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IZ UREDNIŠTVA ...
Županov nagovor ob prazniku občine Litija nam veliko 
pove o tem, česa se lahko občani in občanke veselimo in 
kako aktivni smo v naši občini na vseh področjih, tudi z 
uspešnimi investicijami v infrastrukturo v različnih krajih 
občine. Veliko je povabil na organizirane športne priredit-
ve, zato velika pohvala organizatorjem. Bodite še naprej 
aktivni, sodelujte med seboj in si pomagajte, saj je to 
investicija v vaše kvalitetno življenje.
 Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.06.2022 
po e-pošti: obcan@siol.net ali 

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

11. junij 2022
8.30 do 13.00 

Valvazorjev trg

litijskitek.silitijskitek.si

V

10 km tek                         – 8.30
5,6km ekipni tek           – 8.40
3,6km srednješolski tek     – 8.40 
200m družinski tek   – 10.30
400m – 1000m 

 šolski ekipni tek   – 10.55
1000m tajin tek         – 12.00 

OB 15. PRAZNIKU OBČINE LITIJA
Letošnji petnajsti občinski praznik poteka v sproščenem okolju brez omejitev, ki nam jih 
je krojila epidemija Covid-19. Z veseljem ugotavljam, da nam vsem skupaj ni vzela preveč 
energije in ustvarjalnega navdiha, predvsem je to zaznati v naših društvih, klubih in civilni 
družbi.
Prav gotovo bo letošnji praznik še posebej slovesen ob odprtju urejene kolesarske 
povezave Litija-Podšentjur-Pogonik-Sp. Kresniški vrh, ki predstavlja 5 km dolgo in v 
celoti obnovljeno traso, ki poleg večje prometne varnosti predstavlja večfunkcionalno 
in osrednjo državno kolesarsko povezavo. Ni naključje, da želimo v prihodnje povezati 
Litijo z mestom Ljubljana in sosednjo Občino Šmartno pri Litiji, kar pomeni tudi urediti 
ustrezno infrastrukturo. S podobnim namenom izvajamo obnovo ceste Litija-Sava, 
skozi naselje Smrekarica in odsek ceste Jevnica-Laze. Zaključuje se nadomestna gradnja 
vrtca Najdihojca, v pripravi je začetek gradnje vzgojno izobraževalnega objekta Hotič. 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 1. fazo izgradnje čistilne naprave s kanalizacijo in 
vzporedno komunalno infrastrukturo v Kresnicah. Gradi se vodovod Mamolj, prav tako 
je zgrajen odsek vodovoda v naselju Podšentjur. V letošnjem letu pričenjamo z gradnjo 
vodovoda Leše in Dole-Gradišče. Pri športni infrastrukturi so v teku kar trije projekti: 
ureditev odbojkarskega igrišča na Rozmanovem trgu, izgradnja kolesarskega poligona 
na Ježi in obnova strehe na športnem domu v Kresnicah. Iz zajetnega paketa asfaltiranja 
makadamskih cest in obnove obstoječih asfaltnih vozišč je v teku izvedba kar nekaj 
cestnih odsekov po celotni občini - od Dol, Gabrovke, Polšnika, do Vač, Kresnic in Jevnice. 
Velik investicijski zalogaj je v večji meri rezultat uspešnih aktivnosti občine na različnih 
razpisih in priprave na izvajanje nalog v novi finančni perspektivi. 
Spoštovane občanke in občani, rad bi se vam zahvalil za vaše delo, pomoč in sodelovanje. 
Iskrena zahvala pa velja mojim sodelavcem v občinski upravi, občinskemu svetu, krajevnim 
in mestni skupnosti ter javnim zavodom, podjetjem, društvom in klubom za uspešno 
delo povezovanja, sodelovanja in s tem krepitve naše lokalne skupnosti. Želim, da letošnji 
občinski praznik praznujemo ponosno, za vse dosežke pa vam iskreno čestitam. Hkrati 
vas vabim na številne dogodke, ki se bodo, vse od maja pa do julija, odvijali širom naše 
občine.

Vaš župan
Franci ROKAVEC

Več na 3. str.
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Podrobneje na 6. str.



OBNOVLJENE STOPNICE
Močno dotrajane stopnice, ki povezujejo Maistrovo ulico in  
Grbinsko cesto so dobile novo prevleko. Občina Litija je skupaj 
z izvajalcem JP KSP Litija prenovo izvedla v mesecu marcu. Ver-
jamemo, da bo sedaj pot bolj prijazna in korak bolj varen.
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NOVO GASILSKO VOZILO GVC 16/15  
ZA PGD LITIJA

V začetku meseca maja je poveljnik PGD Litija Blaž Kokovica 
simbolično prevzel ključe novega avtomobila, iz rok župana 
Francija Rokavca in ob navzočnosti predsednika Gasilske zveze 
Igorja Cividinija. Gasilsko vozilo GVC16/15 je kombinirano vo-
zilo, ki je namenjeno gašenju požarov in reševanju ob tehničnih 
intervencijah. Temu primerno je vgrajena tudi vsa gasilsko-reše-
valna oprema. Cena vozila je bila dobrih 273 000 eur, od tega 
je Občina Litija prispevala 200 000 eur, 30 000 eur Uprava za 
zaščito in reševanje, razliko pa pričakujejo od razpisa Gasilske 
zveze Slovenije. Nekaj pa so prispevali tudi donatorji, občani 
občine Litija in nekatera gasilska društva v obliki prostovoljnih 
prispevkov. Občina Litija je namenila tudi 40 000 eur za uredi-
tev ustreznega nadstreška.

Izobraževanje In delavnIca 
PODJETNIKOV IN OBrTNIKOV

V veliki sejni sobi Občine Litija je v torek, 10. maja, potekalo 
predavanje in delavnica za obrtnike in podjetnike iz občin Litija 
in Šmartno pri Litiji z naslovom „Kako najučinkoviteje do povra-
tnih in nepovratnih sredstev?“ Dogodek sta organizirali Občina 
Litija in Šmartno pri Litiji v sodelovanju z OOZ Litija, Razvojnim 
centrom srca Slovenije ter Inštitutom IRAP. 

Predavanja se je udeležilo več kot dvajset obrtnikov in podjetni-
kov iz obeh občin. Udeleženci so na prvi delavnici prejeli infor-
macije o možnostih za kandidiranje in uspešno prijavo projektov 
na slovenske in evropske razpise. Hkrati je bil dogodek name-
njen izmenjavi izkušenj, projektnih idej ter potreb in izzivov s 
katerimi se srečujejo podjetniki ter obrtniki na svoji poti.

SOPOTNIKI OB DNEVU ZA SPrEMEMBE 
SOUSTVArJALI SKUPNOST 

Zavod Sopotniki smo prostovoljska organizacija, ki v svojo stori-
tev omogočanja brezplačnih prevozov starejšim, vključuje pre-
ko 200 posameznikov, ki so se odločili svoj prosti čas nameniti 
prostovoljstvu. Od ustanovitve zavoda 2014 leta do danes, pro-
stovoljske ure štejemo v tisočih, vsaka od njih pa je pomemben 
delček v mozaiku ustvarjanja prijazne in vključujoče skupnosti. 
Dobra dela naših voznikov - družabnikov beležimo v vse bolj 
mobilnih starejših, ki lahko brezskrbno organizirajo svoje obve-
znosti in se jih tudi samostojno udeležijo.
Dan za spremembe, vsakoletna vseslovenska akcija v organiza-
ciji Slovenske Filantropije, je nastala z namenom spodbujanja 
državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in 
spodbujanja prostovoljstva. Letos je potekala že trinajsto leto 
zapored, in sicer v 86 krajih, sodelovalo pa je kar 500 organiza-
cij. Tokrat pod sloganom »soustvarjamo skupnost«, smo se ji 
z velikim veseljem pridružili tudi z akcijami v naših enotah po 
Sloveniji.
Osrednjo nit našega dela, medgeneracijsko solidarnost, smo 
pletli združeni z učenci osnovnih šol in v duhu našega poslan-
stva izvedli medgeneracijsko aktivnost, ki smo jo poimenovali 
»Za družbo po knjigo«. Namen je bil vzbuditi zavedanje o pro-
stovoljstvu v mlajši generaciji in z njihovo pomočjo, vsaj za tre-
nutek, zavestno prekiniti osamljenost mnogih starejših. V naši 
akciji je skupno sodelovalo več kot 200 otrok! Vključevala je 
miselno igro o prostovoljskem delu in delu Zavoda Sopotniki 
ter izdelavo knjižnih kazalk. Bralna kultura starejših je še vedno 
zelo živa, s knjigo si popestrijo dneve, kar pripovedujejo našim 
prostovoljcem med vožnjami ali ob čakanju na opravek. Pove-
do nam tudi, da bi še več brali, če bi le videli bolje. S pomočjo 
darežljivih donatorjev smo zbrali več kot 200 knjig, v katere 
smo vstavili ročno izdelane in Sopotnikom posvečene knjižne 
kazalke ter jih skupaj z našimi koordinatorji in prostovoljci, pre-
dali starejšim.
Obdarovanje je zagotovo lep in prijazen način povezovanja, saj 
ustvarimo okoliščine, v katerih se počutimo sprejete in varne. 
Knjižne kazalke, ki so jih izdelovali učenci, so postale podlaga 
za lepa sporočila, ki so jih namenili starejšim, za boljše počutje, 
zbujanje veselja ob ogledu pisanih kazalk ter tudi za spodbuja-
nje zaupanja starejših v skupnost, katere del so. 
Kaj je prostovoljstvo, zakaj je pomembno in kaj počnemo So-
potniki, so raziskovali, odkrivali 
učenci OŠ Gradec-Litija, ki so z 
velikim navdušenjem pripravili 
kar 37 knjižnih kazalk. Prav tako 
so se spraševali, zakaj starejši 
potrebujejo prevoz in zakaj ga 
nimajo ter iskali rešitve, ki jih 
lahko tudi sami ponudijo. Pripo-
vedovali so nam o dedkih in ba-
bicah in se skušali postaviti v nji-
hove čevlje, saj kot je dejala ena 
od učiteljic, “nekega dne bomo 
tudi mi ostareli in bomo še kako 
potrebovali sočutje in razume-
vanje”. Z novimi vidiki smo mlaj-
šim pokazali, da so dobra dela 
del našega vsakdana, recimo, ko spontano naredijo nekaj za 
starejše. Da je to lahko tudi organizirano prostovoljstvo, pa 
je bila za marsikaterega učenca, velika pozitivna ugotovitev. 
Hvaležni smo, da lahko izobražujemo mlajše generacije o so-
lidarnosti in pomenu kompaktne, enotne skupnosti. Tudi z 
usmerjanjem pozornosti na del družbe, ki je za kvalitetno pre-
življanje tretjega življenjskega obdobja, ki neizpodbitno čaka 
vsakega izmed nas, velikokrat zelo so-odvisna prav od mlajše 
generacije.
Veseli nas, da smo z akcijo spodbudili več zanimanja za pro-
stovoljstvo in želje po ponovnem sodelovanju. Optimistično, 
vztrajno in z več moči, tako nadaljujemo s širjenjem vrednote 
zavedanja, kaj pomeni v naši družbi biti Človek Človeku Sopo-
tnik.
Akcijo so podprli donatorji Redoljub d.o.o. in Conrad Electronic 
d.o.o.k.d. s pisali in papirjem za izdelavo knjižnih kazalk, Zavod 
Vzajemnost z donacijo revij, setvenih koledarjev ter Knof so. p. 
z donacijo knijg. 
Knjige so bile pridobljene tudi s pomočjo Valvasorjeve knjižnice 
Krško in Vodnikove domačije Šiška. Iskreno hvala vsem!

PrIPrAVA STrATEGIJE ZA MLADE  
v obČInI lITIja

V letu 2021 smo v občini Liti-
ja sprejeli odlok o mladini, ki 
predvideva tudi sprejem t.i. 
Strategije za mlade. V namen 
kvalitetne izdelave strategije 
se je, kot posvetovalno telo 
župana, v mesecu septembru 
oblikovala Komisija za mlade, 
ki koordinira proces izdelave 

in sprejema omenjenega dokumenta. Komisijo sestavljajo 
predstavniki mladinskih organizacij, občine, občinskega sveta 
in zainteresirane javnosti. Člani so: predsednik Aljaž Zupan, 
podpredsednica Danijela Sitar, Ema Vavtar, Tjaša Vidergar, 
Ivan Matijevič in Kaja Mlakar Agrež. Komisija je imenovana za 
čas mandata župana. 
Za namen pridobivanja čim bolj realnih podatkov o življenju 
in željah mladih v občini smo pripravili anketni vprašalnik, ki 
je od 1. aprila, pa vse do 25. maja dosegljiv na spletu. Na-
menjen je mladim, starim med 15. in 29. letom, ki prihajajo iz 
občine Litija. Poleg vprašalnika smo pripravili tudi srečanje s 
predstavniki krajevnih skupnosti in različnih društev, ki delajo 
z mladimi, pripravljamo pa še tri srečanja z mladimi.
Srečanje s predsedniki krajevnih skupnosti in predsedniki  
organizacij, ki sodelujejo z mladimi, je potekalo 4. maja 
2022 v sejni sobi Občine Litija. Posveta so se udeležili Tadej 
Premk (Plesno športno društvo NLP), Lovro Klinc (KLIŠE), 
Tone Burja in Heda Okorn (ŽRD Litija) Tomaž Cirar (KS Vače), 
Irena Bostič (KS Dole) in Leopold Malovrh (KS Hotič). Posvet 
sta koordinirala Aljaž Zupan in Tjaša Vidergar. Posvet smo 
organizirali z namenom zbiranja pobud oz. opažanj potreb 
mladih, ki jih opazijo v različnih društvih in krajevnih skupno- 
stih. 
Udeleženci posveta so najprej izpostavili, da so pričakovali 
višjo udeležbo in pa prisotnost vseh članov Komisije za mlade, 
predvsem predstavnikov občine. 
Za začetek so bili udeleženci vprašani kaj je, po njihovem 
mnenju, za mlade v občini Litija že dobro urejeno. Izpostavili 
so prostore za mlade, ki jih je v Litiji že kar nekaj (Kliše, Mla-
dinski center Litija), ocenjujejo, da je ponudba prostočasnih 
aktivnosti za mlade pestra in primerna, športno in kulutrno 
bogata, ocenjujejo, da je, sploh v odročnejših krajevnih skup-
nostih veliko mladih aktivnih v društvih (npr: DPM Hribci, ŠD 
Dole, KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji). Javni prevoz je na 
Vačah in v Gabrovki dobro sprejet. KS Vače izpostavi, da je na 
Vačah zaivel prostopr za druženje mladih, uredili so fitnes na 
prostem, ocenjujejo, da je tudi ponudba športnih aktivnosti v 
šolski telovadnici pestra in primerna. 
Pri vprašanju kje pa vidijo minuse oz. prostor za izboljšanje pa 
so izpostavili, da pogrešajo več povezovanja (med društvi in 
šolami, med posameznimi krajevnimi skuponostmi in društvi, 
s podjetji,…). Mladi iz odročnješih KS so med tednom redno 
odsotni, saj so v dijaških oz. študentskih domovih. Želijo si 
vlaganja v športne objekte, obnove telovadnic, šole v Hotiču, 
predvsem ŽRD izpostavlja, da potrebujejo večjo finančno pod-
poro občine za svoje delovanje, želeli bi si tudi kakovostnejše 
in višje sponzorske podpore kakšnega od boljših podjetij iz  
Litije. 
Kasneje so se udeleženci razdelili v dve skušini in še en-
krat skupaj premislili, kaj je tisto, kar bi oni predlagali 
občini, da bi pomagala izboljšati položaj mladih. Predlogi 
so bili: skrb za delovna mesta (privabljanje novih podjetij v 
občino, skrb za spodbudno podjetniško okolje, vzpostavitev 
podjetniškega inkubatorja, ipd), namenska zemljišča za grad-
njo stanovanj in industrijskih objektov oz. con, vzpostavitev 
javnega prevoza v občini, spodbujanje vključevanja mladih 
v krajevne skuponosti in društva, podpora mladim podjet-
nikom in kmetom, spodbuda večjim športnim prireditvam, 
ki bi povezale več društev, vzpostavitev delovnega mesta 
športnega koordinatorja, ki bi skrbel za vključevanje čim 
večjega števila otrok v različna športna društva (predvsem 
otroci prve triade OŠ). Rokometno društvo predlaga tudi 
kombi prevoz, ki bi otroke vozil na treninge iz Gabrovke, Vač, 
Hotiča in drugih koncev občine. Športna društva so poudari-
la tudi nujnost sprejema občinske strategije s področja  
športa. 
Za vse deljene poglede, predloge, želje, kritike in pohvale se 
udeležencem najlepše zahvaljujemo in vas obenem vabimo, 
da nam morebitne dodatne predloge sporočite na info@mcliti-
ja.si. Prav vse slišano bo upoštevano pri pripravi Strategije za 
mlade. 

SPoŠTovanI MladI obČanI lITIje
Da pa bo vaš glas zares slišan, potrebujemo vaše sode-
lovanje. Ste pomemben vir znanj, informacij in vpogleda v to, 
kam naj se podpora na področju mladine usmeri. Z anketnim 
vprašalnikom in srečanji v živo želimo spoznati, kako doživljate 
občino Litija, možnosti in priložnosti, ki vam jih ponuja in 
težave, s katerimi se srečujete.
Vaši odgovori bodo v veliko pomoč, zato vas naprošamo, da 
na vprašanja odgovorite premišljeno, samostojno in iskreno. 
Vprašalnik je anonimen, zbrani podatki pa bodo namenjeni 
izključno pripravi strategije, ki bo javno dostopna in objavljena 
na strani Občine Litije.
Odgovore in odzive na anketni vprašalnik zbiramo do srede, 
25. maja 2022 (dosegljiv je na naslovu https://bit.ly/3FmowEG). 
Z nami pa se lahko, kot že omenjeno, srečate tudi v živo, in 
sicer na POSVETIH z mladimi, ki bodo organizirani v torek 
24. maja ob 18.00 v KRESNICAH, v sredo, 25. maja ob 
18.00 na občini LITIJA in v petek 27. maja ob 19.00 na 
DOLAH. Vljudno vabljeni!

GrADNJA VODOVODA LITIJA–ŠMArTNO, 
ODSEK BEDEN–PODŠENTJUr

Občina Litija je na podlagi pridobljenega gradbenega dovolje-
nja v skladu s podpisano pogodbo pričela z gradnjo vodovoda. 
Izvajalec del je podjetje KSP Litija d.o.o.. V skladu s projektom 
bo zgrajeno 2.120 m novega cevovoda, ki bo oskrboval prebival-
ce naselja Podšentjur. Poleg tega bo v sklopu projekta urejeno 
tudi hidrantno omrežje za zagotovitev požarne varnosti naselja. 
Glede na ugodne vremenske razmere in v skladu s terminskim 
planom predvidevamo, da bi z vsemi deli zaključili do meseca 
junija 2022 ter nato uredili vse potrebno za pridobitev uporab-
nega dovoljenja.
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

K-NAILS 
Sem Klara, samostojna podjetnica iz Brega 
pri Litiji. Slabi dve leti nazaj me je pot iz vrtca 
ponesla do svojih sanj. Želja po novem znanju 
me je pripeljala do Izole, kjer sem se dodatno 
izobraževala za nohtno stilistko. Leto nazaj 
sem pridobila naziv za CERTIFICIRAN INDIGO 
SALON. Medtem sem opravila se mnoge druge 
tečaje...

V salonu Vam nudimo:
- Permanentno lakiranje roke/noge
- Podaljševanje gel nohtov na šablono
- Keratinsko vihanje in laminiranje trepalnic
- Podaljševanje trepalnic 
- Oblikovanje obrvi z voskom
- Laminacijo obrvi

V ponudbi imam tudi izdelke nekaterih 
podjetnikov, tudi lokalnih (nakit Stina, Mellow, 
Abiny,..).

Po novem me najdete tudi na spletni strani, kjer so zbrane 
vse informacije. Hkrati pa si lahko ogledate tudi spletno 
trgovino, ki je nastala med kriznimi časi zaprtja salona. 
Takrat sem odkrila dodatno strast- šivanje oblačil za 
otroke.

Koda za popust na spletni strani: KNAILS
@k_nails_27
@k_kids_27

040989804 Naročanje po dogovoru.  Lepo vabljene! 

zaHvala obČanKaM In obČanoM
»Spoštovane občanke in občani, volivke 
in volivci, iskrena hvala vsem, ki ste se 
udeležili glasovanja na parlamentarnih 

volitvah. Srečen sem, da smo v tako velikem številu izkoristili svo-
jo volilno pravico.
Med volilnimi okraji, v katerih je zmagalo Gibanje Svoboda, je tudi 
volilni okraj Litija. Po podatkih, dostopnih na spletnih straneh Dr-
žavne volilne komisije, je Gibanje Svoboda v volilnem okraju Litija 
dobilo rekordno podporo 4.520 volilk in volivcev, kar predstavlja 35,46% oddanih gla-
sov. S tem ste omogočili Gibanju Svoboda prepričljivo zmago. Litija in Šmartno bosta 
tako v Državnem zboru zastopana s svojim predstavnikom. Trudil se bom in delal v 
dobro vseh in s tem v dobro tudi naše skupnosti.
Še posebej me veseli, da smo v tednih pred volitvami v nagovarjanju volivcev kandida-
ti ohranili dostojnost in visoko raven spoštovanja. S tem smo pokazali, da znamo raz-
lične poglede in mnenja državljanom predstaviti skozi strpen dialog, kar me navdaja z 
veliko optimizma, ko zrem v prihodnost naše skupnosti.

Hvala za izkazano zaupanje
Franc PROPS«

Spoštovane volivke in volivci,
Zahvaljujemo se za cenjen glas, ki ste ga namenili Slovenski demo-
kratski stranki in našemu kandidatu Borisu Doblekarju. Kljub temu, 
da se našemu kandidatu ob zbranih izjemnih 3.232 glasovih, tokrat 
zaradi nove volilne enote in nekaj manjkajočih glasov, ni uspelo uvr-
stiti v Državni zbor, se bomo kot doslej, tudi v prihodnje trudili, da 

upravičimo vaše zaupanje.

Da bomo skupaj sooblikovali boljšo prihodnost, Vas, ki vam gre za stvar vabimo, da se 
pridružite Slovenski demokratski stranki. Slovenija vas potrebuje! #GradimoSlovenijo 
#Zate

Pristopno izjavo najdete na:
https://www.sds.si/sodelovanje/postani-clan

elektronska pošta: predsednik.litija@sds.si
telefonska številka: 041 272 246

 Občinski odbor SDS Litija

 Drage volivke in spoštovani volivci! 
Znani so končni rezultati volitev. V okraju Litija  - Šmar-
tno pri Litiji smo dosegli odličen rezultat in prvo mesto. 
Namenili ste mi kar 744 glasov več kot leta 2018. Vendar 
je bilo zaradi novih dejstev in spleta okoliščin za dobrih 
sto glasov premalo za ponovno izvolitev v Državni zbor. 

2018: 2.488 glasov 
2022: 3.232 glasov 

Po spremembi volilne zakonodaje se je naš volilni okraj 
prestavil v volilno enoto Novo Mesto, kjer je konkurenca 
večja. V kolikor bi bili v prejšnji enoti bi s tako velikim 
številom glasov bil izvoljen. 

Hvala vsem za klice, odzive in vso podporo. Hvala tudi vsem in vsakomur za pomoč in pod-
poro pri volilni kampanji. 
Za menoj je prvi in po moji ter oceni mnogih uspešen poslanski mandat. Rezultati in statisti-
ke opravljenega dela govorijo sami zase. Vseskozi sem se trudil po svojih najboljših močeh, 
da sem opravičil dano zaupanje na predzadnjih volitvah zaupanje. 
•  Ob poslanskem delu v okviru sprejemanja zakonodaje, sem se trudil, da sta bila Šmart-

no in Litija slišana pri mnogih projektih, ki jih ne bom še enkrat našteval. Vseeno pa bi 
izpostavil, da sem še posebej vesel, da mi je od mnogih projektov uspelo pri največjih; 
odlagališču Rakovnik, Zdravstvenem domu, obvoznici Hotič, vrtcih v Litiji in Šmartnem, 
železniški postaji Litija, plazovih in poškodovanih cestah na polšnikem, savskem, hotiškem 
ter vaškem koncu, kulturnem domu v Šmartnem, gradu Bogenšperk, medgeneracijskem 
središču in vrtcu Javorje, prenovi Doma Tisje in odkupu opreme v enoti Litija, kolesarki 
Kresnice Litija, protipoplavnih zaščitah in urejanju vodotokov, vodovodih, plazovih in mo-
dernizaciji naše glavne prometne povezave z Ljubljano in Zasavjem. 

Ravno v tem mesecu je planirana celovita obnova najbolj kritičnih odsekov med Hotičem in 
Litijo, tudi tako imenovana »bob steza«. V zaključni fazi je tudi priprava obnov med Ribčami 
in Hotičem, prav tako pa tudi vse pripravljeno za modernizacijo ceste skozi Vače, Moravče 
pri Gabrovki in mnogih odsekov državnih cest na šmarskem koncu. Ponosen pa sem tudi 
na mojo uspešno pobudo za čebelarje in moje aktivno sodelovanje pri razumevanju potreb 
občin z znatnim zvišanjem povprečnin za lokalne projekte ter pomočeh gasilcem in vsem 
drugim pomoči potrebnim v težkih časih epidemije.
Lahko bi našteval še zelo dolgo, vendar bodi dovolj. Še naprej se bom na lokalni ravni trudil, 
da bodo pogoji za življenje čim boljši in da bo država po predvidenih časovnicah uresničevala 
izpogajane in dogovorjene zastavljene in projekte v fazah priprav za izvedbo. 
Še enkrat iskrena hvala za izkazano zaupanje za tako pomembno državno funkcijo in izkuš-
njo, ki je neponovljiva. Hvala vsem, ki ste se čez celoten poslanski mandat obračali name po 
nasvete in pomoč, tudi tisto za donacije, ker mi je bilo vedno v veliko veselje in čast pomagati 
ter hvala, da sem vas lahko zastopal v Državnem zboru slovenskega parlamenta. 

Nekdanji poslanec, Boris DOBLEKAR

Spoštovane občanke in ob-
čani občin Litija in Šmartno 
pri Litiji. Volitve so za nami, 
zahvaljujem se vam za pod-
poro, ki ste jo namenili meni 

kot kandidatki Gibanja POVEŽIMO SLOVENIJO. Uspelo 
mi je zbrati 899 glasov, kar predstavlja 7,05 %. Žal pa 
se Gibanju POVEŽIMO SLOVENIJO s 3,4 % glasov, na 
državni ravni, ni uspelo uvrstiti v parlament. Čestitam 
tudi g. Francu Propsu za izvolitev in uvrstitev v Državni 
zbor. Srečno!

Lijana LOVŠE

KOLESARSKO DRUŠTVO

Litijski Tempomat

www.litijskitempomat.si | info@litijskitempomat.si

VABILO K UDELEŽBI KOLESARSKEGA VZPONA 
NA GEOSS 2022

Kolesarsko društvo Litijski Tempomat v sodelovanju z Občino Litija po dolgih sušnih 
letih ponovno organizira kolesarsko dirko, ki se bo odvijala v središču Slovenije. Vzpon 
je nezahteven, tako da se ga lahko udeležijo tako dobro pripravljeni in manj pripravljeni 
kolesarji ter kolesarke.
Kdaj se bo dogajalo in kje? V nedeljo, 26.6.2022. Prevzem štartnih številk na parkirišču 
pred trgovino Lidl je od 8:30 do 10:30 ure, štart pa ob 11h.
Uradni štart vzpona je v Hotiču, zaprta vožnja poteka iz Litije (parkirišče LIDL) vse do 
Hotiča v dolžini 7,0 km, kjer se trasa že odcepi v smeri za Vače. Po približno 200 me-
trih se z letečim štartom in pod režimom cestne zapore začne vzpon v dolžini 7,0 km s 
ciljem na Geossu - 10 m pred spomenikom. Skupna dolžina trase z vključeno skupinsko 
vožnjo je 14,0 km kilometra s 425 višinskimi metri vzpona.
Po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj sledi spust v dolino in vračanje na izhodišče v obi-
čajnem prometu skladno s cestnoprometnimi predpisi. Tam vas bodo čakala okrepčila 
in obroki, od 13h naprej pa sledi razglasitev z zaključkom prireditve predvidoma ob 14h.
ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO na 300 tekmovalcev. Po zapolnitvi mest se bodo prijave 
zaprle. PREDPRIJAVA JE MOGOČA PREK SPLETNE PRIJAVNICE do 23 6. 2022 do 
24.00 in se mora izvesti za vsakega tekmovalca posebej (več tekmovalcev skupaj na eni 
prijavnici ni mogoče prijaviti)! Podatke za plačilo prejmete na vaš elektronski naslov po 
uspešno oddani prijavi. Prijava se upošteva na dan plačila. Prijava je mogoča tudi na 
prizorišču tekmovanja, najkasneje do 30 min pred štartom.
https://prijavim.se/calendar/checkings/4530/vzpon_na_geoss_2022 
Cena prijave do 23.6.2022 do 24:00 je 25 €, po tem pa 30 €. Kolesarji bodo razdeljeni 
v deset kategorij. V vsaki kategoriji prejmejo medaljo prvi trije uvrščeni, pokal (simbol 
Vaške Situle) pa prejmejo absolutni zmagovalci v moški in ženski konkurenci. Absolu-
tno najboljši trije v moški in ženski konkurenci, prejmejo še denarno nagrado v višini 
200 Eur, 120 Eur, 80 Eur.

