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Iz urednIštva ...
"Na svidenje zima, pozdravljena pomlad", tak je glavni  
naslov članka Doma Tisje. In res je topleje, boljše se  
počutimo, tudi z veseljem prebiram že vsa vabila na  
prireditve in novice prav z vseh področij družbenega  
živ ljenja. Upam, da s pomladjo odženemo tudi korono. 
Da ji rečemo prav tako "na svidenje" in da se srečujemo  
nasmejani, zadovoljni, predvsem pa z veliko optimizma in 
brez maskiranih obrazov. Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.04.2022  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

Koncert ob izdaji 
prve zgoščenke 
ŽVS Lipa

Sobota, 26. marec 
2022, ob 19.30
Kulturni center Litija

Posebna gosta:  
Ana Dežman  
Darko Vidic

OBVESTILO 
IZGNANCEM

Vse izgnance, izgnanke 
in podporne člane 
obveščamo, da bo 

OBČNI ZBOR društva 
izgnancev KO – LITIJA  

v SOBOTO  
dne 02.04.2022  

ob 11 uri v gostišču 
»KOVAČ« v Litiji.

Upravni odbor vas  
z veseljem pričakuje.

Predsednica društva  
izgnancev KO-Litija,  

Marija ZAJc

VSE NAjBOLjšE GOSpA SLAVkA HrIBAr ZA 100. rOjSTNI dAN
Župan občine Litija Franci Rokavec je skupaj s podžupanjo Lijano Lovše in predstavniki Društva upokojen-
cev Litija presenetil gospo Slavko na njenem domu in ji iskreno čestital za 100. rojstni dan. Z družino ter 
s svojimi najbližjimi sosedi se je slavljenka poveselila prav na njen rojstni dan, ki ga praznuje 9. marca. 
Gospa Slavka Hribar je bila deveta od 13ih otrok v družini Borišek. Slavka se je v poročila z Zvonetom Hribarjem, 
v zakonu pa se jima je rodila hči Beba. Gospa Slavka je bila odlična gospodinja in predana mama, zelo rada je 
skrbela za vrt in rože, urejala in skrbela je tudi za vrtove sosedov in zapuščene grobove na pokopališču v Litiji. 
Danes ji veliko radosti in sreče prinašajo njeni 3je vnuki. Gospa Slavka Hribar je v svoji visoki starosti še vedno 
relativno samostojna, zanjo pa predano skrbi hči Beba.
Izjemen spomin in volja do življenja gospe Slavke so nas povsem očarali. S ponosom nam je povedala tudi da še 
vedno bere brez očal. Gospe zato še naprej želimo obilo zdravja, dobre volje, poguma in vztrajnosti. 

prOSTOVOLjCI ENOTE SOpOTNIkI LITIjA-šMArTNO 
obdarovali ob dnevu žena

Letošnji 8. marec – mednarodni dan žena so prav poseb-
no obeležili tudi v Zavodu Sopotniki. Vozniki -prostovoljci 
so prav vse uporabnice te storitve na praznični dan ob-
darili in prijetno presenetili s šopkom cvetja in sladko 
malenkostjo. Na fotografijah sta dva izmed naših prosto-

voljcev enote Litija – Šmartno; g. Milan in g. Jože, ki sta tisti dan uporabnice popeljala po opravkih. 
Pridružila se jima je tudi koordinatorka enote, ga. Andreja, ki je gospem zaželela prijetno praznova-
nje in se jim zahvalila za zaupanje. 

Zavod Sopotniki se iskreno zahvaljuje podjetju HOFER Slovenija za sladke paketke s kavo, ki bodo 
našim gospem, poleg rožic, polepšali dneve. Najlepša hvala tudi obema občinama Litija in Šmartno 
pri Litiji ter ostalim partnerjem za sodelovanje.  (Več na 7. str)

Petek, 8. april 2022, ob 20. uri
Cerkev sv. Nikolaja, Litija

ZbOR  
SV. NIKOLAJA 
LITIJA
dirigentka Helena Fojkar Zupančič
ter Slovenska karitas 
vljudno vabijo na 

Sredstva, ki jih bomo skupaj z vami 
zbrali na koncertu, bo Slovenska karitas 
namenila za pomoč Ukrajini.

Dobrodelni koncert 
za Ukrajino

MOLITEV 
ZA MIR

(Več na 10. str.)



LITIjSkI kArNEVAL 2022 PoroČilo o SPreMlJanJu SKladnoSTi in ZdravSTvene 
USTrEZNOSTI pITNE VOdE ZA LETO 2021

na sistemih oskrbe s pitno vodo na območju občine Litija, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o.
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: 
upravljavec) zagotavlja nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pi-
tne vode v okviru notranjega nadzora na vseh sistemih javne oskrbe s pitno 
vodo s katerimi upravlja. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HAccP 
načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tve-
ganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa iz-

vajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrol-
nih Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 
Sestavni del HAccP načrta je tudi Program odvzema vzorcev pitne vode.
Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo za zdravje zagotavlja spremljanje pitne vode – monito-
ring, s katerim se preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/04, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi), 
zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec 
monitoringa v letu 2021 je bil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec pa Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je 
prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne vode. Storitev odvzema vzorcev pitne vode in nadaljnje 
preiskave, v okviru notranjega nadzora, je v letu 2021 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo.
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi, ocenjujemo na podlagi 
opravljenih terenskih pregledov in meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih pre-
skušanj odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. Navadno velja, da je 
oskrba s pitno vodo v večjih oskrbovalnih sistemih varnejša, kot v manjših oskrbovalnih sistemih. 
V splošnem ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2021 na vseh sistemih javne oskrbe 
s pitno vodo v upravljanju javnega podjetja varna. Notranji nadzor je zagotavljal pravočasno od-
krivanje pomanjkljivosti in uspešno odpravo vzrokov za neskladja. Osnovni pogoj za varno oskrbo 
s pitno vodo so objekti, ki so sanitarno tehnično ustrezni. Priprava vode pred distribucijo se lahko 
uvede, ko se izčrpa vse ostale možnosti in v kolikor ne razpolagamo z zajetjem, ki omogoča zajem 
pitne vode, ki je skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. Večina vodnih virov žal več ne zagota-
vlja skladne pitne vode in posledično se, razen na dveh vodovodnih sistemih v upravljanju KSP 
Litija d.o.o., izvaja dezinfekcija pitne vode pred distribucijo. Odprava tehničnih pomanjkljivosti, 
ki bi zagotavljale še večjo varnost oskrbe s pitno vodo, se izvaja postopno v soglasju z lastnikom 
vodovodnih sistemov torej Občino Litija.
Poročilo o številu vseh odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora in monitoringa 
ter rezultate o skladnosti in neskladnosti s Pravilnikom o pitni vodi na preiskane parametre za 
posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo je podano v tabeli, graf pa prikazuje samo vzorce 
odvzete v okviru notranjega nadzora.
Ukrep prekuhavanja pitne vode, pred uporabo za prehranske namene, je bil za javni sistem oskrbe 
s pitno vodo Mala Goba v veljavi do 12.08.2021, Ukrep je bil uveden v letu 2020, zaradi vsebnos-
ti bakterij fekalnega izvora (E.coli in Enterokoki). Običajni ukrepi za odpravo prepoznanih vzrokov 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE v letu 2021;
Notranji nadzor in Monitoring Upravljavec: KSP Litija d.o.o., območje občine Litija

