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Letošnja Čarobna Litija 
drugaČna, a razveseLjevaLa  

je vse generacije 

vabLjeni
osrednja občinska  

prireditev ob slovenskem  
kulturnem prazniku

KUltURA SMo lJUDJe
Ponedeljek,  

7. februar ob 19.00,  
KuLtuRnI CEntER LItIJa

Program:
ALEKSANDER MEŽEK

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA
Osrednji govornik: Nejc Jemec,  

odgovorni urednik Vala 202  
– RTV SLO

Povezovalka: Saša Kisovec

ŽuPanov novoLetni sPrejeM  
šPortniKov 2021

Iz urednIštva ...
Narava nam je pričarala kar nekaj lepega vremena 
in dnevi, ki so že opazno daljši, so kot nalašč za zim-
ske radosti. To pa je tudi vsakoletni čas za načrto
vanje tako osebnih ciljev kot tudi dogodkov, festiva-
lov... Nestrpno že čakamo LITIJSKO PUSTOVANJE.  
Že šivate kostume? Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.02.2022  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

Kočija z Dedkom Mrazom na ulicah Litije
(Več na 3. strani)

Od leve proti desni: Podžupan Filip Fele, poslanec DZ Boris Doble-
kar, podžupanja Lijana Lovše, Eva Krafogel – evropska prvakinja v 
bowlingu, Domen Drnovšek  3. mesto na svetovnem prvenstvu, 
v svoji kategoriji v brazilskem jiujitsu, Anja Gorta  svetovna prva-
kinja street dance solo starejše mladinke, Jaša Končar  svetovni 
prvak v street dance showu, župan Franci Rokavec

Vid Ponebšek  zlata medalja v ekipi kadetov kegljačev na svetovnem 
prvenstvu
 (Več na 2. strani)

Naziv ProstovoLjec  
zasavsKe regije 2021  

iz občine Litija, si je za  
leto 2021 prislužil  
Mijo LevaČiČ

Priznanje za njegovo prostovoljno, 
ne sebično delo mu je podelili župan 
občine Litija Franci Rokavec ob 
prisotnosti podžupanje občine Lijane 
Lovše ter predstavnic organizatorja 
natečaja, Regionalnega centra NVO, 
Klare Kržišnik in Tjaše Bajc.

 (Več na 10. str.)

Člani gledališke skupine KUD Jevnica in MePZ Miha Vahen že  
drugič uprizorili žive jaslice pred rudnikom Sitarjevec.



(Nadaljevanje s 1. strani)

ŽuPanov novoLetni sPrejeM 
šPortniKov 2021

Župan Občine Litija, Franci Rokavec, je v četrtek, 23.12.2021, 
v prostorih Občine sprejel športnike, ki so v letu 2021 dosegli 
vidne uspehe na mednarodnem nivoju in poskrbeli, da je bilo 
leto posebno. Vrhunsko.
Dosežki na področju športa nas navdihujejo, razveseljujejo, 
nam dajejo moč in veselje do naših lastnih prizadevanj. Letoš-
nje leto je vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah 
doseglo pet izjemnih športnikov:
JAšA končAr, svetovni prvak v street dance show
anJa GORta, svetovna prvakinja street dance solo starejše 
mladinke
DOMEn DRnOvšEK, 3. mesto na svetovnem prvenstvu, v svoji 
kategoriji v brazilskem jiujitsu
Eva KRaFOGEL, evropska prvakinja v bowlingu
vID POnEbšEK, zlata medalja v ekipi kadetov kegljačev na sve-
tovnem prvenstvu
Poleg župana so športnikom čestitali tudi podžupana, ga. Lovše, 
podžupan, g. Fele in poslanec v državnem zboru, g. Doblekar.
Praznično vzdušje so nam pričarali in popestrili mladi glasbeniki 
Glasbene šole LitijaŠmartno. Dogodek je prijetno povezovala 
direktorica Knjižnice Litija, ga. Andreja Štuhec.

(Nadaljevanje s 1. strani)

LitijsKi KarnevaL 2022
Pustni čas se bo letos začel 10. febru-
arja, ko bodo mesto pobarvale tisočere 
zastave Litijskega karnevala. 
Priprave na pustno dogajanje bomo začeli 
v Mestnemu muzeju Litija, kjer boste lahko 
v četrtek, 17. februarja ob 18. uri poslušali 
predavanje etnologa Aleša Gačnika z naslo-
vom Maškare, karnevali in turizem.
V petek pred začetkom šolskih počitnic 
bomo najmlajše šolarje povabili, da v cen-
tru Litije najdejo hudomušne Litkove ko-
tičke. Verjamemo, da bodo obiskani še 
bolje kot je bila lani Litkova mestna izba. 

Kotičke bodo popestrile razstave risb Društva LILA Litija. V 
avli Občine Litija bo na ogled razstava Mi Litijani smo vese-
ljaki. Vse od 18. februarja do 2. marca. 
Največ pustnih zastavic bo na Valvazorjevem trgu, kjer bo v 
soboto 19. februarja na tržnici že dišalo po domačih krofih 
in drugih pustnih dobrotah. Na pustno soboto, 26. febru-
arja bo na tržnici izbira vseh vrst pustnih dobrot naravnost 
odlična. 
na pustni volilni tržnici se bodo prvič z volilnimi programi 
predstavile tudi pustne politične stranke. Volilna tekma bo 
potekala natanko štiri ure od 8.00 do 12.00. Tako kot je v 
navadi na karnevalih v Litiji, bomo tudi letos prehiteli čas in 
izvedli volitve v državni zbor že na pustno soboto. Glasne 
predstavitve in odlične rešitve aktualnih tem so zajamčene. 
Programi pustnih strank bodo zagotovo močna konkuren-
ca strankam v letošnjemu volilnemu letu. Najboljše pustne 
stranke bodo nagrajene pa tudi volilci si lahko obetamo kak 
bombonček. 
Na pustno soboto bo ob 10. uri za najmlajše v Športni dvo-
rani Litija na ogled pustna predstava Skoraj najboljši cir-
kus. Nič ne more nadomestiti dobrega starega otroškega 
pustnega živ žava, ki ga prestavljamo na naslednje leto. Bo 
pa otroke spet nasmejal LITKO. ob 19. uri se bodo na pu-
stnem showu nasmejali ostali Litijani – nastopil bo najbolj 
zabaven slovenski imitator tiLen ArtAč. Osrednji glasbeni 
gosti večera bodo priljubljeni čUki. Število sedežev v dvora-
ni bo omejeno. Vstopnice bodo na voljo 10 dni pred dogod-
kom v TIC Litija. Pogoj za vstop v dvorano bo izpolnjevanje 
pogoja PCT (+12 let, os. izkaznica).
Litijski karneval 2022 bo ponudil tudi nekaj karnevalske-
ga pohajkovanja po mestu. V času tradicionalne karne-
valske povorke  od 15. ure dalje se bo na pustno sobo-
to Litko z litijsko pustno vlado s kočijo zapeljal po 
mestu zato ga le pričakajte nekje ob trasi, ki bo objavlje-
na na Facebook in spletni strani Občine Litija ter Litijskega  
karnevala. 
Že drugo leto bo karnevalsko dogajanje potekalo v okrnjeni 
obliki, vendar bo letos vseeno nekaj več dogajanja kot lani. 
Vsaj tako upamo in načrtujemo… Vsi dogodki bodo izvedeni 
v okviru takrat dovoljenih epidemioloških ukrepov. O pogojih 
za obisk bomo organizatorji karnevala Občina Litija, Zavod 
za kulturo, mladino in šport Litija, Turistično društvo Litija 
in Razvojni center Srca Slovenije obveščali na facebook in 
spletnih straneh. 

obvestiLo o objavi javniH razPisov  
v obČini Litija za Leto 2022

obveščamo vas, da so bili v petek, 21.1.2022 v  
Uradnem listu rS objavljeni naslednji razpisi:

•  ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
2022

•  ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 
/PROJEKTOV 2022

•  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV 
SOCIALNEGA VARSTVA 2022

•  ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV 
/PROJEKTOV 2022

Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so na 
voljo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.  
Dodatne informacije lahko dobite preko epošte:  
marjana.weilgoni@litija.si ter karmen.merela@litija.si. 

urejeno Krajevno središČe  
za MedgeneracijsKo druŽenje  

v gabrovKi
V središču naselja Gabrovka, krajevna skupnost skupaj z Obči-
no Litija, ureja večnamenski prostor. Potem, ko je Občina Litija 
navedeno površino odkupila od zasebnika, je do tedaj neurejen 
prostor, začel dobivati povsem drugačno podobo. Tlakovalo se 
je cca 540 m2 površine z obrobnimi robniki, vgradili so se vsi 
potrebni kanalizacijski vodi z jaški za meteorno vodo in čistilno 
napravo. V nadaljevanju se bo postavila panelna ograja z vrati, 

namestil prodec in položile prane plošče. Prav tako se bosta 
postavili dve klopi ter zasadilo drevo. Na betonsko škarpo se 
bo namestila lesena obloga, ki bo služila kot polica za sedenje.
Vsem uporabnikom želimo prijetno počutje in prijazna druženja!
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Modernizacija javne Poti  
KLeniK – vovše

dedeK Mraz na doLaH
Dedek Mraz je kljub korona časom najmlajše v KS Dole pri Litiji 
obiskal v četrtek, 30. decembra 2021 in jih razveselil z darili. 
Obdaril je 47 otrok od 1 do 7 leta starosti.

dnevi cePLjenja Proti covid-19  
v zd Litija in Po KrajevniH 

sKuPnostiH v Mesecu deceMbru
V času med 19.12. in 23.12.2021 so v občini Litija potekali Dne-
vi cepljenja, ki so se izvajali v prostorih ZD Litija in v petih večjih 
krajevnih skupnostih: Dole pri Litiji, Jevnica, Kresnice, Gabrovka 

in Vače.
Za izvedbo po 
krajevnih skupno-
stih je poskrbela 
mobilna enota ZD 
Litija ter koordina-
torji posameznih 
krajevnih skupno-
stih. Pripravili smo 
letake, ki so jih iz-

obesili v svojem kraju ter poskrbeli za oglaševanje na radijskih 
postajah. Po podatkih ZD Litija je bilo v tem času cepljenih 686 
oseb, od tega 36 oseb s 1. odmerkom, 100 oseb  z 2. odmer-
kom ter 550 oseb s 3. odmerkom proti Covid19.
Občina Litija  in civilna zaščita se iskreno zahvaljujeta predse-
dnikom in koordinatorjem KS, zdravniškemu osebju in gasilcem 
za sodelovanje ter čas, ki so ga vložili v samo izvedbo. Brez 
njihove pomoči nam to ne bi uspelo!

Presenečenje tako za dedka Mraza kot najmlajše in njihove 
starše so pripravili šolski otroci s čudovito igrico Divja Kravica. 
Pod mentorstvom učiteljice Vesne Kores jo je napisala Tjaša 
Vočanec. V njej so nastopili učenci Larisa Rebolj, Klara Tekavec, 
Zoja Vresk, Neža Brinovec, Matija Peruci in Žiga Blaznik. Da je 
razdelitev daril potekala čim hitreje in čim bolj varno, so dedku 
Mrazu na pomoč priskočile živalice iz igrice.
Dedek Mraz se je za pomoč zahvalil KS ter vsem pomočnikom in 
dobrotnikom, ki so prispevali za darila, kot tudi domačemu ga-
silskemu društvu, ki je tudi letos, zaradi zelene zime, priskočilo 
na pomoč s prevozom. Ob zaključku je vsem zaželel vse dobro v 
novem letu in obljubil, da nas drugo leto spet obišče.
Prav poseben občutek je zreti se v otroške oči, ki žarijo od sreče 
in hvaležnosti. In za vse to se je vredno in se ni težko potruditi.

Irena BOSTIČ, KS Dole pri Litiji

Dedek Mraz s pomočniki

Občina Litija je modernizirala odsek v dolžini 720 m, na javni 
poti Klenik Vovše. Poleg asfaltiraja je bila izvedena širitev ces-
tišča, utrditev spodnjega ustroja in ustrezno odvodnjavanje.

vabiLo
»Društvo GEOSS Vas iskreno vabi na praznovanje  
Slovenskega kulturnega praznika na GeoSS-u,  

ki je praznik srčne potrditve, tega, kar smo,  
praznik družine, šole in življenja! 

Vabimo Vas, da ga tudi letos preživimo 
skupaj, na GEOSSu,

V neDeLJo, 6. FebrUArJA 2022,  
ob 15.30, PreD PoMnikoM GeoSS.

Tudi 37. tradicionalna prireditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku bo potekala v skladu z zdravstvenimi 
ukrepi, na prostem, pred pomnikom GEOSS, ne glede 
na vremenske razmere. Letošnji slavnostni govornik bo 
slovenski skladatelj, dirigent, pianist in profesor, moj-
ster Milivoj šurbek. Kulturni program, ki bo posvečen 
222letnici pesnikovega rojstva, bosta z umetniško be-
sedo in s poezijo Franceta Prešerna povezovala člana 
Družinskega gledališča kolenc: Anka Kolenc in Lovro 
Lah.

Glasbeni del programa bo predvidoma dodalo kultur-
no društvo »GrAJSki oktet« iz Tuštanja. Vaše ude-
ležbe se veselimo in si jo iskreno želimo! 

Prisrčno VABLJENI!«

Poziv ProstovoLjceM K 
zagotavLjanju PoMoČi v doMu tisje
Spoštovane občanke in občani!
Ponovno se obračamo na vas, da skupaj poiščemo pro-
stovoljce, ki so pripravljeni svoj dragoceni čas nameniti za 
pomoč pri raznih delih v Domu tisje (pomoč pri negi, v 
pralnici, kuhinji, čiščenju, …).
Prostovoljci naj ne bodo starejši ljudje oziroma tisti, ki 
so v primeru korona virusa v rizični skupini.
Če ste v teh težkih časih pripravljeni pomagati ter dodati 
svoj kamenček v mozaik spopadanja s koronavirusom na 
območju Občine Litija in pomagati pri nemotenemu delu v 
Domu starejših Tisje, vas vabimo, da se prijavite.
Svoje podatke (ime in priimek, telefon, e-naslov) lah-
ko posredujete po e-pošti na obcina.litija@litija.si ali 
pokličete na telefonsko številko občine 01 8963 420, 
vsak dan med 8.00 in 12.00 uro.
Če ste usposobljeni in vam niso tuje veščine iz področja 
zdravstva, sociale in kakršnekoli oskrbe starejših, ste še 
posebno prijazno vabljeni k sodelovanju.
Poznate občutek, ko nekomu polepšaš dan, čeprav se ti na 
prvi pogled zdi, da nisi naredil nič? Tisti občutek zadovolj-
stva, sreče in pristnosti, ko nekomu podariš toplo besedo, 
nasmeh, ko z nekom deliš svoje znanje in, ko nekomu na-
meniš svoj čas in mu priskočiš na pomoč v stiski.
Zdaj je pravi čas, da se dokažemo, da priskočimo na 
pomoč in, da drug drugemu damo več! HVALA za vaš 
odziv!
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vabiLi v zadnje vKLjuČitve neKateriH PrograMov  
na izobraŽevaLneM centru geoss d.o.o.

Na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. že s polnimi koraki hodimo v letu 
2022. Vabimo vas, da v pestre programe zakorakate z nami. Projekta KORAK-
Kompetence za razvoj kariere in Točka SoDELOVANJA se zaključujeta, zato si 
preberite, v katere programe se do njunih zaključkov še lahko vključite.
V okviru projekta KORAK – Kompetence za razvoj kariere, katerega delno fi-

nancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, načrtujemo:
• 40-urni tečaj Digitalno učenje tujega jezika, Angleščina b2 (pričetek 2. februar 2022).
•  60-urni tečaj računalniška pismenost za odrasle (predvidoma v februarju/marcu, uči-

li se boste osnove računalništva, 
seznanitev s programi MS Office, 
epošta, brskanje po spletu, nala-
ganje fotografij ...).

•  40-urni tečaj excel: nadaljevalni 
(predvidoma v februarju/marcu v 
primeru zadostnih prijav).

•  25-urni program knjige so zame 
(bralni klub) (predvidoma v marcu).

V izobraževalne programe se lahko 
vključijo zaposlene in brezposelne 
osebe s prebivališčem ali zaposlitvi-
jo v eni od osrednjeslovenskih regij 
(prednost pri vključitvi imajo starejši od 45 let). 

nadaljujemo tudi z izvajanjem programa socialne aktivacije točka SoDeLoVAnJA in va-
bimo k vključitvi v 5. skupino. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Z izvajanjem novega programa bomo pričeli v 
začetku marca 2022.
Program je namenjen brezposelnim osebam. Vključite se lahko, če ste polnoletna oseba, ki 
ima slovensko državljanstvo ali dovoljenje za stalno bivanje in ste prejemnik denarne socialne 
pomoči in/ali na Zavodu za zaposlovanje vpisani v evidenco kot brezposelna ali začasno neza-
posljiva oseba ali pa ste zaradi kompleksne socialne problematike neaktivni.  
V programu izvajamo aktivnosti za razvoj socialnih spretnosti in veščin, dvig funkcionalnih 
kompetenc in osebnostni razvoj. Spoznali boste delodajalce in različne organizacije iz lokalne 
skupnosti, pridobili delovne izkušnje, nova znanja in veščine ter vzpostavili socialne stike z 
ostalimi udeleženci. 
V program socialne aktivacije se lahko vključite prek enotne točke na Centru za socialno delo 
in Uradu za delo ali kontaktirate izvajalca programa (IC Geoss). Z vključitvijo pridobite denar-
no nagrado (0,80 €/h za dejansko prisotnost v programu), povrnjene imate stroške malice  
(3,70 €/dan ob prisotnosti najmanj 4 ure dnevno) in potne stroške (0,13 €/km ob oddaljenosti 
najmanj 1 km). 
Za vključitev ali več informacij nas pokličite na 031 759 355 ali pišite na info@ic-geoss.
si. Vsi programi se izvajajo na našem sedežu in za udeležbo je obvezno izpolnjevanje 
PCt pogoja.

Jasmina HLAJ in Tjaša DRAGOŠ, 
IC Geoss

(Nadaljevanje s 1. strani) 

o Čarobn(ost)i Litije v Letu dvatisoČenaindvajset
Bil je čaroben mesec, december v letu 2021… Čaroben s spremembami in z vsakodnevnimi no-
vostmi, čaroben v prilagajanju in iskanju rešitev, z srčnim namenom, da bi ohranili občutek pra-
zničnosti in veselja, ki ga prinašajo prazniki. Vsak vložen trud se je poplačal z iskrenim odzivom 
številnih obiskovalcev, ki so ob upoštevanju ukrepov obiskovali dogodke letošnje Čarobne Litije. 
škratova čarobna pot je kar 20 dni navduševala majhne in velike. Po starem mestnem jedru 

Litije so škrati pripovedovali zgodbo o prazničnih prišlekih v 
mestu… Jelenčki, snežaki in drevesni škrati, veliko zanimivega 
je bilo videti v Božičkovi delavnici ter v bližnjih škratovskih hi-
šicah, dišalo je iz kuhinje gospe Božičkove, mnogo nepozabnih 
fotografij je nastalo v prazničnem foto okvirju, največ objemov 
pa je dobilo 9 Božičkovih jelenčkov pred muzejem. Pohval o 
ideji in izvedbi ni manjkalo, zato hvala vsem! Hvala Lekarni Li-
tija in Stari šoli za prostor, Župniji Litija in Stari šoli za elektriko 
ter KSP za pomoč pri prevozih. 
V decembrskem času ne sme manjkati praznično obložena 
miza. V preteklosti je bil na njej obvezen božični kruh-poprt-

nik. Spekli so ga na božični večer in ga pokrili s prtičem. Od tu eno od njegovih imen. Da bi se 
ta tradicija ohranila smo 14. in 16. 12. organizirali delavnici peke poprtnika. Nekaj poprtnikov iz 
delavnice je krasilo izložbo TiC Litija od 22. 12 do 6. 1., kjer so razstavljale tudi gospodinje iz Litije 
in Šmartnega pri Litiji. Hvala vsem za udeležbo na delavnicah in dragocen prispevek k razstavi.
Člani nove Gospel group so v Kulturnem centru Litija, 21.12. navdušili z odličnim in nepozabnim 
koncertom. Pozitivna energija je napolnila dvorano tako močno, da se je razvedelo daleč naokoli, 
zato je v načrtu ponovitev koncerta. 
Bogato obložena božična tržnica je dva dni privabljala obiskovalce, ki so si 
praznike polepšali z domačimi dobrotami. Preko 20 ponudnikov je sodelovalo 
in tako smo letos nadaljevali to prijetno tradicijo božičnega časa. Obiskovalce 
so z ubranim igranjem presenetili harmonikarji Glasbene šole Bučar, veliko 
veselja pa je bilo tudi ob vrtenju božičnega kolesa sreče v otroškem kotičku. 
Hvala sponzorju: Papirnica Maar Litija.
Lepo je videti, kako zažarijo oči najmlajših, ko iz kočije pomaha dedek Mraz. 

Tudi letos so ga konjički popeljali po mestu. Skupaj s spremstvom so kar 
pet kilometrov po litijskih ulicah razveseljevali radovedne gledalce. Hva-
la dedku Mrazu in njegovemu spremstvu, Društvu prijateljev konj Višnja 
Gora ter PGD Litija za prijetno druženje. Hvala Mestni skupnosti Litija za 
donacijo. 
Rudnik Sitarjevec je v zadnjih letih postal zelo 
zanimiva in obiskana turistična točka. Poleg 
mineralov, ki se svetijo vse leto, je bilo v de-
cembrskem času še posebej iskrivo. Obisko-
valci, ki so si poleg naravnih lepot rudnika 
lahko ogledali Mineralne jaslice, ki jih je tudi 
letos postavila Joža Jamšek. 

Čarobnost mineralov so letos obogatili nastopi Ženske vokalne skupi-
ne Lipa Litija ter Mešanega pevskega zbora kUD Jevnica, s prepe-
vanjem v podzemlju našega rudnika. Odlični odzivi in navdušenje! 
Posebno doživetje pa so za številne obiskovalce pripravili člani Gleda-
liške skupine in Mešani pevski zbor Miha Vahen kUD Jevnica, ki so že drugič uprizorili žive 
jaslice pred rudnikom SItarjevec. božična zgodba je zaživela skozi igro in petje ter poslušalce 
ponesla v čas pred več kot dvatisoč leti. Hvala za pomoč KSP Litija, Smrčkovemu brlogu in do-

mačiji Šteful. Zaradi dobrega odziva so Božično 
zgodbo ponovili tudi 2. januarja 2022. 
Čarobna Litija 2021 ostaja zapisana v lepem 
spominu. Čeprav v okrnjeni izvedbi v primerja-
vi z letom 2019, smo se naučili veliko novega, 
saj nas nenehno prilagajanje novim situacijam 
vedno postavlja pred nove izzive. Ampak, ker 
smo ZKMŠjevci polni idej in odličnega sodelo-
vanja z društvi in drugimi organizacijami, vedno 
najdemo pot do rešitev, saj sledimo našemu po-
slanstvu, da delamo za dušo in dobro počutje 
naših obiskovalcev. Včasih je to umetnost, vča-
sih pogled v zgodovino, pa nepozabni projekti z 

mladimi ter odkrivanje športnega duha in še marsikaj! Le kaj lepega nam bo prineslo leto 2022? 
Pustimo se pozitivno presenetiti! Zato vas na naše dogodke vabimo tudi v novem letu! 

Dogodke Čarobne Litija je omogočila Občina Litija, organizator vseh dogodkov ZKMŠ Litija

PovezujeMo Litijo – PoveŽiMo sLovenijo!
8. januarja je minilo že 33 let od ustanovitve podružnice Slovenske 
kmečke zveze (SkZ) – predhodnice Slovenske ljudske stranke (SLS). 
Že ob ustanovitvi je bila osnova za naše delo sodelovanje in povezovanje, 
saj smo sledili želji, da se s korektno tekmo idej lahko razvije demokratičen 
in ustvarjalen naboj med prebivalci naše občine. Prav občinska organizacija 
Slovenske ljudske stranke v Litiji, je bila svojevrsten fenomen tudi v sloven-
skem prostoru, saj je redno dosegala izjemne rezultate, ki so se odražali tudi 

na vsakokratnih volitvah. Ta rezultat je bil posledica tega, da smo se znali poslušati in skušali 
skupaj iskati rešitve, ne glede na to, da država ni bila nikoli radodarna do našega lokalnega okolja. 
To dejstvo je podkrepljeno s trditvijo, da sodelovanje na listi Slovenske ljudske stranke, nikoli ni 
bilo pogojeno s člansko izkaznico, temveč z resnim, iskrenim, odkritim in pravičnim pogledom 
posameznika na sodelovanje. Poleg moje malenkosti, ki sem odbor SLS v Litiji vodil v začetnem 
obdobju, je od leta 2003 do leta 2013 to delo izjemno uspešno nadaljeval Gvido Kres, ki je bil 
tudi poslanec Državnega zbo-
ra RS v mandatnem obdobju 
2008–2011. Od leta 2013 dalje 
pa občinski odbor SLS priza-
devno in zavzeto vodi Lijana 
Lovše – dolgoletna podžupanja 
občine Litija, ki zna povezova-
ti in spodbujati k sodelovanju 
različne skupine civilne družbe 
in posameznike. V sodelovanju 
z vsemi občankami in občani 
tako občina Litija stopa po poti 
trajnostnega in enakomernega 
razvoja. Vesel sem, da demo-
grafski podatki jasno kažejo na 
enakomerno rast prebivalstva 
(0,25 % letno povišanje števila 
rojstev in 0,24% dodatna letna rast zaradi priseljevanja). Izredno pomembno je, da se ti pokaza-
telji ne odražajo le v zahodnem delu občine Litija, temveč tudi na vzhodnem delu naše geograf-
sko obsežne občine. Vsakoletna vlaganja v izgradnjo in obnovo šol, vrtcev, izgradnja optičnega 
omrežja, pospešena modernizacija cestne infrastrukture ter širitev vodovodnega omrežja in dru-
ge komunalne servisne dejavnosti; tudi uspešno izvajanje zimske službe in podobno….., so prav 
gotovo pomembni dejavniki, ki prispevajo k temu, da je občina Litija zanimiva in perspektivna 
občina v SRCU SLOVENIJE.
Prepričan sem, da so bila in so še vedno, naša prizadevanja za POvEzOvanJE in SODELOvanJE 
za SKuPnO DObRO prava pot. Prav te naše izkušnje in pot po kateri smo stopali teh 33 let, 
so najboljša iztočnica, podlaga in hkrati popotnica novemu nastajajočemu gibanju PoVeŽiMo 
SLOvEnIJO, ki je pravi odgovor na sedanjo slovensko razdvojenost.  Franci ROKAVEC 

Obisk občinskih odborov SLS Litija in Šmartno pri Litiji v Strasbourgu.

