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Iz urednIštva ...
Norčavi mesec se končuje, težko pričakovane zimske po-
čitnice pa naj prinesejo čim več zimskih užitkov na sne-
gu. Kot nam dobro kaže se nam bo življenje vrnilo z manj 
omejitvami in se bomo počasi vrnili v ustaljene življenjske 
navade, več veselja in skupnega druženja. Za 8. marec pa 
se spomnimo vseh žensk in deklet, zaradi kateri je lepši 
ta svet. Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.03.2022  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

KULTURA SMO LJUDJE –  
na predvečer slovenskega kulturnega praznika

Osrednja občinska prireditev je potekala v dvorani kultur-
nega centra Litija, z izjemnim zborom sv. Nikolaja, pev-
cem Aleksandrom Meškom in slavnostnim govornikom 
Nejcem Jemcem. (Več na 2. str.)

PONOVNO – KOLESARSKI VZPON NA GEOSSPISMO O NAMERI – KORAK BLIŽJE 
NOVEMU CENTRU ZA VARNOST, 

ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in župan Franci Rokavec ob podpisu

Župan občine Litija, g. Franci Rokavec in minister za notranje 
zadeve, g. Aleš Hojs, sta 9. 2. 2022 podpisala PISMO O NA-
MERI, v katerem je izražen skupen interes in pripravljenost 
za celovito ureditev prostorov v okviru novega centra za 
varnost, zaščito, reševanje in pomoč, v katerem se bodo 
združile službe, ki na območju občine Litija izvajajo naloge s 
področja varnosti, zaščite, reševanja in pomoči, vključno s 
policijsko postajo Litija. Ob podpisu so bili prisotni poslanec 
DZ Boris Doblekar, podžupanja Lijana Lovše, ter predstavniki 
Policijske postaje Litija Danijel Stanojevič, predsednik in po-
veljnik PGD Litija Jan Marko in Blaž Kokovica ter predsednik 
GZ Litija Igor Cividini.

LITIJSKA TRŽNICA NA PLAC‘
VSAKO SOBOTO OD 8.00 -12.OO OBIŠČITE NAŠE LOKALNE 

PONUDNIKE IN IZBERITE PRIDELKE IZ LOKALNEGA  
OBMOČJA NA LITIJSKI TRŽNICI.  

VESELI VAS BODO, VI PA NADVSE ZADOVOLJNI!

SPREMlJAJTE SPORED:
https://www.etv-hd.si/index.php/spored/

V času epidemije smo imeli dovolj časa, da razmislimo o številnih potencialih, ki jih ima naša lokalna skupnost za 
preživljanje prostega časa in rekreativnega udejstvovanja ter tudi za širjenje prepoznavnosti našega območja. 
Mnogi se z velikim veseljem spo-
minjamo številnih vsakoletnih ko-
lesarskih vzponov na GEOSS v Sp. 
Slivni. Dogodki so bili zelo prepo-
znavni med širšo rekreacijsko, ko-
lesarsko javnostjo in udeležba je 
bila vsako leto velika. 
Na začetku je bil start v Litiji, nato 
je sledila zaprta skupna vož nja po 
magistralni cesti G2-108 in pričet-
kom merjenja časa v Sp. Hotiču, 
kasneje pa je bil start v Sp. Hotiču 
in cilj na GEOSSU.
občina Litija bo skupaj s kole-
sarskim društvom TEMPoMAT 
ponovno organizirala »KoLE-
SARSKI VZPON NA GEOSS«, 
predvidoma 5. junija 2022. Več 
in podrobneje v naslednjih šte-
vilkah časopisa občan!

(Več na 2. strani)
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KULTURA SMO LJUDJE –  
na predvečer slovenskega kulturnega 

praznika
(Nadaljevanje s 1. strani)

V ponedeljek, 7.2. je v dvorani kulturnega centra Litija pote-
kala osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku – KULTURA SMO LJUDJE. Vsem navzočim je spre-
govoril odgovorni urednik VALA 202 g. Nejc Jemec in pou-
daril predanost in srčnost kulturnikov v zadnjih dveh letih, ki 
sta bili res težki za ustvarjanje. Župan g. Franci Rokavec je 
pohvalil delo kulturnih društev, zavodov in posameznikov v 
občini Litija, za glasbeni program pa so poskrbeli Aleksander 
Mežek ter Zbor sv. Nikolaja, ki so kot vedno navdušili občin-
stvo. Ko pa so se ob pesmi Siva pot in Julija g. Mežku pri-
družili še pevci Zbora sv. Nikolaja in je z njim prepevala cela 
dvorana, pa je bilo navdušenje še večje. Posnetek dogodka 
je na voljo na Youtube – naslov: Kultura smo ljudje - osred-
nja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 
7.2.2022.

LITIJSKI KARNEVAL 2022
Ulice krasijo pisane zastave, ki naznanjajo, 
da v mesto prihaja pust. Natančneje Litijski 
karneval, ki s svojo bogato zgodovino mesto 
Litija postavlja ob bok največjim! 
Najmlajši vabljeni, da se v času počitnic 
sprehodite po starem mestnem jedru in po-
iščite Litkove kotičke ter si ogledate razsta-
vo risb Društva Lila po izložbah. Litko se je 
zaljubil, zato je njegova soba prav posebna, 
netopirčki pa izbirajo najlepši mineral naše-
ga rudnika, ki bo krasil zaročni prstan, ki ga 
Litko podaril svoji izbranki. Poiščite, prebe-

rite in glasujte! Nekje čaka tudi Litko, da z njim naredite fo-
tografijo! V avli Občine Litija bo na ogled razstava Mi Litijani 
smo veseljaki, na velikih in malih fotografijah. Po mestu pa 
poiščite še velike panoje, s fotografijami, ki spominjajo na 
stare karnevalske dni in verjamemo, da bodo kmalu spet na-
zaj! Vse do 2. marca imate čas. 
Na pustno soboto, 26. februarja 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 volivci 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 
cirkus. Predstavo bo izvedel Teater Cizamo, ki je znan po 
odlični zabavi. Seveda nas bo obiskal tudi Litko. Sicer vsi po-
grešamo pravi ŽIV ŽAV in naslednje leto upamo na najboljše! 
Brezplačne vstopnice lahko prevzamete ali rezervirate v TIC 
Litija – tel. 070 700 484 - info@visitlitija.si. 
ob 19. uri se boste, tudi v Športni dvorani Litija, na pustnem 
showu nasmejali še ostali Litijani – nastopil bo najbolj zaba-
ven slovenski imitator TILEN ARTAČ. Osrednji glasbeni gosti 
večera bodo priljubljeni ČUKI. Brezplačne vstopnice lahko 
prevzamete ali rezervirate v TIC Litija – tel. 070 700 484 
-info@visitlitija.si.
Število sedežev v dvorani je omejeno. 
Pogoj za vstop v dvorano je izpolnjevanje pogoja PCT (+12 
let, os. izkaznica).
Litijski karneval 2022 bo ponudil tudi nekaj karnevalskega 
pohajkovanja po mestu. V času tradicionalne karnevalske 
povorke - od 15. ure dalje se bo na pustno soboto Litko z 
litijsko pustno vlado s kočijo zapeljal po mestu, zato ga 
le pričakajte nekje ob trasi, ki bo objavljena na Facebook in 
spletni strani Občine Litija ter Litijskega karnevala. 
Tudi letos karnevalsko dogajanje poteka v okrnjeni obliki, 
vendar si lahko ob upoštevanju vseh ukrepov popestrimo pu-
stne dni tudi z malo večjimi dogodki. 
Vsi dogodki bodo izvedeni v okviru dovoljenih epidemiolo-
ških ukrepov. Več lahko izveste na spletnih straneh in Face-
book profilu organizatorjev karnevala: Občina Litija, Zavod 
za kulturo, mladino in šport Litija, Turistično društvo Litija 
in Razvojni center Srca Slovenije. Zahvala Mestni skupnosti 
Litija za brezplačno uporabo dvorane. 

MODERNIZACIJA LC IN JP  
V KRAJEVNI SKUPNOSTI GAbROVKA

Konec minulega leta je občina Litija skupaj s KS Gabrovka in 
prizadevnimi krajani modernizirala nove odseke javnih poti 
in lokalne ceste. Asfaltna prevleka skupaj z odvodnjavanjem 
je bila urejena na dveh odsekih javnih poti na Brezovem (sku-
paj 250) m ter 630 m dolg odsek v Moravški gori.

Brezovo 

Moravška gora

V dolžini 500 m je bila modernizirana lokalna cesta skozi na-
selje Brezovo. Poleg asfaltne prevleke, odvodnjavanja je bila 
urejena tudi javna razsvetljava.

oSNoVNA ŠoLA LITIJA
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec  
Polhek Polšnik za šolsko leto 2022/2023

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2022/2023 
bo potekal od 14. do 18. marca 2022.

1.   Vpis bo na sedežu vrtca potekal v ponedeljek, 14. 3. 
2022, od 12.00 do 14.00 ure.

2.   Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko pošljete 
tudi na sedež osnovne šole Litija od 14. 3. 2022 
do 18. 3.  2022, pri čemer se pri priporočeno odda-
ni pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum 
poštnega žiga .

3.   Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dobite na 
spletni strani šole. 

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole 
na telefon 01/89 83 147.

Ravnatelj: Peter STRLE, prof.

OSNOVNA šOLA GAbROVKA – DOLE,
vpisuje predšolske  

otroke v Vrtec  
Čebelica za šolsko leto 

2022/2023
Vpis bo potekal  

od 14. 2. 2022 do 18. 3. 2022.
Starši izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo 
osebno v svetovalno službo ge. Maji Plazar (vsak delov-
ni dan med 7. in 15. uro). V primeru njene odsotnosti 
lahko oddate vlogo v tajništvu na naslovu Gabrovka 30, 
1274 Gabrovka. 

Vlogo lahko oddate tudi po pošti na naslov Osnovna 
šola Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka 
(pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum 
sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga).

Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v 
vseh oddelkih vrtca, v tajništvu ali na spletni strani Vrt-
ca Čebelice (zavihek Vpis otrok v vrtec 2022/2023).

Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo vrtca 
na telefon 01/89 71 242.

Ravnatelj:
Igor HOSTNIK, prof.

VPIS PREDšOLSKIH OTROK  
V VRTEC LITIJA

Vpis v Vrtec Litija za šolsko leto 
2022/2023 bo potekal  

od 1. do 31. marca 2022.

Za vse enote Vrtca Litija bomo vloge sprejemali:
-  po pošti: na naslov Bevkova 1, 1270 Litija ali
-  po e-pošti: tajnistvo@vrtec-litija.si ali
-   osebno na upravi vrtca, Bevkova 1, 1270 Litija v 

času od 9. do 14. ure (PCT pogoj).

Vlogi je treba priložiti potrdilo o zaposlitvi staršev.

Vabljeni!

Vlogo za vpis lahko dobite na upravi vrtca, v vseh enotah 
vrtca ali na spletni strani  

www.vrtec-litija.si 

Za otroka, ki že obiskuje vrtec, ponovni vpis ni potreben!

PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA 
KULTURNEGA PRAZNIKA  

NA GEOSS-U
Ob pomniku Geometričnega središča Slovenije (Geoss) v 
Spodnji Slivni je potekala že 37. prireditev v počastitev kul-
turnega praznika, Prešernovega dne. 
Prireditev že vrsto let poteka prvo nedeljo v februarju.  
V uvodu je vse prisotne nagovoril žu-
pan občine Litija Franci Rokavec, ki je 
izpostavil pomen praznovanja sloven-
skega kulturnega praznika pri pomni-
ku Geoss, ki je prostor povezovanja 
in simbol večstoletnega prizadevanja 
naroda za obstoj. Opozoril je na po-
men spoštljive besede in lepe melo-
dije, ki prav gotovo pripomoreta, da 
narod obstane skozi dolgo zgodovino, 
kljub viharjem in številnim neprilikam. 
Žal je bolezen preprečila, da bi bil 
med prijatelji Geossa prisoten tudi 
slavnostni govornik mojster Milivoj 
Šurbek -slovenski skladatelj, dirigent, 
pianist in profesor. Njegove praznič-
ne besede je vsem zbranim obisko-
valcem prebral predsednik društva 
Geoss in član družinskega gledališča 
Kolenc Lovro Lah. Poezijo velikega 
umetnika, vedno aktualno, je pred-
stavila Anka Kolenc. Glasbeni del 
programa so popestrili člani kultur-
nega društva »GRAJSKI OKTET«.
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PRENOS TURISTIČNE dEJAVNOSTI IZ JAVNEgA ZAVOdA 
ZA KULTURO, MLADINO IN šPORT LITIJA NA RAZVOJNI 

CENTER SRCA SLOVENIJE
Področje turizma je v obdobju 2017 - 2021 de-
lovalo pod okriljem Javnega zavoda za kulturo 
mladino in šport Litija (ZKMŠ). V tem času je 
TIC Litija obiskalo 23.038 obiskovalcev in tu-
ristov in 2.509 poldnevnih in celodnevnih izlet-

nikov, ki so si v organizaciji TICa ogledali zanimivosti našega lokalnega 
okolja, kar je dober rezultat. Zadnji dve leti smo beležili velik upad obiska, saj je prisotnost 
Covid 19 turistično dejavnost zelo prizadel. Najbolj obiskana točka zanimanja pa je bil prav 
gotovo Rudnik Sitarjevec Litija. Prav TIC Litija je najbolj zaslužen, da si je od decembra 2017 
in do konca leta 2021 rudnik ogledalo 13.847 obiskovalcev. 
Občina Litija je z novim letom pristoj-
nosti, ki zadevajo razvoj, informiranje, 
promocijo in trženje lokalnega turizma 
v celoti prenesla na Razvojni center 
Srca Slovenije (RCSS). Tako TIC Litija 
in s tem tudi upravljanje rudnika Sitar-
jevec bo opravljal RCSS kot izbrana 
gospodarska javna služba. 
RCSS sledi nacionalnim strateškim 
turističnim smernicam, ki temeljijo 
na konceptu »zelene, aktivne, zdrave 
turistične destinacije za 5-zvezdnična 
doživetja«, kar pomeni, da si turisti 
naših privlačnih turističnih točk ne 
bodo samo ogledali, ampak jih tudi doživeli in se radi vračali. Cilji, ki smo si jih zadali, so 
visoki. Litija želi postati prepoznavna, izletniška destinacija, s povečanjem nočitvenih kapa-
citet, pa turiste privabiti k več-dnevnim aktivnim doživetjem. 

KAM V ČASU ZIMSKIh POČITNIC?
Sitarjevški škratje vsak dan v času zimskih počitnic, od 19. februarja do 6. marca 2022, 
ob 10:00 in 16:00 vabijo na raziskovanje podzemnega sveta Rudnika Sitarjevec Litija. Na 
igriv in hudomušen način boste izvedeli več o rudniku. Animirano vodenje je doživetje za celo 
družino. Vabljeni tudi na klasične oglede Izvoznega in Glavnega rova.

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

Cvetličarna TILA
Naša zgodba se je začela pred več kot tridesetimi 
leti, ko sva se z možem Brankom odločila za 
samostojno cvetličarsko pot. V vseh teh letih smo 
spletli vezi s številnimi ponudniki in poslovnimi 
partnerji ter skrbeli za to, da svojo ponudbo 
prilagajamo tako sezonskemu času kot tudi 
trendom. Tako je skozi čas zrasla zaupanja vredna 
cvetličarna, kjer se združuje veselje do cvetja ter 
kvaliteta in dostopnost ponudbe.

V naši cvetličarni vam tako skozi celo leto 
nudimo sveže rezano cvetje, šopke, ločnice, 
okrasne posode, sveče, aranžmaje za različne 
priložnosti, sezonske rastline ter storitve 
aranžiranja in urejanja grobov. Naše izdelke vam 
tudi dostavimo. Vedno prisluhnemo vašim željam 
in vam svetujemo pri izbiri. 

Cvetličarna se nahaja v Šmartnem pri Litiji na 
Grmaški cesti blizu pokopališča in vam nudi 
dovolj parkirnega prostora, da nas obiščete. 
S prijaznostjo, občutkom za estetiko, 
kvalitetnimi izdelki in mnogo izkušnjami si 
prizadevamo, da strankam ne le prodajamo rože 
ampak jim s cvetjem polepšamo dan in prostor.  

                                                  Irena Logar

Za vas smo odprti:
PON-PET od 8.00 – 18.00 
SOB od 8.00 – 13.00 

Kontakt:
041/611-251
CVETLICARNA.TILA@AMIS.NET

POVEŽIMO SLOVENIJO – POVEZUJMO LITIJO
gibanje POVEŽIMO SLOVENIJO - gradimo pot na 

treh pomembnih stebrih trajnostnega razvoja; 
ljudski socialni, zeleni in liberalno gospodarski

Stranke Slovenska ljudska stranka, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati 
so v začetku meseca februarja podpisale pogodbo o skupnem nastopu na državnozborskih 
volitvah pod imenom Povežimo Slovenijo. Programska izhodišča se bodo vrtela okrog treh 
načel - kaj je dobro za gospodarstvo, za ljudi in za naravo. 
Slavnostni dogodek je potekal na lokaciji kjer je bila pred slabimi 34 leti ustanovljena 
Slovenska kmečka zveza, današnja SLS, prva povojna demokratična politična stranka na 
slovenskih tleh. Z ustanovitvijo gibanja Povežimo Slovenijo želimo preseči razlike, ki ob-
stajajo med podpisnicami in s povezovanjem, sodelovanjem, spoštljivim dialogom ter ne 
izključevanjem svoj pogled usmeriti v prihodnost. Na letošnjih volitvah želimo odločati o 
takšni Sloveniji za kakršno smo glasovali na plebiscitu o samostojnosti pred več kot 30 leti.

Uradni govornik gibanja je postal Marko Balažic, ki je dejal, da 
smo iz Slovenije izgnali razum in prednost dali zlobi. Zato se SlS 
povezuje v gibanje POS, ki želi bolj strpno družbo, v kateri bi se 
znali pogovarjati in biti spoštljivi, kjer bi pravila veljala za vse 
enako. Naša vizija je predstaviti Slovenijo zdravega razuma, ki bo 
omogočila, da bo ustvarjalno delo cenjeno, da ne bo obremenje-
valo okolja in bo poskrbelo za vse tiste, ki se znajdejo v težavah. 
Pred nami so veliki izzivi in velika odgovornost kajti po dvele-
tni težki zdravstveni situaciji in nenehnim vojnim izzivanjem na 
mednarodnem področju, je še kako pomembno, da se zaveda-
mo, da smo vsi skupaj na istem čolnu. Ključna rešitev za naš 

obstoj je (kar je tudi sporočilo gibanja), da sprejemamo drugače misleče, spoštujemo 
različnost in se povezujemo, sodelujemo ter ne izključujemo.
Pogovarjamo se z vsemi in ideje vsakogar so vedno dobrodošle. Naš pogled je usmerjen v pri-
hodnost.

Povežimo Slovenijo, povezujmo Litijo! predsednica OO SLS Litija
LIJANA LOVŠE

SREČANJE PROSTOVOLJCEV PREVOZOV ZA STAREJŠE 
NA GRADU bOGENšPERK 

V tednu Evropskega tedna mobilnosti 2021 je 
občina Litija skupaj z občino Šmartno pri Litiji 
in z zavodom Sopotniki povabila prostovoljce, 
ki izvajajo storitve brezplačnih prevozov za sta-
rejše. Vsem, ki so izvajali svoje humano, nese-

bično in požrtvovalno delo tudi v času epidemije covid -19 so bila podeljena posebna Prizna-
nja. Prostovoljce je pozdravil župan občine Litija Franci Rokavec, podžupanja občine Litija in 
hkrati tudi prostovoljka pri zavodu Sopotniki Lijana Lovše ter podžupan občine Šmartno pri 
Litiji Janez Toma-
žič. Vsi so se v 
svojih nagovorih 
iskreno zahvali-
li za nesebično 
in požrtvovalno 
delo, ki ga nese-
bično vlagajo v 
solidarnostno po-
moč starejšim, ki 
nimajo možnosti 
za lastni prevoz. 
Podžupanja Lija-
na Lovše je po-
novno izpostavila 
velik pomen in 
humano vlogo prostovoljcev, ki so srce zavoda Sopotniki, kajti brez njih mobilnost starejših ne 
bi bila mogoča. Brez njihove nesebične, brezpogojne pomoči ne bi mogli zagotavljati starejšim 
dostopa do vseh storitev - zdravnika, pošte, trgovine… Podžupanja Lijana Lovše je tudi izposta-

vila in pohvalila 
pomembno vlogo
ko o r d i n a t o r ke 
Andreje Jerant, 
ki z velikim razu-
mevanjem in spo-
štljivim odnosom 
logistično podpira 
vsakodnevne pre-
voze za starejše.
Zaradi vsega 
povedanega 
lahko rečemo, 
da smo: ČLoVEK 
ČLoVEKU 
SOPOTNIK!

