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IZMENJAVA 

OD 9.9 DO 23.9.2019 (ITALIJA) 

V ponedeljek 9.9. 2019 smo odšli Anej, Tadej in Sašo v Italijo. Do Ljubljane smo 

odšli z vlakom. Od Ljubljane do Trsta z avtobusom. Od Trsta do Pordenone pa 

zopet z vlakom. Na železniški postaji nas je počakala Ana, ki nas je odpeljala v 

center Anfas. Nato nas je odpeljala do hostla, kjer smo preživeli 15 dni.  V 

delavnicah smo se učili plesti košare, glinene izdelke, spekli pico, prerisovali po 

sliki in jo na koncu pobarvali. Prav tako smo se naučili, kako se naredi skodelica. 

14.9. smo z vlakom odšli v Benetke na nogometno tekmo. Tekma se je začela 

ob 18.00. Ker smo prispeli pravočasno v Benetke, smo imeli še dovolj časa za 

ogled samega mesta. Po končani tekmi smo se odpravili proti železniški postaji 

in v hostel prispeli okoli 23.30. 16.9. smo odšli v center Anfas, kjer smo 

dokončali košare. Zvečer smo se odpravili v center na večerjo in druženje. V 

centru Anfas se je veliko dogajalo. Med drugim se je odvijal knjižni sejem. Lahko 

smo se odpravili balinat ter poslušali glasbo in zaplesali ob njej. 20. 9. smo do 

konca naredili košare in jih polakirali. Imeli smo  piknik, kjer se je Ana zahvalila, 

da smo preživeli nekaj časa v njihovi družbi. Zaželela nam je srečno pot domov 

v Slovenijo. 21.9. smo šli na nogometno tekmo v Udine. Stadion je bil velik, 

igrala sta Udinese in Brešča. Tekma je bila zanimiva. Po tekmi sva z Anejem šla 

na pijačo. Nato smo odšli proti železniški postaji Udine, kjer smo se odpeljali z 

vlakom proti Portenone. 23.9. Danes smo šli v center Anfas se posloviti, nato so 

nas zapeljali do železniške postaje Pordenone. Vlak smo imeli ob 15:17 za Trst. 

Vmes smo prestopili v Udinah. Od Trsta do Ljubljane.  V Ljubljani smo šli na vlak 

za Litijo. V Litijo smo prispeli ob 20.15.   

                                                                                                                  Sašo Smrekar

 

IZLET V ZAGREB 

 

V torek 24.9.2019 smo člani društva Sožitja Litija in Šmartno pri Litiji odšli na 

izlet v Zagreb. Zbrali smo se pred osnovno šolo Litija. 8:05 smo odšli proti 

Zagrebu. Imeli smo vodiča. Bilo nas je 89 udeležencev. Ogledali smo si živalski 

vrt. Kosilo smo imeli pri Malem Medvedu. Po kosilu smo si ogledali mesto 

Zagreb. Po ogledu smo se odpravili proti Sloveniji. Vmes smo se ustavili na 

počivališču ob avtocesti. V Litijo smo prispeli okoli 19:00 ure. 

Sašo Smrekar 



 
 

 
 

 

TEK IN  HOJA ZA UPANJE IN PIKNIK VDC ZAGORJE 

V torek 1.10 2019  smo  šli z mentorico Sonjo z avtom v Zagorje. Tam smo 

prispeli in pojedli malico. Nato smo šli do stojnic, kjer se je prodajalo. Sledil je  

tek in hoja za zdravo življenje. Bili so tudi iz drugih krajev. VDC GRUDA  Maribor, 

VDC Zagorje ob Savi, VDC Litija. Bilo nas je zelo veliko. Ogledali smo si  različne 

stojnice in se družili.  Ogledali smo si Tačke pomagačke, klovna Žareta, gasilce in 

policaje. Imeli smo piknik in druženje z prijatelji. Ob glasbi smo zaplesali. Bilo je 

zelo lepo.                                                                                                 

Mateja  Planinšek 

 

 

 

MASAŽA V CANKARJEVEM DOMU 

Na deževno sredo 2. 10. 2019 smo se iz VDC Litija s kombijem odpravili v 

Ljubljano v Cankarjev dom. Tam smo imeli na sejmu svojo stojnico. S Petrom 

sva nudila in povabila na brezplačno masažo hrbta. Vsi so bili zelo zadovoljni na 

masaži in naju pohvalili kako lepo masirava. Imela sva 4 ure na 5 minut masaže.  

Dan je bil lep, čeprav je ponagajalo vreme in gneča na cesti. Hvala. 

Marija Pirc 

 



 
 

 
 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V varstveno delovnem centru Zagorje – enota Litija, smo 

imeli 15.11.2019 tradicionalni slovenski zajtrk. Pripravili 

smo ga skupaj z mentorji. Povedala sem, da poznamo 

več vrst medu in jih naštela:  

- Lipov med 

- Kostanjev med 

- Cvetlični med 

- Akacijev med 

- Itd. 