2    OBČAN - MAREc 2022 O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

CELOSTNA UrEdITEV NASELjA krESNICE
Občina Litija je dne 04.02.2022 pridobila gradbeno dovoljenje za projekt celostne ureditve na-
selja Kresnice – 1. faza, v okviru katerega se bo na območju Kresnic celostno uredila komunalna 
infrastruktura. V ta namen je predvidena: gradnja kanalizacijskega omrežja za komunalno odpad-
no vodo s črpališči, gradnja čistilne naprave MKČN 1000 PE, gradnja kanalizacijskega omrežja 

za padavinsko odpadno vodo s črpališči, grad-
nja in obnova vodovodnega omrežja, gradnja 
transportnega vodovoda ter gradnja elektro 
NN priključkov za črpališča in čistilno napravo.
Z investicijo se bodo izboljšali ukrepi na pod-
ročju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture, 
kar vključuje večjo organiziranost in pregled-
nost pri vzpostavitvi učinkovitih ter tehnološko 
najboljših sistemov odvajanja in čiščenja od-
padne vode, vključno s preventivnimi ukrepi za 
preprečevanje onesnaženja.
Občina Litija predmetno investicijo načrtuje že 
od leta 2017, ko so stekle prve aktivnosti. Do 
danes je bil izdelan idejni projekt, ki je služil 

za pridobitev projektnih pogojev na podlagi katerih je nastala dokumentacija za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Slednja je bila zaradi obsežnosti posega razdeljena na dve fazi. V začetku 
februarja 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 1. fazo izvedbe. 
V sredini meseca februarja je Občina Litija oddala vlogo za prijavo na Javni razpis za dodelitev 
sredstev: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglome-
racijah od 2.000 PE« - Načrt za okrevanje in odpornost. celoten projekt je ocenjen na vrednost 
cca 7,5 mio EUR. Skladno s pogoji razpisa je investicija lahko sofinancirana v višini 1.000.000 
EUR, ostala sredstva pa bo morala občina zagotoviti sama. Z gradnjo naj bi se pričelo v začetku 
leta 2023, investicija pa naj bi bila zaključena do konca leta 2025.
Občina Litija se iskreno zahvaljuje za pomoč in sodelovanje članom Krajevne skupnosti Kresnice 
in pa seveda tudi vsem krajanom Kresnic, ki so na kakršenkoli način pripomogli pri pridobivanju 
služnostnih pravic in posledično pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

NAjAVA dVEH jAVNIH rAZpISOV:

Februarsko pustno dogajanje je v okviru 
Litijskega karnevala zopet prineslo veselje 
v Litijo. Državne zastave so po kulturnem 
prazniku zamenjale karnevalske, ki so na-
znanjale prihod pustnega časa. 
Pustno dogajanje se je začelo v Mestnem mu-
zeju Litija s predavanjem dr. Aleša Gačnika s na-
slovom Maske, karnevali in turizem. Dr. Gačnik 
je profesor na Katedri za kulturni turizem Uni-
verze na Primorskem in velikega ljubitelja in ra-
ziskovalca pustnih in karnevalskih običajev. 
Spoznali smo razlike med tradicionalnimi pus-
tovanji in karnevali, od kod izhaja maskiran-
je, karnevale po svetu ter pomen in možnosti 
razvoja našega, Litijskega karnevala.
Litijane je po izložbah Valvazorjevega trga po-
zdravila razstava likovnih del Društva Lila. Ri-
sale se vse generacije v društvu in razstava je 
obogatila sprehod po starem mestnem jedru. 
Za popestritev smo postavili Litkove kotičke, ki 
so jih vseh štirinajst pustnih dni pridno obis-
kovali šolarji, družine in vrtčevske skupine. 
Lahko so si ogledali Litkovo zaljubljeno sobo, 
se z njim fotografirali v fotokotičku ter na mi-
neralnem volišču glasovali za najlepši mineral 
rudnika Sitarjevec. Največ glasov je dobil rdeči 
mineral, ki bo krasil prstan, ki ga bo Litko po-
daril svoji srčni izbranki. V avli občine pa je bila 
na ogled razstava Mi Litijani smo veseljaki. 
Nedelja, 13.2. je bil dan za promocijo litijskih 
vladnih pustnih mask na Planet TV, v oddaji Pri 
črnem Petru. Odlična igralska ekipa s scena-
ristko Ireno Režek ter predstavnikom Turistič-
nega društva Litija Ernestom Mrzelom je svojo 
nalogo odlično opravila. Oddaja je bila predva-
jana na pustno soboto, 26.2., posnetek si bo 
možno ogledati na novi spletni strani Litijskega 
karnevala, ki je v nastajanju. 

Prvo pustno tržnico je zaznamovala deževna 
sobota, vendar pa je bilo teden kasneje bolj 
veselo. Na pustno soboto, 26. februarja se 
je dogajanje najprej pričelo ravno na tržnici, 
kjer poleg redne ponudbe ni manjkalo krofov, 
flancatov in mišk. Za pester program pa so 
poskrbele štiri skupine, ki so se na stojnicah 
predstavile s svojo (namišljeno) pustno stran-
ko: Judo pande, NOS – Narodna osvoboditev 
Slovenije, LHS – Litijska hobotniška stran-
ka in ZKP – Zdrava kmečka pamet. In zma-
gale je, tako kot se za današnji čas spodobi  
ZDRAVA KMEČKA PAMET, ki je navdušila voliv-
ce. Čestitke Društvu za razvoj podeželja Las za 

izvirnost in zmago. Kot na vsakem karnevalu, 
smo tudi letos navdušeno pozdravili nastop Li-
tijskega pihalnega orkestra. 
Program je povezoval Urh Props. 
V dopoldanskem času je potekala pustna pred-
stava za otroke, ki jo je izvedel Teater cizamo. 
Ni manjkalo smeha, nerodnosti, nagajanja in 
tudi prepevanja ter plesa. Male in velike maš-
kare so napolnile športno dvorano in pustnega 
vzdušja ni manjkalo. 
V času, ko je pred letom 2021 potekala mo-
gočna karnevalska povorka, se je letos s kočijo 
in s pustno vlado po mestu peljal sam pustni 
župan Litko s političnimi liki pustne vlade. Po-
zdravili so številne radovedne maškare, ki so 
ga nestrpno čakale ob trasi. Pomočniki pustne 
vlade (Kolesarsko društvo Tempomat) pa so de-
lili vladne bombončke. 
Pustni show Tilna Artača in Čukov je navdušil 
polno dvorano obiskovalcev, ki so že komaj ča-
kali, da se prava zabava prične. Čeprav ni bilo 
plesa, pa je bilo polno smeha ob Tilnovih izvir-
nih domislicah in odlični interpretaciji vsega, 
kar vključi v svoj program ter ob prepevanju že 
skoraj zimzelenih uspešnic Čukov. Vse prisotne 
je nagovorila podžupanja Občine Litija ga. Lijana 
Lovše, ki je za en dan predala ključ občinske bla-
gajne pustnemu županu Litku ter pustni vladi.

Na pustni torek pa je Litko obiskal še šolarje 
na Osnovni šoli Gradec in s svojim obiskom 
privabil nasmehe na obraze otrok. 
Tako je bilo letos. Hitre spremembe, mnoga 
prilagajanja, iskanje izvedljivih idej in potem is-
kanje rešitev ob sprostitvi skoraj vseh ukrepov 5 
dni pred dogodki, so zaznamovali Litijski karne-
val 2022. Uspeli smo izpeljati vse po začrtanem 
načrtu in še kaj več. Brez dobre organizacije, 
sodelovanja in povezovanja z društvi, drugimi 
organizacijami in številnimi posamezniki v obči-
ni in širši okolici je izvedba tovrstnega dogodka 
lahko zapletena. Tako pa nam je bilo sodelovan-
je v veliko veselje. Sploh, ko smo ponovno lah-
ko gledali številne zadovoljne obiskovalce vseh 
generacij na vseh dogodkih. Naslednje leto pa 
se že veselimo povorke in vseh karnevalskih ple-
sov, ki gradijo tradicijo v Litiji že preko 175 let. 
Hvala Mestni skupnosti Litija za uporabo 
Športne dvorane Litija ter Matetovi družbi za 
sponzorstvo; hvala scenaristki Ireni Režek ter 
odlični vladni pustni ekipi za sodelovanje; hva-
la vsem lastnikom izložb na Valvazorjevem trgu 
v Litiji, da so omogočili likovno razstavo Dru-
štva Lila, hvala Župniji Litija in Stari šoli Litija 
za elektriko in prostor, godbi hvala za nastop, 
hvala Kolesarskemu društvu Litijski Tempomat 
za pomoč pri razdeljevanju bombončkov ter 
Društvu prijateljev konj Višnja gora za uspeš-
no sodelovanje! Predvsem pa hvala pustnim 
skupinam, ki so se predstavile na Pustni volil-
ni tržnici ter vam – zvesti karnevalski publiki. 
Vsem nasvidenje naslednje leto, ko bomo spet 
razigrano odganjali zimo in nadaljevali nadvse 
zabavno tradicijo 
Soorganizatorji Litijskega karnevala 2022: Ob-
čina Litija, ZKMŠ Litija, Turistično društvo Litija 
in Razvojni center srca Slovenije Litija. 