Iskrena hvala! 

Obvezna je predhodna najava v TIC Litija v času uradnih ur. Kontakt: info@visitlitija.si. 051 
312 739 in 070 700 484, www.rudniksitarjevec.si. TIC Litija

Z vami že 30 let!

VR    im
Timotej Medved s.p.
Spodnja jablanica 8
1275 Šmartno pri Litiji

 medvedtimotej93@gmail.com
031 215 318
http://vrttim.si
VrtTim urejanje okolice

  urejanje okolice  -
obžagovanje dreves -  podiranje dreves

manjša gradbena dela
-  košnja trave
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OPUŠČAM KAJENJE
Statistike kažejo, da si približno 50% kadilcev želi prenehati s kajenjem, vendar od teh kar 70% 
obupa v roku prvega tedna opuščanja. Podatek kaže na to, da si moramo priznati, da opuščanje 
ni enostavno in da bi za uspeh pri zadani nalogi bilo smiselno narediti načrt. Poglejmo si nekaj 
predlogov, kako lahko sestavimo takšen načrt:
-  določimo shemo, kako bomo zmanjševali kajenje ter določimo karseda realen datum, ko 

bomo prenehali kaditi;
- predvidimo težave in naredimo načrt ukrepov, da nam bo lažje, ko bomo v skušnjavi;
-  odstranimo vse predmete, ki nas spominjajo na kajenje (vžigalniki, pepelniki...), lahko pa celo 

preuredimo prostor;
-  bližnjim, prijateljem in sodelavcem povejmo za naš načrt ter jih prosimo za podporo, da bo 

priložnosti za kajenje čim manj že zaradi uvidevnosti drugih;
-  udeležimo se skupinskega ali individualnega svetovanja v zdravstvenem domu ali pokličimo 

na svetovalni telefon Nacionalnega inštituta za javno zdravje;
- vsak dan se opomnimo, da je dan brez cigarete velik uspeh;
- pazimo na zadosten vnos tekočine in se odpovejmo nezdravim prigrizkom; 
- izogibajmo se krajem, ki nas spominjajo na kajenje;
-  ob skušnjavi odidimo na sprehod, koga pokličimo po telefonu, poslušajmo glasbo tako dolgo, 

da huda želja po cigareti izzveni;
- za vsak uspeh se nagradimo, pa čeprav so to lahko le drobne želje.
Odločitev za opustitev kajenja moramo sprejeti sami. Pri načrtu nam ne pomaga obsojanje,
še najmanj obsojanje samih sebe. Če potrebujemo pomoč, jo poiščimo, predvsem pa
imejmo v mislih, da se s prenehanjem kajenja učimo poskrbeti zase.
Za pomoč smo vam s svetovanjem na voljo v vseh lekarniških enotah Javnega zavoda Mestne 
lekarne.

TEDEN PISANJA Z ROKO
Od 17. do 21. januarja 2022 je 
potekal pod okriljem društva 
Radi pišemo z roko vsesloven-
ski projekt Teden pisanja z roko. 
Namen Tedna 2022 je spodbu-

jati čitljivo in tekoče pisanje z roko. Osrednja 
tema je bila Pišem z roko, ker … Projektu so 
se pridružili tudi 
učenci 5. do 9. 
razreda OŠ Li-
tija. Skozi raz-
lične delavnice 
(lepopis, tekaški 
narek, Ugani kdo?) so spoznavali prednosti pi-
sanja z roko. Ob koncu so enotno pritrdili, da 
pisanje z roko pripomore k boljšemu spominu, 
večji ustvarjalnosti in dolgotrajnejši pozorno-
sti. Ena izmed nalog je bila tudi prepoznavanje 
pisav učiteljev. Uganete, kdo je avtor rokopisa? 
Prav vsi učenci od 7. do 9. razreda so ugotovili. 
 Anita ELTRIN

PRVOšOLCI Oš LITIJA  
NA ObISKU V MUZEJU

Učenci 1. razreda so v prvem tednu februar-
ja obiskali Mestni muzej Litija. Veliko učencev 
je bilo presenečenih, kako blizu šole je litijski 

muzej. Z velikim zanimanjem so vstopili vanj in 
spoznavanje Litije se je pričelo. Kustosinja je 
na zanimiv in prijeten način razložila, kako po-
membna sta bila reka Sava in rudnik Sitarjevec 
v naši preteklosti. Učenci so spoznali delo ru-
darja, kako je potekal transport na reki Savi in 
kaj je prinesla železnica prebivalcem Litije. Po 
ogledu razstave so si v razredu ogledali krajši 
film o življenju ljudi v preteklosti, risali z ogljem 
in opisovali predmete iz preteklosti. Bil je kra-
sen dan.

bRANJE NAS VODI PREKO MEJA
Od 31. januarja do 4. februarja 2022 je na OŠ 
Litija potekala mobilnost mednarodnega projek-
ta Reading for Life. Projekt traja 3 leta, vanj so 
vključene šole iz Španije, Portugalske, Romu-
nije, Norveške in iz Slovenije - OŠ Litija. Zaradi 
epidemioloških razmer smo bili primorani vse 
aktivnosti prilagoditi delu na daljavo. Sodelujoči 
učenci in učitelji so se povezovali preko delav-
nic, foruma in klepetalnic, za kar je poskrbela 
Nevenka Mandelj, vodja projekta na šoli, s so-
delavci. Podlaga za načrtovanje aktivnosti je bila 
knjiga tokratne mobilnosti - Krive so zvezde (J. 
Green).

Imeti srečanje na daljavo, aktivno vključevati 
vse udeležence projekta, je bil poseben izziv, 
zato so na šoli skrbno načrtovali vse dejavno-
sti, tudi otvoritveno prireditev, skozi katero sta 
učence popeljali devetošolki Hana in Maša in 
predstavili utrip šole. Filmček si lahko ogledate 
na povezavi https://www.os-litija.si/dobrodo-
sli-na-os-litija/. Pod njega sta se podpisali Ani-
ta Eltrin in Jana Štojs, z angleškimi prevodi pa 
Vita Kralj in Anita Trobiš.
Uvodu so sledile aktivnosti, v katerih so učenci 
predstavili svoje države, nato pa še hobije in 
led je bil prebit. Člani knjižničarskega krožka 
so ob pomoči učiteljic Vite Kralj ter Katje Kos 
odlično povezovali delo vseh sodelujočih in to 
v angleščini. 
Naslednji dan se je del naše ekipe z učiteljem 
Miklavžem Šefom 
oglasil iz Mestnega 
muzeja Litija, nato 
pa Špance, Portu-
galce, Romune in 
Norvežane popeljal 
skozi Rudnik Si-
tarjevec. Drugi del 
ekipe je skrbel, da 
so naloge in izzivi 
ekipe s terena ne-
moteno potekali in 
so bili gostje ves 
čas aktivni. 
Eden od ciljev projekta je ogled filma, posne-
tega po knjigi. Temu je bila namenjena sreda. 
Ogledali so si film Krive so zvezde, izmenjali 
mnenja o vsebini filma, čemur je sledila de-
lavnica izdelovanja lovilca sanj. Skozi posto-
pek izdelovanja sta učence in tujce vodili naši 
učenki pod mentorstvom likovnih pedagoginj 
Marije Bregar Hostnik in Barbare Klanšek. Za 
usklajevanje in nemoten potek dela je skrbela 
učiteljica Renata Dimnik.

S KULTURO V SVET
Kultura je sestavni del vseh nas, tudi OŠ Litija, 
ki je lansko leto ponovno pridobila naziv Kul-
turna šola. 
Slovenski kulturni praznik smo tako obeležili 
s kulturnim dnem, na katerem so učenci v so-
delovanju z Mestnim muzejem Litija, Matično 
knjižnico Litija in Javnim zavodom Bogenšperk 
spoznavali različne plasti naše kulture. Srečali 
so se s Francetom Prešernom, Janezom Vajkar-
dom Valvasorjem, Jožetom Plečnikom, litijskim 
čolnarjem in tako s poezijo, zgodovino, arhitek-
turo razvijali svojo narodno zavest ter soustvar-
jali mozaik slovenske kulture. 
Tako da kultura ni samo dobra knjiga, pesem, 
gledališka predstava, film, ki sprožijo v nas 
smeh, solze, radost, ljubezen ali pa nas spod-
budijo k razmišljanju o sebi, družbi in svetu. 
Kultura je tudi spoštljivo vedenje do vseh ljudi, 
ki s svojo različnostjo bogatijo naša življenja, 
bolj kot si lahko mislimo.
Na spletni strani OŠ Litija si lahko ogledate vi-
deoposnetek proslave, da boste imeli tudi vi en 
del naše kulture.
 Vanja ARHNAVER
 Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Mednarodni ETwINING projekt CREATE AND SHARE 
Učenci 6. stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, usposabljanja za 
življenje in delo, so letos skupaj z učiteljicama Sandro Rihter in Polono Baš Jere 
vključeni v mednarodni Etwinning projekt Ustvarjaj in deli. Glavni cilji projekta so 
spoznavanje vrstnikov, različnih kultur, spletanje prijateljskih vezi, razvijanje močnih 

področij, spoznavanje različnih obrti ter izmenjava dobrih praks.
Skupaj z mladostniki in učitelji iz Turčije, Grčije in Portugalske mesečno opravljajo izzive, pred-
stavljajo svojo šolo, Slovenijo in izdelke, ki jih ustvarjajo v okviru pouka. Tako pridobivajo nove 
ideje za ustvarjanje, učitelji pa se seznanjajo z načinom dela z mladostniki s posebnimi potrebami 
drugje. V januarju so svojim prijateljem predstavili lepote Slovenije v kratkem videoposnetku 
in jih povabili k izdelavi lectovih src. Učenci so aktivno vključeni v vseh fazah dela, pri pripravi 
posnetkov za projekt pa se urijo v uporabi IKT tehnologije. Veselijo se nadaljnjih izzivov in ustvar-
jalnih nalog. Sandra RIHTER

KULTURNE DELAVNICE Ob 8. fEbRUARJU
V petek, 4. 2. 2022 je bil na Podružnici s prilagojenim 
programom kulturni dan z naslovom Kulturne delavnice. 
Učenci so spoznali življenje in delo dr. Franceta Prešerna 
s kvizom. Spoznali so življenje v 19. stoletju, ter Prešerno-
vi pesmi Zdravljica in Povodni mož. Ob 150 letnici Jožeta 
Plečnika so učen-
ci spoznali poklic 
arhitekta in Pleč-
nikova dela.
Učenci so ustvar-
jali v štirih delav-

nicah. V likovni delavnici so slikali Prešernov portret v 
POP ART tehniki ali pa poustvarjali po pesmi Povodni 
mož. V glasbeni delavnici so spoznali uglasbene pesmi 
Franceta Prešerna. V kulinarični delavnici si pripravili fi-
gove kroglice. V arhitekturni delavnici pa so gradili hiše 
iz kock ali paličic. Seveda pa niso pozabili tudi na skrb za 
zdravje in se med aktivnimi odmori v plesnih ritmih tudi razgibali. Helena KREŽE

OŠ LITIJA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

OSNOVNA ŠOLA GRADECOSNOVNA ŠOLA LITIJA
MOJE MISLI SO LAhKO ČISTO dRUgAČNE – POSEbEN.SI

Na vsakem koraku nas spremljajo informacije, kako lahko vplivamo na svoje življe-
nje, da bomo uspešnejši, srečnejši, zadovoljnejši, bolj … Ker želimo tudi na OŠ Gra-
dec izkoristiti prostor, v katerem imamo možnost vpliva na osveščenost učencev, 
smo pripravili malo invazijo pozitivnih 

spodbud. 
Učiteljice smo za sodelovanje 
zaprosile tudi učence Podru-
žnične šole Vače, ki so se pre-
izkusili v vlogi igralcev/mode-

lov, in nastala je zbirka stripovskih zgodb, vsaka 
s svojim sporočilom. Ogledate si jih lahko v avli 
matične in na stopnišču Podružnične šole Vače. 

Vse skupaj si lahko ogledate 
tudi v pripravljenemu stri-
povskem filmu pod naslo-
vom MOJE MISLI SO LAHKO 
ČISTO DRUGAČNE - POSE-
BEN.SI na Youtube, na FB 
Osnovna šola Gradec in Instagram profilu OŠ Gradec.
Vse, ki vstopate tako v matično kot tudi v vse podružnične šole, na vseh 
vratih kabinetov, učilnic in tudi stranišč čakajo drobne pozitivne spodbude, 
za katere upamo, da vam bodo močno ali pa vsaj malo olajšale vaš vsakdan. 

Z ozaveščanjem k pozitivnemu razmišljanju in preoblikovanju lastnih avtomatskih misli so učenci 
skupaj z razredniki pripravili še kazalke, na katere so si učenci sami zapisovali svoje pozitivne 
vzpodbude z namenom, da jih bodo vsakodnevno spodbujale k bolj pozitivnemu razmišljanju ali 
pa jih bodo morda celo podarili nekomu od svojih bližnjih ali prijateljev.
V knjižnici si učenci lahko ogledajo ali si izposodijo tudi knjige na temo duševnega zdravja. 

Marija MOHAR

PESTRE DEJAVNOSTI NA Oš GRADEC 
Za nami je prvi mesec leta, ki je še vedno potekal v skladu s protikoronskimi ukrepi, a kljub temu 
je bilo dogajanje na OŠ Gradec in njenih podružničnih šolah znova pestro. 
Na Podružnični šoli Vače so sedmošolci v okviru naravoslovnega dne sodelovali v eksperimental-
nih delavnicah; osmošolci so izvedli opazovalno noč pri predmetu Sonce, Luna, Zemlja; šestošolci 
skupaj z vrstniki matične šole so se udeležili zimske šole v naravi; četrtošolci in petošolci so odšli 
v muzej v Celje ter si ogledali Hermanov brlog; petošolce matične šole je obiskala policistka 
Policijske postaje Litija; učenci različnih razredov so preživeli ure športa v naravi, športni dan s 
sankanjem, teden pisanja z roko, delavnice v okviru preventivnega projekta NEON - Varni brez 
vrstniškega nasilja, pripravili akcijo MOJE MISLI SO LAHKO ČISTO DRUGAČNE – POSEBEN.SI itd.
Mesec januar se je že prevesil v februar, na šoli pa nadaljujemo svoje aktivnosti s tradicionalno 
akcijo zbiranja starega papirja ter zbiralno akcijo odpadnih mobilnih telefonov, ki bo potekala ves 
februar. Več o vsem si med drugim lahko preberete tudi na spletni strani šole.
Ob Prešernovem dnevu smo se na OŠ Gradec s prireditvami in delovanjem pridružili tudi prazno-
vanju slovenskega kulturnega praznika, ob čemer se zavedamo, da kultura ni samo beseda, prav 
tako ni samo skupek dosežkov in vrednot človeške družbe, ampak je tudi ustvarjanje in vztrajno 
delovanje v pravi smeri. Praznujte jo z nami vsak dan. Alenka ZUPANČIČ

ZIMSKA šOLA V NARAVI 
NA KRVAVCU 

V ponedeljek, 17. 1. 2022, smo se z 
učenci 6. a, 6. b in 6. razreda z Vač 
odpravili v težko pričakovano zimsko 
šolo v naravi na Krvavec. Učenci iz 6. 
c so se nam pridružili dan kasneje, 
saj jim jo je malo zagodla karantena. 
Na Krvavcu nas je pričakala čudovi-
ta zimska pravljica. Nastanjeni smo 
bili v hotelu RTC Krvavec, praktično 
na smučišču. Učenci so bili glede 
na smučarsko predznanje razdeljeni 
v sedem smučarskih skupin. Rdeča 
nit tedna je bilo seveda smučanje, 
ob večerih pa so se učenci seznanili 
tudi z nekaterimi teoretičnimi vsebi-
nami. Spoznali so pravila, ki veljajo 
na smučiščih, barve prog po težav-
nosti in ustrezno smučarsko opre-
mo. Imeli so tudi uro geografije in 
naravoslovja. Odpravili so se celo na 
nočni pohod ob polni luni in ugoto-
vili, da je razgled s Krvavca čudovit 
tudi ponoči, ne samo podnevi. Kljub 
temu da je bilo kar veliko učencev in 
učenk smučarjev začetnikov, so na 
koncu prav vsi usvojili osnovne zavo-
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je, tisti malo boljši smučarji 
pa so svoje smučarsko zna-
nje še izpopolnili. 
V petek, 21. 1. 2022, smo se 
vrnili domov prijetno utruje-
ni, a bogatejši za nove izku-
šnje, znanja, a tudi nova pri-
jateljstva. Petra KOBE

Vsaka zgodba ima lahko drugačen konec
V januarju smo v oddelkih vrtca Medvedek namenili čas pravljicam in privlačne-
mu svetu otroške literature. Namen projekta z naslovom »Vsaka zgodba ima lahko 
drugačen konec« je bil, da pri otrocih spodbujamo razvoj jezika, krepimo njihovo 
ustvarjalnost in prisluhnemo neskončni otroški domišljiji. V vrtcu so imeli otroci 
možnost spoznavati najrazličnejše zgodbe in pravljice, raziskovati različne tipno-
-čutne materiale ter razvijati pozitiven odnos do literature in branja. 

Dejavnosti, ki so potekale v vrtcu, pa smo nadgradili z izvedbo projekta, v katerega so bile vklju-
čene tudi družine. Otroci in starši so doma ustvarili delček zgodbe in tako dodali vsak svojo stran 
v unikatno pravljico, slikanico, potipanko. Vsaka skupina je izdala čisto svojo, posebno knjigo. Na 
ta način so otroci, njihovi starosti prilagojeno, postali aktivni soustvarjalci vsebine in spoznavali 
proces nastajanja knjige.
Vsi naši izdelki, ki so nastali v okviru tega projekta, so na ogled v prostorih Knjižnice Litija od 7. 
do 28. februarja 2022. Vljudno vabljeni, da si jih ogledate! Kolektiv enote Medvedek

Kaj je kultura?
(Srečko Niedorfer)
V zadrego me je spravil naš Jura,
ko me je vprašal, kaj je kultura.
Kultura je sladoled in da nanj v vrsti počakaš,
kultura je kahla in da v no se pokakaš.
Je limonada, da počasi jo piješ,
in je igračka, dokler je ne razbiješ.
Kultura je knjiga in da jo vzameš v roke,
in je peščeni grad, dokler se ne podre.
Kultura je tudi, če kaj pojasniti skušaš, 
in kulturen si ti, ker me poslušaš.