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

Družinsko gostišče 
oD leta 1963.

 traDicionalna Domača  
slovenska hrana.

Iz domače kuhinje postrežemo sezonsko 
obarvane jedi, postrvi, domače malice, 
kosila, pizze iz dolgo vzhajanega testa  

in torte, ki jih izdelujemo sami.  
V sezoni svežega sadja izdelujemo 100% 

sadni sladoled brez umetnih dodatkov.

Hrano vam pripravimo  
tudi za s seboj!

Gostišče je primerno za zaključene 
skupine, imamo urejeno veliko parkirišče 

in zunanje otroško igrišče.
  

V sklopu gostišča je 7 sob  
za prenočitev (TV, lastna kopalnica,  

fen, WiFi, itd.).

V neposredni bližini se 
nahaja šola jahanja, 

okolica je primerna za 
sprehode ali pohod na 
bližnje hribe, ribolov in 

kolesarstvo.

Priporočamo 
rezervacijo! 

OdprtO od torka do 
sobote, izven tega  

po dogovoru.

Gostišče Kimovec
Nataša Kimovec s.p.

Zgornji Hotič 15, 1270 Litija
+386 1 89 89 028, 
natasa.hotic@gmail.com
gostiscekimovec.com

Gostišče Kimovec
Nataša Kimovec s.p.

Zgornji Hotič 15, 1270 Litija
+386 1 89 89 028, 
natasa.hotic@gmail.com
gostiscekimovec.com
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šola s ♥ je osnovna šola gradec!
Preden so se šolska vrata za 
preteklo koledarsko leto zaprla, 
sta v okviru projekta Generacije 
generacijam in skupine prosto-
voljcev OŠ Gradec potekali dve 

dobrodelni akciji: božičkova pošta (pisma na-
menjena starostnikom, kjer je za vsako prispelo 
pismo Pošta Slovenije del sredstev namenila 
Humanitarčku  projekt Vida), in akcija zbiranja 

hrane za zapuščene živali. 
Zbrali smo preko 250 pi-
sem in voščil za Božičk-
ovo pošto ter nekaj škatel 
hrane, ki jo v teh dneh vo-
zim naokrog do zavetišč 
in društev za živali ter do 
hraniteljev prostoživečih 
muc.
Naj vam v imenu vseh, ki 
jim je bila naša pomoč 
namenjena, ter v svojem 

imenu zaželim zdravo, mirno ter prijazno novo 
leto in še enkrat iskrena hvala za vaša odprta 
srca, podporo in pomoč. Srečno! ❄ ❄ ❄
Aleksandra KRNC, vodja projekta Generacije ge-
neracijam in mentorica prostovoljcev OŠ Gradec 

nagrajenke mednarodnega natečaja 
"Po Fabianijevih poteh"

Ko so bile naše letošnje šestošolke Manca bo-
kal, emma Mehić (ki je sedaj na drugi šoli) 
in kaja rosshaupel četrtošolke, letošnje 
sedmošolke nika Godec, kaja Vozelj in tisa 
Zupančič pa petošolke na POŠ Jevnica, so 
pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost  
v objektiv lovile 
kulturno dediščino 
svojega domačega 
kraja. Glavna motiva 
sta bila leseni most 
čez Savo in Rusova 
hiša, v kateri je bila 
prva jevniška šola, 
sedaj pa nam tako 
rekoč razpada pred 
očmi. Most, ki prav 
tako nosi zgodovin-
sko vrednost, je bil 
pred nekaj leti ob-
novljen in nam še 
danes služi za preč-
kanje Save.
Fotografije deklet 
so prepričale komi-
sijo mednarodnega 
geografskolikov -
nega natečaja Po 
Fabianijevih poteh, 
ki daje poudarek 
prostorskemu obli-
kovanju.

Dr. Bea Tomšič Amon je v utemeljitvi med dru-
gim zapisala: Marsikdo misli, da v starih, dotra-
janih objektih ni moč najti nič lepega. Ravno v 
tem je lepota,  
da ozavestimo 
dolgoletno življe-
nje arhitekturne-
ga objekta, plasti 
zgodovine objek-
ta, ki se nalagajo 
tam, kjer se del 
zruši, kjer omet odpada in lušči zadnja plast bar-
ve. Misel na to, kako je objekt služil našim pred-
hodnim generacijam, je znak lepega, ki nas veže 
skozi zgodovino skupnega življenjskega prosto-
ra. Včasih je težko učence nagovoriti o tem, saj 
izkušnja, ki jo imajo v današnjem času, govori 
o kratki dobi življenja vsega, kar uporabljamo v 
vsakdanjem življenju, od mobilnega telefona in 
oblačil do vrste učbenikov. Zato je vzgojna plat 
te likovne naloge še kako pomembna.
Lahko se samo strinjamo in čestitamo vsem 
nagrajenkam srebrne kolekcije!
  Petra PROSEN

unikatni slovenski grbi
V sklopu dejavnosti ob obeležitvi 30letnice 
naše države so učenci 7. in 8. razredov OŠ 

Gradec nekaj mesecev izde-
lovali slovenski grb. Z mnogo 
potrpežljivosti, spretnosti in 
časa so grbe »narisali« z žeblji, 
»pobarvali« pa s prejicami, ki 
jih je prijazno donirala gospa 

Maja Štefančič Hribar iz družinskega podjetja 
Huda volna, za kar se ji najlepše zahvaljujemo. 
Nastalo je lepo število unikatnih grbov za vse 
matične učilnice predmetne stopnje ter ravna-
teljevo pisarno. Učenci so jih slavnostno izobe-
sili na zadnji delovni dan pred decembrskimi 
prazniki, ko v šolah obeležujemo tudi dan sa-
mostojnosti in enotnosti. Mentorica Ana TORI

obisk dedka Mraza v Hotiču
Letos mi ni ponagajal sneg, ki bi ga s težavo 
premagoval s svojimi sanmi, ampak mi je po-
nagajala teta Korona. Vseeno pa sem združil 
moči in se v sodelovanju s KS Hotič, Podru-
žnično šolo Hotič in z vrtcem Taček odločil, da 
obiščem otroke iz Hotiča in okoliških krajev. 
Dogovoril sem se s strokovnim osebjem Podru-
žnične šole Hotič in dan pred novoletnimi po-
čitnicami pustil darila vsem šolskim otrokom v 
šoli. Ostali otroci so svoja darila lahko prevzeli 
v gasilskem domu. V upanju, da bo leto 2022 
drugačno, da se bomo lahko družili in da bomo 
še tako dobro sodelovali s KS Hotič, se bom 
potrudil in vas obiskal. Za konec pa naj vam 
povem še majhno skrivnost. Ker vem, da smo 
lani imeli malo zimskih radosti, sem teti Zimi 
naročil, naj vam pošlje zvrhan koš snega. Se že 
veselim decembrskih dni v letu 2022.
Vaš dedek Mraz  V imenu dedka Mraza 

zapisala Mateja NOVLJAN.

OSnOvna šOLa GradeC

gLasbena PravLjica »radovedna PiKaPoLonica«
V glasbeni šoli Litija  Šmartno smo pred kratkimi posneli glasbeno 
pravljico »Radovedna pikapolonica«, ki jo je napisala naš profeso-
rica Polona Demšar. Pravljica govori o pikapolonici, ki si je želela 
spoznati zimo.

Vsakoletna tradicija je, da glasbeno predstavo pripravimo z učenci inštrumentov in na njo v začet-
ku decembra povabimo vrtce iz občine Litija in Šmartno pri Litiji. Ker pa letos zaradi epidemiolo-
ških razmer to ni bilo mogoče, smo jo posneli. Odziv nanjo je odličen, saj v sami pravljici, poleg 
zanimive zgodbe nastopajo še inštrumenti, ki jih poučujemo v naši glasbeni šoli.

Vabljeni k ogledu, na naši spletni strani 
www.gslitijasmartno.si 

Brigita ŠULER,  
ravnateljica GŠ Litija  Šmartno

srečanje učencev in učiteljev Podružnice s prilagojenim programom  
s predstavnicama območnega združenja rK Litija

V torek, 21. 12. 2021 sta nas obiskali 
predstavnici območnega združenja RK 
Litija. Tradicionalno so se predstavniki 
območnega združenja RK Litija udele-
ževali našega prednovoletnega sreča-

nja v šoli. Glede na trenutne razmere smo kratko a 
prijetno druženje izvedli kar pred našo šolo. 
Za vse naše učence so v združenju pripravili darila, 
donirali v šolski sklad 150 eur za potrebe učencev 
iz socialnoekonomsko šibkejših družin in prispevali 
nekaj hrane za pouk gospodinjstva.
Ravnatelj se je v imenu učiteljev, učencev in njihovih staršev zahvalil ter jima v spomin in zahvalo 
podaril ročno izdelana darila naših učencev in učiteljev. Robert FARIČ

Prispevek 1000 eur občine Litija in društva litijskih kolesarjev  
tempomat v šolski sklad

V nedeljo, 19. 12. 2021 so člani društva litijskih 
kolesarjev Tempomat ob pomoči občine Litija pri-
pravili obdarovanje najmlajših občanov in slovesen 
mimohod Božička. 
Ob tej priliki so povabili tudi pomočnika ravnatelja 
Roberta Fariča, da bi mu slovesno izročili donacijo 
v višini 1000 eur za šolski sklad Podružnice s pri-
lagojenim programom. Na ta način so prisluhnili 
prošnji za pomoč pri izvedbi širokega vzgojnoizo-
braževalnega programa za vse učence, še posebej 
za tiste, ki jim starši ne morejo omogočiti sodelo-
vanja pri plačljivih aktivnostih.

Vsem donatorjem šolskega sklada se iskreno zahvaljujemo.  Alenka VIDGAJ

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

rusKi teden
V tednu pred novoletnimi počitnicami je na Gimnaziji Litija potekal ruski 
teden za dijake 3. letnikov. Pridružile so se nam še štiri devetošolke z oš 
Gradec in oš Litija.
V treh dneh smo 18 šolskih ur namenili spoznavanju Rusije, njene politične, kul-
turne podobe in geografske podobe, se seznanili z rusko likovno umetnostjo in 
jezikom ter osnovami sporazumevanja.

Pod okriljem profesorice Ane črne smo se naučili pisati rusko abecedno pisavo cirilico, ki jo za 
zapis uporablja več slovanskih jezikov, med 
njimi tudi nam bližji srbski. Ruščina uporablja 
nekoliko spremenjeno cirilico, sestavljeno iz 
33 znakov. Ruski jezik je zanimiv, nekatere 
besede so podobne slovenskim, nekatere 
prav prav nič. Ko smo usvojili abecedo in 
izgovorjavo črk, smo na glas prebrali rusko 
ljudsko pravljico o dedku in repi. Med mno-
gimi besedami, ki smo se jih naučili, je bila 
meni najljubša beseda linejka, ki pomeni 
ravnilo. Profesorica Črne nam je med urami 
osnov sporazumevanja prinesla in predstavi-
la še tradicionalno brezalkoholno rusko pija-
čo, imenovano kvas, ter čokoladne ploščice, imenovane ptičje mleko. 
Več o kulinariki smo izvedeli tudi od profesorice Urške Pišek, ki nam je poleg ruske kuhinje pred-
stavila še običaje, zgodovino – najbolj zanimivo je bilo predavanje o Petru Velikem in njegovem 
davku na neobrite brade – ter predavanje o Tolstoju v okviru ruske literature. Pri uri ruske likovne 
umetnosti, ki jo je vodila profesorica Maria Primožič, smo virtualno obiskali ruski državni muzej 
Ermitaž v Sankt Peterburgu in izvedeli, da tam prebivajo tudi mačke čuvajke, ki skrbijo za regula-
cijo mišje populacijo v muzeju. Rusko tematiko smo ujeli tudi na novoletne voščilnice, ki smo jih 
ustvarili v okviru ruskega tedna. 
Profesor sociologije Jernej Podgornik nam je predstavil politično okolje Rusije. Pogovarjali smo 
se o vzponu Vladimirja Putina na predsedniški položaj, njegovi karizmatični oblasti in o zunanji 
politiki Rusije. Podali smo se na virtualno potovanje s transsibirsko železnico od Moskve do Pe-
kinga, ki je dolga dobrih 9000 kilometrov in se razteza čez 8 časovni pasov. Profesorica geogra-
fije tanja boltin nam je razkrila vrsto ruskih naravnih znamenitosti. Izvedeli smo več o življenju 
v najhladnejšem kraju v Evropi, mestu Omjakon, ki leži v pokrajini Jukatiji. V tem mestu so bile 
izmerjene temperature do 71,2°C. Od zanimive ruske pokrajine smo se podali še v vesolje. Pro-
fesor fizike Miha Medvešek nam je pripravil zabavno družabno igro, s katero smo spoznali ruske 
astronome in rusko odkrivanje vesolja.
V ruskem tednu smo se naučili marsikaj novega, poleg vsega pa je bil sproščeni teden pouka 
popoln prehod v praznični čas pred začetkom novega leta.  Lucija Kolander, 3. a

ProjeKtni dan
Na predbožični in zadnji šolski dan v 
letu 2021 smo dijaki Gimnazije Litija 
organizirali projektni dan. Spoznavali 
smo Evropsko unijo in njene članice 
ter izdelali plakate na temo kulinarike 
evropskih držav in predstavili zname-
nitosti nekaterih članic Evropske unije. 
Dijaki smo bili motivirani tudi s tekmo-
vanjem, ki je potekalo vzporedno in 
nam je ob koncu prineslo tri zmagoval-
ne skupine, ki so na najbolj inovativen 
ter kreativen način izdelale plakate. 
Oblikovali smo še informacijsko točko 

EU, kjer so predstavljene glavne institucije in organi Evropske unije ter vstopi v zvezo posameznih 
držav, izdelane plakate pa smo razobesili po šoli. 

boŽiČni sejeM
23. decembra smo se dijaki drugega letnika, ki obisku-
jemo izbirni predmet podjetništvo, udeležili božičnega 
sejma. S pripravami smo zaželi že mesece prej, ko smo 
mladi bodoči podjetniki v skupinah združili svoje zamisli 
in s skupinskim delom tudi oblikovali lastne izdelke.
Naš cilj je bil v kupcih zbuditi zanimanje za povsem vsak-
danje izdelke iz naravnih materialov, ki pa v sebi nosijo 
našo zgodbo. Prodaja je bila uspešna, najpomembneje 
pa je, da smo pridobili zelo uporabne izkušnje o proi-
zvodnji in prodaji izdelkov. Spoznali smo moč skupin-
skega dela in sodelovanja ter neposredne komunikacije  
s kupci.
 Ožbej Sakač, 2. a+
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iskreno se trudim, da bi vsem omogočili 
boljše življenje

Janez Beja je človek, ki pravi, da ne obljublja, česar ni mogoče realizirati. Je vztrajen in srčen pri 
tistih zadevah, v katere brezpogojno verjame. Je dober poznavalec slovenske kmetijske politike in 
borec za boljši položaj podeželja, srednjih, malih kmetov in lastnikov gozdov, ki so pogosto  
spregledani in izrinjeni zaradi interesa velikih in vplivnih.

kako bi se na kratko predstavili?
Star sem 52 let in živim na Konjšici, ki se nahaja na 
skrajnem vzhodu občine Litija. Z veseljem povem, da 
sem skoraj 30 let poročen, oče treh otrok, imam pa 
tudi že vnuka. Z ženo živiva in delava na strmi hribovski 
kmetiji, ker pa samo kmetija žal ne omogoča dostojne-
ga življenja, sem zaposlen tudi v podjetju.

kolikor sem seznanjena, ste politično aktivni, seveda 
na različnih nivojih?

Ko sem stopal v politične vode, sem to naredil zaradi 
družbenega interesa in se niti približno nisem zavedal, 
da me bo politika spremljala kar 33 let. Bolj preprosto 
bi dejal, da se zavzemam in borim za boljši jutri kra-
jevne skupnosti, občanov ter še posebej kmetov in 
lastnikov gozdov. Lahko bi rekel, da vse svoje življenje 
zagovarjam šibkejše in tiste, ki so v večini prime-
rov zapostavljeni, pozabljeni ali diskriminirani. Če 
naštejem samo nekatere svoje aktivnosti, bi vsekakor 
začel z vodenjem krajevne skupnosti, bil sem v nadzor-
nem odboru občine Litija, kar nekaj časa sem predsed-
nik območne enote KGZS Ljubljana, sodelujem v različ-
nih organih KGZS, sem predsednik Sveta za omejene 
dejavnike kmetovanja pri kmetijskem ministru, hkrati 
pa sem tudi predsednik občinskega odbora Nove Slo-
venije v Litiji.

"Navdušen sem nad ministri iz NSi, 
saj imajo ogromno za pokazati."

kaj pa bi izpostavili kot vaše dosežke?
Najbolj se spomnim na tiste dosežke, ki sem jim na-
menil veliko energije, časa in tudi ogromno prevoženih 
kilometrov za različne sestanke in usklajevanja. A pra-
ksa kaže, da je vztrajnost poplačana. V času mojega 
predsedovanja KS Konjšica smo tako asfaltirali skoraj 
7 km lokalne ceste, začeli graditi vodovod Konjšica, 
vključno z vrtino. Moj največji dosežek v vlogi predse-
dnika KS pa je bila izvedba internega referenduma, na 
osnovi katerega smo ustanovili krajevno skupnost 
konjšica.

Zelo aktiven sem bil v nadzornem odboru občine Litija, 
kjer sem večkrat prišel navzkriž z županom, čeprav sva 
bila takrat še v isti stranki, ki sva jo skupaj z ostali-
mi iskrenimi člani začela graditi še v starem nedemo-
kratičnem režimu. Motilo me je, da župan in občinska 
uprava denar občanov namenjata za zadeve, ki so same 
sebi namen, namesto da bi gradili vrtce, šole, vodovo-
de, ceste. Seveda pa sem že vrsto let aktiven tudi kot 
predstavnik ter zagovornik kmetov in lastnikov gozdov. 
Naj omenim, da je ministrstvo za kmetijstvo sprejelo in 
realiziralo mojo idejo o podpori manjšim kmetijam. Kot 
dosežek ocenjujem tudi to, da sem z ogromno energi-
je uspel iz zakona o gozdovih izločiti besedilo, ki je 
predvidevalo odškodninsko odgovornost lastnikov 
gozdov. Bil sem pobudnik za ustavno presojo o vred-
notenju kmetijskih in gozdnih zemljišč in se z veliko 

vnemo zavzemal tudi za bolj pošten zakon o katastr-
skem dohodku. Bil sem tudi pobudnik, da se razvelja-
vi nepremičninski zakon, ki bi bil za lastnike gozdov 
in kmete poguben. Ker sem zadnje obdobje zelo vpet v 
pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike, 
sem kot predsednik Sveta za omejene dejavnike kme-
tovanja, ki je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, 
dosegel korenite spremembe na tem področju. Z vztraj-
nostjo in argumenti smo uspeli pridobiti dodatnih 32 
milijonov evrov za področje OMD in gozdarstva. Toliko 
v vseh dosedanjih letih še ni bilo narejenega za sredn-
jega in malega kmeta. Vse je šlo za velike kmete, ki jih 
v Litiji ni in za nekaj posvečenih vplivnežev, skratka, 
delilo se je »po vezah«. Seveda pa je bilo tudi nemalo 
zakonov, uredb, odlokov, pri katerih so se moji predlogi 
upoštevali ali pa so bili delno vključeni v vsebino leteh.

"Zagovarjam šibkejše in tiste, ki so  
zapo stavljeni, pozabljeni ali diskriminirani."

Vaše angažiranje in rezultati so res zavidanja vredni. 
kako vam vse to uspeva? 

Ko se ozrem nazaj, se je res nabralo kar nekaj dosež-
kov. Za temi uspehi se res skriva nešteto ur in kilome-
trov, a predvsem gre tu za prostovoljno delo, pri kate-
rem je največje plačilo to, da ti uspe uresničiti nekaj, 
kar je v korist širše skupnosti. To človeku daje moč in 
energijo za nove podvige ter premagovanje težav in iz-
zivov. Zavedam se, da vsega tega ne bi mogel narediti 
brez podpore družine in brez pravih ljudi v moji bližini, 
ki so mi priskočili na pomoč. Še predobro se zavedam, 
da sam ne moreš veliko postoriti, lahko pa si dober 
vodja oziroma organizator in potem tudi vsi okoli tebe 
poprimejo za delo. 

koliko časa pa vam ob službi potem sploh ostane za 
delo na kmetiji?

Delu na kmetiji sem zavezan že vse od svoje mladosti, 
saj sem kljub možnosti, da nadaljujem šolanje, spre-
jel odločitev, da ostanem na kmetiji in hkrati skrbim 
za bolnega očeta in mamo. Ker imamo zelo težke ob-
delovalne pogoje za kmetovanje, je ogromno ročnega 
dela, in seveda je na takšni kmetiji vedno premalo rok 
za delo. A ko družina stopi skupaj in se delo malo po-
razdeli, je veliko dobre volje in je vse lažje. Tako da za-
enkrat na srečo še vse zmoremo.

omenili ste, da ste predsednik občinskega odbora 
nove Slovenije v Litiji. kakšni so tam vaši cilji in ak-
tivnosti?

V stranki NSi se počutim zelo dobro. V njej sem zelo 
aktiven in hkrati ponosen, da me je predsednik nSi 
Matej tonin zelo hitro vključil v delovanje, tako da lah-
ko sodelujem s svojim znanjem tudi v izvršilnem od-
boru in svetu stranke NSi. Na lokalnem nivoju vodim 
odbor NSi Litija in ocenjujem, da zadnja tri leta zelo 
dobro delamo, saj se nam ljudje na novo priključuje-
jo. Pravijo, da prepoznajo v nas in stranki NSi ljudi, ki 
se znajo in zmorejo pogovarjati, poslušati in kar je naj-
bolj pomembno, tudi slišati. Želel bi si, da bi imeli več 
sredstev, da bi se lahko še bolje predstavili. Pa vendar 
nas ljudje kljub temu prepoznavajo in vidijo, da delamo 
dobro in s poštenimi nameni za dobro vseh občank in  
občanov.

Se pa vaša politična pot ni začela v nSi …
Res je, priznati moram, da sem bil dolgo član druge 
stranke. In ko sem začel opozarjati na napake in ne-
pravilnosti, sem bil kar na enkrat zelo moteč dejavnik. 
Veste, jaz ljudi, ki jih spoštujem, spoštujem iskreno in 
ne iz strahu. V svoji dolgoletni politični karieri pa sem 
srečal kar nekaj ljudi, ki spoštovanje do t. i. avtoritet 
izkazujejo iz strahu oziroma koristi. To je za mene nekaj 
najbolj pritlehnega. Zaradi tega sem našel novo okolje 

za svoje delovanje in prizadevanja. Zame se je v NSi 
začela nova, svetlejša zgodba in bolj demokratična pot, 
ki mi je zelo pisana na kožo. 

Leto 2022 je leto številnih volitev. kako gledate na to 
in kje se vi vidite na volitvah?