neskladja niso zagotovili skladnosti pitne 
vode s Pravilnikom o pitni vodi zato je bila v 
juniju 2021 uvedena priprava pitne vode in 
sicer dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. 
Koncentracija preostalega prostega klora v 
pitni vodi se giblje od 0,05 do 0,30 mg/liter.
Ukrep prekuhavanja pitne vode, pred upo-
rabo za prehranske namene, je bil za javni 
sistem oskrbe s pitno vodo Konjšica v velja-
vi od 19.3.2021 do 12.08.2021, Ukrep je bil 
uveden zaradi vsebnosti bakterij fekalnega 
izvora ( Enterokoki). Običajni ukrepi za od-

pravo prepoznanih vzrokov neskladja niso zagotovili skladnosti pitne vode s Pravilnikom o pitni 
vodi zato je bila v juniju 2021 uvedena priprava pitne vode in sicer dezinfekcija z natrijevim hipo-
kloritom. Koncentracija preostalega prostega klora v pitni vodi se giblje od 0,05 do 0,30 mg/liter.
Na vodovodnem sistemu Vače je bila v enem od odvzetih vzorcev pitne vode, v okviru monitorin-
ga, ugotovljena neskladnost na parameter motnost. Za odpravo vzroka neskladja je bilo izvedeno 
izpiranje cevovodov na hidrantih in izpiranje hišnega vodovodnega omrežja. Kontrolno vzorčenje 
je izkazovalo skladnost pitne vode tudi na parameter motnost. Vzrok neskladja je bil v hišnem 
vodovodnem omrežju.
Na vodovodnem sistemu Litija-Šmartno-Golišče je, v aprilu odvzeti vzorec pitne vode, pri enem 
uporabniku izkazoval mikrobiološko neskladnost zaradi prisotnosti bakterij fekalnega izvora (En-
terokoki). Sočasno je bilo odvzetih 6 vzorcev pitne vode. Ker je bilo 5 vzorcev skladnih je bilo 
ocenjeno, da je vzrok neskladja v hišnem vodovodnem sistemu. Upravljavec je nemudoma obves-
til uporabnika o neskladju in uvedbi ukrepa prekuhavanja pitne vode pred uporabo za prehranske 
namene. Po izpiranju hišnega vodovodnega omrežja je bilo izvedeno kontrolno vzorčenje pred 
vodomerom in na dveh pipah uporabnika. Odvzeti vzorci pitne vode so izkazovali skladnost na vse 
preiskane parametre. KSP Litija d.o.o.. 

1.  ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA
2.  za kmetijska društva
Občina Litija vas seznanja, da bo še v mesecu 
marcu objavila
javni razpis za ukrepe s področja ohranjanja 
in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja. Predvidena 
sta dva ukrepa in sicer:

-  Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-
predmetena sredstva na kmetijskih gospo-

darstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo ter

-  Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trže-
njem kmetijskih proizvodov.

Drugi javni razpis je namenjen kmetijskim 
društvom. Rok prijave za oba razpisa je pre-
viden do 25.4.2022.

Spremljajte nas na http://www.litija.si.
Informacije Peter Repovš 01 8963 432.
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

CvETlIČaRsTvO »ROžICa sI«
Moja pot med rožice, se je začela že v 
najstniških letih, ko je mami s pomočjo očeta, 
na noge postavila cvetličarno, v centru Litije, 
kjer smo prej živeli. Marljivost in odrekanje 
je obrodilo sadove in postalo je »družinsko 
podjetje«. Kljub temu, da je mami prepustila 
vodstvo mlajšim, je bila še dolgo gonilna sila.
Ker pa je vsaka stvar za nekaj dobra, sem se po 

izgubi službe v družinskem podjetju, odločila za samostojno pot.
S pomočjo in podporo staršev se je rodila »Rožica si«, malo 
drugačna, malo umaknjena a vendar z veseljem že dobrih 10 let 
dostopna za vse vas. 
Najdete nas v Zavrstniku 52a, kjer vas usmeri smerokaz 
(željena predhodna najava). V naši delavnici ustrežemo vsem 
vašim željam. 
Tudi v težkih trenutkih vam stopimo naproti.
Nimamo delovnega časa, saj smo dostopni takrat, ko nas vi 
potrebujete.
- dostavimo cvetje v vašem imenu
- uredimo cvetje ob slovesu vaših dragih
- celotno uredimo cvetje poročne slovesnosti
-  aranžiranje vaših daril ali pa vam jih mi  

priskrbimo
- uredimo vaš vrt ali grob
Družinska pomoč prinaša nove izzive, zato 
smo ZA VAS RAZŠIRILI DEJAVNOST na: 
Design&Print, ki vključuje:
- tisk žalnih trakov in graviranje
- izdelava plakatov in tabel za mlaje
- grafično oblikovanje in tisk
- celotno promocijo vašega podjetja
- polepitev vozil, oken
- tisk na oblačila….

Dosegljivi na tel:
031 664-121  ali  041 845-525

Z VAMI - ZA VAS, VEDNO OB STRANI, OB SREČNIH  
IN MANJ SREČNIH TRENUTKIH ŽIVLJENJA

petra@rozicasi.si
fb rožica si

o PoSlanSKi Pobudi Za vraČilo Trošarin Za gorivo 
ČebelarJeM in o infraSTruKTurnih ProJeKTih

Čebelarska zveza Slovenije se je že več kot deset let prizadevala, da bi čebelarji tako kot kmetje 
dobili povrnjeno trošarino za gorivo. Po obisku Čebelarske zveze in prošnje predsednika g. Bo-
štjana Noča, sem na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na ministrstvo za finan-
ce dal poslansko pobudo, da se po toliko letih končno le prisluhne slovenskim čebelarjem. Že lani 
smo pomagali čebelarjem zaradi slabe letine. Ravno sedaj z interventnim ukrepom zaradi dra-
ginje energentov finančno in z znižanjem cen na položnicah pomagamo kmetom, vsem pomoči 
potrebnim državljanom in gospodarstvu. Hkrati pomagamo s petimi evri na panj tudi čebelarjem. 
Pobudo sem utemeljiv s tem, da se čebelarji pogosto srečujejo z različnimi težavami. Pestijo jih 
suše, pozebe, preveč zaporednih deževnih dni, draga zdravila in bolezni čebel. A obstanek čebel 
in čebelarstva je odvisen v največji meri od čebelarjev. 
Ministra sta uslišala moji pobudi in čebelarji so od slej 
pri trošarinah končno izenačeni s kmeti. Vesel in pono-
sen sem, da mi je uspel še eden od mnogih projektov. 
Zelo vesel pa sem tudi javne zahvale slovenskih čebelar-
jev na ApiSloveniji na celjskem sejmu Agritech.
Bil sem na obisku Direkcije za infrastrukturo, kjer že 
od začetka mandata izpostavljam infrastrukturne pro-
jekte, ki so dolga leta in tudi desetletja stali ter se niso 
premaknili z mrtve točke in so sedaj v različnih fazah 
obdelave. Vseskozi bdim nad njimi in skrbim ter redno 
opozarjam direkcijo, da se morebiti ne bi kje spet kje kaj 
ustavilo. Pred vsem mnoge sanacije plazov in drugi večji 
posegi na državni cestni in železniški infrastrukturi so v 
zaključku izvedbe ali so že bili izvedeni. V tem mojem 
mandatu, kjer je mnogo več sredstev namenjenih infra-
strukturi so bile z naslova sanacij plazov oz. elementarja 
obnovljene tudi mnoge ceste ter urejene protipoplavne 
zaščite po celotni občini. Ker sem tu omejen s prostorom, zelo na kratko o državnih projektih, ki 
se vsi po vrsti odvijajo in so v različnih fazah izdelave in izvajanja. So pa nekateri od njih povezani 
tudi z Občino, ki mora opraviti svoj del odgovornosti. Zato je še kako pomembno, da je občina 
zelo proaktivna in v vsakem trenutku dobro in strokovno pripravljena sodelovati z državnimi insti-
tucijami. Večji projekti, ki se resno izvajajo in so v različnih fazah postopkov:
-kolesarka in obvozna cesta Kresnice-Pogonik-Podšentjur-Litija, ureditev parkirišča P+R in celo-
tne železniške postaje Litija, -krožišče z avtobusnimi postajališči in varnim prehodom čez cesto 
v Sp. Hotiču, -obvoznica Zg. Hotič, -obvoznica Gabrovka, -ureditev ceste skozi celotne Vače, 
vključno s pločniki in varnim prečkanjem, -zavijalni pas križišče most Sava in pločnik Sp. Log-
-Sava, -varna kolesarska in pešpot od Ribč do mostu Kresnice, -preplastitev in razširitev ceste Sp. 
Ribče-Zg.Ribče, -kolesarska povezava most Kresnice-Vernek-Jesenje, -obvoznica Litija, -ureditev 
križišča naselje Breg, -preplastitev in širitev Krevelca-Mole med Sp. Hotič-Zg.Log, -sanacija po-
sedkov Ljubež v Lazah_Radeče,- sanacija krožišča Hofer in preplastitev ceste, -sanacija posedkov 
Zg. Hotič-Sp.Hotič, -preplastitve Moravče, Gabrovka-Tihaboj, -protihrupne ograje Zg.Log, Litija 
-izven nivojska križanja čez železniško progo Jevnica, Kresnice, Sp.Kresniški Vrh. 
Ob koncu bi rad spomnil, da lahko upokojenci, starejši od 65 let, invalidi in vojni veterani kori-
stijo brezplačne vožnje z vlaki in avtobusi v medkrajevnem prometu na vseh linijah z neomeje-
nim številom voženj. To opozarjam, ker po različnih vprašanjih in v mnogih pogovorih ugotavljam, 
da veliko ljudi ne ve, da smo to v zakonodaji uredili že lani. Treba je le izpolniti nezahtevno vlogo. 
Poleg tega mnogo dijakov in študentov ne ve, da jim vozovnice ne veljajo zgolj za relacijo 
od doma do šole, ampak za vse relacije z avtobusi in vlaki po vsej Sloveniji, z neomejenim šte-
vilom voženj, tudi med poletnimi počitnicami. Športniki pa imajo še posebne ugodnosti. Tudi ta 
sprememba velja s tem šolskim letom. Velja izkoristiti vožnje tudi za izlet in obisk prireditev ter 
prijateljev. Boris DOBLEKAR,