V enoti Medvedek zdaj že tradicionalno obeležujemo 
slovenski kulturni praznik. Vzgojiteljice smo tudi le-
tos pripravile kratko prireditev, preko katere želimo 
otrokom privzgojiti vse to, o čemer pripoveduje zgor-
nja pesem. A priprave na praznovanje se začnejo že v 
tednu pred praznikom. Letos smo v tem času z otroki 
raziskovali, kako pesem razumejo tisti ljudje, ki ne 
slišijo. Ogledali smo si posnetek slovenske himne 
v znakovnem jeziku in se naučili nekaj preprostih 
kretenj. Pokazati znamo besede sonce, sosed, vrag, 
prijatelj. S skupnimi močmi smo izdelali tudi sloven-
sko zastavo, ki je krasila prizorišče letošnje prireditve. To smo v duhu aktualnih epidemioloških 
ukrepov izvedli na prostem in imeli srečo, saj nas je sonce prav prijetno grelo. 
 Špela M. SEDEVČIČ

Vpis v vrtec litija
Spoštovani starši, vabimo vas, da svoje malčke vpišete v naš vrtec. Vpis za novo šolsko leto 
2022/2023 bo potekal od 1. do 31. marca. Vloga za vpis je dostopna na naši spletni strani www.
vrtec-litija.si ter v vseh enotah vrtca. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti ali se oglasite na 
upravi vrtca. Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte ali telefona. Vabljeni!
Za otroka, ki že obiskuje vrtec, ponoven vpis ni potreben. Če pa želite premestitev v drugo enoto, 
prosim izpolnite vlogo za premestitev. Liljana PLASKAN, ravnateljica

VRTEC LITIJA

ZbOR SV. NIKOLAJA LITIJA PONOVNO RAZVESELIL  
Z BOŽIČNIMI KONCERTI

Po enoletnem premoru je zbor sv. Nikolaja končno lahko spet pripravil tradi-
cionalni božični koncert v živo. Da si Litijani Nikolajevega božičnega koncer-
ta želijo, so pokazali s tem, da so kar dvakrat v enem dnevu (ob upoštevanju 

vseh ukrepov) napolnili litijsko 
cerkev.
Pevke in pevci Zbora sv. Niko-
laja Litija so nam skupaj z  
gostujočo dirigentko Marjetko 
Kozmus in organistko Urško  
Vidic predstavili splet slovens-
kih božičnih pesmi in v slovenščino prepesnje-
nih božičnih pesmi angleškega skladateja Johna 
Rutterja z njihove prve zgoščenke. Na koncertu 
smo ponovno lahko uživali v lepoti zborovega 
zvoka in preciznosti intonacije. Predvsem pa nas 

je globoko nagovorilo njihovo doživeto podaja-
nje božičnih besedil, ki nikogar v cerkvi ni pusti-
lo ravnodušnega. Zbor je koncert ponovili še v 
Ljubljani in Velesovem. 
Kljub težkim pogojem dela, vadenju z maskami 
in na razdalji, pa pevci že pripravljajo nov pro-
gram Celovitost mnogoterosti, ki ga bodo pred-
stavili v spomladanskem času.

Samo ŠKRABANJA

 LITIJSKI GRAD - fARbARJEV DVOREC
zgodba Jožefa Jenka, enega zadnjih grajskih gospodov litijskega gradu  

(po zapisih in pripovedih pripravila pravnukinja Dunja Bohorič)
Za uvod - mesto Litija. 
Mesto Litija ali bolje nekdanji trg, ki se omenja že od sredine 12. stoletja, je na pomenu največ 
pridobilo z rečnim pristaniščem. Promet po reki Savi je prenehal, ko je bila sredi 19. stoletja 
zgrajena železniška proga od Dunaja do Trsta. 
Trg Litija je poleg pomena rečnega prometa in pristana imel 
še eno znamenitost: sredi trga je stala mogočna stavba – 
Litijski grad, kasneje poimenovan Farbarjev grad (dvorec) 
ali Farbarjev turn, ki še danes vztraja sredi mesta... 
Pa poglejmo, kaj o tem piše Uradni list Republike Slovenije, 
ko se je pisalo leto 2008:
Za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi ume-
tnostno arhitekturnega spomenika se razglasi enota dedi-
ščine: Litija – Farbarjev turn (ZRD:510399). Enota ima za-
radi kulturnih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot poseben pomen za 

Občino Litijo. 
In kaj je danes ostalo od tega mogoč-
nega gradu z debelimi zidovi in fre-
skami? In kdo se s kulturno dediščino 
v Litiji še ukvarja?
A prepustimo današnje stanje gradu 
strokovnjakom, saj za temi stenami 
ostaja zanimiva zgodba enega od la-
stnikov gradu, po kateremu je nastal 
tudi »nadimek« Farbarjev grad ali 
dvorec – kakor pač komu lepše zveni!
Bilo je leto 1770. V vasi Sveti Duh ne 
daleč od Škofje Loke je na svet pri-
jokal fantiček Bartolomej Jenko. Prii-

mek Jenko je bil v okolici Škofje Loke dokaj pogost – ime Bartolomej pa zelo redko. Verjetno si ga 
fantiček ne bi nadel, a ni imel možnost izbire!
Čet pet let je v bližnji vasici prijokala na svet deklica Elizabeta Tschuden. Leta so tekla, otroka 
sta rasla vsak na svojem koncu in se nekega dne, prav v tistih »pravih« letih srečala. Elizabeta in 
Bartolomej sta si bila všeč, vedno bolj pogosto sta se 
videvala in kmalu se je sklenil zakon. Čez nekaj mesecev 
je v zgodbo vstopil novi član - Jožef. 
Tam na Kranjskem polju je Jožef preživljal svoja mlada 
leta. Pri osemnajstih je bil fant »kot se šika«. Bil pa je 
Jožef tudi malo bolj vzkipljive narave. Tako se je nekega 
večera v vaški gostilni sprl s sosedovim fantom. Prepir 
je zašel na nezdravo pot, sledilo je merjenje fizične moči 
in fant je pod Jožefovim udarcem padel po tleh in negib-
no obležal. Jožef se je ustrašil. Je fantu prizadel smrtni 
udarec? Kaj se bo zgodilo? »Me bodo zaprli?« je pomislil 
Jožef je pobegnil iz gostilne. Doma je brez pomišljanja o posledicah porinil v torbo nekaj oblačil, 
vzel nekaj denarja izpod žimnice ter jo ucvrl proti Karavankam… 
Minilo je kar nekaj let, ko je Jožef pridno delal obrt pleskarja tam nekje na Bavarskem, pridobil 
celo mojstrski naslov in bil iskan delavec. Menda je bil tudi mojster slikanja na svilo! Domov je 
poslal le kratko sporočilo, da je živ in, da mu ni hudega. 
Leta so tekla, Jožef, ki se je bližal že tridesetemu letu, je bil odličen mojster svojega posla in 
razmišljal je o tem, ali si bo na Bavarskem našel ženo ter ustvaril družino... Zgodilo pa se je, da 
je eden od vaščanov Svetega duha potoval po tistih krajih in srečal prav Jožefa. Znanec mu je po-
vedal, da so doma na pretep že zdavnaj pozabili. Pretepeni fant se je hitro opomogel, posledic ni 
bilo in naj se Jožef le vrne domov, saj bo tudi tam našel veliko dela. Jožef je bil vesel tega srečanja 
in se takoj odločil, da se vrne v rodni kraj. Doma je bilo res dela dovolj.
Nekega dne je eden od domačinov opozoril Jožefa, da v Litiji iščejo pleskarskega mojstra, ki bi 
olepšal domačijo premožnega meščana. Jožef je dobil naslov in odpravil se je v Litijo. Domačija 
blagorodnega gospoda Koblerja, ki je stala v soseščini litijskega gradu, je bila res potrebna ob-
nove, Jožef je delo takoj dobil in pričela se je obnova. Pri gospodu Koblerju je bil zaslužek dober, 
delo je potekalo po planu. Zagledal pa se je Jožef v gospodarjevo hčer Marijo. 

(Nadaljevanje v naslednji številki)

Litija 1915

Jožef Jenko in Marija Kobler por. Jenko okoli 1890



Nagrada Tovarna leta ima v slovenskem pros-
toru velik pomen, za ETI pa predstavlja prav 
posebno zunanjo potrditev njihovega že več kot 
sedemdesetletnega delovanja. Industrijski kon-
cern, ki ima sedež na Izlakah, v dolini med Zag-
orjem in  Trojanami, po celotni Evropi zaposlu-
je že kar 2000 sodelavcev, od katerih jih 1200 
opravlja delo v Sloveniji. Morda še ne veste, da je 
ETI eden od petih največjih proizvajalcev varov-
alk na svetu in eden vodilnih proizvajalcev inova-
tivnih stikal in odklopnikov. Izjemno! 

Obenem ne smemo pozabiti povedati, da je 
bil ETI uvrščen tudi med tri najboljše inženir-
sko-razvojne ekipe leta 2021. Ni torej dvoma, da 
v ETI-jevi Tovarni leta kakovostne izdelke ustvar-
jajo oziroma proizvajajo izvrstne ekipe inženirjev, 
razvojnikov in drugih profilov iz proizvodnje. 

Moč je v zaposlenih
Da, tehnologija je nujno potrebna, a po drugi 
strani predstavlja samo orodje za pomoč zapos-
lenim v ETI-ju, da lahko proizvedejo in dobavijo 
stikala in varovalke, ki jih v ostalih podjetjih in v 
naših domovih vsi potrebujemo. Človek, zapos-
leni, ekipa predstavljajo v ETI-ju ključni del tre-

nutnega fokusa in prihodnjih usmeritev. Podob-
no kot večina novodobnih kadrovskih praks 
izpostavlja pomen zadovoljnih in zdravih zapos-
lenih, tudi ETI izkazuje skrb za svoje zaposlene in 
njihovo zdravje. Po pričevanju mnogih zaposlen-
ih je služba v ETI-ju varna in stabilna, z urejenimi 
pogoji dela in vnaprej znanim delovnim časom, 
da si lahko zaposleni ustrezno razporejajo svoj 
prosti čas. Vse to je v današnjem hitrem in 
spreminjajočem se času zaželen in dobrodošel 
doprinos k uravnoteženosti dela in osebnega 
življenja oziroma družine. Pozornost podjet-
je zaposlenim v ETI-ju izkazuje tudi tako, da jih 
skupaj z njihovimi otroki ob različnih priložnos-
tih obdaruje. Pri tem gre lahko za simbolična ali 
paketna obdarovanja ob obletnici poslovanja 
podjetja, novem letu, praznikih ali obdarovanja 
jubilantov ter upokojencev. Saj veste, kako pri-
jeten občutek je, ko nekdo pokaže, da mu je mar 
za sočloveka, tudi s tem, da mu kaj podari ali kaj 
lepega zaželi.

Odpiranje novih delovnih 
mest
Visoka modernizacija in avtomatizacija tudi v 
ETI-ju odpirata nova in nova delovna mesta, 
trenutno predvsem v okviru del in nalog, kot 
so posluževanje, vzdrževanje in upravljanje de-
lovnih naprav in proizvodnih linij. Za posamezni-
ke, ki bi se želeli naučiti opravljati tovrstna dela 
ali pa morda niso dokončali šolanja, poskrbijo v 

ETI-ju z vpeljanim sistem usposabljanja za sa-
mostojno delo. Digitalni smeri razvoja v ETI-ju 
sledijo z izobraževanji in usposabljanji na delov-
nem mestu, ki potekajo v živo ali na daljavo. 

Ob zelo dobrem zavedanju reka »na mladih svet 
stoji« v ETI-ju omogočajo dijakom in študentom 
opravljanje šolskih oziroma študentskih praks. 
Za ves podmladek je bistvenega pomena, da se 
že v času formalnega izobraževanja srečajo z 
določenimi nalogami, ki so povezane s področ-
jem njihovega šolanja in njihovimi nadaljnjimi 
poklicnimi interesi, saj se jim tako odprejo novi in 
drugačni pogledi na vsebine, ki bi jih lahko sicer 
samo prebirali, jih poslušali ali pa spoznali na 
daljavo. ETI tako omogoča precej bolj sistemske 
prehode iz izobraževalnih sistemov na želene 
poklicne poti, s čimer omogoča tudi hitrejšo sa-
mostojnost in zanesljivost mladih. ETI štipendije 
izplačuje tudi v poletnih mesecih, štipendiste pa 
za obvezno prakso in počitniško delo tudi na-
grajuje. Pomaga jim s sofinanciranjem stroškov 
bivanja v mestu šolanja in subvencioniranjem 
prevoznih stroškov. Vsakoletni razpis štipendij 
se objavi v začetku meseca septembra.

Dandanes je za posameznika zelo pomembno, 
da ima možnost opravljati svoje delo v uspeš-
nem, naprednem in urejenem podjetju in da lah-
ko s svojim delom, pozitivnimi odnosi in pripad-
nostjo soustvarja odlično zgodbo ETI-ja. Prav 
nič se ne boste zmotili, če boste za svojo novo 
službo tudi sami izbrali Tovarno leta 2021. 

ETI Elektroelement iz Izlak je Tovarna leta 2021, 
ki uspešno povezuje tehnologijo in kadre
ETI je najboljše proizvodno podjetje v letu 2021 – tako so ocenili in izbrali strokovnjaki na podlagi strogih meril. Pri izboru 
Tovarna leta, ki ga izvajata časnik Finance in revizijska hiša KPMG, je poudarek namenjen predvsem naprednim tehnologi-
jam in dobrim proizvodnim praksam, ki prispevajo k višji dodani vrednosti in večji konkurenčnosti podjetij na domačem in 
tujih trgih. Pri tehnološkem napredku se meri in ocenjuje sposobnost podjetij, da v svoji proizvodnji in pri svojem poslo-
vanju uporabljajo novejše, zmogljivejše in boljše tehnologije ter procese.
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Odkrijte prednosti dela
v Tovarni leta 2021. www.eti.si

Kaj pa je tebi 
najpomembnejše?

2021

Power needs control

Odkrijte prednosti dela

kadri@eti.si

PRIdRUŽITE SE PROSTOVOLJCEM!
Prostovoljsko delo lahko opravljajo moški, ženske, mladi in 
otroci ali starejši. Omejeno je le s potrebami organizacije, 
njenih uporabnikov in zmožnosti prostovoljca. Mnoge or-
ganizacije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce bi vam 
lahko povedale, da brez prostovoljcev ne bi bile to kar so. 
Prostovoljsko delo pozitivno vpliva tako na uresničevanje 

poslanstva nevladnih organizacij kot na prostovoljce, ki k temu doprinesejo s svojim delom. Se 
želite pridružiti ljudem, ki svoj prosti čas namenjajo stvarem, ki jih veselijo hkrati pa pri tem po-
magajo drugim, pridobivajo pomembne izkušnje z različnih področij dela, spoznavajo nove ljudi 
in si s tem odpirajo tudi dodatne možnosti zaposlitve?
V občini Litija deluje kar nekaj nevladnih organizacij z različnih področij, ki v svoje delo vključu-
jejo prostovoljce in bi vas z veseljem sprejele v svoje vrste. Trenutno se lahko pridružite Zavodu 
Sopotniki, kjer lahko opravljate brezplačne prevoze za starejše, Stara šola Litija išče prostovolj-
ce za delo v trgovini, z vključitvijo v program Starejši za starejše, se lahko družite s starejšimi 
in jim pomagate pri manjših opravilih. V društvu diabetikov iščejo prostovoljce za vodenje po-
hodov, izvajanje ustvarjalnih delavnic in opravljanje meritev krvnega sladkorja, v društvu Lojtra 
bodo veseli pomoči pri izvedbi poletnih aktivnosti v naravi in sodelovanja pri delu na skupno-
stnem vrtu. P ri Društvu Raznolikost pa iščejo prostovoljce, za pomoč pri skrbi za živali in ra-
stline. Tako v Društvu Diabetikov kot v Društvu Raznolikost lahko pomagate tudi pri organizaciji 
dogodkov. 
Ne spreglejte aktualnih prostovoljskih del. Prijavite se na brezplačno SMS obveščanje, 
pošljite sporočilo s ključno besedo PRIJAVA na 030 400 444. 
Vedno pa lahko tudi sami vzpostavite kontakt z lokalnimi NVO in preverite ali se jim lahko pridru-
žite kot prostovoljci ter kakšno delo lahko opravljate. Za lažji začetek smo aktualna prostovoljska 
dela v občinah zasavske regije zbrali na enem mestu. Obiščite spletno stran www.consulta.si in 
na zavihku »Prostovoljstvo« poiščite prostovoljske priložnosti ali skenirajte QR kodo.

Iščete prostovoljce?
Nevladne organizacije in organizacije s prostovoljskim programom iz zasavske regije vabimo, da 
nam konkretne potrebe po prostovoljcih sporočite na info@consulta.si ali 059 927 619. 
Prejemate denarno socialno pomoč?
Prostovoljci, ki ste hkrati tudi prejemniki denarne socialne pomoči oz. izpolnjujete pogoje za pre-
jemanje denarne socialne pomoči ste upravičeni do dodatka za delovno aktivnost. Kako do dodat-
ka na delovno aktivnost si preberite na povezavi: http://consulta.si/zlht-regionalni-center-nvo/
kako-do-dodatka-na-delovno-aktivnost/3950.

Prostovoljstvo v statistiki
83 organizacij vpisanih v vpisnik prostovoljskih 
organizacij iz zasavske regije je za leto 2020 poro-
čalo o 1.779 vključenih prostovoljcih, ki so opra-
vili 146.500 ur prostovoljskega dela v vrednosti 
1,35 mio EUR. Toliko ur v enem letu opravi 70 
zaposlenih oseb za polni delovni čas. Posamezni 
prostovoljec v regiji je tako opravil v letu povpreč-
no 82 ur ali za nekaj več kot 10 delovnih dni pro-
stovoljskega dela. Največ prostovoljskih ur je bilo 
opravljenih na področju sociale. Kar 36 odstotkov 
prostovoljcev je starih med 30 in 60 let, s 60 od-
stotki pa prevladujejo ženske kot prostovoljke.

ZIMSKO OBARVAN ZAČETEK LETA

V januarju je prišlo do spremembe urnika 
uradnih ur, saj je kliše od zdaj naprej od-
prt vsak delovni dan med 16.00 – 20.00! V 
sklopu zimskih radosti smo preživeli dan v 
Ratečah, kjer smo se preizkusili v klasični in 
drsalni (skate) tehniki teka na smučeh. Še 
posebej smo uživali ob razgledih in sončnem 
vremenu. Dne 28. 1. 2022 smo imeli zelo pe-
ster program v prostorih Mestnega muzeja 
Litija. Počastili smo smrt slovenskega film-
skega umetnika Metoda Badjura. Sprva nam 
je Marija Sirk predstavila kulturno-zgodovin-
ski kontekst Badjurovega ustvarjanja, za tem 
pa nam je Vid Tilia strokovno pojasnil, kako 
je zgodovina gorništva, alpinizma, zgodovin-
skih dob in premikov delovala na dojemanje 
Triglava kot našega simbola slovenstva. Nato 
smo si ogledali film Triglavske strmine, za za-
ključek pa smo prisluhnili Tomažu Groboljšku, ki je član alpinistične sekcije. (Slika: Triglav, foto: 
Anže Malis). Na KLIŠE-ju smo letos izdali že 5 izdajo Klišejevega kompasa, ki ga lahko najde-
te tudi v Cobiss-u in NUK-u. Ponosni pa smo tudi, da projekt KlišAID poteka že 5 mesecev. 
V tem času smo nudili 117 brezplačnih ur psihosocialnih posvetov mladim brez čakalnih vrst, 
s strani Helene Ditar spec. Psihoterapije in Alenke Žavbi mag. socialne pedagogike. V kolikor si 
tudi ti želiš posveta, se prijavi na kliše.aid@gmail.com. V februarju pa že nestrpno pričakujemo 
smučarski izlet na Vogel. Spremljaj naš Facebook profil https://www.facebook.com/klise.klub 
za več informacij o prihajajočih dogodkih in utrinkov iz njih. Tomaž GOBEC



Razstava vrtca Medvedek
Ko nas boste v mesecu februarju 
obiskali vas bo ob vstopu v osre-
dnjo knjižnico v Litiji pozdravila 

lepa vrtčevska razstava, ki je nastala v litij-
skem vrtcu – v enoti Medvedek. Z veseljem 
polistamo po prvih otroških knjigah, ki so raz-
stavljene med čisto pravimi knjigami. Razstava 
ima naslov »Vsaka zgodba ima lahko drugačen 
konec.« Otroci so ustvarjali skupaj s starši in 
nastala je lepa razstava z zanimivimi, slikoviti-
mi zgodbami. 