Letošnje leto bo res leto volitev in sprememb. Malo 
sem razočaran nad volivci, da sami sebe premalokrat 
vprašajo, kaj je posamezna stranka, minister, posla-
nec, kandidat naredil za državo oziroma lokalno sku-
pnost. Žalosti me tudi, da se dobro delo kandidata, 
stranke, poslancev in ministrov na volitvah skoraj ne 
nagradi. Sam sem zelo navdušen nad delovanjem 
ministrov nSi, saj imajo v le dveh letih ogromno za 
pokazati. Dokazali so, kaj vse je mogoče, če so pravi 
ljudje na pravih mestih. Končno spet gradimo domove 
za starejše, gradimo tretjo razvojno os, naše delo se 
opazi na lokalni ravni, kar pa se je nenazadnje pokaza-
lo tudi v naši občini, kajti končno bomo pričeli z izgra-
dnjo obvoznice v Hotiču, prej pa se ni dalo desetletja 
nič premakniti. Smo pa v naši občini žal prikrajšani še 
za veliko drugih stvari. Poglejte, podružnična šola Ho-
tič še kar naprej čaka in propada, vrci, vodovodi, da 
ne omenjam katastrofalne ceste v Litiji in še bi lahko  
našteval.

To kaže, da ni bilo prave politične volje. Na državni rav-
ni se je sedaj to spremenilo. Seveda sem naštel samo 
nekaj primerov, s katerimi sem želel ponazoriti, da se 
da, če so pravi ljudje na pravih mestih. Sprašujete, kje 
se vidim sam. Odgovor je zelo preprost. Še naprej in 
s takšno energijo, navdušenjem in željo bom deloval, 
da bi nam bilo vsem boljše. Zagovarjal in podpiral bom 
dobre ideje ter se zavzemal za institucije, državljane in 
občane, da bomo lahko optimistično gledali v prihod-
nost in se razvijali.

Za konec nam prosim povejte, kakšen je vaš moto pri 
vseh dejavnostih, v katere ste vpeti.

Kljub vzponom in padcem, predvsem pa nenehnemu 
metanju polen pod noge, sem z leti prišel do spoznanja, 
da če delaš dobro in pošteno, ti tudi polena ne pridejo 
do živega. Pregovor pravi: kar te ne zlomi te utrdi. 
Hvala Bogu nimam nahrbtnika, ki bi me bremenil. Sem 
pa zadovoljen, da imam okoli sebe odlične, srčne ljudi 
in obilo dobre življenjske energije.

Intervju: Lucija BOŠEVSKI
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otrošKe 
Matineje

ob sobotah, ob 10. uri v 
kulturnem centru Litija
V novem letu 

vas na prvo predstavo vabimo v 
soboto, 22. 1.2022 ob 10. uri, ko 
si bomo ogledali predstavo Junaški 
Jelen v izvedbi Gledališča Kolenc.
Februarja pa bo na ogled predstava KRPANOV 
MARTIN v izvedbi Teatra Cizamo in sicer v so-
boto, 12.2. ob 10. uri! Predstava je namenjena 
otrokom starejšim od 4 let. 
Dve zabavni in zelo poučni predstavi zato lepo 
vabljeni! 
Cena vstopnice je 4€. Več o predstavah izveste 
na: https://www.kclitija.si/otroskematineje/ 
ali spremljajte naš Facebook Kulturni center 
Litija. 

Čarobno vesoLje
razstava Društva zasavskih klekljaric Sr-
čev ke – do 17. januarja dalje v avli kultur-
nega centra Litija
Članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke, 
so se zazrle v naše prostrano vesolje in se 
odločile, da bodo naredile čipke  horoskope. 
Čipke so narejene po vzorcih različnih avtoric 
iz skoraj cele Evrope. Prav tako bodo na ogled 
ozvezdja, katera pokri-
vajo nebo med Savo in 
Savinjo. Ideja za pro-
jekt »Ozvezdja« pa je 
nastala na pohodu po 
Orionovi poti, ki pote-
ka v okolici Jurkloštra. 
Orionova pot je spel-
jana po sledeh staro-
davnih kultur skozi kra-
je in predele, za katere 
pater dr. Karel Gržan v 
knjigi »V znamenju Oriona« sklepa, da je bilo 
tam megalitsko svetišče, »središče sveta« v tri-
kotu med Savinjo, Savo in Sotlo.
Osem ozvezdij je nastalo po avtorskih vzorcih 
članic Društva zasavskih klekljaric Srčevke. 
Prisrčno vabljeni na ogled razstave v avlo Kul-
turnega centra Litija vse do konca marca. 

gLedaLišKi abonMa  
in izven

tUtošoMAto: PreDStAVA oDPADe, Pre-
StAVLJenA nA noV terMin, o kAtereM 
boSte obVeščeni!

PribLiŽevanja
Gost tone PArtLJič – PoneDeLJek, 31. 
JAnUAr ob 19. Uri – kulturni center Litija 
Na naše povabilo se je z veseljem odzval, slo-
venski pisatelj, dramatik, scenarist, komedio-
graf in še marsikaj, g. Tone Partljič, ki velja za 
enega najbolj vsestranskih slovenskih literar-

nih ustvarjalcev in je 
za svoje ustvarjalne 
dosežke prejel šte-
vilne nagrade. Leta 
1965 je diplomiral 
na Pedagoški akade-
miji v Mariboru, bil 
je dramaturg v Dra-
mi Maribor, pa tudi 
umetniški vodja, naj-

prej v MGL, potem pa še v ljubljanski Drami. 
Dvanajst let je bil poslanec Državnega zbora. 
V večini ga poznamo kot satirika in humorista, 
zato bo srečanje z njim zagotovo zanimivo. Z 
njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

vabLjeni na Ponovitev 
veČera ČrnsKiH duHovniH 

PesMi z zasedbo  
gosPeL grouP

GoSPeL GroUP, katere člani večinoma 
izhajajo iz litijske in šmarske občine vas vabijo 
na ponovitev koncerta, ki bo v soboto, 12. 
februarja, ob 19. uri v kulturnem centru 
Litija. Sami prekaljeni glasbeniki in pevci, za 
katerimi je že dokaj velika kilometrina in imajo 
radi glasbo različnih zvrsti. Ljubezen do glasbe 

jih je skozi leta združevala v neštetih zasedbah, 
zdaj pa so za vas pripravili navdušujoč večer 
črnske duhovne glasbe, ki ga dolgo ne boste 
pozabili. 
člani zasedbe: Andrej Štritof, Benjamin Fele, 
Marko Kolšek in Vid Sinigoj - vokal 
Jože Mahkovec – bobni, Toni Povše – klavir, or-
gle Hammond 
Brezplačne vstopnice lahko rezervirate na: pri-
reditve@kclitija.si
Vstop v Kulturni center Litija je možen ob izpol-
njevanju pogoja PCT – od 12 leta dalje (+ os. 
izkaznica ter maska).
O vseh spremembah vas bomo obveščali na 
naši spletni strani, zato nas spremljajte na: 
kclitija.si in na našem facebook Kulturni center 
Litija! 

novo Leto v MestneM 
Muzeju Litija

KuLInaRIKa 
Ob KOnCu In 
ZAčetkU LetA
Leto 2021 smo za-
ključili s hrano: z 

delavnicama peke božičnega kruhapoprtnika 
14. in 16. decembra in razstavo poprtnikov v 
izložbi TIC Litija. Temi hrane se ne bomo odpo-
vedali tudi v začetku leta.
V četrtek, 20. januarja ob 18. uri, vas vabimo 
v družbo arheologinje dr. Kaje Stemberger 
Flegar, kjer se bomo na predavanju spoznali z 
antično rimsko kuhinjo. Mislite, da rimska ku-
linarika ne vpliva na to, kaj danes radi jemo? 
Prepričajte se! Lepo vabljeni!

dan odPrtiH vrat-KuLturni 
PrazniK 8. Februarja

Na Prešernov dan vse kulturne ustanove v Slo-
veniji na široko odpremo svoja vrata. Izjema 
sta zadnji dve leti. Žal tudi letos naše načrte 
krojijo ukrepi.
Ob 10. in 11. uri dopoldne in ob 14. 00 in 15. 00 
uri popoldne vas vabimo v naš muzej. V izogib 
prevelikemu številu ljudi vas prosimo, da svoj 
obisk najavite na 070 430 202 ali na mestni-
muzej@zkmslitija.si. 
Na ogled bo naša prenovljena razstava o naši 
reki Savi in dejavnostmi povezani z njo:
Sava  sledi časa v rečni strugi. 
Vabljeni k ogledu tudi ostalih stalnih razstav 
našega muzeja in dveh začasnih razstavi Dru-
štva LILA, in sicer Portreti ter likovna razstava 
Kako so včasih živeli ob reki Savi. Veseli bomo, 
če se boste odločili praznični dan preživeti v 
naši družbi!

PredPustno Predavanje
MASke, kArneVALi in tUriZeM, četrtek 
17. 2. ob 18. uri
Predavanje bo usmerjeno v širše razumevanje 
tradicionalnih pustnih in karnevalskih tradi-
cij, tako na nacionalni, kot mednarodni ravni. 
Predstavljen bo fenomen mask in maskiranja 
skozi zgodovino in v različnih kulturnih okoljih, 
izpostavljene bodo temeljne razlike v razume-
vanju tradicionalne pustne in karnevalske kul-
ture, predavatelj bo spregovoril o priložnostih 
in nevarnostih povezovanja kulture mask in 
maskiranja s turizmom, v sklepu pa bo govora 
tudi o našem, litijskem karnevalu, in prihodno-
sti tradicionalne pustne in karnevalske kulture 
na Slovenskem. Predaval bo dr. Aleš Gačnik 
iz Katedre za kulturni turizem Univerze na Pri-
morskem.

KNJIŽNICA LITIJA

na pragu slovenskega  
kulturnega praznika

Na primeren način počastiti slo-
venski kulturni praznik je vsa-
koletni izziv, tako za družbo kot 
posameznike. Knjižnica Litija 
niza literarne dogodke.

Prvi bo v krajevni knjižnici Šmartno, v četrtek 
27. januarja ob 19. uri, ko se bomo srečali z 
Jernejem Dirnbekom in njegovim romanom 
Tramp. Pevec, ustanovni član skupine MI2, 
se uveljavlja tudi kot pisec zanimivih zgodb, 
romanov. Literarno druženje bo, tako kot je 
Jernej sam: slikovito, humorno in prepleteno 
z glasbenimi postanki. 
Sledila bodo Približevanja s Tonetom Par-
tljičem, izjemnim ustvarjalcem: dramati-
kom, pripovednikom, publicistom, katerega 
ustvarjalnost se brez zadržkov dotika sleher-
nega med nami. Srečanje bo v ponedeljek, 
31. januarja ob 19. uri v Kulturnem centru 
Litija.
Torek, 1. februar, bo spominski dan. Spomni-
li se bomo 100letnice rojstva liričnega pe-
snika in prevajalca Jožeta Šmita, ki je moč-
no povezan z Litijo. Na dogodku ob 19. uri 
v Knjižnici Litija se bomo, vsaj upamo tako, 
lahko srečali z njegovo ženo, sinom in v druž-
bi literarne sekcije Lila piše prebirali, spo-
znavali njegovo poezijo za mlade in odrasle. 
Kulturni praznik bosta počastili obe občini: 
v Šmartnem bo dogodek v četrtek, 3. febru-
arja ob 19. uri v Kulturnem domu, v Litiji pa 
na predvečer, 7.2. v Kulturnem centru na  
Stavbah. 
Ob kulturnem prazniku se povezujemo tudi 
z osnovno šolo: 9. 2. bomo sedmošolcem  
OŠ Litija v projektu Rastem s knjigo pred
stavili knjigo o furmanih, Bolj ko je komat 
okrancljan, bolj konj z veseljem vleče, obe-
nem pa bodo to knjigo spoznali tudi osmo-
šolci OŠ Litija.

Literarni natečaj:  
Litija - Moje mesto

Ob 70letnici razglasitve Litije za mesto 
bomo zbirali zgodbe in spomine o življenju v 
Litiji v 2. polovici 20. stoletja in sicer v obli-
ki literarnega natečaja, ki poteka od 10. 1. 
2022 – 20. 3. 2022. Če radi pišete in ste 
povezani z Litijo, ki 12. 4. 2022 praznu-
je 70 let razglasitve mesta, vas vabimo k 
sodelovanju. Najboljše tri zgodbe bomo na-
gradili, izbrano vsebino pa objavili v literarni 
reviji Regrat. Projekt izvajamo v sodelovanju 
z JSKD OI Litija. Pogoji sodelovanja so obja-
vljeni na spleti strani Knjižnice Litija, lahko 
nas tudi pokličete po telefonu. 

Kratek mesec, dolga letna 
članarina – obiščite knjižnico  

v gabrovki!
Bralce in bralke v KS Gabrovka in KS Dole pri 
Litiji vabimo, da si v mesecu kulture podari-
jo članstvo v knjižnici. odrasle obiskovalce 
bomo februarja v knjižnico vpisovali brez 
letne članarine. Upamo, da bo gesta prija-
zna bližnjica k branju in obiskovanju knjižni-
ce. Knjižnica v Gabrovki je odprta vsak torek 
od 10. do 14.30 ure in vsak petek od 17. do 
19. ure. 

vaška knjižnica
V svoje prvo leto delovanja stopa novo izpo-
sojevališče na Vačah. Po povabilu k vpisu v 
decembru, smo vpisali 20 novih članov, med 
njimi 18 odraslih. Trudili se bomo izpolnjeva-
ti pričakovanja, vabili k branju z zanimivimi 
novostmi in prisluhnili pobudam. Predvsem 
se veselimo otroškega vrveža v knjižnici: 
šolske in vrtčevske skupine vabimo na obisk 
predvsem ob sredah, ko je knjižnica odprta 
od 10. do 14.30 ure, starše pa, da predšol-
ske otroke pripeljejo na mesečno uro pra-
vljic, ki navadno poteka drugi ponedeljek v 
mesecu ob 18. uri. Andreja ŠTUHEC

PONED. 7.2.2022, ob 16.uri
eKsKurzija v ParK vojašKe zgodovine PivKa

Leto 2021 je zaznamovala 30. obletnica slovenske osamosvojitve in v znak obe-
ležitve pomembnih dogodkov naše polpretekle zgodovine smo dijaki 4. letnika 
v sodelovanju z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, območno enoto Ljubljana, 
obiskali Park vojaške zgodovine v Pivki. Park danes predstavlja največji muzejski 
kompleks v Republiki Sloveniji in je eden najbolj obiskanih slovenskih muzejev. 
Eksponati, ki smo si jih ogledali, so pričevalci časa vse od 2. svetovne vojne, pre-

ko obdobja hladne vojne do slovenske osamosvojitvene vojne leta 1991. Ogledali smo si tanke, 
bogato letalsko zbirko, ki poleg ameriškega Thunderjeta vključuje še romunsko letalo Vultur ter 
jugoslovansko šolsko letalo SOKO 522. Med raznovrstno vojaško opremo sta veliko zanimanje 
zbudili še nemška vojaška lokomotiva iz 2. svetovne vojne ter podmornica jugoslovanske vojske. 
Kustos nas je z zanimivo razlago vodil skozi vse prostore, ogled pa smo zaključili v delu, ki je 
posvečen procesu osamosvajanja Slovenije. Med ogledom so nas spremljali vojni veterani, ki so 
nam iz lastnih izkušenj dodatno orisovali dogajanje na slovenskem ozemlju, še posebej v dneh, ko 
se je odvijala slovenska osamosvojitvena vojna. Prav ohranjanje spomina na prelomne dogodke 
je pomembno poslanstvo Parka vojaške zgodovine in hvaležni smo, da smo imeli priložnost v 
sodelovanju z Zvezo veteranov poglobiti svoje znanje.  Alina Ostrež, 4. a

zaKaj je dobro biti ČLan  
obrtno-PodjetnišKe zbornice?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa 
velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot 
učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in 
podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakon-

skih obveznosti, in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v obliki svojih storitev, 
je svojo članarino dobro naložil.
1. Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas. Obrtnopodjetniško zbornico smo pred 
štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni zbornici. 
2. Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih 
uspešno zastopamo pred vlado oziroma državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po »branžah« 
v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni.
3. Zato, ker smo blizu članov.

4. Zato, ker smo za čla-
ne še vedno najboljši 
»servis« in se posvetimo 
prav vsakemu izmed njih.
5. Zato, ker skrbimo, da so 
člani dobro informirani. 
Vsak mesec člani dobijo 
revijo Obrtnik s prilogo 
Obrtnikov Svetovalec ter 
obvestila območne obrtno
podjetniške zbornice, prosto 
lahko dostopajo do naših 
spletnih strani z več tisoč 
aktualnimi informacijami. 
6. Zato, ker članstvo v oZS 
poleg vsega naštetega pri - 
naša tudi vrsto drugih 
ugod nosti.
Član Obrtnopodjetniške zbor 
 nice je lahko vsaka fizična 
ali pravna oseba, ki op-
ravlja obrtno dejavnost 
ali domačo in umetnostno 
obrt, oziroma katerokoli 
drugo pridobitno ali ne-
pridobitno dejavnost.
V drugi polovici lanskega 
leta so se včlanili naslednji 
podjetniki oziroma firme:
•  Pospeševanje prodaje, 

rok Slapničar s.p.
•  koPit, proizvodnja, 

inženiring, trgovina, 
d.o.o.

•  k-nails, kozmetični 
salon, klara Andrejčič 
s.p.

•  Medijska produkcija 
theo čož s.p.

•  ZokY, glasbenik, Zoran 
Cilenšek s.p.
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deLovanje in PovzeteK ČLanov v obČinsKeM svetu 
in zavodiH v Letu, Ki se je izteKLo

Januar je mesec, ko si še voščimo za Novo leto in sicer vsem občankam in občanom Litije 
želim obilo zdravja, sreče in uspeha v letu 2022. 
Na kratko bi preleteli delovanje naših članov in simpatizerjev v občinskem svetu in zavodih:

 Srečko Primož kobiLšek:
• član občinskega sveta Občina Litija,
• član Odbora za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstva okolja,
• član Kolegija občinskega sveta,  
  »V trenutnem mandatu veliko energije namenim delovanju kot član Občinskega sveta Občine 

Litija. Sem zelo aktiven, saj podpiram in predlagam vse dobre investicije in sklepe za do
bro občanov in občank. Nenehno opozarjam na napake, špekulacije in na sporne odločitve, 
župana in občinske uprave. Vseskozi se zavzemam za kakovostno življenje občank in obča
nov, ter urejeno in varno okolje kjer prebivamo. Verjamem, da je viden moj doprinos v delo
vanju svetnika Občinskega Sveta.«

tjaša brinovec obolnar:
• članica Nadzornega odbora,
  »V tem mandatu delujem kot članica Nadzornega odbora. Pri delu pogrešam organizacijo de

lovanja in doslednost pri izvrševanju zadanih nalog. Verjamem, da se delo v NO lahko izboljša, 
če stopimo skupaj. Večina članov NO občine, ne opravlja svoje dolžnosti nadzornika, zato je 
vprašljivo delovanje NO Občine Litija.«

Aleš Jurič:
• član Odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami,
•  predstavnik ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Glasbene šole LitijaŠmartno,
  »Delo v odboru mi predstavlja izziv, saj je moje vodilo konstruktivnost in preglednost delova

nja občine in drugih deležnikov. Moji predlogi so izraženi jasno in razvojno, v skupno dobro. 
Kot predstavnik ustanovitelja v javnem zavodu pa pričakujem jasne usmeritve vodstva obči
ne, ki bodo pripomogle k nadaljnjem delovanju zavoda.«

Marjana kolar:
• predstavnica ustanovitelja v Svetu zavoda vrtec Litija,
•  predstavnica občine v svetu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), 

Območna izpostava Litija, 
  »Glasba me spremlja že celo življenje. Že kot učiteljica sem rada predajala znanje mladini, 

sedaj pa konstruktivno sodelujem pri oblikovanju delovanja JSKD. V Svetu zavoda vrtec Litija 
delujemo odlično, pogrešam le aktivno sodelovanje ustanovitelja.«

boris bevc:
• predstavnik ustanovitelja svetu zavoda Knjižnica Litija,  
  »Kot član sveta bom deloval v dobro zavoda. S svojim znanjem bom pomagal pri realizaciji 

zastavljenih ciljev. Glede na moje izkušnje na različnih področjih, predvsem športnem in eko
nomskem, lahko veliko doprinesem k nadaljnjemu razvoju zavoda.«

Aleš Pograjc:
•  predstavnik ustanovitelja v Javnem zavodu OŠ Litija,
  »V preteklem letu se je konstituiral nov svet za zavoda obdobje 20212025. Naloge in aktivno

sti sveta zavoda v preteklem letu so bile usmerjene v spremljanje dela in poslovanja OŠ Litija, 
predstavljanje predlogov in pobud staršev, lokalne skupnosti ter ustanovitelja zavoda.«

rok šalamun:
•  predstavnik ustanovitelja v svetu javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (ZKMŠ),  

»Delo v zavodu je bilo pestro, polno mladostniškega navdiha. Najbolj všeč mi je, da je kolek
tiv pester tako po znanju kot svetovnem nazoru. Zastavljene cilje smo dosegli ter si zastavili 
nove, bolj zanimive in višje. Veselim se sodelovanja v prihodnje, želel pa bi si bolj usklajenega 
delovanja vseh družbenih organizacijah v naši občini.«

Dobro delo vedno obrodi sadove, kar dokazujejo člani v zgoraj navedenih organih občinskega 
sveta in zavodih znotraj občine. Ni pomembno koliko svetnikov ali članov sveta imaš, pomembno 
je, da tisti ki so, delajo zavzeto, pošteno v dobro vseh občank in občanov.
Kot predsednik Občinskega odbora Nove Slovenije  krščanski demokrati, sem ponosen na 
ekipo, saj se zaveda svoje odgovornosti do občanov, da skupaj gradimo boljši jutri. 
V stranki nova Slovenija - krščanski demokrati VerJAMeMo V SoDeLoVAnJe, zato smo 
stranka povezovanja in prihodnosti.

Predsednik Občinskega odbora N.Si Litija
JanEz bEJa

občinski odbor
Litija

Mahkovic, Spodnji Log 27, 1282 Sava pri Litiji, 01 89 74 888, info@mahkovic.com
MAHKOVIC

1971

Že za 21.999 EUR

Popolnoma novi Kia Sportage
#PrihodnostDizajna

Komb. porabe goriva: 4,8 – 7,0 l/100km, emisije CO2: 127 – 159 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,0178-0,0432 g/km. 1Navedena cena že vključuje BONUS popust in velja za: Kia Sportage 1.6 T-GDI LX Start M/T 2WD. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko 
financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno 
vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vkl-
jučujejo kovinske/bele barve (0 EUR za barvo RNG, 280 EUR za belo barvo in 620 EUR za ostale barve). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Mahkovic, Spodnji Log 27, 1282 Sava pri Litiji.

S financiranjem

še iMaMo MoČ in voLjo
Prazniki so za nami in vstopili smo v leto 2022 polni pričakovanja in upanja, da se 
tokrat stvari postavijo na svoje mesto in da nam bo omogočeno dostojno prosla
viti našo 70 letnico, ki jo je društvo dočakalo v maju leta 2021.
V dosedanjem delu društva, smo se vsa leta trudili izpolnjevati zastavljene cilje in 
tako bo ostalo tudi v prihodnje. 
Zavzemali se bomo za pravice in 

interese upokojencev in drugih starejših ljudi, 
za učinkovito razreševanje socialnih vprašanj in 
dvig kvalitete njihovega življenja s tem, da jim 
bomo tudi v prihodnje pomagali k aktivnemu 
življenju in delovanju, k spoznavanju naravnih 
in kulturnih lepot ter kulturno umetniškim in 
športno rekreativnim dejavnostim. V ta namen 
v društvu deluje vrsta sekcij, ki se iz leta v leto 
trudijo delati bolje in več, v dobro vseh naših 
članov. Vse omenjeno vsebuje tudi naša nova 
zgibanka, s programom za leto 2022, ki jo vsi 
naši člani prejmejo ob plačilu članarine. Še bolj 
pa bi bili veseli podariti jo novim članom, kajti 
v letu 2022 poteče mandat izvoljenemu vodstvu 
in organom društva in zelo dobrodošla nam bi 
bila nova, mlada upokojenska moč na vseh 
področjih, ki jih, kot ste lahko prebrali, ni malo. 
Že nekaj časa nazaj je naša dolgoletna članica 
Mila Grošelj napisala hudomušno, a zelo resnič
no pesmico o upokojitvi, ki vam jo za pogum in 
vzpodbudo znova ponujam v branje: 

UPOKOJITEV NI UTOPITEV
Upokojitev ni utopitev, le druga odločitev.
Izberi pravo, v našem društvu je življenje zdravo!
Ni treba veliko besed, le korak.
V naše društvo vstopite in se odločite:
bi peli, potovali, se športno igrali, ,
več hodili in tako prijatelje dobili?
Pridite, pri nas življenje se vrti na vse strani.

Veliko dela je pred nami, vendar bomo zmogli, 
saj imamo moč in voljo, pričakujemo pa seve
da tudi nove člane. Vsakega posebej bomo zelo 
veseli.
Naj bo začetek leta prijeten, optimističen, z jas
nimi cilji in predvsem prežet z dobro voljo.

Predsednica DU, Irena KRAMAR

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

uRaDnE uRE DRuštva 
UPokoJenCeV LitiJA:

januar, februar, marec, april, maj 
in december

PONEdELJEK, SREdA in PETEK
od 8.00 do 11.00 ure

junij, julij, avgust, september, oktober 
in november

PONEdELJEK IN SREdA
od 8.00 do 11.00 ure

V nujnih primerih pokličite
tajnico Nušo Rozman, tel. 041 611 233 ali 

Ireno Kramar tel. 070 861 080
Vsako tREtJO SREDO v mesecu, od 8.00 
– 9.00 ure v društvu opravljamo meritve 
holesterola, krvnega tlaka in sladkorja.

