
ci septembra. Odziv je bil manjši kot prejšnja 
leta, ko smo imeli okoli 80 sodelujočih, a raz-
veseljuje dejstvo, da se število sodelujočih 
knjižnic povečuje, in tako tudi bralcev. V litij-
sko poletavsko jato smo zajeli 40 Poletavcev in 
okrog 10 NajPoletavcev. Vsem se zahvaljujemo 
za sodelovanje. Veseli nas, da je bila knjiga nji-
hova počitniška spremljevalka! 

Knjiga je lepo darilo
bolj ko je komat okrancljan, bolj konj z 
veseljem vleče je knjiga,v katero smo vklju-
čili pripovedi o furmanstvu in delu s konji več 
kot 70 ljudi. Zaradi svojega širšega pomena 
je na voljo tudi v litijskem in šmarskem TICu 
in v obeh knjižnicah. Knjiga je primerno dari-
lo za vse, ki radi ohranjajo spomine na prete-
klost, dediščino, na prizadevanje in delo svojih 
očetov, mam, dedov… Predstavitev knjige ter 
zanimive dejavnosti v njej pa v tem šolskem 
letu kot pedagoško uro ponujamo tudi osnov-
nim šolam Občine Litija in Občine Šmartno  
pri Litiji. 

PravljiČas
Z jesenskim časom širimo sodelovanje z lokal-
no ETV televizijo, po že večletni redni oddaji 5 
minut za knjižnico bomo vsak teden lahko pri-
sluhnili pravljici. To oddajo smo poimenovali 
PravljiČas, otroci bodo pravljici lahko prisluh-
nili vsak petek, ob 19.15 uri pred informativno 
oddajo. Vsebine ETV HD so na voljo pri različ-
nih ponudnikih tv storitev: A1, Telekom, T2 in 
Telemach. 

Novost - brezstična izposoja  
in vračanje

V knjižnicah v Litiji in Šmartnem bomo našim 
članom z uporabo ‚paketnikov za knjige‘ omo-
gočali samostojno prevzemanje in vračanje 
gradiva tudi v času, ko je knjižnica zaprta. Za 
uporabo storitve, za katero je potrebno biti 
član knjižnice, potrebujete le še telefon, s ka-
terim boste dostopali do paketnika. Lahko bo-
ste uporabljali aplikacijo Direkt4.me ali pa do 
gradiva dostopali preko SMS povezave. Upo-
raba paketnikov je enostavna, nekatere knji-
žnice so jih že namestile; veseli jih bodo vsi, 
ki do knjižnice ne morejo v času odprtosti, oz. 
želijo opraviti brezstično izposojo/vračanje  
gradiva. 

7. foto natečaj ‚Farna cerkev  
Sv. Martina in druge cerkve  

v šmarski fari‘
Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogen-
šperk in Knjižnica Litija vabijo k sodelovanju 
na fotografskem natečaju. Namen letošnje-
ga je v fotografski objektiv ujeto stavbno oz. 
sakralno dediščino cerkva v Župniji Šmartno 
pri Litiji (ob 120letnici posvetitve šmarske 
cerkve). Natečaj bo potekal med 1. septem-
brom in 22. oktobrom 2021. Med vsemi pri-
spelimi fotografijami bo strokovna komisija, 
ki jo določijo organizatorji natečaja, izbrala 
fotografije, ki bodo predstavljene na razstavi v 
Krajevni knjižnici Šmartno 8. novembra 2021. 
Pogoji razpisa so objavljeni na spletnih straneh  
organizatorjev. 

Na Kamri zgodba o  
‚šmarskem‘ vohunu 

V knjižnici nastajajo nove domoznanske vsebi-
ne. Na portalu Kamra smo ob 85letnici špan-
ske državljanske vojne objavili zanimivo zgodbo 
o Wilhelmu Wakoniggu, ki je bil rojen v Litiji, del 
mladosti pa je preživel v Šmartnem. Njegovo 
razgibano življenje je z raziskovanjem Stanke 
Sirk, Aleksandre Mavretič in Sonje Perme obja-
vljeno na portalu Kamra. 

Potopisno predavanje  
na spletu

V pretekli sezoni smo predvajali že nekaj po-
topisnih predavanj prek spleta, tako bo tudi 
s prvim v jesenskem času. Matej Košir bo 
predstavil Patagonijo. Patagonija je dežela 
avanturizma in pustolovščin, je dežela števil-
nih ledenikov, neosvojenih vrhov,... je dežela 
ekstremov. Poleg svoje nepopisno lepe na-
rave jo zaznamujejo tudi izredno prijazni in 
temperamentni ljudje, pa prijetna glasba in 
okusna hrana. Nekateri ji pravijo tudi Aljaska 
v malem, saj se v pokrajini pod Andi nahajajo 
najlepši nacionalni parki na svetu. Vabljeni na 
spletno potopisno predavanje, 12. 10. 2021,  
ob 19. uri.  

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEC

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

KAKO VODIM IN ME VODIJO
1. Neko znamenitost si lahko ogledamo sami (če ni zaklenjena in je zunaj  vsem 
dostopna). Npr.: Prideš na fosilno morsko obalo na Vače in si lahko rečeš: »A to je ta 
skala! Brez veze; take skale lahko gledam tudi doma!« Ali kaj drugega!
2. Skupina, ki jo vodi pripravljen vodja te skupine, ki si je doma na internetu vse 
ogledal, da bo lahko svojim prijateljem vse razložil in si še prej vse sam dobro ogledal 

in se oglasil na Turistično informativnem centru na Vačah, da si je nabral prospektov. Če takšno 
skupino slučajno srečam pri situli, se ponudim, da ji povem in pokažem … Potem se navdušeni 
čudijo, da tega niso vedeli, da ima vsak Slovenec prospekt Vač kar s seboj in kako zelo je vse 
zanimivo itd.. Pogosto na začetku odklonilni me potem prosijo, da jim pokažem še najlepši osta-
nek fosilne morske obale, najlepši božji grobna svetu, 
GEOSS, itd. 
Ko smo bili z našim društvom v Bologni, nam je vodička 
rekla, da ona ne sme vodit po mestu, ker je to kazni-
vo. To nalogo opravljajo pooblaščeni lokalni turistič-
ni vodiči. Kar v avtobusu nam je okvirno predstavila 
znamenitosti, potem smo si pa sami vse ogledali in se 
potem vrnili v avtobus in se tako izognili kazni. 
3. Lahko pa vodenje prepustimo turistični organizaciji. 
Tako sem si ogledal rudnik Sitarjevec (sl.). Nadeli smo 
si jamarsko opremo, se držali navodil in se prepustili zanimivim zgodbam, ki sta nam jih pripove-
dovali simpatični vodički. To imenujemo klasično vodenje s sledovi doživljanja, saj smo morali 
karabine in zajlo tudi uporabljati na strmih in mokrih stopnicah, … Ni dovolj prostora, da bi vam 
vse povedal; več na spletni strani tega članka: http://www.vace.si/sitarjevec.pdf. 
4. Animacijsko, gledališko, interaktivno vodenje je najsodobnejši trend turističnega vodenja. vo-
dič je strokovnjak za vsebino, ki jo podaja in se o njej živo in odzivno pogovarja, je anima-
tor in kostumiran igralec hkrati. Obiskovalci so akterji in navdušeni sooblikovalci dogajanja. 
Več na zgoraj omenjeni spletni strani. 
Turistka iz Prlekije je takole komentirala vodenje in utemeljila večkratni obisk naših znamenitosti: 
»Dva norca, dva kamna – pa tak žur!« 
Pridite in preverite! Rad nas imam!  Zvonček Norček
Nova knjiga: Barbara Koritnik, Nastja Koritnik, Breda Podbrežnik Vukmir: JAZ SEM PA TAKO SLIŠAL 
(Folklorne in druge pripovedi od Spodnjih Pirnič, prek Vodic, Mengša, Domžal, Lukovice, Blagovice 
Moravč in Vač do Podgorice ) /Založba ZRC SAZU/ Ljubljana, 2020/ A5/ 156 str./ilustracije: Marija 
Mojca Vilar. Knjiga vsebuje tudi narečje, ki ga govorimo na Vačah, in sicer skozi zanimive zgodbe, ki jih 
pripoveduje Štefka Klinc z Vač. Kraj Vače pa je Barbara Koritnik zelo skromno in pomanjkljivo predsta-
vila. Knjigo si je mogoče sposoditi v naši domoznanski knjižnici ali kupiti v založbi. 