Literarni natečaj Litija – moje mesto
Že nekaj tednov vas vabimo k sodelovanju na li-
terarni natečaj Litija – moje mesto. Pričakujemo 
spomine, popisana doživetja o življenju (spre-
membah) v Litiji od leta 1952 dalje do danes. 
Lahko nam pošljete tudi rokopise, z veseljem jih 
bomo pretipkali in zgodbe objavili ob praznični 
številki naše literarne revije v aprilu, ko je Liti-
ja pred 70. leti postala mesto. Če bi nam svoje 
občutke, spomine radi povedali, nas pokličite: 
z veseljem vam bomo tudi prisluhnili in zapisali 
pomembne utrinke iz življenja našega mesta. 
Več informacij na spletni strani knjižnice. 

Prireditve v knjižnici malo drugače
Vsak torek ste najmlajši, oklevajoči bralci 
vabljeni, ob predhodni prijavi, na srečanje s 
Tačko pomagač-
ko, vsakih 14 dni 
pa pride na obisk 
Tačka Ajša in se 
spremeni v knjižni-
čarsko pomočnico. 
V dneh, ko smo do-
godke v živo prelo-
žili na druge čase, 
smo pripravljali 
spletne dogodke, 
ki so še vedno na 
ogled na naši you-
tube strani. Jernej Dirnbek Dimek, član skupine 
MI2 je januarja predstavil svojo umetniško pot 

in zadnjo knjigo, roman Tramp, zaigral je tudi 
3 skladbe. Ob stoletnici rojstva pesnika Jože-
ta Šmita, smo 1. februarja prav tako pripravili 
spletni dogodek z društvom LILA, sekcijo LILA 
piše, ki je na ogled na naši youtube strani. V 
februarju so nas obiskovale vrtčevske skupine, 
za sedmošolce OŠ Litija smo izpeljali projekt 
Rastem s knjigo. Fotka: vir KL, OŠ Litija

gostja Približevanj bo  
humanitarka dr. Nina Kozorog

Zaposlena je kot specialistka nevrologinja na 
oddelku za nevrokirurgijo mariborskega klinič-
nega centra, subspecializirana za intraopera-
tivni nevromonitoring. Kot prostovoljka je med 
2014 / 2018 vodila tudi pro bono ambulanto za 
ljudi brez zdravstvenega zavarovanja kot naj-
mlajša vodja. Bila je zlata maturantka Gimnazi-
je Celje - Center. Študirala je medicino na Me-
dicinski fakulteti v Mariboru in elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko - smer programska 
oprema na FERI univerze v Mariboru, magistri-
rala je iz bioinformatike. 2011 je kot študentka 
medicine pomagala ustanoviti društvo Huma-
nitarček, med drugim je idejno ali projektno 
vodila akcije kot so Pomagajmo skupaj 2009, 
za društvo DEBRA Metulji brez kril (pomoč otro-
kom z bulozno epidermolizo), projekt Sastipe 
(za izboljšanje življenjskega standarda Romov 
naseljenih na območju LAS Goričko)…
V državi je močno odmevalo rojstvo projekta 
Vida, ki je trenutno najbolj znan projekt, v ka-
terega je vključenih 2400 starostnikov iz vse 
Slovenije. Slovenka leta 2019, dr. Ninna Kozo-
rog bo gostja knjižnice in kulturnega centra v 
ponedeljek, 28. februarja ob 19. uri, v dvorani 
KC Litija. 

Tradicionalna prireditev  
ob dnevu žena

KUD LILA bo ob tem prazniku predstavil likov-
na dela na temo ženske, sekcija LILA piše pa bo 
dogodek popestrila z recitacijami. Dogodek bo 
v torek, 8. marca ob 19. uri v Knjižnici Šmartno. 
 Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEC

dRŽAVNO ZBORSKE IN LOKALNE POSLANKE AKTIVNOSTI
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KULTURA SMO LJUdJE – na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika 

V ponedeljek, 7.2. je v 
dvorani kulturnega centra 
Litija potekala osrednja 
občinska prireditev ob slo-
venskem kulturnem prazni-

ku – KULTURA SMO LJUDJE. Vsem navzočim 
je spregovoril odgovorni urednik VALA 202 g. 
Nejc Jemec in 
poudaril pre-
danost in srč-
nost kulturni-
kov v zadnjih 
dveh letih, ki 
so bili res tež-
ki za ustvarja-
nje. Župan g. 
Franci Roka-
vec je pohvalil delo 
kulturnih društev, 
zavodov in posa-
meznikov v občini 
Litija, za glasbeni 
program pa so po-
skrbeli Aleksander 
Mežek ter Zbor sv. 
Nikolaja, ki so kot 
vedno navdušili ob-
činstvo. Ko pa so se 
ob pesmi Siva pot 
in Julija g. Mežku 
pridružili še pevci Zbora sv. Nikolaja in je z njim 
prepevala cela dvorana, pa je bilo navdušenje 
še večje. Posnetek dogodka je na voljo na You-
tube – naslov: Kultura smo ljudje - osrednja 
občinska prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku, 7.2.2022 (foto Žiga Lupše)

VEČER S TONETOM PARTLJIČEM
Ponedeljki so rezervirani tudi za Približevanja. 
31. januarja smo se v dvorani srečali z našim 
odličnim pisateljem Tonetom Partljičem. Tako 

kot je duhovit v 
svojih delih, je bil 
tudi pogovor z njim 
poln smeha. Z nami 
je delil prigode iz 
svojega otroštva, 
nas malo popeljal v 
čas njegovega dela 

v parlamentu ter razkril, kje in kako najraje 
preživlja svoj prosti čas in še marsikaj. Večer, 
ki nam bo za vedno ostal v spominu. Hvala g. 
Partljič! (foto Žiga Lupše) 

oTRoŠKE MATINEJE – ob sobotah,  
ob 10. uri v Kulturnem centru Litija

V Mesecu marcu se bomo srečali 
dvakrat: 
12.3. PIKA V ČAROVNIŠKI ŠOLI - 
Gledališče ENOSTAVNO PRIJATELJI
26.3. KRPANOV MARTIN - Teatra 

Cizamo Predstava je namenjena otrokom sta-

rejšim od 4 let. Dve zabavni in poučni predstavi 
zato lepo vabljeni! Cena vstopnice je 4€. Več o 
predstavah izveste na: https://www.kclitija.si/
otroske-matineje/ ali spremljajte naš Facebook 
Kulturni center Litija.
ČARoBNo VESoLJE – razstava Društva 
zasavskih klekljaric Srčevke – na ogled do 
konca meseca marca v avli Kulturnega centra 
Litija. Članice Društva zasavskih klekljaric Sr-
čevke, so se zazrle v naše prostrano vesolje in 
se odločile, da bodo naredile čipke – horosko-
pe ter ozvezdja. O vseh spremembah vas bomo 
obveščali na naši spletni strani, zato nas spre-
mljajte na: kclitija.si in na našem facebook Kul-
turni center Litija!

NOVOSTI V MESTNEM MUZEJU LITIJA
NOVA STAlNA RAZSTA-
VA - SAVA: sledi časa v 
rečni strugi
Vabljeni k ogledu preno-
vljene stalne razstave o 

reki Savi. Naša Sava je prebivalcem nudila do-
stop do vode in hrane. Pomembna je bila kot 
p r o m e t n a 
pot in je 
dajala pre-
bivalcem za-
služek. Reč-
ni bregovi 
so bili v pre-
teklosti pol-
ni kopalcev 
v poletnem 
času. Še da-
nes je dom številnim rastlinskim in živalskim 
vrstam. Pridite v muzej in ponovno spoznajte 
našo sopotnico.
Urnik ogledov: torek-petek: 8.00-12.00, torek 
in četrtek: 17.00-19.00, sobota 10.00-12.00

PREDAVANJE, izjemoma v torek, 15. 3.  
ob 18. uri, ob mesecu žensk: Antične  
bojevnice Amazonke - mit ali resnica?

Živimo v čudnih časih: od ženske se pričak-
uje, da bo lepotica, zvesta sopropga, mati in 
ljubica, in če se le da, tudi dobra kuharica in 
gostiteljica. V službi mora biti uspešna, tek-
movati mora z moškim svetom. Z eno besedo, 
današnja ženska naj bo prava Amazonka! Toda 
kdo so bile mitične amazonke?
Predavanje dr. Verene Vidrih Perko bo prikaza-
lo Amazonke v antičnih mitih in umetnosti. S 
pomočjo sodobne arheologije pa bomo razkri-
li, kdo so bile neustrašne lokostrelke na hitrih 
konjih. Prisrčno vabljeni!

DELAVNICA PRED VELIKo NoČJo: PEKA 
PlETENICE, četrtek 24.3. ob 18. uri

Bi se radi naučili kako speči mehak, skoraj 
puhast, kruh pa se še niste lotili kvašenega te-
sta? Pridite v muzej, kjer se bomo naučili kako 
zamesiti testo in ga preplesti v lepo kito. Ob-
vezne so prijave na 070 430 202 ali mestnimu-
zej@zkms-litija.si. Mesta so omejena.

V Državnem zboru smo 
sprejeli veliko zakono-
daje, ki je pisana po 
meri ljudi. Med drugim 
zakona o gradbeništvu 
in urejanju prostora, ki 
bosta omogočila hitrej-

še pridobivanje gradbenih dovoljenj in odpra-
vljata vrsto administrativnih ovir in nepotrebne 
birokracije. Veliko več se vlaga v prometno in-
frastrukturo, ki bo varnejša in bo omogočala 
boljšo povezanost med kraji. Ta vlada za pro-
metno infrastrukturo namenja kar 352 milijo-
nov evrov več sredstev. Prav tako tudi v razvoj 
podeželja, kmetijstvo in digitalno tehnologijo 
ter gospodarstvo. Od mojih mnogih razprav in 
pobud sem še najbolj vesel, da se leta vztraja-
nja in ponavljanja stvari premaknejo. Tako so 
več poudarka in s tem tudi finančnih pomoči 
dobili manjši kmetje, hribovske kmetije z na-
slova območji z omejenimi dejavniki. Prav tako 
so moje pobude in neprestano ponavljanje, 
kasneje tudi ostalih o pomembnosti sofinan-
ciranja države manjših projektov vodovodov 
in kanalizacij po občinah, ne zgolj večjih, kot 
je bilo doslej, npr. vodovodov, ki oskrbujejo 
nad 10.000 prebivalcev in kanalizacij z več kot 
2.000 populacijskih enot. Veliko se ukvarjamo 
tudi z debirokratizacijo in digitalizacijo. Z več 
namenjenimi sredstvi s strani države se hiti z 
gradnjo optičnega omrežja po državi, da se čim 
hitreje nadoknadi, kar je bilo doslej zamujeno.
Obravnavali smo deset protikoronskih paketov 
ukrepov, ki smo jih nato z manjšimi spremem-
bami sprejeli v Državnem zboru, s katerimi 
smo blažili posledice epidemije, pomagali dr-
žavljankam in državljanom, podjetjem, obrtni-
kom, turizmu, kmetom, vinogradnikom, kulturi 
in mnogim drugim panogam, ki so bile v tem 
času prizadete. 
Da so bila sredstva - kot vemo jih ni bilo malo, 
usmerjena pravilno, kažejo ocene različnih in-
stitucij od Evropske komisije do revije The Eco-
nomist. Ta je Slovenijo uvrstil na drugo mesto 
med evropskimi državami pri spopadu z gospo-
darskimi izzivi, ki jih je prinesla zdravstvena kri-
za. Ocenjujejo, da so bili ukrepi uravnoteženi. 
Temeljili so na tem, da ne bi zapostavili nobene 
kategorije prebivalstva, ki je bila v krizi prizade-
ta. S pametnimi in premišljenimi ukrepi je Slo-
venija ne samo ohranila potenciale, ampak jih 
je tudi povečala. Kar je najpomembnejše za dr-
žavljanke in državljane, je zagotovo podatek, da 
se je v tem času razpoložljivi dohodek gospo-
dinjstev v Sloveniji povečal za deset odstotkov. 
Z vso skrbnostjo in celovito smo se s pomočjo 
ljudem lotili tudi energetske draginje, ki je kot 
kaže zgolj začasna. Vsekakor pa smo že z mno-
gimi predhodnimi ukrepi pomoči preprečili, da 
bi ljudje znatno občutili podražitve, ki so zelo 
različne po občinah in pri operaterjih.
Dosegli smo rekordno zaposlenost v zgodovi-
ni Slovenije, in to z več kot 913.400 delovno 
aktivnimi osebami. Število zaposlenih oseb se 
je na letni ravni najbolj povečalo v predeloval-
nih dejavnostih, število samozaposlenih pa v 
gradbeništvu. In to vse v času težkih razmer 
epidemije in vsega ostalega, kar se je dogajalo 
zaradi slabe volje po izgubi oblasti in finančnih 
virov, ki so bili vprašljivo razdeljeni. Pred vsem 
niso bili ljudje še nikoli doslej tako neposredno 
vključeni pri tem, da smo skupaj, vsi skupaj ob-
držali Slovenijo v dobri kondiciji ob težkih raz-
merah in še celo na vseh področjih so se stvari 
popravile v dobro ljudi in gospodarstva. Doslej 
je denar hitro našel pot v nenasitne banke in 
razne druge kanale od katerih ljudje in Sloveni-
ja ni imela kaj dosti koristi. 
Dvignili smo povprečnino na prebivalca iz v letu 
2018 558 evrov na sedanjih 645 evrov, kar je 
velik doprinos občinam, da lažje izvajajo svo-
je projekte, med drugim tudi modernizacijo 
lokalnih cest. Zvišala se je urna postavka štu-
dentom na 6,17 evra. S spremembo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju smo 
uskladili pokojnine in druge prejemke. Dvignile 
so se zagotovljene pokojnine, invalidske po-
kojnine, plače in izmed mnogih krivic opravili 
krivico oz. diskriminatornost kmečkim zavaro-
vancem. Dvakrat so bili izplačani tudi dodatki. 
Poleg turističnih vavčarjev z zakonom naslavl-
jamo tako težave ljudi, ki so najbolj prizadeti 
zaradi visokega dviga cen energentov kot tudi 
gospodarstva, tako da ohranimo potenciale 
družbe, socialno državo, pa tudi kondicijo gos-
podarstva.
Z zakonom o dohodnini razbremenjujemo pla-
če in vsem zaposlenim dvigamo neto plače. 
Ekonomsko uspešne države sveta poznajo pra-
vilo, da se z nižanjem davkov brez dodatnega 
obremenjevanja podjetnikov – delodajalcev 
- dviguje plača zaposlenih. Z zakonom o dol-
gotrajni oskrbi smo naredili tektonski premik 
v skrbi za naše starejše. Želimo si še sprejetje 
demografskega sklada, ki bo garant za to, da 
bomo v starosti živeli primerljivo evropskim 
državam. Z zakoni popravljamo mnoge krivi-
ce, od kmetov, upokojencev, invalidov, otrok s  

posebnimi potrebami do nazadnje družinam, ki 
so z nerazumsko dragimi krediti reševali stre-
ho nad glavo. Ustvarjamo pogoje za gradnje 
prepotrebnih stanovanj za mlade družine in 
študentske ter dijaške domove ter varovana 
stanovanja za starejše in na stotine stanovanj 
se že gradi, z davčno razbremenitvijo in drugi-
mi ukrepi pospešujemo najem praznih stano-
vanj po čim bolj sprejemljivi ceni. S poslansko 
pobudo smo se lotili področja oškodovancev z 
druge svetovne vojne,  ki bi jim končno uredil 
povračilo premoženjske škode iz časa druge 
svetovne vojne. Meni osebno ni jasno, kako se 
niso tega lotile dosedanje vlade, pred vsem, 
ker so bile ves čas na vladi po večini tiste »so-
cialno čuteče«. 
S poslanskimi pobudami sem se lotil delne 
povrnitve trošarin čebelarjem, pridobitve do-
datnega programa zobozdravnika v Zdravstve-
nem domu Litija, pospešitve sanacije odlaga-
lišča Rakovnik s spremenjeno, že prej sprejeto 
časovnico, obnovo železniške postaje Litija z 
novim tirom, sanitarijami in parkiriščem, po-
novno oživitev muzejske dejavnosti na Sloven-
skih železnicah… 
Veliko pozornosti in vztrajnosti namenjam 
cestni infrastrukturi, zato vztrajam pri čim hit-
rejšem vodenj  in izvedbi projektov obvoznice 
Hotič, ki po dolgih letih poteka kar se da naj-
bolj hitro po zagotovilih ministrstva in direkcije, 
ker jim stalno postavljam vprašanja, ureditev 
glavne ceste v Ribčah z avtobusnimi postajami, 
križišča Sp. Hotič, ureditve ceste čez naselje 
Vače, obnovi ceste med Sp. Hotičem in Zg. Lo-
gom, zavijalnega pasu na Bregu, varne peš in 
kolesarske poti iz Sp. Loga do Save, gradnje 
galerij na nevarni Zasavki, ponovno polno od-
prtje ceste čez Bogenšperk za tovorni promet. 
Občinama Litiji in Šmartno pomagam pri pro-
jektu gradnje hotela na Bogenšperku v javno 
zasebnem partnerstvu, sanaciji mnogih plazov, 
ki so večina povezani z lokalnimi cestami, kot 
npr. v  ter pospeševanju pridobivanja prostora 
za širitve proizvodnih prostorov, pohitritev leta 
in leta nedotaknjene Uredbe o vodovarstvenih 
območjih, ki jo nestrpno čakajo mnogi občani, 
ki bi radi gradili. Od mnogih sofinanciranih pro-
jektov v občini naj omenim gradnjo vrtca Naj-
dihojca, obnova doma Tisje, obnova kulturnega 
doma, vzpostavitev medgeneracijskega centra 
Javorje iz stare šole, urejanje komunalne in 
vodne infrastrukture zaradi poplav in plazov v 
mnogih krajevnih skupnostih, gradnje in ob-
nove lokalnih vodovodov, gradnje kanalizacije 
in čistilne naprave v Kresnicah, ureditev ko-
munalne infrastrukture v obrtno poslovni coni 
in drugi. 
Poudarjam pomembnost dodatnih razpisov za 
sofinanciranje gradenj šol s poudarkom po-
moči občini pri gradnji šole in vrtca v Hotiču, 
kot smo to tudi na mojo pobudo storili za vrtec 
Najdihojca. Podpisali smo pismo o nameri med 
Občino  in Ministrstvom za notranje zadeve 
(minister Aleš Hojs) glede sodelovanja pri izva-
janju vseh potrebnih postopkov in pridobivanju 
ustrezne dokumentacije ter finančnih virov za 
realizacijo projekta »Center za zaščito, reše-
vanje in pomoč v Litiji.
Ne smem pozabiti omeniti tudi znatne pomoči 
države športu in kulturi, ki doslej še ni bila ni-
koli v tolikšni meri, pa čeprav lahko poslušamo 
marsikaj na to temo, pa ne bi o tem, ker je ško-
da zgubljati besede. Zavedati se je treba, da 
se vsak vložen evro v šport in kulturo bogato 
obrestuje. Ljudje smo bolj zdravi in boljšega 
duha, poleg tega pa rezultati naših kulturnikov 
in športnikov govorijo sami zase. Če ni zadost-
ne pomoči in posluha države, se lahko obe 
panogi še tako prizadevata, pa žal ni dodane 
vrednosti, kot je to pri drugih rečeh. 
Ker pred vsem poslanci, ki prihajamo z lokal-
nega okolja, ki ga je država rada obšla bodisi 
zaradi centralizacije ali ne dovoljšnje zastopa-
nosti v parlamentu, in se kakor koli ukvarjamo 
z lokalno problematiko vemo, kako pomembna 
je višina povprečnina za občino. Zato smo lah-
ko vsi ponosni, da nam je uspelo doseči zgodo-
vinsko visoke zneske s tega naslova. Tako lah-
ko občina lažje izvaja vse nujne obveznosti, ki 
jih po zakonu mora, poleg tega pa tudi mnoge 
investicije, pred vsem v cestno in komunalno 
infrastrukturo, ki jih sicer ne bi zmogla. Vemo, 
pa kako smo vsi zadovoljni, če imamo urejene 
ceste, vodovode in vse ostalo, kar lahko reče-
mo je osnovno za normalno življenje, pa ravno 
tam se v preteklosti ni našlo denarja. Vesel 
sem, da se stvari spreminjajo na bolje.
Redno se odzivam na mnoge prošnje in pobude 
občanov, tudi z osebnimi srečanji. In pomagam 
po svojih najboljših močeh in v skladu z vsemi 
predpisi in zakoni. Redno pa se odzivam tudi na 
prošnje vsem pomoči potrebnim in pomagam 
kolikor le lahko. Da pa imaš občutek tudi za to 
plat, pa si moral pred sam izkusiti kakšno gren-
ko izkušnjo, sicer se srce težje odpre.