Za vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na elektronski naslov 
info@litijskitempomat.si 

ali nas pokličete (+386 41 402 637 – Samir, +386 41 635 362 – Roman).

Povejte naprej in povabite prijatelje. Se vidimo!
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2. mesto v polfinalu državnega tekmovanja  
za rokometašice oŠ litija

V organizaciji OŠ Šmartno je v torek, 3. 5. 2022, potekalo polfinale državnega 
tekmovanja v rokometu za dekleta. Na tekmovanju so sodelovale OŠ Nazarje, 
OŠ Šmartno pri Litiji in OŠ 
Litija. Polfinalni turnir se je 
začel s tekmo med Litijo in 

Šmartnim. Učenke OŠ Litija so na tekmova-
nju nastopile v okrnjeni zasedbi vendar so 
nasprotnice presenetile s hitro in učinkovi-
to igro ter vodile v prvem polčasu že za pet 
golov, a so se domačinke zbrale in v dru-
gem polčasu obrnile tekmo v svojo korist. 
Zmagale so z rezultatom 22:18. Tudi drugo 
tekmo so Šmarčanke zanesljivo zmagale in 
osvojile prvo mesto. OŠ Litija in OŠ Nazarje 
pa sta se na tretji tekmi pomerili za drugo 
mesto. Tekma se je končala z rezultatom 
25:24 za Litijo. Rokometašice OŠ Litija so v polfinalu državnega tekmovanja osvojile drugo mesto, 
kar pomeni uvrstitev od 4. - 6. mesta v državi. 
Za OŠ Litija so igrale: Tjaša Burja, Nataša Branković, Liana Vuković, Lana Ana Novaković, Ela 
Penik, Rebeka Hrovat in Maja Zenković.

Odbojkarice oŠ litija osvojile 2. mesto
V torek, 19. 4. 2022 je potekalo na Ljubnem ob 
Savinji četrtfinale državnega tekmovanja v od-
bojki za učenke.
Tekmovanja so se udeležile tri ekipe: OŠ Litija, 
OŠ Dobrna in OŠ Ljubno ob Savinji. Gostitelji so 
nas toplo sprejeli in zelo dobro izvedli tekmova-
nje. Na tekmovanju so učenke OŠ Litija osvojile 
drugo mesto, saj so v boju dveh enakovrednih 
ekip premagale OŠ Dobrna z 2:1. Domačinke iz 
OŠ Ljubno pa so brez težav osvojile prvo mesto 
z dvema zmagama z 2:0.
Za OŠ Litija so igrale: Tjaša Burja, Nataša Bran-
ković, Liana Vuković, Ajla Mehulić, Maja Zenko-
vić, Tia Virant, Katarina Lapornik in Anja Bregar.

Bianca bučar in nik Konjačič  
državna prvaka v kegljanju

učenci OŠ Litija Nik Konjačič, Bianca Bučar, Neža Ceglar in Tia 
Rihar so se 22. 4. 2022 udeležili finala državnega tekmovanja 
v kegljanju, ki je potekalo na kegljišču v Kranju. Bianca in Nik 
sta z zelo dobrimi meti premagala vso konkurenco in postala 
državna prvaka v svoji kategoriji. Bianca je osvojila 1. mesto 
med mlajšimi učenkami, Nik pa je prvi med starejšimi učenci. 
Obema iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov na špor-
tni poti.

BrALNICE POD SLAMNIKOM  
z natašo Konc lorenzutti

V sklopu mladinskega literarnega fe-
stivala BRALNICE POD SLAMNIKOM 
je v ponedeljek, 3. 5. 2022, sedmo-
šolce in osmošolce OŠ Litija obiskala 
pisateljica Nataša Konc Lorenzutti. To 
ni bilo čisto klasično gostovanje, saj 
pisateljica ni zgolj odgovarjala na vsak-
danja vprašanja, ampak so ji učenci 
pripravili zanimive aktivnosti, kot so 
kolo sreče in vislice, dramatizacija in 
uganke. Kot pravi pisateljica: “Brati je 
pomembno. Beremo zato, da ne bomo 
postali tepci. Ko beremo, delujemo, 
smo aktivni, se učimo, ne da bi se tega 
zavedali. To ni zoprno učenje, ampak 

učenje, ki te potegne vase. Na ta način spoznavamo različne svetove in zato, NIKOLI NE NEHAJTE  
BRATI!” Anita ELTRIN

OŠ GABROVKA - DOLE

ogled predstave PICKO IN PACKO
Svet za medgeneracijsko povezovanje Občine 
Litija je ob svetovnem dnevu otroka (20. novem-
ber) v letu 2021 načrtoval izvedbo dveh lutkovnih 
in dveh gledaliških predstav za predšolske otro-
ke in osnovnošolce. Zaradi sprejetih ukrepov za 
preprečevanje širjenja virusa so ogled prestavili 

v letošnje leto. Tako smo se v ponedeljek, 11. aprila, v Liti-
jo odpravili starejši predšolski otroci iz vrtca ter prvošolci 

in drugošolci 
OŠ Gabrovka 
- Dole. V kul-
turnem centru 
Litija smo si v izvedbi Gledališča Makarenko z Je-
senic ogledali lutkovno predstavo Picko in Packo. 
Uvodoma nas je pozdravila gospa Vida Lukač. 
Spregovorila je o medsebojnem sodelovanju med 
ljudmi različnih starosti, predvsem med mlajšimi in 
starejšimi, nato pa nas povabila k ogledu predstave 
o dveh fantičih, Picku in Packu. Predstava nas je 
nasmejala in popeljala v svet navihanega otroškega 

življenja. Svetu za MP se zahvaljujemo, ker nam je omogočil ogled, ter se veselimo sodelovanja 
tudi v prihodnje.  Irena KOCI

Ogled predstave MoTovIlČIca
V torek, 12. 4. 2022, so si učenci 3., 4. in 5. razreda iz Ga-
brovke in z Dol v Kulturnem centru Litija ogledali gledališko 
predstavo Motovilčica, v izvedbi Gledališča iz desnega žepka. 
Ogled predstave je omogočil Svet za medgeneracijsko pove-
zovanje v Občini Litija, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.
 Tina P. Podlogar

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

26. mednarodni likovni ex tempore 
oŠ jurija vege Moravče

4. maja 2022, je Osnovna šola 
Jurija Vege Moravče, v centru Mo-
ravč, v parku ob cerkvi, organizi-
rala že 26. mednarodni likovni Ex 
tempore, katerega sta se skupaj 

z učenkami Osnovne šole Litija, udeležila tudi 
učenca Podružnice s prilagojenim programom 
in sicer Gašper Borišek in Rok Žibert. Učenca 
je spremljala mentorica Barbara Klanšek. 
Letošnja tema »Drevo, drevesa, gozd« na kate-
ro so ustvarjali je bila 
zelo široka in je nudila 
pester izbor motivov. S 
svojo nadarjenostjo in 
izvirnostjo sta učenca 
zelo presenetila in na-
stali so čudoviti izdelki.
Otvoritev razstave na-
stalih likovnih del bo v 
torek, 24.5.2022 na gradu Tuštanj, kjer bodo 
učenci in mentorji prejeli priznanja.
  Barbara KLANŠEK

državno tekmovanje v namiznem 
tenisu za učence oŠPP

Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim 
programom, je v petek, 8. 4. 2022, že dvindvaj-
setič organizirala državno tekmovanje v nami-
znem tenisu za učence in učenke, ki obiskujejo 
prilagojen program osnovne šole z nižjim izo-
brazbenim standardom. Zadnji dve leti je bilo 
tekmovanje zaradi pandemije odpovedano, 
zato je bilo res težko pričakovano. Tekmova-
nja se je udeležilo 19 fantov in 7 deklet iz cele 
Slovenije. V športni dvorani je najprej potekal 
kratek kulturni pro-gram. Učenke in učenci so 
se pod vodstvom Alenke Vidgaj in Sandre Rih-
ter predstavili s čudovito folklorno točko. Nato 
je tekmovalce pozdravil ravnatelj Osnovne šole 
Litija, gospod Peter Strle, predstavnik Zavoda 
RS za šport Planica pa je vsem nastopajočim 
prinesel sponzorska darila. Tekmovanje je 
potekalo po dvojnem izločilnem sistemu. Do-
godku so se na tribunah s športnim navijanjem 
pridružili tudi nekateri drugi učenci in učitelji. 

Vsi udeleženci so prejeli priznanja za udeležbo 
na tekmovanju, najboljši trije fantje in tri dekle-
ta pa še medalje. Mentorji tekmovalcev so ob 

koncu izrazili pohvalo organizatorjem, zahvala 
pa gre tudi sodnikom in prostovoljcem pri pri-
pravi in izvedbi tekmovanja.  Katarina KOS

likovna kolonija »nITKe«
V četrtek, 14.4.2022, je OŠ Litija skupaj s Po-
družnico s prilagojenim programom in v sodelo-
vanju s Predilnico Litija prvič izvedla enodnev-
no »otvoritveno« likovno kolonijo z naslovom 
Nitke. Organizacijo le te in vodenje so prevzeli 
učitelji OŠ Litija, Marija Bregar Hostnik, Ma-
tjaž Bizilj in Barbara Klanšek. Namen kolonije 
je bila povezava šole s krajem in ustvarjanje 
z naravnimi materiali tekstilne industrije Litija. 
Enodnevne likovne kolonije se je udeležilo 28 
učencev iz 13 šol sosednjih občin. 
Sodelujoči učenci ob pomoči svojih mentorjev, 
so izdelali dekorativne izdelke iz naravnega 
materiala, niti, na temo Pletemo, pletemo niti. 
Likovna kolonija je bila namenjena vsem učen-
cem in učenkam, ki imajo željo po likovno-
-ustvarjalnem izražanju. Omogočila je možnost 
sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja 
na likovni način z uporabo različnih naravnih 
materialov. Vsi sodelujoči v likovni koloniji so 
v jedilnici OŠ Litija pripravili čudovito razstavo 
ustvarjenih izdelkov. Barbara KLANŠEK

Tekmovanje v malem nogometu
V petek, 22. 4. 2022, so se učenci šolske ekipe 
malega nogometa OŠ Litija, Podružnice s prila-
gojenim programom udeležili Področnega tek-
movanja v malem nogometu v Zagorju ob Savi. 
Na turnirju sta sodelovali še ekipi iz Domžal in 

Grosuplja. V zanimivih in borbenih obračunih 
je učencem uspelo osvojiti prvo mesto, kar jim 
omogoča nastop na polfinalnem turnirju v Lju-
bljani v sredini maja. Učenci in mentorji, učen-
ce sta spremljala Viljem Guček in Matjaž Bizilj, 
so se zmage zelo razveselili in se obvezali, da z 
intenzivnimi treningi do nastopa v Ljubljani še 
izboljšajo igro. V ekipi so nastopili učenci od 
5. do 9. razreda: Saša Ignjatić, Kristjan Kovše, 
Gašper Borišek, Jan Brezovar, Demir Šabotić, 
Rok Žibert, Blaž Jerić, Emanuel Nuhanović, Jure 
Blaznik in Jošt Čož. Član ekipe Tian Resnik se 
nastopa žal ni mogel udeležiti. Vsi že nestrpno 
pričakujejo nastop na polfinalnem turnirju, za-
vzeto trenirajo in obljubljajo, da se bodo tudi v 
Ljubljani kar se da potrudili. Vili GUČEK

varnoST Udeležencev v ProMeTU
Narava se prebuja, nastajajo toplejše temperature in na ulicah bo vedno več pešcev, kolesarjev, 
koles s pomožnim motorjem, različnih skirojev (posebno še električnih) majhnih otrok na trici-
klih in poganjalčkih ter starejših občanov z različnimi pripomočki za hojo. Posebno še starejši ki 
uporabljajo vozičke tudi na električni pogon. Glede na vse te udeležence moramo biti v prometu 
zelo pozorni, kajti v nasprotnem pride v prometu do trka z lažjimi in težjimi posledicami. Vsi 
udeleženci v prometu morajo spoštovati prometna pravila, pešci morajo skrbeti, da so vidni, da 
nikogar ne ovirajo, da hodijo po pločniku, kjer tega ni, da hodijo ob levem robu vozišča v smeri 
hoje, po desni strani pa le izjemoma, če je varneje, na primer v nepreglednem ovinku, ali kadar je 
na vozišču ovira. Prečkanje ceste je dovoljeno na prehodih za pešce. Pešci morajo imeti ponoči 
svetilko, odsevnik ali odsevni brezrokavnik, in kjer koli že hodijo morajo biti pozorni na to kaj se 
dogaja okoli njih. Če govorimo o uporabi mobilnih telefonov, medtem ko hodimo ali se vozimo 
z avtomobilom, skirojem, kolesom, prav gotovo nismo zbrani in zaradi tega lahko spregledamo 
pešca na prehodu za pešce ali prepozno opazimo skupino otrok na pločniku, ki se prerivajo ali 
podijo za žogo, in obstaja latentna nevarnost, da bo prišlo do neljubega dogodka, katerega ne 
bomo mogli preprečiti.
Poseben problem je pri vseh udeležencih prometa uporaba telefona, posebno pri pešcih, ki upo-
rabljajo telefon s slušalkami- poslušajo glasbo ali spremljajo druge oddaje, pozabijo pa na ostale 
udeležence in nasploh kaj se okrog njih dogaja.
Da bi promet potekal varno in neovirano pa so zato dogovorne tudi lokalne skupnosti. Vendar danes 
opažamo, da so ulice v naseljih brez pločnikov (del Kidričeve ceste, cesta od Kidričeve proti kmetiji 
Zajc na Graški cesti). Ob ulicah –Graška cesta, Bevkova ulica so žive meje in betonske ograje nepo-
sredno ob robu vozišča, posebno je to nevarno v nepreglednem ovinku na Bevkovi ulici. Posebno 
je preskrbljeno za varnost in udobnost za invalide, ki uporabljajo invalidske vozičke. Problem jim 
povzročajo objekti za umirjanje prometa (ležeči policaji) Če bi bili narejeni kot je treba bi bilo manj 
problemom tako pa za njih ob-
staja resna ovira. Mnogo stva-
ri bi lahko še našteval, ki ne 
služijo varnosti, ki bi jih mo-
rala reševati mestna skupnost 
LITIJA ali vsaj opozarjati na 
njih, kakor tudi svet za varnost 
in vzgojo v cestnem prometu 
pri občini Litija.
S tem člankom želim pred-
vsem opozoriti pristojne na tre-
nutno situacijo, ki ne služi var-
nosti udeležencev v prometu 
(Mestno skupnost Litija, KOP 
Litija, Svet za varnost in vzgojo 
v cestnem prometu, Upravno 
enoto, ki izdaja dovoljenja za 
gradnjo. Ciril GOLOUH

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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obisk agronoma na PoŠ Kresnice
Na Podružnični šoli Kresnice se poleg klasičnega vzgojno-izobraževalnega načrta trudimo učen-
cem ponuditi tudi drugačne vsebine. Predvsem jim želimo približati naravo, pokazati osnove vr-
tnarjenja in kompostiranja ter jih usmerjati v trajnostno in bolj ozaveščeno življenje. V okviru 
projektov smo v preteklih letih v ta namen pridobili kompostnik in dve visoki gredi, imamo pa tudi 
manjši nasad malin.
V sredo, 20. 4. 2022, smo gostili posebnega obiskovalca. Pri nas 
je gostoval g. Vanes Husić, agronom iz Kluba Gaia, katerega po-
krovitelj je podjetje Unichem.
Povabili smo ga z namenom, da nam preda nekaj napotkov za ob-
delovanje visokih gred. Prišel je dobro založen s kvalitetno zemljo 
ter tekočimi in granuliranimi gnojili BIO Plantella.
G. Husić je z učenci najprej pripravil visoko gredo. Ker je bila vi-
soka greda deloma že napolnjena, so le dodali kompost, nato pa 
zemljo. Sledilo je pregledovanje sadik, ki so jih učenci prinesli s sabo. G. Husić je o vsaki povedal 
bistvene značilnosti, omenil dobre sosede in časovni okvir, ki je primeren za sajenje, nato pa 
so učenci začeli z delom. Način razporeditve zasajevanja je g. Husić sproti nadziral in s svojim 
strokovnim znanjem in z nasveti pomagal pri zasaditvi sadik. Na koncu so učenci vse posajeno še 
zalili z vodo, v kateri so razredčili tekoče gnojilo.
Sodelovanje s strokovnjaki s področja agronomije nam omogoča, da svoje znanje poglabljamo, 
učencem pa prinaša nove izkušnje in bogati njihovo življenjsko pot. Hvaležni smo za vse napotke, 
usmeritve, podarjen čas in materialne prispevke, ki smo jih bili deležni.

Sandra ŽELEZNIK, pedagoška vodja POŠ Kresnice

velikonočne delavnice – medgeneracijsko sodelovanje na PoŠ HoTIČ
Daš, dobiš. Povsem nepričakovano, povsem iskreno. Kako malo je treba … V aprilu so POŠ Hotič 
obiskale starejše občanke iz Litije, Hotiča in Hrastnika. Tudi tokrat niso prišle le na klepet in kavo, 
pač pa je bil namen njihovega obiska veliko plemenitejši in neprecenljiv. V prtljažniku svojega av-
tomobila so namreč imele kopico različnega likovnega materiala za ustvarjanje. Obiskale so nas 

štiri dame, ki so aktivne članice Društva U3 Litija in Šmartno 
ter Društva upokojencev Litija. Gospe Ivica Kos, Helena Čebe-
la, Rozalija Repovž in Milena Dimec so nam s svojo energijo 
in srčnostjo ter takšnimi in drugačnimi prigodami prav pope-
strile šolski dopoldan in z njihovo pomočjo so naši najmlajši 
postali pravi umetniki. Četrtošolci in petošolci so pod budnim 
očesom ge. Ivice in ge. Helene šivali velikonočno dekoracijo iz 
filca. S tem so se srečali prvič, a jim je šlo delo več kot odlično 
od rok. Učenci prve triade pa so z go. Mileno in go. Zali izdelali 
zajčka kot knjižno kazalo in košarico za pirh. Nato so se vsi 

učenci šole združili na skupni delavnici in izdelali še „pocukrano dekoracijo“. Dopoldan je prehi-
tro minil in stekli so že pogovori za delavnice v naslednjem šolskem letu. Velikonočne delavnice 
so bile izvedene v okviru projekta prenašanja znanj in veščin starejših na mlajše generacije, pri 
čemer ne smemo zanemariti pomena medgeneracijskega druženja.  Maruša KRNC

odmeven uspeh na Mednarodnem turnirju v šahu
V torek, 19. aprila 2022, je potekalo Mednarodno online tekmovanje v šahu, ki ga je organizi-
rala OŠ Dante Alighieri iz Izole. Turnirja se je udeležil tudi Jure Uštar, učenec 8. a razreda iz OŠ 
Gradec. 
Turnir je trajal 90 minut in je potekal na način arena, kar pomeni, 
da je ob koncu vsake partije računalnik združil igralce, ne da bi ob 
tem počakal konec ostalih partij. Ob vsaki zmagi sta bili osvojeni 
dve točki, ob izenačenem rezultatu ena in ob porazu nič. Igralni čas 
vsake partije je bil 3 plus 2 minuti. Turnirja se je udeležilo 51 igral-
cev iz različnih evropskih držav. Jure Uštar je v močni mednarodni 
konkurenci osvojil odlično 4. mesto. Čestitamo!

Poskrbeli smo za ptice na PŠ dole pri litiji
Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: les so učenci 
izdelali ptičje hiške iz lesa. S pomočjo hišnika smo jih 
pobarvali ter razobesili v okolici šole, da lahko tudi mlaj-
ši učenci in otroci z vrtca opazujejo raznolikost ptic. V 
sodelovanje z Zavodom za gozdove, ki nam je priskrbel 
brezplačno hrano za ptice, smo poskrbeli, da le-te niso 

ostale praznih kljunčkov. Učenci so se ob tem naučili, da lahko tudi 
z delom lastnih rok, pripomorejo k kvalitetnejšemu sobivanju ljudi 
z naravo. Nataša ZUPANČIČ

obeležitev dneva števila pi
Vsako leto 14. marca obeležujemo dan števila pi, ki ga imenujemo tudi Arhimedova konstanta. 
Gre za neskončno neperiodično decimalno število, najpogosteje zaokroženo na 3,14. Na naši šoli 

smo se pri izbirnem predmetu matematič-
ne delavnice odločili, da v mesecu marcu in 
aprilu izvedemo nekaj aktivnosti na to temo. 
S 3D tiskalnikom smo natisnili modelčke za 
peko piškotov v obliki števila pi, ki smo jih 
kasneje uporabili pri izrezovanju oblik iz te-
sta. Spekli smo tudi jabolčno pito, ki smo 
jo okrasili s trakovi, oblikovanimi v črko pi. 
Učenci so s pomočjo platforme za grafično oblikovanje Canva 
izdelovali elektronske plakate, kamor so zapisali ugotovitve 
raziskovanja števila pi. Učenci so ob teh aktivnostih spozna-

vali matematične vsebine na bolj zanimiv in zabaven način.  Nataša ZUPANČIČ

OŠ GABROVKA - DOLE

Kulturni dan v ljubljani
V četrtek, 7. aprila 2022, je potekal kulturni dan, ki so se ga udeležili učenci 6.–9. razreda iz 
Gabrovke in z Dol. 
Učenci 6. razreda so si v Narodnem muzeju ogledali najbolj znane zgodovinske ostanke z našega 
prostora – neandertalčevo piščal, drevak, vaško situlo, kip emonskega meščana, viteški meč ipd. 
Nato so se odpravili v Šolski muzej, kjer so v času potovali v preteklost, saj so imeli pouk lepopisa 
iz leta 1930. Stroga učiteljica je uporabila tudi vzgojne metode iz tistega časa. Učencem je bila 
izkušnja pouka v času babic in dedkov zelo zanimiva, a 
takšnega pouka vsak dan ne bi želeli imeti. 
Učenci 7. razreda so odšli v Mestni muzej Ljubljana. 
V delavnici so natančneje spoznali življenje Emoncev. 
Po malici so se sprehodili po delu Ljubljane, kjer se je 
raztezala nekdanja rimska Emona. Med sprehodom so 
reševali naloge in izvedeli veliko novih stvari. 
Učenci 8. razreda so se ob prihodu v Ljubljano najprej 
odpravili v Narodno galerijo, kjer so si ogledali dela naj-
bolj znanih slovenskih impresionističnih umetnikov. V 
nadaljevanju so se razdelili v dve skupini in se igrali 
spomin. Nato pa so si izbrali eno izmed slik impresio-
nistov in jo narisali. Po delavnici so se odpravili v Hišo 
EU, kjer so spoznali delovanje in naloge same Europ-
ske unije. Na koncu so v parih rešili kviz, kjer so preiz-
kusili svoje znanje.
Učenci 9. razreda so se odpravili v Muzej novejše zgo-
dovine Slovenije. V muzeju so imeli delavnice po parih, 
vsak par je dobil temo o 2. svetovni vojni in jo kasneje predstavil ostalim. Ob koncu so rešili de-
lovni list. Nato so imeli terensko delo. Sprehajali so se se po Ljubljani, v skupinah reševali učne 
liste o političnih ustanovah Republike Slovenije in se pred vsako ustanovo tudi fotografirali.
Ljubljana s svojimi kulturnimi ustanovami ponuja številne možnosti za pridobitev novega znanja, 
strokovni delavci pa vselej pripravijo pester in zanimiv program.  Članice novinarskega krožka

Naravoslovni dan
V OŠ Gabrovka je 20. 4. 2022 za učence obeh šol 6. – 9. razreda potekal naravoslovni dan na 
temo gibanje, odraščanje, pozitivna sampodoba in pasti življenja.
Učenci 6. razreda so preučevali živila (energijsko vrednost, vsebnost kalorij …), nato pa so ta 
znanja prenesli tudi na športno področje, kjer so imeli delavnico porabe kalorij in so spoznavali 

različne gibalne tehnike.
Učenci 7. razreda so spoznavali tehnike premagovanja stresa, 
se učili in spoznavali sladkorno bolezen ter usvajali nova znanja 
na področju duševnega zdravja in pozitivne sampodobe. Prav 
tako kot šestošolci pa so imeli delavnico o porabi kalorij v pove-
zavi s športno aktivnostjo.
Učenci 8. razreda so imeli delavnico o medsebojnih odnosih ter 
o spolnem nasilju. Spoznavali so, kaj je spolno nasilje ter kako 
se obvarovati pred njim. Dodatno smo nadgradili učno snov, ki 
je že bila obravnavana pri pouku, in sicer s področja kontracep-
cije in spolno prenosljivih bolezni. Spoznali so tudi spletno stran 
To sem jaz, kjer bodo lahko tudi naknadno dobivali odgovore na 
vprašanja, ki se jim bodo porodila tekom odraščanja.
Učenci 9. razreda so se s policistom pogovarjali o različnih pa-
steh življenja (alkohol, droge, varnost na cesti, nasilje) ter izve-
dli delavnico obvarovanja pred nasiljem. Spoznavali so različne 
tehnike sproščanja in prepoznavali znake stresa ter se učili o 
zdravi spolnosti.
Naravoslovni dan smo zaključili z dobrim občutkom, da so učen-

ci ta dan preživeli nekoliko drugače in smo jih opremili s koristnimi življenjskimi informacijami.

zelIŠČarSKI obISK na PoŠ vaČe
V četrtek, 21. 4. 2022, nas je na POŠ Vače obiskala zeliščarka, go-
spa Jožica Bajc Pivec iz Društva upokojencev Litije. Želeli smo, da 
učence od 1. do 5. razreda pouči o uporabnosti zdravilnih rastlin, ki jih 
najdemo na vsakem koraku v okolici naših domov in šole. 
Gospa Jožica je za učence pripravila učni list z opisom nam najbolj 
poznanih in najuporabnejših travniških rastlin.
Skupaj smo rastline na sprehodu v okolici šole poiskali in z velikim 
zanimanjem prisluhnili razlagi zeliščarske strokovnjakinje. Izbrane ra-
stline smo podrobno tudi narisali na dani učni list.
V učilnici smo iz še svežih zelišč, ki jih je gospa Jožica zjutraj nabrala 
na domačem vrtu, pripravili čaj in odličen zeliščni namaz. Privoščili 
smo si okusno in zdravo malico. 
Opremljeni z novim znanjem, odličnega počutja in v želji, da osvojeno 
znanje prenesemo tudi domačim, smo se poslovili in si obljubili, da se še srečamo.
 Učenci in učiteljice POŠ Vače

POŠ VAČE

Na OŠ GRADEC je v soboto, 10. 4. 2022, potekalo 32. vseslovensko tekmovanje 
MLADI IN GORE. Prijavljenih je bilo 42 osnovnošolskih in 22 srednješolskih ekip. 
Skupno je na tekmovanju sodelovalo 161 osnovnošolcev in 22 srednješolcev iz 
cele Slovenije.
Tekmovanje se je pričelo s kratkim kulturnim programom. Mladinski pevski zbor 

OŠ Gradec je otvoril tekmovanje s slovensko himno ter pesmima Sonce in Tri planike, otroški 
pevski zbor šole pa nam je zapel Kranjski Janez gre v gore in Jaz pa pojdem na Gorenjsko.

Sledili so nagovori in pozdravi podžupanje Občine Litija, go-
spe Lijane Lovše, podpredsednika Planinske zveze Slovenije, 
gospoda Romana Ponebška, predsednice Planinskega dru-
štva Litija, gospe Alme Jere in ravnatelja OŠ Gradec, gospo-
da Damjana Štrusa. Vsi so tekmovalcem zaželeli kar največ 
znanja in najboljšo uvrstitev na tekmovanju.
Tekmovanje je potekalo v prostorih OŠ Gradec, uvodni in 
zaključni del pa v prostorih Gimnazije Litija. Za koordinacijo 
tekmovanja je skrbela učiteljica Maja Bregar z veliko skupi-
no učiteljev. Gospa Maja Bregar je bila tudi mentorica zma-
govalni ekipi na 31. tekmovanju, kjer so učenci OŠ Gradec 
zmagali in ponesli tokratno tekmovanje na OŠ Gradec v Li-
tijo.
Rezultati 32. vseslovenskega tekmovanja osnovnošolcev oz. 
prve tri najbolje uvrščene ekipe:
1. mesto:  ekipa NANOŠKE ZVERI iz OŠ MIROSLAVA 

VILHARJA iz POSTOJNE, PD POSTOJNA, mentorica 
VERONIKA BIŠČAK;

2. mesto:  ekipa NEUSTRAŠNI GORSKI UČENJAKI iz OŠ 
ŠENČUR, PD KRANJ, mentorica MAJA ŠIRŠE in

3. mesto:   ekipa PLANINSKI MULCI iz OŠ GRADEC, PD 
LITIJA, mentorica MAJA BREGAR.

Rezultati tekmovanja srednješolskih ekip:
1. mesto:  ekipa GORSKI KURI, PD TRŽIČ, mentor GORAZD 

ČERNILEC,
2. mesto:  ekipa PRIHAJA NODI, PD LITIJA, mentor ROMAN 

PONEBŠEK in
3. mesto:  ekipa NAJBOLJŠE POD NANOSOM, PD 

PODNANOS, mentor MIHA BOŽIČ.
Pred tekmovanjem sta potekala tudi dva likovna natečaja. 
Prvi je izbiral letošnji logotip za 32. tekmovanje Mladi in 
gore. Nagrajenka je bila Asja Kranjc, učenka OŠ Gradec.