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.).

Prijeten zaKLjuČeK Leta
V nedeljo, 26.12.2021, so člani, starši in 
prostovoljci z izletom v Ljubljano zaključili 
aktivnosti Društva Sožitje Litija in Šmar
tno za leto 2021. Na pobudo prostovoljke 
in specialne pedagoginje Alenke Vidgaj je 
bil osrednji dogodek dneva ogled Predsedniške palače. Ob prihodu vanjo so si 

ogledali menjavo častne straže. Sledila je prireditev ob prazniku in nagovor predsednika Boruta 
Pahorja. Nato so občudovali čudovite prostore palače in se ustavili v pisarni predsednika. Pri
jazno jih je nagovoril, se s člani fotografiral in jih povabil na svoj stol. Vsak udeleženec je imel 
možnost, da ga kaj vpraša. Vsi so zadovoljni odšli iz palače in mahali s slovensko in evropsko 
zastavo, ki so jo prejeli v dar. 

Sprehodili so se do živahnega  centra Ljubljane. V Frančiškanski cerkvi so si ogledali jaslice. Na 
kosilo pa so odšli v mehiško restavracijo. Ob mehiški glasbi in pisanem ambientu so poizkušali 
mehiške jedi. Prijeten klepet so zaključili šele, ko se je stemnilo. Zunaj jih je pričakala čarobna 
Ljubljana polna lučk. Skupaj so se sprehodili in si ogledali novoletno dekoracijo v centru mesta. 
Z Rudi Tursom so se varno pripeljani nazaj v praznično, lepo okrašeno Litijo.

Marjeta MLAKAR Agrež
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boŽiČeK je na PoLšniKu obisKaL otroKe,  
jeLenČeK rudoLF Pa nagajivega voLKa

Veselje v otroških očeh in zadovoljni obiskovalci so nekaj najlepšega, kar si igralci 
želijo po odigrani predstavi. Tudi 18. decembra 2021 je bilo tako. Smeh in navdu-
šenje. Po enoletnem premoru smo se letos starši zopet, že novembra, zbrali skupaj 
in se vsak teden pripravljali na prihod Božička na Polšnik. Vsako leto otroke razve-
selimo s predstavo, ki na odru pušča veliko srčnosti in predanosti. Marljivi starši 
tako za otroke naredijo nekaj nepozabnega. Vsak v predstavi pusti del sebe. Poleg 

igralskega talenta se odkrije še marsikateri, za katerega mogoče prej sploh vedeli nismo, saj vse 
postorimo sami. Od scenarija, režije, kostumov, scene, rekvizitov, tehnike, priprav in pospravlja-
nja. Zabavnih dogodivščin med vajami ni manjkalo in to je tisto, kar gradi nova prijateljstva ter 
predvsem socialni vidik povezovanja. Neprecenljivo. Dokončno besedilo predstave vedno na-
stane, ko so znani vsi igralci, seveda na ideji vsebine, ki nastaja že mesece prej. Glavna vloga je 
letos pripadala volku, ki je napisal obupno pismo Božičku. Zato ga obišče jelenček Rudolf in mu 
da nalogo, da se poboljša, se opraviči vsem, katere je hotel pojesti. Opravičil se je babici, Rde-

či Kapici, mami kozici ter prašičkoma, vse pa 
je budno spremljal lovec. Smeha ni manjkalo 
ne na odru, ne v zaodrju in ne v dvorani. Pred-
stavo smo izvedli v dveh terminih in smo tako 
lahko ohranjali razdaljo med obiskovalci. Držali 
smo se vseh zahtevanih navodil za ohranjanje 
zdravja. Hvala vsem za sodelovanje. Predstavo 
so letos pripravili: volku je svoj odličen igral-
ski šarm in talent dal Boštjan Medved, v vlogi 
jelenčka Rudolfa je volka presenetila enkratna 
Špela Vodlan, Iza Nograšek je navdušila kot 
babica, Rdeča Kapica je bila prikupna Mateja 
Jager, pred volkom je vse čas varoval strogi lo-

vec Danijel Stanojevič, mlado mamico kozico je premierno odigrala Alenka Ambrožič, volk pa je 
po dvorani podil urna prašička Lidijo Brudar in Tejčko Vozelj. Perfektne nove kostume za volka, 
prašička in kozico je sešila in si zamislila Katja Poznajelšek, za tehniko je skrbel Tomaž Vozelj. 
Hvala tudi najtesnejšim Božičkovim pomočnikom Slavku Kosu, škratinji Petri Petrič ter Lani in Mii 
Vozelj. Avtorstvo predstave in režija je moje delo. Hvala vsem, da ste poiskali otročička v sebi, 
premagali tremo in ste svoje delo res dobro opravili. Da je bila Božičkova malha polna pa so po-
skrbeli tudi številni SPONZORJI, katerim se vsi iskreno ZAHVALJUJEMO: Tesarstvo Hribar, Roman 
Hribar, s.p., Tesarstvo, krovstvo, Anton Bučar, s.p., Gostilna Juvan, Ana Majcen, s.p., Rorc Line 
d.o.o., Prevoz mleka, Metka Končar, s.p., Jereb Rajko, s.p. Avtocenter Jereb, Coma commerce 
d.o.o. Ljubljana, Zeleni raj, urejanje vrtov, Kos Miha s.p., Animalia, Špela Vodlan, s.p. Mizarstvo 
Otmar, Tatjana Mušič, s.p., Mizarstvo Boštjan, s.p., GMP, Razpotnik Silvo, s.p., Mizarstvo Kos 
d.o.o., Repovš Andrej, s.p., LMA montaže Matjaž Klavs, s.p., Golobinek d.o.o., Kombivoz, Sedev-
čič Srečo, s.p., Franci Kaplja, s.p., Avdil Nrecaj, s.p., Lovska družina Polšnik, Športno društvo Pol-
šnik, KD Pavle Voje Polšnik, PGD Polšnik, DPŽD Polšnik, Turistično društvo Polšnik ter KRAJEVNA 
SKUPNOST POLŠNIK. Hvala Mizarstvu Boštjan, s.p. Mamolj in Mizarstvu Kos, Velika Preska za 
pomoč pri izdelavi scene.
Vsi smo se potrudili in v teh malo drugačnih časih našim najmlajšim, ta praznični čas naredili še 
čarobnejši. Ni potrebno veliko, le dobra volja, jasno zastavljen cilj, vložen trudi in potem je človek 
najlepše poplačan in sicer z nasmehi zadovoljnih obiskovalcev. Kjer je volja je tudi pot, pravijo in 
za otroke se je treba potruditi, kajne? Mateja SLADIČ Vozelj

s PesMijo Po sLoveniji – izMenjaLni Koncert  
MoPz PoLšniK

V petek, 17.12.2021 smo imeli en prav poseben večer na Polšniku. V Kulturnem društvu Pavle 
Voje Polšnik smo letošnji izmenjalni koncert, ki bi moral biti sicer že lansko leto, izvedli na malce 
drugačen način kot sicer – brez poslušalcev, le v navzočnosti kamer in mikrofonov ter seveda 
pevcev in povezovalke. Moram reči, da je bila vsaj zame to prav posebna izkušnja.
Na Veliki Preski nam je član društva in pevec zbora Jože Kos odstopil razstavni salon Lesarius, 
kjer so v čudovitem ambientu in ob dobri akustiki svoje glasilke sproščali člani domačega MoPZ 
Polšnik ter naši letošnji gostje, člani Vokalne skupine Koral iz Sodražice.
Domačih pevcev vam ni potrebno posebej predstavljati, saj vsi vemo, da zorijo kot vino, vsako 
leto zvenijo bolj ubrano, srčno in povezano. Zato pa nekaj besed o gostujoči skupini: Vokalna sku-
pina Koral prihaja iz Sodražice in šteje 13 pevcev. Ustanovljena je bila jeseni leta 2014 in deluje 
v okviru Društva prijateljev glasbe Sodražica. Pobudnik ustanovitve in organizator je basist Ervin 
Smisl. Skupini pevcev iz župnijskega zbora v So-
dražici so se pridružili prijatelji iz Ribnice, Kočev-
ja in okolice Grosuplja. Njen član je tudi orga-
nist Brane Košir. Izziv jim predstavljajo dogodki, 
ki so povezani z domačim krajem in domovino 
Slovenijo. Za ta namen so oblikovali širok izbor 
glasbenih del, ki ga stalno dopolnjujejo. Gostu-
jejo tudi drugod po Sloveniji in na avstrijskem 
Koroškem.
Rdeča nit izmenjalnega koncerta so bile torej 
pesmi slovenskih pokrajin. Pevci obeh skupin 
so nas tako popeljali po naši prelepi Sloveniji, 
s čudovitim veznim tekstom, pod katerega se je 
podpisal član vokalne skupine Koral Ludvik MI-
helič, prof. geografije. Ni si bilo težko predstavljati lepot Gorenjske, Štajerske, pa Slovenske Istre, 
Koroške ali Prekmurja. Pesem nas je vodila tudi po gričevnati Dolenjski, Beli Krajini in nenazadnje 
smo se ustavili tudi pri naših zamejcih v Reziji.
Skratka veselo popotovanje je trajalo dolgo v večer, ki se je, ob upoštevanju vseh potrebnih ukre-
pov, zaključilo z odličnimi pogačami različnih okusov, ki so nastajale pod roko mojstra Klemna 
iz okrepčevalnice Kuhla. Peč v salonu Lesarius je tako več kot odlično prestala svoj krst. No tudi 
izbor vin je bil večeru primeren, iz različnih vinorodnih območij. Seveda ni šlo brez sladice, za 
katero je poskrbel pevec Tone Lokar. Njegova žena Darja nam je namreč pripravila izvrstne do-
mače kremne rezine. No pa tudi gostujoči pevci so s seboj prinesli nekaj sladkega, tako da nihče 
ni lačen odšel domov.
Hvala obema zborovodjema, Žigi Toriju in Branetu Koširju, vsem pevcem, snemalcu Matjažu Kir-
nu, nekaj prstov pa sem imela tudi sama vmes, da smo večer poln lepih občutij izpeljali in da bo 
v najkrajšem možnem času na ogled tudi na naši spletni strani in na YouTubeu.
Največja zahvala pa seveda Jožetu Kosu, ki nam je, kot že tolikokrat do sedaj, odstopil prostor in 
izvedel organizacijo dogodka ter poskrbel, da nam je bilo ta večer toplo. Pri srcu in v duši.
Lahko bi rekli, da smo se včeraj vsi vračali na svoje domove polni topline in novih spoznanj o 
lepotah Slovenije, no pa tudi s kakšno izkušnjo več.  Tanja RIBIČ

dedeK Mraz obisKaL PoLšniČane
V KS Polšnik smo bili tudi v letu 2021 očitno zelo pridni, saj nas je poleg Božička, že drugo leto 
zapored obiskal tudi dedek Mraz.
Ideja, ki je lansko leto v mesecu decembru dobila epilog, je zrasla v glavah nekaj prostovoljcev, ki 
smo se odločili, da moramo otrokom in starostnikom v naši krajevni skupnosti pričarati praznično 
vzdušje v teh drugačnih, koronskih časih.
Dedek Mraz se je odločil, da je bilo lani kar malo prenaporno obiskati vse hiše v enem dnevu, zato 
si je tokrat pot razdelil na dva dneva.
Prvi dan (28.12.2021) se je s svojimi pomočniki odpravil proti Mamolju, nato proti Dolgemu Brdu, 
Zglavnici, Preski, Borovaku in ta dan zaključil v Stranskem vrhu. Drugi dan (29.12.2021) je svoj 
sprevod začel na Prevegu, obvozil Polšnik, pot nadaljeval proti Šumniku, kjer so ga pričakali tudi 

sPreMeMba naMeMbnosti Prostora  
v oPn Litija za KMetije

Spoštovane kmetice in kmetje, leto, v katerega smo vstopili, bo prineslo nemalo sprememb, 
zato vam najprej zaželim obilo zdravja, sreče in obilo preudarnosti ter uspeha pri vode-
nju vaših kmetij ter zdravja pri živalih. 
Naj omenim Strateški načrt 20232027, katerega je vlada konec leta sprejela in poslala na 
Evropsko komisijo v potrditev. Vlada RS s kmetijskim ministrom dr. Jožetom Podgorškom 
in podpredsednikom vlade mag. Matejem toninom je kmetom namenila dodatnih 310 MIO 
evrov sredstev za obdobje 57 let. Vlada in minister za kmetijstvo, so prepoznali resnost po-
ložaja kmetijstva v Sloveniji, zato so priskočili z dodatnimi sredstvi na pomoč, da ohranimo 
pridelavo hrane, ohranimo obdelano podeželje ter ohranjamo naravo čim manj onesnaženo. 
Seveda pa je potrebno denar racionalno porabiti, da bo prišel do čim večjega števila kmetij. 
Intervencije, uredbe ter razpisne pogoje bo potrebno napisati tako, da ne bo prihajalo do špe-
kulacij, da denar dobivajo kmetije, kateri do njega niso upravičeni. 
Takšen primer se nam je pripetil pri decembrskem razpisu za GORSKE KMETIJE, kjer bodo 
denar dobili vsi ostali samo kmetje iz težkih obdelovalnih pogojev ne!
Spoštovani rejci govedi, do konca meseca Občina Litija poziva za oddajo pobud za spremembo 
namembnosti prostora OPN. Naj Vas spoštovani rejci opozorim, da bo najverjetneje v roku 10 
let, prepovedana vezana reja živali, zato bo potrebno preurediti hleve ali pa zgraditi nove. 
rejci, če nimate možnosti preureditve hleva, podajte PobUDo na občino ZA SPreMeM-
bo nAMeMbnoSti oPn, v nasprotnem primeru za novo gradnjo ne boste dobili dovo-
ljenja.
Več si lahko preberete na spletni strani občine https://www.litija.si/razpis/579442, kjer so 
objavljeni tudi obrazci za podajo sprememb. Janez BEJA

doM tisje v objeMu veseLega deceMbra
V hladnem delu leta, ko narava spi, dan pa se umika noči, nastopi obdobje počitka 
in sprostitve. To je čas pričakovanj, radosti in veselja, ko se posvetimo najbližjim, 
ko si vzamemo čas drug za drugega. Namenjen je pregledu vsega dobrega, kar se 
je zgodilo v tem letu in predvsem uživanju ob lepih trenutkih. Tudi v naš Dom se je 
naselila razposajena in topla energija, iskrice v očeh pa so nam zasijale ob mnogih 

lepih trenutkih, ki smo jih bili deležni iz vseh strani. 
Najprej smo si lepo okrasili vse prostore v Domu. Na kreativnih delavnicah smo pridno izdelovali 
različne okraske, potem pa so ena za drugo rastla novoletna drevesa po vseh enotah ter kotičkih, 
zasvetile so praznične lučke in nam pričarale čarobno vzdušje praznikov. Za notranjo duhovno 

pripravo na praznike smo poskrbeli z 
Božično devetdnevnico, ki nas je po-
vezovala v skupni molitvi, iz srca hvala 
pa tudi župniji Litija, ki je poskrbela za 
sveto spoved in dve sveti maši. Ko smo 
bili »na zunaj in na znotraj« tako lepo 
okrašeni in pripravljeni, pa so se zače-
li vrstiti mnogi lepi dogodki, ki so nas 
navdajali z vedrino in toplino. Z bralno 
uro, za katero je poskrbela knjižnica 
Litija, smo plavali v svetu besed, lepih 
besed, ki nas bogatijo. Na enoti Ajda 
je vsej svoji pisanosti zasijala razsta-
va slik, ki jih je narisala naša delavka 
Jana. Na pravljični čajanki ob dišečem 

čaju in pravljicah gospe Vide Lukač, smo v sebi poiskali sledi iz otroških dni. Prostovoljka Alenka 
Vidgaj, učiteljica joge, nas je s čutnimi in prilagojenimi vajami vodila 
skozi sončne vadbe, preko katerih povežemo um, telo in srce s svo-
jim notranjim prostorom.
Vsakodnevno so nas razveseljevala mnoga dragocena preseneče-
nja, ki so prihajala iz vseh strani, iz različnih društev, ustanov, šol in 
vrtcev: pisma za lepši dan iz Slovenske Karitas, unikatni ornamenti 
opremljeni s kaligrafsko oblikovanimi črkami za vse stanovalce, izde-
lani v projektu »Starost darilo mladim«, ogromno čudovitih vizitk z 
lepimi željami… Sredi decembra so nas z gesto, ki je segla v globoko 
v srce presenetili tudi otroci iz vrtca Ciciban, njihove vzgojiteljice in 
starši. Obdarili so nas s paketi polnih presenečenj, ki so pri odpiranju 
izzvala radovednost in iskre v očeh. Z veliko hvaležnostjo smo prejeli 
tudi »rokavčke pomagavčke« in kvačkane odeje, ki nas bodo zabava-
le s svojo pisanostjo in grele v mrzlih zimskih dnevih. V dober namen 
so jih skvačkale pridne roke mnogih žena pod okriljem Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Spomnili so se nas vsi trije pomembni decembrski možje in tako nas je na Miklavževo, božično in 
novoletno jutro pričakalo darilce. Imeli pa smo tudi pravo novoletno zabavo, kjer sta nas zabavali 
mladi harmonikašici Anja Bregar in Ana Trtnik. S svojim čudovitim prepevanjem nas je počastil 
tudi Oktet Valvazor, posladkali smo se s slastno torto in zaplesali z Božičkom. Na silvestrovo smo 
staremu letu pomahali v slovo z upanjem, da novo leto ŠE BOLJŠE BO!
VSEM, ki ste nam decembrske dneve obarvali s pozornostjo, presenečenji, lepimi željami in do-
brodelnostjo, se res iz srca zahvaljujemo! Občutek, da nismo pozabljeni nas bo ogreval skozi celo 
novo leto!
V letu 2022 pa vam vsem želimo predvsem zdravja, strpnosti, prijaznosti in naj vam bo podarjeno 
obilo »luštkanih« trenutkov! DOM TISJEEnota Litija, Klavdija ZUPANČIČ, Simona PELKO

otroci iz Renk. Nato se je povzpel proti Zgornjim Tepam, 
šel v Spodnje Tepe, vse do Pasjeka.
Dedek Mraz je otroke, starše in starostnike pozdravil iz 
prilagojenega prevoznega sredstva, ki se ga je videlo že 
na daleč, pa tudi slišalo se ga je zelo dobro.
V dveh dneh je s pomočjo pomočnikov razdelil približno 
300 daril za otroke do 15. leta in 130 daril za starostnike, 
kjer pri hiši ni otrok, mlajših od 15 let.
Zadovoljstvo in nasmehi na obrazu vseh obdarovancev, ki 
so nas nestrpno pričakovali ob poti, nam daje energijo, 

da mesec december v celoti posvetimo temu dogodku. Vse pesmice, ki so nam jih zapeli otroci, 
pa nas nežno pobožajo po srcu, saj s tem dobimo 
potrditev, da je naše delo dobro opravljeno.
Seveda pa nam ne bi uspelo brez sponzorjev in do-
natorjev, ki so nam priskočili na pomoč, bodisi s pro-
mocijskim materialom ali pa finančnimi sredstvi za 
nakup daril. Velika zahvala tudi vsem prostovoljcem, 
ki so prispevali svoja sredstva in svoj čas, ter pripra-
vljenost za sodelovanje.
Najlepša hvala družini Končar, družini Judež, Zupan, 
Požeg, družini Kotar, družini Grom, družini Medved, 
družini Jakša Poglajen, družini Brudar Zorc, Mateji Trelec in Mateju Sirku, ter Romanu Čožu.
Za tehnično izvedbo se posebej zahvaljujemo še Romanu Hribarju, ter Igorju Poznajelšku, ter 
zvestima pomočnicama dedka Mraza, Rebeki in Hani.
Vsem občankam in občanom Litije želimo SREČNO IN PREDVSEM ZDRAVO 2022.

Sabina AVSEC v imenu Samoiniciative za obuditev dedka Mraza v Polšniku.
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PogLed v MinuLo 
Leto 2021

Ob zaključku koledarskega 
leta, smo se v Društvu ozrli na-
zaj v iztekajoče se leto 2021. 

Epidemiološke omejitve nam niso dovolile 
množičnega druženja, zato smo se občasno 
sestajali, skladno s predpisi. Pred koncem leta 
smo izvedli sestanke izvršilnega odbora, nad-
zornega odbora, častnega razsodišča, socialne 
komisije in športnih sekcij. Rdeča nit vsebine 
je bila pregled in ocena dejavnosti v preteklem 
letu in načrtovanje dejavnosti v bodoče. Oce-
nili smo, da smo v danih razmerah vendarle 
uspešno uresničevali poslanstvo Društva, to 
je podpora invalidom v premagovanju njihovih 
ovir in vključevanju v družbo.
Veliko energije in časa je bilo namenjeno tudi 
delovanju Invalidskega podjetja, Zeleni inval, 
katerega ustanovitelj je Društvo invalidov. 
Podjetje smo ustanovili zaradi dveh osnovnih 
razlogov: zagotavljanje dela invalidom in ranlji-
vim skupinam in izboljšanje materialne osnove 
za delovanje Društva. Prvi cilj smo dosegli z 
zaposlitvijo šestih delavcev iz navedene sku-
pine, od tega jih ima polovica izpolnjen pogoj 
statusa invalida, kar je osnovni pogoj za usta-
novitev Invalidskega podjetja. Drugi cilj se nam 
še nekoliko odmika.
Podjetje deluje na trgu, podpora naše države 
pa se relativno zmanjšuje. V teh razmerah je 
podjetje neposredno odvisno od razumevanja 
lokalne skupnosti. Poudariti in pohvaliti mo-
ramo vodstvi Občine Litija in Komunalno sta-
novanjskega podjetja Litija, ki naročata in po-
ravnavata stroške storitev, ki jih za njih izvaja 
Invalidsko podjetje. V podobnih dogovorih za 
leto 2022 smo tudi z Občino Šmartno pri Litiji.
Ne nazadnje gre pohvaliti tudi sodelovanje s 
Terco d.o.o. ter odgovorne in marljive delavce 
Invalidskega podjetja, ki kljub različnim ome-
jitvam in minimalnim plačam, svoje delo zelo 
vestno opravljajo. Miro VIdIC

PrednovoLetni obisKi  
na doMu

Stalnica aktivnosti iz socialnih programov Dru-
štva so prednovoletni obiski naših dolgoletnih 
članov, starejših in bolnih na domovih. Obiski 
pa žal zadnje dve leti zaradi korone niso več 
tako sproščeni, kot so bili včasih. V glavnem jih 
opravimo člani socialne komisije in predsednik 
Društva. 
V ta namen se v prvih dneh decembra sestane 
socialna komisija. Na sestanku člani pregleda-
mo seznam celotnega članstva, kar ni malo, 
saj nas je rednih in podpornih članov že pre-
ko 900. Pri izbiri, h komu na obisk, pa se člani 
komisije vsako leto srečujemo z enako dilemo. 