Poslanec Državnega Zbora Republike Slovenije,
Boris DOBLEKAR

KNJIŽNICA LITIJA
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Projekt »Ozelenitev 
mesta Litija«

Z lanskim letom je MDI so.p. 
kot partner skupaj z nosilcem 
operacije Občino Litija, pričel 

z izvajanjem projekta Ozelenitev mesta Liti-
ja. Najprej smo začeli z deli v parku ob Savi s 
čiščenjem in košnjo. Kasneje so se postavile 
klopce ter koši za smeti. Dela so se nadaljevala 
na Svetčevi ploščadi in sicer postavitev mobil-
nih dreves.
Naše naloge pri projektu so čiščenje in košnja 
parka, praznjenje košev v parku, obrezovanje 
žive meje ob parku, zalivanje in obrezovanje 
mobilnih dreves in čiščenje Svetčeve ploščadi.
Prvi del projekta smo uspešno zaključili in od-
dali ustrezno poročilo.

Ob 8. marcu – naproti morju  
in pomladi

Z agencijo Travel-Trilago bomo v počastitev 
Dneva žena organizirali 4-dnevni izlet (3 noči-
tve) z nastanitvijo v Opatiji, Hotel Istra*** od 
10.3. do 13.3.2022.
Izlet vključuje (povzetek):
- polpenzion s pijačo ob večerjah
- ogled Opatije, Bakra in Pazina
- kosilo in degustacijo tartufov v Istri
- možnost uporabe bazena
- turistična taksa 
- prevoz z vrhunskim avtobusom
Cena letovanja za naše člane je 199 eur in 209 
eur za nečlane (plačilo ob odhodu).
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 54,00 
EUR. 
Odhod iz Litije (pri železniški postaji) 10.3.2022 
ob 9.00 uri.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v 
društveni pisarni.

Letovanje Bol na Braču 
Po dogovoru z agencijo Travel Tilago (lastnik 
Lovre Gaćina) bomo tudi letos letovali na 
Bolu na otoku Braču v hotelu Bonaca *** od 
1.9.2022 do 8.9. 2022. 
CENA NA OSEBO: 520,00 EUR, za nečlane 
540,00 EUR
Turistična taksa znaša 10 EUR na osebo.
Vse sobe so klimatizirane in imajo balkon.
Ob paviljonu se nahaja zunanji bazen s sladko 
vodo. 
Letovišče se nahaja v bližini plaže. Deset minut 
hoje je oddaljena peščena plaža Zlatni Rat, ki 
je svojevrsten fenomen, saj menja obliko glede 
na smer vetra. 
STORITEV VKLUČUJE:
- avtobusni prevoz Litija- Bol- Litija
- 7 X ALL INCLUSIVE: samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerjo, popoldansko kavo, domače 
brezalkoholne in alkoholne pijače v All inclusi-
ve baru od 10.00 do 24.00 ure in v restavraciji 
ob obrokih, predstavnika, ki bo skrbel za jutra-
njo telovadbo, animacijo, športne aktivnosti, 
coris zavarovanje in odpovedni riziko. Ta velja 
za primer smrti, nesreče ali nepričakovano po-
slabšanje zdravstvenega stanja, hujše nesreče 
ali smrti ožjih svojcev, kar zavarovancu onemo-
goča potovanje. Oseba o tem prinese potrdilo 
zdravnika specialista ali dokazilo pristojne in-
stitucije.
Prijave zbiramo v društveni pisarni. Ob prijavi 
sporočite s kom boste bivali v sobi. 
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 130,00 
EUR. 
Akontacijo v višini 100 EUR na osebo zbiramo 
v društveni pisarni. V primeru, da letovanje ne 
bo izvedljivo, vam bomo vrnili celotno kupnino.
Vsi invalidi s sabo vzemite člansko izkaznico.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO OSAMLJENOST
Neka angleška pravljica pripoveduje o zmaju 
Samu, ki se je vselej, kadar je tekal in skakal, 
tako močno segrel, da je bruhnil ogenj. Zara-
di tega se nihče ni hotel družiti z njim, kar je 
Samu dajalo občutek, da ga nihče ne mara. Bil 
je osamljen in žalosten. Pa je šel k zdravnici 
Veliki Pametni Sovi, da bi mu dala zdravilo pro-
ti bruhanju ognja. Sova mu je povedala, da za 
to težavo ni zdravila – čaja ali sirupa – in ga 
napotila na konec Severne dežele, kjer da bo 
videl, kaj lahko naredi. Sam jo je ubogal in v 
Severni deželi srečal dečka, ki mu je povedal, 
da je njegov ogenj dober, saj lahko z njim greje 
– njega in vso njihovo deželo. Od takrat naprej 
je Sam ogreval Severno deželo, zaradi česar so 
ga imeli njeni prebivalci zelo radi. Najraje pa so 
se z njim družili otroci. Nič več ni bil osamljen 
in žalosten.
Tako je v pravljici. V resničnem svetu, kjer 
imamo namesto osamljenega zmaja osamlje-
ne ljudi, je drugače. Povsod v razvitem svetu, 
tudi pri nas v Sloveniji, je vedno več takih ljudi. 
Osamljenost je ena glavnih težav sodobnega 
časa. Nenehno poudarjanje neodvisnosti in 
hkrati nenehna tekma s časom – kar je zna-
čilno za sodobni čas – ima visoko ceno prav v 
osamljenosti.

Osamljenost  
v sodobnem času

Po raziskavah iz nekaterih zahodnoevropskih 
držav je trenutno osamljenih od 10 do 15 odstot-
kov njihovih prebivalcev. Osamljenost je težava 
vseh generacij, posebno pa mladih in starejših 
ljudi. Kot je pokazala raziskava britanske pro-
ducentske korporacije BBC, ki so jo leta 2018 
izvedli psihologi z univerz v Manchestru, Exe-
terju in Londonu (v sodelovanju z muzejem in 
knjižnico Wellcome Collection v Londonu) in je 
zajela 55.000 ljudi z vsega sveta, se osamljenih 
ali zelo osamljenih počuti 40 odstotkov mladih 
med 16. in 24. letom in 27 odstotkov starejših  
od 75 let.

Kaj pravzaprav je  
osamljenost?

Biti osamljen pravzaprav pomeni imeti obču-
tek, da nas nihče ne mara oziroma da nikomur 
ni mar za nas. Ta občutek je lahko prisoten 
tudi, kadar smo v družbi drugih, zato biti osa-
mljen ni isto kot biti sam. Da nas nihče ne mara 
oziroma da nismo deležni nikogaršnje ljubezni, 
pa pomeni tudi, da nihče ne mara biti deležen 
naše ljubezni.
Kaj pravzaprav pomeni ljubiti – pri čemer gre 
za širše razumevanje ljubezni, se pravi ne le kot 
razumevanje ljubezni do svojega partnerja, am-
pak tudi ljubezni do na primer svojega otroka 
ali pa naklonjenosti do na primer svojega sode-
lavca, soseda ali pacienta? Ko se v nekoga za-
ljubimo, smo v resnici v tem drugem zagledali 
neko dobro lastnost, ki je sami nimamo. Morda 
je to mirnost ali pa zgovornost ali pač kaj dru-
gega. Ljubiti tega drugega pa pravzaprav po-
meni prevzemati malo te njegove lastnosti, se 
pravi spreminjati se na boljše oziroma v svojo 
boljšo različico, povedano drugače, sprejemati 
razlike in iz njih potegniti najboljše, kar lahko. 
Ko nekoga ljubimo, gre za to, da nas ta drugi 
spreminja na boljše ali izpopolnjuje. Če je lju-
bezen vzajemna, pa seveda tudi mi izpopolnju-
jemo njega. 
Če nas nihče ne mara, se pravi, če smo osa-
mljeni, potemtakem pomeni, da smo prikrajšani 
za samoizpopolnjevanje.

Osamljenost in zdravje
Številne raziskave so pokazale, da je 
osamljenost dejavnik večje smrtnosti, ki lahko 
le-to poveča za najmanj 50 odstotkov. To 
pomeni, da osamljenost bolj škoduje zdravju 
kot debelost, kajenje in telesna nedejavnost, 
ki so sicer med glavnimi dejavniki večje 
smrtnosti.
Osamljenost ima škodljiv vpliv predvsem na 
kardiovaskularni in živčni sistem ter tudi na de-
dne mehanizme in duševno zdravje.
Pri odraslih ljudeh, ki so osamljeni, je večje tve-
ganje za bolezni srca in ožilja (kardiovaskularne 
bolezni), zlasti srčni napad (miokardni infarkt), 
poapnenje žil (aterosklerozo) in visok krvni pri-
tisk (hipertenzijo). Prav tako je pri osamljenih 
odraslih povečano tveganje za rakava obolenja 
in slabše okrevanje pri zdravljenju teh obolenj 
ter počasnejše zdravljenje ran. Osamljeni od-
rasli pa bolj tvegajo tudi težave v duševnem 
zdravju, zlasti motnje spanja in motnjo razpo-
loženja, katere glavna značilnost je žalost, ki jo 
spremlja pomanjkanje energije (depresijo). 
Pri osamljenih otrocih je povečano tveganje 
predvsem za motnje spanja, depresijo in ome-
jenost izvršitvenih funkcij, pri osamljenih sta-
rejših odraslih pa predvsem za upad spoznav-
nih (kognitivnih) sposobnosti.

Zapletena povezava med 
osamljenostjo  

in duševnim zdravjem
Osamljenost je dejavnik tveganja za izgubo 
zdravja. Vendar povezava med osamljenostjo 
in zdravjem ni samo enosmerna. To velja zla-
sti, ko gre za duševno zdravje. Ne gre torej le 
za to, da je osamljenost dejavnik tveganja za 
težave v duševnem zdravju, ampak tudi za to, 
da duševne težave predstavljajo tveganje za 
osamljenost. Tu pa tudi ne gre samo za to, da 

se ljudje s takimi težavami radi osamijo zaradi 
slabšalnega razmišljanja, ki ga imajo o sebi ali 
ga imajo o njih drugi (stigme). Gre tudi za to, 
da je med znaki duševnih težav tudi zmanjša-
na želja po druženju z drugimi, kar prej ali slej 
privede do osamljenosti. Ta pa duševne stiske 
samo še poglobi. Risba: Janez PRAŠNIKAR

Avtorici: prof. dr. Mojca Zvezdana  
DERNOVŠEK, dr. med., spec. psihiatrije,  

in dr. Barbara VOGRINEC Švigelj,  
univ. dipl. filozofinja, Inštitut Karakter,  

inštitut za osebnostne motnje  
in oblikovanje osebnosti

(Nadaljevanje v naslednji številki)

NARAVA NAŠA UČITELJICA
Da je narava naša učiteljica vemo vsi, da pa je naša zdravnica, terapevtka, pa 
smo spoznali v teh pandemičnih časih. Če želimo razumeti, kakšen učinek ima 
narava na ljudi, se je bržkone pametno odpraviti na sprehod v gozd. To brez 
dvoma pomeni balzam za naše počutje, oziroma ima blagodejni učinek. Sedaj, 
ko živimo v stalnem strahu 
pred okužbo, se spomnimo 

stare modrosti, ki pravi, da gozd lahko živi brez 
človeka, človek pa ne more brez gozda. Ker je 
gozd in s tem povezana narava, zelo zapleten 
ekosistem, v katerem vladajo številni vzajemni 
učinki, ki mnogim pomagajo v teh »kovidnih« 
časih. Pomeni delni način življenja, ki utrjuje 
zaupanje v samega sebe in boljši jutri, vrača 
zadovoljstvo v vsak novi dan. Uči nas, kako priti 
do širšega in poglobljenega sodelovanja z na-
ravo, kako ustvariti mir in harmonijo v svojem 
domu, pa tudi v duši. 
Kako vzpostaviti mir v svoji duši? To je brez dvo-
ma težja naloga, pri kateri velja upoštevati stvari takšne kot so. Radosti me poglabljajo, sem mi-
ren in spokojen, ko se vračam iz krajšega ali daljšega sprehoda po naravi. To je lahko bežen obisk 
dreves, smučišča, ozelenele leske, pozdrav daljnega soseda ali upajoča zazrtost v sončni zahod. 
Zima nas počasi zapušča, pomlad nam vliva novo upanje. Se zmoremo ustaviti, občudovati lepoto 
življenja, še preden nas ne ustavi bolezen ali kaj drugega, se iskreno vprašati, ali smo zadovoljni 
s tistim, kar imamo? Seveda lahko, naredimo si srečnejše življenje. Ko vam tole pišem, zunaj sije 
sonce. Pričarajte si ga v naravi ali v sebi in svet bo lepši.  Jožica VRTAČNIK

MEdgENERACIJSKO POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA  
V LETU 2021

Ob zaključku leta 2021 s ponosom obujamo spomine na leto povezovanja, soli-
darnosti in nesebičnih dejanj, ki so nas povezovala in krepila naše vezi. 
Svet za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija je s svojimi aktivnostmi kon-
tinuirano deloval skozi celo leto. Potekala so srečanja, seje sveta na katerih smo 
kovali načrte za povezovanje posameznikov, institucij ter krajevnih skupnosti v 
našem mestu. Ne le člani in vsi sodelujoči, pomembno vlogo pri razvoju in izpelja-

vi naših dogodkov je imela tudi podžupanja občine Litija, gospa Lijana Lovše, ki nas je podpirala 
na naših srečanjih in pomagala, da so naše ideje postajale resničnost. 
Svet za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija ni deloval le v mestni skupnosti, temveč 
je svoje poslanstvo povezovanja širil tudi po krajevnih skupnostih. Medgeneracijska srečanja 

so nas bogatila skozi celo leto. Vključili smo 
se v izvedbo dobrodelnega projekta, v okvi-
ru katerega so udeleženke izdelale čudovite 
volnene izdelke za licitacijo, katere sredstva 
so bila namenjena stanovalcem Doma Tisje. 
Dolgoletno tradicijo prostovoljskega dela v 
naši občini smo počastili z izvedbo Okrogle 
mize o prostovoljstvu, moderirane s strani 
gospe Vide Lukač. Prisotne sta pozdravila 
podžupanja občine Litija, gospa Lijana Lovše 
in predsednik Sveta za medgeneracijsko po-
vezovanje v občini Litija, gospod Karlo Lemut. 
Zaključke okrogle mize smo zbrali in predsta-

vili v zgibanki Okrogla miza o prostovoljstvu. V mesecu oktobru smo organizirali Medgeneracijsko 
druženje ob tednu otroka, na katerem smo gostili Anito Ogulin, predsednico Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste-polje.
Pod sloganom »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj« je potekal 2. Festival Medgeneracij-
skega povezovanja v občini Litija, ki je potekal od 16. 09. 2021 do 18. 09.2021. Na festivalu je 
sodelovalo kar 64 skupin, ki so nam skozi tridnevno dogajanje prikazale dejavnosti medgenera-
cijskega sodelovanja in ustvarjanja. 
Osamljenosti, problemu, s katerim se srečuje vse več ljudi, bi bilo potrebno nameniti večjo pozor-
nost, saj vpliva na kakovost življenja posameznikov. Z namenom ozaveščanja o tej problematiki 
smo se odločili izdati publikacijo Pot iz osamljenosti. 
Hvala vsem, ki se trudite in prispevate k medgeneracijskemu povezovanju v naši občini. 

Sabina ROVŠEK, podpredsednica Sveta za medgeneracijsko  
povezovanje v občini Litija

PRISLUHNIMO SRCU
Vida Lukač

Osamljen biti ni lahko,
iz osame se izviti še bolj težko.
Kako najti luč, ki ti pokaže pot,

ko tema leži vsepovsod?
Kako z ljubeznijo objeti sebe,

kako objeti drugega?
Poznaš to pot?

Poišči jo v sebi, v meni, v nas,
poišči jo v vetru,

v barvi rož in v petju ptic,
v tišini, ki šepeta,

in v žuborenju voda.

Svetloba dneva prežene temne misli,
svetloba srca razjasni oko

in nasmeh na ustnicah se razširi,
kot razširi ptica krila pod nebo.

Skupaj zmoremo,
z roko v roki se razjasni pot,

osvetli temne plati,
ki pehajo nas v temino osamljenosti.

Prisluhnimo srcu.
Tihi, ljubeči in nežni šepet
začutimo v sebi in v drugih

boljši, svetlejši, prijaznejši svet ...

Risba: Janez Prašnikar
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SKAVTSKI DAN SPOMINA 2022
Skavti 22. februarja obeležujemo Dan spomina - rojstni dan našega ustanovitelja Roberta Ba-
den Powella. Ob tej priložnosti vsako leto krepimo vrednote in načela, ki nam jih je dal naš 
ustanovitelj, da bi svoje 
poslanstvo med posame-
zniki in v družbi nadaljevali 
in nadgrajevali. V Litiji nas 
je to leto aktivnih več kot 
60 skavtov, približno po-
lovica nas prihaja tudi iz 
Šmarske občine.
Letos smo med 1. in 22. fe-
bruarjem pripravili akcijo, 
kjer smo po lepih kotičkih 
Slovenije postavili točke z 
različnimi izzivi. Akcija je potekala v okviru projekta Izzivaj - uživaj 2.0, ki ga Skavti izvajajo pod 
okriljem Ministrstva za zdravje RS.

Luč miru iz Betlehema 2021
Decembra smo izvedli našo vsakoletno akcijo Luč miru, ki 
je z geslom »Človek, ne jezi se« dosegla zelo veliko število 
ljudi in okrasila številne okenske police po naših ulicah. 
Plamen in poslanico smo dva dni delili pred litijsko cer-
kvijo na stojnici, kjer je bil možen prevzem plamena, sveč 
in poslanice. 
Del prispevkov od prodanih sveč in sms donacij je bil na-
menjen projektu Skavtska hiša, ki raste v Štepanjskem 
naselju v Ljubljani, kjer bomo skavti po dolgih letih dobili 
čisto svoje prostore. Drugi del prispevkov je bil namenjen 
skladu sv. Lucije, preko katerega smo finančno pomagali 
Centru za pomoč pri prekomerni rabi interneta – Logout. 
Ponosni smo tudi na to, da smo Luč miru ponesli na Litij-
sko občino ter TIC Litija, kjer smo bili zelo toplo sprejeti. 
Hvala!