Drugi del likovnega natečaja je bil Z markacijo na poti. Nagrajenci so bili:
1.  Jon Milič in Tia Šafarič (ekipa Prleška gibanica, OŠ Ivana Cankarja, Ljutomer, PD Ljutomer, 

mentor Vitomir Kaučič),
2. Neža Strel (ekipa Triglavske planinke, OŠ Idrija, PD Idrija, mentor Nace Breitenberger) in
3. Vida Lia Rutar (ekipa Planinski mulci, OŠ Gradec, PD Litija, mentorica Maja Bregar).
Čestitke vsem nagrajenim tekmovalcem in nagrajencem likovnih natečajev. Pomlad in lepo vreme 
sta tu in kar vabi nas v naravo in na pohode. Planinski pozdrav vsem z OŠ Gradec!

Špela KOVIČ

Zmagovalna slika Asje Kranjc na šolskem 
natečaju za logotip 32. državnega  

tekmovanja MLADINA IN gORE

Ekipi Planinski mulci in Prihaja Nodi, PD Litija

Otvoritvena slovesnost tekmovanja  
MLADI IN gORE
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TaČKov FeSTIval 2022
Od 6. junija do 10. juni-
ja bo v Litiji potekal tudi 
Tačkov festival! Več o 
programu lahko izveste 
v posebni kolumni tega 
Občana. Tačkov festival 

nastaja v organizaciji ZKMŠ Litija in KNJIŽNICE 
Litija. 

Napovedujemo za avgust:
FESTIVAL SLOVO POLETJU
Četrtek, 25.8. -  RUDI BUČAR in BANDA TER 
ŽENSKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA 
LIPA LITIJA
Petek, 26.8. – Koncert zimzelenih slovenskih 
popevk Z ZBOROM SV. NIKOLAJA LITIJA, z  
godalnim orkestrom ter s spremljevalno skupi-
no. 

POLETJE V MESTNEM  
MUZEJU LITIJA

V mesecu juniju napo-
vedujemo glavni dogo-
dek poletja v muzeju:

POLETNA MUZEJSKA NOČ
Poletna muzejska noč poteka v slovenskih mu-
zejih že dvajsetič! Vedno poteka ob sobotah 
zvečer in vse prireditve so brezplačne.
Letos bo v soboto, 18. 6., od 18. ure dalje.
Za vas smo pripravili pester program:
18.00:  delavnica kaligrafije in poslikava inici-

alk (poudarjenih velikih začetnic) z Dru-
štvom U3 in LILA

19.00: voden ogled po stalnih razstavah
19.30:  delavnica izdelave sladoleda in bezgo-

vih mišk
21.00: voden ogled po stalnih razstavah
Vabljeni, da sobotni večer preživite v naši druž-
bi!

EKSKURZIJA V SEVNICO - Z VLAKOM
Skupaj z Društvom U3 smo 5. maja šli v Sev-
nico z vlakom. V mestu ob Savi smo preživeli 
krasen spomladanski sončen dan. Ogledali 
smo si njihovo mesto, se strinjali, da bi tudi mi 
radi imeli tako opremljene parke, kot jih imajo 
oni in si ogledali grad, ki dominira nad mestom. 
Strinjali smo se, da z izlete z vlakom nadalju-
jemo. Mogoče naslednjič Brestanica, Brežice, 
Novo mesto ali kar Ljubljana? Kam točno, še 
ne vemo. Da bo to septembra pa je zanesljivo! 
Vabljeni!

NOVE IN PRENOVLJENE  
RAZSTAVE V MUZEJU

19. maja smo uradno odprli nove in prenovlje-
ne razstave v našem muzeju. Prenovljeni sta 
razstavi o rudniku Sitarjevec in reki Savi. Nova 
pa z imenom Razišči Litijo vabi k raziskovanju 
naše občine. Otvorili smo tudi slikarsko raz-
stavo Društva Lila Kako so ljudje včasih živeli 
z reko Savo.
Hvala Glasbeni šoli Litija za kulturni program in 
vsem, ki ste se udeležili otvoritve.
Razstav še niste videli? Vabljeni k ogledu v 
času uradnih ur: 
Torek-petek: 8.00-12.00
Torek in četrtek: 17.00-19.00
Sobota: 10.00-12.00
Za voden ogled pokličite na 070 430 202

Vabljeni!

Kdaj in kje? TAČKOV KOLEDAR 2022

PONEDELJEK 6.6.
9.00, 10.00, 11.00 

Knjižnica Litija

Tačkove pravljične urice in ogled TV oddaj Radovedni Taček
(za šole in vrtce - po prijavah do zasedbe prostih mest)
v galeriji Knjižnice Litija ogled razstava likovnih del natečaja  

TOREK 7.6.
9:30; 10.30

Glasbena šola Litija
Taček v glasbeni šoli s predstavo: Pravljični svet glasbil in plesa  
(za šole in vrtce - po prijavah do zasedbe prostih mest)

SREDA 8.6.
9.00, 10.00, 11.00 
Mestni muzej Litija
--------------------------

18.00
Litija, spomenik Naceta 

Simončiča 

Taček v muzeju in ogled TV oddaj Radovedni Taček
(za šole in vrtce - po prijavah do zasedbe prostih mest)

Tačkov sprehod po Nacetovi Litiji 
(voden sprehod med panoji s kulturnim programom ob poti;  od 
spomenika Nacetu Simončiču do lekarne)

ČETRTEK
9.00 in 10.30

Kulturni center Litija
Park na Stavbah

---------------------------
17.00 

Tačkovo pasje igrišče ob 
Savi

Taček v gledališču: HOP Z VOLKOM V PRAVLJICO (LG Velenje) 
(za vrtce - po prijavah do zasedbe prostih mest)
srečanje s pasjimi prijatelji in spoznavanje njihovega poslanstva

TAČKOVE IGRE BREZ MEJA – z Društvom Tačke in Repk
Tekmovanje v dveh disciplinah ob zabavnem premagovanju 
različnih ovir 

PETEK
9.00 in 10.30 

 Kulturni center Litija
Park na Stavbah

---------------------------

16.30
Park na Stavbah

Taček v gledališču: V KNJIGI  SKRITI ZAKLAD (Gledališče Enostavno 
prijatelji)
(za šole - po prijavah do zasedbe prostih mest)
srečanje s pasjimi prijatelji in spoznavanje njihovega poslanstva

VESELO DRUŽENJE S TAČKOM – zaključek 
Druženje s Tačkom in njegovimi prijatelji kužki, razglasitev 
najboljših del  natečaja in PODELITEV NAGRAD, Tačkove UST-
VARJALNICE, KNJIŽNICA pod kostanji, Izposoja knjižničnega gradiva 
o psih na prostem, srečanje z VETERINARKO in s pasjo FRIZERKO, 
s člani Društva Tačke in repki, s Tačkami pomagačkami, glasba s 
skupino F.R.E.Š in še marsikaj…  

Tačkove palačinke in Tačkov sladoled!

Od 6.6. do 10.6.
Knjižnica Litija  Razstava likovnih del Tačkovega natečaja

KNJIŽNICA LITIJA

Bralna majčka za 
opravljeno bralno značko 

2021/2022 
Večletno tradicijo bralnih majčk 

za uspešno opravljeno bralno značko je le en-
krat prekinila epidemija in sicer v letu 2020. 
Mladi bralci bodo letos zagotovo spet oblekli 
bralne majice. Šolske knjižničarke so že posla-
le sezname, za pravočasno oddajo v tiskarno. 
Letošnji motivi na bralnih majicah so novi, zato 
jih že vsi nestrpno čakamo. Mladim bralcem, 
ki so uspešno brali tudi v tej sezoni, čestitke, 
mentoricam pa zahvala za sodelovanje!

rastem s knjigo 
V tednu, ko praznu-
jemo svetovni dan 
knjige in avtorskih 
pravic, smo izpeljali 
projekt Rastem s knji-
go še za sedmošolce 
OŠ Šmartno in OŠ 
Gradec. Ob srečanju 
z avtorico knjige Mo-
stovi časa Ido Dolšek 
so mladi bralci spo-
znali, kako je v 7-letih 
raziskovanj in popiso-
vanj na terenu zbrala 

izjemno gradivo za knjigo. Sedmošolci so v dar 
prejeli knjigo Ime mi je Andrej. 

bralna značka  
Srčni bralec

V aprilu se je zaključila bralna značka za odra-
sle, Srčni bralec. Zloženke je oddalo 11 bral-
cev, čeprav jih je bralo precej več. Na sreča- 
nje z bralci in drugimi ljubitelji knjig smo po-
vabili Ireno Svetek, avtorico kriminalke Rdeča 
kapica, uspešne scenaristke, ki je v pogovoru 

predstavila svojo 
življenjsko in ustvar-
jalno pot. Rdeča 
kapica bo doživela 
ekranizacijo, sledi-
la ji bo še knjiga z 
naslovom Beli volk. 
Irena Svetek je Knji-
žnico Litija obiskala 
20. aprila.

150 let narodne čitalnice  
v Šmartnem pri litiji

Knjižnica Litija vas vabi na praznovanje 150-le-
tnice Narodne čitalnice v Šmartnem pri Litiji. 
Praznovanje visokega jubileja bosta obogatili 
gospa Vesna Horžen, predsednica Združenja 
splošnih knjižnic in kantavtorica ter skladatelji-
ca Ditka z glasbenim recitalom. Že naslov slo-
vesnosti nosi pomembno sporočilo Ferija Lain-
ščka: »Žive so stopinje v prahu in skrivnosti 
so v sledeh«. Vabljeni v atrij gradu Bogenšperk 
v petek, 3. junija 2022, ob 19. uri. 

Teden vseživljenjskega  
učenja

V akciji, ki bo potekala od 9. maja do 12. junija 
bo sodelovala tudi Knjižnica Litija. Sodelovali 
bomo s Tačkovim festivalom in s slovesnostjo 
ob 150 letnici čitalništva, knjižnica pa bo sode-
lovala tudi v Paradi učenja, s stojnico za pro-
mocijo dejavnosti pred muzejem, 25. 5. med 
10. in 14. uro. Podarjali bomo knjige, brezplač-
no vpisovali nove člane in pripravili še kakšno 
presenečenje. 

Tačkov festival 2022
Bogat program festivala boste našli na spletnih 
straneh organizatorjev, pa tudi v tem časopisu. 
Mlade ustvarjalce, ki še niso oddali svoje risbe, 
oz. izdelka na temo Pasji pomočnik, prosimo, 
da to storijo čim prej. Pred začetkom festiva-
la bo izdelke pregledala komisija, razstavljena 
dela bodo na ogled v času festivala in celo po-
letje v galeriji knjižnice v Litiji. Avtorji izbranih 
del bodo nagrade prejeli ob zaključku festivala, 
10.6., v parku pred KC Litija. Spominski do-
godek ob rojstnem dnevu Naceta Simončiča 
bo v sredo, 8.6. pred njegovim spomenikom  
v Litji.  (Vse fotografije: arhiv Knjižnice Litija)

Aleksandra MAVRETIČ

lIlIn vrtiljak
Razstavo naših likovnih del na gradu Bogenšperk, ki je bila na ogled od ja-
nuarja do konca aprila 2022 in si jo je ogledalo 1500 obiskovalcev, med 
drugimi tudi iz tujine, smo zaprli. Hkrati pripravljamo otvoritev nove likov-
ne razstave na temo „ Kako so živeli včasih ob reki Savi“, ki se bo zgodila 
19.5.2022, v Mestnem muzeju Litija.

V tem mesecu so naše aktiv-
nosti v ateljeju usmerjene v 
kiparjenje. 

V skupini Lila piše ustvar-
jamo sodobno poezijo, pod 
strokovnim mentorstvom 
pesnice in pisateljice Stan-
ke Hrastelj. Naša članica 
Magda Groznik je z recita-
cijo sodelovala v programu 
ob otvoritvi spominskega 
obeležja, posvečenega Če-
belarski pravdi, Jelka Jantol 
pa je osvojila 1. mesto na 
literarnem natečaju „Litija 
moje mesto.“
70 let mesta Litije bomo 
obeležili 28. maja 2022, ko 
LILA organizira slikarski in 
fotografski ex-tempore v Liti-
ji. V pripravi je tudi že drugi 
otroški likovni ex-tempore.
Veselimo se tudi sodelova-
nja v tednu vseživljenjskega 
učenja.

Za LILO piše  
Aleksandra KRNC

PONED. 13.6.2022, ob 16.uri
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OD SEMEN IN SADIK DO SAMOOSKrBE DIJAKOV
S sejanjem ter vzgojo zelišč in paradižnika smo na Gimnaziji Litija pričeli že leta 
2019 v okviru projektnega dne Zdrav življenjski slog. Takrat smo prvič sejali 
domače seme paradižnika sorte volovsko srce.
Po dveh letih uspešnega vzgajanja sadik paradižnika na okenskih policah ma-
tematične učilnice smo se v prejšnjem šolskem letu odločili za izvedbo projek-
ta »Od semen in sadik do samooskrbe dijakov«. V okviru projekta smo posku-

šali dijake seznaniti s pomenom samooskrbe ter pozitivnim vplivom vzgoje lastne zelenjave na 
fizično in psihično zdravje ljudi. Pokazati smo jim želeli, da pri tem krepijo tudi socialne stike, 
saj sodelujejo tudi s svojimi starši, babicami in dedki ter njihovo znanje prenašajo in ohranjajo 
za prihodnje rodove. Na ta način pomagajo, da različne sorte in vrste rastlin ne bi izginile.
Projekt nam je lani lepo uspel, zato smo se odločili, da ga letos ponovimo in ga nadgradimo 
z znanjem, ki smo ga pridobili minulo leto. Nekaj dijakov je lani že pobralo semena, zato smo 
letos v večini sejali domača semena. Pobudnica projekta je bila profesorica matematike Na-
talija Zver, v veliko pomoč nam je bila tudi Jasmina Domadenik (poslovna sekretarka na šoli). 
Priskrbeli sta semena, zemljo, korita in na nas - tretje letnike - prenašali svoje znanje.
Pričeli smo konec februarja, ko smo posejali paradižnik, papriko, zelje, solato in feferone ter 
marca še baziliko, čili in brokoli. Letos nismo sejali samo zelenjave, ampak tudi sončnice, na-
geljne, ameriški slamnik in zajčke. Ko bo topleje, pridejo na vrsto še melone in lubenice. Zara-

di odličnih pogojev v šolskem zimskem 
vrtu rastline zelo dobro rastejo, seveda 
pa je pomembno tudi redno zalivanje, ki 
ga dijaki med odmori z veseljem opra-
vljamo. Starše in ljubitelje vrtnarjenja  
o napredku pri vzgoji zelenjave s foto-
grafijami redno obveščamo preko šol-
skega FB. 
Veliko sadik zelenjave smo dijaki, pro-
fesorji ter ostali delavci šole že odne-
sli domov. Kljub temu je sadik še več 
kot dovolj, zato jih bomo podarili bližnji 
osnovni šoli, vrtcu, domu starejših ob-
čanov in društvu VDC.
 Rebeka Drnovšek, 3. b

Tretji letniki želimo ohraniti tradicijo 
vzgajanja sadik, zato smo pod okriljem 
obveznega izbirnega predmeta ITS k so-
delovanju povabili tudi druge letnike, ki 
so zavzeto sodelovali pri sejanju in pi-
kiranju:
Sama vzgoji rastlin nikoli prej nisem po-
svečala pozornosti, zato sprva nad pro-

jektom nisem bila najbolj navdušena. Nato pa sem kmalu spoznala pozitivne učinke narave na 
ljudi in sedaj tudi sama z veseljem sodelujem pri sejanju. Vsem dijakom bi priporočala, da kdaj 
med odmorom odložijo svoj pametni telefon in si ogledajo naš zeleni zimski vrt, zatipajo zemljo 
in se prepustijo občutkom. Spoznala sem, da je stik z naravo primarna človeška vrednota, na 
katero smo v sodobnem svetu pozabili. Narava je navsezadnje edino resnično bogastvo sveta. 

Rebeka Drnovšek, 3.b

doGajanje v vIjolIČnI IGralnIcI v MeSecU aPrIlU
Čeprav je april muhasti mesec, se je v naši igralnici dogajalo kar veliko stvari. S 
pomočnico sva sledili letnemu času, interesu otrok ter našemu letnemu načrtu 
in za otroke pripravili dve tematiki. Ker sva razbrali pri otrocih veliko željo po 
dramatiziranju smo spoznali krajšo zgodbico PIKAPOLONICA IN PIKE. Pravljica 
je poleg jezikovnega področja nudila tudi 
matematične vsebine. Tudi cilji so se nanašali 

pretežno na ta dva področja. Otroci so ob temi zelo uživali in 
pridobili kar nekaj veščin in znanj.
Tako so ob branju pravljice doživljali ugodja na različne načine, 
sodelovali so v različnih govornih vzorcih, učili so se samostoj-
nega pripovedovanja in dialoga, vživljali so se v različne vloge, 
sami ustvarjali plesne in dramske vložke, veliko pa so poslušali 
tudi glasbo. Z vidika matematike pa so usvajali štetje, simbo-
le števil, prirejali predmete k številom ... skratka, maksimalno 
smo izkoristili temo za doživljanje prijetne izkušnje s področja matematike. Vsebino so otroci 
predstavili tudi staršem na pomladni delavnici. Naslednja tema pa je bila ekologija, ki sicer v 
manjši meri že poteka v skupini. Zavedava se, da je čistoča okolja bistvenega pomena za nas, ra-
stline in živali. To vrednoto želiva otrokom privzgojiti na spontan način, ki bi postal otrokom nekaj 
normalnega in vsakdanjega. Tako naši otroci v igralnici že ločujejo odpadke, jih prepoznavajo v 
okolju in opozarjajo na njih. Tudi to temo sva povezali z zgodbico in dramatizacijo, tako je učinek 
dosti bolj opazen. Spoznali pa so tudi, da odpadno embalažo lahko uporabimo še naprej v igri ali 
kako drugače. Iris MOHAR

PoSebno SreČanje v GozdU in zanIMIv obISK v vrTcU 
Bilo je čudovito aprilsko dopoldne. Z otroki starejših dveh skupin, iz vrtca Jurček v Jevnici, smo 
se kmalu po zajtrku odpravili na prav poseben sprehod v gozd. Opazovali smo spremembe, ki 
jih je že povzročila pomlad, pisane barve cvetlic in brstenje dreves. Sprehodili smo se do bližnje 
gozdne jase, ob robu kateri stoji lovska opazovalnica. Prav tam pa nas je čakalo nepozabno pre-
senečenje. Zgoraj sta nas čakala dva prijetna gospoda, v čisto pravi zeleni lovski opravi in njun 
zvesti pasji prijatelj. Skupaj smo sedli na travo in razvil se je prijeten poučen pogovor. 

Otroci so z zanimanjem poslušali kaj sta imela lovca povedati o življe-
nju v gozdu, o delu lovcev in o skrbi za živali. Povedala sta, da se goz-
dne živali in ptice v tem času pripravljajo na naraščaj. S posebnimi pi-
ščalmi sta predstavila, kako se oglaša vrabček, kukavica, sova. Slišali 
smo kako ruka jelen, kako se sliši, ko mlad srnjaček kliče svojo mamo 
in kako mu ona odgovarja. Otroci so si lahko ogledali nekaj lovskih pri-
pomočkov, najbolj zanimiva je bila seveda puška, ki so jo otroci zaradi 
varnosti lahko pogledali le od daleč. Seveda ni šlo brez vprašanja, za-
kaj lovci ubijajo živali. S pojasnilom, da streljajo le bolne živali in tiste, 
ki v naravi delajo škodo, 
so bili otroci zadovoljni. 
Naši otroci zdaj vedo, 
da lovci v prvi vrsti za ži-
vali skrbijo in jim poma-

gajo. Na gozdni jasi je v prijetni družbi čas prehitro 
minil in že smo morali na kosilo. Lovcema smo se 
zahvalili za njun čas in se odpravili nazaj v vrtec. 
Poleg srečanja v gozdu, so se lovci oglasili tudi v 
vrtcu, kjer so najmlajšim otrokom predstavili nekaj 
živali, otroci so lahko prijeli trofeje, si jih ogledali, 
jih božali, poslušali oglašanje živali. Pustili so nam 
zajeten kupček revij o lovstvu in življenju živali. 
Naše igrišče v vrtcu pa je bogatejše za dve valilnici 
in prekrasno krmilnico, ki so jih lovci pripravili za 
nas. Z veseljem bomo opazovali ptičke, ki bodo pri-
šli k nam na obisk. Hvala.
Z Lovsko družino Senožeti naš vrtec zelo dobro so-
deluje. Gospodje si vedno z veseljem vzamejo čas 
za najmlajše in druženje z njimi je vedno prijetno in 
poučno. Vsi skupaj se že veselimo sodelovanja tudi 
v prihodnje. Še enkrat najlepša hvala Lovski družini 
Senožeti. Mali in veliki iz vrtca Jurček vam želimo 
dober pogled skozi vaš daljnogled. Tina SIRK

VRTEC LITIJA

VABLJENI NA 26. POHOD OD CErKVICE DO CErKVICE  
na PolŠnIK – nedelja, 5. jUnIj 2022

START: OB 9. URI pri župnišču na Polšniku – z jutranjo pogostitvijo ter MoPZ Polšnik 
in Ljudskimi pevkami in godci s Polšnika
OSTREŽ: etno skupina Drganski fantje Straža
STRANSKI VRH: Veteranska godba Straža
GLINJEK: maša v naravi ob 13h, mašuje g. Tomaž Maras, somašujeta g. Marko Mrlak 
in g. Tilen Oberwalder Zupanc, CPZ Zagradec 

KOPRIVNIK: zaključna prireditev pod šotorom, predstavitev glasbenih gostov iz Občine Straža ter 
njihovih vinogradnikov, stojni-
ce, nagradno žrebanje ter ples 
z ANSAMBLOM ZAVRISKEJ!

V lanskem letu smo delno 
spremenili pot pohoda in 
vključili še NAJVIŠJI VRH OB-
ČINE LITIJA Preveški hrib, kjer 
je čudovit razgled na Alpe! 
Postavili smo nove smeroka-
ze ter nove informativne table  
ob cerkvicah, z dopolnjeno 
vsebino! 
Lepo vabljeni, da preživite ne-
pozabno nedeljo na Polšniku!
Več na polsnik.si!

Mateja SLADIČ
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Zbor Članov
Težko pričakovana sprosti-
tev ukrepov pandemije CO-
VID nam je omogočila, da 
smo 5.4.2022 izvedli Zbor 
članov Društva diabetikov 
Litija in Šmartno pri Litiji v 

Bistroju Valvasor v Litiji. 
Našim članom smo poročali o delu v društvu 
oziroma o realiziranih aktivnostih. Glede na to, 
da je bila v letu 2021 še vedno prisotna pan-
demija in naše delo omejeno, smo naše pro-
grame izvedli skoraj v celoti in po priporočilih 
NIJZ-ja, predvsem zaradi varnosti naših članov. 
Našemu vabilu na Zbor članov so se odzvali 
tudi povabljeni gostje. Iz Občine Litija nas je 
s svojo prisotnostjo počastila podžupanja ga. 
Lijana Lovše, iz društva MDI Litija in Šmartno 
pri Litiji podpredsednica ga. Vera Bric, pred-
sednik DU Šmartno pri Litiji g. Boris Žužek in 
podpredsednik Društva diabetikov Trbovlje g. 
Franc Simčič. Na Zboru članov smo, 

PODELILI DVE ZLATI PrIZNANJI ZVEZE 
DrUŠTEV DIABETIKOV SLOVENIJE ZA 

DELO V DrUŠTVU
Na predlog IO Društva diabetikov Litija in 
Šmartno pri Litiji, je Zveza društev diabetikov 
Slovenije podeli-
la zlato priznanje 
za delo v društvu 
dvema dolgole-
tnima članoma: 
nekdanji predse-
dnici in sedanji 
članici izvršnega 
odbora Društva 
diabetikov Litija 
in Šmartno pri 
Litiji ge. Rudolfi 
Pogačar in naše-
mu dolgoletne-
mu članu in čla-
nu IO ter vodniku 
pohodov g. Aloj-
zu Hauptmanu. 

OBVESTILA
MERITVE krvnega sladkorja, krvnega tlaka, 
kisika v krvi, holesterola in trigliceridov
Izvedli jih bomo v sredo, dne 1.6.2022 v dru-
štveni pisarni od 8:00 do 10:00 ure. 

Pohodi
26.5.2022: Golica (ogled narcis) odhod ob 
7.00 uri, z avtobusom, vodi Pavli Jože 

2.6.2022: Goriška Brda (čas češenj) odhod 
ob 7.00 uri, z avtobusom, vodi Hauptman 
Alojz 

9.6.2022: Ljubljana – Orle odhod ob 7.00 uri, 
z vlakom, vodi Pavli Jože 

16.6.2022: Borovničeva pot – Janče – Pod-
grad odhod ob 7.00 uri, z avtobusom, vodi 
Hauptman Alojz

23.6.2022: Ljubno ob Savinji – Koča na 
Travniku odhod ob 7.00 uri, z avtobusom, vodi 
Pavli Jože

Glede pohodov boste o morebitnih spremem-
bah zaradi prilagajanja (kot so ogled narcis, 
zorenje češenj in borovnic) naknadno obvešče-
ni v internih obvestilih - po elektronski pošti in 
preko sms.

Plavanje in vadba
Poteka ob sredah od 16:00 – 17:00 ure v ba-
zenu Pungrt ( v osnovni šoli Šmartno) Šmartno 
pri Litiji, pod strokovnim vodstvom vaditeljice. 
Predvidoma do 22.6.2022.

Kopanje
Omogočamo vam tudi nakup celodnevnih ko-
palnih kart za kopanje (čas ni omejen), na treh 
destinacijah 
Zdravilišča Krka: v Dolenjskih in Šmarjeških To-
plicah ter v Talaso Strunjan.

Edukativno okrevanje:  
OTOK PAG – METAJNA
26.6.2022 – 3.7.2022 - HOTEL  

BARA BAY 4*
Vse sobe v nastanitvi s 4-mi zvezdicami nudijo 
klimatsko napravo, balkon, satelitsko TV, mini-
bar in lastno kopalnico. Hotel ima dvigalo. Do-
datno ležišče je velika zakonska postelja, kar 
pomeni, da so sobe zelo velike. Ob bazenu se 
lahko sprostite na terasi za sončenje z ležalniki 
in senčniki.

BARA BAY 4*

Cena programa na osebo 
v EUR POLPENZION 26.6. - 3.7.2022

1/2 soba z balkonom in 
pogledom park 385 €

Doplačilo za balkon s pogledom na morje 
30€/ 7noči in turistična taksa

VKLJUČENO V CENO:
  Polpenzion (samopostrežen zajtrk, ostali 

obroki 3 menuji na izbiro).
 Avtobusni in trajektni prevoz v obe smeri.
 Ležalniki in senčniki ob bazenu.
  Glasbeni večeri z animacijo in edukativnim 

programom.
  Predstavnik, ki bo skrbel za vaše dobro 

počutje.

Prijave zbiramo v društvu do 31.5.2022!
Vsem članom katerim mesečni dohodek zna-
ša manj kot 450,00 € na družinskega člana, 
društvo prispeva za udeležbo na edukativnem 
okrevanju 100,00 € enkrat v letu, na podlagi 
potrdila.

vabljeni!
V društvu zagotavljamo merilne aparate, meril-
ne lističe ter lancete. Merilni aparati so brez-
plačni, za socialno ogrožene pa tudi merilni 
lističi. 

V društvu smo vedno prisotni ob uradnih urah 
v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure, 
ostale dni v tednu pa smo dosegljivi na mobil-
nem telefonu 031 777 154 in na elektronski 
pošti drustvo.dia.litija@siol.net. 

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

anGleŠČIna na daljavo – TUdI odraSlI zMoreMo
V Društvu za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno smo v času karantene 
skušali nadaljevati naše izobraževanje in druženje. Člani pri tečaju anglešči-
ne, ki poteka strnjeno že tretje leto, so želeli nadaljevati z aktivnostmi, zato 
smo organizirali tečaj na daljavo. Poteka od začetka novembra 2021 ob sredah 
dopoldan, od 10. do 11. 30. Potekal bo do konca maja 2022, skupno se bo 
skupina srečala štiriindvajsetkrat v obsegu 48 ur. Kar 14 udeleženk tečaj redno 

obiskuje. Izvaja ga, kot do sedaj, mag. Gabrijela Hauptman, ki poleg že utečenega učbenika za 
odrasle, dodatno pripravlja zanimiva gradiva z uporabo interneta (pravljice, zgodbe, pesmi, vaje, 
avtorsko gradivo). Udeleženke v zavetju lastnega doma izjemno aktivno sodelujejo. Ko smo jih 
vprašali, ali bi morda še naprej, v naslednjem letu, katera želela nadaljevati z delom na daljavo, 
jih je večina izrazila to željo. Ta način je sicer v začetku povzročal nekaj izzivov, ki so jih uspešno 
premagali. 
V učenju na daljavo smo tako našli nešteto prednosti, ki jih bomo skušali v bodoče, poleg ustalje-
nih, klasičnih oblik dela, 
nadaljevati. Med pred-
nostmi učenja na dalja-
vo izpostavimo: udobje, 
sproščenost, individual-
nost, lahko si na dopustu 
ali imaš znake bolezni, 
zaradi katerih bi bil sicer 
izoliran, ipd. 
Biti odprt in fleksibilen 
ob spremembah ter poi-
skati prednosti izzivov in 
ne le slabosti, je ključ do 
uspeha in osebne rasti 
posameznika. Tudi odra-
sli to želimo in zmoremo. 