poslanec Državnega Zbora republike Slovenije

v leTu 1991 SMo Se odloČili Za deMoKraCiJo   
POMEN POVEZOVANJA, SODELOVANJA  IN KUTURNEGA DIALOGA

Slovenska ljudska stranka je kot prva slovenska demokratična stranka po 2. svetovni vojni z usta-
novitvijo slovenske kmečke zveze 12. maja 1988 sprožila slovensko politično pomlad, ki nam je 
prinesla spoštovanje človekovih pravic, državno samostojnost in velik gospodarski napredek. Da-
nes se lahko kot nasledniki zgodovinske SLS, ob njeni 130-letnici, zgledujemo po njenih ustanovi-

teljih, ki so znali po-
samezne Slovence 
povezati v delu za 
skupno dobro ter za 
optimalno uporabo 
virov in človeških 
zmožnosti za ob-
stanek slovenskega 
naroda v časih naj-
težjih preizkušenj. 
Človeška dobrobit 
je že 130 let v 
središču delovanja 
SLS, spodbujanje 
trajnosti, družbene 
odgovornosti in ust- 

varjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško 
dostojanstvo državljanov. V gibanju POVEŽIMO SLOVENIJO je v 
ospredju pomen samooskrbe, tako na področju prehrane, ener-
gije kot tudi z zdravili, kar še posebej postaja akutno vprašanje v 
luči vojne v Ukrajini.
V Litiji smo izbrali kot kandidatko Gibanja POVEŽIMO SLOVENIJO 
Lijano Lovše, ki pooseblja glavno sporočilo gibanja: VKLJUČE-
VANJE, POVEZOVANJE, SPOŠTOVANJE, STRPNOST IN KULTUREN 
DIALOG.
Vsi, ki se povezujemo v gibanje POVEŽIMO SLOVENIJO smo si 
enotni, da s sprejemanjem različnosti ne izgubljamo sebe ampak 
dobimo drugega v dar.

Franci ROKAVEc, župan Občine Litija

uSTanovlJen SveT žuPanov PreMogovnih regiJ  
SAšA IN ZASAVjE

Župani premogovnih regij SAŠA in Zasavje (župana občine Litija je nadomeščala podžupanja 
Lijana Lovše) so podpisali sporazum o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Za-

savje, ki bo aktivno spre-
mljal postopke v procesu 
pravičnega prehoda. Le 
z enotnim nastopom in 
močno podporo države 
bomo lahko zagotovili, 
da bo prehod iz premoga 
pravičen. 
Svet si bo prizadeval za 
čimprejšnje sprejetje ob-
močnih načrtov za pra-
vičen prehod obeh regij, 
za vzpostavitev sistema 
upravljanja pravičnega 
prehoda, zagotovitev fi-
nančnih virov in sprejetje 
zakonodaje za pravični 

prehod regij, izgradnja primerne infrastrukture ter skupno vizijo za obe regiji, kot jo opredeljuje 
strategija (podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture in 
tudi sanacije degradiranih površin).
Svet županov svoje odločitve sprejema v konsenzu in bo aktivno spremljal postopke v procesu 
pravičnega prehoda. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta župa-
nov opravljata Razvojna agencija SAŠA in Regionalna razvojna agencija Zasavje.

dO kdAj BOMO SAMO kVOTE? 
Ob dnevu mučenikov, 10. marcu, je v prostorih občine Litija potekalo omizje v organizaciji Slo-
venske ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki s provokativnim naslovom: Do kdaj bomo samo 
kvote?
Bi se nam zgodila vojna v Ukrajini, če bi bilo 
v politiki več žensk? Z razumskim in empa-
tičnim razmišljanjem najbrž ne bi dopustile, 
da naši partnerji in sinovi ter vnuki umirajo 
v vojni. 
Pa vendar je politika še vedno pretežno mo-
ška domena.
Vsako leto se ob približevanju 8. marca, med-
narodnega dneva žensk, sprožijo številne 
razprave in odvijajo se številni dogodki, 
ki obeležujejo dan, ko so leta 1857 ženske v tekstilni industriji protestirale proti nečloveškim 
delovnim razmeram. A tako kot ob marsikaterem drugem mednarodnem dnevu se tudi v tem 
primeru, ko se ob koncu dneva obrne list na koledarju, pozabi tudi na izrečene besede. Na 
omizju, ki sta ga povezovali predsednica SŽZ pri SLS mag. Vesna Starman in podpredsednica SLS 
Suzana Lara Krause so sodelovale kar tri državne sekretarke: mag. Monika Kirbiš Rojs, državna  
sekretarka v Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Ignacija Fridl Jarc,  
državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS, mag. Polona Rifelj, državna sekretarka za  
področje malega gospodarstva, podjetništva in obrti. Poleg njih pa še predsednica glavnega  
odbora SLS Darija Jamnik, predsednica Nove generacije SLS Kaja Galič in podžupanja občine 
Litija Lijana Lovše.
V pogovoru so se dotaknile treh krovnih vprašanj in sicer zakaj je neenakomerna zastopanost 
spolov v politiki škodljiva, kateri so vzroki za stanje kot ga imamo in kaj bi bilo potrebno storiti, 
da bi se to spremenilo. Zgodovina ženskega udejstvovanja v politiki je tako kratka in vezana na 
sodobnost, da lahko brez pomislekov trdimo, da še vedno živimo v obdobju boja za enakoprav-
nost žensk v politiki, o čemer pričajo tudi številke. Izmed 17 ministrov v RS sta 2 ženski in med 
90 poslanci v Državnem zboru je le 26 žensk, med 46 državnimi svetniki so le 4 ženske in med 
212 župani je le 22 žensk. Mag. Vesna Starman je tako izpostavila dejstvo, da je nezadostna 
zastopanost žensk resen demokratičen primanjkljaj, ki spodkopava legitimnost sodobnega de-
mokratičnega ideala zato sta paritetna demokracija in spodbujanje žensk na položaje odločanja 
pomembni področji, predvsem pa poudarila, da ženske nismo manjšina saj predstavljamo več kot 
polovico človeštva. Predsednica OO SLS Litija, LIJANA LOVŠE
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Reading foR Life - BrANjE NAS VOdI prEkO MEjA - 
NAdALjEVANjE

Od 31. januarja do 4. februarja 2022 je na OŠ Litija 
potekala mobilnost mednarodnega projekta Reading 
for Life. Projekt traja 3 leta, vanj so vključene šole iz 
Španije, Portugalske, Romunije, Norveške in iz Slo-
venije (OŠ Litija). 