O skavtskem združenju - ZSKSS
Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prosto-
voljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mla-
dih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj 
skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega 
skavtstva. ZSKSS ima približno 5200 aktivnih članov. Razdeljeni smo v štiri starostne skupine 
(večinoma od 6 do 30 let); vodi nas okoli 820 voditeljev prostovoljcev. 
Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu 
in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni drža-
vljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Vsako leto izvedemo več kot 300 
večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem 

na področju aktivnega državljanstva, osebno-
stnega razvoja, okoljske vzgoje, medgenera-
cijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za 
samostojno življenje idr.  Damjan ŠKRABANJA

EKIPA NSI JE DOKAZ, DA SE Z VZTRAJNIM  
IN PREdANIM dELOM LAhKO dOSEŽE  

ODMEVNE REZULTATE
Politični svet je že globoko v volilni kampanji. Medtem ko se po stari navadi pojavljajo 
»novi« obrazi, pa v Novi Sloveniji – krščanski demokrati stavimo na stabilnost, tradici-
jo, preverjene rešitve, sposobne kadre in opravljeno delo.
Ministrska ekipa NSi ima kaj pokazati. 
Minister Janez Cigler Kralj že od za-
četka mandata v ospredje postavlja tri 
prioritete: celostno skrb za starejše, od-
ziven trg dela in družine. Obiskal je več 
kot 40 domov za starejše in podpisal 10 
pisem o nameri za gradnjo ali obnovo 
namestitev starejših. 
Z ekipo je pripravil ukrepe, s katerimi so 
uspeli ohraniti 300.000 delovnih mest. 
Minister Jernej Vrtovec si prizade-
va za dobro razvito prometno infrastrukturo in pripravo Slovenije na zeleni prehod,  
s katerim bi si zagotovili večjo energetsko neodvisno in podnebno nevtralnost. Gradi 
se praktično po vsej Sloveniji. 
Pospešeno se obnavlja številne ceste in železnice ter ureja nove kolesarske steze. Tudi 
v naši regiji. Pod vodstvom ministra Mateja Tonina so se krepko izboljšali kadrovski 
trendi v Slovenski vojski, poskrbljeno je tudi za ustrezno opremo in investicije. Več je 
sredstev za gasilsko in zaščitno opremo, urejajo se tudi gasilska zavarovanja. 
V načrtu je nacionalni center civilne zaščite, za enega od treh podcentrov pa si priza-
deva tudi naša regija. Minister Mark Boris Andrijanič z ekipo uresničuje 40 ukrepov, 
s katerimi želimo Slovenijo popeljati med pet digitalno najbolj naprednih držav v EU. 
Gre za največji program digitalnih kompetenc v naši zgodovini, ki bo omogočal dostop 
do moderne računalniške opreme in tečajev digitalnih veščin. 
Pred kratkim se je ministrski ekipi NSi pridružil tudi minister za kmetijstvo Jože 
Podgoršek, ki že dal časa odlično sodeluje s predsednikom Kmečke zveze, pri NSi 
Janezom Beja. 
Veseli smo, da lahko skupaj skrbimo tudi za bolj perspektivno prihodnost slovenskega 
kmeta, tudi srednje in male kmetije nismo pozabili. Vodila ekipe NSi, ki je med seboj 
povezana, so dostojanstvo človeka, varnost, svoboda in močno gospodarstvo. V tem 
se odraža naše delo in vse to je potrebno, da v Sloveniji lahko zadovoljno ter v spošto-
vanju drug drugega živimo. Tako bo NSi delovala tudi v prihodnje.
Člani stranke NSi smo ponosni, na delo, predvsem pa rezultate mini strov Nove 
Slovenije. Z tako mlado, neobremenjeno, predvsem pa polni energije, nas bodo 
razveseljevali tudi v novem mandatu.

Predsednik Občinskega odbora N.Si
JANEZ BEJA

Občinski odbor
Litija

Ob 100. letnici rojstva pesnika Jožeta Šmita z naslovom „V duši mehko mi 
zveni“, so člani Lile v sodelovanju s knjižnico Litija pripravili recital njegovih 
pesmi. Posnetek recitala je objavljen na Youtubu. Sodelovale so članice Lila 
piše Magda Groznik, Jelka Jantol in Joža Ocepek ter Andreja Štuhec in Ale-
ksandra Mavretič iz Knjižnice Litija. Ob tej priložnosti so članice društva Lila 

s podžupanjo Občine Litija Lijano Lovše položile venec na njegov grob. 
V drugi polovici meseca februarja 2022 bo v knjižnici Šmartno na ogled fotografska razstava na 
tematiko reke Save. Izdan bo tudi katalog razstavljenih del. Razstava in katalog sta nastala v so-
delovanju z JSKD OI Litija, ki jo vodi Darko Vidic in s katero društvo odlično sodeluje.
Bliža se pustni čas in norčije, ki jih prinaša s seboj. V izložbah mestnega jedra Litije bodo na 
ogled likovna dela CICI, MALE LILE in LILA Odrasli. Med upodobljenimi najrazličnejšimi pustni-

mi maskami bodo zagotovo 
izstopale avtohtone slovenske 
maske kot so kurenti, laufarji 
in druge. 
Začetek leta je tudi čas za se-
stanek upravnega odbora dru-
štva in oblikovanje okvirnega 
programa sekcij za leto 2022. 
Načrtovane so pestre dejav-
nosti in izobraževanja članov, 
ki se bodo predstavljali tako s 
svojimi likovnimi in literarnimi 
kot tudi fotografskimi deli na 
različnih razstavah in priredi-
tvah. Na sestanku je sodelova-
la tudi ga.Mojca Hauptman iz 
Turitičnega centra Litija, s ka-
terim načrtujemo sodelovanje 
pri izdelavi in postavitvi jaslic v 
rudniku Sitarjevec.
Grad Bogensperk še vedno 
gosti razstavo, kjer se pred-
stavljamo člani Lile. 
In še prijazno povabilo. Vedno 
smo zelo veseli novih članov. 
Zato vabljeni vsi, ki ki radi 
ustvarjate … slikate, pišete, 
fotografirate!
 Za Lilo piše Aleksandra KRNC 

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. MoJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKoGAR. 

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

na krvodajalsko akcijo, ki bo 
2. marca 2022 od 7.00 do 15.00 ure 

v prostorih osnovne šole Gradec v Litiji. 
KRI je nenadomestljivo zdravilo,

pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni! RKS OZ LITIJA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE bO
POHODI
12.3. – Novo mesto – Zeleni krog 
26.3. – Završje – Mali Kum

•  Prispevek za objavo naj ne bo daljši od ene tipkane A4 strani, kar pomeni  
1/4 strani časopisa. K prispevku lahko priložite 1 ali 2 fotografiji.

•  Če je vsebina prispevka daljša kot 1/4 časopisne strani se ta razlika 
obračuna po ceniku v cm2.

•  Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata objavljenih 
informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

•  Avtorji članka morajo biti obvezno podpisani s polnim imenom in priimkom.
•  Prispevke je potrebno poslati do 8. v mesecu, prejete po tem datumu nismo 

dolžni objaviti v tekoči, ampak jih bomo lahko objavili v naslednji številki.
•  Prispevke pošljite na: tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
•  Dodatne info.: 041 719 444 (Aco J.) 

Uredništvo Občana

informacije
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DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
ObVESTILO MAREC

Meritve krvnega sladkor-
ja, krvnega tlaka, kisika 
v krvi, holesterola in tri-
gliceridov
Bomo izvedli kot običajno 

prvo sredo v mesecu in sicer v 2.3.2022 v dru-
štveni pisarni od 8:00 do 10:00 ure. 

Predavanje
V sredo, 16.3.2022, ob 16.00 uri, z naslo-
vom »OKREVANJE PO COVIDU: priporočena 
prehrana in prehranske smernice pri sladkornih 
bolnikih za krepitev telesa«, v prostorih knjižni-
ce Litija, Parmova ul. 9, 1270 Litija. Predava-
la bo gospa Bernarda Habe, mag. dietetike in 
dipl. ing. laboratorijske biomedicine. 

Pohodi
10.3.2022: Litija – Lisca – Litija. Odhod ob 8.11 
uri, z vlakom, pohod vodi: Hauptman Alojz
17.3.2022: Litija - Podpeč - Velika Goba - Ja-
vorski pil. Odhod ob 8.18 uri, z rednim avtobu-
som pohod vodi: Pavli Jože
24.3.2022: Litija – orlek – Litija. Odhod ob 8.00 
uri, lastni prevoz, pohod vodi: Hauptman Alojz
31.3.2022: Litija-Mengeš-Mengeška koča-vas 
Rašica. Odhod ob 8.00 uri, z avtobusom, pohod 
vodi: Pavli Jože

Telovadba
Telovadba poteka ob sredah od 18:30 – 19:30 
ure v Športni dvorani Litija, pod strokovnim 
vodstvom vaditeljice.

Plavanje
Plavanje poteka vsako sredo od 16:00 – 17:00 
ure, v Dvorani Pungrt Šmartno pri Litiji, pod 
strokovnim vodstvom vaditeljice.
Omogočamo vam tudi nakup celodnevnih ko-
palnih kart, za kopanje, v treh destinacijah: v 
Dolenjskih Toplicah, Šmarjeških Toplicah in Ta-
laso Strunjan. 

Pogoj za udeležbo na vseh naših  
aktivnostih je PCT.

EDUKATIVNO OKREVANJE
TERME KRKA – TALASo STRUNJAN  

8.5. – 15.5.2022

ponudba vključuje:
-  namestitev v dvo- ali enoposteljni sobi hote-

lov *** ali ****,
-  polni ali polpenzion z dnevno izbiro uravnote-

žene in zdrave hrane,
-  uporaba kopalnega plašča (v sobi hotelov 

****),

-  brezplačno kopanje v hotelskih bazenih, tudi 
na dan prihoda in odhoda,

- nočno kopanje v petek in soboto,
-  1x vstop v savno (zaradi varnosti naj bolniki 

pridobijo mnenje zdravnika pred vstopom),
-  dnevno vsaj tri aktivnosti vodene telesne 

vadbe (hidrogimnastika, vodna aerobika, 
kardiovadba pod strokovnim nadzorom, no-
rdijska hoja ali vodeni sprehodi),

-  zdravstveno predavanje iz nabora vsebin na 
posamezni lokaciji,

-  bogat animacijski program in organizacija iz-
letov na željo društva,

-  10 % popusta na vse zdravstvene storitve in 
storitve velnesa,

-  brezplačen dostop do interneta v sobi in sku-
pnih hotelskih prostorih,

-  možnost obročnega odplačila aranžmaja in 
unovčitve turističnih bonov,

-  brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče in 
nazaj (ob prijavi najmanj 20 udeležencev, za 
manj udeležencev se prevoz obračuna po ve-
ljavnem ceniku prevozov).

PoSEBNoSTI NA LoKACIJI: Talaso Strunjan: 
dihalne vaje ali aktivnosti ob morju, restavraci-
ja Pinija, zvočna kopel 
PoSEBNA PoNUDBA: 
PAKET ZANJo/ZANJ po posebni akcijski ceni 
35 EUR na osebo (redna cena paketa je 54 
EUR).
Paket vsebuje 20-minutno masažo hrbta in 
20-minutno aroma kopel. 
Paket je potrebno rezervirati hkrati z namesti-
tvijo, da vam lahko zagotovimo izvedbo v času 
vašega bivanja in akcijske cene.

Hotel Svoboda 
**** 

8.5. – 
15.5.2022

Turistična taksa 
(8 dni/7 noči)

7 polpenzionov v 
dvoposteljni sobi 518,00 € 2,50€/na dan/

osebo = 20,00 €
7 polnih  

penzionov v  
dvoposteljni sobi 

623,00 € 2,50€/na dan/
osebo = 20,00 €

Vile *** 8.5. – 
15.5.2022

Turistična taksa 
(8 dni/7 noči)

7 polpenzionov v 
dvoposteljni sobi 441,00 € 2,50€/na dan/

osebo = 20,00 €
7 polnih  

penzionov v  
dvoposteljni sobi 

546,00 € 2,50€/na dan/
osebo = 20,00 €

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

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

Društvo diabetikov  
Litija in Šmartno pri Litiji

MLADINSKI CENTER LITIJA
ZIMSKE POČITNICE  

V MLADINSKEM  
CENTRU LITIJA

Program zimskih počitnic je to-
krat pripravljen s posebno mislijo 

na osnovnošolce. Vse aktivnosti so primerne 
za otroke starejše od 10. let, le obisk rudni-
ka Sitarjevec je tokrat rezerviran za otroke 
prve triade oŠ. Za udeležbo na posameznih 
sklopih se je potrebno predhodno prijaviti na 
info@mclitija.si ali na 051 443 410. Prijave 
zbiramo do 18. februarja! Udeležba na progra-
mih je brezplačna. 
Kuharske vragolije v Mestnem muzeju
Ponedeljek 21. 2. 2022, Mestni muzej Liti-
ja, od 10.00 do 13.00
Pridruži se nam na pustno obarvanih kuhar-
skih vragolijah. Skupaj bomo cvrli pustne mi-
ške in pripravili »Hitro pico brez vzhajanja«. 
Oboje bomo seveda tudi pojedli 😊 Se ti že 
cedijo sline tako kot nam? 

S škratom po Rudniku Sitarjevec
Torek 22. 2. 2022, Zbor pred rudnikom  
Sitarjevec ob 9:45
V raziskovanje podzemnega sveta Izvoznega 
rova vas bo popeljal nagajivi, vragolij poln si-
tarjevški škrat. Na igriv in hudomušen način 
boste izvedeli več o rudniku ter spoznali pre-
bivalce rudnika – netopirčke. Animirano vode-
nje je primerno za otroke od 1. do 3. razreda 
OŠ. Program traja približno uro in pol.

Gozdna učna pot SVIBNo – pohod
Sreda 23. 2. 2022, Zbor pred MC Litija ob 
10.00
Skupaj z mladinskim delavcem odkrij Gozdno 
učno pot SVIBNO, ki je postavljena z name-
nom rekreacije telesa in malih sivih celic v le-
poti, ki jo ponuja narava. Pot je srednje rekre-
acijsko zahtevna, zato priporočamo pohodno 
obutev. Dolžina poti je cca 2,5 km, ogled traja 
približno eno uro. Po pohodu se bomo v mla-
dinskem centru pogreli s čajem in okrepčali s 
prigrizkom. 

Izdelava animacije z mobilnim  
telefonom

Četrtek 24. 2. 2022, Kulturni center Litija, 
10:00 – 13:00
Mobilni telefoni so postali tako zmogljive na-
prave, da lahko z njimi počnemo že marsikaj. 
Omogočajo nam zajem visokokvalitetnih slik, 
snemanje videoposnetkov s takšnimi in dru-
gačnimi dodanimi efekti, da o neštetih aplika-
cijah sploh ne govorimo. Pridruži se nam na 
delavnici, kjer bomo povezali analogno z digi-
talnim in ustvarili »papirno animacijo«. Pred-
znanje ni potrebno, zaželjeno je, da s seboj 
prineseš svoj mobilni telefon. 

Gibalne urice za otroke 
in mlade

Petek 25. 2. 2022, Am-
bient športna dvorana, 
10:00 – 13:00
Zimske počitnice bomo za-
ključili športno. V dvorani 
Ambient, ki se nahaja na Po-
noviški cesti 11 d v Litiji, se 
boste s sovrstniki pomerili 
v premagovanju poligona, 
nogometu, košarki in/ali 
badmintonu. S seboj prinesi 
športno opremo, ki jo nava-
dno uporabljaš v šoli in pa 
zvrhan koš dobre volje. 

Večerno gibanje z 
MC-jem – OdBOJKA

Vsako sredo, med 17:30 
in 19:00 ter ob četrtkih, 
med 19:00 in 20:00 uro, 
se nam lahko pridružiš v 
dvorani Gimnazije Litija na 
športnem programu za mla-
de. Vadba je za udeležence 
med 15. in 29. letom brez-
plačna, vendar pa se je po-
trebno na vadbo prijaviti*. 
Udeleženci morajo izpol-
njevati PCT pogoj in nositi 
masko od vstopa v dvorano 
do garderobe. Zaželjeno je, 
da pridete cca deset minut 
pred samo vadbo, zaradi 
pomoči pri postavljanju igri-
šča. Za igranje potrebujete 
primerne 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 oz. srede pred 
vadbo.
Večerno gibanje ne poteka v času šolskih po-
čitnic (29. 12. 2021, 23. 2. 2022) in praznikov 
(27. 4. 2022). Na urniku ostajamo vse do konca 
aprila 2022.

delavnica TELO KOT TEMPELJ
Sobota 26. 2. 2022, Mladinski center Litija, 
15:00 – 18:00
V soboto, 26. 2. 2022 te vabimo na delavnico 
Telo kot tempelj, ki jo bo vodila Tina Pegan, 
dipl. antropologinja in kulturologinja, ki svoje 
poslanstvo vidi kot inštruktorica Hatha in Aerial 
joge ter Theta healing praktikantka. Življenje jo 
je naučilo, da je najpomebnejše sprejemanje 
in ljubezen do sebe, ker šele takrat lahko to 
delimo z bližnjimi. 
Na tokratni delavnici boste med drugim spo-
znali udžaji dih, se naučili pravilne izvedbe ene 
izmed najbolj poznanih vaj iz joge Pozdrav son-
cu ter zaključili v sproščenem vzdušju, ki ga 
boste dosegli preko vodene meditacije za opu-
ščanje negativnih prepričanj po metodi theta 
healing-a. 
Mesta na delavnici so omejena, zato so prijave 
obvezne, sprejemamo jih do 24. februarja na 
info@mclitija.si ali 051 443 410. Za udeležbo 
potrebujete podlogo za vadbo in udobna obla-
čila, za vse ostalo bomo poskrbeli mi. 

dnevni center
Vsak dan, od ponedeljka do petka, se lahko 
prideš (po)družiti v naš dnevni center. Odprti 
smo od 14:00 do 20:00, med počitnicami od 
12:00 do 21:00. Aktivnosti se prilagajajo po-
trebam in željam mladih, nek osnovni program 
pa zajema: ponedeljke in srede, ko »mi delamo 
po svoje«, igramo družabne igre, se pomerimo 
v pikadu ali v ročnem nogometu, občasno po-
gledamo kakšen film in poslušamo glasbo. Če 
kakšen dan volje po merjenju moči v igrah pri-
manjkuje pa se le ležerno pogovarjamo. Torki 
so namenjeni ekologiji – preko igranja kvizov, 
predstavitev in pogovorov spoznavamo eko-
loške teme, ki nam jih poskuša približati ESE 
prostovoljka Phoebe. Četrtke je okupiral Anže 
in program GAMERS CLUB, kar pomeni, da se 
dogaja za računalniškimi mašinami, ob petkih 
pa navadno dogaja našim lokalnim prosto-
voljcem, zato le pridi kaj okoli in sam preveri  
kaj.
Zaradi spremenljivih razmer na področju zaje-
zitve širjenja Covida-19, se naš program prila-
gaja in lahko prihaja do odpovedi dogodkov in/
ali aktivnosti. Prosimo te, da spremljaš našo 
spletno stran na www.mclitija.si, ali naše pro-
file na omrežjih Facebook in Instagram, kjer 
skrbimo, da si sproti obveščen.
  Ekipa MC Litija 

PONED. 7.3.2022, ob 16.uri

KORAKAJTE Z IC GEOSS
Na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. smo že polno vpeti v delo na novih pro-
jektih, hkrati pa potekajo tudi tisti, ki so že dobro utečeni. Vršijo se delovni se-
stanki, obeta pa se tudi veliko število partnerskih sestankov in drugih mednaro-
dnih aktivnosti. Nekatere bomo organizirali partnerji iz Slovenije, čaka pa nas 
tudi kar nekaj poslovnih srečanj v tujini. Nedolgo nazaj smo se vrnili z Islandije, 

pred nami pa prva vrsti čaka Grčija. Veselimo se novih srečanj v živo. 
Program 4. skupine socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA se po-
časi izteka. S skupino smo v ta namen pripravili nekaj zaključnih de-
javnosti. Ena od teh, ki nam je brez dvoma v ponos, je fotografska raz-
stava Pogled naprej. Udeleženci so ovekovečili nekaj motivov, ki zanje 
predstavljajo pogled naprej in se hkrati vežejo na znanja in veščine, 
pridobljene v času obiskovanja programa. 
Marca bomo začeli s programom za že 5. skupino socialne aktivacije 
Točka SoDELoVANJA. Program sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in je name-
njen brezposelnim osebam. Nekaj prostih mest je še odprtih, zato še 
vedno lepo vabljeni k vključitvi. Zakaj bi se vključili v program? Naj-
bolje, da razloge razberete prek besed, ki so nam in vam jih namenili 
trenutni udeleženci: »Meni je najbolj pomembna komunikacija. Učimo 
se življenjskih veščin in vsak najde nekaj zase. Smo skupina in če komu 
kaj ne gre, si skupinsko pomagamo. Predavatelji delijo svoje življenjske izkušnje. Še posebej pa 
mi je všeč, da se k udeležencem pristopi tudi individualno. Vsak posebej lahko izrazi svoje želje 
in cilje in to je res dobro.« 
Še vedno vas vabimo tudi k vključitvi v brezplačne izobraževalne programe v okviru projekta 
KORAK-Kompetence za razvoj kariere, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega social-
nega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vključijo se lahko zaposlene oz. 
brezposelne osebe. Izvedli bomo:
- Angleščina, nadaljevalni tečaj (pričetek 7. marca).
-  60-urni tečaj Računalniška pismenost za odrasle (pričetek v marcu). Pridobili boste osnove  

računalništva, seznanitev s programi MS Office, e-pošta, brskanje po spletu, nalaganje fotogra-
fij, itd.