Društvo U3  
Litija in Šmartno

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

VABILO
Vse člane, podporne člane in simpatizerje Medobčinskega društva invalidov občin 
Litija in Šmartno pri Litiji so.p., vabimo na prireditev, s katero bomo počastili 40. 
obletnico delovanja društva. Prireditev bo potekala v dvorani kulturnega centra 
Litija v petek, dne 17.6.2022 ob18. uri.
Pozdravnim nagovorom, podelitvi priznanj in krajšim kulturnim in zabavnim progra-

mom, bo sledilo druženje v preddverju kulturnega centra.
Pričakujemo, da se boste slavnostnega dogodka udeležili v čim večjem številu.
Vljudno vabljeni! Predsednik društva: Bogomir VIDIC

ŠPOrT 
Medobčinsko društvo invalidov Litija in Šmartno tudi v tem letu nadaljuje s športnimi dejavnost-
mi. Vreme je bilo naklonjeno balinarjem, saj so ves zimski čas aktivno preživeli na balinarskem 
igrišču. Ostale športne aktivnosti pa so se izvajale v našem novem domu – pikado, namizni tenis 
in šah. Kegljači in strelci pa so izvajali svoje dejavnosti v temu primernih objektih.
Moška ekipa pikada se je udeležila prijateljskega tekmovanja v Mislinji. 
Strelci so meseca marca na območnem tekmovanju v Ljubljani dosegli normativ za udeležbo na 
državnem prvenstvu, ki je bilo 2. aprila, tudi v Ljubljani. Uroš Kneževič je zasedel 3. mesto, Ana 
Mohar in Tonček Ribič pa 4. mesto, vsak v svoji kategoriji.
Ferdinand Kunstelj se je v Celju udeležil območnega tekmovanja v kegljanju. Žal ni dosegel 
normativa za državno prvenstvo.
Društvo Invalidov Trbovlje je bilo organizator območnega prvenstva v balinanju. Ženske (Ana Mo-
har, Marija Molka, Vera Groznik in Darinka Krafogel) so zasedle 2. mesto, moški (Rajko Groznik, 
Ferdinand Kunstelj, Branko Brinovec in Lado Obolnar) pa odlično 1. mesto, s tem so se uvrstili 
na državno prvenstvo, ki bo tudi v Trbovljah 4.6.2022.  Vodja športnih sekcij: Ana MOHAR

KaKo žIveTI z deMenco
V mesecu marcu je naše društvo podeželskih žena in deklet izpeljalo kar nekaj 
aktivnosti. To so občni zbor s predavanjem g. Toneta Klinca, ki nam je pred-
stavil nekaj novosti o rastlinah letos. Konec marca nas je na Polšniku obiskala 
dipl.m.s. Vida Lukač. Predavala nam je kako prepoznati znake demence in kako 
z njo živeti.
Najprej nam je povedala nekaj splošnih podatkov. Demenca je kronična napre-
dujoča možganska bolezen, kot bi možgane napadel »računalniški virus«. Pri 

vsakem človeku se kaže drugače. Oseba, ki je imela lepo življenje, brez travm, bo tudi v bolezni 
nasmejana in dobre volje. V nasprotnem pa lahko začne travme podoživljati.
Nadalje smo spoznale vrste demence. Zanimivo je, da se alzheimerjeva začne razvijati 30 let pred 

prvimi simptomi. Jakobova bolezen pa je 
najbolj redka med vsemi demencami.
In kako živimo z osebo, ki ima demen-
co? Nikoli ji ne zastavljamo vprašanj, ki 
se začnejo z »zakaj«, ampak z vprašanji 
na »K« (kdaj, kako, kdo, kje). Zelo po-
memben je nežen dotik (božanje), mir-
no okolje, razumevanje in empatija do 
osebe, ki ima demenco. Glasba ima pri 
dementnih osebah poseben čar, pone-
se jih v preteklost in jih spravi v dobro  
voljo.
Za dobro počutje in boj proti demenci pa 
nam ga. Lukač priporoča gibanje, pol do 

ene ure dnevno, ne glede na vreme. Prav tako je zelo pomembno vsakodnevno pisanje na roko. 
In pa seveda učenje novih stvari (risanje, pletenje, kleklanje, tuji jeziki…). Naši možgani morajo 
biti vedno v pogonu.
Končujem s stavkom, ki ga je povedala ga. Lukač: »Samo ena vrata na poti do duše z demenco 
bodo vedno ostala odprta. To so vrata ljubezni.«
Po predavanju je sledilo družabno srečanje članic društva z izmenjavo darilc in zelo okusnimi 
pizzami Gostilne Juvan.

Predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik: 
Izabela NOGRAŠEK

PrOSTOVOLJCI V PrOGrAMU  
»STarejŠI za STarejŠe« ne MIrUjejo

Konec meseca marca so se koordinatorke iz programa »Starejši za starejše« iz Društev upoko-
jencev Litija, Šmartno pri Litiji in Gabrovka udeležile, po dveletnem premoru, rednega letnega 
tridnevnega izobraževanja v Izoli, pod pokroviteljstvom Zveze društev upokojencev Slovenije. 
Na izobraževanju so največ pozornosti posvetili naraščajočemu obolevanju starejših za demenco. 
V letošnjem letu bodo tudi veliko časa porabili za ugotavljanje potreb na terenu po E-OSKRBI, ki 
jo ponuja Telekom Slovenije. TELEKOM je preko javnega razpisa pridobil evropska sredstva, s 
katerimi se bo v Sloveniji lahko pridobilo 5000 mest za navedeno E-oskrbo. ZDUS je konzorcijski 
partner, ki bo poskrbel, da bodo ta mesta razdeljena po regijah. Za Zasavsko regijo naj bi jih bilo 
zagotovljenih 150. Starejše osebe, ki bodo izpolnjevale določene pogoje, bodo to storitev prejele 
brezplačno za 18 mesecev, kasneje pa naj bi to pravico zagotavljal zakon o dolgotrajni oskrbi.
Tudi v občini Šmartno pri Litiji zagotavljajo to storitev brezplačno svojim občanom, starim nad 65 
let, pod pogoji, ki so navedeni v javnem 
pozivu na spletni strani občine.
Na sestanku zasavskih koordinatork pro-
grama »Starejši za starejše« so za leto-
šnji slogan ob dnevu za spremembe »So-
ustvarjamo skupnost«, pripravile obiske 
domov za starejše v svojih občinah.
Svoje moči so združili prostovoljci in pro-
stovoljke v društvih Litija, Šmartno pri 
Litiji, Gabrovka in Dole ob organizaciji 
prireditve, ki jo pripravijo v okviru akcije 
slovenske filantropije »Dan za spremem-
be«. V soboto, 9. aprila, so obiskali Dom 
za starejše Tisje v Črnem Potoku in njiho-
vo enoto v Litiji.
Kulturni program so pripravili člani DU Litija, in članica VDC Litija, Marija Pirc s svojim plesnim 
vložkom. Vse navzoče pa je nagovorila koordinatorka DU Gabrovka Helena Perko.
V nagovoru je poudarila pomen projekta slovenske filantropije »Dan za spremembe«, kjer so po-
vabljeni vsi ljudje Slovenije, da sooblikujejo boljšo družbo, tako, da se v svojem okolju povežejo v 
akcije, ki lahko rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja. Vsako leto v mesecu 
aprilu nagovarja prebivalce Slovenije s sloganom »Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti«, da 
vsaj za en dan postanemo prostovoljci in prostovoljke. Vsem navzočim je zagotovila, da se vsi 
veselimo trenutkov, ko se lahko podružimo in poveselimo, dokler nam vsaj delno to omogočajo 
sproščeni ukrepi, ki so nas sicer že več kot dve leti odrivali v samoto in osamo.
Zahvalila se je vsem navzočim, da so jih sprejeli medse in prisluhnili kulturnemu programu, prav 
tako pa tudi osebju, ki je pripravilo vse potrebno za sprejem. Prostovoljke iz ostalih treh društev 
so pripravile pecivo za oskrbovance domov.  Nada PINTAR

Prejemnika zlatih priznanj ZDDS 
ga. Pogačar in g. Hauptman s 

predsednico društva ga. Amršek
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USPEŠNA IZVEDBA rEŠEVALNE VAJE IZ rUDNIKA 
SITArJEVEC LITIJA

Z namenom, da se preveri delovanje in usklajenost pooblaščenih reševalnih ekip ukrepa-
nja pri morebitni nesreči v turističnem delu Rudnika Sitarjevec Litija, smo v ponedeljek, 
11. aprila izvedli tako imenovano reševalno vajo iz rudnika. Preverila se je učinkovitost 
Načrta obrambe in reševanja v Rudniku Sitarjevec Litija.
V turistično urejenem delu Izvoznega rova sprejemamo obiskovalce od de-
cembra 2017 dalje, Glavnega rova pa od aprila 2021. Dostop do Glavnega rova 
je urejenpreko 62 lesenih stopnic. Ob njih je pritrjena jeklenica, na katero 
se obiskovalci vpnejo zaradi zagotavljanja varnosti . Pred ogledom se obiskovalci preobujejo v 
škornje, oblečejo si zaščitne kombinezone, na glavo si namestijo zaščitno čelado s svetilko. Na ta 
način upravljalec rudnika, Razvojni center Srca Slovenije (RCSS) zagotovi, da se turisti v rudniških 
rovih počutijo varne, sproščene 
in uživajo ob ogledu.
V rudniku Sitarjevec Litija 
RCSS izvaja in vodi turistične 
oglede za obiskovalce, in sicer 
na različnih lokacijah, kot so: 
Izvozni rov, glavni vpadnik in 
Glavni rov. Družba SIIPS AD, 
d.o.o. iz Zagorja v turističnem 
delu rudnika Sitarjevec v Litiji 
zagotavlja tehnično vodenje po 
Zakonu o rudarstvu, službo varstva pri delu in tehnično vodenje – elektro dela. 
Za primer nepredvidene nesreče, ki bi se morebiti zgodila v času vodenega ogleda, ima upravlja-
lec sklenjen formalni dogovor z zunanjimi institucijami z usposobljenimi ekipami za nudenje prve 
pomoči in reševanja iz rudnika.
Pri reševalni vaji je tako, poleg vodnikov po rudniku, strokovnjakov iz podjetja SIIPS AD ter podje-
tja Sinet d.o.o., sodelovala tudi usposobljena ekipa Zdravstvenega doma Litija pod vodstvom dr. 
Klemna Lipovška, ki je prevzela vlogo nudenja medicinske pomoči ter Prostovoljnega gasilskega 
društva Litija, ki je poskrbela za varno in hitro reševanje iz Glavnega rova. Skupno je v vaji sode-
lovalo 31 oseb. Vaja je bila uspešno izvedena in se bo v prihodnje izvajala 1x letno. Iskreno se 
zahvaljujemo za sodelovanje vsem sodelujočim. TIC Litija

rUDNIK SITArJEVEC NA MEDNArODNEM SEJMU  
MInFoS v TržIČU

Po dveh letih prekinitve so letos dobesedno v polnem sijaju zažareli 48. Med-
narodni dnevi mineralov, fosilov in okolja – MINFOS v Tržiču, ki so bili prvič 
organizirani 1973. Vse od tedaj je druženje v drugem majskem vikendu pomeni-
lo srečanje prijateljev mineralov, fosilov, zbirateljev, strokovnjakov, geologov in 
rudarskih mest iz Slovenije in tujine. 

Letošnji sejem je potekal 7. in 8. maja v prostorih nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič 
in v organizaciji Turističnega DRUŠTVA PLAC Tržič. Obisk prireditve je bil nad pričakovanji. 
Na tako odmevnem in specializiranem dogodku smo drugič zapovrstjo predstavili tudi Rudnik Si-
tarjevec Litija, ki je navdušil s svojimi barvnimi in pisanimi 
minerali. Skupaj z rudarskimi mesti Slovenije (Idrija, Zagor-
je ob Savi, Trbovlje), smo pokazali, kako močna in prisotna 
je v Sloveniji rudarska dediščina. Presenečeni smo bili nad 
poznavanjem Litijskega rudnega polja, saj so nam prene-
kateri obiskovalci zaupali, kako so pred dvajsetimi, tride-
setimi, štiridesetimi leti raziskovali in obiskovali opuščene 
rudniške rove. Raziskovanja so bila organizirana s strani 
fakultet ali pa so se v globine Sitarjevca spuščali posame-
zniki samostojno, zaradi svoje radovednosti. 
Danes to ni več mogoče, saj so zaradi preprečevanja ne-
sreč vhodi v rudniške rove zavarovani. Preperelo jamsko podporje, vdori podzemnih vod in podori 
preprečujejo varno gibanje v opuščenih rudniških rovih Sitarjevca.
Zato smo obiskovalce MINFOS-a povabili v urejene in varne predele Izvoznega ter Glavnega rova 
rudnika, kjer so/ste lahko deležni različnih programov v spremstvu strokovno usposobljenih turi-
stičnih vodnikov. Interesa za obisk je bilo veliko in želimo si, da se ta tudi udejanji.
Na obisk rudnika ste vabljeni tudi vsi občani. Z vnaprejšnjo najavo obiska si rezervirajte svoj 
termin.

Kontakt TIC Litija: info@visitlitija.si, 051 312 739, 070 700 484 
W: rudniksitarjevec.si; FB: Rudnik Sitarjevec Litija

veTeranI na volIlneM obČneM zborU
Bila je sobota 26. marca 2022, ko so se člani Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenije Litija – Šmartno zbrali na rednem volilnem občnem zboru zdru-
ženja. Dobra udeležba in veselo razpoloženje že na začetku je potrdilo dejstvo, 
da se veterani radi družimo in obujamo spomine na dogodke v času vojne za 
samostojno in neodvisno ter suvereno republiko Slovenijo.
Po prihodu praproščaka s praporom našega združenja v dvorano in izvedenem 

veteranskem dejanju ter izvolitvi organov volilnega občnega zbora je vodenje občnega zbora pre-
vzelo delovno predsedstvo.
Predsednik območnega združenja Ivan Lo-
vše je zelo pregledno predstavil aktivnosti 
našega združenja, ki pa tudi v letu 2021 
zaradi epidemioloških ukrepov ni uspelo 
izvesti memorial Riharda Urbanca – špor-
tno in družabno srečanje članov območ-
nih združenj ljubljanske pokrajine.
Naše združenje pa je v letu 2021 ob pod-
pori soglasju Občine Litija uspelo obnoviti 
in prestaviti pomnik na vojno za Slovenijo 

v park osamosvojitve na Valvazorjevem trgu ob Lipi, ki je bila posajana junija 1991 leta. To je bilo 
pomembno dejanje in dolgoletna želja našega združenja. 
Tudi minulo leto je območno združenje posebno pozornost 
namenilo svojim članom, ki so se znašli v materialni ali 
socialni stiski. Ob tem jim je nudila tudi pomoč pri uvelja-
vljanju denarne pomoči v nekaterih primerih pa člane tudi 
oprostilo plačila članarine. 
Na podana poročila o delu združenji in finančnem poslo-
vanju v letu 2021 ni bilo pripomb ter dodatnih predlogov. 
Prisotni na zboru so soglasno sprejeli tudi program dela in 
finančni načrt našega območnega združenja za leto 2022.
V nadaljevanju so člani združenja za novo mandatno ob-
dobje izvolili organe Območnega Združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno in to v: 
Predsedstvo    Nadzorni odbor   Praporščaki
1. Predsednik Ivan Lovše  1. Predsednik Janez Škrbanja 1. Jože Kos 
2. Podpredsednik Drago Kovič 2. Član Matjaž Urbanc  2. Ivan Meserko
3. Sekretar Radovan Petje   3. Član Rado Poglajen  3. Martin Lindič 
4. Član Miran Zupančič      4. Janez Jurič
5. Član Karlo Lemut  Častno razsodišče 
6. Član Franc Stopar   1. Predsednik Boris Žužek
7. Član Jože Kos   2. Član Peter Oblak 
3. Član Henrik Prijatelj
Vodje komisij: 1. Mentor športa Igor Medved; 2. Strelstvo Zdravko Železnik;  
3. Nogomet Aleksander Jovanovič; 4. Ribištvo Drago Vozelj; 5. Kegljanje Marjan Jerič;  
6. Pikado Izidor Mlakar; 7. Pohodništvo Rado Poglajen; 8. Smučanje Igor Medved

Volilni občni zbor združenja 
sta pozdravila podžupanja 
Občine Litija Liljana Lovše in 
župan Občine Šmartni pri Litiji 
Rajko Meserko. 
Ob zaključku volilnega obč-
nega zbora se je predsednik 

SreČanje zlaTIH jUbIlanTov noGoMeTa v KreSnIcaH
Lansko leto je minilo 50 let od začetka delovanja organiziranega nogometa v Kresnicah. Sep-
tembra 1971 smo, na igrišču NK Enotnosti Jevnica, odigrali prvo tekmo mladinske ekipe Nogo-
metnega kluba Apnar, z mladinsko ekipo NK Olimpije iz 
Ljubljane. S tem smo uresničili želje mladih po igranju 
nogometa iz Kresnic in sosednjih vasi. Imeli smo srečo, 
da so nas pri ustanavljanju kluba podprli v Krajevni sku-
pnosti, Industriji apna in lokalni skupnosti.
V jeseni 2021 se je rodila zamisel, da bi se zbrali na dru-
ženju, igralci ekipe prve tekme in člani vodstva kluba ob 
ustanovitvi. COVID nam je preložil srečanje na to pomlad.
2.4.2022 smo se zbrali v Športnem domu v Kresnicah. 
Prisotnih je bilo 10 igralcev oba trenerja in 8 članov usta-

novnega vodstva oziroma njihovih 
svojcev.
Udeležence je pozdravil tudi pred-
stavnik sedanjega vodstva kluba g. 
Jože Kovič. Srečanje smo izkoristili za 
obujanje spominov, polno anegdot in 
srečnih ter manj srečnih dogodkov. 
 Miro VIDIC

Na arhivski fotografiji zgoraj so igralci 
in trenerja s prve tekme v letu 1971, na 
spodnji „primerjalni“ ista ekipa po 50 letih, na tretji levo pa prvi vratar Slavko 
Lajovic z izvirno „retro „ opremo iz leta 1971. Pri večini igralcev je razlika očitna, 
zlasti v številu las in kilogramov!

SPOŠTOVANI LJUBITELJI PRIJETNIH POHODOV, SLADKIH POTIC,  
POTIC SESTAVLJANK IN DRUŽABNEGA SREČANJA

V soboto, 11. junija 2022, vas vabimo na že 12. prireditev

»GabrovKa, TU SeM doMa«,
pred gasilski dom v Gabrovki.

Dogajanje:
•  9.00 začetek Antonovega pohoda (cca 10 km - od gasilskega doma preko Moravške 

Gore, Podpeči, Hohovice, Moravč, nazaj pred gasilski dom). Pohod je primeren tudi za 
družine z otroki. Hodite na lastno odgovornost.

•  9.00–15.00 12. Festival potic 2022 z razstavo in 1. Državno ocenjevanje potic 
sestavljank Zveze kmetic Slovenije z razstavo

• 9.00–15.00 različne razstave (likovna razstava, razstava ročnih del).
• 12.00 naprej igra ansambel Zavriskej.
•  13.30 kulturna prireditev, razglasitev rezultatov 12. Festivala potic 2022 in  

1. Državnega ocenjevanja potic sestavljank 2022 Zveze kmetic Slovenije,  
družabno srečanje z ansamblom Zavriskej.

Za hrano  
(tudi kakšen kos 
potice) in pijačo  
bo poskrbljeno!

PRISRČNO  
VABLJENI  

V GABROVKO!

NOVI SULCI V rEKI SAVI
V soboto, 14. maja 
2022 so odšli člani 
Ribiške družine Litija 
v ribogojnico na Bled. 
Kupili so 30 sulcev in 
jih s prilagojenimi po-
goji prevoza pripeljali 

v Litijo. Sulce so nato vložili v reko 
Savo, v litijski rajon. Velikost sulcev 
je 30 do 40 cm. Želja članov Ribi-
ške družine Litija je, da sulec osta-
ne kralj reke Save.

Dore MLAKAR

Člani novega predsedstva

našega združenja Ivan Lovše 
zahvalil Olgi Mali za dolgole-
tno sodelovanje in ji izročil 
zahvalno listino.

Karlo LEMUT

TRGOVINA SLIVNA, Jerebova ulica 6, 1270 Li� ja
Tel.: (01) 898 17 39

DELOVNI ČAS:
od poned. do petka
od 9.00 do 17.00 ure
sobota:
od 8.00 do 13.00 ure

VELIKA IZBIRA 
ŽENSKIH IN 
MOŠKIH MODNIH 
OBLAČIL!

POPUST do -70%!

Vljudno vabljeni!
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MedGeneracIjSKa drUženja  
NA POLŠNIKU

V šoli na Polšniku smo v sode-
lovanju s Svetom za medgene-
racijsko povezovanje v občini 
Litija pripravili dva čudovita 
dogodka, ki sta povezala več 
generacij na Polšniku.
V začetku aprila nas je pokli-

cal gospod Karlo Lemut, ki je predsednik Sveta 
za medgeneracijsko povezovanje in nam ponu-
dil dve predavanji. Seveda smo se ponudbe zelo 
razveselili, saj smo v času epidemije pogrešali 
tovrstne obiske pri nas.
Ponudil nam je obisk zdravstvenika Denisa Kor-
deža, ki je zaposlen v Zdravstvenem domu Litija 
in je član Nujne medicinske pomoči (NMP) ter 
delavnico o zdravilnih zeliščih, ki jo izvaja go-

spa Jožica Bajc 
Pivec.
Izvedli smo izo-
braževanje o te-
meljnih postop-
kih oživljanja z 
uporabo AED. V 
sredo, 20. 4. ob 
10. uri smo se 
zbrali učenci in 
učitelji ter otroci 
iz vrtca Polhek, 
skupaj s svojimi 
vzgojiteljicami. 
Obiskali so na 

tudi starši, babice, dedki in tete. Pričakali smo 
jih kot pravi gostitelji, s kavo in pecivom. Poz-
dravil nas je tudi Denis, ki je predstavil svoje 
delo, nato pa smo pričeli z izobraževanjem. Po-
novili smo, koga pokličemo, ko se zgodi nesreča 
in kaj povemo dispečerju na telefonski številki 
112. Ogledali smo si, kako deluje srce, zakaj 
se srce včasih ustavi in kaj je potrebno storiti 
v takem primeru. S seboj je pripeljal tudi lutke 
za oživljanje, da smo lahko vsi, stari in mladi, 
poskusili oživljati. 
Naši učenci so presenetili s svojim znanjem o 
delovanju telesa, prav tako pa so starejši pogu-
mno pristopili k lutki in opravili vse potrebno za 
oživljanje. Ponovili so postopek, ki nas ga je na-
učil Denis, poklicali so pomoč in pričeli z oživlja-
njem. Naš predavatelj je bil z aktivnostjo zadovo-
ljen in nas je zelo pohvalil. Obljubil je, da nas bo 
prihodnje leto spet obiskal. Tovrstno obnavljanje 
znanja je potrebno saj: Znanje rešuje življenja!
V petek, 22. 4. nas je obiskala zeliščarica Jožice 
Bajc Pivec, ki nam je že dobro poznana s tele-
vizijskih ekranov. Spoznavali zdravilna zelišča in 
pripravljali zeliščne napitke in zeliščne namaze.
Ker je bilo vreme slabo, je gospa Jožica s se-
boj pripeljala velik nabor zelišč, ki rastejo okoli 
vsake hiše oz. v bližini. Tako smo spoznali ko-
privo, trpotec, regrat in druga zelišča. Za vsako 
rastlino je gospa Jožica povedala, kateri deli so 
zdravilni in za kaj se lahko uporabijo. Njeno po-
znavanje zelišč nas je presenetilo, saj so potem 
vsi navzoči lahko za katerokoli rastlino izvedeli, 
ali je zdravilna in pri ka-
terih težavah pomaga. 
Gospa Jožica je res Peh-
ta sodobnega časa. Po 
izčrpni predstavitvi zelišč 
in zdravilnih rastlin smo 
skuhali čaj, ki je dišal 
kot travnik spomladi. Bil 
je okusen in dišeč in vsi 
smo ga poskusili. Nato 
je s pomočjo učencev 
sesekljala zelišča, ki jih 
je pomešala s skuto in kislo zmetano in dobili 
smo dišeč, okusen in zdrav namaz, ki smo ga 
namazali na kruhke in z njimi pogostili goste na 
naši delavnici. Zadovoljni in polni novih izkušenj 
in znanja, smo se poslovili.
Želimo si, da bi sodelovanje s Svetom za medge-
neracijsko povezovanje še naprej tako uspešno 
sodelovali, saj na Polšnik vedno prinesejo svežo 
energijo in lepa druženja.  Katarina JUVAN

obISK HIŠe Sadežev  
drUžbe žalec

Hiše sadežev družbe delujejo v okviru Sloven-
ske filantropije - gre za medgeneracijske cen-
tre, ki povezujejo vse generacije občanov in kjer 
potekajo različne aktivnosti za mlade in starejše 
od 8. ure do 18.ure, ves teden. V Sloveniji deluje 
trenutno 5 teh centrov. Organizacija in vse ak-
tivnosti, ki potekajo v njih, so bile tudi povod, da 
smo se udeležili ogleda in predstavitve enega 
od teh centrov v Žalcu: podžupanja Občine Litija 
- gospa Lijana LOVŠE,- direktorica IC GEOSS - 
gospa Sabina Rovšek, koordinatorka v projektu 
Sopotniki - gospa Andreja Jerant, predsednica 
DU Litija - gospa Irena Kramar, predsednica 
U3 Litija Šmartno - gospa Milena Dimec, vodja 
JSKD OI Litija - gospod Darko Vidic in za Svet 
za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija 
- gospa Vida Lukač. Hiša sadežev družbe Žalec 
je medgeneracijski center, ki deluje v javno do-
bro. Je koordinator večine prostovoljskega dela 
v občini, organizira izobraževanja in izobraževal-
ne delavnice in vadbe, učno pomoč učencem, 
različne druge prostočasne aktivnosti, v pole-
tnem času organizira otroški počitniški tabor in 
še mnogo drugih programov za vse generacije.  

Deluje tudi kot humanitarna organizacija, saj 
zbira in deli hrano in različne nujne predme-
te rizičnim skupinam občanov, Vsi udeleženci 
smo bili nad predstavitvijo Hiše sadežev druž-
be Žalec in pomena, ki ga ima za občane Žalca, 
navdušeni. Takšnega centra si želimo tudi v naši 
občini, naj uspe to tudi v Litiji!

Svet za medgeneracijsko povezovanje
Vida LUKAČ

zaKljUČKI SKUPneGa 
SESTANKA IZVAJALCEV 

PrOSTOVOLJSKEGA DELA – 
aPrIl 2022

Svet za medgeneracijsko povezovanje je dne 
14.4.2022 organiziral skupni sestanek izvajal-
cev prostovoljskega dela v občini Litija. Ude-
leženci so najprej pregledali delo na področju 
prostovoljstva v preteklem letu ter sprejeli načrt 
aktivnosti za leto 2022: 
1. Organizacija in izvedba okrogle mize o pro-
stovoljstvu vsako leto – trenutno zaradi menjave 
vodstva datum še ni določen, predvidevamo da 
bo izvedena v juniju ali v jeseni.
2. CSD osrednja Slovenija vzhod – enota Litija 
bo v sodelovanju z društvi in organizacijami, ki 
izvajajo prostovoljno delo, do naslednje okrogle 
mize pripravil predlog za določitev koordinatorja 
za prostovoljstvo v občini Litija.
3. Društva in organizacije sodelujejo pri izvajanju 
pomoči posameznikom in družinam s CSD – eno-
ta Litija in patronažno službo ZD Litija – ponovno 
naj bi organizirali skupne sestanke z izvajalci po-
moči na domu in patronažno službo ZD Litija. 
4. Vzpostavitev informacijske točke v Litiji kot 
servis starejšim - ta točka naj bi bila organizira-
na v okviru Točke za starejše (LAS), v povezavi z 
zavodom Oreli iz Kamnika. 
5. Enkrat letno skupni sestanek vseh, ki izvajajo 
prostovoljsko delo, v novembru ali decembru, 
za usklajeno delovanje in uskladitev planov in 
pregled vseh možnih oblik pomoči ranljivim sku-
pinam občanov. 
6. Povezovanje vseh , ki izvajajo pomoč socialno 
ogroženim (CSD, OZ RK Litija, KARITAS,..) 
7. Skrb za razvoj in promocijo prostovoljstva v 
Občini Litija. Vsi udeleženci so bili soglasnega 
mnenja, da se prostovoljstvo z ustreznimi vsebi-
nami vključi v vrtce in šole. S predlagano vsebi-
no programa bodo seznanjeni ravnatelji osnov-
nih šol in vrtcev.
8. Obisk Hiše sadeži družbe v Žalcu – načrtovan 
in dogovorjen je obisk Hiše Sadežev v Žalcu, 22. 
4. 2022.
9. Prostovoljstvo se izvaja na najrazličnejših 
področjih v naši občini: športu, kulturi, izobra-
ževanju, sociali, turizmu, v verskih skupnostih, 
skoraj ni področja človeškega življenja, kjer ne 
bi bilo mogoče izvajati prostovoljskega dela. Še 
posebno je pomembno MEDGENERACIJSKO 
prostovoljstvo, saj združuje različne generacije. 
Udeleženci sestanka so bili soglasnega mnenja, 
da se podeli priznanje prostovoljcem, ki so v 
posameznem letu najbolj aktivni na področju, 
kjer se izvaja prostovoljsko delo. Priznanje naj 
se podeli ob občinskem prazniku. 