Četrtek je vsem predstavljal poseben izziv, kajti orali smo ledino. Učitelja Miklavž Šef in Anita 
Eltrin sta pripravila interaktivno igro Lov za skritim zakladom po Ljubljani. Del ekipe opremljen s 
tablicami in telefoni, pridružili sta se jim še učenki s PPP z učiteljico Polono Baš Jere je odpoto-
val v Ljubljano (z vlakom seveda, saj smo zeleno usmerjeni), se tam povezal z ostalimi učenci iz 
sodelujočih držav, ki so jih usmerjali, jim pomagali iskati pomembne stavbe in spomenike v naši 
prestolnici. Filmčke, kako je potekalo v živo, si lahko ogledate na povezavi https://www.os-litija.
si/lov-za-zakladom-po-ljubljani/. Seveda brez podpore ekipe v šolski knjižnici, ki je vzpodbujala 

tujce, ne bi šlo. Za tehnično podpo-
ro sta skrbela Alen Divjak in Matjaž 
Bizilj.
Rdeča nit tokratne mobilnosti je 
bila tema Express yourself in prav 
čustvom so namenili največ aktiv-
nosti zadnji dan. Vsi sodelujoči so 
si najprej ogledali knjižni napove-
dnik Boštjana Gorenca Pižame. 
Temu so sledile aktivnosti, vodili so 
jih mladi knjižničarji pod budnim 
očesom Nevenke Mandelj: iskali so 
citate v angleščini, nato še v svojih 

jezikih, se šli igro vlog, vrteli literarno ruleto in skupaj pisali knjigo v nadaljevanjih. 
Ob zaključku projekta je učence in učitelje nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Poudaril je, da je branje nenadomestljiva življenjska vrlina. Besede nagovora, ki se je dotaknil 
vseh, si lahko pogledate na https://fb.watch/aYVNTsSGv7/.
Vsem je bilo žal, da niso mogli obiskati Slovenije, kljub vsemu smo delali kot eno, učenci so 
se povezali tudi preko socialnih omrežij, Norvežani so vsak dan skuhali eno slovensko jed, kar 
nekaj jih je napisalo, da bodo obiskali Slovenijo, … vtisi še prihajajo. Mi pa upamo, da bodo 
epidemiološke razmere takšne, da bomo lahko odšli na naslednjo mobilnost, ki bo marca na  
Norveškem. Jana ŠTOJS

iZobraževanJe o finSKeM šolSKeM SiSTeMu
Učiteljici TJA Vita Kralj in GUM Neja Debeljak sta se v mesecu decembru odpravili v Helsinke 
na izobraževanje o finskem šolskem sistemu, v sklopu projekta Erasmus+. Finski šolski sistem 
velja za enega najuspešnejših šolskih sistemov v Evropi in širše. Učenci in učitelji dajejo velik po-
udarek projektnim nalogam, timskemu delu, 
medpredmetnemu povezovanju ter učenju v 
naravi in učenju z izkustvom. 
Prvi dan so se srečali z različnimi aktivnost-
mi za spoznavanje skupine in udeležencev 
izobraževanja »Icebreaker Activities«. Na 
začetku drugega dne so predstavili tudi šole 
in mesta, na katerih udeleženci poučujejo 
(šole iz Slovenije, Francije, Španije, Poljske 
in Nemčije). Nato so tekom tedna podrobno 
spoznavali finski šolski sistem – pozitivne 
aspekte samega sistema, kooperativno uče-
nje, pomen timskega dela in sodelovanja, 
uporaba IKT tehnologij v razredu, inovativnost pri snovanju učnih vsebin ter načrtovanje pouka 
po vzoru pridobljenega znanja. Tekom izobraževanja sta učiteljici pridobili veliko novega znanja in 
idej, ki jih z veseljem vključujeta pri načrtovanju in sami izvedbi poučevanja v šoli. Vita KRALJ

pUSTOVANjE V OSNOVNI  
šOLI LITIjA

V torek, 1.3.2022, so se prvošolci in tudi 
ostali učenci Osnovne šole Litija oblekli v 
pustna oblačila z željo, da preženejo zimo. 
Prvošolci so v razredu so rajali, izdelovali 
maske, se seznanili s pustovanjem po sve-
tu, spoznavali so slovenske tradicionalne 
maske in poslušali zgodbo o kurentu. Spre-
hodili so se skozi staro mestno jedro in s pe-
tjem poskrbeli, da bo zima kmalu pregnana, 
letina pa bo dobro obrodila. 

Melita Rozina GOLOB

SrEBrNE NOGOMETAšICE
V soboto, 5. 3. 2022, so učenke OŠ Litija – Patricija Podrenk, Aiša Velić in Lina Povše v ekipi 
Dekliškega nogometnega kluba Trbovlje osvojile 2. mesto na največjem mednarodnem dekliškem 
tekmovanju v Sloveniji. V kategoriji DU 13 je sodelovalo 14 ekip. Čestitke vsem dekletom in tre-
nerju. 

ZIMSkI  
špOrTNI dAN

V torek, 8. 3. 2022, so imeli učenci od 6. 
do 9. razreda Osnovna šole Litija zimski 
športni dan. Izbirali so lahko med smu-
čanjem na Rogli, drsanjem na Bledu in 
pohodom okoli Blejskega jezera. Sonce 
in dobra volja sta poskrbela za zdrav ak-
tiven dan brez nezgod. Dogajanje si lah-
ko ogledate v filmčku na spletni strani 
OŠ Litija.
 Anita ELTRIN

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Plavalna šola v naravi na debeleM rTiČu
V tednu med 28. februarjem in 4. marcem so bili učenci in učitelji Osnovne šole 
Litija, Podružnice s prilagojenim program v šoli v naravi v Zdravilišču Debeli Rtič. 
Glavni cilj šole v naravi je bil, da se učenci neplavalci naučijo plavati, tisti ki pa že 
plavajo pa izboljšajo svoje znanje plavanja. Učenci so dvakrat dnevno plavali v ba-
zenu hotela Arija, kjer so konec tedna svoje znanje preverili (preizkusili) pod budnim 

očesom učitelja plavanja in to pokazali tudi svojim sošolcem. Večina učencev je osvojila stopnjo 
Bronastega delfina, kar pomeni, da so že samostojni plavalci. Ostali učenci pa so naredili velik 
napredek pri prilagajanju na vodo (plavanju) in bodo kmalu postali plavalci. Poleg plavanja so 
imeli učenci še druge aktivnosti. Nekaj delavnic so pripravili pedagoški delavci zdravilišča, kot so 
iskanje skritega zaklada, streljanje z lokom, ogled (katerega) parka in spoznavanje rastlin. Vsak 

dan so imeli športne aktivnosti na igri-
ščih, v sredo pa tudi uradno nogometno 
tekmo med učenci in učitelji, ko je zmaga 
po ogorčenem boju pripadla učiteljem. Po 
večerji so potekale večerne animacije - 
tombola, pustno rajanje, filmski večer. Ob 
zaključnem večeru, ko je potekala podeli-
tev priznanj, pa so učenci pripravili svoje 
točke in nato še zaplesali skupaj z učitelji. 
Vsak večer so odšli veseli in utrujeni na 
zaslužen počitek.Vsi skupaj so prežive-
li lep in pester teden ob morju, ki se ga 
bodo z veseljem spominjali še dolgo časa, kajti to je bila najbolj pozitivna plavalna šola doslej J .
 Matjaž BIZILJ

urediTev iZložbe Za ČaS PuSTa  
v TuriSTiČneM inforMaCiJSKeM  

CENTrU V LITIjI
V mesecu februarju 2022 so učenci OŠ 
Litija, Podružnice s prilagojenim progra-
mom, na prošnjo Turistično informacij-
skega centra v Litiji, pripravili dekorativne 
izdelke za ureditev njihove izložbe. Izdelke 
na temo »Pust« so učenci Podružnice s 
prilagojenim programom pod vodstvom 
mentorjev Sandre Rihter, Polone Baš Jere, 
Špele Komatar, Pie Matovinović in Barba-
re Klanšek, ustvarili v času pouka likovne 
umetnosti, delovne vzgoje in v oddelkih 
podaljšanega bivanja. 
Za postavitev in ureditev izložbe sta po-
skrbela M. Bizilj in B. Klanšek. 
 Barbara KLANŠEK

ZIMSkI špOrTNI dAN  
– SANkANjE

Učenke in učenci Podružnice s prilagojenim programom so 
se v četrtek, 10. 2. 2022 odpravili sankat na sankališče v 
Kandrše. Pred prvimi spusti so se vsi skupaj razmigali ob 
gimnastičnih vajah, skrbno poslušali navodila o varni upo-
rabi sankališča, postavili nekaj potrebnih oznak… in spusti 
so se pričeli. Vsi so zelo uživali ob drvenju, nekateri bolj, 
drugi manj vešči usmerjanja sani in plastičnih bobov. Slišali 
so se vriski in cviljenje ob veselju, tu in tam godrnjanje ob 
nepredvidenem kotaljenju. Po dobri uri so se okrepčali z 
malico in kratkim počitkom, ter se ponovno zagnano lotili 
vlečenja sani v breg in dirjanja navzdol. Letos jim je bilo 
tudi vreme naklonjeno, sončno in ne pretirano mrzlo. Tako 
da že čakajo ponovitev v zimi naslednjega šolskega leta. 