tokratni Lilin vrtiljak začnimo s prijaznim povabilom k vpisu najmlaj-
ših v cici in Malo lilo. vpis bo potekal v prostorih društva lila, v 
kulturnem centru litija, 22. in 29.9.2021 od 17. do 18. ure. Najmlajše 
ustvarjalce pričakuje atelje, na novo opremljen s slikarskimi stojali, platni, 
barvami, čopiči in nestrpno čaka drobne prste, da se z njimi poigrajo in 

ustvarijo nove umetnine.
Poletje se počasi poslavlja in s 1. 9. smo tako pričeli z redno dejavno-
stjo Lila odrasli, v torek, 14. 9. 2021 je začela z nadaljevanjem dela 
sekcija Lila piše. Veliko se je dogajalo skozi vse poletje in ob koncu 
avgusta smo sodelovali na Ex temporu v oglarski deželiDole pri Litiji 
ter na Ex temporu v Veliki loki, v organizaciji Lovske družine velika 
loka in Likovnega društva Trebnje.
Z likovnimi deli na temo literarnega dela Slavka Gruma »Dogodek v 
mestu Gogi«, smo ob pisateljevi obletnici in odkritju kipa sodelovali 
v Knjižnici Šmartno pri Litiji.
Naši člani so aktivni tudi na terenu, kjer zapisujejo pričevanja obča-
nov na temo »Kako so včasih živeli ob reki Savi«.
Članice Lila piše Joža Ocepek, Dunja Polonca Guček in Magda Gro-
znik so na televiziji ETV posnele oddajo z naslovom Beremo, kjer so 
predstavile avtorska dela. 
Pripravljamo dela za razpis JSKD »Videz tipnega«. Kmalu se obeta 
razstava del iz Tabora ljubiteljskih slikarjev, ki je zgodil v juliju 2021 
v Mozirskem gaju. 
In vrtiljak se vrti … vrti naprej…  Za Lilo piše Aleksandra KRNC

judo klub Litija žanje uspehe tudi v tujini

MEDNARODNE PRIPRAVE IN JUDO TURNIR MALA EVROPA 
PRNJAVOR - BIH 2021 

Mladi judoisti so se med 10.8.2021 in 16.8.2021 na novo sezono pripravljali na 
mednarodnih judo pripravah v Prnjavoru v Bosni in Hercegovini, ki jih organizira 
domači Judo klub SokoM. Glavni dogodek – Judo turnir Mala Evropa se je odvil v 
soboto, 14.8.2021, ko smo s 5 tekmovalci Judo kluba Litija, skupaj z JK Komenda 
kot edini predstavniki Slovenije zastopali našo državo.
Tekmovalo je 

396 judoistov iz 9 držav. Na 
velikem in močnem prvenstvu 
Balkana so se borili judoisti iz 
Bosne in Hercegovine, Črne 
Gore, Srbije, Romunije, Bolga-
rije, Moldavije, Hrvaške, Ukra-
jine in Slovenije.
Judo klub Litija je osvojil 4 odli-
čja, saj so nekateri naši borci 
nastopili v dveh starostnih ka-
tegorijah, tudi med starejšimi. 
Zlato kolajno je v kategoriji do 
15 let osvojil David Lazić, ki je 
nastopil tudi v absolutni kate-
goriji članov, kadetov in mla-
dincev ter še tam osvojil bron. 
Prav tako je v dveh starostnih 
kategorijah nastopil Rua Kva-
pil in kar v obeh osvojil 3. me-
sto.
Ponosni smo tudi na vse osta-
le borce, ki so se z zmaganimi 
borbami zelo približali boju 
za kolajne. Nastopili so tudi 
Bine Eržen, ki je končal na 
5. mestu, Jorik Kvapil, ki je 
nastopil v dveh kategorijah in 
v eni osvojil 5. in drugi 7. me-
sto ter Tia Virant, ki je borbe 
zaključila na 7. mestu. Vsaka 
uvrstitev na tako močnem tek-
movanju vsekakor pomeni trdo 
delo in velik napredek naših  
borcev. 
Na pripravah so vsakodnevno 
potekali judo treningi na pro-
stem  tatami je namreč stal 
pod šotorom na robu gozda, 
kjer so bile temperature neko-
liko prijetnejše kot v dvorani. 
Vodili so jih izkušeni in pri-
znani trenerji iz tujine. Ker so 
bile temperature krepko preko 
30°C, smo vsak dan odšli tudi 
na bazen ter se nekoliko ohla-
dili. Po tekmi smo si privoščili 
vrhunsko regeneracijo v zdra-
vilnem notranjem termalnem 
bazenu Banja Kulaši s posebno 
bazično vodo. Zadnji dan pri-
prav je rojstni dan praznoval 
naš član Žiga in smo ga prese-
netili s torto.
Vsekakor je bila to odlična iz-
kušnja za mlade judoiste, ki 
se že intenzivno pripravljajo na državna prvenstva, ki jih 
čakajo jeseni.

reZultati turnir Mala evropa:
Absolutna kategorija članov, mladincev in kadetov;  
      David Lazić  3. mesto
Kategorija do 15 let:  David Lazić  1. mesto;  

Rua Kvapil  3. mesto;  
Bine Eržen  5. mesto;  
Tia Virant  7. mesto

Kategorija do 13 let:  Rua Kvapil  3. mesto;  
Jorik Kvapil  7. mesto

Kategorija do 11 let: Jorik Kvapil  5. mesto

Katarina KUMER



Vidi, da to so pretekli spomini,
ki doživela nikoli jih ni
bliža se bliža nebeški belini,
kjer dokončno zdaj jih lahko doživi.
(Maja Kunaver)

ZAHVALA
V večnost je odšla naša dobra

MINKA JUVANČIČ
1928 – 2021

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani,  
hvala za izraze sočutja in spremstvo  

ob zadnjem slovesu.

Žalujoči: Adreja, Miran, Božo in vsi njeni

V SPOMIN

MATJAŽ BRODAR

Tvoja ljubezen bo večno v naših srcih.

Tvoji najdražji

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi očeta in dedka

JANJOŠ NEDELJKO - NEÐO
25.11.1939 – 4.9.2021

se zahvaljujemo enoti Nagelj, Doma za ostarele Tisje,  
Šmartno pri Litiji za vso skrb, ki ste mu jo izkazali  

med njegovim bivanjem pri vas.  
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

 
Atko vedno boš ostal v nasih srcih......

Tvoji domači

Je kaj, Je nič Je vse?
Je vetra dih samo,
ki plane čez zemljo 
in v vekomaj zamre?
(K. Kovič)

V SPOMIN
Mineva tretje leto žalosti,  

kar nas je zapustila naša ljuba mama

FATIMA MUŠIČ

Draga mama, zelo te pogrešamo…

Sakib z Marušo in Deja z Rikijem

V SPOMIN
V mesecu septembru mineva 13 let  

odkar si od nas odšel

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008

Ribče 10

Hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče  
na njegovem grobu.

Vsi njegovi

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

V SPOMIN
V tem času mineva 30 in 20 let odkar sta nas zapustila:

Ob obletnici se zahvaljujemo vsem,  
ki postojite ob njunem grobu in se ju spominjate.

Vsi njuni domači

Vsi smo le obiskovalci v tem času in prostoru. 
Tukaj smo samo v prehodu. 
Naš namen je opazovati, učiti se, rasti, ljubiti …
Nato se vrnemo domov.