Svet za medgeneracijsko sodelovanje
Vida LUKAČ

zelIŠČna delavnIca
Gospa Jožica Bajc Pivec iz Sveta za medgenera-
cijsko povezovanje v občini Litija je pripravila za 
učence od 3. do 5. razreda zeliščno delavnico. 
Najprej smo se odpravili v bližnjo okolico šole, 
kjer smo našli veliko rastlin, katerih dele lahko 
uporabimo za hrano, čaj ali mazilo (marjetica, 
trobentica, kopriva, regrat, robida ...). Povedala 
nam je, za kaj vse so posamezni deli teh rastlin 
koristni in na kakšne načine jih lahko uporabi-
mo. Nato smo se lotili kar konkretnega dela. 

Učenke so nasekljale meliso, drobnjak, peteršilj 
in kislico, gospa Pivec pa je zeliščem dodala 
skuto in kislo smetano ter ščep soli in nastal 
je okusen namaz, ki so ga vsi učenci poskusili, 
mnogi pa z veseljem pojedli na več kot rezini 
kruha. Poskrbljeno je bilo tudi za žejo, saj smo 
iz melise, materine dušice, dobre misli, kopra 
in bezga skuhali odličen čaj, čisto drugačen od 
kupljenega iz filter vrečke. Na delavnici smo se 
odlično imeli in se veliko novega naučili.

Elizabeta BUČAR

TeMeljnI PoSToPKI ožIvljanja na oŠ GabrovKa - dole
21. 4. 2022 smo v OŠ Gabrovka - Dole gostili g. Denisa Kordeža iz Zdravstvenega doma Litija, ki 
je učencem 7. in 9. razreda predstavil temeljne postopke oživljanja. Ker je predmet šport v OŠ 
namenjen spoznavanju delovanja človeškega organizma, ne samo med športno vadbo, ampak 
tudi na splošno, je ključnega pomena tudi razumevanje temeljnih postopkov oživljanja in z njimi 

povezanih informacij. Zato smo s predavanjem o najresnejših zdra-
vstvenih zapletih in primernem reagiranju udeležencev ob tovrstnih 
izkušnjah (nezavest posameznika) obogatili ure športa in seznanili 
naše učence. 
G. Kordež je učencem na zanimiv način z različnimi resničnimi prime-
ri predstavil pomembnost pravočasnega in primernega postopanja 
pri izkušnji nezavestnega ponesrečenca. Učenci so pozorno poslu-
šali pomembne življenjske informacije in imeli priložnost praktične 
izkušnje oživljanja na lutki z uporabo avtomatskega defibrilatorja. 
Izvedeli smo, da je še vedno prevelik odstotek ljudi, ki ne reagira 
ali pa ne zna reagirati pri tovrstnih zapletih, kar seveda ni dobro. 
Da bomo ob takšnih pomembnih trenutkih pristopili na pomoč so-
človeku, moramo vedeti le nekaj pomembnih informacij, da se opo-
gumimo in tako lahko rešimo življenje. Želimo si, da bi kar čim več 
učencev in vseh ostalih ljudi ozavestilo pomen temeljnih postopkov 
oživljanja, saj tako skupaj ustvarjamo sočutno in varno okolje, v ka-

terem bivamo. Zahvaljujemo se Svetu za medgeneracijsko povezovanje Litija, Zdravstvenemu 
domu Litija in g. Denisu Kordežu za izvedbo zdravstvenega predavanja za učence 7. in 9. r. na OŠ 
Gabrovka - Dole.  Nejc MEDVED, prof. šp. vzg.  

DOM TISJE

PraznIČen In radoSTen aPrIl
Čas hitro teče…. In če nas je pred kratkim zeblo zaradi mrzli dni, je sedaj že tudi 
uradno prišla pomlad. Narava je v polnosti zaživela in zablestela v vsej svoji lepoti in 
nas razveseljuje s svojimi prelepimi barvami. Tople temperature pa so nas že priva-
bile na plano. Mesec april izhaja iz latinske besede »aperire«, kar pomeni »odpreti«. 

To se nanaša na pomladno prebujanje narave in rastlin. Pri nas pa za april poznamo še ime mali 
traven.
Pomladno vzdušje je v nas prebudilo željo po neki 
posebni kreativnosti. Razmišljali smo o blagodej-
nem vplivu likovne kreativnosti na naše stano-
valce, ki imajo bolj ali manj razvito demenco. Ko 
govorimo o tej kronični bolezni, ki je čedalje bolj 
prisotna med nami, vse preveč govorimo o stvareh, 
ki jih osebe z demenco ne zmorejo, premalo pa se 
osredotočamo na tisto, kar kljub svojemu stanju 
še vedno zmorejo. Res je, da imajo oboleli težave 
z zbranostjo, pozabljajo, se spremenijo tako ve-
denjsko kot tudi značajsko, a kljub temu jim lahko 
z različnimi tehnikami/terapijami pomagamo ter 
izboljšujemo njihovo splošno počutje. Zato smo s 
stanovalkami in stanovalci na enoti Rožmarin imeli 
likovno kreativno delavnico ter skupaj z njimi odkrivali drobna bogastva, ki jih nosijo v sebi. Za 
ljudi z demenco je izredno pomembno poiskati vse možne načine nebesednega sporazumevanja, 
saj je njihova sposobnost besednega izražanja večkrat bolj ali manj okrnjena, zato smo izbrali 

»likovno izražanje«. Kadar sedemo skupaj in likovno ustvarjamo, se njihovo 
razpoloženje občutno spremeni, saj neko sivino rutine obarvajo s pisanimi 
barvami kreativnosti. Likovno ustvarjanje ima blagodejen in koristen učinek, 
pomirja, sprošča negativna čustva, tesnoba vidno izginja, pojavi se občutek 
zadovoljstva in samozavesti. Ko se predajamo različnim barvam, vzorcem, 
oblikam ter tehnikam se vzpodbujajo finomotorične in kognitivne sposobnosti. 
Preko ustvarjanja se izražamo in sproščamo tudi tisto kar je skrito v nas. V 
naše delavnice vedno vključimo tudi glasbo, ki 
je ali predvajana kot ozadje ali pa naše aktivno 

prepevanje starih in vsem znanih pesmi. Nastale so res zanimive 
slike, ki nas razveseljujejo. Ponosni smo na naše delo. 
Drugače je naš april minil v pripravah na veliko noč. Izdelovali smo 
butarice za cvetno nedeljo, izdelovali pirhe in prejeli blagoslov ve-
likonočnih jedil. Zunanje in notranje smo se pripravljali na najve-
čji krščanski praznik, ki smo jih zaključili s praznično velikonočno 
sveto mašo.
DAN ZA SPREMEMBE je potekal 9. aprila pod sloganom SOUST-
VARJAMO BOLJŠO IN LEPŠO SKUPNOST. Kulturni program so pri-
pravili člani DU Litija, in članica VDC Litija, Marija Pirc s svojim 
plesnim vložkom. Vse navzoče pa je nagovorila koordinatorka DU 
Gabrovka Helena Perko. V nagovoru je poudarila pomen projekta 
slovenske filantropije Dan za spremembe, kjer so povabljeni vsi lju-
dje Slovenije, da sooblikujejo boljšo družbo, tako, da se v svojem okolju povežejo v akcije, ki lahko 
rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja. Vsako leto v mesecu aprilu nagovarja 
prebivalce Slovenije s sloganom Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti, da vsaj za en dan posta-

nemo prostovoljci in prostovoljke. 
Vsem navzočim je zagotovila, da 
se vsi veselimo trenutkov, ko se 
lahko družimo in poveselimo, do-
kler nam vsaj delno to omogočajo 
sproščeni ukrepi, ki so nas sicer že 
več kot dve leti odrivali v samoto in 
osamo. Prostovoljke iz ostalih treh 
društev so pripravile pecivo za sta-
novalce doma. Vsem sodelujočim 
se iz srca zahvaljujemo za res pri-
jetno in »sladko« dopoldne!
V tem mesecu so nas obiskale 
tudi »KNAPOVSKE PUNCE«, ki so 
nas z besedo in pesmijo popeljale 
v stare čase rudarjenja. Predsta-
vili so nam tudi običaj »SKOK ČEZ 
KOŽO«. Osnova običaja je spre-
jem novincev med stare rudarje. 
Mlajši generaciji šolajočih rudar-
jev predajo ključ in svetilko, vzkli-
knejo pa: „Naj živi nam večno, naš 
rudarski Srečno!“
Vsem, ki ste nas v tem mesecu 
obiskali in nam polepšali dneve, 
se iz srca zahvaljujemo ter tudi 
vam kličemo: »SREČNO!«

Simona PELKO,  
Dom Tisje - enota litija
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IZ DELA rKS OZ LITIJA
Rdeči križ Slovenije se tudi letos 
vključuje v obeleževanje med-
narodnega praznika Svetovnega 
dneva Rdečega križa, 8. maja, in 
Tedna Rdečega križa Slovenije, ki 

tradicionalno poteka od 8.–15. maja in tako 
nadaljuje tradicijo dobrih del. K obeleževanju 
praznika Rdečega križa Slovenije se je pridru-
žilo tudi RKS Območno združenje Litija s svo-
jimi aktivnostmi, ki imajo tudi letos poudarek 
na preventivno zdravstveni dejavnosti, nude-
nju pomoči ljudem v stiski, pridobivanju novih 
znanj in spoznanj ter aktivnostim, kot so: teren-
ske meritve pritiska, sladkorja in holesterola, 
prikaz temeljnih postopkov oživljanja, uporaba 
defibrilatorja, obiski po domovih in domovih za 
starejše in še veliko drugih aktivnosti, ki vodijo 
v in za korist občanov. V mesecu maju bodo 
sprejeti v mlade člane RK učenci osnovnih šol 
na podlagi pristopne izjave staršev za članstvo 
otroka. Za zaupanje naši največji in najstarejši 
humanitarni organizaciji Rdečemu križu, smo 
se staršem zahvalili. Še enkrat hvala, ker tudi 
vi starši, našim najmlajšim kažete pot hu-
manosti in solidarnosti!

POSLANICA ob Tednu  
rdečega križa

Spoštovane prebivalke in prebivalci Republike 
Slovenije, cenjeni prostovoljci, krvodajalci, do-
natorji in podporniki Rdečega križa Slovenije!
Ob letošnjem tednu Rdečega križa smo za 
obeleževanje humanitarnosti, ki je naše po-
slanstvo, izbrali slogan »Skupaj smo neus-
tavljivi«. Tak slogan ni naključje, ampak je 
neposredni odgovor naše humanitarne orga-
nizacije in gibanja na aktualne lokalne in glo-
balne razmere.
Ob izrednih razmerah, v katerih smo zaradi 
pandemije živeli dobri dve leti, ob očitnih pod-
nebnih spremembah, ki se kažejo v poplavah, 
sušah, vetrolomih, točah in drugih ujmah, ob 
konfliktu v Ukrajini ter aktualnih geopolitično 
nestabilnih razmerah, ki sprožajo verižne 
reakcije v gospodarskem in socialnem raz-
voju, smo priča pospešeni rasti števila ljudi, 
ki so v stiski, razseljeni ali živijo pod pragom 
revščine ter potrebujejo našo solidarnost in 
pomoč. Časi niso lahki, a vendar, vsako težko 
obdobje prinaša tudi žarke upanja, ki v obliki 
solidarnosti posijejo in nam vsem skupaj dajo 
energijo.
Slednje se je pokazalo tudi ob trenutni krizi 
v Ukrajini. Ta silna energija, solidarnost in 
požrtvovalnost, ki ji pričamo zadnje mesece, 
in ki se pokažejo ob vsakokratni humanitarni 
akciji za posameznike v stiski, so dokaz, da ne 
glede narazličnost, ko gre za pomoč človeku, 
tudi nekomu, ki ga nismo nikoli spoznali, zna-
mo stopiti skupaj. Da se zavedamo pomena in 
odgovornost skupnosti za vsakega slehernika 
med nami. To, da do včeraj popolni neznanci 
skupaj ure in ure zbirajo in razvrščajo mate-
rialno pomoč v svoje domove sprejemajo ne-
znance je dokaz, da se vsi zavedamo, da smo 
samo skupaj neustavljivi. Ta solidarnost pa ne 
prinaša dobrega samo tistemu, ki potrebuje 
pomoč, temveč pomaga tudi vsem nam pri 
spopadanju z občutki tesnobe in nemoči v 
težkih časih.
Žal nimamo čarobne paličice, ki bi z enim za-
mahom rešila vse tegobe, zato si zaposleni in 
prostovoljci Rdečega križa Slovenije prizadeva-
mo, da svojo humanitarno pomoč pri lajšanju 
trpljenja in stisk, še dodatno okrepimo z mis-
limi, besedami in dejanji, ki nas povezujejo v 
čvrsto skupnost sočutnih in solidarnih so-ljudi. 
V tem je moč naše človečnosti. Ob sprotnem 
odzivanju na razmere in poznavanju potreb lju-
di v skupnostih, ki potrebujejo našo pomoč,pa 
je združevanje naših moči in krepitev notranje 
povezanosti temeljnega pomena za lajšanje 
trpljenja ljudi v stiski.
Ob tednu Rdečega križa se vsem prostovolj-
cem iskreno zahvaljujemo za nesebično in 
požrtvovalno delo invsakodnevno pomoč. Za-

hvaljujemo se tudi vsem podpornikom, tako 
velikim podjetjem kot tudi družinam inposa-
meznikom, ki sami težko shajajo in so ne glede 
na stisko, tisto malo pripravljeni deliti s tistimi, 
ki so čez noč izgubili vse. Hvala, ker ste z nami 
in podpirate naša skupna prizadevanja ter iz-
polnjevanje našega humanitarnega poslanstva.
Lepo je deliti in samo skupaj smo neustavljivi.

Mag. Vesna MIKUŽ, predsednica Rdečega 
križa Slovenije

rAZPIS ZA LETOVANJE OTrOK 
v leTU 2022

Območno združenje Rdečega križa Litija vabi 
otroke, da počitnice preživijo v

MPD Frankopan Punat na otoku Krku  
od 3.7. – 13.7.2022 

MZL RKS Debeli rtič od 16.8. – 23.8.2022.

Zdravstveno letovanje sofinancira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. ZZZS dolo-
ča, da se zdravstvenega letovanja lahko udele-
žijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski 
dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji 
(dva in več zapisov v času od preteklega raz-
pisa od 30.1.2021 – 11.3.2022) ali so bili po-
gosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski 
dokumentaciji v času od preteklega razpisa od 
30.1.2021 – 11.3.2022). Letovanje je subvenci-
onirano za otroke z zdravstvenimi težavami in 
za otroke iz socialno ogroženih družin. Polna 
cena letovanja znaša 450,00 EUR. Prispevek 
na otroka se bo zmanjšal s sofinanciranjem 
ZZZS in Občine Litija.
Prijavnice za letovanje boste lahko dobili na 
šolah, v otroških ambulantah v ZD Litija, na se-
dežu RKS OZ Litija. V celoti in čitljivo izpolnjene 
prijavnice lahko otroci ali starši oddajo na RKS 
OZ Litija čim prej, oziroma do zapolnitve pro-
stih mest.

rAZPIS ZA VODITELJE NA 
ZDrAVSTVENEM LETOVANJU 

IN KOLONIJI OTrOK NA 
debeleM rTIČU 2022

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje 
Litija organizira zdravstveno letovanje in 
kolonijo otrok v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču RKS na Debelem rtiču od 
16.8. - 23.8.2022. K sodelovanju vabimo 
prostovoljke/ce za vodenje skupin otrok 
in mladostnikov starih od 6 -14 let. 

Kandidati morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:
- starost najmanj 20 let
- izkušnje pri delu z otroki
- znanje osnovnih plavalnih veščin

Prijave zbiramo na naslovu RKS Območno 
združenje Litija, Trg na Stavbah 1, Litija ali 
na elektronsko pošto: litija.ozrk@ozrks.si.

Danica SVERŠINA in Irena VIDEC

drUŠTvo za razvoj Podeželja laz  
V 19. LETU DELOVANJA

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NISMO SE UKLONILI, NJIH PODIVJANI SILI 
Eni so se uklonili, njih podivjani sili. Imenujemo jih kolaboracionisti (Bela garda, 
domobranci,..). Ti razmišljajo predvsem to, kaj je za njih najbolj pametno in varno 
v vojnih razmerah. Upam, da jih imajo Ukrajinci med svojimi prebivalci - čim manj. 
Lojze Hohkraut se ni uklonil okupatorju. Nasprotno! Bil je med revolucionarji, ki 
čutijo, kaj je prav in se za to tudi borijo. Že zelo mlad je bil vedno med vodilnimi borci 

za pravico! Rodil se je leta 1901. Bil je član SKOJ-a, KPJ … Bil je na ustanovnem sestanku KPS na 
Čebinah. Med NOB je bil komandir Trboveljske čete in politični komisar Revirske čete, sekretar 
litijskega okrožja, … Nekatere ulice, šole, društva in druge ustanove nosijo njegovo ime. Več si 
lahko preberete na internetu. Pogosto se je nahajal v okolici Vač, kjer je med mladino in ostalimi 
širil domovinsko zavest za boj proti napadalcem 
naše domovine. 
Ker je bil med organizatorji in pobudniki odporni-
škega gibanja, je bil pogosto na poti skupaj z dru-
gimi vodilnimi osebami. Tako so se konec maja na-
potili na sestanek v grad Tuštanj: Lojze Hohkraut, 
Sergej Kraigher - Rudi, in Jože Gričar - Metod. V ne-
vihtni noči so Nemci naredili zasedo. Ob bliskanju 
in grmenju je rafal zadel Lojzeta v koleno. Priplazil 
se je do njive s krompirjem, tam zakopal pomemb-
ne dokumente, se odplazil stran in se ustrelil v gla-
vo, da bi ja zabrisal vse sledi in tako zaščitil svoje 
tovariše. To je zelo približno opisan dogodek, ki se je zgodil na Cvetežu, 31. maja 1941, kjer je zdaj 
spomenik narodnemu heroju Lojzetu Hohkrautu. Več boste našli na spletni strani tega članka, 
www.vace.si/hohkraut.pdf .
Ker letos mineva 80 let od tega dogodka, nas zasavske borčevske organizacije (Rdeči revirji) 
vabijo na proslavo na Cvetežu, ki bo 31. maja 2022, ob 17. uri. Zadonela bo partizanska pesem, 
domačini bomo poskrbeli za program, slavnostni govornik bo predsednik ZZB za vrednote NOB 
Zagorje ob Savi, tov. Roman Škrabar. Proslave se bo udeležil tudi sin Alojza Hohkrauta - Jože, ki 
sicer redno na ta dan ali že prvega maja obiskuje ta kraj. Občudujem tiste, ki so za vrednote NOB 
pripravljeni dati vse – tudi življenje. Napisane so v slovenski himni – pa upajmo, da se nam bodo 
uresničile! Samo podprimo resnico in pravico s svojim srcem. »Ker dobro, v srcu mislimo!« Pravi 
Prešeren.
Rad nas imam, pa čeprav eni mislimo bolj z možgani – drugi pa predvsem s srcem. Prav je to, 
drugo. Vsi, ki to vemo, moramo vztrajati!  Zvonček Norček

odvIjajo Se TednI vSežIvljenjSKeGa UČenja
Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče, je napisal Fritz Perls in z namenom 
promocije izobraževanja in učenja že od 9. maja pa vse do 12. junija poteka-
jo Tedni vseživljenjskega učenja. Izobraževalni center Geoss je bil namreč tudi 
letos izbran za območnega 
koordinatorja in si tako pri-

zadeva ljudem vseh generacij približati vse-
prisotnost in pomembnost učenja.
V omenjenem obdobju v Litiji, Šmartnem 
pri Litiji in okolici, v sodelovanju z lokalni-
mi organizacijami ter posameznimi izvajalci, 
prispevamo k udejanjanju slogana ‘Sloveni-
ja, učeča se dežela’ in v ta namen je orga-
niziranih preko 30 posameznih brezplačnih 
dogodkov, katere lahko poiščete na spletni 
strani https://tvu.acs.si/sl/prireditve/ in 
na Facebook strani IC Geoss.
Projekt TVU denarno podpira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Izobraževalni center Geoss

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR. 

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce,  

na krvodajalsko akcijo, ki bo 
16. in 17. junija 2022 od 7.00 do 13.00 ure
v prostorih  Osnovne šole Gradec v Litiji.

KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi  
pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni! RKS OZ LITIJA

Skoraj dve desetletji že 
deluje eno izmed večjih 
in uspešnejših društev na 
območju občin Litija in 
Šmartno pri Litiji. Društvo 

za razvoj podeželja Laz (v nadaljevanju Društvo 
Laz) je bilo ustanovljeno z namenom, da pove-
že prebivalce Jablaniške doline in pripomore k 
dvigu kvalitete življenja v lokalnem okolju. Ob-
močje delovanja društva je sedanja KS Breg , 
KS Polšnik in KS Jablaniška dolina. Društvo Laz 
je neprofitna in prostovoljna organizacija, ki 
posluje brez dobička, ali pa z njim, če do njega 
pride, ne razpolaga po svobodni presoji, ampak 
se le-ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in 
služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali 
za dvig kvalitete storitev.
Glavne dejavnosti društva so: Razvoj turistične 
ponudbe na območju delovanja in promocija le 
te, organizacija dogodkov (športno-rekreativ-
nih, kulinaričnih, izobraževalnih, kulturnih), so-
delovanje in povezovanje z lokalno skupnostjo 
in drugimi društvi v Jablaniški dolini in širše. 
Društvo se tudi prijavlja na različne razpise.
Po dveh letih zatišja zaradi prisotnosti Covid 
19, smo v Društvu Laz ponovno v stari formi. 
-  V januarju je društvo še vedno z rahlim za-

držkom povabilo pohodnike na Nočni pohod v 
Gradišče pri Litiji. 

-  V februarju smo uspešno sodelovali na Litij-
skem Karnevalu – pustni tržnici. Obiskovalci 
tržnice so izglasovali, da je bila v Litiji na pu-
stno soboto najbolj prepričljiva nova politična 
stranka » Zdrava kmečka pamet«, ki se je for-
mirala z namenom, da popestri pustno doga-
janje v Litiji. 

-  V marcu se je društvo predstavilo na turistič-
nem sejmu Nature Alpe Adria v Ljubljani. Kot 
član turistične zveze Slovenije in društvo v 
javnem interesu s področja turizma je društvo 
poskrbelo za promocijo turistične ponudbe 
tako občine Litija kot tudi občine Šmartno 
pri Litiji. Kot potencialni partnerji na novem 

projektu, program Evropa za Državljane, smo 
skupaj s Hrvaškimi in Avstrijskimi partnerji 
oddali razpisno vlogo. Izpeljali smo čistilno 
akcijo. Odstranili smo kosovne odpadke na 
divjem odlagališču. Po dveh leti pa smo po-
novno v živo izpeljali Občni zbor društva.

-  Prva sobota v aprilu nam ni bila pisana na 
kožo. Z velikim zanosom smo se pripravljali 
na izvedbo 17. pohoda po Jablaniški poti. Po-
nudniki ob poti so bili pripravljeni na razva-
janje pohodnikov z lokalnimi specialitetami, 
pevke ŽPZ Laz bi po dveh letih ponovno so-
delovale v kulturnem programu na cilju poho-
da… a deževno vreme je zadržalo pohodnike 
doma. Ob tej priložnosti se vsem sodelujočim 
iskreno zahvaljujemo za podporo in razume-
vanje. Lepa hvala PGD Jablanica in podjetju 
Plavod za podporo.

Plan dela Društva Laz v letošnjem letu je še 
zelo pester. Poleg izvedbe kulinarične delavni-
ce v aprilu in ponovne čistilne akcije je pred 
nami organizacija kulinaričnega dogodka »Dan 
jagod in špargljev« na Bregu pri Litiji, ki bo 
v nedeljo, 29. maja. Vabljeni da se dogodka 

udeležite saj 
bo na Bregu 
spet dišalo po 
slastnih špar-
gljevih jedeh in 
jagodnih sladi-
cah. Društvo je 
k sodelovanju 

povabilo priznanega in Litijanom dobro po-
znanega chefa Roberta Merzela.
Pevke ŽPZ Laz pa se že intenzivno pripravljajo 
na praznovanje 10. Obletnice delovanja, ki jo 
bodo praznovale v nedeljo, 18. septembra na 
Gradu Bogenšperk.
Ali ste radi v dobri družbi, radi delate za dobro 
širše skupnosti in svoje znanje brez zadržkov 
delite z drugimi? Vabljeni, da se včlanite v Dru-
štvo Laz. Kontakt: drustvo.laz@gmai.com

Mojca HAUPTMAN



ZLATA POrOKA ZAKONCEV MELE
Pisalo se je leto 1972, ko sta v zakon stopila Stanislava in Anton Mele iz Zgornje Jablanice. 
Večno zvestobo sta si obljubila v župnijski cerkvi Marijinega rojstva na Primskovem. 

Leta so tekla in zdaj sta z roko v roki dočakala zlato poroko.
Anton ima triinsedemdeset let, Stanislava jih bo letos sedemdeset, 
da pa bo leto res živahno z okroglimi številkami, se družini obeta 
še obisk abrahama, eden od zetov pa bo dopolnil štirideset let.
Za vnovično obljubo zvestobe so skrivoma poskrbeli domači. 
V cerkev Svete Ane je zlatoporočenca popeljala pesem, ki so 
jo zapele članice ženskega pevskega zbora LAZ, do oltarja so 
ju pospremili njuni trije otroci. Tam sta si Stanislava in Anton, 
ob orošenih očeh vseh prisotnih, ponovno izmenjala zaobljube, 
poročna prstana in prisegla večno ljubezen.
Po mašni slovesnosti je sledila manjša pogostitev vseh prisotnih, 
ob glasbeni spremljavi fantov iz skupine Osvajalci in pevk ženskega 
pevskega zbora LAZ. Slavje sta zlatoporočenca nadaljevala v 
krogu družine, sorodnikov in prijateljev. 
Antonu in Stanislavu želimo še mnoga leta skupnega življenja,  

z željo po zdravju in nadaljnji sreči. 
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obeležIlI SMo naŠIH 70 leT 
4. maja 2022, se je z upokojensko himno Nimam cajta, ki jo je zapel MPZ DU Litija, 
pričela Slavnostna akademija v počastitev 70-letnice Društva upokojencev Litija. 
Priprave na to slovesnost so se pričele že lansko pomlad, ko smo se odločili izdati 
knjigo, s katero bi dali dogodku poseben pomen, saj zapisane stvari ne gredo v po-
zabo. Knjiga je izšla v oktobru leta 2021 in veliko naših članov in tudi prijateljev na-
šega društva, jo je imelo priliko prebrati, na razpolago pa je še vsem, ki si to želite.

Prireditev smo načrtovali v novembru 2021, a je zaradi covida ni bilo mogoče izpeljati. Tako je na 
dan naše prireditve društvo praznovalo skoraj 
svoj 71-ti rojstni dan, saj njegova ustanovitev 
nosi datum 22. maj, 1951.
Naš program je bil zasnovan na osnovi zapisov 
v knjigi. Prve strani knjige je pred nami odprla 
predsednica društva, gospa Irena Kramar. Tu je 
opisano vse obremenjujoče in odgovorno ad-
ministrativno delo in prehojena pot zadnjih 10 
let, grajenih na 60 let trdne podlage. Opisala je 
tudi svoj pogled na društvo in njegovo poslan-
stvo in se zahvalila upravnemu odboru, ki se 
mu je 4. aprila letos iztekel mandat. Prav tako 
ni pozabila omeniti vseh posameznikov, ki so ji pomagali, da je delo društva potekalo dobro, da so 
delovala številna področja, tako, da je bilo poskrbljeno za najširši krog naših članov. 
Da so bili cilji našega društva v celoti izpolnjeni, je v nagovoru povdaril tudi slavnostni govornik, 

predsednik ZDUSa, gospod Janez Sušnik. 
Župan naše občine, gospod Rokavec, je 
svoje spoštovanje do našega društva izka-
zal že v letu 2021, ko smo prejeli Zlato pla-
keto Občine Litija, na prireditvi pa dodal 
čestitke in se nam znova zahvalil za delo 
in sodelovanje ter zaželel vse dobro tudi 
v prihodnje. Na številnih naših prireditvah 
je z nami tudi podžupanja Liljana Lovše, 
ki nam vedno s svojo dostopnostjo in pri-

srčnostjo popestri prireditev in tudi tokrat smo se njenih besed razveselili. 
V programu akademije so se ob spremnem besedilu voditeljice Ive Slabe, 
v živo zvrstile predstavitve vseh sekcij, ob spremljajočih slikah v ozadju, glasbi, pesmi, plesu in 
humornih vložkih
Raznovrstno delo socialne sekcije, kamor sodi tudi projekt Starejši za starejše in ustvarjalne 
delavnice pod vodstvom Helene Čebela, je opisala vodja Marjana Kolar. Športno dogajanje in 
dosežke nam je predstavil dosedanji vodja Mirko Plaznik in za popestritev demonstriral primer 
množične rekreacije. Pohode in doživetja je opisala Nuša Rozman, ki bo pohodniško sekcijo vo-
dila tudi v prihodnje, Mili Rogelj pa izletniško sekcijo predaja v nove roke. Svoje dosedanje delo 
je opisala zanimivo in nazorno, enako njen sovodnik Alojz Kavčič, ki pa je navzoče nasmejal z 
anekdotami s pohodov in izletov.
Citrarji, ki so kot orkester posebnost v slovenskem prostoru, so se predstavili v manjši zasedbi. 
Sodelovali sta citrarki Mili Penčur in Pavla Pavlin, profesorja Peter Napret in Anita Veršec, ki je nji-
hov umetniški vodja, ter harmonikar Dušan Kotar in basist Peter Pirc. Večeru so dodali čarobnost 

s čudovitimi zvoki in pesmijo, kjer sta sodelovala še Beti in Janez Prašnikar. 
Oba sodelujeta poleg Dragi Turenšek še v pevskem triu literarne skupine, 
kjer se je ne le bralo, temveč tudi pelo in seveda tudi pisalo, saj je eno od 
svojih številnih pesmi prebrala njihova članica Slavka Matoz.
Z vsem prikazanim pa se kot vodja Kulturne sekcije, kamor poleg citrarjev 
in literatov spadajo tudi pevci, po dvanajstih letih tudi sama poslavljam in 
predajam poslanstvo novim idejam in mlajšim močem. 
Ves program je bilo delo naših članov. Edine gostje so bile Bizonke, plesalke 
kavbojskih plesov, ki so svoj nastop podarile društvu za praznik.