- 40-urni tečaj Excel: nadaljevalni (pričetek v marcu).
- 25-urni program Knjige so zame (bralni klub).
IC Geoss, Višja strokovna šola pa vabi k vpisu v višješolske programe. Prvi prijavni rok za vpis 
v višje strokovno izobraževanje poteka od 15. 2. 2022 do 18. 3. 2022. 
Stopite korak naprej in se nam pridružite!
Več informacij na naši spletni strani www.ic-geoss.si ali telefonski številki 031 759 355.



V SPoMIN

JANEZ MlAKAR
1949 – 2020

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

Vsi njegovi

Prišla bo pomlad,
na delo vabila, ne bo te zbudila,
z nami jokala bo in šepetala tvoje ime.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila

GElI MARTINČIČ
1949 – 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za vso nesebično 
pomoč ob izgubi naše drage mame. Posebna zahvala gre osebju na 
covidnem in intenzivnem oddelku Bolnišnice Trbovlje za zdravstveno 
oskrbo ter za vso podporo in tople besede.

Pogrešali te bomo in vedno boš v naših srcih.

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

(T. Pavček)

Vsi njeni
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V SPOMIN KENANU hAJdAREVIćU
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep 
kot zvezda na nebu.
(Tone Pavček)

Globoko nas je pretresla vest, da je v tragični prometni nesreči izgubil  
življenje naš sodelavec, Kenan Hajdarević.
V Domu Tisje se je zaposlil v letu 2016, takoj po zaključeni srednji šoli. 
Po opravljenem pripravništvu je opravljal poklic zdravstvenega tehnika v enoti Litija.
Svoje delo je opravljal s srcem, spoštljivostjo in nalezljivo vedrino, po kateri bo ostal v lepem 
spominu vseh sodelavcev in stanovalcev doma. Z besedami je težko opisati, kako velik je bil 
njegov vpliv na življenje in delo v našem domu. Vseh se je dotaknil s svojim močnim duhom in 
skrbnim odnosom do stanovalcev. Zelo ga pogrešamo.  Kolektiv Doma Tisje

V SPOMIN NA STARO šOLO V KRESNICAH
Leta 1875 so na izbrani lokaciji v Kresnicah pričeli z gra-
dnjo šole. Leto kasneje je bila že zgrajena in skozi šolska 
vrata so ob spremstvu učitelja vstopili prvi učenci. Do leta 
1934 je bila šola enorazredna. Obiskovalo jo je okrog 100 
do 160 učencev iz bližnje in daljne okolice. Po letu 1934 je 
bila adaptirana in razširjena v trirazredno šolo.
Ob šoli je bilo dvorišče in velik šolski vrt. Manjši vrt je bil 
prvotno na severni strani šole, leta 1956 so ga prestavili 
na južno stran. Ograjen je bil z leseno ograjo. Veliko hrane 
za šolsko malico so učenci ob skrbnem vodstvu učiteljev 
pridelali na vrtu, presežke so prodali in si s prisluženim de-
narjem plačali šolski izlet.
V spomin na kralja Aleksandra umrlega v atentatu v Franciji 
je bila leta 1934 ob šoli posajena »spominska lipa«. Obe-
nem je lipa predstavljala upanje in pričakovanje, ki so ga 
gojili do mladega prestolonaslednika Petra.
Med drugo svetovno vojno so na šolo prišli nemški učitelji. 
V letih 1941 do 1943 je pouk potekal v nemškem jeziku. 
Vse slovenske knjige so bile v tem času sežgane. Šolsko 
poslopje je bilo do leta 1945 prazno. Leta 1945 so se v šolo 
vselile družine, ki niso imele drugega stanovanja. Oktobra 
1945 se je v šoli ponovno pričel pouk v slovenskem jeziku. 
Med vojno je bila šola skoraj nepoškodovana. Preživela je 
bombardiranje. Poškodovana je bila le šolska streha in šipe 
na oknih. 
Leta 1953 je bila šola obnovljena in nadzidana. Dobila je 
novo streho. Učenci šole so z ročnimi vozički vozili opeko 
z železniške postaje v Kresnicah. Okrajni ljudski odbor je 
prispeval za opeko, les pa so darovali krajani.
Leta 1962 je bilo v šoli zgrajeno podstrešno stanovanje za upravitelja šole. Šola je postala središče 
kulturnega in družabnega dogajanja v kraju. Šolska vrata so bila vedno odprta za učence, krajane 
in različne organizacije. 
Močno jo je prizadel potres leta 1963. Popokali so zidovi, zrušil se je dimnik. Po strokovnem ogledu 
je bilo ugotovljeno, da zaradi neustrezne statike ter funkcionalnosti adaptacija šole ni več smiselna 
in da je potrebno razmišlja-
ti o novi šoli. Kljub temu se 
je pouk v šoli nadaljeval 
vse do odprtja nove šole 
leta 1977, ki je bila zgraje-
na s samoprispevkom.
Po odprtju nove šole je 
stara šola nudila zavetje 
različnim najemnikom. Po-
časi in dostojanstveno se 
je upirala zobu časa in po 
146 letih dočakala svoj ko-
nec z rušenjem.
Mogočna lipa ob šoli še 
vedno stoji in nas spomi-
nja na osnovne vrednote, 
ki smo jih pridobili v šoli 
in ostajajo v toku časa ne-
spremenjene. So del naše 
zgodovinske in kulturne 
dediščine.

Metka in Dani PEPELNAK
Viri:

1.  Brvar, A., 2016: Kresniško šol-
stvo skozi čas, Ob 140-letnici 
prve šolske zgradbe v Kresni-
cah. Kresnice: OŠ Gradec Liti-
ja, POŠ Kresnice.

2.  Koprivnikar, A., 2008: 30 let 
šole v Kresnicah. Kresnice: OŠ 
Gradec Litija, PŠ Kresnice.

Uspeh slovenskih strokovnjakov! Razvita je prva svetovna 
inovativna formula, ki jo morate imeti.

Do pred nekaj meseci se je skrivalo in iskalo čudež, ki bi koži vrnil zdrav in mladosten videz. 
Veliko ljudi se zaradi hitrega tempa življenja, nepravilnih prehranjevalnih navad, kajenja in uživa-
nja alkohola sooča s težavami kože, ki lahko vodijo v resne zdravstvene težave. Resne kronične 
težave kot so luskavica, dermatitis, rozacea, suha in razdražena koža,…. je samo nekaj težav, ki 
lahko nastanejo. Tudi če teh težav še nimate vam svetujemo, da si ta članek preberete do konca.
Ekipa slovenskih strokovnjakov je na podlagi dolgoletnih izkušenj razvila prvo svetovno inovativ-
no formulo za težave s kožo PURE™ TOUCH in formulo za vse težave povezane z bolečinami v 
sklepih in mišicah PURE™ MOVE.
Spregovorili smo z magistrom farmacije in lekarništva z večletnimi izkušnjami, gospodom Jane-
zom Erčulj, koncesionarjem lekarne pri Kranjskem Orlu. Predstavil nam je težave in rešitve za 
blaženje omenjenih težav.
Po besedah mag.farm. Janeza Erčulja, je o vsem naštetem veliko govora, vzroki za nastanek 
raznih kožnih težav pa niso povsem znani. Določene raziskave so potrdile genske predispozicije 
za nastanek bolezni, vendar zdravniki izbruhov še vedno ne zmorejo napovedati. Mag.farm. Erčulj 
pojasnjuje, da poleg genskih dejavnikov, definitivno pomembno vplivajo dejavniki okolja, kot so 
okužba (najpogosteje s streptokokom), nekatera zdravila, alkohol, psihični stres, poškodbe ali pa 
druga draženja kože. Ker je koža oseb s temi simptomi suha, luščeča in srbeča, je pomembno 
vsakdanje opravilo redna skrb za pomoč in zdravljanje prizadete kože z naravnimi negovalnimi 
mazili. Mag.farm. Erčulj izpostavi vsakodnevno kratkotrajno umivanje telesa – po možnosti samo 
z vodo, ki kožo navlaži in zmanjša kolonizacijo z mikrobi. Za samo nego pa priporoča izdelke brez 
umetnih konzervansov in dišav. Osnovna protivnetna zdravila za zdravljenje kožnih bolezni so 
lokalni kortikosteroidi, ki imajo pozitivne, a tudi veliko negativnih učinkov kot so tanjšanje poro-
ženele plasti kože, zmanjšanje delovanja in števila žlez lojnic ter okvara barierne funkcije kože. 
Po prepričanju mag.farm. Erčulja, se veliko ljudi popolnoma narobe loti reševanja problema. Ko 
se na koži prvič pojavi nek ekcem, se velikokrat ustražijo. Ob-
čutek imajo kot da so kužni in da je to nekaj, kar je potrebno 
prikriti. Na internetu začnejo prebirati članke o dietah, o tem 
kakšne kreme uporabljati in tako naprej. Mag.farm. Erčulj 
izpostavi, da je problem skoraj vseh mazil v tem, da vsebujejo 
emulgatorje. Ti so v kremi zato, da zadržujejo olje in vodo in 
na podlagi tega nastane emulzija. Z uporabo le-teh pa se na 
dolgi rok ugotovi, da je stanje kože vedno slabše, ker emul-
gatorji iz kože srkajo vodo in olje. Poudari, da je potrebno biti 
pri samem postopku izdelave kreme pozoren na okluzivno 
delovanje, kar pomeni, da voda ne izhlapeva, koži pa je še vedno omogočeno nemoteno dihanje.
Iz tega sledi, da kot pomoč pri naštetih težavah nujno potrebujemo kremo z okluzivnim delova-
njem, naravnega izvora z vsebnostjo mineralov in vitaminov. Vse to pa vsebuje izdelek, ki 
vam ga predstavljamo.
Drenova krema PURE™ TOUCH je narejena z naravnimi emulgatorji in sestavinami, ki zadržujejo 
vodo in kožo hranijo še več ur po nanosu.

Vam je poznan rek “zdrav kot dren“ ?
S ponosom vam predstavljamo neverjetno formulo, ki je plod slovenskih strokovnjakov. Njena 
glavna sestavina je Dren. Formula je izpopolnjena z dodatki MSM-a, Ognjiča, Hialurona, Vitamina 
B12 in Koencima Q10, ter je popolnoma brez vonja. 
Dren, ta edinstvena rastlina, je polna vitaminov A, B1, B2, C in E, ki pripomorejo k obnavljanju 
bolnih celic, brazgotin ter ščitijo pred prostimi radikali in razvojen kroničnih bolezni. Koži nudi 
dodatno moč za mladostnejši videz. Osnova kreme je grajena na naravni 
bazi karitejevega masla, ki odlično vlaži suho kožo obraza in telesa, ter 
mandljevega olja, ki kožo pomirja, blaži kožna vnetja, zmanjšuje občutek 
srbečice in razdraženosti zaradi dermatitisa, luskavice in ekcemov. Vseb-
nost kokosovega olja nudi odlično podporo suhi in razdraženi koži, celjenju 
ran ter boju z aknami. Dodatki v kremi kot so: MSM ali drugače rečeno 
„mineral lepote“ pripomore, da je koža napeta in sijoča ter blaži rdečico. Ognjič deluje protiv-

netno in pomirjujoče, ter pospešuje obnovo kože. Hialuron pa poskrbi 
za neprestano hidracijo kože, saj je vsaka izmed molekul hialuronske 
kisline zmožna zadržati tudi do 1000-kratno maso vode glede na last-
no težo. V formuli je prisoten kot nujen dejavnik tudi Vitamin B12, saj 
pomanjkanje le-tega najpogosteje pripelje do različnih dermatoloških 
stanj. Za sam zaključek pa je dodan še sam Koencim Q10, za katerega 
so študije pokazale, da ugodno vpliva na razdraženo kožo ter prispeva 

k zmanjšanju prostih radikalov. Poskrbi za gladko in lepo kožo, ter ji podari vitalen in svež videz.
Dermatološko in klinično testirana formula (PURE™ TOUCH) se odlično izkaže v boju z:
- Srbečico
- Rdečico
- Psoriatičnih spremembah
- Glivičnimi okužbami
- Poškodbami kože
- Aknami
- Gubami
- Suhimi petami
Torej, zaustavite težave! Poskrbite za 
svoje telo in si omogočite lepo, zdravo 
in gladko kožo. 
Izjemne naravne, inovativne in sloven-
ske izdelke lahko naročite na telefon-
ski številki 031/455-100 ali na spletni 
strani www.pureeu.com. Za vse bralce 
Litijskega občana smo pripravili poseb-
no ponudbo. V tem mesecu ob naročilu 
prejmete 10 % popust s kodo: OBČAN10 na vse pripravljene pakete.  Podjetje Medusa d.o.o.

031 455 100

VETERANI SE RAdI dRUŽIJO
V soboto, 15. 1. 2022, je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno organiziralo vsako-
letno srečanje Veteranov lovcev.
Člani naše veteranske organizacije, ki so včlanjeni v različne lovske družine se z veseljem udeležujejo tega 
druženja in ob tem obujajo spomine na dogodke iz osamosvojitvene vojne za samostojno državo Republiko 
Slovenijo.

V okviru tega druženja je bil izveden lov na divjega prašiča, ki ga je organizirala lovska družina Litija. 
Po lovu je bilo izvedeno tekmovanje v stre-
ljanju z malokalibrsko puško. Orožje in stre-
livo je pripravila lovska družina Šmartno. 
Rezultati streljanja:
1. mesto (zlata medalja): Lovro Namestnik
2.  mesto (srebrna medalja):  

Janez Nograšek
3.  mesto (bronasta medalja):  

Franci Koncilja
Po objavi rezultatov tekmovanja in podelitvi 
priznanj je bilo pri koči lovske družine Litija 
tudi družabno srečanje. Druženja seje ude-
ležilo 21 veteranov – lovcev, skupaj pa 43 
lovcev in tekmovalcev.
Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Litija – Šmartno se zahvaljuje za 

pomoč in sodelovanje lovski družini Litija in lovski družini Šmartno ter Marjanu Koprivnikarju in Jožetu Erjavcu.
Lep pozdrav in nasvidenje prihodnje leto. (Foto: Jože Kos) Karlo LEMUT



V SPoMIN

JANEZ MlAKAR
1949 – 2020

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

Vsi njegovi

Prišla bo pomlad,
na delo vabila, ne bo te zbudila,
z nami jokala bo in šepetala tvoje ime.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila

GElI MARTINČIČ
1949 – 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za vso nesebično 
pomoč ob izgubi naše drage mame. Posebna zahvala gre osebju na 
covidnem in intenzivnem oddelku Bolnišnice Trbovlje za zdravstveno 
oskrbo ter za vso podporo in tople besede.

Pogrešali te bomo in vedno boš v naših srcih.

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

(T. Pavček)

Vsi njeni

Tvoje srce je zaspalo, 
našlo je zaslužen spokoj. 
V nas ostali so spomini, 
ko pride čas, spet bomo s teboj.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame

FRANČIŠKE ŠTEMBERGER
roj. Kobilšek

28.8.1938 – 2.1.2022
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede, denarno 
pomoč, darovane svete maše in sveče.
Hvala za lepo opravljen obred g. župniku Marku ter pevcem Lipe, 
pogrebni službi KSP Litija ter cvetličarni Tila.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerke z družinami

ZAHVALA
Tiho se je poslovil

DAMIJAN ZUPANČIČ
iz Kresniških Poljan

1934 – 2021

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in ata se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, denarno pomoč, darovano cvetje in sveče. 
Za organizacijo in izvedbo pogrebne slovesnosti hvala gospodu 
Stanetu Lemutu, gospodu Ludviku Jamšku, gospodu župniku, 
pevcem in pogrebni službi. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Damijan, hvala za vrednote, ki si nam jih zapustil.

Žalujoča družina Zupančič

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

ZAHVALA
Poslovil se je

JANEZ GRoBlJAR
19.7.1940 – 14.12.2021

Hvala vsem, ki ste pomagali prestati bolečino z izrazi sožalja, 
cvetjem in svečami. Hvala duhovniku, pevcem in pogrebnemu 

zavodu za lep obred. 

Hvala tudi patronažnim sestram za nego in lepe besede.

Vsi njegovi.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni. 
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo,  

da nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

FRANcKA MlAKAR
roj. Malovrh iz Golišč.

30.1.1933 – 10.1.2022 

Iskreno se zahvaljujemo vsem za besede sožalja, objeme, tolažbo 
ter podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše. 
Zahvala KSP Litija, gospodu Stanetu Lemutu za organizacijo 
pogreba, gospodu župniku dr. Božidarju Ogrincu za lepo opravljen 
obred, Klemnu za čuten govor, pogrebcem, pevcem in trobentaču. 
Posebna zahvala osebju iz Doma Tisje, posebno enoti Lokvanj ter 
vsem, ki ste našo mamo Francko obiskovali in ji kadarkoli narisali 
nasmeh na obraz.

Mama Francka, misel nate bo za vedno ostala z nami.

Vsi njeni

ZAHVALA
Po dolgotrajni bolezni je boj izgubil naš dragi mož, oče in dedi

cIRIl VoZElJ
1.11.1953 – 29.12.2021

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, darove za svete maše 
in sveče, ki bodo gorele v njegov spomin.
Hvala gasilskim kolegom PGD Zavrstnik, ker ste ga pospremili na 
zadnji poti, hvala Andreju Jerantu za vso pomoč pri organizaciji ter 
župniku, g. Ferležu za lepo izpeljan obred.
Še posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste mu pomagali v boju z 
boleznijo, dr. Lipovšku in dr. Koprivi v ZD Litija ter dr. Škergetu in 
njegovim sodelavcem na kliničnem oddelku za hematologijo v UKC 
Ljubljana.

Žena Cvetka, sinova in ostali sorodniki

Ni bilo toplejšega dotika,
dokler tu bila je tvoja dlan,
ni bilo težjega trenutka,
ko te čas odnesel je onstran ...

V srcih ostala tvoja je ljubezen,
ki grela nas bo noč in dan.

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage žene, mami, mame, prababice in tašče

MARIJE PUŠNIK
roj. Sinreih

6.5.1933 – 4.1.2022

smo hvaležni za vso skrb in podporo, ki jo je nudilo osebje Doma 
Tisje, enota Šmelc; za srčno spisane poslovilne besede drage Katje 
Kragelj in predsedniku Pevskega društva Zvon, gospodu Jožetu Locu, 
ki jih je prebral; vsem pevcem Pevskega društva Zvon, ki so njeno 
poslednjo pot zavili v pesmi, ki so bile nepogrešljivi del njenega 
življenja; glasbeniku Gašperju Namestniku z ganljivim napevom 
njegove trobente, ki nam jo bo pomagal ohraniti v zarji naših dni ... 
vsem za izrečeno sožalje, za namenjene misli, za darovano cvetje ter 
sveče; osebju KSP za častitljivo izpeljan obred.

Hvala vam za spremstvo na njeni poslednji poti.

Žalujoči vsi, v srcih vedno njeni

V SPoMIN
3.2.2022 mineva štiri leta odkar je izgubil boj  

s hudo boleznijo naš predragi

TIlEN RIBIČ
31.10.1995 – 3.2.2018

Zelo te pogrešamo!

Vsi njegovi.

Pogum, ponos in
hrabro srce,
to so vrline, 
ki pomenile
so tvoje ime. 

V SPoMIN

ToNE JANEŽIČ
13.2.1946 – 05.2.2021

Življenje teče dalje in spomini ostajajo.
Hvaležni smo, da smo bili s teboj naš dober mož,  
oče, dedek, pradedek, brat, svak, stric in prijatelj.

Hvala vsem, ki že eno leto obiskujete njegov grob  
in mu prižigate svečke.