ZAHVALA

JANEZ KOKALJ
1950 – 2021

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane sveče, maše in 
kakršnokoli pomoč v teh težkih trenutkih. Posebna zahvala gre 
Lovskemu društvu Kresnice, gospodu župniku Božidarju Ogrincu, 
pogrebni službi KSP Litija, vsem praproščakom, Društvu čebelarjev 
Litija, ZB Jevnica, Društvu upokojencev in pevcem Lipe za lepo 
opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi ZD Litija dr. Leonu 
Kranjcu, patronažni sestri Vanji in zaposlenim na Onkološkim 
inštitutu Ljubljana. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: žena Danica, hči Jana in sin Boštjan z družinama,  
sestra Danica, brat Tomaž ter ostalo sorodstvo

Samo to še opravim, 
samo to še postorim, 
potem se spočijem 
in umirim.
(T. Kuntner)

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame in babice

PAVLE POTREBUJEŠ
po domače BAJDETOVE PAVLE

iz Podšentjurja
21.12.1933 – 24.8.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in druge darove. Hvala 
za lep pogrebni obred župniku, pogrebcem in pevcem. Posebna 
zahvala Andreji za lepe poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi oče,  

tast, dedek, pradedek in prapradedek

ALOJZIJ PODBREGAR
25.6.1936 – 6.9.2021

Ob boleči in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečene sožalje, 
tolažilne besede, ter darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, in hvala vsem, ki ga ohranjate v 
lepem spominu. Zahvala tudi uslužbencem KSP Litija, pevcem in 
trobentaču za vso pomoč, lepo odpete pesmi in odigrano Tišino.
V naših srcih bo ostal za vedno. 

Ata hvala, da smo lahko bili del zgodbe Tvojega življenja.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne sliši se pesem, 
ne sliši se glas, 
a spomin nate  
ostal bo v nas.

 

ZAHVALA
Tiho se je poslovil

FRANC MARJAN NOVAK
1943 – 2021

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja,  
podarjeno cvetje in sveče. 

Pogrešamo te.

Žalujoči: žena Štefanija, Dušan ter sinova Pascal in Jean Cloude 

MARTIN 
BEVC
1924 – 2001

MARIJA 
BEVC
1926 – 1991

Ni besed, ki bi nas potolažile
v samotnih nočeh
ni solz, ki bi oprale bolečino 
iz naših src...
So le dragoceni spomini,
ki nas učijo živeti naprej.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil in tiho odšel naš dragi mož,  

oče, dedek in pradedek

JOŠKO KRAMBERGER
iz Litije

24.3.1951 – 6.9.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in stanovalcem 
Ceste Dušana Kvedra za izrečene besede sožalja, stiske rok in toplih 
objemov v najtežjih trenutkih. Hvala za vso darovano cvetje in sveče. 
Zahvala pogrebnemu zavodu, pevcem in trobentaču. Še posebna 
zahvala vnukinjama Kaji in Tiji za lepe izrečene besede ob slovesu. 
Ni te v hiši, ni te na vrtu, ostala je velika žalost in praznina. Ostale so 
le sledi tvojega dela in spomini.

Neizmerno te bomo pogrešali.

 Žalujoča žena Anica, Uroš. Aljana in Vanja z družinami

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

V SPOMIN
Mineva leto, odkar nas je tiho zapustila naša draga mama,  

babica, prababica in praprababica

ANICA SMERDEL
roj. Kanduč

1919 – 2020

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

Pogrešamo te...

Vsi tvoji
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MAKEDONSKI VEČER, KOZLOVSKA SODBA
priprave na novo študijsko leto 2021/2022 so v polnem teku. Zače-
njamo trinajsto (srečno) leto delovanja. želimo si, da izpeljemo načr-
tovane aktivnosti. 
Zelo smo bili aktivni v poletnih mesecih, tako z otroki kot s pomočjo našim 
prijateljem v Domu Tisje, ki letos praznujejo častitljivo obletnico – 75 let 
delovanja. Z našim prispevkom se bomo pridružili njihovemu praznovanju.
Junija smo se članice sestale na dveh delavnicah keramike, dopoldanske 

urice smo popestrili stanovalcem Doma Tisje v Litiji, naša članica je spekla potico (dogodek je šel 
v živo udeležencem programa ERAS v trinajst evropskih mest in vsem je peka uspela – tudi oni so 
namreč delali istočasno), v muzejski noči so nastale keramične oljenke kot spomin na stare čase.
Julija smo se srečali z udeleženci programa socialne aktivacije na IC Geoss in skupaj naredili prve 
korake v svet kaligrafije. Potekale so priprave na prvo razstavo upodobitev na temo Kozlovske 
sodbe v Višnji Gori in skupaj z Rokodelskim centrom Moravče postavili enomesečno razstavo v 
Knjižnici Daneta Zajca Moravče.
Avgust je bil tudi za naše člane pravi počitniški mesec, pa 
vendar smo skupaj z MC Litija in mentoricami: Ivico Kos, 
Branko Bizjan, Bojano Dorič, Vido Lukač, Mileno Petje izvedli 
enotedenske otroške počitnice pred muzejem. Z ustvarjalni-
mi delavnicami smo bili prisotni štiri dni in število otrok, ki so 
se nam pridružili, se je vsak dan povečalo za kakšnega nove-
ga prišleka. Čisto na koncu, zadnjo nedeljo v mesecu, smo 
bili gostje na rokodelskem dnevu na gradu Tuštanj. Predsta-
vili smo se s keramičnimi unikatnimi izdelki in tudi Kozlovska 
sodba se je na ogled postavila.
Z ustvarjalci upodobitev iz Jurčičevega dela pa smo se družili 
na dogodku na začetku septembra, ko je razstava priroma-
la »domov«, v TIC Litija. Pripravili smo prijetno srečanje in 
udeležencem ponudili ogled razstave, bežen pogled na staro 
mestno jedro in obisk Rudnika Sitarjevec z rudarsko malico. 
Sredi meseca smo se z vlakom odpeljali na ekskurzijo v Celje 
in izpeljali nekaj delavnic.
Z ustvarjalno delavnico in stojnico bomo/smo sodelovali na 
2. Festivalu medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija.
Veselimo se začetka študijskega leta v živo z makedonskim 
večerom; naše članice: Verica Sandevska, Elida Kostadinov 
in Paulina Trombevska nam bodo pričarale njihovo kulturo, 
kulturno dediščino, znamenitosti, makedonščino, ki je njiho-
va materinščina, kulinariko – dobro bo.
Še vedno obeležujemo Jurčičevo leto, zato smo se odloči-
li, da poiščemo pisateljevo delo v makedonščini, a smo se 
znašli pred resnico, da Jurčič ni preveden v makedonščino. 
Obrnili smo se na nekatere ustanove v Sloveniji, ki nam bodo 
sporočile, če obstajajo strokovni članki o pisatelju, njegovem 
delu v tem jeziku. 
Pa nam je priskočila na pomoč Knjižnica Litija, ki sodeluje z 
domačinko, Litijanko, prevajalko Sonjo Dolžan, ki bo samo 
za ta namen in za ta večer prevedla delček zgodbe v make-
donščino. Tako bomo imeli možnost premierno slišati, kako 
besedilo zveni v drugem jeziku in kako izgleda napisano z 
drugačno pisavo. 
Zahvaljujemo se za pomoč, za dobre ljudi, ki nam omogočajo uresničiti kakšno, na prvi pogled, 
nemogočo idejo.
Vabljeni člani in simpatizerji našega društva na dogodek v Mestni muzej Litija, v torek, 5. 10. 
20201, ob 17. uri.
Na vseh dogodkih upoštevamo PCT pravilo. Milena DIMEC