Res je sicer, da je več kot polovica obiskov ta-
kšnih, ki jih opravimo vsako leto in so le ti tudi 
pričakovani, zato strmimo za tem, da bi se krog 
obiskanih širil.
Te težnje pa so se letos uresničile, saj smo na 
koncu sešteli in ugotovili, da smo vsi skupaj 
opravili preko 70 obiskov. Večino daril smo 
nabavili in pripravili v Društvu in jih dopolnili 
in obogatili s prehrambnimi izdelki, ki jih je 
prispevalo Območno združenje rdečega križa 
Litija, za kar smo jim nadvse hvaležni. Odsto-
pili smo nam tudi 10 FIHO paketov, za katere 
smo prepričani, da so bili predani v prave roke. 
Vsakemu paketu smo priložili tudi pismo, v ka-
terem smo osvetlili sedanjo neljubo situacijo 
obolelosti. Z dobrimi željami za leto 2022 pa 
smo želeli poudariti, da nam ni vseeno, da smo 
se srečevali redkeje in da tudi vnaprej želimo 
ohraniti močne vezi med Društvom in član-
stvom. 
Kljub vsemu pa je v nas še vedno prisotno 
zavedanje, da smo lahko koga izpustili, nanj 
nehote pozabili. In vsako leto se zgodi, da 
obiščemo nekoga prvič in mu s svojim obi-
skom in darilom polepšamo dan. Ni lepšega, 
ko iz utrujenega obraza zažari sreča in hvale-
žnost rekoč: «Hvala, da ste se spomnili tudi 
name in da me še niste pozabili.« Ne, niko-
gar nismo hote pozabili. Zato pa bi bili nad-
vse zadovoljni, da bi nas na naše morebitne 
spodrsljaje pogosteje opozorili. Hvaležni vam  
bomo! Vera BRIC

šPort
MDI Litija in Šmartno pri Litiji – socialno pod-
jetje – ŠAHOVSKA SEKCIJA je v soboto, 11. 12. 
2021 organizirala 39. TRADICIONALNI BOŽIČ-
NO NOVOLETNI TURNIR v hitropoteznem šahu, 
poimenovanem po Franciju Prettnerju. Naša 
sekcija je že 18 krat organizirala ta tradicional-
ni božično novoletni turnir. 
V Litiji je bilo pred leti močno šahovsko dru-
štvo, ki pa je zamrlo. MDI se od takrat trudi 
oživiti delo tega društva, vendar brez uspeha. 
Na turnir smo povabili člane društev invalidov 
in upokojencev Zasavja in Posavja. Prijavilo se 
je sedemnajst tekmovalcev. Tekmovanje je po-
tekalo v novih društvenih prostorih. Turnir je bil 
izveden po sistemu Švicar (7 krogov). Igralni 
čas je bil 10 min. na igralca.
Iz MDI Litija in Šmartno pri Litiji sta se tekmo-
vanja udeležila Adolf Berložnik in Miro Plaznik. 
Prva tri mesta so osvojili tekmovalci iz sose-
dnjega Zagorja, prejeli so pokale in praktično 
darilo. Organizator je vsem navzočim nudil 
kavo, topli obrok in pijačo.
V letošnjem letu bo 40. tradicionalni božično 
novoletni turnir, želimo si, da nam virus ne bo 
zopet ponagajal. Ana MOHAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Pogovor s HiPeraKtivniM otroKoM

4. rojstni dan vdc zasavje – enote Litija
Dnevna enota Litija, ki je del VDC Zasavje, je 3.1.2022 praznovala  
4. leto delovanja. Ko smo leta 2018 zaživeli v prostorih Šmelca sploh 
nismo vedeli kakšne bodo priložnosti in izzivi v Litiji. Že takoj prve dni, 
tedne življenja tu smo ugotovili, da je Litija nadvse gostoljubna do nas 

in da so se res vsi veselili našega začetka. Ko govorimo o Litiji, govorimo o posameznikih, ne-
vladnih organizacijah, šolah, vodstvu občine, uradih, podjetjih, strankah naše trgovine, sosedih 
v Šmelcu, medijih in seveda naših svojcih. Hvala vsem, ki vas nismo poimensko naštevali, ker 
ste nam dali možnost za popolno vključitev v 
lokalno skupnost. Hvala vsem, ki podpirate 
naše aktivnosti in nas povabite k sodelovanju, 
saj nam tako olajšate vključenost v vsakdanje 
življenje, kar je za nas izjemnega pomena. Li-
tijsko spodbudno okolje nam je skozi ta 4 leta 
dalo mnogo idej o tem, kaj vse si želimo početi. 
Ugotovili smo, da nam poleg dela, ki ga opra-
vljamo za naše partnerje in za svojo trgovino 
Lastnega programa, ogromno pomenijo izobra-
ževanja, vključevanje na stojnice v vseh letnih 
časih, umetnostno izražanje, športno udejstvo-
vanje, branje, aktivnosti za dobro počutje, sa-
mostojno življenje in še in še. Res radi sodelujemo pri projektih, ki imajo za nas pomen, ki jih 
razumemo in kjer lahko tudi kaj doprinesemo. Hvala našim družinam, staršem, ki nas podpirate 
v naši samostojnosti in pri sprejemanju odločitev, kar je naložba v našo in vašo prihodnost. 
Posebna zahvala gre tudi vsem, ki ste z nami aktivno preživljali čas kot prostovoljci na način 
izvajanja delavnic, družabništva, podpore pri delu. Vabljeni med nas in v našo trgovino v Šmelcu!  
Sr(e)čno v 2022! Uporabniki in zaposleni VDC – enota Litija

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
Koze

Rudolf Badjura je leta 1928 zapisal, da so železnodobna grobišča prve odkrile koze 
z Mačkovca, ki so v gomili: V. 29/30 izbrskale bronaste zapestnice.
Najbolj znani kozi je bilo ime Nirmala. Spremljala je indijskega voditelja Gandhija 
povsod, celo na mednarodni konferenci 1931 v Londonu. 
Najbolj znan kozji pastir v Sloveniji je Krjavelj, komičen lik iz prvega slovenskega 

romana »Deseti brat«, Josipa Jurčiča. 
Istrani imajo kozla v svojem grbu in narisan je tudi na steklenicah avtohtone primorske sorte 
rdečega vina  Refoška. 
Slovenci imamo legendo in pivo z istim imenom  Zlatorog, ki je seveda kozel.
Najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem  situla z Vač  ima na spodnjem pasu upodo-
bljenega velikega psa in koze (sl.1). Na Mecklenburški situli z Vač je na edinem pasu upodobljen 
le pastir s kozami in ničesar drugega (sl.2). Tudi na ostalih 
situlah so koze zelo pogosto upodobljene. 
Le kaj je na teh kozah, da jih je človek upodobil na svetih 
posodah – situlah, že več kot pred 2500 leti: Koza je krava re-
vežev. Ravno koza je marsikje omogočila obstoj ljudi. Njihovo 
mleko je edino »bazično mleko« na svetu in najbolj podobno 
človeškemu. Če damo mačku na izbiro kravje ali kozje mleko, 
se kravjega ne bo dotaknil, pač pa bo prosil, da mu dolijemo še kozjega. Pijemo ga kot zdravilo. 
Ste vedeli, da koze ne zbolijo za rakom? Če so koze brez človeka – pastirja, se same znajdejo. 
Travnike zaraščajo gozdovi. Koza je tista, ki bo očistila travnike in uničila grmovje. 
Zato ni čudno, da prihaja koza spet v modo. Tudi jaz in moji sosedje imamo koze in v sezoni je 
mogoče dobiti produkte iz kozjega mleka. Kar pokličite! Več informacij boste pa dobili na spletni 
strani tega članka  www.vace.si/koze.pdf ali pri Društvu rejcev drobnice LitijaŠmartno “Pastir-
ci”  pri predsedniku Francu Možini  041 611 245. 
Družinsko gledališče Kolenc izvaja zelo obiskane Pastirske dni, kjer si učenci ogledajo situlo, 
potipajo in začutijo živali iz divjine, pojejo pastirske pesmi, se gredo pastirske igre, sami iztisnejo 
iz vimena nekaj mleka in ga še toplega popijejo.
Koze imajo svoje značaje in se navežejo na človeka. Eni sem dal ime Fanči, ker me vedno čehlja 
po glavi, kakor me je moja mama Fanči. So pa koze trmaste, iznajdljive, svojeglave in vse si upa-
jo. Zato je težko gojiti dobre sosedske odnose. Bodočemu mladoporočencu ali mladoporočenki 
bi predlagal, da ima pred poroko vsaj eno leto v oskrbi kozo. Če bosta preživela človek in koza, 
potem v zakonu ne bo nerešljivih problemov – jo posodim. 
Joj, kako zelo nas imam rad!  Zvonček Norček
P.S.  V nedeljo, 6. februarja, ob 15. uri, bomo na GEOSSu počastili spomin na Ribičevega Franceta. Slav-
nostni govornik bo svetovno znani dirigent  Milivoj Šurbek. Vse bo posneto, kot je bilo do zdaj eno najbolj 
navdušujočih Lajovčevih popoldnevov, na katerem je Milivoj ob klavirju spremljal svoja dva učenca: odlič-
nega tenorista, domačina, Franja Dolinarja ter simpatično in izjemno sopranistko, zdravnico Brino Šket. 
Prepričajte se: https://www.youtube.com/watch?v=TxePy0y1mo . Smo rekli, da se v naslednjih letih spet 
vidimo, slišimo in začutimo. Upam, da bom še dolgo živ, samo da bom to lahko doživel. Se ne šalim!

soLidarnost MLadiH za veseLje starejšiH

Na žalost vseh živimo 
v nenavadno stresnem 
času. Vse kar se dogaja 
težko razumemo odra-
sli, otroci pa sploh ne 
morejo. Samo želimo 

si lahko, da bodo posledice čim manjše. Zdra-
vstvene in vedenjske. V takih okoliščinah je ne-
mirnih otrok več kot navadno, delo z njimi pa 
zahteva dodaten napor vseh nas.

Razumem učitelje in starše, zato si želim, 
da bi jim opisani pogovor dal misliti, razumeti 
otroke. Nadvse bi me osrečili, če bi jih zmogli 
in znali objeti vsaj z besedo.

Nemirnega otroka so poslali k psihologinji. 
Ta ga je vprašala:

»Ali veš, zakaj si prišel sem?«
»Vem, » je odgovoril.
»Mi lahko poveš?«
»Sem hiperaktiven in se ne 

morem dovolj skoncentrirati.«
»Ali želiš, da ti pomagam?«
»Ne vem. Vem samo to, da 

ne želim, da se ne jezijo in kri-
čijo name.«

»Je to vse kar hočeš? Ti ne bi pomagalo, če 
ti pomagam?«

»Ne. Všeč mi je, da imam poreden um! Po-
maga mi pobegniti.«

»Od česa?«
»Od jeze drugih.«
»Ali mi lahko poveš kaj več o sebi?«
»Ves čas se tresem in pravijo mi porednež. 

Zelo hitro razmišljam in se težko ustavim. Pra-
vijo mi, da skačem v besedo. Ampak, samo go-
voriti želim. Včasih niti ne poslušam, kaj mi go-
vorijo. Oziroma drugi mislijo, da ne poslušam.«

»Pa jih poslušaš?«
»Včasih si želim, da ne bi … O meni govorijo, 

kot da nisem zraven! Moji starši, stari starši, 
prijatelji mojih staršev, učitelji. Včasih tudi 

drugi otroci.«
»Govorijo o tvojem vedenju, kajne?«
»Da. Ampak ne razumem. Sprašujem se, če 

so pred komentiranjem mojega vedenja ko-
mentirali svojega.«

»Ne razumem!«
»Moj oče na primer. Nekaj ga vprašam. Obi-

čajno ne odgovori ali pa odgovori nekaj nepo-
membnega in če ga opazuješ, se ves trese. Na-
glo vstane od pisalne mize, naredi nekaj gibov, 
spet sede. Trese se na stolu. Odloži telefon, 
mama mu nekaj reče, moj brat se pogovarja 
z njim. Nekaj na koncu izgubi, nekaj pozabi. 
Izgubi se v svojih mislih. Mama je razburjena. 
Zavpije mu, pogosto ga žali. Potem se začne 
prepir. Mama joka, zbija z vrati. Toži, da je nih-
če ne razume. Zakaj bi jo razumel jaz, ko sem 
le otrok. Ona mene razume?«

»Zakaj to praviš?«
»Ker tudi meni ni lahko! Zbudim se zgodaj. 

Šola. Vzemi matematiko, napiši tole, odgovori 
na to, pojdi ven na odmor, hitro se vrni, drug 
učitelj. Bodi hiter! Osredotoči se! Ne pozabi! 
Odgovori! Končam s šolo. Hitro v avto! Pojej 
hitro! Potem na nogomet, na, na … na … Ko 
končno končam svoje obveznosti, se mama 
pritožuje nad svojim črnim življenjem. Da ji ne 
uspe likati, iti ven s prijateljicami. In joka. In 
se krega z očetom. Ne spomnim se kdaj sem 
jo nazadnje videl, kako se smeji. Niti očeta. In 
ne vem, ali bi bil jaz tak, če bi mi pomagala ko 
sem bil mlajši. Če bi me imela rada takšnega, 
kot sem, in namesto, da me kaznujeta, bi me 
objela …. Ali vam lahko sedaj povem resnico?« 

»Da.«
»Zdaj si ne želim spreminjati.«
»Ti povem po pravici? Tudi jaz ti ne želim po-

magati pri spremembi.«
»Hvala!« je rekel deček in se poslovil od psi-

hologinje.
darinka KOBAL

Projekt Starost – darilo 
mladim se je izvajal na 
pobudo in željo mladih 
iz zasavske regije, ki že-
limo vzpostaviti stik s 
starejšimi prebivalci iz 

naših krajev. S projektom želimo pokazati, 
da so starejši pomembna in dragocena sku-
pina prebivalstva, ki lahko družbi, še pose-
bej mladim, veliko podari. 
Projekt je nastal zaradi povečevanja deleža 
starejšega prebivalstva v regiji in v Sloveniji ter 
manjka programov, ki bi starejšim zagotovili 
večjo vključenost v družbo oziroma jim omo-
gočili, da svojo vlogo v družbi uresničujejo in 
doživljajo svojo starost dostojanstveno. Osa-
mljenost je tako pri starejših pogost problem. 
Pojavi se tudi, ko se starejši preselijo v dom 
starejših in zapustijo domače okolje, s tem pa 
tudi sosede, znance in prijatelje. Problem se 
je še povečal v času Covid pandemije saj so 
bili obiski omejeni. Zato smo želeli polepšati 
in popestriti čas starejšim s srečanji. Tekom 
projekta smo preko predstavitev in prispevkov 
predstavili organizacije in programe, ki izvajajo 
aktivnosti z in za starejše, kot so društva upo-
kojencev, društva U3, medgeneracijska društva 
in program Starejši za starejše.
V okviru projekta je deset mladih prostovoljcev 
starih od 18 do 29 let obiskovalo starejše, po-
slušalo njihove nasvete, modrosti, zapisovalo 
zgodbe in se družilo. Skupaj z njimi smo pobr-

skali za zanimivimi slikami iz njihove mladosti. 
Tako je nastala razstava, ki si jo je bilo mogoče 
ogledati na razstavi, ki je potekala pred novim 
letom v avli Občine Litija. 
Starejši so nam preda-
li tudi svoja znanja in 
ročne spretnosti na kar 
osmih srečanjih, ki smo 
jih izvedli v sodelovanju 
z Društvom U3 Litija in 
Šmartno ter Društvom 
upokojencev Litija. Ob 
tem so, poleg prenosa 
znanja, druženja in pove-
zovanja, nastale voščilni-
ce in zapisi lepih želja, ki 
smo jih poklonili starej-
šim in tako razveselili 235 
stanovalcev Doma Tisje. 
Pri tem so se na pridružili posamezniki iz: Dru-
štva U3 Litija in Šmartno, IC Geoss, ŽRD Litija, 
NLB  enota Litija, VDC Zasavje – enota Litija, 
Oratorij Litija, OŠ Gabrovka, POŠ Dole pri Litiji 
in POŠ Sava. 
Aktivnosti so se skozi celo leto izvajale v okviru 
projekta Starost – darilo mladim, ki spodbuja 
prenos znanja ter povezovanja starejše in mlaj-
še generacije. Gre za solidarnostni projekt, ki 
se izvaja v okviru Društva za podporo civilne 
družbe, podružnica Litija in je sofinanciran iz 
Evropske solidarnostne enote.
 Urša TRENTELJ
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VRTEC LITIJA

Čas, Ki Prebuja vse najLePše v nas
December, ko vsi hitimo, bežimo in imamo občutek, da moramo do novega leta 
še vse postoriti. Tudi v vrtcu se zdi, da se v tem mesecu čas hitreje vrti. Pa saj 
ne more biti drugače, če pa lovimo zadnje dneve v letu. Verjetno so nam ti dnevi 
tako pri srcu, ker so kratki, se bleščijo in v teh dneh ljudje mnogo čarobnih besed 
izgovorijo. Verjetno si vsi želimo, da bi trajali celo leto. Ampak prav gotovo potem 
ne bi bili tako čarobni. V vrtcu smo te dneve preživeli tako, da bi jih še v januarju 

najraje kdaj ponovili. Igralnice in hodnike smo v začetku meseca odeli v praznične preobleke in 
prižgale so se praznične lučke. Za pravo zimsko vzdušje nam je Zima nasula še snega, a le za 
kratek čas. Ampak babica Zima nas je kmalu za tem v vrtcu obiskala in obljubila, da se bo na vso 
moč trudila in napredla še kakšen koš snežink. Da pa bi se otrokom še malo bolj prikupila, jih je z 
malim presenečenjem obdarila. Malo 
večja darila, takšna za v vrtec, pa je 
otrokom poslal dedek Mraz. Prav ste 
razumeli, poslal, saj se nam zaradi 
korone sam ni oglasil. Se nam je pa 
pokazal kar preko velikih zaslonov in 
nam bral pisma, ki smo jih z otroki pi-
sali in mu jih poslali. Najbolj zanimi-
vo je bilo, da smo lahko videli njegov 
dom v katerem živi. Na velikem plat
nu so si otroci ogledali tudi glasbe-
no pravljico Radovedna pikapolonica 
glasbene šole in risanko, ki je naše 
igralnice spremenila v kino dvorane. 
Praznikov ne bi bilo brez peke piško-
tov, ki so naše prostore napolnile z vonjem po cimetu. Takrat smo vedeli, da prazniki trkajo na 
vrata. Vrvež je bil na vrhuncu in nekaj nam je reklo, da nam nikakor ne sme zmanjkati časa, da 
malo postojimo in komu namenimo še prijazno besedo. Zato smo eno jutro naš vhod pred vrtcem 
spremenili v »kavarno« in starše poskušali vsaj za hip nasmejati in jih z lončkom kave ali čaja 
pocrkljati. Vsem so prišle prav prijazne in tople besede. Tiste, ki lahko marsikdaj, v še tako sivem 
jutru, prikličejo nasmeh, zato jih moramo dobro shraniti. Res ozdravljajo žalost. Naj nikar nikdar 
nam jih ne zmanjka, ko v letu pride kak temačen dan.  Tjaša HAUPTMAN

Čarobni deceMber v jevnici
December. Čaroben mesec veselja, pričakovanja, praznovanj in presenečenj. Čeprav to leto spet 
malo bolj zadržano in v mehurčkih, smo si odrasli in otroci v vrtcu Jurček naredili mesec decem-
ber točno tak. Čaroben, vesel, poln pričakovanja in presenečenj. Pridno smo odštevali dneve 
do božiča, odpirali okenca na adventnih koledarjih v naših igralnicah. Razveselili smo se prve-
ga snega in vsak po svojih močeh uživali v njem. Najmlajši so se z njim soočali bolj previdno, 
spoznavali kako je mrzel in moker, tisti malo večji pa so nekaj dni zares uživali v malih zimskih 
radostih in gradili trdnjave, kepe velikanke in snežake. Vse to je krasilo okolico vrtca. Notranjost 
pa krasijo otroški izdelki še danes. Otroci so veselo ustvarjali in izpod njihovih spretnih prstkov 
so nastali čudoviti izdelki. Vsak po svojih močeh je dodal svoj kamenček mozaiku čarobnega in 

prazničnega. 
December v Jurčku je bil tudi 
pravljični mesec. Vsak petek so 
otroci prisluhnili božični ali zim-
ski pravljici. Starejši otroci so se 
v pisanju pravljic preizkusili tudi 
sami. Njihova domišljija ne pozna 
meja. Nastale so čudovite kratke 
pravljice o porednih zmajčkih, pri-
jaznih princeskah, lepih morskih 
deklicah in mavričnih samorogih. 
Otrokom smo pripravili tudi bo-
žični kino. Na velikem platnu so 
si lahko ogledali različne božične 
in zimske risanke in se zraven po-
sladkali s kokicami. Predvsem pa 

je bil december mesec pričakovanja in praznovanja. V naše kraje je prišla babica Zima. Obiskala 
nas je tudi v vrtcu Jurček, se z otroki malo pogovorila in jim povedala pravljico. Posebej zabavno 
je bilo, ko smo pisali pisma staremu dedku Mrazu. Otroci so ustvarjalno okrasili ovojnice, risali in 
barvali in predlagali kaj vse lahko dedku zapišemo v pismo. In nekega dopoldneva nas je priča-
kalo presenečenje. Dedek Mraz nam je poslal sporočilo, ki smo si ga lahko ogledali na posnetku. 
Še dobro da smo mu pisali, kajti dobil je vsa naša pisma in jih skupaj s svojo Snežinko prebral. 
In odgovoril na vsa naša vprašanja. Veselje je bilo še toliko večje, ker je dedek skupaj s sporo-
čilom poslal tudi darila. Otroci so polni pričakovanja odpirali darila in se igrali z novimi igračami. 
Vsak otrok pa je dobil tudi darilce za domov. V njem so se skrivale male ročne lutke, katerih so 
se otroci zelo razveselili, ko so doma odprli svoja darilca. Hvala lepa dedek Mraz za vsa darila! 
Hvala tudi gospodu iz prodajalne Sadje in zelenjava v Litiji, ki je dedku Mrazu in vzgojiteljicam 
priskočil na pomoč s papirnatimi vrečkami, v katere je lahko dedek zavil darilca. December ni 
pravi, če v vrtcu ni čajanke. Vsaka skupina jo je pripravila malo po svoje. Otroci so sodelovali pri 
pripravi pogostitve, prostora, prinašali skodelice od doma in nato uživali ob čaju in piškotkih. Naj-
starejši otroci v vrtcu pa so imeli pravo novoletno zabavo. Takšno s čisto pravimi lepimi oblekami, 

urejenimi pričeskami, blešči-
cami, ob novoletni glasbi, s 
svečanimi prigrizki, piškotki, 
šampanjcem, odštevanjem in 
nazdravljanjem. Veselje je bilo 
nepopisno in spomini bodo 
verjetno ostali še dolgo. In to 
je tisto kar šteje. Sreča v otro-
ških srcih in na njihovih licih 
nasmeh. SREČNO 2022 od 
vseh iz vrtca Jurček!

V imenu strokovnih delavcev 
enote Jurček napisala: 

Tina SIRK

»boŽiČne PotiČKe za vse«
V mesecu decembru nas je spremljala pravljica »Božične 
potičke za vse«. Obogatila je naše srčke in nam dala idejo, 
da tudi mi nadaljujemo poslanico »miška Luka«. 
V igralnici nas je čakalo pismo z nalogo, da ustvarimo hiško 
za »miška Luka«. Posledično nas bo še obiskal z novim pre-
senečenjem. Takoj smo se lotili dela. Začeli smo z barvanjem, ustvarja-
njem ter ustvarili hiško. Za nagrado je sledilo novo presenečenje, knji-
ga s pravljico »Božične potičke za vse« in lutka mišek Luka. Z veseljem 
smo prisluhnili pravljici. Od miška smo dobili tudi koledar preseneče-
nja – adventni koledar, ki nam je vsak dan dal ime otroka, ki je bil lahko 
z miškom Lukom v njegovi hiški. Izbrani otrok je dobil tudi paketek z 
božičnim piškotom, ki ga je odnesel domov in v krogu svoje družine 
nadaljeval z raznašanjem božičnih piškotov pred hišna vrata sosedov. 
S tem so družine otrok razveseljevale svoje sosede, prijatelje, stare 
starše, znance … Ob vseh teh bogatih dejavnostih, ki so bogatile naše 
srčke, smo še veliko ustvarjali, krasili našo igralnico, prepevali praznič-
ne pesmi, plesali in prebirali pravljice s praznično vsebino. S skupino 
Želvic smo pripravili srečanje s prazničnim srečelovom. V popoldan-

skem času tudi srečanje in 
krašenje novoletne smrečice 
s starši. V zadnjem tednu pred 
božičem smo spekli božične 
piškote, jih zavili v božične 
paketke in jih postavljali pred 
vrata ali obesili na kljuko pri 
hišah po Gabrovki. Želeli smo 
ljudem polepšati praznike, jih 
razveseliti, ogreti njihova srca 
in s tem nadaljevati poslanico 
»miška Luka«. To je bil za nas 
najlepši del naloge. Ko smo 
od ljudi dobili povratne infor-
macije, smo vedeli, kako do-
bro delo smo opravili. Obiskali 
so nas v vrtcu, nam pisali in 
na ta način izrekli hvaležnost 
za našo pozornost. Naj ne bo 
nobeden okoli nas za praznike 
žalosten, osamljen, pozabljen. 
To je bilo naše vodilo. Srečno 
in veselo v novo prihajajoče 
leto 2022 vsem želimo Pika-
polonice iz vrtca Čebelica.