Viljem GUČEK, Športni pedagog 

PlaninSKi Pohod Malo drugaČe
Tokrat so s planinskim krožkom na Podružnici s prilagojenim programom v počitnice zakorakali 
po Poti okoli žice. V soboto, 19. februarja, so se zbrali na Železniški postaji Litija in se z vla-

kom odpeljali v Ljubljano-Polje. Pred 
startom so si prebrali nekaj osnovnih 
informacij o pomenu Poti ob žici, o 
tradicionalnem pohodu, ki se odvija 
vsako leto in si ogledali traso po kateri 
se bodo podali. Tekom poti so sledili 
zemljevidu in tablam ter se orientirali 
kje se nahajajo. Hoja po ravni poti to-
krat ni bila naporna, saj so učenci in 
učiteljici vajeni vzpetin. A kljub temu je 
kilometrina naredila svoje in postanek 
z malico se je prav prilegel. Ker je bil 
tokratni planinski pohod v celoti malce 
drugačen, je tudi sendvič za malico za-

menjal hamburger in ocvrt krompirček. Nazaj v Litijo jih je na koncu sicer deževnega dne odpeljal 
vlak, a kot prave planince, jih vreme tudi tokrat ni ustavilo, da ne bi skupaj preživeli še enega 
prijetnega, aktivnega dne.

LIkOVNA rAZSTAVA NEjE MLINAr
Na Osnovni šoli Litija, Podružnici s prilagojenim programom, so odkrili pozitiven učinek koronske-
ga časa. Učenka Neja Mlinar je že pred epidemijo, med njo pa še toliko bolj intenzivno, pričela 
z ustvarjanjem in nastala je številčna zbirka slik. Kaj je lepšega kot zapolniti dni z listom papirja 
in svinčnikom v roki. V mesecu januarju so se odločili, da je čas, da jih postavi na ogled. S teh-
niko vzorčenja in šrafiranja s črnim flumastrom je ustvarila cel niz črno belih del. Ker je Neja 
velika ljubiteljica živali in jo tudi sicer 
spremljajo v vsakdanjem življenju, je 

bil izbor teme precej logičen. Živali. 
Ideje je iskala na spletnih straneh, se 
posvetovala z učiteljicami, večkrat 
pa dodala nekaj čisto svojega. Kon-
trastne slike raznovrstnih živali zdaj 
krasijo šolsko avlo, Neja pa že išče 
nove motive in ideje za ustvarjanje.
 Polona BAŠ Jere
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

TEkMOVANjE ZA CANkArjEVO prIZNANjE 
Že novembra je potekalo šolsko tekmovanje za cankarjevo priznanje. Na naši šoli 
se ga je udeležilo 48 učencev od 4. do 9. razreda, od tega jih je 18 prejelo brona-
sta priznanja.
Za osmošolce in devetošolce se je tekmovanje nadaljevalo na področni ravni v 
decembru. Zaradi epidemioloških razmer je bilo tudi letos izpeljano preko spleta. 

Udeležili sta se ga dve učenki, ena iz osmega in ena iz devetega razreda. Osmošolka se je odlično 
odrezala, saj je bila najboljša v regiji in je tako osvojila srebrno cankarjevo priznanje ter si zago-
tovila udeležbo na državnem tekmovanju 12. 2. 2022. 

VSE SIjAjNE STVArI
V ponedeljek, 14. 2. 2022, smo si z deve-
tošolci v SNG Drama v Ljubljani ogledali 
monodramo Vse sijajne stvari. Predstava 
se dotika težkih tem, a je kljub temu ve-
dra, pozitivno naravnana. Obisk gledali-
šča je bila svojevrstna izkušnja, saj nam 
je igralec Uroš Fürst že ob prihodu delil 
kartice z zanimivimi zapisi in nas pozval k 
sodelovanju pri uprizoritvi. S tem smo se 
odlično vživeli v predstavo in jo popestri-
li. Po ogledu smo se družili z g. Fürstom 
še ob prijetnem klepetu. Kulturni dan 
nam bo prav gotovo ostal v lepem spo-
minu tudi tako, da se bomo ob težjih trenutkih v življenju spomnili na vse sijajne stvari, zaradi 
katerih je vredno zjutraj vstati in se podati v nov dan.   Bojana KOTAR

pETOšOLCEM SE dOGAjA
Učenci 5. razreda matične šole v letošnjem šolskem letu sodelujejo v najrazličnejših projektih. 
Eden izmed njih je bil Teden oz. mesec pisanja z roko 2022 v okviru slovenskega društva Radi 
pišemo z roko, drugi, ki še traja, pa Radovedni Valvasor. Oba projekta smo združili s projektom 
Učenje za življenje - od mladosti do modrosti, kjer smo s kaligrafijo oblikovali zapiske o življenju 

in delu Janeza Vajkarda Valvasorja. Brez pomoči aktivnih upokojenk, članic društva U3 Litija in 
Šmartno pri Litiji, izdelki učencev ne bi bili tako lepi in uporabni. Zadnji petek pred zimskimi po-
čitnicami sta učencem pomagala igrati na tolkala in ustvarjati prijetne ritme in zvoke Darko Vidic 
in Franci Krevh, oba priznana in uveljavljena slovenska glasbenika.  Učenci in razredničarke 5. r

pUST šIrOkIH, NASMEjANIH UST MEd MLAjšIMI
Prišel je pustni torek, ki smo se ga vsi veselili. V šolo so na razredni stopnji OŠ Gradec prišle 
pustne šeme, učenci pa so ta dan ostali doma. Tudi učiteljice so se nekje izgubile. V šolske klopi 
so sedle miške, klovni, Pike Nogavičke, gusarji, kavboji, Indijanci in ostala pisana druščina.

Za malico smo se po-
sladkali s slastnimi 
krofi, potem pa odšli 
na sprehod po Dobravi 
in Gradcu. Vsi mimo-
idoči so bili veseli, ko 
smo jim mahali in peli 
pustne pesmi. Šolske 
torbe so ta dan same-
vale v kotu, mi pa smo 
na šolskem igrišču ple-
sali, se veselili ter pre-
ganjali zimo. Obiskal 

nas je tudi Litko, ki je prišel izpod Sitarjevca pogledat, če je že prišla pomlad. Tudi on se je z nami 
poveselil in odganjal zimo.  Špela KOVIČ

dELO MINISTrOV N.SI
Kratko mandatno obdobje 
trenutne vlade RS, imajo 
MINISTRI N.Si veliko 
realiziranega. Z mladostno 
energijo, svežino, zdravo 
vizijo in realnim pogledom na 
prihodnost Republike Slovenije, 
je bilo v času EPIDEMIJE veliko 
opravljenega.