V LATVIJI SPOZNAVALI DOBRE PRAKSE S PODROČJA 
PROSTOVOLJSTVA

Srečanje v Latviji, ki ga je organizirala partnerska organizacija 
projekta eraS iz latvije, Solis tuvak, je potekalo v avgustu in je 
bilo posvečeno dobrim praksam prostovoljstva v kriznih razmerah 
in aktivnega državljanstva. Dogodka sva se udeležili predstavnici 
litijske podružnice Društva za podporo civilne družbe in se skupaj 
s partnerji iz Srbije, Madžarske, Litve in Severne Makedonije ses-

tali s predstavniki latvijskih nevladnih organizacij.
V Latviji smo se imeli priložnost srečati z županom občine Kekava, Jurisom Žilkom, ki je tudi sam 
aktiven prostovoljec. Z nami je spregovoril o svojih prostovoljskih izkušnjah in pomenu ter podpo-
ri prostovoljskemu dela v občini Kekava. Meni, da prostovoljstvo človeku da samozavest, izkušn-
je, priložnost za sklepanje prijateljstev ter pristnih stikov, zato kot prostovoljec močno podpira in 
spodbuja tudi prostovoljsko delo med svojimi zaposlenimi kot tudi med občani.
Dogodek in debato, ki je 
delno potekala tudi online 
je odprla Inese Vaivare, 
direktorica Latvijske plat-
forme za razvoj  LAPAS. V 
živo pa smo se imeli prilož-
nost srečati z Ilze Jankov-
sko eno od pomembnih 
akterk pobude »Ostani 
doma«, ki je nastala kot 
odziv na potrebe po po-
moči v času epidemije 
Covid v Latviji, zdaj pa je 
prerasla v nevladno orga-
nizacijo »Enostavno poma-
gati«. Pogovarjali smo se 
o izkušnjah s prostovolj-
stvom v kriznih razmerah 
v partnerskih državah ter 
prišli do ugotovitve, da je 
občutek krize pri ljudeh vzbudil večjo željo 
po prostovoljskem delu in s tem prispevan-
ju k čimprejšnjemu zaključku kriznih razmer. 
Sedaj, leto in pol po začetku kriznih razmer, 
pa se številne organizacije v partnerskih dr-
žavah soočamo z upadom zanimanja za pros-
tovoljsko delo. 
Navdušeni smo bili nad programom, ki ga 
izvaja Center za otroke in mladino v Kuldigi. 
Številne prostočasne dejavnosti v katere se 
lahko vključijo mladi med 5 do 25 letom sta-
rosti so za njih brezplačne, sofinancirane iz 
nacionalnih sredstev in se izvajajo skozi celo 
šolsko leto. Obiskali smo tudi prostor v Kuldi-
gi, kjer je potekal prvi Festival demokracije in 
se seznanili z vizijo organizatorjev festivala, 
da ustvarijo center, kjer bi potekale razprave, 
debate, umetniške razstave, predstave, ki bi 
povezovale tako posameznike kot organizaci-
je. Ter omogočali prostor za bivanje in delo 
pisateljev, filozofov in umetnikov. Festival je 
bil tudi medijsko odmeven saj so za njegovo 
izvedbo pridobili sredstva z licitacijo knjig, ki 
so jih v ta namen podarili številni pomembni 
latvijski politiki.
V Rigi smo obiskali „Sporta pils dārzi“, skup-
nostni vrt, ki so ga na zapuščenem območju nekdanje športne dvorane, zasnovali na pobudo 
prebivalcev in za katerega skrbijo prostovoljci. Prebivalci Rige tako lahko sredi mesta dobijo svoj 
kvadratni meter vrta, ki ga urejajo in se na njem družijo s svojimi prijatelji. Ali pa le uživajo v njem 
kot obiskovalci. 
Iz obiska smo se vrnili polni prijetnih vtisov in s kupom dobrih praks, ki jih želimo deliti z dru-
gimi ter kakšno od njih prenesti tudi v naše okolje. Prav to je tudi namen programa Evropa za 
državljane, spoznavati prakse drugih evropskih mest in se povezati v skupnih temah. Spremljajte 
Facebook stran projekta ERAS, kjer bomo z vami delili prostovoljske zgodbe in dobre prakse iz 
drugih evropskih držav.  Tina L. in Klara K.

DRUŠTVO LOJTRA V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM 
SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO TER INŠTITUTOM ZA GOZDNO 

PEDAGOGIKO VABI NA DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE  
NAZAJ K NARAVI 

Naravna okolja so za mlade s posebnimi 
potrebami ena najbolj primernih okolij za 
razvoj, učenje, vzgojo in ozaveščanje. Na-
rava ponuja spokojnost in čas, da odkriva-
jo stvari v lastnem tempu, pozitivno vpliva 
na naše čute, na našo povezanost s širšo sku-

pnostjo. Raziskave kažejo, da je učenje v naravnih okoljih učinkovitejše, 
saj v teh okoljih lažje usmerjamo pozornost. Ta ugotovitev še posebej 
velja za osebe s sindromom ADHD, ki ga v Sloveniji poznamo kot motnja 
pozornosti, pri avtističnem spektru motenj ali pri mladih z motnjami učenja. Poleg tega jih svež 
zrak in igranje z vsem, kar narava lahko nudi, napolni z dodatno energijo. Lahko jih spodbuja pri 
raziskovanju, tveganju, igranju, učenju in še čem. Obiski zunanjih »zelenih površin« so bili že pre-
dlagani kot del terapije za mladostnike in otroke z ADHD. Priporočajo jih ne samo za poučevanje 
različnih učnih predmetov, ampak tudi za izboljšanje splošnih veščin, kot so motorične spretno-
sti, sodelovanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganja, orientacija in ustvarjalnost, komunikaci-
ja. Verjamemo, da s poukom, programi in aktivnostmi, ki potekajo v naravnih okoljih, lahko pri 
mladih s posebnimi potrebami dosežemo večji napredek pri njihovem celostnem razvoju. To so 
namreč okolja, ki že sama po sebi ponujajo boljši razvoj osebnih in socialnih spretnosti in veščin. 
Kakovost naučenega se pri teh veščinah ne da ovrednotiti z oceno, lahko pa se ugotavlja pri po-
novni rabi v podobnih življenjskih situacijah.
Izobraževanje je namenjeno predvsem osebam (pedagogom, mentorjem, prostovoljcem,…), ki 
delajo z mladimi z manj priložnostmi (s poudarkom na delu z mladimi s posebnimi potrebami).
Potekalo bo 2. in 3.10. v okolici Litije. Za več informacij in prijave pišite: tina@drustvolojtra.si
Projekt Nazaj k naravi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 

LJUBEZEN V SRCU, LJUBEZEN NA VRTU 
ali ste vedeli, da so mačehe simbol ljubezni in ljubečih misli. V igri Sen kresne noči so 
sirup iz mačeh uporabili v ljubezenskem napoju.