Za male pikapolonice:  
Marinka LENART in Jasna MULEC

ProstovoLjec zasavsKe regije 2021 je Mijo LevaČiČ
naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 iz obči-
ne Litija si je za leto 2021 prislužil Mijo Levačič. 
Mijo deluje v organizaciji Društvo Žarek upanja 
že od njene ustanovitve, od leta 2001, ko je pri-
čel s svojim prostovoljskih delom na področju 
težav s pitjem alkohola in zasvojenosti. 
V zadnjih 20ih letih je njegov moto pomagati vsem 

tistim ljudem, ki se znajdejo v stiski zaradi pitja alkohola in skupaj z njimi ob sodelovanju s 
sodelavci, strokovnjaki in drugimi institucijami iskati najprimernejše poti rešitve. Njegova želja 
biti v stiku z ljudmi, biti z njimi takrat ko potrebujejo pomoč, se pogovarjati z njimi, deliti čas z 
njimi ter jim dati občutek osnovnega človekovega dostojanstva daje njegovemu delu prostovoljca 
smisel in je tudi motivacija za naprej. V Društvu Žarek upanja na območju občine Litija in celotne 
zasavske regije opravi tedensko minimalno 6 ur, letno več kot 300. Poleg pogovorov opravlja tudi 
druga opravila, ki pripomorejo k temu, da je življenje ljudi boljše, bogatejše. 
Mijo Levačič: »Naziv prostovoljec zasavske regije 2021 mi pomeni zelo veliko, predvsem je moti-
vacija za nadaljnje delo in vključevanje v procese izvajanja različnih aktivnosti kot prostovoljec. 
Prepričan sem, da se bom v prihodnje vključeval v različne projekte, ki bodo občutek smisla 
življenja še bolj približali najranljivejšim posameznikom, velikokrat ljudem, ki imajo sami občutek, 
da so nanje vsi pozabili. In ravno naloga nas prostovoljcev je, da jim ponovno pokažemo, da so 
za nas pomembni, da je tu nekdo, ki mu je mar zanj in da so lahko natančno to, kar so, da jih ne 
obsojamo, ampak razumemo.«
Na javnem natečaju Prostovoljec 
zasavske regije 2021 smo podelili 
nazive v treh kategorijah, Prosto-
voljec zasavske regije 2021 po 
posameznih občinah, Prostovolj-
ska organizacija zasavske regi-
je 2021 in Prostovoljski projekt 
zasavske regije 2021.
Nosilci nazivov Prostovoljec zasa-
vske regije 2021 so Maja odla-
zek iz Podkuma, prostovoljka v 
Kulturnem društvu Podkum, Mijo 
Levačič iz Litije, prostovoljec 
Društva Žarek upanja, Slobodan 
Filipovič iz Hrastnika, predse-
dnik Kulturno umetniškega društva Veter ter nataša Pavlovič iz Trbovelj, prostovoljka Društva 
prijateljev mladine Trbovlje. Naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2021 prejme organi-
zacija Planinsko društvo Hrastnik.
Naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2021 prejme projekt Prostofer v občini Hrastnik, 
Zavod Zlata mreža in Občina Hrastnik. 
Javni natečaj Prostovoljec zasavske regije izvaja Regionalni center NVO v sodelovanju z Občino 
Zagorje ob Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje in Slovensko filantropijo, koordi-
natorice mreže slovenskih prostovoljskih organizacij. Medijski partner natečaja je Radio Aktual 
KUM. Vsem prejemnikom nazivov iskrene čestitke in velik hvala! 
 Tjaša BAJC, vodja projektov

(Nadaljevanje s 1. strani)

Cenik velja od 1.1. 2022. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, 
število zaporednih objav ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni 
popust! Zaračunavamo tudi članke, ki so tržne narave, odvisno od števila 
cm2. Za Zahvale in v spomin lahko pošljete na naš elektronski naslov:  
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net. Vsi tisti, ki te možnosti nima-
jo pa nam lahko tekst s foto grafijo osebno oddate v naš poštni nabi-
ralnik.
Izžrebanci krIžanke lahko prevzamejo dobitke po predhodnem telefon-
skem dogovoru na 041 719 444. Vsi pogoji oglaševanja so navedeni na 
naši spletni strani: www.obcan-litija.si. Za informacije lahko pokličete: 
041 719 444 (aco Jovanovič) uredništvo Občana.
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493,20 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

VELIKOST:
20 x 13,7 cm

CENA 
na notranji 

BARVNI strani:

301,40 EUR
+ DDV

NOTRANJA STRAN
Na črnobeli strani:

1 cm2 = 0,74 EUR + DDV

Na barvni strani:
1 cm2 = 1,10 EUR + DDV

Na PRVI barvni strani:
1 cm2 = 2,30 EUR + DDV

Na ZADNJI barvni strani:
1 cm2 = 1,80 EUR + DDV

ZAHVALA  /  V SPOMIN
58,00 EUR + DDV

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1/2  STRANI
VELIKOST:

20 cm x 27,5 cm

1/2 NOTRANJE ČB STRANI
407,00 EUR + DDV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/2 NOTRANJE BARVNE STRANI

605,00 EUR + DDV

1/1 CELA NOTRANJA
STRAN - ČB

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

814,00 EUR + DDV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1/1 CELA NOTRANJA
BARVNA STRAN

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV
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KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

PreŽivLjanje Časa s KLiše-jeM
Na klišeju smo december začeli z zgodbarjenjem. Gostili smo 
bivšega predsednika našega kluba, ki danes uspešno vodi dru-
štvo Lojtra Aljaža Zupana. Pogovarjali smo se o delovanju štu-
dentskih klubov in o Odloku o mladini občine Litija. Prav tako 
smo gostili člane glasbene skupine Pavlov iz Litije, ki so pred-
stavili kako so prišli od ideje do albuma in svoj prvenec Predor. 

Da smo si popestrili pravljični december pa smo se z avtobu-
som odpravili na enodnevni izlet v Zagreb. Sprehodili smo se 
po okrašenem mestnem jedru in si privoščili kaj okusnega. 
Vrnili smo se v poznih večernih urah. Decembra smo imeli 
tudi Painting night na katerem smo slikali po zelo inovativni 
metodi. Po 10 min vsi udeleženci zamenjajo svojo sliko z na-
slednjim, ta pa nadaljuje tam kjer je prejšnji zaključil. Izdelke 
lahko občudujete v naši izložbi. V leto 2022 pa smo vstopili z 
novim vodstvom saj smo imeli občni zbor na katerem je bila 
izvoljena nova ekipa, ki jo vodi Ema Vavtar. Podpredsednica 
je Sara Rozina, blagajničarka ostaja Neža Murn, v vlogi tajni-
ka se bo preizkusil Mitja Juvan, mentorica dijakov in svetnica 
Šols ter Škis pa ostaja Neža Stopar Koprivnikar. V januarju 
bomo imeli delavnico: Duševna motnjakaj je to? v okviru projekta KLIŠAID, ogledali si bomo film 
Triglavske strmine v prostorih Mestnega muzeja Litija in se odpravili na tek na smučeh. Spremljaj 
naš Facebook profil https://www.facebook.com/klise.klub za več informacij o prihajajočih do-
godkih in utrinkov iz njih.  Tomaž GOBEC

MLADINSKI CENTER LITIJA
januar in februar  

v Mladinskem centru Litija
Že lani smo vam obljubili, da 
bomo ob prenovi ponudili tudi 
nove programe v našem dnev-
nem centru. Tako v mesecu fe-
bruarju resno začenjamo s pro-
gramom GAMERS KLUB. Ojačali 

smo se za dve novi računalniški »mašini«, za 
katere samozavestno trdimo, da poganjajo tudi 
najboljše igre 😊 Gamers club bo deloval 2x 
tedensko po 4 ure in bo ponujal veliko več kot 
samo igranje video iger. Več o programu preve-
ri na naši spletni strani. 

večerno gibanje z Mc-jem – 
odbojKa

Ne pozabite na športni program MCja za mla-
de. Vsako sredo, med 17:30 in 19:00 uro se 
dobimo v dvorani Gimnazije Litija. Vadba je za 
mlade med 15. in 29. letom brezplačna.
Letos pa se bo na večerno gibanje potrebno 
prijaviti*, vsi zainteresirani za igranje pa mora-
jo izpolnjevati PCT pogoj. Potrebo je tudi nositi 
masko od vstopa v dvorano do garderobe. Pri-
hod je zaželjen deset minut pred samo vadbo 
zaradi pomoči pri postavljanju igrišča, in najka-
sneje do 17:40. Za igranje potrebujete primer-
ne športne copate, namenjene vadbi v zaprtih 
prostorih.

*Kako se prijaviš? Pošlji nam mail na info@
mclitija.si, v zadevo napiši ODBOJKA in se pri-
javi najkasneje do vsakega torka pred vadbo.
Večerno gibanje ne bo potekalo v času šolskih 
počitnic (29. 12. 2021, 23. 2. 2022) in prazni-
kov (27. 4. 2022). Igrali bomo vse do konca 
aprila 2022.

dnevni center
Vsak dan od ponedeljka do petka se lahko pri-
deš družiti v dnevni center, od 14:00 dalje pa 
vse do 20:00 zvečer. Ob ponedeljkih in sredah 
»delamo mi po svoje«, kar pomeni da igramo 
družabne igre, se pomerimo v pikadu ali v roč-
nem nogometu. Če pa nimamo volje po merje-
nju moči v igrah, se pa le ležerno pogovarjamo. 
Torki so namenjeni ekologiji – preko igranja 
kvizov, predstavitev in pogovorov spoznavamo 
ekološke teme. Ob petkih dogaja našim prosto-
voljcem, zato le pridi kaj okoli in sam preveri 
kaj dogaja.
Zaradi spremenljivih razmer na področju za-
jezitve širjenja Covida19, se naš program 
prilagaja oziroma prihaja do odpovedi dogod-
kov in aktivnosti. S tem razlogom te prosimo, 
da spremljaš našo spletno stran na www.
mclitija.si, ali naše profile na omrežjih Face-
book in Instagram, kjer skrbimo, da si sproti  
obveščen.
 Ekipa MC Litija

ziMa je Čas za ustvarjanje
Zimski meseci, ki so pred nami, so primerni še za kakšno ustvarjalno, ročno delo. Kako in koliko 
se bomo družili, je odvisno od zdravstvenih razmer, ki jih bomo upoštevali in svoje delo prilagodili 
trenutnemu stanju in možnostim.
November in december 2021 sta bila zelo ustvarjalna meseca, saj smo izvedli več kot deset 
delavnic (večina je bila kaligrafskih) in pohvalimo se lahko, da smo medgeneracijsko sodelovali: 
s športnicami rokometnega društva, z mladimi iz skupine Oratorij, 
z uslužbenkami NLB Litija, s starostniki... v okviru projekta Starost 
– darilo mladim. To je bilo medgeneracijsko sodelovanje v pravem 
pomenu besede.
Tokrat bo Društvo U3 Litija in Šmartno organiziralo delavnice tudi  
v sodelovanju s Svetom za medgeneracijsko povezovanje v občini 
Litija. 
Razpisujemo, objavljamo in vabimo k sodelovanju vse, ki si to želijo 
in jih zanima. 
Prva delavnica, 18. 1., VEZENJE, bo izpeljana pred izidom časopisa, 
zato vabimo ustvarjalce, ki jih zanima vezenje s križci na obešanke 
iz nebarvane, nebeljene konoplje, z mehkim občutkom in zanimivo 
strukturo, da nas kontaktirajo. Dogovorili se bomo za delavnico. Mo-
žno je tudi delo doma.
Delavnici KVAČKANJA ali PLETENJA bomo izvedli 1. in 10. februarja, obakrat ob 10. v Mestnem 
muzeju Litija. O izdelkih vas bomo obvestili, enega pa že objavljamo: obkvačkano milo.
Veseli bomo, če se nam pridružite in nas spremljate na fb profilu.
Prijavite se lahko na: u3.litija.smartno@gmail.com, dimec.milena@gmail.com, 051 438 236  
(M. Dimec) Milena dIMEC

PoMagajMo si Med seboj z besedaMi in dejanji
Znova je novo leto. Zdravja želim vsem. Pa kanček sreče bomo tudi potrebovali, 
saj so bile naše lanskoletne želje prav v tej smeri, pa smo, kjer smo. Nič kaj 
rožnato. Epidemija korona virusa je še vedno v polnem razmaku. Mi vsi skupaj 
pa v nekakšnem krču, v strahu. Iz tedna v teden spremljamo razmere in ko se že 
začne krivulja nekoliko spuščati in se že vidimo v neki novi normalnosti….. pride 
nov sev in nas znova odrine nazaj v osamo in stroge ukrepe. Cepiva, ki smo jih ob 

predhodnem novem letu komaj zaslutili, so prinesla rezultate. Mi pa jim včasih skoraj ne zaupamo 
in jim ne verjamemo več ali še ne. Zbolijo tudi tisti enkrat, dvakrat celo trikrat cepljeni. Preslišimo 
pa opozorila zdravstvenih strokovnjakov in znanstvenikov, da je njihova obolelost »nežnejša«, 
ponavadi ni potrebno bolni-
šnično zdravljenje, še manj 
intenziva. Znašli smo se v ne-
kakšnem začaranem krogu.
Ko se zaradi covida za zme-
raj poslovi nekdo od naših 
najbližjih ali naših prijateljev, 
ki ni bil cepljen, nas stisne v 
prsih in bi takoj sprejeli še 
četrti in peti in….. odmerek. 
V naslednjem trenutku nas 
že z besedami prepriča nekdo, ki je imel takšne in takšne težave zaradi stranskih učinkov cepiva 
in bi dali prvega in drugega in tretjega kar nazaj, če bi se dalo… Vladi in strokovni svetovalni sku-
pini itak že dolgo ne verjamemo več, saj vse o njihovih zarotah izvemo iz medijev, pa četudi se 
ves svet bori z enakimi problemi. Za nameček pa nam svetujejo še fb  doktorji in strokovnjaki……
In tisti, ki so prepričani v zarote so vedno glasnejši….Naše misli ne dohajajo več.
Spoštovani. Pa ni res vse tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Ne. Treba bo pomagati drug druge-
mu. Pomagati z zgledom, z besedami, z dejanji, s sodelovanjem. Treba bo bolj zaupati znanstveni-
kom in navsezadnje samemu sebi. Tisti zidovi in visoke ter goste žive meje, ki so zrasle med nami 
v času pred to korona krizo bodo morale pasti. K sosedu ne bomo gledali z nevoščljivostjo, kaj si 
je nabavil in naredil, kar mi nimamo, ampak ga bomo spoštljivo pozdravili, ga povprašali, če morda 
kaj potrebuje, mu pomagali z besedo ali z dejanji in naslednjič nam bo to vrnil. Začnimo spreminja-
ti sami sebe in svet se bo spreminjal z nami. Pomagajmo si vedno znova in spet in spet. Ne ločujmo 
se na leve in desne, rdeče in črne, bogate in revne, verne in ateiste, stare in mlade, vsi stopimo 
skupaj , pomagajmo drug drugemu in tako nam morda uspe lažje premagati tudi tega malega 
(samo strokovnjakom vidnega) sovražnika, ki nam greni in kroji naša življenja že več kot dve leti. 
Kako lepo je napisala mati Terezija pred kdo ve koliko leti: » Ni važno, kaj delamo, niti koliko dela-
mo, temveč s kolikšno ljubeznijo opravljamo delo, ki nam je zaupano. Tega, kar delaš ti, morda jaz 
ne morem narediti, tega, kar delam jaz, morda ti ne moreš narediti. Vsi skupaj pa naredimo nekaj 
lepega za Boga.« Jaz pa dodajam, za Boga in sami zase. Sami zase, za svoje domače, prijatelje in 
navsezadnje za vso družbo. Delajmo z ljubeznijo in pomagajmo si med seboj. Ta proces je vedno 
dvosmeren; daj dam oziroma podarim – dobim. (fotografijo je prispevala Marjana Kolar)

Helena PERKO, 
članica Sveta za medgeneracijsko povezovanje občine Litija

vabiLo na ogLed video 
deLavnic
Svet za medgeneracijsko po-
vezovanje v Občini Litija pove-
zuje vse generacije s številnimi 
programi, vse leto. V njih so-
delujejo otroci z vrtcev, šolarji, 
dijaki in tudi srednja in starej-

ša generacija. V tem mesecu Svet sprejema 
bogat načrt dela za letošnje leto, seveda pa je 
izvedba le tega odvisna tudi od epidemioloških 
razmer v državi. 
V času, ko so druženja omejena, si lahko na 
naši Facebook strani - Svet za medgenera-
cijsko povezovanje v občini Litija, pogledate 
kratke video delavnice, so jih pripravili Univer-
za za 3. življenjsko obdobje Litija Šmartno, Me-
stni muzej Litija ter Rokodelski center Moravče 
pri Domžalah, z naslednjimi vsebinami: plete-
nje nogavic, izdelava origamijev, kotno knjižno 
kazalo ali okras na velikonočni mizi in veliko-
nočna dekoracija. 
Morda vam bo ravno to učenje popestrilo dan, 
vam omogočilo pridobivanje novih znanj, ve-
ščin in vam osmislilo to obdobje v katerem 
smo trenutno ujeti.  Vida LUKAČ 

sKuPaj PreMagajMo  
saMoto in osaMLjenost

(iz knjižice  Pot iz osamljenosti) Vida Lukač
Človek je socialno bitje. Za svoje psihofizično 
zdravje in dobro počutje potrebuje stik z drugo 
osebo, potrebuje dotik, potrebuje občutek in 
zavedanje, da se zanj nekdo zanima, da je dru-
gim mar zanj. Predvsem pa naj bi človek imel 
rad samega sebe. 
Že pred rojstvom na plod delujejo različni de-
javniki, eden pomembnejših je čustveno stanje 
matere. Plod v materinem telesu prek centra 
za čustva (amigdale) prejema od matere šte-
vilne informacije, ki so lahko lepe, lahko pa so 
tudi travmatične. 
Stres ali celo travma, ki jo doživlja mati v času 
nosečnosti, lahko kasneje ustvari pri otroku 
nagnjenost k depresiji, povečani izpostavljeno-
sti stresnim situacijam in težavam pri regulaciji 
čustev. Sistemi navezanosti in motivacije se 
gradijo od rojstva naprej, otrok za optimalen 
razvoj osebnosti potrebuje dotik, prisotnost 
staršev, ki mu dajejo prve informacije o tem, 
kakšen je svet, o varnosti, ljubezni. Če tega ni, 
če je dotikov in stikov premalo, otrok sčasoma 
razvije osebnost, ki tudi kasneje v življenju ne 
bo zmogla pristnih stikov, predvsem pa ne lju-
bezni do sebe. 
Tekom življenja se na podlagi življenjskih  
izkušenj, vrednot, prepričanj usposobimo za 
življenje v skupnosti, kjer najdemo svoje me-
sto in smisel življenja. Z leti se naše življenjske 
okoliščine spreminjajo, marsikdo doživi izgu-
bo ali bolezen, ki ga pahne v temine žalosti, 

tesnobe. Vendar obstajajo prijatelji, številna 
društva, združenja, SOS telefoni, ki nam lah-
ko pomagajo s podporo, nasveti, pogovorom,  
stiki. 
Človek si lahko na različne načine pomaga tudi 
sam, še posebno takrat, ko ima jasne življenj-
ske cilje, različne hobije in podobno. 
Aktivnosti, s katerimi se človek ukvarja za uče-
nje ali za zabavo, so različne, kot smo si raz-
lični ljudje, tudi po starosti. Mlade zanimajo 
drugačne dejavnosti kot stare ljudi. Vsem pa 
naj bi bila skupna skrb za zdravo življenje, ki 
vključuje tako fizično aktivnost, zdravo prehra-

no kot tudi skrb za 
psihično, socialno 
in duhovno dobro 
počutje.
Igre in različni hobiji 
spremljajo človeka 
že vso njegovo zgo-
dovino. Za otroke je 
igra notranja nuja, z 
igro se učijo, prido-
bivajo spretnosti, iz-
kušnje, spoznavajo 

svet in ljudi, za odrasle so igra in hobiji lahko 
zabava, koristno preživljanje prostega časa, 
ustvarjalnost, ohranjanje znanja in izkušenj, 
pridobivanje novih znanj in poznanstev, lahko 
pa so tudi pot iz osamljenosti, še posebno ta-
krat, ko v njih sodeluje več ljudi.
Kaj lahko sami storimo za dobro psihofizično 
počutje in zdravje? 
Na voljo je marsikaj, npr.:
-  osebni stiki – obiski, telefonski pogovori s pri-

jatelji, sosedi, sorodniki, sošolci, sodelavci; 
  lastne aktivnosti – branje, družabne igre, 

izobraževanje, različni hobiji, športne aktiv-
nosti ali gibanje v naravi, obiski kulturnih 
prireditev, reševanje križank in podobno, za 
starejše obujanje spominov, pregledovanje 
fotografij ...;

   skrb za zdravo prehrano in telesno aktivnost. 
Imamo številne možnosti, da poiščemo pot 
iz osamljenosti. Premislimo in vzpostavimo 
kontakt s tistimi, ki nam po našem mnenju 
lahko pomagajo najti lepši ter boljši danes  
in jutri.

društva in organizacije  
v LoKaLneM oKoLju

V lokalnem okolju, na področju Občine Liti-
ja, delujejo številna društva, organizacije, po-
samezniki, s katerimi lahko navežemo stik, 
si tako pomagamo iz osame in pridobimo  
nove prijatelje. V knjižici je naštetih le nekaj 
kontaktnih podatkov, dostop do ažurnega re-
gistra društev v Občini Litija je dostopen na 
njihovi spletni strani, na naslednji povezavi: 
https://www.litija.si/objave/49.

sos PoMoČ
Če čutimo hudo duševno stisko ali imamo samomorilne misli, poiščemo strokovno 
pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrnemo tudi na svojega 
osebnega zdravnika, pokličemo na spodaj navedene telefonske številke ali poiščemo 
pomoč na navedenih spletnih naslovih:
• 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč);
• 116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24 h/dan);
• 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro);
• 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj);
• 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 h/dan);
• www.tosemjaz.net – pomoč za mlade To sem jaz;
•  www.omra.si – program OMRA za dvig pismenosti širšega kroga ljudi o motnjah 

razpoloženja in osebnostnih motnjah.

Risba: Janez Prašnikar



Polje, kdo bo tebe ljubil, ko bom jaz v grobu spal?
Ljubil žar me bo spomladi, ki nad mano bo sijal.
Jaz pa bom pomlad naprosil, naj gre mimo tvojih tal.

ZAHVALA

FRANC PARKELJ
po domače Policov France iz Zgornje Jevnice

16. 3. 1939 – 1. 12. 2021

Ob nepričakovani in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, brata in strica izrekamo iskreno zahvalo vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala župniku dr. Božidarju Ogrincu in 
jevniškim gasilcem za lep poslovilni obred ter prijazne in sočutne 
besede. Hvala vsem ostalim sodelujočim pri organizaciji in izvedbi 
pogrebne slovesnosti. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu 
počitku.

Vsi njegovi

Bil si trden kakor skala, 
bil pokončen kakor hrast. 
A prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo, 
ki je zlomil hrast.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil

ALOJZIJ ZAMAN
24.11.1930 – 1.12.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob smrti stali ob strani, 
hvala za darove, sveče in tople besede in vsem, ki ste pripomogli, da 
je bilo zadnje slovo lepo opravljeno. Zahvaljujemo se dr. Juterškovi 
in patronažnim sestram za vso pomoč in podporo zadnja leta.

HVALA ZA VSE VREDNOTE, KI SI NAM JIH ZAPUSTIL.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA

MARIJA OZMEC
17.10.1941 – 5.12.2021

Ob boleči in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. 
Zahvala za lep pogrebni obred župniku, pogrebnemu zavodu KSP 
Litija in pevcem Lipe.

Vsi njeni

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

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu,  
prižgete svečko in ju ohranjate v lepem spominu.

Vsi njuni

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in vsem, ki ste ju imeli radi in 
jima pomagali v težkih trenutkih. Hvala tudi gospodu župniku za 
opravljen obred, zahvala tudi podjetju KSP in vaščanom Zgornjega 
Loga za pomoč in darovano cvetje.

Njuni domači

FRANČIŠEK 
PRIMC

 16.9.1937 – 4.12.2012

MARIJA  
MAJORANC

1931 – 2021

MARIJA 
PRIMC

1.9.1943 – 8.1.2021

MIHA  
GORENC

1944 – 2021

Minilo je 9 let odkar je za vedno 
zaspal naš dragi ata

Minilo je 1 leto odkar je za vedno 
zaspala naša draga mama

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

V SPOMIN
20. januarja 2022 bo minilo žalostno leto odkar te več ni  

dragi mož, oče in ata

HENRIK BRANKO  
- HINE MULJAVEC

28.10.1933 – 20.1.2021

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

in mu prižigate sveče.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

PO NESKONČNI NEBESNI POTI POTUJ,  
ANGEL NAŠ, IN ČUVAJ NAS … 
MI PA BOMO ZA VEDNO V SVOJIH SRCIH  
OHRANILI ZATE IN ZA VSE NAS NEKAJ ČUDOVITEGA …

ZAHVALA
Neizmerno nas žalosti kruto spoznanje, da naše oči ne vidijo več tvojih prijaznih 
oči, da ne občutimo več tvojih toplih objemov, iskrenega nasmeha in neskončne 
ljubezni …, dragi naš nadvse ljubljeni mož, oči, tast, dedi, svak, stric in prijatelj

ALOJZ SINREIH
1943 – 2021

Na litijskem pokopališču smo se v mesecu decembru poslovili od našega dragega 
ob spoznanju, kako zelo so ga ljudje spoštovali, cenili in imeli radi. Iz vsega srca 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem. Vsem, ki 
ste z iskrenimi besedami, stiski rok, objemi, različnimi darovi in poslano pošto 
pomagali blažiti našo bolečino ter ga pospremili na poti do groba. Hvala vsem 
njegovim bivšim sodelavcem in prijateljem iz Mercatorja in Centromerkurja, vsem 
delavcem vrtca Litija, OŠ Gradec, KSP Litija za sočutno sodelovanje z nami in 
organizacijo pogreba ter pevcema za zapete pesmi, ki smo jih s srcem izbrali zanj. 
Še posebej se zahvaljujemo sosedu Alešu Bregarju, ki je tako čuteče in doživeto v 
svojem nagovoru podelil z nami njun iskren, spoštljiv in prijateljski odnos. Besede, 
ki pobožajo ranjeno srce. Hvala vsem in vsakemu posebej za vse kar ste njemu in 
nam namenili in delili z nami.