Zavedam se, da moramo skrbeti za naravo, da bodo 

čebelice zdrave, saj so pomembne za naše življenje. 

  Marija Pirc 

  

 

 

MIKLAVŽEVANJE 

Pri gostilni Kovač smo imeli miklavževanje. 

Dobili smo darila. Postregli so nas z večerjo. 

Malo smo se družili in poveselili  s prijatelji. Ob 

igranju   harmonike smo zaplesali. Na harmoniki 

je igral Bojanov brat Dušan. Bilo je odlično. 

Obiskal nas je tudi župan občine Litije in nas  

pozdravil.        

   Mateja Planinšek 

 

S  starši  smo imeli pri gostilni Kovač večerjo s 

plesom in obdaritev daril. Vsi smo  se veselili 

tega dogodka, ki je vsako leto. Srečali smo stare 

prijatelje, se pogovarjali in zaplesali med seboj. 

Tudi jaz sem napisala govor, da sem ponosna, 



 
 

 
 

da pokažem kaj sem sposobna, kaj lahko storim.  Prišli so tudi drugi gostje, 

župan občine Litije, učitelji in mentorji. 

Mojca Renko 

 

IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV 

V mesecu decembru smo imeli likovno delavnico. Pod 

vodstvom Ksenijeve hčerke Maruše smo izdelavali 

okraske za smrečico. Bilo je zelo lepo. Nato  smo okrasili 

VDC LITIJA z novoletnimi okraski.   

Mateja Planinšek 

 

 

 

MIKLAVŽEV SEJEM 

04.12.2019 smo imeli Miklavžev bazar v starem delu Litije. Prodajali smo 

izdelke iz lastnega programa. Sledil je prižig lučk in pohod z baklami do rudnika 

Sitarjevec. Tam pa je bila predstava škratov.  

Gorazd Parkelj 

 

 

NOVOLETNA PRIREDITEV OSNOVNE ŠOLE LITIJA S PRILAGOJENIM 

PROGRAMOM 

V petek 13.12.2019 smo si šli ogledati novoletno prireditev. Povabila nas je 

osnovna šola Litija s prilagojenim programom. Začelo se je ob 11:00 uri. 

Program je bil pester, zanimiv, lep in raznolik. Mene je spominjalo na lansko 

leto, ko sem bila še med njimi. Lepi spomini na šolo. 

Mateja Planinšek  

 

 



 
 

 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI UPORABNIKOV 

Pravila malega nogometa: 

 Število igralcev 4 plus 1 

 Vratar ne sme žoge vreči čez sredino igrišča 

 Zmaga v rednem delu se šteje 3 točke remi 1 točko 

 Če dobiš rumen karton si izključen za 2 minuti 

 Igra se lahko  na umetni travi, naravni travi ali na asfaltni površini 

 pri malem nogometu ni prepovedanega položaja 

 četrtina velikega igrišča je to mali nogomet 

 če igralec poda žogo vratarju je to roka 

 če nasprotni igralec podre iz nasprotne ekipe igralca je kazenski  

udarec 

 če je neodločen rezultat se strelja kazenski strel 

 pri malem nogometu traja tekma 2X15 minut 

 kot se izvaja z nogo  

Slovenski igralci malega nogometa so: 

vratar: Mark Kralj, Anže Škrjanec, Urban Bajc 

obramba: Boštjan Preskar, Blaž Begovič  in Davor Mitrović 

sredina igrišča: Neven Grah, Grega Hebar in Jure Kandare 

napad: Aleks Malivojević, Danijel Mitrović, Mario Skuhala in Andraž 

Šepic.  



 
 

 
 

 
 

Jaz  zelo uživam, ko igram mali nogomet. Z VDC Zagorje smo se 

udeležili zaključnega turnirja v nogometu. Potekal je pri Brdu pri 

Kranju. Igrali smo z ekipami Murska Sobota, ŽELVA Ljubljana, 

Radovljica in VDC Zagorje.  Z ekipo Zagorja smo osvojili 1. mesto. 

 

Peter Lenart 

 

 

BOŽIČNI SEJEM (20.12.2019) 

V petek 20.12. 2019 je v starem delu 

Litije potekal božični sejem. 

Sodelovali smo tudi z našo stojnico. 

Poslušali smo nastopajoče, ki so 

nastopali na odru. Na stojnici smo 

bili Ksenija, Igor, Sašo in Boštjan. 

Prodali smo kar nekaj izdelkov. 

Sejem se je začel ob 15:00 in je trajal 

do 20:00 . 

Sašo Smrekar 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto utrinki 

 

 

Ob igranju harmonike v okviru glasbenih delavnic smo zaplesali. 

 

 

 

Ob prihajajočih praznikih smo spekli potratno potico. 



 
 

 
 

 

 

Spoznavali pomen gasilstva ter napravili plakat. 



 
 

 
 

 

Okrasili naše prostore. 