Nastopil je jesenski september, čas, da si tudi na vrto-
ve posadimo »ljubezen« (mačehe).
Letošnje poletje zasajenim cvetličnim koritom in gredi-
cam ni bilo najbolj naklonjeno... Najprej huda in dolga 
vročina, potem še suša... redkokomu je uspelo vzgojiti 
občudovanja vredna okenska in balkonska korita. Mi-
slim, da je bila ključnega pomena izbira rastlin, ki smo 
si jih izbrali za zasaditev. Najtežje so vročino prene-
sle pelargonije. Sedaj, ko so se temperature nekoliko 
ohladile bodo zasajene pelargonije najverjetneje znova 
zaživele... vendar pa moramo vedeti, da če bomo pre-
dolgo čakali z jesenskimi zasaditvami, so možnosti, da 
nam tudi te ne bomo uspele večje... Boljše je, da se 
zasaditve do mraza že dobro prekoreninijo in utrdijo.
Tudi na grobovih in gredicah je dobro, da ne čakamo 
do konca, saj potem prehitro nastopi mraz na katerega 
rože ne bodo pripravljene. Priporočljivo je, da se za-
saditev grobov, gredic in korit opravi že v prvi polovici 
meseca oktobra. Potem poskrbimo še za lepo izbrano 
krizantemo, šopek in tako bo naš grob za dan mrtvih 
blestel v svoji lepoti.
Za jesenske zasaditve imamo na voljo veliko izbire. 
Najpogosteje izberemo drobne mačehe, ki nas bodo 
s svojim bujnim cvetenjem navduševale tudi kasneje 

spomladi. Poleg njih zasadimo še kakšno reso, srebrni calocephalus ali pisano hojhero. Slednji 
sta trajnici. Lahko pa tudi kakšno okrasno travo.
Še ena zanimivost o mačehah govori, da so si legendarni vitezi v venčnih listih mačeh iskali pri-
hodnost. Če je imel venčni list štiri črte, potem je bila prihodnost svetla.  
Predlagam obisk in nakup cvetja v vrtnarijah ali na tržnici. Tam so rože vzgojene na prostem in 
za naše podnebne razmere, pa še svetovali vam bodo pri nakupu. Verjemite mi, da cene tam 

niso nič višje kot pri 
veletrgovcih, morda 
so še ugodnejše...
Torej imejmo ljube-
zen v srcih, ljubezen 
do naših slovenskih 
cvetlic in zasadimo 
to ljubezen tudi na 
svoje vrtove. Že-
lim, da bodo vse 
zasajene mačehe 
imele po štiri črte v 
venčnih listih in da 
bo prihodnost vseh 
nas svetla. 

Pa srečno!

S TEM KUPONOM OB NAKUPU PREJMETE 10% POPUSTA. 

VRTNARIJA KOCJANČIČ
SENOŽETI – Dol pri Ljubljani, ob glavni cesti

DOMAČA VZGOJA!
ODpRTO  OD 4.10.2021 
                        DO 31.10.2021: 
Od ponedeljka do petka:  
od 8:00 do 18:00 ure,
ob sobotah: od 8:00 do 13:00 ure. 

KontaKt: 040 194 463
vabljeni!

»Ko roža zasije, tudi vrt zasije.«



Vidi, da to so pretekli spomini,
ki doživela nikoli jih ni
bliža se bliža nebeški belini,
kjer dokončno zdaj jih lahko doživi.
(Maja Kunaver)

ZAHVALA
V večnost je odšla naša dobra

MINKA JUVANČIČ
1928 – 2021

Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani,  
hvala za izraze sočutja in spremstvo  

ob zadnjem slovesu.

Žalujoči: Adreja, Miran, Božo in vsi njeni

V SPOMIN

MATJAŽ BRODAR

Tvoja ljubezen bo večno v naših srcih.

Tvoji najdražji

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi očeta in dedka

JANJOŠ NEDELJKO - NEÐO
25.11.1939 – 4.9.2021

se zahvaljujemo enoti Nagelj, Doma za ostarele Tisje,  
Šmartno pri Litiji za vso skrb, ki ste mu jo izkazali  

med njegovim bivanjem pri vas.  
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

 
Atko vedno boš ostal v nasih srcih......

Tvoji domači

Je kaj, Je nič Je vse?
Je vetra dih samo,
ki plane čez zemljo 
in v vekomaj zamre?
(K. Kovič)

V SPOMIN
Mineva tretje leto žalosti,  

kar nas je zapustila naša ljuba mama

FATIMA MUŠIČ

Draga mama, zelo te pogrešamo…

Sakib z Marušo in Deja z Rikijem

V SPOMIN
V mesecu septembru mineva 13 let  

odkar si od nas odšel

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008

Ribče 10

Hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče  
na njegovem grobu.

Vsi njegovi

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

V SPOMIN
V tem času mineva 30 in 20 let odkar sta nas zapustila:

Ob obletnici se zahvaljujemo vsem,  
ki postojite ob njunem grobu in se ju spominjate.

Vsi njuni domači

Vsi smo le obiskovalci v tem času in prostoru. 
Tukaj smo samo v prehodu. 
Naš namen je opazovati, učiti se, rasti, ljubiti …
Nato se vrnemo domov.

ZAHVALA

JANEZ KOKALJ
1950 – 2021

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane sveče, maše in 
kakršnokoli pomoč v teh težkih trenutkih. Posebna zahvala gre 
Lovskemu društvu Kresnice, gospodu župniku Božidarju Ogrincu, 
pogrebni službi KSP Litija, vsem praproščakom, Društvu čebelarjev 
Litija, ZB Jevnica, Društvu upokojencev in pevcem Lipe za lepo 
opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi ZD Litija dr. Leonu 
Kranjcu, patronažni sestri Vanji in zaposlenim na Onkološkim 
inštitutu Ljubljana. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: žena Danica, hči Jana in sin Boštjan z družinama,  
sestra Danica, brat Tomaž ter ostalo sorodstvo

Samo to še opravim, 
samo to še postorim, 
potem se spočijem 
in umirim.
(T. Kuntner)

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame in babice

PAVLE POTREBUJEŠ
po domače BAJDETOVE PAVLE

iz Podšentjurja
21.12.1933 – 24.8.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in druge darove. Hvala 
za lep pogrebni obred župniku, pogrebcem in pevcem. Posebna 
zahvala Andreji za lepe poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je nenadoma zapustil naš dragi oče,  

tast, dedek, pradedek in prapradedek

ALOJZIJ PODBREGAR
25.6.1936 – 6.9.2021

Ob boleči in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečene sožalje, 
tolažilne besede, ter darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, in hvala vsem, ki ga ohranjate v 
lepem spominu. Zahvala tudi uslužbencem KSP Litija, pevcem in 
trobentaču za vso pomoč, lepo odpete pesmi in odigrano Tišino.
V naših srcih bo ostal za vedno. 

Ata hvala, da smo lahko bili del zgodbe Tvojega življenja.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne sliši se pesem, 
ne sliši se glas, 
a spomin nate  
ostal bo v nas.

 

ZAHVALA
Tiho se je poslovil

FRANC MARJAN NOVAK
1943 – 2021

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja,  
podarjeno cvetje in sveče. 

Pogrešamo te.

Žalujoči: žena Štefanija, Dušan ter sinova Pascal in Jean Cloude 

MARTIN 
BEVC
1924 – 2001

MARIJA 
BEVC
1926 – 1991

Ni besed, ki bi nas potolažile
v samotnih nočeh
ni solz, ki bi oprale bolečino 
iz naših src...
So le dragoceni spomini,
ki nas učijo živeti naprej.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil in tiho odšel naš dragi mož,  

oče, dedek in pradedek

JOŠKO KRAMBERGER
iz Litije

24.3.1951 – 6.9.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in stanovalcem 
Ceste Dušana Kvedra za izrečene besede sožalja, stiske rok in toplih 
objemov v najtežjih trenutkih. Hvala za vso darovano cvetje in sveče. 
Zahvala pogrebnemu zavodu, pevcem in trobentaču. Še posebna 
zahvala vnukinjama Kaji in Tiji za lepe izrečene besede ob slovesu. 
Ni te v hiši, ni te na vrtu, ostala je velika žalost in praznina. Ostale so 
le sledi tvojega dela in spomini.

Neizmerno te bomo pogrešali.

 Žalujoča žena Anica, Uroš. Aljana in Vanja z družinami

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

V SPOMIN
Mineva leto, odkar nas je tiho zapustila naša draga mama,  

babica, prababica in praprababica

ANICA SMERDEL
roj. Kanduč

1919 – 2020

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

Pogrešamo te...