Hodili bomo po stezicah, ki so tvoje včasih bile …
žena Olga, hčerki Jana in Nataša z družinama in vsi,  

ki ga boste nosili v srcu in se ga spominjali

Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce.
Spomin nate večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

V SPOMIN
27. decembra 2021 je minilo žalostno leto odkar nas je mnogo 

prezgodaj in nepričakovano zapustil naš dragi

GORAN TOMIĆ

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

Vsi njegovi

In sedaj, ni te več na vrtu, 
ni te več na njivi, v hiši, 
tvoj glas nikjer se več ne sliši…

ZAHVALA
V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA VOZEL
roj. Savšek, iz Polšnika

28.3.1928 – 23.12.2021

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in prispevke namenjene za 
dobrodelni namen. Hvala pevcem MoPZ Polšnik za odpete pesmi, 
trobentaču Žigi Toriju za izpolnitev njene želje, Tonetu Lokarju 
za prebrani govor, gospodu župniku Tilnu Zupanc Oberwalder 
in pogrebni službi, ki so jo pospremil k večnemu počitku. Hvala 
sosedom za vso pomoč ter patronažni službi za pomoč pri negi.

…In če lučko na grobu upihnil bo vihar,  
v srcih tvojih dragih je ne bo nikdar…

Mama, pogrešamo te!

Vsi tvoji

Solza naša bo rosila,
dokler nas ne bo združila.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož,  

sin, očka in dedek

SIMON MULJAVEC
30.12.1958 – 8.12.2021

Mirno si zaspal v svojem toplem domu, v objemu žene in hčera. 
V naših srcih so ostali le prelepi spomini nate. Zelo te pogrešajo 
tudi tvoje vnučke Kaja, Hana in Ana. Sedaj jih brez bolečin opazuješ 
in varuješ. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za nesebično pomoč in izraze sožalja. Posebna zahvala 
gre osebnemu zdravniku dr. Benedičiču ter družini Pirnat za vso 
nesebičnost in podporo v času bolezni. Hvala gospodu župniku, 
pevcem in uslužbencem KSP za lepo opravljen obred. Hvala vsakemu 
posebej, ki ste se od Simona poslovili v tako velikem številu.

Žalujoči: žena Mili, hčerki Suzana in Jasmina  
z družinama ter mami Stanislava

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.
Za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem in mislijo
do tebe - se bo polnila.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil dragi mož, oče in ata

ALOJZIJ BUČAR
18.4.1946 – 16.12.2021

Hvala vsem, da ste nam ob bolečih trenutkih stali ob strani, za vsak ljubeč 
stik roke, za vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v 
tolažbo, verjemite, vse to nam pomaga! Zahvaljujemo se vsem, ki ste njemu 
v spomin prižgali svečko, darovali cvetje, sveče, svete maše in darove za 
cerkev ter da ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 
Posebna zahvala dr. Leonu Kranjcu in patronažnim sestram iz ZD Litija za 
skrbno nego, ter sosedi Slavki Matoz za lep nagovor ob slovesu. Hvala 
pogrebni službi KSP Litija, pevcem – kvartet Spomin, trobentaču ter župniku 
Marku Merlaku za lepo opravljen pogrebni obred.

In navsezadnje en velik HVALA tudi tebi, ata, za vsak trenutek,  
ki si ga delil z nami. Hvala ti, za vso tvojo ljubezen, potrpežljivost  

in hvala za vse nauke o življenju.

Ni res, da si odšel - nikoli ne boš! Vedno boš v naših srcih. Radi te imamo.

Žalujoči: žena Marija, hčerki Marinka in Alojzija z družinama

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, stara mama  

in prababica

MARIJA KOKALJ
29.3.1932 – 1.12.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se pevcem, trobentaču in KSP 
Litija za izveden obred.

Naj počiva v miru.

Vsi njeni

ZAHVALA
Tiho se je poslovila

KAROLINA - DRAGI BAJEC
22.1.1944 – 23.12.2021

Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v podporo in nam 
pomagali v najtežjih trenutkih. Hvala za vse besede tolažbe in tople 
objeme. Iskrena hvala vsem, ki ste namesto sveč in cvetja darovali 
prispevke. Poklonili smo jih v dobrodelne namene.

Mama, pogrešamo te.

Borut, Rebeka, Aneja in Svit

Odšel si
v večni mir,
kjer ni glasov,
ne bolečin,
le večen je spomin.

ZAHVALA
Zapustil nas je oče, ded, praded

MARTIN BRANKO SIMONČIČ
19.9.1931 – 29.12.2021

Iz Spodnjega Loga.

Iskrena zahvala vsem, ki ste se s spoštovanjem poslovili od njega. 
Hvala polšniškim pevcem, pogrebni službi, župnikoma g. Marku 
Mrlaku in g. Benediktu Lavrihu za lepo opravljen obred. Posebno 
se zahvaljujemo gospodu dr. Benedičiču za vso zdravniško pomoč 
in oskrbo.

Žalujoči vsi njegovi

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas. 
Še korak mi je znan. 
Sprašujem jaz, sprašujejo otroci... 
Zakaj te več ni? Kje si? 
Le spomin še živi. 
Boli, a razdalja nas ne razdvoji...

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga mami, babica in sestra 

URŠULA GORŠEK,
roj. Mak,

14.9.1957 – 24.12.2021
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, pri-
jateljem in sodelavcem za darovano cvetje, sveče ter besede sožalja 
in tolažbe, s katerimi smo jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna 
zahvala tudi zdravstvenemu osebju ZD Litija za izredno predanost ter 
pomoč, pogrebni službi KSP za prijaznost in strokovnost, pevcem za 
prečudovito zapete pesmi, trobentaču ter duhovniku za lepo izveden 
obred in mašo ob njenem slovesu.

Draga mami, hvala ti za življenje in vso ljubezen, ki si nam jo dala. 
Pogrešamo te.

Čeprav te ni z nami, te bomo vedno nosili s seboj v svojih srcih  
ter imeli lepe spomine nate in na skupne trenutke.

Z ljubeznijo, vsi tvoji

V SPOMIN

MARINA PUCELJ
18.11.1961 – 15.1.2020

Spominjamo se te z ljubeznijo 
in hvaležnostjo.

Vsi tvoji

Kogar imaš rad,  
nikoli ne umre.  
Le daleč, daleč je….

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustila žena, mati in babica

ANICA DEMEC
8.8.1960 – 21.11.2021

Iskrena hvala vsem za pomoč, izrečena sožalja in sočutne besede,  
s katerimi smo jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala 
sosedom in prijateljem za finančno pomoč ter dr. Juterškovi in 
patronažni sestri Vanji za skrbno in nesebično nego. Zahvaljujemo 
se g. župniku, pevcem, trobentaču in KSP Litija za lep poslovilni 
obred.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji
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sPoMinsKa sLovesnost na tisju
Dne 24.12.2021 ob 11. uri je bila na Tisju tradicionalna spominska slovesnost ob 80 
letnici bitke II. Štajerskega bataljona in 77 letnici smrti Franca Rozmana Staneta. 
Bitka se je odvijala prav pred praznovanjem Božiča. Rekli bi, da je božič čas miru in 

prijateljstva, toda nemški okupatorjevi vojaki tega niso upoštevali, zato je bilo na Tisju 24.12.1941 povsem drugače. To je bil 
dan ko se je zapisal v zgodovino Slovenskega naroda, kot dan, ko se je partizanska enota pod vodstvom komandanta Staneta 
KVEDRA Tomaža spopadla z redno nemško vojsko.
V surovem sistemskem, pedantnem preganjanju in odstranjevanju aktivistov OF na terenu in enotah ma-
loštevilnih borcev po četah na Štajerskem so tudi OF in NOB v tej pokrajini spravili na koleno. Zato je 
bil II. Štajerski bataljon poslan na pomoč iz dolenjske pokrajine na Štajersko. Cilj bataljona je bil preboj 
preko mostu v Litiji na Štajersko v noči na Božič, ker so predvidevali, da bo okupatorjeva posadka v Litiji  

veseljačila.
Bataljon je tega dne z 67 borci prišel na Tisje kjer je 
imel postanek, počitek in čiščenje orožja. Toda tega 
dne so lovci in policisti iz litijske posadke prišli na lov 
v revir Tisje, da bi ustrelili divjačino za praznovanje, 
vendar je pri tem prišlo do odkritja bataljona, kasneje 
pa do obkolitve in napada.
V teh za bataljon izredno težkih in nevarnih okolišči-
nah sovražnega napada, so se borci bataljona pre-
bijali iz ležišč na skednju, štalah in iz hiš ob neposrednem metanju 
bombštilaric proti nasprotniku, brez opreme in povsem presenečeni. 
Junaštvo fantov in njihova izurjenost je pomagala zaustaviti pritisk 
nemških vojakov že med stavbami, zato so se lahko organizirali za 
obrambo in nato organiziran umik iz Tisja preko meje na italijansko 
stran ter se utaborili okoli cerkve na Primskovem. Spopad na Tisju je 
bil za našo NOB izredno psihološko in politično pomemben zato, ker je 
bil to prvi voden vojaški bataljonski spopad z nemškim okupatorjem in 
zelo odmeven v vodstvu tretjega Rajha. Ob tej spominski slovesnosti 
so se poklonili spominu narodnemu heroju Francu Rozmanu Stanetu, 

ki je 7. novembra 1944 tragično umrl za posledico hude rane, ki jo je dobil med preizkušanjem novega orožjaminometa, 
ki so ga poslali partizanom angleški zavezniki. Franc Rozman Stane je 13. julija 1943 postal poveljnik Glavnega štaba NOV 
in POS (s činom generalpolkovnika) katerega je vodil vse do smrti. Na mestu poveljnika pa ga je nasledil Dušan Kveder  
Tomaž. Letošnje spominsko srečanje je potekalo v razmerah Kovid 19 brez navzočnosti vsakoletnih udeležencev (partizanske-
ga pevskega zbora iz Ljubljane, častne straže slovenske vojske, drugih udeležencev, ki so se vsako leto udeležili spominske 
slovesnosti. Ob tej slovesnosti so položili vence k spominskemu obeležju delegacija Zveze združenj borcev Litija Šmartno, ZB 
Litija, Združenje Sever ter združenje vojnih veteranov za Slovenijo. V kulturnem programu so sodelovali slavnostni govornik 
župan občine Litija Franci Rokavec, Zasavski »Rogisti«, praporščaki in recitatorka.
Spoštovani občani ne smemo dovoliti, da bi spomin na te težke čase zbledel, zato smo tu mi, ki se bomo spominjali teh težkih 
trenutkov na kraju, kjer so pred 80 leti ropotale strojnice in mitraljezi. Zato upamo, da bodo naslednje leto razme re zopet 
normalne brez COVIDA, zato ste vabljeni na srečanje, da se poklonimo spominu našim borcem, ki so se na tem kraju junaško 
borili proti okupatorju. Ciril GOLOUH

Slavnostni govornik Franci  Rokavec župan občine Litija ter predsednik 
združenja borcev NOB Litija Šmartno Mirko KAPLJA (Foto: Marko Brčoni)

krAJeVnA orGAniZACiJA rDečeGA kriŽA DoLe
Hvala, da obstajajo taki posamezniki

Ga. Mira Mahkovec, višja medicinska sestra, že 12 let Dolah 
izvaja preventivne meritve sladkorja, krvnega tlaka in hole-
sterola. Kot zdravstveni delavec ima bogate patronažne izku-
šnje, delo v ambulanti pokojnega dr. Rugla, in še druge, tako 
ji delo z ranljivejšo populacijo starejših ni tuje. Z velikim entu-
ziazmom se tretjo nedeljo v mesecu pripelje na Dole, kjer je 
stkala že marsikatero prijateljstvo. Krajani smo z njo navezali 

pristne vezi, njen strokovni 
nasvet mnogim veliko pome-
ni. Mnogim uporabnikom teh 
storitev je glede na neugodne 
rezultate meritev svetovala, 
da obiščejo svojega zdrav-
nika. Krajani so ji za nasvet 
hvaležni, saj se je tako mno-
gim življenjska doba podalj-
šala. Seveda je beseda »hva-
la« premalo, vendar zavest, 
da obstajajo taki posamezni-
ki, nam vliva upanje na boljši 

jutri. Za nami sta dve leti izrednih razmer, tudi nepričakovanih 
izkušenj. Organizatorji meritev KORK Dole, KORK Gradišče in 
DU Dole poskrbimo za urejenost prostorov in dežurstvo na 
dan meritev, OZRK Litija pa krije materialne stroške in stro-
ške izvajalke. Pred epidemijo so meritve potekale redno vsako 
tretjo nedeljo v mesecu, zadnje dve leti pa se prilagajamo na 
razmere, povezane z epidemijo. Pri izvajanju teh storitev upo-
števamo vsa navodila in priporočila RKS in OZRK Litija.
Ob zaključku leta smo se organizatorji izvajalki hvaležno zahva-
lili, sama pa je zagotovila, da bo na Dole še prihajala. Njeno pro-
stovoljstvo je nekaj, kar jo bogati, daješ in dobiš nazaj. Mnoge 
opogumlja, jim svetuje, pove, da se da marsikaj še postoriti na 
področju zdravja, da se vedno najde rešitev. Da se te meritve 
že tako dolgo izvajajo v našem kraju, se moramo zahvalili tudi 
OZRK Litija za vso pomoč in podporo. Jožica VRTAČNIK

obisk najstarejše članice Kristine Mandelj
V decembru je slavila visoki jubilej, 95. letnico rojstva, naša 
najstarejša članica ga. Kristina Mandelj iz Zagozda. Ob tem 
jubileju jo je na svojem domu obiskala prostovoljka Vesna 
Bostič Peruci. V prijateljskem pogovoru je slavljenka obujala 

spomine na čas, ko je sama kot 
prostovoljka opravljala huma-
nitarno dejavnost pri Rdečem 
križu. Gospa je za svoja leta 
še zelo bistra. Jesen življenja 
brezskrbno preživlja na svojem 
domu ob skrbni pomoči sina Da-
nijela in njegove družine. Obiska 
in darila je bila neizmerno ve-
sela. Prostovoljka Vesna ji je v 
imenu KORKa zaželela še veliko 
zdravih in brezskrbnih dni.
  Anica KOTAR

iz deLa rKs oz Litija – obiski starejših
V prazničnem decembru so prostovoljci krajev-
nih organizacij Rdečega križa obiskovali starejše, 
bolne ter invalidne osebe po domovih. Na obisk 
so se odpravili tudi v domove za starejše. Pro-
stovoljci so obiske izvajali na varen način (po 

navodilih in ob upoštevanju vseh navodil in priporočil RKS in 
NIJZ). Vsak je bil vesel obiska, stiska rok, pogovora ob kavici 
ali čaju, voščila in drobne pozornosti. Tudi letos smo pošiljali 
voščilnice starejšim članom na dom ter tistim, ki starost pre-
življajo v domovih za starejše. Voščilnice so pripravili prosto-
voljci krajevnih organizacij Rdečega križa in sicer: KORK Gra-
dišče, Jevnica, Kresnice, Primskovo in Dole. V teh časih, ko 
nam korona virus še vedno ne dopušča normalnega življenja, 
nam vsem manjka več socialnih stikov, predvsem starejšim in 
osamljenim. Zato vsaka beseda, vsako voščilo, napisano ali 
izgovorjeno, polepša d5an.

aKCIJa zbIRanJa hRanE v LIDLu
V sodelovanju s trgovino Lidl smo od 1.12.2021 do 8.1.2022 
zbirali hrano in ostale potrebščine za socialno ogrožene dru-
žine in posameznike. Zbiralna košara je bila polna hrane in 

ostalih potrebščin. Vsem, ki ste darovali, se najlepše zahva-
ljujemo! Zahvaljujemo pa se tudi trgovini Lidl za pomoč pri 
ustvarjanju boljšega sveta.

obiSk oš LitiJA, 
PoDrUŽniCe S 
PRILaGOJEnIM 
PROGRaMOM

Epidemija korona virusa 
je že drugo leto zapored 
onemogočila izvedbo 
prireditve ob koncu ko-
ledarskega leta, ki so 
jo vsako leto pripravili 
učenci in učenke po-
družnice s prilagojenim 
programom skupaj s 
svojimi učitelji. Malo 
pred počitnicami smo 
jih obiskali, voščili vsem 
skupaj ter jih razveselili z darilci.
  Za RKS OZ Litija: Danica SVERŠINA, Irena VIdEC



Polje, kdo bo tebe ljubil, ko bom jaz v grobu spal?
Ljubil žar me bo spomladi, ki nad mano bo sijal.
Jaz pa bom pomlad naprosil, naj gre mimo tvojih tal.

ZAHVALA

FRANC PARKELJ
po domače Policov France iz Zgornje Jevnice

16. 3. 1939 – 1. 12. 2021

Ob nepričakovani in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, brata in strica izrekamo iskreno zahvalo vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in sv. maše. Hvala župniku dr. Božidarju Ogrincu in 
jevniškim gasilcem za lep poslovilni obred ter prijazne in sočutne 
besede. Hvala vsem ostalim sodelujočim pri organizaciji in izvedbi 
pogrebne slovesnosti. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu 
počitku.

Vsi njegovi

Bil si trden kakor skala, 
bil pokončen kakor hrast. 
A prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo, 
ki je zlomil hrast.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil

ALOJZIJ ZAMAN
24.11.1930 – 1.12.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob smrti stali ob strani, 
hvala za darove, sveče in tople besede in vsem, ki ste pripomogli, da 
je bilo zadnje slovo lepo opravljeno. Zahvaljujemo se dr. Juterškovi 
in patronažnim sestram za vso pomoč in podporo zadnja leta.

HVALA ZA VSE VREDNOTE, KI SI NAM JIH ZAPUSTIL.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA

MARIJA OZMEC
17.10.1941 – 5.12.2021

Ob boleči in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, 
tolažilne besede, darovano cvetje in sveče. 
Zahvala za lep pogrebni obred župniku, pogrebnemu zavodu KSP 
Litija in pevcem Lipe.

Vsi njeni

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

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu,  
prižgete svečko in ju ohranjate v lepem spominu.

Vsi njuni

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in vsem, ki ste ju imeli radi in 
jima pomagali v težkih trenutkih. Hvala tudi gospodu župniku za 
opravljen obred, zahvala tudi podjetju KSP in vaščanom Zgornjega 
Loga za pomoč in darovano cvetje.

Njuni domači

FRANČIŠEK 
PRIMC

 16.9.1937 – 4.12.2012

MARIJA  
MAJORANC

1931 – 2021

MARIJA 
PRIMC

1.9.1943 – 8.1.2021

MIHA  
GORENC

1944 – 2021

Minilo je 9 let odkar je za vedno 
zaspal naš dragi ata

Minilo je 1 leto odkar je za vedno 
zaspala naša draga mama

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

V SPOMIN
20. januarja 2022 bo minilo žalostno leto odkar te več ni  

dragi mož, oče in ata

HENRIK BRANKO  
- HINE MULJAVEC

28.10.1933 – 20.1.2021

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

in mu prižigate sveče.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

PO NESKONČNI NEBESNI POTI POTUJ,  
ANGEL NAŠ, IN ČUVAJ NAS … 
MI PA BOMO ZA VEDNO V SVOJIH SRCIH  
OHRANILI ZATE IN ZA VSE NAS NEKAJ ČUDOVITEGA …

ZAHVALA
Neizmerno nas žalosti kruto spoznanje, da naše oči ne vidijo več tvojih prijaznih 
oči, da ne občutimo več tvojih toplih objemov, iskrenega nasmeha in neskončne 
ljubezni …, dragi naš nadvse ljubljeni mož, oči, tast, dedi, svak, stric in prijatelj

ALOJZ SINREIH
1943 – 2021

Na litijskem pokopališču smo se v mesecu decembru poslovili od našega dragega 
ob spoznanju, kako zelo so ga ljudje spoštovali, cenili in imeli radi. Iz vsega srca 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem. Vsem, ki 
ste z iskrenimi besedami, stiski rok, objemi, različnimi darovi in poslano pošto 
pomagali blažiti našo bolečino ter ga pospremili na poti do groba. Hvala vsem 
njegovim bivšim sodelavcem in prijateljem iz Mercatorja in Centromerkurja, vsem 
delavcem vrtca Litija, OŠ Gradec, KSP Litija za sočutno sodelovanje z nami in 
organizacijo pogreba ter pevcema za zapete pesmi, ki smo jih s srcem izbrali zanj. 
Še posebej se zahvaljujemo sosedu Alešu Bregarju, ki je tako čuteče in doživeto v 
svojem nagovoru podelil z nami njun iskren, spoštljiv in prijateljski odnos. Besede, 
ki pobožajo ranjeno srce. Hvala vsem in vsakemu posebej za vse kar ste njemu in 
nam namenili in delili z nami.

Hodili bomo po stezicah, ki so tvoje včasih bile …
žena Olga, hčerki Jana in Nataša z družinama in vsi,  

ki ga boste nosili v srcu in se ga spominjali

Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce.
Spomin nate večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

V SPOMIN
27. decembra 2021 je minilo žalostno leto odkar nas je mnogo 

prezgodaj in nepričakovano zapustil naš dragi

GORAN TOMIĆ

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

Vsi njegovi

In sedaj, ni te več na vrtu, 
ni te več na njivi, v hiši, 
tvoj glas nikjer se več ne sliši…

ZAHVALA
V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

FRANČIŠKA VOZEL
roj. Savšek, iz Polšnika

28.3.1928 – 23.12.2021

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in prispevke namenjene za 
dobrodelni namen. Hvala pevcem MoPZ Polšnik za odpete pesmi, 
trobentaču Žigi Toriju za izpolnitev njene želje, Tonetu Lokarju 
za prebrani govor, gospodu župniku Tilnu Zupanc Oberwalder 
in pogrebni službi, ki so jo pospremil k večnemu počitku. Hvala 
sosedom za vso pomoč ter patronažni službi za pomoč pri negi.

…In če lučko na grobu upihnil bo vihar,  
v srcih tvojih dragih je ne bo nikdar…

Mama, pogrešamo te!

Vsi tvoji

Solza naša bo rosila,
dokler nas ne bo združila.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož,  

sin, očka in dedek

SIMON MULJAVEC
30.12.1958 – 8.12.2021

Mirno si zaspal v svojem toplem domu, v objemu žene in hčera. 
V naših srcih so ostali le prelepi spomini nate. Zelo te pogrešajo 
tudi tvoje vnučke Kaja, Hana in Ana. Sedaj jih brez bolečin opazuješ 
in varuješ. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za nesebično pomoč in izraze sožalja. Posebna zahvala 
gre osebnemu zdravniku dr. Benedičiču ter družini Pirnat za vso 
nesebičnost in podporo v času bolezni. Hvala gospodu župniku, 
pevcem in uslužbencem KSP za lepo opravljen obred. Hvala vsakemu 
posebej, ki ste se od Simona poslovili v tako velikem številu.

Žalujoči: žena Mili, hčerki Suzana in Jasmina  
z družinama ter mami Stanislava

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila.
Za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem in mislijo
do tebe - se bo polnila.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil dragi mož, oče in ata

ALOJZIJ BUČAR
18.4.1946 – 16.12.2021

Hvala vsem, da ste nam ob bolečih trenutkih stali ob strani, za vsak ljubeč 
stik roke, za vse tople in sočutne objeme, hvala za vsako iskreno besedo v 
tolažbo, verjemite, vse to nam pomaga! Zahvaljujemo se vsem, ki ste njemu 
v spomin prižgali svečko, darovali cvetje, sveče, svete maše in darove za 
cerkev ter da ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. 
Posebna zahvala dr. Leonu Kranjcu in patronažnim sestram iz ZD Litija za 
skrbno nego, ter sosedi Slavki Matoz za lep nagovor ob slovesu. Hvala 
pogrebni službi KSP Litija, pevcem – kvartet Spomin, trobentaču ter župniku 
Marku Merlaku za lepo opravljen pogrebni obred.

In navsezadnje en velik HVALA tudi tebi, ata, za vsak trenutek,  
ki si ga delil z nami. Hvala ti, za vso tvojo ljubezen, potrpežljivost  

in hvala za vse nauke o življenju.

Ni res, da si odšel - nikoli ne boš! Vedno boš v naših srcih. Radi te imamo.

Žalujoči: žena Marija, hčerki Marinka in Alojzija z družinama

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga mama, stara mama  

in prababica

MARIJA KOKALJ
29.3.1932 – 1.12.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se pevcem, trobentaču in KSP 
Litija za izveden obred.

Naj počiva v miru.

Vsi njeni

ZAHVALA
Tiho se je poslovila

KAROLINA - DRAGI BAJEC
22.1.1944 – 23.12.2021

Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v podporo in nam 
pomagali v najtežjih trenutkih. Hvala za vse besede tolažbe in tople 
objeme. Iskrena hvala vsem, ki ste namesto sveč in cvetja darovali 
prispevke. Poklonili smo jih v dobrodelne namene.

Mama, pogrešamo te.

Borut, Rebeka, Aneja in Svit

Odšel si
v večni mir,
kjer ni glasov,
ne bolečin,
le večen je spomin.

ZAHVALA
Zapustil nas je oče, ded, praded

MARTIN BRANKO SIMONČIČ
19.9.1931 – 29.12.2021

Iz Spodnjega Loga.