ü DVIG MINIMALNE PLAČE
ü višje pokojnine
ü  aktivna politika  

zaposlovanja
ü  GRADNJA 3. RAZVOJNE OSI
ü  OBNOVLJEN ŽELEZNIŠKI PREDOR KARAVANKE
ü  SUBVENcIONIRANA VOZOVNIcA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
ü ZVIŠANJE DODATKA ZA NEGO 
ü BREZPLAČNO SOBIVANJE STARŠEV S HOSPITALIZIRANIMI OTROcI
ü POVEČANJE DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO
ü VIŠJE NADOMESTILO ZA DRUŽINE Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI
ü OHRANITEV 300 TISOČ DELOVNIH MEST
ü ZAGOTOVITEV PRIMERNE OPREME ZA SLOVENSKO VOJSKO
ü 6,5 MILIJONA EVROV ZA POMOČ OBČINAM
ü DODATNIH 310 MIO EVROV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
ü GRADNJA DOMOV ZA STAREJŠE
ü  ŠTEVILNI ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATKI ZA RANLJIVE SKUPINE
ü ZVIŠANJE INVALIDSKIH POKOJNIN
ü ZVIŠANJE ŠTIPENDIJ
ü PREPOVED PREHITEVANJA TEŽKIH TOVORNIH VOZIL
ü POVEČALI PODPORO NA OMD OBMOČJIH NA HA
ü UVEDBA E-VINJET
ü DENARNA POMOČ PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM
ü KADROVSKA POPOLNITEV SLOVENSKE VOJSKE

Zaradi vsega naštetega, so ministri N.Si dokaz, da se zmore, če je 
volja, znanje, predvsem pa odkrita želja pomagati ranljivim in oko-
lju, ki potrebuje pomoč. V času ministrovanja ministrov N.Si, 
sem aktivno sodeloval in prenašal predloge opažanja in potre-
be občanov Litija, do ministrov in vladi RS.

Predsednik OO NSi Litija
Janez BEJA

občinski odbor
litija

TrAdICIjA »prAVIH LITIjANk« 
SE NAdALjUjE

V času Pusta, na »debeli četrtek« in nato vsake 3 
mesece ob četrtkih, smo se »Prave Litijanke« sre-
čevale redno vse do pričetka omejitev. Skupina 
»Prave Litijanke« smo gospe, ki smo rojene v Litiji 
ali drugje in smo celo življenje preživele v Litiji.
Ko smo izgubile našo organizatorko srečanj Bre-
do Stanič, je to nalogo prevzela cveta Štangar. 
Srečanja so se nadaljevala,v restavraciji Mona 
Lisa, pridružile so se nam nove dame, ki so  
dopolnile 60 let in tudi tiste, ki niso vedele za 
obstoj naše skupine, s povabilom, so se nam z 
veseljem pridružile.

ČiSTilna aKCiJa  
V kS krESNICE
Spoštovani krajani!

Vabljeni, da se pridružite čistilni akciji 
naše krajevne skupnost Kresnice,

v soboto, 2.4.2022 ob 8. uri.
Čiščenje bo potekalo po posameznih 

zaselkih, ob cestah, poteh.
Več o čistilni akciji na spletni strani  

   www.kresnice.si .  KS Kresnice

Da se tradicija ne izrodi, začetki srečanj segajo 
v leto 1947, smo se zbrale tudi letos, a tokrat pr-
vič na Pustni torek. Maske oz. pustni dodatki so 
bili obvezni, kar se tudi vidi s fotografije. Bilo nas 
je dvanajst. Veselo smo kramljale in ob slovesu 
zapele himno »Mi veseli smo Litijani«. Naše na-
slednje srečanje bo v mesecu juniju, ko tri dame 
praznujejo 70 let bivanja v Litiji.

Milena URBIČ (Miša)
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OTrOškE 
MATINEjE 

– ob sobotah, ob 
10. uri v Kulturnem 

centru Litija
26.3. krpanov martin - izvaja Teater ci-
zamo! Predstava je namenjena otrokom sta-

rejšim od 4 let. Na oder naj 
bi prišel sam Marin Krpan, 
vendar gledališče dobi obve-
stilo, da igralca ne bo, zato 
predstavo odigra sam hišnik 
Rudi, ki dobi navodila, kako 

naj igra. Mu bo uspelo? Pridite pogledat za-
bavno predstavo in mu pomagajte! 

9.4. POTOVANJE MALEGA ČEVLJA – lut-
kovna predstava – izvaja Andreja Stare. Je 
zgodba o odraščanju vsakega izmed nas. Ko 
odraščamo se odločamo, kako bomo hodili 
po svoji poti, kaj bomo postali. Igralci – ve-
liki čevlji – so predstavniki kulture, športa, 
potrošništva, mode, vojske. Vsi nam pravijo, 
naj postanemo kot oni. Pomembno je, da 
poslušamo svoj notranji glas in ostanemo 
zvesti sami sebi. Predstava temelji na glasbi, 
neverbalni komunikaciji in profesionalni lut-
kovni animaciji.
Predstave so ob sobotah ob 10. uri, v Kul-
turnem centru Litija. cena vstopnice je 4€. 
Več o predstavah izveste na: https://www.
kclitija.si/otroske-matineje/ ali spremljajte 
naš Facebook Kulturni center Litija. 
Logo otroška matineja

PribliževanJa
Na aprilska PRIBLIŽEVANJA smo povabili TO-
NETA VOGRINcA, ki se je odzval našemu va-
bilu. Ker ob oddaji članka še nismo uskladili 
termina, prosimo spremljajte našo spletno 
stran kclitija.si ali Facebook Kulturni center 
Litija, kjer bomo objavili datum našega sre-
čanja! 

raZSTava SavSKe brežine 
Malo drugaČe

– fotografska razstava Društva LILA
Od 28. marca do konca maja bo v avli Kul-
turnega centra Litija na ogled fotografska 
razstava Društva LILA Litija. O razstavi: člani 
društva so motive iskali na obrežjih Save in 
našli nešteto navdihujočih barvnih in pro-
storskih kompozicij fotografij. 
Lepo vabljeni ob delovnikih v dopoldanskem 

času, v času dogodkov ter po dogovoru na 
tel. 01-8900-200. 
Spremljajte nas na: kclitija.si in na našem fa-
cebook Kulturni center Litija! 

dIšI pO pOMLAdI V MESTNEM 
MUZEjU LITIjA

Predavanje in obča-
sna razstava ob 70. 
obletnici razglasi-
tve Litije za mesto, 

ponedeljek 11.4. ob 18. uri
12. aprila bo minilo 70 let, odkar je bila Liti-
ja povzdignjena v mesto. Leto 1952 je bilo v 
mnogočem posebno. Poleg tega, da je bilo 
prestopno, je v tej zimi zapadla rekordna ko-
ličina snega, Elizabeta II. je postala britanska 
kraljica, v ZDA so izvedli prvo operacijo na 
odprtem srcu, odvile so se 6. zimske in 15. 
poletne olimpijske igre, Albert Schweitzer pa 
je tega leta dobil Nobelovo nagrado za mir. V 
Sloveniji se je aprila 1952 odvila reorganiza-
cija republiške uprave in Litija je postala me-
sto. Publicist Jože Župančič je tedaj pripravil 
brošuro Mesto Litija in v njej zbral podatke 
o mestu in njenih prebivalcih, ki je še danes 
dragocen in zanimiv vpogled v to zanimivo 
leto. Utrip tistega časa in samega mesta Li-
tije vam bo s predavanjem in razstavo pred-
stavila Helena Hauptman.

dELAVNICA prEd VELIkO 
noČJo: PeKa PleTeniCe,

četrtek 24.3. ob 18. uri
Na praznični mizi za veliko noč ne sme 
manjkati kruh. Pogosto se je za praznike 
speklo bolj bogat in puhast, ki je bil povrhu 
še lepo oblikovan v kito. Bi se radi naučili 
kako speči takšen kruh? Pridite v muzej, kjer 
se bomo naučili kako zamesiti testo in ga 
preplesti v lepo kito. Obvezne so prijave na 
070 430 202 ali mestnimuzej@zkms-litija.si. 
Mesta so omejena. 

ogled STalnih in obČaSnih 
rAZSTAV V MUZEjU

Vabimo vas k ogledu naših stalnih in obča-
snih razstav. 
Muzej je odprt: torek-petek: 8.00-12.00, to-
rek in četrtek: 17.00-19.00, sobota 10.00-
12.00
Če si želite voden ogled, pokličite na 070 
430 202 ali pišite na mestnimuzej@zkms-
litija.si. Vabljeni!