Vsi tvoji
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REKORDEN VPIS NOVIH ČLANOV
Po že drugi, predčasno zaključeni sezoni, smo z veliki koraki zakorakali v novo.
V našem klubu beležimo rekorden vpis, novih mladih nadobudnih nogometašev. 
Tako, da se nam ob pravilnem delu z mladimi ni treba bati za prihodnost Litijskega 
nogometa. Vse selekcije so opravile že svoje prve prvenstvene tekme. Starejši dečki 
so isto tako gostovali na Viru in so v sodnikovem podaljšku prejeli zadetek za 2:2.
Mlajši dečki pa so doma že odigrali prve dve koli in uspeli 2x remizirati. Selekcije 

U11/U10/U9/U8 so 
tudi opravili prve tek-
me/turnirje. Za ome-
njene selekcije se re-
zultati ne upoštevajo, 
ampak po prikazanih 
igrah v nekaterih se-
lekcijah se vidi, da 
je še prostora za na-
predek. Selekcija U11 
je nastopila tudi na 
2dnevnem turnirju v Ljubljani v organizaciji ND Ilirja. Na žalost je naša ekipa svoj nastop končala 
v 1/4 finala. Fantom je zmanjkalo malo sreče pri izvajanju kazenskih strelov. Upamo in si želimo, 
da končno izpeljemo eno normalno nogometno sezono. Po navodilih ministrstva za šport in NIJZ 
so ogledi tekem možni pod PCT pogoji. Nogometni Klub Litija

NOGOMET V MNZ LJUBLJANA SE JE ZAČEL
V pričakovanju začetka lige se je tekmovanje naposled le začelo. Upoštevati je 
potrebno določene ukrepe, ki jih je izdal NIJZ, kot je že skoraj samoumevno, da je 
potrebno upoštevati PCT. Na samem začetku je bilo kar nekaj težav, saj nekateri 
igralci še niso imeli pogojev igranja, vendar se je tudi to kmalu uredilo. Večina se 
jih je odločila za cepljenje, kar je v danih razmerah še najboljše. 
V novo tekmovalno sezono je Jevnica prijavila osem selekcij. Zaradi korone je bil 

kar manjši vsip igralcev, zato smo se odločili da v dveh selekcijah združimo moči z NK Dol. Tako 
smo sklenili dogovor, da selekciji u13 in U15 igrata pod imenom JevnicaDol. S takim načinom 
združevanja smo dosegli, da fantje, ki so predani nogometu lažje napredujejo in skupaj odigrajo 
kakovostno tekmo. Po prvih odzivih je bila to zelo dobra poteza obeh klubov.
Rezultati so že vidni v prvih treh krogih tekmovanja, saj so obe selekciji dosegle zelo dobre re-
zultate. Tudi ostale selekcije so tekmovalno sezono začele in zanje je bil start zelo dober. V ritmu 
treningov in tekem bomo nadaljevali z upanjem, da se ne bo zopet pojavila prevelika okuženost 
in bo možno igranje do konca jesenskega dela.
V športnem parku pa so se začela tudi gradbena dela z urejevanjem okolice novih garderob in 
celotnega parka. Ko bodo dela končana pa bomo prišli do otvoritve in uporabe novega objekta.
Otroke pa vabimo, da se nam pridružijo na igralnih dnevih, ki ji organiziramo enkrat mesečno. 
Tudi mlajši od 6 let pridite in preizkusite svoj nogometni talent.
Ostanite zdravi in skrbite za zdravje ljudi okoli vas. Za NK Jevnica, Marjan MEDVED  Medo 

ČLANSKA EKIPA V SEZONI 2021/2022
V sezoni 2020/2021 je bilo v 2. SKL odigranih le enajst prvenstvenih krogov, 
KK Litija pa je osvojila sedmo mesto. V končnici se je prvih osem ekip borilo za 
naslov prvaka 2.SKL in s tem za uvrstitev v 1. SKL. Litijsko moštvo se je v prvem 
krogu končnice pomerilo z drugo uvrščenim KK Nutrispoint Ilirija (iz Ljubljane). 
Ekipa iz Ljubljana je bila boljša in se je uvrstila v drugi krog, na koncu pa je v finalu 
premagala Postojno in se uvrstila v 1.SKL v kateri bo nastopala v letošnji sezoni.

Litijska ekipa bo v novo sezono vstopila zelo spremenjena, saj so jo  zapustili naslednji igralci: 
Vjeran SOLDO, Jakob VIRK, Klemen BALAŽIC, Miha KODRIČ, Primož KMETIČ (prestop v KK TRI-
GLAV – 1.SKL). Novinci pa so: Tim TUŠEK (prestop iz KK Hrastnik), Jakob STREL (prestop iz KK 
Zlatorog Laško), Jaka ZAGORC (prestop iz KK Mesarija Prunk Sežana), Uroš ZADNIK (prestop iz 
KD Slovan). Trener bo še vedno Džemo IBIŠI. V času pisanja članka je prestopni rok še v teku. 
Končna igralska zasedba domače ekipe bo znana po prestopnem roku, zato lahko spremljate 
zadnje novice na spletni strani klu-
ba.
Prva prvenstvena tekma Litijanov 
je na sporedu v soboto, 2.10.2021 
v domači dvorani proti KK Postoj-
na. V zadnjih dveh tekmah teh mo-
štev v Litiji so sicer zmagali gostje.
Letošnji cilj ekipe je ponovna uvr-
stitev v končnico za prvaka 2 .SKL, 
v kateri si bodo prizadevali za čim 
boljši rezultat. 
V sezoni 2021/2022 ima domači 
košarkarski klub tudi okrepljeno 
mladinsko ekipo, ki se bo borila za uvrstitev v 1.SKL za mladince. Zaradi dobrega in strokovnega 
dela z mlajšimi kategorijami so se domačim igralcem priključili še nekateri igralci iz Zagorja in 
Ljubljane.
Posamezni igralci mladinske vrste so že igralci članske ekipe, in upati je, da bodo v naslednjih 
sezonah v njej prevzemali vse bolj pomembno vlogo.
Sporočimo lahko tudi, da je Košarkarska zveza Slovenija v litijski športni dvorani namestila sple-
tno kamero Genius, ki omogoča spremljanje košarkarskih tekem preko spleta oz. na družabnih 
kanalih. O vsem tem boste pravočasno obveščeni, zato  spremljajte novice na spletni strani kluba.
Zadnji dve sezoni sta bili nepopolni in zelo naporni zaradi COVID pandemije, zato si želimo, da bi 
bila nova sezona normalna, to je da bi se odigrale vse tekme v vseh kategorijah in v prisotnosti 
gledalcev.

BOR ARTNAK IN ŽIGA ŠEŠKO ZNOVA  
NA ZMAGOVALNIH STOPNIČKAH

Tekmovali Tenis kluba AS Litija tudi v poletnih mesecih niso počivali.
bor artnak je nastopil na močnem turnirju 2. kategorije v Novem 

Sadu in se prebil vse do finala, kjer je bil od njega uspešnejši 2. nosilec, 
beloruski igralec Erik Aritiunian, z rezultatom 4:6 6:4 6:3. Bor je osvojil konč-

no 2. mesto, ki pa mu je prineslo novo 
najvišjo uvrstitev na svetovni mladinski 
ITF teniški lestvici – Boru se je uspelo 
uvrstiti med top 40 mladincev sve-
ta, trenutno je na 39. mestu. Pri tem 
moramo še enkrat omeniti dejstvo, da 
je Bor Artnak leto mlajši od konkurence in bo v prihodnji 
teniški sezoni v samem svetovnem vrhu, zagotovljene ima 
že tudi vse štiri nastope na Grand Slam mladinskih teniških 
turnirjih.
Na mednarodnem turnirju za evropsko teniško lestvico Ten-
nis Europe do 14 let je odlično nastopil žiga Šeško, ki se 
je uvrstil v polfinale in osvojil končno 3. mesto. Žiga Šeško 
je trenutno na 79. mestu evropske lestvice, je pa prav tako 
kot Bor, leto dni mlajši od konkurence in bo v starostni 

kategoriji do 14 let nastopal še drugo leto, ko bo Žiga Šeško, ki ga trenira nik razboršek, zago-
tovo krojil vrh evropske lestvice.