Iskrena zahvala vsem, ki ste se s spoštovanjem poslovili od njega. 
Hvala polšniškim pevcem, pogrebni službi, župnikoma g. Marku 
Mrlaku in g. Benediktu Lavrihu za lepo opravljen obred. Posebno 
se zahvaljujemo gospodu dr. Benedičiču za vso zdravniško pomoč 
in oskrbo.

Žalujoči vsi njegovi

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas. 
Še korak mi je znan. 
Sprašujem jaz, sprašujejo otroci... 
Zakaj te več ni? Kje si? 
Le spomin še živi. 
Boli, a razdalja nas ne razdvoji...

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga mami, babica in sestra 

URŠULA GORŠEK,
roj. Mak,

14.9.1957 – 24.12.2021
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, pri-
jateljem in sodelavcem za darovano cvetje, sveče ter besede sožalja 
in tolažbe, s katerimi smo jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna 
zahvala tudi zdravstvenemu osebju ZD Litija za izredno predanost ter 
pomoč, pogrebni službi KSP za prijaznost in strokovnost, pevcem za 
prečudovito zapete pesmi, trobentaču ter duhovniku za lepo izveden 
obred in mašo ob njenem slovesu.

Draga mami, hvala ti za življenje in vso ljubezen, ki si nam jo dala. 
Pogrešamo te.

Čeprav te ni z nami, te bomo vedno nosili s seboj v svojih srcih  
ter imeli lepe spomine nate in na skupne trenutke.

Z ljubeznijo, vsi tvoji

V SPOMIN

MARINA PUCELJ
18.11.1961 – 15.1.2020

Spominjamo se te z ljubeznijo 
in hvaležnostjo.

Vsi tvoji

Kogar imaš rad,  
nikoli ne umre.  
Le daleč, daleč je….

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustila žena, mati in babica

ANICA DEMEC
8.8.1960 – 21.11.2021

Iskrena hvala vsem za pomoč, izrečena sožalja in sočutne besede,  
s katerimi smo jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala 
sosedom in prijateljem za finančno pomoč ter dr. Juterškovi in 
patronažni sestri Vanji za skrbno in nesebično nego. Zahvaljujemo 
se g. župniku, pevcem, trobentaču in KSP Litija za lep poslovilni 
obred.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji
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Čas obdarovanja tudi v nK Litija
V našem klubu smo izpeljali že 4to tradiconalno obdaritev otrok.
Tokrat nas je obiskal Dedek Mraz kateri je podaril več kot 100 daril otrokom v našem 
klubu. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, kateri so pripomogli k izvedbi tega 
dogodka. Za nakup več kot 
100 kosov vadbene opre-
me je poskrbel dobrotnik, 

kateri se je mimo grede ustavil v našem 
klubu. In se ponudil, da poskrbi za na-
kup vadbenih pripomočkov. Da se je to 
uresničilo, sta v veliki meri pripomogla 
Saša in Ranka Kojić.
V imenu kluba in vseh vadečih hvala.
Vse naše mladinske selekcije so začele 
z trenažnim procesom.
V mesecu Januarju se bodo naše 4 selekcije udeležile dvoranskih turnirjev. U13 in U15 pa zače-
njajo z zimsko ligo v Ivančni gorici. Elvid VELIć 

novice iz nK Kresnice
Zakoračili smo v novo leto 2022 in pred nami so novi izzivi in načrti. Glede na pro-
gram kluba bomo razvijali nogomet in čim več otrok »izobrazili« in jih navdušili za ta 
šport. V novem letu bomo pričeli s pripravami predvidoma februarja za novo tekmo-
valno sezono. Upam, da nam epidemija COVID19 ne bo ponovno zagrenila življenja 
in delovanje našega kluba.

Priprave članske ekipe, ki bodo v spomladanskem delu okrepljene z novimi nogometaši, pričnejo 
v začetku februarja, ravno tako mlajše ekipe, ki se bodo prej rekreativno pripravljale v dvora-
ni. Od članske ekipe pričakujemo večjo zagnanost in zmagovitost, ki smo jo v jesenskem delu 

pogrešali. Povezovanje z novimi klubi ni 
novost in primer sodelovanj z NK Litijo 
bomo še nadaljevali. So pa nogometni 
klubi, ki vabijo v svoje vrste perspektiv-
ne igralce in s tem gradijo svoj »image« 
ob tem pa pozabljajo, da so bili ti igralci 
vzgojeni v matičnih klubih.
Veliko dela nas čaka pri vzdrževanju 
infrastrukture. Potrebna je zamenjava 
strehe na športni dvorani in zamenja-
va starih oken in vrat. Starost objekta 
(preko 40 let) kliče po obnovi. Kresnice 

zaostajajo za razvojem v primerjavi z drugimi kraji, ki spadajo po litijsko občino. To se že vidi ko 
se pripelješ v kraj, da ne omenimo pomanjkanje igrišč za otroke. Mladi potrebujejo prostor za 
rekreacijo, ki ga v Kresnicah ni, zato se zbirajo na travnatem nogometnem igrišču, na katerem se 
dela škoda. Predlagamo, da se na parceli, ki je zraven športnega doma 13/1 zgradi malo igrišče 
z umetno travo, razsvetljavo ter zraven otroško igrišče z igrali in parkirno mesto za avtomobile.
Če bomo to ustvarili v letu 2022 bomo rekli, da je to leto boljše od prejšnjega.
Vse prijatelje nogometa in simpatizerje kluba lepo pozdravljamo! NK Kresnice

zaČeteK Leta 2022
Zaradi ukrepov smo bolj vsak zase zaključili nogometno leto 2021. V decembru smo 
pregledali preteklo delo in začrtali smernice za leto 2022. Čaka nas še veliko dela 
saj bi radi še lepše uredili širšo okolico novih garderob. Urediti moramo dostop igral-
cev do garderob tako, da se lahko izognejo gle-
dalcem in osredotočeni pridejo na tekmo. Prav 
tako pa prihod igralcev na igrišče po najkrajši 

poti. Čaka nas tudi postavitev opreme v garderobe, uredi-
tev pisarne in pralnice. Ob igriščih pa nas čaka postavitev in 
menjava zaščitnih mrež, saj so nekatere v slabem stanju za-
radi večletne uporabe. Delno pa smo že uredili večnamenski 
prostor in ga preuredili v manjšo fitnes sobo. Tu bodo lahko 
igralci vzdrževali telesno moč in se po poškodbah pripravljali 
za vrnitev v proces treninga.
Člani, mladinci in kadeti so pričeli z treningi v drugem tednu. 
Vse ostale ekipe pa se vračajo v proces treninga do konca 
januarja. Količina treningov je veliko odvisna od vremena in 
tukaj se bomo pač prilagajali danim razmeram.
Štiri selekcije igrajo zimsko ligo. U7 in U8 igrajo v BAZI 
športa, U11 v GIBISPORT Savlje in U15 na Interbloku. 
Te selekcije začnejo v januarju drugi del zimske lige.
V januarju se začenja tudi zimski prestopni rok igralcev. Ne-
kaj novih obrazov je že na vidiku, za vse igralce, ki pa vas 
zanima delo in pogoji v klubu pa smo vam na voljo, da vam 
to predstavimo.
Vabljeni tudi dečki, deklice in ostali, ki bi radi spoznali no-
gomet in klub Jevnica, da se nam pridružijo in z nami ure-
sničujejo zastavljene cilje. Vse informacije lahko dobite vsak dan po 16 uri v prostorih kluba ali 
na 041 360 687 (Medo). Pridite in skupaj bomo poiskali najboljšo sprostitev za vas ali za vašega 
družinskega člana. Za NK Jevnica, Marjan MEdVEd - Medo

trenuteK za PogLed v PreteKLost
V tem mesecu mineva trideset let od ustanovitve slovenskih košarkarskih repre-
zentanc. Ta pomemben dogodek se je zgodil v nedeljo, 26. januarja 1992, ko je 
bila na gradu Bogenšperk slovesnost na kateri so bile uradno ustanovljene košar-
karske reprezentance samostojne države Republike Slovenije tako v ženski, kot v 
moški konkurenci. Kraj ustanovitve reprezentanc je bil izbran simbolično, saj je na 

gradu Bogenšperk nekdaj deloval polihistor Janez Vajkard Valvasor, ki je v svojih delih opisoval 
takratno Kranjsko, to je v veliki meri današnjo Slovenijo. Košarkarske reprezentance pa naj bi 
z gradu Bogenšperk prav tako ponovno 
ponesle dober glas o Sloveniji v svet.
Prireditev je potekala v organizaciji Ob-
čine Litija, Košarkarske zveze Slovenije 
in Košarkarskega kluba Litija, glavni po-
budnik in idejni vodja pa je bil Mirko Ka-
plja, takratni predsednik Skupščine ob-
čine Litija (sedaj se to imenuje župan), 
eden od začetnikov litijske košarke in 
najpomembnejši klubski član. Na slove-
snosti so bili prisotni tudi takratni pred-
sednik Republike Slovenije Milan Kučan, 
ki je znan ljubitelj košarke, predsednik 
KZS Marko Sok in Boris Kristančič, ki je 
pri KZS skrbel za delo z reprezentancami, ter mnogi drugi košarkarski privrženci in zanesenjaki. 
Istega dne so bile pred številnimi gledalci v litijski športni dvorani odigrane tudi tri tekme repre-
zentančnih kandidatov in kandidatk.
Ta dogodek je nedvomno eden od bistvenih kamenčkov v zgodovinskem mozaiku razvoja sloven-
ske košarke, saj je sovpadal z mednarodnim priznanjem Slovenije kot samostojne države. Moška 
reprezentanca je nekaj mesecev kasneje že prvič sodelovala v kvalifikacijah za Olimpijske igre 
1992 v Barceloni. Uspehi slovenske košarke, ki so dosegli vrh z osvojitvijo naslova evropskih 
prvakov leta 2017 in z uvrstitvijo v polfinale Olimpijskih iger leta 2021, pa pomenijo, da je bila 
ideja o širitvi dobrega glasu o Sloveniji tudi uspešno uresničena. Navedena obletnica ustanovitve 
reprezentanc si zaradi pomembnosti dogodka zasluži vso pozornost. Marko GODEC 

TENIS KLUB AS

bor artnaK 23. igraLec sveta do 18 Let,  
Žiga šešKo 20. igraLec v evroPi do 14 Let

S ponosom sporočamo, da sta igralca našega 
kluba bor Artnak in Žiga šeško zasedla vrhun-

ske uvrstitve na mednarodnih lestvicah. Oba sta seveda 
na 1. mestu slovenske teni-
ške lestvice. bor Artnak je 
23 igralec sveta na mladinski 
lestvici ITF do 18 let, kar ga 
je popeljalo direktno v glavni 
turnir prvega GRanD SLaM 
turnirja sezone auStRaLIan 
OPEn, ki se odvija v drugi po-
lovici januarja. Žiga Šeško je v 
prvem tednu januarja nastopal 
v Moskvi na turnirju prve 
kategorije CHRISTMAS CUP 
do 14 let. Po porazu proti kas
nejšemu zmagovalcu iz Ukraji-
ne je Žiga Šeško osvojil drugo 
mesto v tolažilni kategoriji. Žiga Šeško bo v januarju nastopil še na 

državnem prvenstvu do 14 let in na mednarodnem turniju v francoskem mestu Tarbes. Na sliki:  
Bor Artnak je pred 
odhodom v Avstra-
lijo opravil še zadnji 
trening v Tenis cen-
tru AS Litija. Na sliki 
s predsednikom klu-
ba Andrejem Pogla-
jen. Držimo pesti!

Tenis klub AS 
Litija se zahvaljuje 

glavne mu sponzorju 
HERZ d.o.o.,

ki podpira naše naj-
boljše tekmovalce.

Hvala 

skupaj zmoremo!

društvo sintroPija v Litiji  
organizira bioteraPijo Po Metodi 

zdenKa doManČiĆa®
Metoda Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® je imenovana 
po svojem utemeljitelju Zdenku Domančiću, ki si je s svojim delom in 
rezultati zagotovil svetovno priljubljenost. Po nizu svetovnih preverjanj 
je bila dokazana uspešnost metode tudi pri danes najtežjih pogojih.  
V sodelovanju s klasičnimi medicinskimi terapijskimi oblikami metoda 
pokriva široko področje delovanja, od preventive do izboljšanja stanja in 
premagovanja stresa.
Bioenergijsko polnjenje enostavno in učinkovito pomaga okrepiti imunski 
sistem, uravnati prekrvavitev in oživčenost telesa ter izboljšati kvaliteto 
krvi, kar so nujni koraki do zdravja in boljšega delovanja. Bioterapija 
uspešno pomaga odpravljati bolečine, rezultate dosegamo pri migrenah, 
bolečinah v mišicah in sklepih, hrbtenici ali križu, hladnih ali mravljinčastih 
rokah in nogah, revmi, poškodbah, problemih z menstruacijo, krčnih 
žilah. Terapija z bioenergijo izboljšuje delovanje organov, pomaga pri 
problemih s kožo, ščitnico, srcem, epilepsiji, astmi, alergijah, neplodnosti, 
levkemiji, gangreni. Rezultate dosegamo tudi pri obolenjih, ki veljajo 
za neozdravljiva. Posebej blagodejno deluje na nespečnost, stres in 
avtoimunske bolezni. Bioterapijo izvaja Rok Mitić profesor športne vzgoje 
in bioterapevt z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju bioterapije in 
naravnega zdravljenja. Rok je zagovornik naravnega načina zdravljenja in 
življenja, z bioterapijo pa je pomagal do zdravja že več tisoč ljudem po 
vsem svetu. Bioterapija se izvaja individualno 4 zaporedne dni v trajanju 
okrog 30minut. Plačilo za bioterapijo je zahvala vsakega posameznika 
glede na rezultat, željo in lastne zmožnosti. 
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KuPIM razne stare 
predmete, odlikovanja, 
medalje, značke, bajo-
nete, čelade, sablje, 
uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drob-
narije, 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. 253 bodo prejeli prejeli knjigo »Boj 
za lastno zdravje«. Nagrajenci bodo knjigo prejeli po do-
govoru na 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni Aco, cesta  
Dušana Kvedra 39, Litija.

1. Ivan Ferme, Jelenska Reber 16, Dole
2. Mateja Jančar, Kresniški Vrh 1 B
3. Marjan Rozman, Čateška Gora 17a, Gabrovka

Težje besede:  LENBACH, BANAVZ, IASI, LEUTA, 
PASTUM, SUADA, ANIT

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 254 pošljite najkasneje do 8.2.2022  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli »BoN za Pizzo« Gostilne in pizzerije Kovač - Litija. 
Nagrajenci bodo BoN prejeli po dogovoru na 041 719 444  
(Aco J.) v Tiskarni Aco, cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 254
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Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri  

Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis 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.

zaPosLovanje in šoLanje  
v PoLiciji

Če si želite postati policist ali policistka se lahko po 
zaključeni srednji šoli vpišete na Višjo policijsko šolo v 
Tacnu. Vpisi bodo potekali enako kot na ostale višje šole, 
razpis pa je predviden februarja 2022. 
Seveda se morate najprej vpisati in če ste sprejeti dobite 
pravo pogodbo o zaposlitvi. Takoj vam začne teči delov-
na doba, začnete dobivati plačo, študij pa je brezplačen.
Ko uspešno zaključite prvo leto, se vpišete v drugi letnik, 
pogodba se vam podaljša. Ko opravite vse študijske obve-
znosti, se z vami sklene delovno razmerje za nedoločen 
čas in pričnete z delom na eni izmed policijskih postaj.
V razpisu so navedeni vsi pogoji, ki jih morate izpolnje-
vati, temu pa sledijo še fizični in psihični testi. Na spletni 
strani policija.si si lahko vse te pogoje tudi pogledate in 
se z njimi podrobno seznanite. 
Za podrobnejšo in neposredno seznanitev z delom po-
licistov, vam nudimo tudi možnost obiska policijske po-
staje. Na policijski postaji vam bomo predstavili delavnik 
policista, pokazali opremo in vam z veseljem odgovorili 
na vaša vprašanja. 
Če se boste odločili za delo v Policiji ne zamudite vpisa 
na študij in se nam pridružite. 
S čim vse se boste v službi srečali: S svojim delom bo-
ste pomagali ljudem in skrbeli za varnost državljanov, 
imeli boste dinamično delo, ki prinaša veliko izzivov. Na 
začetku je to predvsem delo na terenu kot policist na 
policijski postaji, kjer boste opravljali naloge v patruljah, 
preiskovali boste različna kazniva ravnanja, obravnavali 
prometne nesreče, obravnavali različne dogodke, izvajali 
intervencije ob različnih dogodkih, skupaj z občani skr-
beli za varnost v lokalnih okoljih in nabirali izkušnje za 
vaše nadaljnje delo v policiji. Vabljeni k vpisu! 

Pripravila: policistka Mojca RAJŠEK
in Gorazd SINJUR, mag. načelnik policijske postaje

JaRKICE - mlade kokoši nesnice. 
Trenutno so na voljo rjave, grahaste, 
zelenojajčne jerebičaste, zelenojajč-
ne plave, flekaste in sussex. Vse pri 
nas vzrejene jarkice so zdrave in  
zaščitene proti osmim boleznim. 
Brezplačno jih pripeljemo v Litijo, po 
dogovoru naredimo tudi dostavo na 
dom. Tel.: 031 751 675.
kmetija.sraj@gmail.com. 

Kmetija Šraj, Poljčane 

PriPrave na gradnjo vio HotiČ
22. 12. 2021 je bil na pobudo CI Hotič na občini sestanek, na 
katerem smo bili prisotni g. župan Franci Rokavec, ga. podžupa-
nja Lijana Lovše, g. ravnatelj Damjan Štrus, ga. občinska svetnica 
Marija Osolnik Bajde in člana CI Hotič.
CI Hotič je na osnovi dosedanjih sestankov z občino in informaci-
jami, ki so ji bila na voljo, pripravila okvirni terminski plan za izved-
bo VIO Hotič, v katerem je predviden začetek gradnje VIO Hotič s 
koncem pouka 2021/2022 (večina zemeljskih del naj bi se izve-
dla v času šolskih počitnic) in zaključek gradnje v avgustu 2023. 
V času poletnih počitnic 2023/2024 naj bi porušili staro šolo in 
uredili zemljišče pod in neposredno okoli sedanje šole. Tako bi se 
lahko šolsko leto 2023/2024 začelo v novem VIO Hotič.
Kljub določenim dvomom predstavnikov občine v termin začetka 
in zaključka del prosimo vse, ki sodelujejo pri tem projektu, da se 
poskušamo držati teh dveh rokov. Na ta način bomo po našem 
mnenju z gradnjo najmanj vplivali na potek pouka v šoli in življenja 
krajanov Hotiča. Občinske svetnike pa prosimo, da namenijo do-
volj velik znesek v občinskem proračunu, da bi nova šola še letos 
bila pod streho (3.gradbena faza).
Do predvidenega začetka del je še skoraj pol leta. V tem času pa 
je potrebno dokončati PZI projekt, razpisati razpis in izbrati izva-
jalca del, izvesti pregleda sosednjih objektov in postaviti točke za 
monitoring morebitnih poškodb oziroma premikov v času gradnje, 
ter prestaviti infrastrukturo, ki poteka preko območja gradnje. 
Januarja je predviden naslednji sestanek, kjer bomo pregledali 
napredovanje projekta.

Janez ŽGAJNAR, CI Hotič

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

veseLi deceMber na Konjšici
Najmlajši so se razveselili obiska Miklavža, starejše od 70 let pa 
so obiskale članice Rdečega križa z dobrimi željami in darili. Za 
lepo gesto v teh težkih časih se jim prav lepo zahvaljujemo.
Predsednici Dragici Dolinšek in vsem članicam krajevne organi-
zacije Rdečega križa pa želimo še naprej uspešno delo. Hvala in 
srečno. Slavka BREGANSKI

LiLin vrtiLjaK
Naj vas kar takoj ob vstopu v novo leto prijazno povabimo na naši dve 
razstavi!
13. januarja so prostori gradu Bogenšperk dobili novo podobo, gostili 
bodo razstavo z naslovom »Slikarske poti«, ki jih rišejo slike štiriindvaj-
setih avtorjev, članov Lile. Obiskovalci si jo lahko ogledate v času odpr-

tja gradu oz. po dogovoru z Javnim zavodom Bogenšperk.
V tem mesecu bo v or-
ganizaciji JSKd na ogled 
še ena naša razstava in 
sicer v knjižnici Šmartno. 
Predstavili se bodo člani 
LILE, tokrat z fotografski-
mi utrinki, ujetimi ob reki 
Savi.
Novo leto se je v tudi za 
nas pričelo z veliko pri-
dobitvijo! Kupili smo na-
mreč grafično prešo in 
nam bodo zdaj grafike še en ustvarjalni izziv. Vse sekcije društva Lila so že zelo aktivne, 
pripravljamo analiza dela v letu 2021, ki je bilo kljub neprijetnim izrednim razmeram in ome-
jitvam zelo plodno in uspešno. V delu je program za leto 2022. Ustvarjalo in dogajalo se bo 
še in še! Spremljajte nas tudi na naši Facebook strani!
https://www.facebook.com/groups/298002080625096/



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: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

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

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

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

DOBRODOŠLI!

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

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

DORINA  100 g
0,69 €

DOMAČICA 300 g 
1,89 €

ROlADA 250 g
0,99 €

MIlKA 300 g
2,29 €

CEDEVITA 500 g
2,49 €

RIO MARE 4 x 80 g 
4,49 €

BARCAFFE 400 g
4,39 €

FRUC  1,5 l
0,69 €

VIlE MUTA
18,39 €

 ČEBUlČEK 500 g
1,09 €

lOPATA MUTA
14,39 €

lENOR 930 ml
2,29 €

DASH KAPS. 35 
8,99 €

PERSIl 3,90 kg
11,99 €

WC BREF 3-pak
3,79 €

PElETI DRAU  in  DEVIl, A1  *4,55 €
*303 € /tono

UGODNE CENE!

Kupon je unovčljiv v specializirani prodajalni LL Viva Litija.

Vabljeni v SPECIALIZIRANO PRODAJALNO 
Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI LL VIVA LITIJA
LJUBLJANSKA CESTA 3 (ŠMELC), 1270 LITIJA

V ponudbi LL Vive najdete 
izdelke, ki so namenjeni 
vsem starostnim skupinam:

LL Viva je sodobna specializirana 
prodajalna z medicinskimi 
pripomočki, zdravili brez recepta 
ter drugimi izdelki za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja.

LL Viva je sodobna specializirana 

pripomočki, zdravili brez recepta 
ter drugimi izdelki za ohranjanje 

Odpiralni čas:
Od ponedeljka do petka: 

9.00 - 17.00
Sobota, nedelja 

in prazniki 
zaprto.

• 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,
• otroški program,
• živila za posebne prehranske in  

zdravstvene namene,
• izdelki za odpravljanje oziroma lajšanje težav, 

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

Kupon za

* Popust velja v LL Vivi Litija ob enkratnem nakupu 1 kosa izdelka po izbiri in ob predložitvi original kupona. Popust ne velja za nakup: zdravil brez recepta, 
HAG testov za samotestiranje na Covid-19, digitalnih Covid potrdil, začetnih mlečnih formul, izdelkov, ki so že v akciji in knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot  
6 mesecev. Popusti se ne seštevajo.

10 % popusta
na en izdelek po izbiri.*

dedeK Mraz je v nedeLjo, 19.12.2021 
obisKaL otroKe v Krajevni sKuPnosti jevnica 

Zaradi neugodne zdravstvene situacije zaradi korona virusa, smo morali tudi letos v Jevnici prihod 
Dedka Mraza in obdaritev otrok zastaviti malce drugače. Dedka Mraza otroci smo zaprosili, da po 
posameznih naseljih KS Jevnica obišče okoli 140 otrok, do 10.tega leta starosti. Dobri mož je tako 
v naš kraj prišel s konjsko kočijo, kočijažem in v spremstvu dveh snežink. Po Zgornji Jevnici, Goli
ščah, Jevnici in Kresniških Poljanah smo ga pospremili s pomočjo kombija PGD Jevnica, ki je preva
žal dragocene koše z darili, ki so jih pomagali polniti in razdeljevati predstavniki sveta KS Jevnica iz 
posameznih naselij. Darila so nakupili ter skrbno pripravili po starosti Sanja Jerant, Vika Benčič, Go
ran Arsenijevič in Mojca Jerant, pri razdeljevanju daril pa zagotovo ne bi šlo brez Nike Godec, Zoje 
Rokavec in seveda Štefana Trebca. Pri zbiranju lepih daril in vsega ostalega potrebnega za uspe
šno izvedbo prihoda Dedka Mraza so nam priskočili nas pomoč s svojim delom, darili ali prispev

ki: Franci Rokavec in 
Občina Litija, Irena Re
žek, Peter Zajc in Dru
štvo prijateljev konj, Vi
šnja gora, Šuštar Trans 
d.o.o., Avto Benčič, 
Kraš Commerce, PGD 
Jevnica, Drago Godec, 
Mitja Bratun, Kotlarstvo 
Godec, Hiša zabave Pu
stotnik, Mice Karov, To
maž Upelj in drugi. Za
hvala velja tudi številnim 
domačinom za prisrčen 
sprejem.
 KS JEVNICA