Posebno mesto v programu je imela podelitev ZDUS-
-ovih priznanj, ki jih je prejelo poleg DU Litija še se-
dem posameznikov: Milena Dimec, Ana Jarm, Jelka 
Zajc, Martina Plaznik Martina Kralj,Mila Grošelj, Mir-
ko Plaznik in Karlo Lemut. Prisrčne so bile tudi čestit-
ke in domiselna darila prijateljev iz sosednjih društev 
in zavodov, zato vsem na tem mestu iskrena hvala.
Slavnostno akademijo je zaključil naš MPZ, najstarej-
ša in najštevilčnejša kulturna skupina društva ki nam 
poje že 38 let in ga zadnjih 14 let vodi Marjana Kolar. 
Ob spremljavi harmonike Dušana Kotarja in kitare 
Petra Pirca, je pesem dobila še dodaten zven in ko so 
zapeli MI NE DAMO SE, je to v resnici dokaz, da leta 
niso ovira, da je v nas še vedno moč pomagati sebi in drugim, ki to pomoč potrebujejo in da sta 
pesem in dobra volja vedno tista, ki nam polepšata vsakdan.
Na koncu in ne nazadnje hvala obiskovalcem slovesnosti, predvsem pa iskrena hvala vsem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali pri realizaciji knjige in prireditve . Iskrena hvala, ker naše delo cenite.
 Iva SLABE

Fotografije Benjamin KRALJ 

ZGODILO SE BO
Pohodi:   28.5. Krakovski gozd, Resljeva pot 

04.6. Sedraž-Rečica 
18.6 Javorniški Rovt z okolico

Izleti:   01.6. Prijateljsko srečanje Maribor Tabor 
17.6. Rimske Toplice – srečanje zasavskih društev

Strokovna ekskurzija: 23.6. Muzej na prostem Rogatec in Ipavčeva hiša v Šentjurju

KOMEDIJA rESNO MOTENI NA POLŠNIKU
V nedeljo, 10. aprila smo se Polšničani nasmejali odlični komediji Resno moteni v 
izvedbi KUD Vajkard iz Šmartna. Polna dvorana obiskovalcev se je kar dve uri za-
bavala ob odlični igri, v ka-
teri so sodelovali kar trije 
Polšničani: odlični Boštjan 

Medved, ki nas na gledaliških odrih 
razveseljuje že kar nekaj let in je zopet 
dokazal, da je res igralski talent. Petro 
Petrič smo na našem odru videli že v 
otroških božičnih predstavah, v katerih 
je navduševala in tudi tokrat, je doka-
zala, da v igri res uživa in postaja prava 
igralka. Pozitivno pa nas je presenetila 
debitantka na gledališkem odru Barba-
ra Bučar, ki je svojo vlogo odlično odi-
grala. Seveda vse pohvale tudi ostalim igralcem KUD Vajkard: Jaši Brodarju, Anamariji Sedevčič, 
Alojzu Hauptmanu, Francu Juriču ter režiserki Joni Brodar. Hvala za prijeten in smeha poln večer 
ter dobrodošli še kdaj!  Mateja SLADIČ Vozelj

LJUDSKE PEVKE IN GODCI NA PrVEM POKOrONSKEM  
KONCErTU V POLŠNIŠKI DVOrANI

Petek, 22. april 2022 je bil dan, ko smo bili v naši dvorani deležni prvega pokoronskega koncerta. 
Ljudski pevci in godci iz Polšnika so v goste povabili Rimske pevce in godce iz Rimskih toplic in 
skupaj so poslušalcem pripravili prijeten večer, katerega so poimenovali Dobri stari časi. In res 
je bilo lepo zopet slišati ljudsko pesem, prepevati in se družiti. Gostje so nas poleg prepevanja 
razveselili tudi s pripovedovanjem šal in smeha ni manjkalo. Rimski pevci in godci nastopajo na 
domačih prireditvah in se vedno radi odzovejo povabilu in navdušujejo tudi v gosteh. V dobri uri 
prepevanja so tako gostje, kot domači pevci prepevali pesmi, katere smo znali tudi obiskovalci in 
tako je bilo vzdušje še bogatejše. Čeprav domači pevci niso imeli veliko vaj, so svojo nalogo odlič-

no opravili. Čutilo se je, da so 
kljub dveletnemu premoru 
ohranili ljubezen do ljudske 
glasbe in jo s ponosom delili 
med obiskovalce. Za organi-
zacijo in vodenje dogodka je 
skrbel vodja domačih pevcev 
Slavko Kos. Slavko, hvala za 
ves trud. Hvala tudi pevkam, 
ki so napekle domače dobro-
te, katere smo razdelili med 
obiskovalce. Veseli smo bili 
lepega števila obiskovalcev. Z 
obiskom ste izrazili zahvalo in 

hkrati podporo pevcem, ki so prebili led in prvi prepevali v domači dvorani. Večer se je v prijetnem 
druženju z gosti zaključil v Gostilni Majcen na odlični večerji, katero so si vsi zagotovo zaslužili. 
»Če je glasba hrana ljubezni, potem igraj dalje.« je zapisal William Shakespeare. Zato igramo 
dalje… Nasnidenje na na-
šem naslednjem dogod-
ku, na pohodu Od cerkvi-
ce do cerkvice, 5. junija, 
ko bo tudi glasba imela 
pomembno mesto. 
ZAHVALA VSEM, ki ste 
čistili naš Polšnik. Hva-
la članom sveta KS za 
sodelovanje in Darku Po-
všetu (predstavniku KS 
Polšnik), ki je poskrbel za 
malico v gasilskem domu 
za vse, ki ste se 9. aprila 
(datum uradne čistilne 
akcije) udeležili akcije. 
Ker upanje umre zadnje, 
upam da bom naslednje 
leto pisanje članka pričela 
isto kot letos, vendar brez 
nadaljevanja:« Jah, če bi 
bilo to res…«

Mateja SLADIČ Vozelj

OZELENITI MESTO LITIJA
PoSTavITev KnjIGobežnIc, PTIČjIH valIlnIc In PoSTavITev nove 

FoToGraFSKe razSTave PTIc v ParKU ob SavI
V mesecu maju je občina Litija nadaljevala z aktivnostmi v okviru projekta OZELENITI MESTO 
LITIJA. Skupaj z izbranim izvajalcem organizacije dogodkov, Razvojnim centrom Srca Slovenije, 

smo sodelovali pri organizaciji urbanega spre-
hoda po mestu Jane´s Walk 2022. Sprehod 
po mestu je potekal v soboto, 7. 5. 2022. O 
vsebini in sodelujočih več v naslednji številki 
Glasila Občan. 
V lanskem letu smo prenovili in namestili novo 
urbano opremo v parku ob Savi in parku pred 
Kulturnim domom, v letošnjem letu pa smo v 
parku ob reki Savi že revitalizirali zeleni del 
parka, z novo nasaditvijo in pomladitvijo obsto-
ječega vrbovega drevoreda. Oba parka smo še 

obogatili s postavitvijo dveh knjigobežnic; v parku ob reki Savi pa še s postavitvijo petih ptičjih 
gnezdilnic, ki so jih izdelali učenci OŠ Litija. Parka s pomočjo projektnih aktivnosti pridobivata 
novo vsebino in obiskovalce nagovarjata k sproščanju v naravi in izposoji ter branju knjig. 
Knjigobežnice so male lesene hiške, ki omogočajo vremensko zaščito knjig in so na voljo vsem 
mimoidočim. Delujejo na način »Vzemi knjigo, podari knjigo«. Vsakdo si lahko knjigo izposodi in jo 
prebere. Po želji lahko knjigo tudi podarite in jo v tem primeru enostavno pustite v knjigobežnici. 
Vse meščanke in meščane ter ostale obiskovalke in obiskovalce mesta Litija, ob toplih pomladnih 
in zgodnje poletnih dneh, vabimo na sprehod po parku, ob reki Savi ter ogledu nove fotografske 
razstave o pticah, avtorja Ivana Esenka. Na panojih je izbor fotografij ptic, ki jih lahko najdemo 
ob reki Savi ter ptic duplaric, ki jim pomagamo z nameščanjem gnezdilnic. Vsak pano vsebuje 
črtno kodo in s skeniranjem kode si lahko preko mobilnega telefona preberemo več informacij o 
posamezni ptici iz fotografije. 
Vsem želimo čim več užitkov ob ogledu prelepe razstave.
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USPeH naŠe FlavTISTKe na TeKMovanjU TeMSIG
Naši učenci se tudi 
letos pridno udeležu-
jejo in pripravljajo na 
glasbena tekmova-
nja, ki so organizira-

no večinoma v pomladnih mesecih. Nedavno pa se je za-
ključilo 51. tekmovanje TEMSIG, na katerem se je odločno 
odrezala tudi naša učenka flavte, Anja Kranjec. Anja je v 
kategoriji 1.C osvojila zlato prizanje, 2. nagrado in poseb-
no nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
Čestitke Anji, njeni mentorici prof. Miri Kranjec in korepe-
titorju prof. Tilnu Bajcu.

USPEH MLADEGA HArMONIKArJA  
MArKA ŠKETA NA TEKMOVANJU

Učenec 5. Razreda harmonike pod men-
torstvom učitelja Dušana Drobniča je 8. 
in 9. maja sodeloval na tekmovanju Pan-
noniAccordion v Murski Soboti. Mark je 
sodeloval v kar dveh kategorijah. 
V solistični kategoriji Variete je dose-
gel Zlato 1. nagrado in 2. mesto (95.88 
točk), v kategoriji Klasična glasba pa 
je dosegel Srebrno, 2. nagrado (94.33 
točk).
Iskrene čestitke Marku šketu in njegove-
mu učitelju Dušanu Drobniču!

Brigita ŠULER

najSTnIŠKI PevSKI FeSTIval 
Glasbena šola Litija-Šmartno je pripravila projekt, najstniški pevski festival, s katerim bi glasbe-
no šolo na drug način predstavila in približala lokalni publiki, istočasno pa popestrila dogajanje 
v kraju samem, Litiji. Zato smo izbrali tudi ime festivala LitijaNa. K sodelovanju smo povabili 
mlade pevce, osnovnošolce in srednješolce, stare med 11 in 18 let iz občine Litija - Šmartno in 
iz ostalih krajev osrednje Slovenije.

Glasbena šola Litija-Šmartno 
bi se s tem projektom rada 
predstavila kot šola, ki pod-
pira razvoj mladih glasbeni-
kov pri vseh zvrsteh glasbe. 
Glede na to, da spoštujemo in 
cenimo slovensko glasbo že-
limo, da naši pevci izvajajo 
stare ali sodobne slovenske 
popevke. S tem festivalom pa 

bi radi zmotivirali tudi naše učence, ter jih spodbudili za igranje v skupini, oziroma orkestrih, 
mladim pevcem, pa ponudili prijetno odrsko izkušnjo.
Ker je naša želja povezovanje lokalnega prebivalstva z zagotovo najvišjim stebrom kulture v Li-
tiji in popestritev glasbenega dogajanja ter podpora mladim talentom, si želimo, da naš festival 
postane tradicionalen.
Festival LitijaNa se bo zgodil v sredo, 25. maja 2022 v Kulturnem centru Litija, na njem pa bo 
nastopilo deset, preko avdicije izbranih pevcev, ki bodo peli ob živi spremljavi Jazz skupine 
Glasbene šole Litija-Šmartno. Pevec, ki bo najbolj prepričal strokovno žirijo pa se bo predstavil 
kot solist z Jazz skupino na gala zaključnem koncertu Glasbene šole Litija-Šmartno, ki bo 
16. junija 2022 na čarobnem gradu Bogenšperk.
Poleg vseh dogodkov in koncertov, ki jih pripravljamo do konca šolskega leta, pa vse otroke, ki 
jih glasba veseli, vabimo k vpisu za naslednje šolsko leto.
Za program Predšolske glasbene vzgoje (starost 5 let), glasbeno pripravnico (6 let) in  
plesne programe sprejemnih preizkusov ni.
Sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti bodo 26., 27. in 30. maja. Vse potrebne in-
formacije pa starši najdejo na naši spletni strani: gslitijasmartno.si

KaKo Se neHa noČ In zaČne dan
Pred nekaj leti sem pisala in delala v ekipi za dobrobit mesta. 

Imela sem občutek, da delam dobro, da cenijo moje delo. To sem 
sklepala po navdušenju ljudi, ki so me s pohvalami ustavljali celo 
sredi ulice ali pred vrati trgovin.

Toda, motila sem se. Nekateri v tej ekipi so očitno razmišljali dru-
gače.

Ko bi mi nekoč ena izmed »mojih sodelavk« lahko ustregla glede 
prijave za strokovno ekskurzijo, je prav brezčutno odgovorila:

»Tega jaz ne delam! Tega ne bi nikoli naredila!«
Da se razumemo! Ni šlo za ustavno kaznivo dejanje, niti »po božjem« za greh, šlo je le za tisto 

malo pozornost, ki jo pričakuješ od sočloveka, ki ga poznaš, ceniš in delaš z njim.
Bila sem hudo razočarana in nisem šla na tisto ekskurzijo, čeprav mi je bilo zelo hudo. Ko pa mi 

je v roke prišla zgodba o rabinu, sem se ponovno zamislila in jo brala s solznimi očmi.
Nekoč so se rabin in učenci pogovarjali o tem, kako se določi čas, ko se neha noč in začne dan. 

Prvi učenec je vprašal:
»Je to takrat, ko se na daleč razloči pes od 

ovce?«
»Ne!« je rekel rabin.
»Je to takrat, ko se na daleč da ločiti figo od 

datljeve palme?«
»Ne!« je spet rekel rabin. »To je takrat, kadar 

sočloveka pogledaš v obraz in v njem vidiš bra-
ta ali sestro.«

Po nekaj besedah je rekel tudi to:
»Včasih so dan imeli za svetlo in dobro, noč 

pa za temno in slabo. Kadar ti v dnevu vidiš 
v sočloveku brata ali sestro, gledaš v njem 
dobro. Vidiš njegove želje, pa tudi bolečino, samoto, žalost. Če v njem začutiš brata ali sestro 
veš, da potrebuje tvojo pomoč, sočutje in toplino, ki mu jo z ljubeznijo lahko daš prav ti.«

‚Nadvse si želim, da bi v teh težkih, razdvojenih časih polnih depresije, znali s preprostimi be-
sedami objeti vse tiste, ki občutijo bolečino, samoto in žalost. 

Da bi razumeli drug drugega, 
da bi slehernemu dovolili živeti po svoji vesti, 
da bi znali biti svobodni,
da bi drug drugemu zmogli stali ob strani s svojo pozornostjo, 
da bi jih razumeli in vedeli kdaj se neha noč in začne dan,‘ sem razmišljala, ko sem se poglobila 

v to pisanje.
Darinka KOBAL

oČISTIlI SMo PolŠnIŠKe PoTI

PrISPEVAJ ZA DOBEr NAMEN
V mesecu maju vas vabimo na Dobrodelno malico v Okrepčevalni-
co Kuhla na Spodnji Log pri Litiji, kjer lahko v času malice z naro-
čilom Fit krožnika ali prostovoljnim prispevkom donirate za dober 
namen. Zbrana sredstva bodo namenjena akciji Božički na kolesih, 
ki jo vsako leto organizira Kolesarsko društvo Litijski tempomat. 

Na Regionalnem centru NVO smo z namenom povezovanja lokalnih gostincev, njihovih gostov in 
nevladnih organizacij, ki s svojim delova-
njem na različnih področjih pripomorejo 
h graditvi boljše družbe povezali Okrep-
čevalnico Kuhla in Kolesarsko društvo 
Litijski tempomat v skupno akcijo Do-
brodelna malica. Pri tem pa potrebujemo 
vašo pomoč. 
Dobrodelna malica poteka celoten mesec 
maj 2022, ko lahko v Okrepčevalnici Ku-
hla na Spodnjem Logu pri Litiji z naroči-
lom Fit krožnika, v času trajanja malice, 
ali s prostovoljnim prispevkom podprete 
akcijo Božički na kolesih. Ob vsakem naročilu Fit krožnika tako prispevate 0,5 €, ki bo namenjeno 
obdarovanju otrok iz socialno šibkejših družin.
Pridi na dobrodelno malico in prispevaj za dober namen. Pa dober tek!  Klara KRŽIŠNIK

nevladne orGanIzacIje SPoznale brezPlaČna 
MIcroSoFTova orodja

Neprofitne in druge nevladne organizacije morajo imeti možnost, da se v trenutku usklajujejo z 
zaposlenimi, partnerji in prostovoljci doma in po svetu. Da bi nevladnim organizacijam pomagali 
pri uresničevanju njihovega poslanstva ter pri kakovostnem opravljanju vsakdanjega dela in po-
slovanja so pri Microsoftu zasnovali posebno storitev s katero nevladnim organizacijam tj. dru-
štvom, zavodom in ustanovam omogočajo brezplačno uporabo paketa Microsoft 365 Business 
Basic.
Skupaj z Jernejem Pangeršičem, strokovnjakom s področja digitalnih orodij smo, med 9. in 
16. majem 2022, za nevladne organizacije izvedli 3 brezplačne spletne delavnice namenjene 
spoznavanju paketa Microsoft 365 Business Basic ter najnovejših tehnologij in orodij, ki so na 
voljo v tem paketu.

Začeli smo z vzpostavljanjem okolja Office 
356. Udeleženci so se skupaj s predavateljem 
sprehodili čez postopek registracije in izvedeli 
katere pogoje je potrebno izpolnjevati in kate-
re dokumente je potrebno predložiti za prido-
bitev brezplačnega dostopa do Microsoftovih 
orodij ter na kaj moramo biti pozorni, ko vzpo-
stavljamo svoje okolje Office 365. Podrob-
neje so spoznali tudi vse aplikacije, ki so na 
voljo uporabnikom osnovnega, brezplačnega  
paketa.

V nadaljevanju so imeli udeleženci priložnost podrobneje spoznati Microsoft Teams, odlično 
orodje za interno komunikacijo v NVO, ki omogoča veliko več kot le opravljanje video klicev in 
spletnih sestankov. Udeleženci so se naučili kako poenostaviti sodelovanje znotraj organizacije s 
pomočjo različnih komunikacijskih kanalov, ki jih ponuja MS Teams in kako s pomočjo aplikacije 
doseči hitrejšo izmenjavo informacij, nalog, dokumentov in splošno boljšo organiziranost zapo-
slenih, članov in prostovoljcev.
Sklop delavnic spoznavanja Microsoftovih orodij smo zaključili s predstavitvijo programov One-
Drive in SharePoint. Oba programa nudita možnost shranjevanja datotek v oblaku. Udeleženci 
so spoznali kako lahko s pomočjo OneDrive na enem dokumentu hkrati dela več oseb ter tako 
prihranijo na času. To je še posebej koristno pri pripravi poročil, zapisnikov ali projektnih prijav 
kjer je potrebnega kar nekaj usklajevanja med različnimi člani posamezne organizacije. Naučili 
pa so se tudi kako s SharePoint ustvariti arhiv organizacije. 
Brezplačne delavnice organiziramo v okviru projekta 1,2,3 e-drustvo.si, ki se sofinancira iz Sklada 
za NVO v okviru Ministrstva za javno upravo. Tina LETIć

NAVODILA za oddajo ZAHVALE  
ali V SPOMIN v časopisu obČan

•  Besedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo si pravico do slovničnih 
popravkov). Slika naj bo v ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo sami).

•  Elektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko pošljite na naš elektronski naslov:  
tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net

•  Vsi, ki nimajo možnosti elektronskega pošiljanja nam besedilo in sliko lahko 
pošljete po navadni pošti: Tiskarna ACO, C.D.K. 39, 1270 Litija ali osebno 
dostavite v naš poštni predal.

•  Rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po dogovoru dan ali dva kasneje.

•  Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + DDV = 70,76 EUR.

•  Dodatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

»Po prehojenih kilometrih poti pri-
dni Polšničani letos nismo našli niti 
ene smeti. Pločevinke in prazne 
cigaretne škatlice so preteklost in 
veseli nas, da so nekateri končno 

dojeli, da smeti niso za v naravo ampak za v 
smetnjake!«… Jah, če bi bilo to res… 1. april je 
že mimo. Žal čas, ko bo to resnični zapis, še ni 
prišel. Vendar upanje ostaja. Do takrat pa, če 
želimo živeti kvalitetno, v čistem in urejenem 
okolju, bomo žal še ohranjali tradicijo spomla-
danskega čiščenja. Na mladih svet stoji, zato je 
naša naloga tudi, da vsaj otrokom ozavestimo, 
kaj pomeni čisto okolje. 
V marcu in aprilu so v zaselkih na Polšniku po-
tekale čistilne akcije. Pridni domačini, ki jim je 
mar za čisto naravo, so si vzeli čas in naredili 
nekaj dobrega za svoje naslednike. Na Veliki 
Preski in Borovaku so se akcije najbolj mno-
žično udeležili, pometali so, pobirali smeti ob 
glavni cesti, očistili izvir Sopote in se ob tem 
družili in delali načrte za prihodnost. Akciji so 
se pridružile vse generacije Preščanov, kar je 

zelo pohvalno. Mamoljčani so nabrali dve pol-
ni vreči odpadkov in tudi guma najdena sredi 
gozda ni manjkala. Šumničani so že v marcu 
očistili poti vse do Renk in ne boste verjeli, 
tudi Stranski vrh ni imun na onesnaževalce. 
Zavedni Polšničani (iz centra kraja) so našli 
čas in dobro voljo za čisto naravo, Teplani pa 
smo z obsežno akcijo v začetku aprila pobra-
li res veliko smeti vse od Polšnika, preko Tep 
do Pasjeka. Verjetno pa nas je nekaj tistih, ki 
tudi med letom ob sprehodu naberemo kakšno 
vrečko smeti, kar tako mimogrede. In tako še 
vedno … Vsako leto pišem isto zgodbo…nabrali 
smo polne vreče pločevink, praznih cigaretnih 
škatlic in kozarčkov kavic iz avtomata… Vsako 
leto isto??? Vem, da tega ne bodo brali tisti 
brezvestneži, ali pa se mogoče motim. Zato… 
NE PROSIMO VELIKO, LE TO, DA SMETI NE ME-
ČETE V NARAVO! PREPROSTO, KAJNE? JE RES 
TAKO TEŽKO RAZUMETI? VESTE, KAKO BI RE-
KLI TAMLADI: PA KAJ TEB‘ NI JASN‘???

Mateja SLADIČ Vozelj

Na fotografiji: prof. Tilen Bajec, 
Anja Kranjec in prof. Mira Kranjec.
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zbor Članov TUrISTIČneGa drUŠTva lITIja
Po dveh sušnih koronskih letih smo se člani TD Litija 22.aprila, 2022 spet lahko 
zbrali na rednem letnem Zboru članov. V preteklem letu smo, kljub omejitvam 
zaradi COVID 19 realizirali nekatere naše večje in manjše projekte. Društvo je ak-
tivno sodelovalo pri organizaciji Litijskega kar nevala. V okviru vseslovenske akcije 
NAŠA DEŽELA LEPA IN UREJENA smo pripravili izbor najlepše urejenih stanovanj-

skih hiš, poslovnih in kmetijskih objektov. Na Zboru članov so bila nagrajencem tudi podelje-
na priznanja. Ta zbor članov je bil tudi v 
našem društvu volilni, kot se za letošnje 
super volilno leto tudi spodobi. Tudi na-
slednja 4 leta bo TD vodila dosedanja 
predsednica Ivi Kirm.
Vse interesirane, ki bi želeli sodelovati pri 
projektih TD Litija vljudno vabimo, da se 
nam pridružijo. Pišite nam na elektron-
ski naslov turisticnod.litija@gmail.com.  
Veseli bomo vašega sodelovanja. 

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA

PeČene PoSTrvI
V petek, 15. aprila 2022, so bile 
v Ribiškem domu Litija ponovno 
na razpolago pečene postrvi. 
Od devete do sedemnajste ure 
so obiskovalci potrpežljivo stali 
v vrsti. Delavna ekipa, ki je bila 
aktivna na dan dogodka in tista, 

ki je poskrbela za predpriprave je delo odlično 
izpeljala. Zahvaljujejo se vsem obiskovalcem za 
nakup in potrpežljivo čakanje. Najbolj pa so bili 
veseli pohval, da so bile postrvi zelo okusne in 
dobro pečene, krompirjeva solata pa ponovno 
enkratna.

Dore MLAKAR

TEKMOVALCI IZ NLP LITIJA NA PrIPrAVAH V rADENCIH
V četrtek, 6. maja, se je ekipa tekmovalcev vseh treh starostnih kategorij, otro-
ci, mladinci in člani, odpravila na težko pričakovane plesne priprave za vrhunec 
tekoče sezone, državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih. 
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili v Radence, kjer smo imeli intenzivne 
priprave na prihajajoča tekmovanja. Dnevi na plesnih pripravah se tradicionalno 

začenjajo z jutranjim tekom in razteznimi vajami, nadaljujejo pa s treningi, kjer smo pilili svoje  
plesno znanje in sestavljali skupinske koreografije. Letos se bomo poleg rednih tekmovalnih ka-

tegorij (solo, dvojice, male 
skupine in formacije) na dr-
žavnem prvenstvu predsta-
vili tudi s produkcijo, kjer 
bo naenkrat plesalo preko 
55 plesalcev. Priprave smo 
uspešno zaključili v nedeljo 
s snemanjem posnetka, ki je 
že objavljen na vseh družbe-
nih omrežjih in na naši splet-
ni strani! 
Ne pozabite na zaključno 
prireditev, ki bo 5. junija 
2022 v Športni dvorani Liti-

ja. Tudi tokrat smo prireditev razdelili na dva dela, ob 17:00 bo plesna produkcija, ob 19:00 pa 
tekmovalna produkcija. Vabljeni, da se udeležite obeh prireditev, obljubimo vam, da dobre ener-
gije, odličnega plesa in nasmejanih obrazov ne bo manjkalo.  Tadej PREMK

PrVI MAJ JE PrIŠEL SPET NAZAJ
Na predvečer praznika dela so po hribih zagoreli kresovi, ob katerih se je slišala slovenska pesem.
Tokrat je bilo tudi vreme na strani prisotnih, ki jih je ob kresove pritegnila tradicija in druženje. 
Na praznični dan so se v vseh štirih zaselkih KS Jevnica, v Goliščah, Zgornji Jevnici, Kresniških 
Poljanah in Jevnici v jutranjih urah praznika dela ustavili člani Ansambla Lesarji in s svojo glasbo 
prebudili krajane ob prav posebni prvomajski budnici. Za naše krajane je bilo to prvič do sedaj in 
zato še toliko lepše sprejeto.

KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA

NA ZALOGI TUDI: OpeL Corsa 1.3 CDTI ecoFlex - 70KW, letnik 2012, prev. 130100 
km, teh. pregl. 8/2022, 70 kW (95 KM), 1248 ccm, diesel motor, 3 vrata, ročni men
jalnik (5 pr.), bela barva, 5.200,00 €; OpeL Mokka 1.6 CDTI S S DRIVe 4WD, letnik 
2016, prev. 98900 km, 100 kW (136 KM), 1598 ccm, diesel motor, 5 vrat, ročni men
jalnik (6 pr.), SUV, bela barva, akcijska cena 13.800,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

ReNAULT Megane energy dCi 90  Let
nik: 2018, prev. 103533 km, 66 kW (90 KM), 
1461 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (6 
pr.), kombilimuzina, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

11.770,00 EUR

VOLKSWAGeN polo 1.4 TDI BMT Comfort  
Let nik: 2017, prev. 105403 km, 66 kW (90 KM), 
1422 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (5 pr.), 
5 vrat, srebrna kovinska barva, KLIMA.

9.880,00 EUR
CITROeN C4 picasso Feel BlueHDi 120 S S BVM6  Let
nik: 2017, prev. 153821 km, teh. pregl. 4/2023, 88 kW 
(120 KM), 1560 ccm, diesel motor, ročni menj (6 pr.), 
enoprostorec, 5 vrat, temno siva kov. barva, KLIMA.

11.990,00 EUR

CITROeN C3 1.6 Feel BlueHDi 75 S S LeD NAVI  
Let nik: 2018, prev. 96007 km, teh. pregl. 7/2022, 
55 kW (75 KM), 1560 ccm, diesel motor, ročni menjal
nik (5 pr.), 5 vrat, kombilimuzina, bela barva, KLIMA.

9.990,00 EUR

ReNAULT Twingo Authentique SCe 70 
Let nik: 2017, prev. 99216 km, 52 kW (71 KM), 
999 ccm, bencinski motor, ročni menjalnik (5 
pr.), kombilimuzina, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

6.880,00 EUR
ReNAULT Captur Limited TCe 90  Let nik: 2018, 
prev. 68717 km, teh. pregl. 10/2022, 66 kW (90 
KM), 898 ccm, bencinski motor, ročni menjalnik 
(5 pr.), SUV, 5 vrat, beige barva, KLIMA.