Sprejemamo 
rezervacije za 
letne karte v 
zimski sezoni 

Tenis klub AS Litija 
že sprejema rezer-
vacije letnih kart za 
zimsko teniško se-
zono 2021/2022. 
Prednost pri rezerva-
ciji imajo lanskoletni 
imetniki letnih kart, 
je pa na voljo še ne-
kaj terminov. Za več 
informacij pokličite 
na 031 693 330 (Me-
lita).
Tenis klub AS Litija 
ob tej priliki z veseljem sporoča, da bodo igralce pričakala popolnoma obnovljena teniška igrišča 
v dvorani – položen je nov tepih, investicijo pa je Tenis klub AS Litija izvedel s pomočjo sredstev 
Fundacije za šport.  Melita POGLAJEN

tenIS KLuB aS

ROKOMETNA SEZONA SE JE ZAČELA
Rokometna sezona se je začela. Članska ekipa je s treningi začela v začetku av-
gusta, s tekmami pa drugi vikend v septembru.  V pripravljalnem obdobju je ekipa 
odigrala nekaj prijateljskih 
tekem, med drugim tudi tur-
nir na Hrvaškem. Dekleta so 

dobro pripravljena in komaj čakajo na zače-
tek prvenstva, letos tretje leto zapored med 
najboljšimi desetimi ekipami v Sloveniji. 
Mlajše ekipe pridno in zavzeto trenirajo od 
konca avgusta naprej. Starejše deklice so 
v začetku septembra izkoristile lepo vreme 
in preživele en vikend na priprava na Čate-
žu. Poleg nabiranja kondicije in piljenja ro-
kometnega znanja so prosti čas izkoristile 
za druženje in krepitev ekipnega duha Naj-
mlajše rokometašice in rokometaši pa so 
svoje športno – rokometne znanje začeli pridobivati v septembru. 

Rokometna šola 
V letošnji sezoni naša rokometna šola poteka na dveh osnovnih šolah v okviru interesnih dejavno-
sti. Za zanimivo in strokovno vadbo za najmlajše člane in članice naše rokometne družine skrbijo 
usposobljeni trenerji. Tudi letos bo velik poudarek poleg vadbe rokometnih veščin na splošnemu 
motoričnemu razvoju otrok, gibljivosti in odgovornemu vedenju v skupini. Organizirali bomo tur-
nirje, kjer bodo otroci lahko začutili utrip tekmovanja in pa seveda tudi lepoto druženja z vrstniki. 
Ob koncu šolskega leta tudi rokometni tabor.
Vsi se bomo potrudili, da otrokom na zanimiv način predstavimo vse prednosti in lepoto ukvar-
janja s športom.

treningi v rokometni šoli potekajo po naslednjem razporedu:
oš litija (ŠD Litija)
sreda in petek
1. in 2. razred od 14.15 do 15.00
3., 4. in 5. razred od 14.45 do 15.45

oš gradec
ponedeljek in sreda
od 14.30 do 15.15

Za kakršnakoli dodatna pojasnila lahko pokličete na tel: 041 631 143 (Heda) ali 040 786 939 
(Tjaša) in z veseljem vam bomo pomagali.

ŽENSKI ROKOMET

NOVICE IZ FC LITIJA
Članska ekipa FC Litija je v sezono 2021/22 vstopila precej spremenjena. Vlogo 
prvega trenerja je prevzel bivši reprezentančni selektor Andrej Dobovičnik, pri 
delu pa mu pomagata Bojan Žunko in Željko Pijetlović. Klub so zapustili Matej Fi-
deršek, Igor Bratič, Arnon Cassemiro, Fernando Leitao, Abraham Sanchez, Jonhn 
Lennon, Timi Debeljak in Josip Jurič, prišlo pa je nekaj novih okrepitev. Iz Brazilije 
sta prišla pivot Allex Rezende da Silva, ki je v preteklosti nosil dres Yoka Guaratin-
guetá, Taubaté, AFC 

Kairat in Sao José Futsala ter krilni 
igralec Jediael Mota. Ta je v svoji 
karieri je branil barve ekip Tubarão 
in ACBF. Iz Sevnice sta se ekipi pri-
družila Uroš Martič in Domen Krnc, 
iz Vrhnike pa reprezentančni vratar 
Nejc Berzelak ter Admir Čosić. Naj-
odmevnejša okrepitev pa je vrnitev 
Litijana Igorja Osredkarja, ki se je 
po nekajletni zgodbi Makarski na 
Hrvaškem vrnil v domači klub. Pre-
ostanek moštva ob kapetanu Ga-
šperju Vrhovcu in Tinetu Šturmu, ki 
prihaja iz Škofja Loke, tvorijo mladi domači igralci: vratarja Nejc Urbanija in Darko Ćućić, Nejc 
Vrhovec, Marko Bjelčević, Patrick Osredkar, Matic Račič, Jan Mrva in Vid Kos.
Sezona 2021/2022 se je za najtrofejnejši slovenski malonogometni klub, začela več kot uspe-
šno. V superpokalu, ki je bil odigran v dvorani v Dobrepolju, so se varovanci novega trenerja 
Andreja Dobovičnika veselili že desete tovrstne lovorike. Ekipo Dobovca so po kazenskih strelih 
premagali z 12:11, odločilni zadetek s 6m je zadel najmlajši v ekipi – Vid Kos. Po rednem delu je 
bil rezultat 3:3, vse 3 gole za Litijo pa je dosegel Gašper Vrhovec.
Uvod v novo sezono 1. Slovenske Futsal Lige so Litijani začeli z remijem (2:2) na gostovanju pri 
Oplastu v Kobaridu in zmago proti ekipi Hiša daril s Ptuja s 4:2. 
Kakšna pa so pričakovanja v novi sezoni pa kapetan Gašper Vrhovec: »Sezona se je za nas začela 
zelo dobro in prva lovorika je že v Litiji. Sestavili smo dobro ekipo za novo sezono in samo tako 
moramo nadaljevati.»
FC Litija bosta v sezoni 2021/22 v tekmovanjih Nogometne zveze Slovenije zastopali tudi ekipi 
U19 in U13, ki ju bo vodil trener Tomislav Horvat, trenutni članski reprezentančni selektor. Ekipa 
U19 pričenja s tekmami v septembru, U13 pa oktobra.  Marko JURJEVEC

FOTO: Aco J.

Članska ekipa po zmagi v superpokalu v Dobrepolju

Vabimo vse najmlajše, da se nam pridru-
žijo in začnejo trenirati košarko, saj je 
košarka idealen šport, kot smo že pisali v 
prejšnjih številkah.
Košarkarski klub Litija objavlja več informa-
cij o svojem delovanju na svoji spletni stra-
ni: https://www.kosarkarskiklublitija.net/. 
Tam so objavljene tudi kontaktne številke 
naših trenerjev in vaditeljev.
Za vse nadaljnje informacije smo vam na 
voljo na  E  naslovu: kk.litija@gmail.com

Športni pozdrav
Košarkarski klub Litija 
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kupiM razne stare predmete, odli-
kovanja, medalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, kovan-
ce, knjige in druge starejše drobna-
rije, ki jih morda ne potrebujete več. 
 051 740 430

MALI OGLAS

SeČnja in SPRaViLO LeSa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo 

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

goZdarStvo  
Primož žunter s.p.

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

Izžrebanci križanke št. 249 bodo prejeli majico časopisa 
Občan. Majico bodo nagrajenci po predhod nem dogovo-
ru na 041 719 444 (Aco J.) prejeli v Tiskarni AcO, cesta  
Dušana Kvedra 39, Litija.

1. Miro Prosenc, C.K.S. 9, Litija
2. Anica Pančur, Maistrova 16, Litija
3. Stane Golja, Prisojna 6, Litija

Težje besede:  ACKERMANN, RAIS, EAGELS, 
ONDATRA, NAG, LUCOVA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 250 pošljite najkasneje do 8.10.2021  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli majico časopisa Občan. Majico bodo nagrajenci po 
dogovoru prejeli v Tiskarni AcO, cesta Dušana Kvedra 39, 
Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 250
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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: 041/719-444,

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

Naklada: 5.850 izvodov.