Pogrešamo te

Vsi tvoji

AloJZIJ ERJAVEc
3.10.1929 – 27.1.2022

Odšel si od nas, ostajaš v naših srcih.

Imeli smo ga radi in tudi on je imel rad nas.

To ostane.

Vsi njegovi

V naših srcih bo za vedno  
ostal spomin.

ZAHVALA
Tiho, nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil  

naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric 

JoŽE MRHAR
1954 – 2022

Čeplje 3, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za besede sožalja in tolažbe, za darovano cvetje in sveče. Posebno 
zahvalo izrekamo osebju ZD Litija in patronažni sestri MATEJI.
Hvala pogrebni službi KSP Litija, pevcem Lipe, trobentaču in župniku 
Robertu Hladniku za pogrebni obred.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Tiho se je poslovila

AMAlIJA KRES
18.10.1933 – 6.1.2022

V 89. letu življenja nas je zapustila draga mama, teta in svakinja. 
Zadnja leta je preživela v Domu Tisje. Vsemu osebju se najlepše 
zahvaljujemo za oskrbo. Hvala tudi osebju intenzivnega oddelka 
Splošne bolnice v Trbovljah za nego v zadnjih dneh njenega 
življenja. Posebna zahvala gospe Anđi Mihajlović, ki ji je dolga leta 
nesebično stala ob strani in ji pomagala. Hvala pogrebni službi, 
hvala pevcem MoPZ Polšnik in trobentaču za odigrano pesem 
Venite rožce moje, katere je imela tako rada. Hvala tudi gospodu 
kaplanu za lepo opravljen obred in vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji zemeljski poti.

Vsi njeni

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

V SPoMIN

BEVc

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

Vsi njuni

cIRIl
 1930 – 2002

MIRoSlAVA
1933 – 2020

Minilo je 20 let in 2 leti odkar sta nas zapustila



NOGOMETNI KLUb LITIJA
Vsak mesec pišemo o lepih stvareh in uspehih 
naših mladinskih selekcij.

Na žalost tokratni članek pa ne more biti tak.
Namreč 18.01.2021 se je v prometni nesreči, 
smrtno ponesrečil naš članski igralec KENAN 

HAJDAREVIĆ - Keno (23).

Kenana bomo v spominu ohranili, kot vedno nasmejanega in 
prijaznega človeka, kateri je bil vedno pripravljen pomagati 
pomoči potrebnim.

Keno počivaj v miru...
Vsem žalujočim pa izrekamo iskreno sožalje.

NK Litija
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NAJMLAJšI JUDOISTI TEKMOVALI V KOMENDI
V soboto, 10.12.2021 je Judo klub Litija skupaj z JK Komenda v OŠ Moste orga-
niziral tradicionalni Prednovoletni pokal Komende za najmlajše in se ga udeležil 
s svojimi najmlajšimi nadobudnimi športniki. Skupno je tekmovalo 120 mladih 
judoistov. Nastopili so otroci iz vrtca, ter šole vse do 4. razreda. Otrokom smo 
želeli na zabaven način skozi igro in prijateljsko borbo predstaviti tekmovanje in 
jih tudi uspešno navdušili. Poleg tega so se preko judo iger, sumo borbe, borbe v 

ne-wazi (na kolenih) in starejši tudi judo borbe pokazali staršem. Poleg kolajne so prejeli tudi lepe 
nagrade, obiskala pa jih je še Božičkova judo panda in jih razveselila z bonboni. 

Med sabo so se borili otroci iz Komende, Kamnika, Trzina, Mengša, Stranj, Šmartnega v Tuhinju, 
Litije, Ljubljane in celotne primorske ter navezali tudi nova prijateljstva. Poleg kolajn smo podelili 
tudi pokale in sklenili sezono 2021 za mlajše sekcije. Katarina KUMER

TENIS KLUB AS

ŽIgA ŠEŠKO dRŽAVNI PRVAK dO 14 LET
Žiga Šeško je novi aktualni državni prvak do 14 let! Na državnem prvenstvu, ki se 
je odvijalo v mesecu januarju v Mariboru je varovanec Nika Razborška pokoril 
vso konkurenco in prepričljivo osvojil naslov zimskega državnega prvaka do 14 
let. Kako suveren je 

bil Žiga dokazuje rezultat final-
ne tekme v kateri je Žiga ugnal 
Šiftar Jureta iz ZKLUB Ljubljana 
kar z 6:1 6:0! Čestitamo! Ob 
tem velikem uspehu Žiga Šeška 
se Tenis klub AS zahvaljuje 
sponzorju HERZ d.o.o. za po-
moč mlademu nadebudnemu 
športniku. 
Poleg osvojitve naslova držav-
nega prvaka se je Žiga Šeško 
razveselil še enega velikega 
uspeha. Na evropski lestvici 
Tennis Europe do 14 let se je 
namreč uvrstil na 20. mesto, torej med TOP 20 evropskih teniških igralcev do 14 let. Nik 
Razboršek, trener Žiga Šeška in nekoč eden najboljših slovenskih teniških igralcev pa doka-
zuje, da bo zagotovo uspešen tudi kot trener na kar smo v klubu še posebej ponosni.
Odličen uspeh je po tekmovalni pavzi zaradi večmesečne poškodbe znova dosegel Jaka 
Tomažin. Na Odprtem prvenstvu do 18 let v Ljubljani se je namreč uvrstil v finale in osvojil 
končno 2. mesto. Tudi pri treningih Jaka Tomažina sodeluje Nik Razboršek.
Bor Artnak se je vrnil s svojega prvega mladinskega Grand Slam turnirja Australia Open 
2022. V Avstraliji se je Bor udeležil dveh turnir-
jev. Na prvem, v Tralargonu, je med posamezniki 
zabeležil eno zmago v glavnem turnirju, na sa-
mem Grand Slam turnirju pa eno zmago v kate-
goriji dvojic, potem ko je igri med posamezniki 
tesno izgubil v treh nizih. Kljub temu se je Bor iz 
Avstralije vrnil z lepimi vtisi, srečal se je z večino 
najboljših svetovnih tenisačev, med drugim tudi 
z zmagovalcev turnirja Rafaelom Nadalom (na 
sliki skupaj z Borom po treningu).
Časa za počitek nima, saj ga že konec februarja 
čaka nov nastop na Grade A turnirji v Braziliji in 
nato še v začetku marca nastop za slovensko Da-
vis cup reprezentanco v Čileju. Bor Artnak tre-
nutno zaseda 24. mesto med mladinci na svetu.
Tenis klub AS Litija se zahvaljuje glavnemu spon-
zorju HERZ d.o.o., ki podpira naše najboljše tek-
movalce. 

Hvala    skupaj zmoremo!

TRENINgI ŽE V POLNEM TEKU
T akoj po novem letu so se najprej začeli treningi za člane in U-19. Začelo se je z tremi 
treningi tedensko, po dveh tednih pa prešli na štiri tedensko. Treningi so kombinacija 
nogometnega treninga in fitnesa, kar se je izkazalo za zelo dobro naložbo. Nato so 
treninge začele tudi ostale selekcije.
U-17 trenira štirikrat tedensko, U-15 trenira trikrat tedensko in igra zimsko ligo na In-
terbloku, U-13 trenira trikrat tedensko, U-11 trenira trikrat tedensko in igra zimsko ligo 

vsakih 14 dni, U 9 in U-8 pa trenira dvakrat tedensko in igra zimsko ligo v Bazi športa.
Treningi potekajo v popoldansko večernem času na naravni travi starega igrišča in kombinaciji ume-
tnega in asfaltnega igrišča. Nekaj težav nam še dela korona virus, saj zaradi okužb v šolah zaradi 
izolacije manjkajo igralci na treningih. Tudi v klubu se trudimo, da selekcije med seboj ne prihajajo 
v stike. Zato morajo igralci na treninge prihajati športno oblečeni in po treningu takoj zapustiti špor-
tne površine. V mesecu februarju bomo pripravili oba igrišča za tekme, saj imamo v načrtu odigrati 
kar nekaj pripravljalnih tekem, če bodo le zdravstvene in vremenske razmere to dopuščale. Nadalju-
jemo pa tudi z urejanjem širše okolice športnega parka, saj nam je v jeseni ostalo kar nekaj odprtih 
del, ki bi jih bilo dobro 
zaključiti pred začetkom 
tekmovalne sezone.
Organizirali smo že prvo 
delovno akcijo in okoli 
igrišč postavili zaščitne 
mreže in prevlekli ter 
povaljali oba travnata 
igrišča.
Za vse, ki se še niste od-
ločili, kje preživeti prosti 
čas vas vabimo, da se 
nam pridružite v špor-
tnem parku Jevnica.
Vse informacije lahko 
dobite vsak dan po 16 
uri v prostorih kluba ali 
na 041 360 687 (Medo).

Za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

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

ČEVLJARSTVO IN IZDELAVA KLJUČEV
DJUKIČ ZORAN s.p.  •  Predilniška ul.10, 1270 Litija

DELOVNI ČAS:
PO.– PE.: od 16.00 do 19.00 ure • SOBOTA ZAPRTO!

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

Rafael Nadal in Bor Artnak
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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. 254 bodo prejeli bon za pizzo  
»Gostilne in pizzerije Kovač« - Litija. nagrajenci bodo 
bon prejeli po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v  
Tiskarni Aco, cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

1. Sonja Slabe, Ponoviška 9, Litija
2. Lado Obolnar, Golišče 99, Kresnice
3. Lara Keršmanc, CKS 16, Litija

Težje besede:  ARCOS, OLLER, TAINE, SKIN, TRANČA, 
KNAFELC, ANŠLUS

Ime in priimek:

Ulica:

pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 255 pošljite najkasneje do 8.3.2022 
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli bon za striženje v »Frizerstvu MeTA« v znesku 
10,00 eur. nagrajenci bodo bon prejeli po dogovoru na  
gsm: 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni Aco, cDK 39, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 255

13. ČRKA 
AbeceDe

boDIKA, 
boŽJI LeS

SLoVenSKI 
FILoZoF 

KeRMAUneR

ŠpAnSKI 
noGoMeTnI 

VRATAR 
(cASILAS)

nADALJe-
VAnJe 
GeSLA

RIbIŠKA 
VRVIcA

VITeZ KRALJA 
ATURJA 

(oKRoGLA 
MIZA)

MIŠI 
poDoben 
SeSALec

bARVA  
IGRALnIH 

KART

oRAnŽADA

AMeRIŠKA  
peVKA (DIAnA) KLIn nA  

oSI  
KoLeSA

RoMAn 
ToneTA 
SVeTIneFRAncoSKI 

FILoZoF

TRenJe
IMeTJe, 
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DRoG nA KATe- 
ReM Je KoLo

pRebIVALKA 
IRSKe

KeMIJSKI 
ZnAK ZA 
FoSFoR

KUbAnSKI 
pReDSeDnIK 

(cASTRo)

pRIKLJUČITeV 
AVSTRIJe K 
neMŠKeM 

RAJHU 1938

DRAGo 
TRŠAR

MenIČnI 
poRoK

SoDA  
bIKARbonA

DRŽAVnI 
USLUŽbe- 

nec

SLoVenSKI  
FoToGRAF 
HoDALIČ

AMeRIŠKI 
KITA RIST MeHI-
ŠKeGA RoDU 

(cARLoS)

obRIToGLAVec

SUMeRSKA 
boGInJA 
LJUbeZnI

pRIpRAVA V 
KopALnIcI, 

pRHA

TAnJA  
eRŽen

oDISeJeV 
oToK

FIGURA pRI 
ČeTVoRKI

ZApoR 
(ZASTAReLo)

poRToRIŠKI 
SLIKAR 

(FRAncISco)

TIne 
noVAK

poMeMbno 
poGonSKo 

GoRIVo

TeŽKo 
DoSeGLJIV 

cILJ

KRAJ Do 
KATeReGA  
Se HoČe 

pRITI

poRTUGALSKI 
pISATeLJ 

(JoAQUIn)

KeMIJSKI 
ZnAK ZA 
VAnADIJ

MoŠKo IMe

MAJHnA 
RAnA

MADRIDSKI 
noGoMeTnI 

KLUb

HRVAŠKI 
peVec  
DeDIĆ

ReKA V 
SIbIRIJI

peRZIJSKI 
KRALJ

nIKo 
eRJAVec

KARL 
eRJAVec

AMeRIŠKA 
KRATIcA  

VSe V  
ReDU

SLoVenSKI 
pLAnInec 
(ALoJZIJ)

peTeR TAVČAR

SLoVenSKI 
SLIKAR 

(RIHARD)

ReKA V 
ŠpAnIJI

AGAMeM-
nonoVA 

HČI (GRŠKA 
MIToLoGIJA)

KeMIJSKI 
ZnAK ZA 
ALUMInIJ

KeMIJSKI 
ZnAK ZA 
ŽVepLo

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.

JARKICE - mlade kokoši nesnice. Trenutno so 
na voljo rjave in črne. 
Vse pri nas vzrejene 
jarkice so zdrave in za-
ščitene proti osmim bo-
leznim. Brezplačno jih 
pripeljemo v Litijo Spo-
dnji Hotič, Senožeti, ve-
čje število tudi na dom. 
031 751 675. Kmetija 
Šraj, Poljčane. 

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

MESEC JANEZ s. p.
KLEČE PRI DoLU 3

1262 DoL PRI LJUBLJANI

Z A P O S l I
•   DElAVCA ZA IZDElAVO PAlET 

(delo v delavnici)

•   CNC OPERATER: III. ali IV. stopnja 
lesne smeri

Delovni čas: ponedeljek – petek (7.00 -15.00)

PRoŠNJE PoŠLJITE NA NASLoV:
MESEC JANEZ

KLEČE PRI DOLU 3, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV: 
zaga.mesec@gmail.com

Za dodatne informacije pokličite  
na telefon: 040/26 78 16

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.).

POgOVOR dVEh hUdIČEV
Ko hodim po cesti in opazujem ljudi se zgrozim ker v večini 

gledam prestrašene, zaskrbljene obraze.
Hodim, razmišljam, pa se spomnim na pogovor dveh hudičev o 

katerih sem brala v nadvse zanimivi knjigi. Njun pogovor se mi je 
zdel kot namig, opozorilo za današnje dni. Takole sta se menila:

Mladi hudič vpraša starega:
»Kako ti je uspelo poslati toliko duš v pekel?«
Stari hudič:

»Skozi strah!«
Mladi:
»Super! In česa so se bali? Vojne? Lakote?«
Starec:
»Ne! Bolezni.«
Mladi:
»So bili bolni? So umirali? Ali ni bilo zdravila?«
Starec:
»Pogosta bolezen, vendar je bilo zdravilo.«
Mladenič:
»Ne razumem.«
Starec:
»Po naključju so sklenili, da je edino, kar je 

treba rešiti za vsako ceno, ŽIVLJENJE! Nehali so se objemati. Nehali so 
se pozdravljati! Odpovedali so se vsem človeškim stikom. Odpovedali 
so se vsemu, kar je človeka naredilo človeka! Zmanjkalo jim je denar-
ja. Izgubili so službo. Toda odločili so se bati za svoje življenje. Verjeli 
so kar so slišali, brali časopis in slepo verjeli vsemu, kar so prebrali. 
Odpovedali so se svoji svobodi. Nikoli več niso zapustili hiše. Niso šli 
nikamor. Nikoli več niso obiskali prijateljev in družine. Ves svet se je 
spremenil v velik zapor s prostovoljnimi obsojenci. Vsi so sprejeli ta-
kšno življenje, vsi, da bi preživeli še en bedni dan. Niso živeli, umirali so 
vsak dan! Prelahko je bilo vzeti njihove uboge duše.«

To je bil odlomek Cliva Lewisa iz knjige: »Balamut Letters«, ki je bila 
napisana leta 1946.

Se zdaj sprašujete zakaj se me je dotaknil ta pogovor?
Vam povem?
Zato, ker mi je prijatelj pred kratkim pripovedoval, da sta se z ženo 

popolnoma osamila, čeprav sta imela vse dotlej pogoste stike, obiske 
otrok z vnuki. Zdaj nikamor ne gresta, nimata obiskov. V teh časih sta 
se pozabila objemati in družiti. Se pozdravljati, stisniti dlani in se na-
smehniti drug drugemu. Kot mnogi drugi sta se odpovedala človeškim 
stikom, obiskom prijateljev in družine, saj so se vsi odločili za življenje. 

Ne vem kaj naj rečem, 
vem le to, da boste vsak zase razmišljali kako prebrisan je bil stari 

hudič, da je dosegel to, kar je hotel. 
Pogubiti človeške duše.

Darinka KOBAL

Z vami in 
za vas!

Časopis



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«

MILKA sort.
0,59 €

DOMAČICA 300 g 
1,89 €

BARCAFFE 400 g
4,39 €

 OLJE ZA CVRTJE 1L
2,29 €

ZA POSODO 900 ml
1,25 €

ARIEL MS 3,37 kg 
9,90 €

PERSIL 3,90 kg
11,99 €

WC BREF 3-pak
3,79 €

VILE MUTA
18,99 €

KIFELJČAR 5 kg
7,99 €

ČEBULČEK 500 g
OD 1,09 €

GREDIN 16 m2

2,99 €

ZEMLJA UNIV. 45 L
3,69 €

NEUHAUS N8 70 L
9,99 €

 BIOGRENA 25 kg
24,49 €

ŠOTA 250 L
13,69 €

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.*

DVOPODNI VLAK TUDI DO LITIJE
Letos mineva 173 let ko je stekel železniški promet po južni železnici od Celja proti Ljubljani. 
Od takrat pa do danes se je na železniški postaji Litija marsikaj spremenilo.
Danes so podhodi na perone, 
tovorno skladišče ne služi 
več svojemu namenu, pro-
stora z razkladanje tovornega 
tovora ni več (tu je parkirišče 
za osebne avtomobile) preč-
kanje železniške proge od 
savskega mostu na Kidričevo 
cesto je urejeno z nadvozom 
in še mnogo drugih stvari, ki 
se jih spominjajo starejši Li-
tijani. Da ne omenjam vozni 
park – potniški vagoni s kate-
rimi so se vozili potniki.
Po tolikih letih je 24. 2. 2022 
prvič v zgodovini po sloven-
skih tirih zapeljal dvopodni 
električni vlak KISS švicar-
skega proizvajalca Stadler. 
Ti vlaki prinašajo potnikom 
poleg večjega udobja, pro-
stornosti in funkcionalnosti 
tudi izkušnjo pogleda skozi 
okna nadstropje višje, kar 
je zagotovo doživetje. Gre 
za sodobne prostorne vlake, 
ki omogočajo enostavnejši 
vstop in izstop tudi gibalno 
oviranim osebam – vsi vlaki 
imajo izvlečno stopnico in 
dodatno mobilno klančino 
za invalidski voziček. Na voljo je sodoben potniški in-
formacijski sistem, ki je prilagojen tudi slepim in sla-
bovidnim ter gluhim in naglušnim potnikom. Sedeži 
so opremljeni z vtičnicami za polnjenje elektronskih 
naprav, ima več prostora za prevoz koles, velika pa-
noramske okna, prostorne toaletne prostore, prila-
gojene gibalno oviranim osebam s previjalno mizo za 
otroke idr. Pomemben je tudi okoljevarstven vidik, saj 
so tudi ti vlaki energetsko varčni.
Spoštovani občani iz navedenega je razvidno, da se 
s takšnimi vlaki do sedaj po slovenskih železnicah še 
nismo vozili zato si vzemite čas in se zapeljite v Lju-
bljano, ne bo vam žal. Na železniški postaji pa se bo-
ste tudi prvič srečali z »kartomatom« upam, da bo do 
takrat ko se boste nameravali odpeljati proti Ljubljani 
že delal. Ciril GOLOUH

Dvopodni vlak je pripeljal do Litije in čaka za odhod proti Ljubljani.

Pred vhodom v železniško postajo je 
vgrajen »kartomat« pripravljen za priključitev 

za delovanje.

Dvopodni vlak. Mimo vozi potniški motorni vlak Ljubljana–Litija–Zidani most.