12.940,00 EUR

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

Po treh letih prisilne pavze zaradi pandemije so se krajani KS Jevnice in KS Kresnice v nede-
ljo, 1. maja množično zbrali na tradicionalnem srečanju v Goliščah z vero, da se ne bo več  
ponovila zgodba zadnjih let, ko je druženje okoliških krajanov preprečila korona. Prvomajsko  
srečanje v Goliščah je namreč del tradicije, ki jo sosednje krajevne skupnosti gojijo že 38 let, 
seveda z vmesnimi pavzami, ki jih je povzročila višja sila.
Leta 1984 je bila namreč pod-
pisana listina o prijateljstvu 
med sosednjima krajevnim 
skupnostima, srečanje pa je 
odlična priložnost za krepitev 
dobrih med sosedskih od-
nosov in pisanje novih lepih, 
skupnih zgodb in tudi projek- 
tov.
Prav to sta v svojih govorih 
poudarila predsednika obeh 
krajevnih skupnosti Roman 
Ponebšek in Jani Jerant, kot 
gostitelj pa tudi naš sokrajan 
in župan Občine Litija Franci 
Rokavec.
Prvi maj mora biti praznik za 
vse ljudi in delo mora biti kot 
vrednota primerno nagrajeno, 
še najbolj ljudje s socialnega 
roba, na katere naša družba in 
sindikati največkrat pozabijo 
ter prednostno poskrbijo zase 
in svoje bližnje ter podporni-
ke. Čas je namreč, da vrnemo 
nasmeh na obraze tistih, ki se 
prebijajo iz dneva v dan, pre-
karnih in drugih delavcev ter 
tudi upokojencev.
Delu čast in oblast ne sme biti 
le parola iz preteklosti, mora 
biti realnost in pravilo.
Predvsem pa moramo vsi sku-
paj ceniti sočloveka, soseda 
in krajana, se spoštovati in 
ljubiti.
V kulturnem programu, ki ga 
povezovala Irena Režek so so-
delovali gojenci Glasbene šole 
Bučar, pevci in pevke MEPZ 
Miha Vahen, Dramska sekcija 
KUD Jevnica ter mladi raper 
Oskar Režek iz POŠ Jevnica. 
Kljub nekaj kapljam dežja je 
družabno srečanje ob pesmih 
Ansambla Zimzelen potekalo 
do poznega popoldneva.

Se vidimo spet naslednje leto, 
ko bo naša gostiteljica KS Kre-
snice.

KS JEVNICA

Ponovno ožIvela PrvoMajSKa SreČanja
Po dveh letih premora smo ponovno slišali prvomajsko budnico »v živo«, 
s katero so nas na več lokacijah razveselili člani Pihalnega orkestra Litija. 
Za dobro vzdušje so poskrbeli tudi na platoju pred rudnikom Sitarjevec 
kjer se je letos prvič odvijalo prvomajsko srečanje, z brezplačnim gola-
žem za vse, ki so se predhodno povzpeli na vrh Sitarjevca. Hvala PGD 
Litija za odlično organizacijo srečanja. Hkrati se zahvaljujemo tudi za po-
stavitev čudovitega mlaja pred trgovskim centrom Ježa, ki so jo izvedli ob 
pomoči litijskih gospodarskih družb. Prav tako se Občina Litija iskreno 
zahvaljuje krajevni skupnosti Jevnica, ki je uspešno izvedla prvomajsko 
srečanje na Goliščah.

Odlično vzdušje z bogatim kulturnim  
programom na goliščah

Visok mlaj pri trgovskem  
centru Ježa

Plato pred rudnikom Sitarjevec - nova lokacija za prvomajsko srečanje

Foto: Aco J.

Foto: Aco J.
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Program EKO DAN
Mladi danes odraščajo v času, 
ko se morajo soočiti z vedno 
večjimi posledicami podnebnih 
sprememb in zmanjševanja na-
ravnih virov. V MCju smo opa-
zili skrb mladih in njihovo željo 
po spremembah. S programom 

EKO DAN želimo mladim omogočiti, da se proti 
podnebnim spremembam borijo z majhnimi, a 
vztrajnimi koraki, predvsem v smeri bolj trajno-
stnega življenjskega sloga.
EKO DAN ponuja izobraževalne dejavnosti za 
informiranje o problemih, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe ter najti rešitve za bolj 
trajnostno in samozadostno življenje. Trenutno 
se 2-4 krat mesečno srečujemo na delavnicah 
ali delovnih akcijah (Ponoviška cesta 12 – še 
posebej radi smo na našem vrtičku), podamo 
pa se tudi v naravo, kjer poiščemo material, za 
(pre)hrano, čaj ali izdelavo različnih stvari (pti-
čje hišice, hotel za žuželke, ipd).
EKO DAN je poleg učnega prostora tudi prilo-
žnost za razmislek in delovanje v lokalni sku-
pnosti, kjer se rojevajo in izvajajo različne ide-
je, da bi se lahko skupaj soočili s prihodnostjo, 
kjer bodo mladi glavni akterji. Veseli bomo 
prav vseh mladih, da se pridružijo našim de-
javnostim in/ali predlagajo svoje. Ekipa MCja, 
okrepljena s pomočjo ESE prostovoljke Robbie, 
trenutno sama načrtuje in izvaja program EKO 
DAN vendar pa želimo poudarek dati na spod-
bujanju inovativnih mladih iz lokalnega oko-
lja, ki se zanimajo za trajnost, samooskrbo in 
druge eko teme, da se nam pridružijo in tudi z 
nami (po)delijo svoje znanje.
Če bi radi o programu EKO DAN izvedeli kaj več 
ali pa imate idejo za aktivnost oz. bi si želeli 
sodelovati, nas lahko kontaktirate po telefonu 
na 051/443-410, ali nam pišete elektronski 
naslov info@mclitija.si.

Učna pomoč 
Program namenjen osnovnošolcem, ki potre-
bujejo pomoč pri učenju in domačih nalogah. 
Program poteka do vključno 16. junija 2022, 
in sicer ob četrtkih med 13:00 in 15:00 v pro-
storih MC-ja. Vodijo ga prostovoljci in študen-
tje, zato lahko prihaja do odpovedi terminov. 
Program ni nadomestek za inštrukcije in ni pri-
meren za učence, za katere se izkaže, da potre-
bujejo konsistentno pomoč in stalno prisotnost 
inštruktorja. V takšnih primerih vas usmerimo 
na KLIŠE (Klub litijskih in šmarskih študentov), 
ki ponuja plačljive inštrukcije.
V kolikor učno pomoč potrebujete dijaki pa 
nam pišite na info@mclitija.si in povezali vas 
bomo z inštruktorjem. V tem primeru so brez-
plačne cca. 3 do 4 ure inštrukcij.

Gamer‘s Club
Gamer‘s club je MC-jev program za nadebudne 
mlade igričarje. S prenovo prostorov je bil v 
mladinskem centru čas tudi za prenovo bivše 
igralnice z zastarelimi računalniki in opremo. 
Tako se je rodil Gamer‘s club, kjer vam ponuja-
mo vrhunsko igralniško izkušnjo na najnovejših 
visoko zmogljivih računalnikih z vso pripada-
jočo opremo, ki zadovoljijo potrebe tistih, ki 
video igre igrajo zgolj za zabavo, kot tudi bolj 
zahtevnih, ki v njih tekmujejo. 
Za tiste bolj tekmovalne bomo organizirali 
tudi treninge, kjer bomo gostili znana slo-
venska imena v svetu računalniških iger. Prvi 
tak trening bo že 3. junija ob 15.00, gostili 
bomo Žigo Laha, bolje znanega pod imenom 
ScorpLZ, ki nas bo strokovno podkoval v igri 
Fortnite. Na srečanje se je, zaradi omejene-

ga prostora, potrebno prijaviti. Prijavo s svojim 
imenom in starostjo pošlji na info@mclitija.si, 
najkasneje do 1. junija. Se vidimo!

razstava z vegove, z ljubeznijo
MC Litija, četrtek 9. junij 2022 ob 18.00
V letu 2021 so Javni zavod Mladi zmaji kuri-
rali TAM-TAMovo Ulično galerijo na Vegovi, v 
Ljubljani. V roke je bila dana mladim, da skozi 
svoja čutila prikažejo stanje družbe in jih izra-
zijo na plakatu. Dela za razstavišče na prostem 
so zbirali preko javnega natečaja Odnos. Vsak 
mesec je komisija izbrala najboljše tri in razo-
besili so jih na Vegovi ulici, v Ljubljani. 
Konkreten rezultat projekta je 30 umetniških 
del, interpretacij sedanjosti, ki spodbujajo k 
ozaveščanju trenutnega stanja ali razmišljanja 
o trenutku in kraju. S projektom Z Vegove, z 
ljubeznijo želijo rezultate celoletnega ustvarja-
nja deliti še z drugimi mladimi in mladinskimi 
centri po Slovenji ter na ta način ustvarjati 
nove odnose. Junija prihajajo v Litijo, zato se 
nam pridruži na otvoritvi razstave, ki jo bomo 
obogatili tudi z glasbenim programom.

32. nacionalni otroški parlament
Sara Rusjan iz osnovne šole Šmartno pri Litiji 
je takole doživela letošnjo izkušnjo z nacional-
nega otroškega parlamenta:
»11. aprila 2022 je v Državnem zboru Republike 
Slovenije potekal 32. nacionalni otroški parla-
ment. Tudi letošnja tema je bila Moja poklic-
na prihodnost. V uvodu sta ga. Darja Groznik 
– predsednica Zveze prijateljev mladine in g. 
Igor Zorčič – predsednik državnega zbora, ime-
la kratek nagovor vsem prisotnim nato pa so 
se mlade parlamentarke in mladi parlamentar-
ci razdelili v pet skupin, v katerih so razpravljali 
o dodeljenih temah.
Teme so bile Moj poklic: skrbi, pričakovanja, 
znanja in veščine, Poti do mojega poklica, Po-
klici sedanjosti in prihodnosti, Slovenija, Evro-
pa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo in 
Vpliv covid-19 na izbiro poklica.
Po skupinskem delu je sledila dvourna razpra-
va, ki se jo je udeležil tudi gospod predsednik 
države Borut Pahor. Na razpravi smo slišali ve-
liko zanimivih predlogov za izboljšanje naših 
šolskih sistemov in, kako olajšati poti mladim 
pri izbiri poklica.
Vsi so se strinjali, da je treba več časa nameni-
ti, da mladim predstavimo poklice – tudi tiste 
malo bolj nenavadne. Veliko jih je menilo, da bi 
bilo bolje, če bi si lahko devetošolci sami izbrali 
tretji predmet na NPZ-jih. Nekaj besed je pa-
dlo tudi na temo kako preprečiti, da se bo beg 
možganov še naprej večal in kako zagotoviti 
mladim dobro plačane službe v Sloveniji. Pre-
pričani so bili, da ne moremo z gotovostjo ve-
deti, kakšni bodo poklici prihodnosti in kakšne 
veščine bomo potrebovali za opravljanje teh 
poklicev. Veliko jih je menilo, da nas bodo kaj 
kmalu na veliko področjih zamenjali roboti zato 
bi morali imeti že v osnovnih šolah predmete 
kot so robotika in računalništvo kot obvezna 
predmeta. Omenili so tudi, da se na nekaterih 
področjih vpliv covida-19 pozna bolj, na drugih 
manj. Večji vpliv je imel na gostinstvo in turi-
zem, prav tako na zdravstvo. Verjetno tudi tu 
tiči razlog, da se več ljudi zanima za poklice v 
zdravstvu. Veliko povpraševanja je tudi za služ-
be v računalništvu, saj nas je covid naučil, da 
v tem naprednem svetu vsak potrebuje malo 
znanja in seveda nekoga, ki nas bo naučil o 
delu z računalniki. Čisto na koncu pa so razgla-
sili še temo za naslednje šolsko leto. Tema je 
DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.«

Tjaša VIDERGAR

"Ob enkratnem nakupu treh  
storitev, vam najcenejšo  

podarimo."

AkcijA – 25% na intenzivno nego 
obraza. Velja do konca junija 2022.

  NEGA OBRAZA
  OBLikOVANjE TELESA
  MASAŽE
  MANikURA iN PEDikURA
  GELiRANi NOHTi
  DARiLNi BONi
Naročanje na: 030 33 44 33

Delavni čas od ponedeljka do petka  
po dogovoru

www.dotiki-lepote.si

DrUŠTVO LOJTrA V APrILU IN MAJU

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV
Naš projekt Outsiderji o Šmartnem se je v mesecu aprilu zelo dobro odnesel. Imeli smo 
kar nekaj vodenih ogledov Šmartnega in nastalo je že nekaj zelo dobrih pesmi, ki si jih 
lahko preberete na naši Facebook strani. Organizirali smo WordPress delavnico, na njej 
smo se spoznali z osnovnim delovanjem spletnih strani ter s sistemom WordPress in 
njegovo uporabo. Skozi delavnico 
je vsak posameznik delal na svoji 

spletni strani in s tem spoznal, kaj vse nam 
WordPress omogoča.(SLIKA) Radi bi se zahva-
lili vsem, ki ste podprli projekt KlišAID - skoči 
na Kliše po moč. Projekt poteka že 8 mesecev 
in je mladim v lokalnem okolju nudil že 200 in-
dividualnih posvetov. Zdravstveni dom Litija je 
projekt prepoznal kot kakovosten in zato tudi 
sodelavci ZD-ja spodbujajo mlade, ki tovrstno 
pomoč potrebujejo, da se pridružijo uporabi 
brezplačne psihoterapevtske storitve preko 
našega projekta.
Prijave na individualne posvete so možne 
preko klise.aid@gmail.com ali preko obraz-
ca, ki ga najdete na našem Facebook profilu. Izlet v Gardaland pa je bil prestavljen na junij, točen 
datum bo naknadno objavljen. Tomaž GOBEC

razSTava lIKovnIH del oTroK Iz rejnIŠKIH drUžIn  
na TeMo PrIjaTeljI narave In PravljIČnI ŠUMberK

Dan zemlje, v petek, 22. 4. 2022 smo skupaj z Rotary clubom Domžale obeležili z 
otvoritvijo razstave likovnih del otrok iz rejniških družin na temo Prijatelji narave v 
Knjižnici Domžale. Tam bodo na ogled vse do 9. maja 2022. Predsednica Rotary 
cluba Domžale Viktorija Vehovec je navzoče spomnila, kako lahko vsak prispeva k 
temu, da bomo živeli v čistejšem in bolj zdravem okolju, med drugim tudi s tem, da 
se odpovemo uporabi plastenk in pijemo vodo iz pipe. Otroci so z risbicami in sode-

lovanjem v pogovoru dokazali, da vedo, kako paziti na okolje. Pripravili so nam tudi bogat kulturni 
program, ki ga je povezovala Helena Mazi Golob. Zaigrali in zapeli so otroci iz družine Barbare 
in Roka Pirnat, družine Dani in Branka Zaberložnik, družine Francke Razpotnik in Ladi Klemen. 
Obiskovalci smo bili nad doživetim navdušeni. 
Idejna vodja in članica komisije, ki je izbrala najboljših deset risbic, Martina Oražem, je povedala, 
da je bila izbira težka, ker so vse izražale bistveno vsebino, kako skrbeti za naravo in kako posta-
nemo Prijatelji narave. Prav zato so v Rotary clubu Domžale skupaj z Občino Domžale nagradili 
vse sodelujoče z izletom po 
Pravljičnem Šumberku, ki smo 
ga izpeljali naslednji dan v so-
boto 23. 4. 2022. Zbrali smo 
se v Češminovem parku in ob 
vodenju po pravljično ureje-
nem gozdu Šumberk in zgodbi 
o Lisički, ki je izgubila slamnik, 
spoznali, kje domujeta škrat 
Domžalc in hrošček Simon, 
kako so živeli ljudje nekoč po-
vezani z naravo, kako so pride-
lovali žito, mleli zrna, pletli kite 
iz slame in si privoščili kaj le-
pega iz tega zaslužka. Z njuno 
pomočjo in knjižico Pravljični 
Šumberk smo našli lisičkin 
izgubljeni slamnik. Na cilju, 
pri Kavarni Češmin, pa nas 
je čakala nagrada, okrepčali 
smo se s slastnimi Ivankinimi 
krofi in sokom. Otroci so odšli 
z darilnim nahrbtnikom Obči-
ne Domžale in knjigami naše 
rejnice, pisateljice in članice 
Rotary cluba Domžale Mateje 
A. Kegel. 

V Centru za socialno delo 
Osrednja Slovenija Vzhod se 
zahvaljujemo vsem, ki so so-
delovali v tem lepem doživet-
ju. 

Marta TOMEC

Spomladi se je začelo 
ustvarjanje na našem 
skupnostnem vrtu. Tako 
vsak četrtek v aprilu 
in maju potekajo akci-

je od 17.ure naprej. Kar se posadi, to se raz-
deli je princip našega dela in druženja. Bi se 
pridružil_a? Piši nam na tina@drustvolojtra.si. 
Zahvaljujoč projektoma Aromaterapija in zeli-
šča za zdravje in vitalnost domačega okolja in 
Nazaj k naravi, smo v aprilu in maju organizi-
rali tudi številne druge delavnice (Obred s ka-
kavom, (Varna) uporaba eteričnih olj, Do večje 
umirjenosti s pomočjo eteričnih olj).
Za nami je tudi uspešna izvedba Ideatona na 
gimnaziji Litija – PiNA je ob podpori Lojtre in 
Klišeja izvedla z mladimi proces od izziva do re-
šitve. Mladi so iskali rešitve na vprašanje: Kaj 
bi izboljšalo vaše počutje na gimnaziji med od-
mori? Predstavljenih je bilo sedem super reši-
tev, izglasovana pa rešitev, ki bo združila skoraj 
vse predstavljene ideje.
Mladi želijo čitalnico preurediti v prijeten pro-
stor za učenje, zimski vrt pa v zabaven in spro-
ščen prostor za druženje. Sedaj sledi izvedba 
zmagovalne ideje. Konec junija pa poročamo o 
rezultatih.

7.5. pa smo partnerji izvedli še en Ideaton v Li-
tiji, odprt za vse mlade od 15.-29. let.
Sledijo meseci izobraževalnih aktivnosti v na-
ravi in v tujini. Skupino učencev in učenk iz 
OŠ Gradec peljemo maja v Romunijo, mladi iz 
Romunije pa so v aprilu obiskali Slovenijo. O 
poletnem programu pa naslednjič :).
Bi želel/a biti obveščen/a o naših aktivnostih? 
Piši nam na tina@drustvolojtra.si oz. spremljaj 
naš FB profil: https://www.facebook.com/loj-
tradrustvo. 
Projekta Nazaj k naravi in Aromaterapija in zeli-
šča za zdravje in vitalnost domačega okolja so-
financirata Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
RS 2014–2020.
Zgoraj omenjene mednarodne izmenjave ter 
usposabljanja financira program Erasmus+ 
Mladi v akciji.
Ideaton je potekal v okviru projekta društva 
PiNA- Social Innovators, ki ga financirajo Islan-
dija, Lihtenštajn in Norveška, prek EEA and Nor-
way Grants Fund for Youth Employment “Sklada 
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega fi-
nančnega mehanizma za zaposlovanje mladih.”

Tina TRDIN, Lojtra



IN MEMOrIAM
Plešic Lojze 1960–2022

V soboto 7.5.2022 je v klub prišla žalostna novica, da nas 
je po hudi bolezni zapustil naš dolgoletni član in veliki sim-
patizer nogometa LOJZE.

V mladih letih si se kot igralec 
vključil v mlajše selekcije. Po ne-
kaj letih si prenehal igrati in postal 
spremljevalec igralcev na tekmah. 
V samostojni Sloveniji si se poleg 
službe vključil v delovanje kluba in 
postal nepogrešljiva oseba na do-
mačih tekmah. V vsakem trenutku 
si bil pripravljen pomagati v klubu. 
Udeleževal si se delovnih akcij in 
dolga leta skrbel, da so bile travna-
te površine pokošene. Na domačih 
tekmah si imel odgovorno nalogo 
redarja in si spremljal sodnike na 
igrišče in iz njega. Med tekmo si 
skrbel, da so bile vsak moment na 
voljo igralne žoge in skrbel, da je 

naš ročni semafor kazal pravilni rezultat.
V času ko še ni bilo računalnikov in pametnih telefonov 
si imel v svoji prepoznavni mobilni napravi vse kontakte 
oseb drugih klubov jih klical za izide tekem in že nekaj 
deset minut po tekmi imel rezultate. Tako si že v klubu 
sestavil prvenstveno lestvico.
Pridružil si se tudi balinarskemu klubu, kjer si se redno 
udeleževal treningov in tekem ampak tvoje srce je bilo za 
nogomet in zaradi njega si marsikatero tekmo balinanja 
izpustil.
Pred nekaj leti pa ti je žal bolezen preprečila tvoje poslan-
stvo in si le občasno prišel med nas.

LOJZE HVALA TI ZA TVOJ VELIKI PRISPEVEK KLUBU. 
Spomin nate bo ostal!

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.
Nogometni klub JEVNICA

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama

mArTinA BrVAr
iz Zgornjega Loga

1923 – 2022

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in krajanom 
Zgornjega Loga za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku 
Marku Mrlaku za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za zapete 
žalostinke in trobentaču. Iskrena hvala osebju Doma Tisje, enota 
Šmelc, za skrb in nego v zadnjih dveh letih njenega življenja.

Vsi njeni

Zložil je krila, 
se skril vanje
in se naslonil na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje, 
nanj pada zlata tema. 
(T. Pavček)

ZAHVALA

mirKO DOLinŠeK
13.4.1954 – 12.4.2022

iz Velikega vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
Pogrebni službi KSP Litija ter gospodu župniku za lepo opravljen 
obred. Posebna zahvala še družinama Pajtler in Bertalanič za vso 
pomoč.

Sestra Marinka z družino 

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

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustila naša draga

OLgA LenArT
1942 – 2022
iz Gabrovke

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem iz Predilnice Litija 
za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče, sv. 
maše in darove za cerkev. Hvala gospodu župniku Romanu za lep 
poslovilni obred. Hvala gospe Heleni in gospodu Otonu za govor 
ter patronažni sestri Mateji za obiske in njene tople besede. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V SPOmin
Pred tremi leti smo se poslovili od našega dragega

JOŽETA MIHAELA 
DOBrAVCA

27.2.1933 – 4.5.2019

S hvaležnostjo se spominjamo srečnih in ustvarjalnih dni, ki nam 
jih je bilo dano preživeti skupaj. Bil je naš vzor in vzor mnogim 
generacijam, ki jih je popeljal v čarobni svet glasbe in kulture. 

Spomini so nepozabni, zelo ga pogrešamo.

Vsi njegovi

Zdaj ne trpiš več, draga. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj je v večni sen zaspala naša draga

SimOnA BOLA
1974 – 2022

Ob izgubi naše drage Simone, se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste 
bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj 
dosežejo vse, ki ste jo tako številčno še zadnjič obiskali v poslovilni 
vežici, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke, ter jo množično 
pospremili na poti do poslednjega prebivališča. Hvala kaplanu Tilnu 
za čutno opravljen obred slovesa in kolektivu Pogrebne službe 
KSP Litija. Zahvalo izrekamo pevcem za izvedbo ganljivih pesmi, 
govornici ge. Zdenki Drnovšek in trobentaču. Posebna zahvala g. 
Toniju Hauptmanu za nesebično pomoč. Hvala za vsak ljubeč stisk 
roke, za vse tople in sočutne objeme, za vsako iskreno besedo v 
tolažbo; verjemite, pomagalo je.
In navsezadnje en velik HVALA tebi Simona, za vsak trenutek, ki si 
ga delila z nami. 

Vsi tvoji
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MeMorIal PoSveČen dveMa 
DOLSKIMA ŠPOrTNIKOMA

Na Dolah pri Litiji je potekalo že 6. športno srečanje v keglja-
nju s kroglo na vrvici dne, 26. 4. 2022. Druženje navdušen-
cev športa je bilo posvečeno dvema, žal prezgodaj pokojnima 

športnikoma in referen-
toma Nacetu Božiču in 
Janku Pleterskemu. Na 
nekoliko vlažno, rahlo 
deževno jutro se je na 
dveh igriščih zbralo 38 
športnikov veteranov, od 
tega 5 moških ekip in 4 
ženske. Pomerili so se v 
ženski in moški discipli-

ni. Udeležile so se ekipe iz DU Litija, DU Gabrovka, DU Sloga 
Jevnica, DU Dol pri Hrastniku in DU Trbovlje. Pokal, ki sta ga 
izročili ženi pokojnikov Darja Božič in Mojca Pleterski, je osvo-
jila ekipa Dole tako v ženski, kot v moški disciplini. Imeli sta 
najbolj mirno roko in zbran um ter malce športne sreče. Glavni 
namen je bil spominsko rekreativne narave, ki so ga udeležen-
ci popestrili s prijateljskim druženjem.

DU Dole skupaj 
s predsednikom 
Tonetom Sverši-
no in športnim 
referentom Mar-
tinom Željkom 
pridno skrbi za 
tekmovanja, saj 
sta povabila eki-
pe na regijsko 
tekmovanje, ki 
bo 16. 6. 2022. 
Iskrena zahvala 

za dobro izpeljano tekmovanje, ki se je prevesilo v radosten 
dan. 

Jožica VRTAČNIK

VODNI IZVIrI SAMOUMEVNI?
Slovenija je ena izmed bolj vodnatih dežel v Evropi. Najčistej-
šo pitno vodo najdemo v neposeljenih hribovskih in gozdna-

tih predelih, ponekje pa še tudi 
neposredno ob vaseh. Mnogim 
turistom, ki jih pot zanese v našo 
zeleno deželo, se zdi neverjetno, 
da lahko pijejo vodo iz pipe ter 
celo neposredno iz izvirov, saj je 
to v svetu že prava redkost. Z za-
vedanjem, da je potrebno narav-
ne izvire pitne vode varovati in jih 
ohraniti za prihodnje rodove, je 
nastal projekt, v katerem sodelu-
je kot partner tudi lokalna akcij-
ska skupina LAS Srce Slovenije. 
Lani poleti smo na območju ob-

čine Litija ob pomoči domačinov popisali naslednje naravne 
vodne vire:
•	Loki potok, izvir v Spodnjem Hotiču ob poti na Vače
•	Uda, staro perišče na Vačah
•	Vaški vodnjak, Vače 
•	 Izvir pri kužnem znamenju, Litija
•	 Izvir v Velikem Vrhu, Litija
•	Korito ob železnici, Kresniški vrh, Litija
•	 Izvir pri Smeškovcu, Konjšica, Litija
•	 Izvir Reka – Jablaniški potok, Litija
•	 Izvir na poti proti Veliki Preski
•	 Izvir Sopote, Velika Preska
•	Voda iz kapelice pod Ostrežem
•	Slap Bena, Dole pri Litiji

Zanimali so nas zlasti tisti naravni viri pitne vode, ki so urejeni, 
dostopni in v uporabi, tako med domačini, kot tudi pohodniki. 
Med navedenimi izviri smo tako izbrali Loki potok, izvir Reka 
– Jablaniški potok in slap Bena kot tiste, ki jih bomo analizi-
rali z vidika primernosti za pitje. V kolikor poznate še kakšen 
naraven izvir pitne vode, ki smo ga za iz popisa izpustili, nam 
to sporočite na mija.bokal@razvoj.si ali 01 89 62 713. 
Dragi bralci, na vseh nas je, da skrbimo za naravo in naše vo-
dne izvire. Ni samoumevno, da so čisti, in še manj, da bodo ta-
kšni ostali. Že zdaj vas vabimo, da se poleti udeležite festivala 
pitne vode, na katerem boste lahko okušali in primerjali raz-
lične vzorce naravne pitne vode, ter razpravljali s strokovnjaki 
o naravni pitni vodi, njenih prednostih, kvalitetah in vsem, kar 
jih ogroža.
Projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah pre-
ko LAS Srce Slovenije sofinancirata Evropski kmetijski sklad in 
Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja za obdobje 
2014-2020.
 Mija BOKAL

Florjanova nedelja v GabrovKI
V nedeljo, 8. 5. 2022 smo se tradicionalno v cerkvi 
župnije Sv. Križ – Gabrovka zbrali gasilci in gasil-
ke prostovoljnih gasilskih društev Tihaboj in Gab-
rovka. 

Zbrali smo se z namenom, da smo počastili našega zavetnika 
svetega Florjana. V uri molitve za vse pokojne in žive gasilce 
smo se Bogu in svetnikom zahvalili, da nam stojijo ob stra-
ni, ko opravljamo naše poslanstvo. Ko prenašamo znanje na 
mlajše, ko se družimo na družabnih dogodkih, predvsem pa, 
ko varujemo ljudi, živali ali premoženje ob nesrečah. 

Sledilo je druženje z vsemi prisotnimi podporniki ob sladko – 
slanih dobrotah, ki so jih pripravile članice obeh društev ter 
članice DPŽ Gabrovka katerim se za pomoč iskreno zahvalju-
jemo. NA POMOČ

Gabrovški in Tihabojski gasilci



ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama

mArTinA BrVAr
iz Zgornjega Loga

1923 – 2022

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in krajanom 
Zgornjega Loga za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku 
Marku Mrlaku za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za zapete 
žalostinke in trobentaču. Iskrena hvala osebju Doma Tisje, enota 
Šmelc, za skrb in nego v zadnjih dveh letih njenega življenja.

Vsi njeni

Zložil je krila, 
se skril vanje
in se naslonil na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje, 
nanj pada zlata tema. 
(T. Pavček)

ZAHVALA

mirKO DOLinŠeK
13.4.1954 – 12.4.2022

iz Velikega vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
Pogrebni službi KSP Litija ter gospodu župniku za lepo opravljen 
obred. Posebna zahvala še družinama Pajtler in Bertalanič za vso 
pomoč.