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

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

za točnost podatkov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

jarkice  mlade kokoši nesni-
ce. Trenutno so na voljo rjave in 
Leghorn. Vse pri nas vzrejene 
jarkice so zdrave in zaščitene 
proti osmim boleznim. Nudimo 
tudi brezplačno dostavo v Litijo 
in po dogovoru na dom. 031 
751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

NOVICE IZ PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA 
V aprilu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo razpis za 
podporo planinski in rekreacijski infrastrukturi. Kot lastniki Planinskega doma na 
Jančah smo se prijavili na razpis in pridobili nepovratna 
sredstva Evropskega sklada za razvoj. Projekt sanacije 
doma, ki se bo odvijal od oktobra 2021 do junija 2021, 
obsega: izdelava toplotnega ovoja doma, vgradnjo pre-
zračevalnega sistema z rekuperacijo, vgradnja lastne čistilne naprave in sanacija 
sistema za zbiranje in uporabo deževnice. V aprilu smo začeli z izvedbo izletov in 
aktivnosti. 24.4.2021 smo izvedli Tomazinov pohod. Cilj pohoda je bil na Požgani-

ci, kjer je stala Tomazinova koča, prvi planinski dom litijskih planincev. Pohoda se je udeležilo 25 
pohodnikov. Planinski dom na Jančah je bil 12.6.2021 eno od 36 prizoriščih praznovanja dneva 
planincev. Na srečanju se je zbralo okrog 150 planincev. Kar 125 od teh je bilo mladih planincev 
iz OŠ Litija, OŠ Gradec ter POŠ Jevnica, Hotič in Kresnice. V počastitev 30. rojstnega dne naše 
Slovenije smo 25.6.2021 v sodelovanju z OŠ Gradec organizirali pohod od OŠ Gradec do Geo-
metričnega središča Slovenije. Pohoda se je udeležilo 42 planincev. Sekcija Sokol je do konca 
avgusta izvedla izlete na Sveto goro, Kal in Mrzlico, Izola in Kocine, Srednji vrh, Peco, Kompotelo, 
Vršič in Kočo pri izviru Soče, Vogel, Kofce, Triglav, Kočo na Travniku in na Komen, Vodiško planino, 

Kum in Ratitovec. V poletnem času smo dobili dva nova planinska vodnika. Tečaj sta uspešno 
opravila Miklavž Šef in Matjaž Kavčič. Letošnji mladinski planinski tabor se je odvil pod osrčjem 
Storžiča, v mali vasici Grahovše. Število udeležencev skupaj z vodstvom je doseglo okroglih 90 
ljudi. Osvojili so Kriško goro, Tolsti vrh, Storžič, Javornik, Planino Konjšica in Belo peč. 18. družin-
skega planinskega tabor v Grahovčah pri Tržiču se je udeležilo 83 članov (21 družin  37 odraslih 
in 46 otrok). Osvojili so Kriško goro, Tolsti vrh, Storžič, Dobrčo, Veliki Javornik in Planino Prevala. 
V popoldanskem času so se v taboru družili, igrali igre z žogo, se spoznavali ob tabornem ognju 
in pekli kruh. Za varno pot in aktivnosti v taboru so poskrbeli vodniki Sašo, Miha, Matej in Alma, 
pripravnika za vodnika Miklavž in Jurij, ter mladinski voditelj Luka. Za polne želodčke so poskrbele 
Vesna, Maja in Nada. Ogledali so si Dovžanovo sotesko, Smučarski muzej, Kurnikovo hišo in Trži-
ški muzej in imeli predavanje GRS. 11 udeležencev je bilo takšnih, ki so se tabora udeležili prvič. 
Tudi tokrat sta motiv za tabor in celostno podobo za krst oblikovala in pripravila zakonca Marija 
in Pavel Smolej.  Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL

01/

DAN ODPRTIH VRAT NA RANčU 16 PODKVIC
Na ranču 16 podkvic smo tudi letos pod okriljem Ko-
njeniške zveze Slovenije organizirali dan odprtih vrat 
‚‘Na konju v novo šolsko leto‘‘.
V soboto, 11. 9. 2021, so si mali in malo manj mali 
obiskovalci ogledali predstavitev šole jahanja, dresurni 
nastop, terapevtsko jahanje in izvedeli veliko in še več 
zanimivosti o naših iskrivih konjičih. Najpogumnejši 
obiskovalci so lahko tudi sami preverili razgled s konj-
skega hrbta – svet z njega je res lepši!
Da je vse teklo, kot mora, so nam pomagali prijatelji, ki 
naš ranč že dobro poznajo. 
Za nadzor so poskrbeli psički Pika in Maksi ter kozliček 
Aco, za glasbeno spremljavo pa najlepši na vasi  pe-

telin Mrho. Si zamudil? Nič hudega, priložnost zamujena ni njuno izgubljena. Naš ranč najdeš v 
Zgornjem Hotiču, spremljaš pa nas lahko tudi na Facebook strani ‚‘Zavod 16 podkvic, športno in 
rekreativno jahanje, hipoterapija‘‘. Vabljen! Vanda DRNOVŠEK



KGZ LITIJA z.o.o.

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

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

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

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-20.00

SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

DOBRODOŠLI!

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

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

UGODNE CENE!

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

DORINA 100 g
0,69 €

FANTA OR. 0,85 L 
0,59 €

KOZARCI VLAG. 720 ml 10/1  2,99 €
KOZARCI VLAG. 370 ml 12/1  2,99 €

DOMAČICA 300 g 
1,89 €

RIO MARE 4 x 80 g 
4,49 €

LESNI PELETI DRAU  in  RED DEVIL, A1  *3,99 €
*266 € /tono

*cene  za paletni odjem

NUTELLA 700 g
3,99 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

MILKA 100 g
0,69 €

VEGETA 500 g
2,99 €

KOCKE ZA VŽIG
0,59 €

AKCIJA „NVO GRE V ŠOLO“
v letošnjem šolskem letu  bo v okviru akcije »nvo gre v 
šolo« tudi oš litija odprla svoja vrata nevladnim organizaci-
jam (društvom, zavodom in ustanovam) in jim omogočila, da 
se predstavijo učencem. Otroci bodo v času pouka spoznali 
aktivnosti in dejavnost, ki jih društva izvajajo.

Glavni namen akcije »NVO gre v šolo«, je predstavitev nevladnih 
organizacij (društev, zavodov in ustanov) in njihovih dejavnos-
ti, programov učencem in učiteljem ter aktivno povezati osnov-
ne šole z lokalnim okoljem oziroma vključiti nevladne organiza-
cije iz lokalne skupnosti v izvajanje šolskega učnega načrta. 
Pomembno je, da aktivnosti in pomen delovanja društev spozna 
čim širši krog ljudi, že v zgodnjih letih odraščanja, kar je tudi namen akcije »NVO gre v šolo«. 
V tem šolskem letu, med 27.9. in 1.10.2021, bo akcija » NVO gre v šolo« potekala na petih osnov-
nih šolah v zasavski regiji, ter tako spodbujala lokalna partnerstva in medsektorsko sodelovanje 
med osnovnimi šolami in nevladnimi organizacijami iz lokalnega okolja.
Na Osnovni šoli Litija bo akcija potekala v torek 28.9.2021. Z zanimivo in interaktivno predsta-
vitvijo lahko nevladne organizacije pri mladih vzbudijo zanimanje za članstvo in spodbudijo prak-
tično učenje med mladimi, okrepilo pa se bo tudi sodelovanje osnovnih šol z lokalnim okoljem. 
Vse zainteresirane nevladne organizacije vabimo, da se prijavijo za sodelovanje v akciji.  Več o 
letošnji akciji pa si lahko prebere na naši spletni strani www.consulta.si. 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte info@consulta.si oziroma 
po telefonu: 059 927 619.