Sestra Marinka z družino 

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

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustila naša draga

OLgA LenArT
1942 – 2022
iz Gabrovke

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem iz Predilnice Litija 
za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče, sv. 
maše in darove za cerkev. Hvala gospodu župniku Romanu za lep 
poslovilni obred. Hvala gospe Heleni in gospodu Otonu za govor 
ter patronažni sestri Mateji za obiske in njene tople besede. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V SPOmin
Pred tremi leti smo se poslovili od našega dragega

JOŽETA MIHAELA 
DOBrAVCA

27.2.1933 – 4.5.2019

S hvaležnostjo se spominjamo srečnih in ustvarjalnih dni, ki nam 
jih je bilo dano preživeti skupaj. Bil je naš vzor in vzor mnogim 
generacijam, ki jih je popeljal v čarobni svet glasbe in kulture. 

Spomini so nepozabni, zelo ga pogrešamo.

Vsi njegovi

Zdaj ne trpiš več, draga. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj je v večni sen zaspala naša draga

SimOnA BOLA
1974 – 2022

Ob izgubi naše drage Simone, se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste 
bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj 
dosežejo vse, ki ste jo tako številčno še zadnjič obiskali v poslovilni 
vežici, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke, ter jo množično 
pospremili na poti do poslednjega prebivališča. Hvala kaplanu Tilnu 
za čutno opravljen obred slovesa in kolektivu Pogrebne službe 
KSP Litija. Zahvalo izrekamo pevcem za izvedbo ganljivih pesmi, 
govornici ge. Zdenki Drnovšek in trobentaču. Posebna zahvala g. 
Toniju Hauptmanu za nesebično pomoč. Hvala za vsak ljubeč stisk 
roke, za vse tople in sočutne objeme, za vsako iskreno besedo v 
tolažbo; verjemite, pomagalo je.
In navsezadnje en velik HVALA tebi Simona, za vsak trenutek, ki si 
ga delila z nami. 

Vsi tvoji

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo, 
so in tu ostanejo.
(Janez Medvešek)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija in ata

BenjAminA KirmA
iz Tenetiš

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
ostalim za izrečena sožalja, cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala 
pogrebni službi, Sandri Rihter, Meliti in Viljemu ter Marku Krebsu in 
Urošu Lajevcu za prelepe pesmi in melodije slovesa. Hvala Boštjanu 
Savšku za poslovilne besede. Lepo se zahvaljujemo Domu Tisje - 
Enota Litija, za skrb in nego v zadnjih mesecih življenja, še posebno 
sestri Ireni Marn za tako skrben, topel in spoštljiv odnos do moža. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Neskončno ga bomo pogrešali.

Žena Joži, sin Iztok z Ireno, hčerka Blanka z Gregorjem  
in njegovi vnučki Maja, Vita, Jure in Maj.

Za vedno zatisnil si oči,  
mislili smo, saj samo spiš,  
a tebe nič in nihče ne prebudi,  
grenka žalost v naših srcih ždi.

V SPOmin
V mesecu juniju mineva 1 leto odkar si odšel od nas

MARJAN ŠUŠTERŠIČ
1942 – 2021

Po dolgi in težki bolezni je za vedno zaspal.  
Hvala vsem, ki se ga še spominjate.

Vsi njegovi

Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le ljube skrbne mame,
nihče nam ne more vrniti.

V SPOmin
25. maja bo minilo 8 let odkar nas je zapustila naša mami,  

mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

iVAnKA jerinA
rojena Južnic
iz Ribč 10.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi,  
jo ohranjate v lepem spominu, ji prižigate sveče,  
prinašate cvetje in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni…
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni…

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, strica in dedka

STAniSLAVA jAKOŠA
24.10.1935 – 26.4.2022 

Iz srca se zahvaljujemo sosedom, znancem, sorodnikom in prija-
teljem za izrečena sožalja ter za darovane sveče, cvetje in svete 
maše. Posebno se zahvaljujemo Alenki Petek za prebrane besede 
slovesa, g. župniku Božidarju Ogrincu za lep poslovili obred, 
praporščankom, pogrebcem, trobentaču, pevcem, Javnemu pod-
jetju KSP Litija in vsem, ki ste pospremili Staneta na njegovi poti k 
večnemu počitku. Zahvaljujemo se tudi g. dr. Nikolaju Benedičiču, 
patronažnim sestram in ostalemu osebju ZD Litija.

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mami, mama, prababica, tašča, sestra...

AngeLA KOKALj
iz Tep pri Polšniku

17.5.1937 – 2.4.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih 
stali ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, hvala za 
darovane sveče, svete maše in v dobrodelne namene. Prav posebno 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo pospremili v tako velikem številu na njeni zadnji 
poti. Hvala g. župniku Marku Mrlaku za lepo opravljen obred, g. 
Antonu Lokarju za poslovilni govor, Pogrebni službi KSP Litija, MoPZ 
Polšnik, trobentaču Žigi Tori, posebna zahvala patronažni službi ZD 
Litija, pomoč pri negi go. Karmen Šifrer. Zahvaljujemo se tudi vsem 
tistim, ki jih nismo posebej omenili, pa ste nam v težkih trenutkih 
pomagali in stali ob strani.

Mama, pogrešamo te!

Vsi njeni

V objemu se je poslovil, 
v objemu z nami ostaja.

ZAHVALA

jAneZ ViDgAj
Mežnarčkov Ivan

Poljane pri Primskovem 6
1949 – 2022

Ob smrti ljubljenega moža, atka, dedija, tasta in strica, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, društvom, 
organizacijam in skupinam, v katerih je sodeloval, za sočutne 
besede tolažbe, darove, cvetje, sveče, darove za maše in spremstvo 
na njegovi zadnji poti.
Posebno zahvalo izrekamo osebnemu zdravniku dr. Nikolaju 
Benedičiču in patronažni službi iz ZD Litija, dr. Urški Bokal iz 
Onkološkega inštituta Ljubljana in g. župniku Jožetu Hauptmanu.

Srčna hvala vsem in vsakemu posebej,

žena Marinka, otroci Matjaž, Alenka in Aleš z družinami

Nevidna nit ljubezni
bo ostala za vedno … 

V SPOmin

BOŠTJAN ŽELEZNIK
iz Litije

15.6.1984 – 24.5.2020

Ljudje, ki se imajo radi, 
so vedno povezani s prav 
posebno nitjo ljubezni.

Ne vidiš je z očmi, temveč jo občutiš v srcu. 
Naše nevidne niti bodo

 za vedno povezane s tabo.

Čutimo, da si z nami. 

Vsi tvoji

Noč v korakih mirnega je sna 
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

ZAHVALA
Po dolgoletnem bivanju v Domu Tisje se je za vedno poslovila  

naša mama in sestra

mArijA jerinA
rojena Trebec,

28.8.1932 – 19.4.2022
iz Kresniških Poljan.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo v času življenja obiskovali v domu in ji 
nudili podporo. Zahvala gre tudi vsem zaposlenim v Domu Tisje, 
enota Lokvanj za vso oskrbo in prijaznost.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi, trobentaču, gospodu župniku 
za opravljen obred in bratu Štefanu za lepe besede slovesa.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
Od nas se je za vedno poslovila naša draga žena in mama 

AnA PODLOgAr
Iz Velike Gobe 7, Dole

26.7.1939 – 10.4.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala 
tudi g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, ge. Petri Petrič 
za ganljive besede slovesa, Pogrebnemu zavodu KSP Litija, pevcem, 
trobentaču in praporščakom.
Draga žena - mama, počivaj v miru. Za vedno bo ostal hvaležen 
spomin nate in tvojo skrb.

Žalujoči mož Alojz, sinovi Jože, Vinko in Franci z družinami
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JEVNICA V IGrI ZA VIŠJO LIGO
Članska ekipa uspešno nadaljuje tekmova-
nje za osvojitev prvega mesta v ligi in napre-
dovanje v višji rang. 
Po jesenskem prvem mestu so nanizali tri 
zmage in samo en poraz, ki pa je bil žal z 
neposrednim konkurentom.

To pa še ne pomeni, da ni več možnosti za napredovanje 
saj je do konca še kar nekaj tekem, ki lahko vplivajo na 
razplet sezone. Po vseh izračunih bo verjetno odločala 
zadnja tekma v začetku junija in to v gosteh pri NK Dra-
gomer. Vse ostale selekcije so v rednem ciklu treningov 
in tedenskih tekem.
Velika zahvala gre staršem mlajših selekcij, ki redno spre-
mljajo igralce na tekmah in ustvarjajo navijaško kuliso, ki 
bi bila lahko vzgled marsikaterim navijačem. Starši so namreč v svojih selekcijah zelo povezani in 
s svojo prisotnostjo pomagajo igralcem, da odigrajo na maksimalnem nivoju. Zato starši le tako 
naprej in HVALA VAM.
V mesecu aprilu pa smo imeli tudi veseli dogodek, saj je naš predsednik praznoval abrahama. 
Zato mu vsi v klubu želimo še veliko zdravja, naj ostane še naprej tako pozitiven, vesele narave in 
dobrosrčen. Zato naš JURIJ na zdravje in še na mnoga leta.

Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

VELIK USPEH LITIJSKIH KOŠArKArJEV
Članska ekipa Košarkarskega kluba Litija je končala redni tekmovanja v 2. SKL na 
četrtem mestu, s tem se je uvrstila v dodatno razigravanje za 1. SKL. V prvem kro-
gu tega tekmovanja so Litijani premagali Celje z rezultatom 2:1 v zmagah, potem 
ko so dobili odločilno tretjo tekmo na svojem igrišču z 90:62.
Litija se je nato v drugem krogu srečala z ekipo LTH Castings iz Škofje Loke, ki je 

sicer zasedla prvo mesto v ligaškem delu 
tekmovanja in je bila tudi prvi favorit za 
uvrstitev v 1.SKL. Ponovno so bile potreb-
ne tri tekme, saj je vsaka od ekip najprej 
dobila srečanje na domačem parketu. V 
odločilni tekmi v Škofji Loki je Litija še tri 
minute pred koncem zaostajala le za tri 
točke, na koncu je domače moštvo tesno 
zmagalo s 75:70, žal tudi s pomočjo so-
dnikov. Omeniti velja veliko zanimanje za 
to tekmo med litijskimi ljubitelji košarke, 
tako da je iz Litije v Škofjo Loko navijače odpeljal kar navijaški avtobus. LTH Castings je nato v 
finalu končnice premagal ekipo Troti iz Novega mesta z 2:0 v zmagah in se uvrstil v 1.SKL.
Uvrstitev Litije med štiri najboljša moštva v 2. SKL je nedvomno velik uspeh in predstavlja najbolj-
ši dosežek litijske košarke v zadnjih več kot dveh desetletjih, to je vse od časov ko je Litija igrala 
še v 1. SKL. Dobro delo z mlajšimi kategorijami, tako pri dekletih kot pri fantih, in uspešne igre 
članske ekipe so dobra popotnica za nadaljnji razvoj košarke v Litiji. Marko GODEC 

ŽENSKI ROKOMET

ČlanSKa eKIPa rednI del PrvenSTva KonČala na 5. MeSTU
V marcu je članska ekipa od-
igrala zadnjo tekmo rednega 
dela prvenstva. Na osemnaj-
stih tekmah so si punce pod 
vodstvom trenerja Boštjana Ko-
govška priigrale 6 zmag, en neodločen izid in 
enajst porazov. Med desetimi ekipami modre 
skupine 1. ženske rokometne lige so redni del 
državnega prvenstva končale na 5. mestu. V 
aprilu so odigrale dve tekmi četrtfinala za uvr-
stitev med štiri najboljše ekipe. Nasprotnik je 
bila ekipa ŽRK Krka Novo mesto, ki pa je v tem 

trenutku predstavljala previsoko oviro. Končnico leto-
šnjega prvenstva tako ekipa litijskih rokometaših igra v 
druščini ŽRK Velenje, ŽRK Ptuj in RŽK Zagorje za konč-
no uvrstitev med 5. in 8. mestom. Prvi korak k konč-
nemu cilju, kar je osvojitev končno 5. mesto v državi 
so naše rokometašice opravile s odliko, premagale so 
ekipo ŽRK Ptuj. V maju ekipo čaka še pet tekem.
Starejše deklice v finalni skupini
Tudi mlajše selekcije so končale z rednim delom leto-
šnjega prvenstva. Starejše deklice so konec aprila že 
začele s tekmami v finalni skupini za končno uvrstitev 
od 1. do 6. mesta. V rednem delu so prepričljivo pre-

magale vse ekipe. V končnici pa bodo do konca maja odigrale še tekme proti ŽRK Z´Dežele, RK 
Krim, DRŠ Alen Mihalj in ŠD Jadram Bluemarine Hrpelje – Kozina. Dobro vzdušje v ekipi in posle-

dično dobro treniranje se kaže 
tudi na tekmah v finalni skupi-
ni. Ekipa je do danes v finalu 
odigrala 5 tekem, si priigrala 4 
zmage in le enkrat morala pri-
znati premoč nasprotnicam. 
Mlajše deklice svoje znanje 
kažejo na turnirjih. Odigrale 
so tekme proti različnim eki-
pam in pokazale da dobro tre-
nirajo, kar je cilje te starostne 
kategorije. Kar nekaj zaostalih 
tekem se je nabralo mladin-
kam. Za dokončanje rednega 
dela prvenstva morajo odigra-
ti še dve tekmi. Ekipa je sesta-
vljena iz deklet štirih letnikov, 
katere si v prvi vrsti nabirajo 
izkušnje za preskok v višjo 
starostno kategorijo. Dekleta 
vidno napredujejo iz treninga 
v trening, iz tekme v tekmo.
Srečno vsem ekipa v zaključ-
ku letošnjega prvenstva.
Spremljate rokometno doga-
janje na našem Facebook in 
Instagram profilu.

Športni pozdrav!

TENIS KLUB AS

bor arTnaK v FInalU ITF TUrnIrja v MonTe carlU
Član teniškega kluba AS Litija Bor Artnak je v mesecu apri-
lu uspešno nastopal na ITF turnirju do 18 let najvišjega 1. 
ranga v Monte Carlu, kjer se je po 7 zaporednih zmagah 

uvrstil v finale tako med posamezniki, kot tudi v igri dvojic. To ga je po-
peljalo do nove najvišje uvrstvitve na ITF lestvici in sicer na 14. mesto 

na svetu. BRAVO BOR!!! Bor se tre-
nutno že nahaja na evropski turneji, 
kjer bo zaigral na najprestižnejših 
turnirjih za mladinski GRAND SLAM 
ROLAND GARROS v Parizu in WIMBLEDON v Londonu. Na ome-
njeno turnejo se je Bor Artnak odpravil v okviru ITF TEAM A, 
kamor svetovna ITF teniška organizacija povabi 4 perspektivne 
fante in 4 dekleta, ki jih vodijo priznani teniški trenerji. 
Žiga Šeško je odlično nastopil na Tennis Europe turnirju do 14 
let v Zagrebu, kjer se je po treh suverenih zmagah uvrstil med 
najboljše štiri. V polfinalu je moral po napetem dvoboju priznati 
premoč nasprotniku iz Nemčije, ki je na koncu tudi osvojil tur-
nir. Žiga se trenutno nahaja na 21. mestu Tennis Europe lestvice 
do 14 let.
Nastja Kolar je nastopila na članskem odprtem prvenstvu Slo-
venije, ki se je odvijal na teniški akademiji Cokan. Nastja je bila 
na turnirju povsem brez konkurence in je na celotnem turnir-
ju izgubila le dve igri in tako brez večjega odpora sotekmovalk 
osvojila 1. mesto.

rekreacija – POLETNA TENIŠKA KArTICA
Obveščamo vas, da se je začela tudi poletna teniška sezona na peščenih igriščih. Tudi letos 
imamo opcijo nakupa POLETNE TENIŠKE KARTICE AS, ki za 60 eur omogoča neomejeno igranje 
tenisa v času poletne teniške sezone.

brezplačen tenis za vse 4.6.2022 in 5.6.2022
Z veseljem Vam sporočamo, da se je Tenis klub AS Litija pridružil vseslovenski akciji 
IGRAJMO TENIS. Namen akcije je ponuditi brezplačno igranje tenisa vsem generacijam.
Tako Vam v Tenis centru AS LITIJA v soboto, 4.6.2022 od 9,00 do 19,00 ure in v nedeljo od 
9,00 do 13,00 ure nudimo BREZPLAČEN TENIS ZA VSE ! Svoj termin si lahko rezervirate na 
01/8980 800. Možna je rezervacija 1 ure.

Najava dogodka in vabilo na ogled
Tenis klub AS Litija sporočamo tudi veselo novico, da se po nekaj letih pavze v Litijo znova vrača 
mednarodni teniški turnir za moške z nagradnim skladom 15.000$ - World Tennis Tour. Na 
turnirju bo svojo veliko profesionalno priložnost dobil tudi naš najboljši tekmovalec Bor Artnak 
in številni drugi slovenski igralci. WTT turnir bo v dneh od 10.07.2022 do 17.07.2022, spremljala 
pa ga bo cela vrsta spre-
mljajočih dejavnosti kot 
npr. vip turnir za sponzor-
je, vip srečanja s spon-
zorji in tekmovalci. Že 
sedaj vljudno vabljeni vsi 
ljubitelji tenisa!
Ob tej priložnosti se Tenis 
klub AS Litija še posebej 
zahvaljujemo sponzorju 
HERZ d.o.o., ki podpira 
Bora Artnaka in Žiga Še-
ška in ostale naše odlič-
ne tekmovalce! Še enkrat 
hvala! Melita POGLAJEN
Skupaj zmoremo! 

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

3D VizualizacijaArhitekturno projektiranje Gradbeni nadzor

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.

jUdo KlUb lITIja na najbolj MnožIČneM  
TEKMOVANJU V SLOVENIJI

V soboto, 7.5.2022 se je v Mariboru odvijal pravi judo spektakel, katerega se je v 
občini, ki zelo podpira razvoj juda, prav z veseljem udeležiti. Na 4. mednarodnem 
turnirju Apolon Open, ki ga 
je več kot odlično organizi-
ral Judo klub Apolon Mari-
bor je nastopilo rekordno 

število tekmovalcev. Na tatamiju se je v 
enem dnevu borilo kar 804 tekmovalcev, 
ki so prišli iz 17 različnih držav in 97 klu-
bov. Na tako močnem tekmovanju je sta 
nastopila tudi dva tekmovalca Judo kluba 
Litija, ki sta se borila v polnih in močnih 
kategorijah. Borbe so potekale od jutra in 
vse do 23. ure zvečer. Tekmovalci so v Ma-
riboru prespali in se naslednji dan udeležili 
tudi enodnevnih priprav, kjer so izkoristili 
priložnost borb s tujci in se tako še dodat-
no pripravljali.
Ponovno sta JK Litija zastopala neustrašna 
brata, velika talenta Jorik in Rua Kvapil. 
Tokrat je do uvrstitve in osvojenih točk 
uspelo priti le Joriku, ki je tekmoval v ka-
tegoriji mlajših dečkov. Prvo borbi je začel 
slabše in izgubil proti močnemu naspro-
tniku iz Bolgarije. Svoj tempo je izboljšal 
v repasažu in zmagal kar dve borbi ter si 
z zmago nad Avstrijcem prislužil borbo za 
3. mesto. Žal se mu ni izšlo in je priznal 
premoč proti Izraelcu ter končal na vseeno 
odličnem 5. mestu. Rua je nastopil v kate-
goriji starejših dečkov in kljub temu, da se 
je dobro boril in v močni konkurenci in dve 
borbi zmagal, z nekoliko nesreče v repasa-
žu ostal brez uvrstitve. Za tako veliko tek-
movanje, kjer je nastopilo toliko tujcev so 
te uvrstitve nam zelo dobre in nas še spod-
budijo k nadaljnjim treningom in trudu.

Katarina KUMER

Klavdija Kovič s.p., Ljubljanska cesta 3, Litija,  
Dom ŠMELC, 040 828 640

Delovni čas: 
Ponedeljek 7.00 – 14.00
Torek 7.00 – 14.00
Sreda 7.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00
Četrtek 11.00 – 18.00
Petek 7.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00
Sobota 7.00 – 12.00 

LAHKO TUDI OSTALE TERMINE PO DOGOVORU!

Pričakujem vas, Klavdija!

Frizerstvo in vse kar 
paše zraven, za vse 
generacije, želje  
in okuse. 
Kvalitetno, sodobno  
in klasično.

starejše deklice

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

MALI OGLASI

SEČNJA IN SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo 

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

GOZDARSTVO  
Primož Žunter s.p.

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

Izžrebanci križanke št. 257 prejmejo BON za pizzo 
Restavracije MONa LIsa. BON bodo izžrebanci prejeli 
po predhodnem dogovoru na gsm: 041 719 444 
(aco J.).

1. Regina Krafogel, Kidričeva cesta 9, Litija
2. Nada Okrogar, Klanec 3, Gabrovka
3. Kaja Potokar, Maistrova 5, Litija

Težje besede:  AJUTAJA, TORAN, NIZAMI, BERMAN, 
OTERO, OCA, RANCA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 258 pošljite najkasneje do  
8.6.2022 na naslov uredništva: Tiskarna acO, cDK 39, 
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico 
časopisa Občan. 

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 258
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KaLIJ

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

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

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

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

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

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

NAJAMEM GARAŽO za daljše obdobje v Litiji, Šmartnem ali okolici. 
Gsm: 040 996 404

IZLET V ZGOrNJI LESKOVEC
V soboto, 7. maja 2022 smo se člani Turističnega društva Litija in Organiza-
cijskega odbora Litijskega karnevala pod vodstvom podžupanje gospe Lijane 
Lovše odpravili na prav poseben izlet na Ptuj in v Haloze. Končno smo se lahko 
po dveh sušnih koronskih letih odzvali vabilu naših prijateljev in dolgoletnih 
udeležencev naše pustne povorke z Etnografskega društva oračev, pokačev in 
kurentov Zg. Leskovec. 

Na Ptuju nas je prijazno sprejel predstavnik Etnografskega društva in predsednik Zveze kulturnih 
društev Jure Meško. Najprej smo si ogledali najstarejšo vinsko klet v Sloveniji, kjer nam je odličen 
vodnik razkril številne zanimivosti o vinu in delovanju te vinske kleti skozi čas. Seveda smo po-
skusili tudi večkrat nagrajeno domačo 
penino Pullus. Nato smo se povzpeli na 
grajski grič in se sprehodili med zbirka-
mi Ptujskega gradu. 
Pot nas je naprej vodila v Haloze, v Zg. 
Leskovec, kjer domujejo člani Etnograf-
skega društva. Ljudje v Zg. Leskovcu so 
zelo prijazni, ustrežljivi, povezani med 
seboj, zelo radi sodelujejo, se družijo, 
kar nas je prijetno presenetilo, saj v ve-
čjih mestih tega nismo vajeni. Najprej 
so nas domačini peljali na ogled njihove idilične baročne cerkve Sv. Andraža, kjer nam je dobro-
došlico izrekel domači župnik pater Peter, kot mu pravijo. Povedal je, da je pred leti služboval v 
naši bližini, na Prežganju. Kot pravi gostitelj nam je ponudil kupico odličnega vina iz njegove kleti.
Sledilo je prijetno druženje z našimi prijatelji ob odlični hrani in pijači. Pridružil se nam je 
tudi podžupan Občine Videm gospod Matjaž Klasinc. In ker se prijetne stvari vedno prekmalu  
končajo, smo se zve-
čer morali vrniti nazaj v  
Litijo.
Domačinom smo se za-
hvalili za gostoljubje in 
jih povabili, da naše dru-
ženje čimprej ponovimo, 
tokrat pri nas v Litiji. Va-
bilo so z veseljem spre-
jeli. Seveda pa se bodo 
ob naslednjem Pustu, 
kot etnografska skupina, 
udeležili Litijskega kar-
nevala, če bodo le epide-
miološke razmere dopu-
ščale. Vsi se že veselimo 
ponovnega snidenja.
 Mateja ŠTEFERL

Praznovanje 5. SveTovneGa dne Čebel
20. maja smo praznovali že 5. svetovni dan čebel (SDČ), ki so 
ga leta 2017 razglasili Združeni narodi, na pobudo Republike 
Slovenije. S tem se je končal dolgotrajni postopek, ki se je 
pričel leta 2014. Razglasitev še danes pomeni za eno izmed 
največjih diplomatskih dosežkov v samostojni Sloveniji.
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel je bilo organizirano 

leta 2018 v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, največji čebelar, ki se je rodil 
20. maja 1734 in po katerem je bil izbran dan za praznovanje svetovnega dne čebel. 
Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne organizacije in različna združenja 

po celem svetu. Nekatere aktivnosti povezane 
s praznovanjem svetovnega dne čebel koordi-
nira Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo 
Slovenije (ČZS), ki sta v ta namen vzpostavila 
delovanje spletne strani www.worldbeeday.
org na kateri so zbrane koristne informacije 
povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ 
spodbuja Organizacija za prehrano in kme-
tijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, ob sodelo-
vanju z mednarodno čebelarsko organizacijo  
APIMONDIA. 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše javnosti da so:
1. Čebele in ostali opraševalci izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
3.  Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da bomo čebele  

ohranili v prihodnje!
Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani ČZS)
•  V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, sadimo medovite 

rastline.
• Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
•  Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih 

čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem. 
•  Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno 

namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje kaj lahko naredi za čebele in ostale opra-
ševalce. Ob tem pa moramo še vedeti, da s tem ko pomagamo čebelam pomagamo tudi ostalim 
organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo 
skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. 
Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi.
Bodimo odgovorni, varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v boljšem in predvsem bolj 
zdravem okolju!

Dr. Peter KOZMUS
Podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondia

BLAGOSLOV TrAKTOrJEV V TIHABOJU
V župniji Sv. Križ - Gabrovka smo imeli v nedeljo, 24. aprila, v podružnični cerkvi sv. Marka v 
Tihaboju žegnanje. Po 5 letih sta se iz restavratorske delavnice vrnila dva stranska oltarja, ki sta 
bila izdelana leta 1655. Prvi je posvečen Obiskanju Device Marije, drugi pa sv. Notburgi, nebeški 
priprošnjici pri kmečkem delu, ki ji družbo dela sv. Izidor, prav tako zavetnik kmetov. Tako je bil 
letošnji ofer namenjen za poplačilo 
stroškov te velike obnove.
Dobro nam je poznan stavek: z Bo-
gom začni vsako delo, da bo dober 
tek imelo. Ker se v mesecu maju 
začnejo večja kmečka opravila, 
kamor spada tudi košnja in spra-
vilo krme, je žegnanjski sv. maši 
sledil prvi, upamo da tradicionalni 
blagoslov traktorjev, traktoristov 
in kmetijske mehanizacije. Zbra-
lo se je veliko število ljudi, kmetje 
pa so k blagoslovu pripeljal kar 34 
traktorjev. Žup. upravitelj g. Roman 
Ivanetič je traktorje in zbrane blagoslovil ter vsem navzočim zaželel božjega varstva in pomoči. 
Vsak traktorist je pri blagoslovu prejel še nalepko, ki jo je nalepil na svoj traktor. Gasilke in gasilci 
PGD Tihaboj so nato poskrbeli še za okrepčilo, da smo se lahko malo podružili in poklepetali v 
prijetnem vzdušju. Anča ZUPAN



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.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-17.00

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

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 v trgovine kgz Litija!

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

»AKCIJA KGZ LITIJA«

SADNI JOGURT 500 g
0,99 €

MALT 0,5 L
0,69 €

OPORA BAMBUS 1-3 m
Od 0,35 €

ŠUNKA ANTON
9,39 €/kg

ČOKOLADA MILKA 100 g
0,69 €

ROKAVICE VRTNE
0,99 €

ČEVAPČIČI ANTON 480 g
4,59 €

SANTANA 100 g
0,79 €

PLANTELLA CVET 1 L
5,99 €

HRENOVKE KZ SEVNICA
7,49 €/kg

LAŠKO 6-PAK
5,85 €

NITKA KOS. 2,7 x 15
1,69 €

SIR GAUDA
6,59 €/kg

RIBE IZOLA. 5-PAK
5,79 €

IZOLATOR PALICA 105 cm
1,29 €

UGODNE CENE!

Ponudba velja do konca maja 2022 oziroma do prodaje zalog.

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA 
Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI 
LL VIVA LITIJA

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

Odpiralni čas:
Od ponedeljka 

do petka: 
9.00 - 17.00

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

MERITVE IN SVETOVANJA V LL VIVI LITIJA

16. 6. 2022, od 10.00 do 12.00

15. 6. 2022, od 9.00 do 12.00

14. 6. 2022, od 9.00 do 12.00

Presejalno merjenje mineralne kostne gostote z 
ultrazvokom in izračun tveganja za osteoporozni 
zlom z računalniškim modelom Frax

Analiza stopal in izdelava FootBalance 
vložkov po meri

Meritev venskega pretoka

Meritve bodo opravljali strokovnjaki iz Društva 
za osteoporozo. 

Na meritve se je treba naročiti osebno, po telefonu ali preko e-pošte.

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

zavarovanje Slovenije

• pripomočki za pomoč starejšim  
pri vsakdanjih opravilih, 

• pripomočki za gibalno  
ovirane osebe,

• ortopedska obutev,
• opornice,
• diagnostični testi,
• izdelki za oskrbo poškodb in ran,
• kozmetični izdelki in izdelki za  

osebno nego,
• izdelki za odpravljanje oziroma  

lajšanje težav, povezanih z  
boleznimi sodobnega časa.