rAZpIS  
ZA MLAdE 2022

Mladinski center Litija in Kliše 
Klub objavljata javni razpis za so-
financiranje mladinskih progra-
mov in projektov v letu 2022. Na 

naših spletnih straneh (www.mclitija.si in www.
klise-klub.si) preveri besedilo razpisa in si pre-
nesi vlogo za razpis. 
Namen razpisa je spodbuditi aktivno partici-
pacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mla-
dinsko delo in podpreti izvedbo programov/
projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste 
vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za 
aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k 
osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov 
in celotnega mladinskega dela.
Prijave na javni razpis za sofinanciranje mladin-
skih programov/projektov v letu 2022 morajo 
biti oddane najkasneje do petka, 1. aprila 
2022, na način, kot je opisan v razpisu.

oTvoriTev foTografSKe 
rAZSTAVE OBrAZI IrANA 

Mc Galerija, petek 1. april 2022 ob 18.00
Vabimo vas na otvoritev fotografske razstave 
OBRAZI IRANA, avtorice Sandre Juvan. Pred-
stavljene fotografije so nastale med potova-
njem po Iranu, več o njih bo avtorica povedala 
na otvoritvi. Otvoritev bomo obogatili tudi s 
kulinaričnim »popootovanjem« v Iran, zato je 
nikar ne zamudi.
Sandra, rojena 1983 je končala srednjo eko-
nomsko šolo v Domžalah. Pravi, da jo je fo-
tografija zanimala od nekdaj, vedno je rada 
ustvarjala spomine. Navdušuje jo narava in 
vse kar je lepega okoli nje. Fotografija je zanjo 
neke vrste meditacija. Svoj prvi fotoaparat je 
dobila kot darilo pri sveti Birmi in z njo je bil 
prav vsepovsod. Ob koncu srednje šole si je 
kupila svoj prvi prvi digitalni fotoaparat SLR in 
takrat so se začele prave učne ure. Hvala Bogu 
je na spletu ogromno informacij, spoznala je 
ogromno ljudi, ki radi delijo svoje znanje in si 
tako počasi nabirala izkušnje. O sebi pove še, 
da rada hodi na sprehode, dela na vrtu in je na 
sploh rada povezana z naravo.

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 prostovolj-
cem, zato le pridi kaj okoli in sam preveri kaj.
Zaradi spremenljivih razmer na področju zaje-
zitve širjenja covida-19, se naš program še ve-
dno občasno prilagaja in zato lahko prihaja do 
odpovedi dogodkov in/ali aktivnosti. Prosimo 
te, da spremljaš našo spletno stran na www.
mclitija.si, ali naše profile na omrežjih Face-
book in Instagram, kjer skrbimo, da si sproti 
obveščen.

veČerno gibanJe  
Z MC-jEM – OdBOjkA

Vsako sredo, med 17:30 in 19:00 uro se dobi-
mo v dvorani Gimnazije Litija. Vadba je za mla-
de med 15. in 29. letom brezplačna.
Letos pa se bo na večerno gibanje potrebno 
prijaviti*. Masko je potrebno nositi masko od 
vstopa v dvorano do garderobe. Prihod je za-
željen deset minut pred samo vadbo zaradi po-
moči pri postavljanju igrišča, in najkasneje do 
17:40. 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 prijavi najkasneje do 
vsakega torka pred vadbo.
Večerno gibanje ne bo potekalo v času šolskih 
počitnic in praznikov (27. 4. 2022). Igrali bomo 
vse do konca aprila 2022. Ekipa Mc Litija

MLADINSKI CENTER LITIJA

KNJIŽNICA LITIJA

70. OBLETNICA  
MESTA LITIjA 

Knjižnica Litija je razpisala literar-
ni natečaj Litija, moje mesto. Ob 
70. obletnici mesta Litija, bomo 
izdali praznično literarno revijo 
Regrat, ki bo prinašala avtorske 

zgodbe in spomine na Litijo, s fotografijami. 
Dogodkom v tednu od 11. do 15. aprila se bomo 
pridružili skupaj z Mestnim muzejem Litija. 
Prazniku mesta bomo posvetili tudi novo do-
moznansko zgodbo na Kamri, Od glavarstva do 
knjižnice, zgodbo o delovanju, dihanju stavbe 
na Parmovi, ki vsak dan »oživi« in zadrhti, ne 
samo z obiski zvestih članov, pač pa tudi ob 
premikih težkih tovornih vlakov, ki neznance 
malodane prestrašijo: pred leti je spoštovana 
Neža Maurer prekinila literarni večer, ker se je 
ustrašila, da je potres…
V jubilejnem letu knjižničarji opozarjamo tudi 
na številne knjižne izdaje o Litiji in okolici; knji-
ge smo razstavili, še bolj bomo veseli, če si jih 
boste izposodili…

ANdErSENOV TEdEN  
v KnJižniCi liTiJa

V tednu od 4. do 8. aprila bomo v vseh enotah 
pripravili pravljične ure in se spomnili velike-
ga pravljičarja. Andersen se je rodil 2. aprila 
1805, v mestu Odense na Danskem. Njegove 
pravljice so bile prevedene v več kot 120 jezi-
kov, na njegov rojstni dan praznujemo medna-

rodni dan mladinske knjige. V Knjižnici Vače bo 
pravljična ura v ponedeljek, 4. 4., v Litiji 5. 4., 
v Šmartnem 7.4. in v Gabrovki 8. aprila, vedno 
ob 18. uri. Vabljeni!

ZaKlJuČeK bralne  
ZnaČKe Za odraSle  

SrČni braleC
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 
23. aprilu vsako leto zaključimo bralno znač-
ko za odrasle, Srčnega bralca. Letos smo na 
srečanje z bralci povabili Ireno Svetek, avtorico 
knjige Rdeča kapica. 
Irena Svetek (1975) je doktorirala na oddelku 
za primerjalno književnost in literarno teorijo 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zadnja leta 
se ukvarja predvsem s scenaristiko; napisala je 
scenarij za celovečerni film Skupaj, scenarije 
za nadaljevanke in nanizanke Mame, Več po 
oglasih, Ena žlahtna štorija, Česnovi, itd. Njen 
roman Rdeča kapica je presenetil, dobila je po-
zitivne kritike:
»Kriminalni triler izpod peresa meni neznane 
slovenske avtorice mi je bil sprva izziv, potem 
totalno presenečenje in na koncu navdušenje. 
Rdeče kapico Irene Svetek tako ne postavljam 
le ob bok priznanima Golobu in Demšarju, am-
pak je avtorica oba težkokategornika v mojih 
očeh krepko presegla.« (Matic Slapšak).
Irena Svetek bo v Knjižnico Litija prišla 20. 4. 
2022, ob 19. uri. 

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEc

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NA dANAšNjI dAN 
Zakaj sem zadnjič v januarskem Občanu pisal o kozah na situli? Ker je bila 17. janu-
arja izkopana situla z Vač in to pred 140 leti (uradno). Ampak jaz verjamem domačim 
- Plezetom, da je to bilo 4 leta prej in ravno tako 17. Januarja, na sv. Antona dan. 
Tako imam na vaškem koledarju označene vse dneve, za katere sem izvedel, da se je 
takrat na Vačah zgodilo nekaj pomembnega. Prepričajte se! Ta koledar za leto 2022 

je tudi na spletu www.vace.koledar2022.pdf . Posvečen je 40-letnici GEOSS-a.

roManTiČni realiZeM 
Kaj neki se je pa zgodilo februarja? Na koledarju je kar trinajst vpisanih dogodkov. Pa si poglejmo 
2. februar 1926! Takrat se je rodila živahna deklica, Marinka Mali s Klanca, ki je letos v domu 
Tisje praznovala svoj 96. rojstni dan. Za njen 90. rojstni dan je izšel njen prvenec 
- Ogrlica spominov; čez dve leti je izšla že druga knjiga - Zlate niti in kmalu za tem 

še povest - Ostani vedno ob meni. 
V svojih delih v domačem jeziku 
opisuje spomine in resnične zgod-
be iz našega okolja. V prvih dveh 
knjigah so poleg zgodb še pesmi 
in slike, ki jih je sama ustvarila. To 
so olja na platnu: portret, tihožitja z rožami, kraji-
ne iz domačega okolja (domačije). Je vsestransko 
talentirana umetnica. Da je vse prišlo v javnost, se 
lahko zahvalimo njeni nečakinji Miji Hosta, ki je ro-
kopise pretipkala in vse spremenila v lično knjižno 
obliko. To se imenuje ljubezen do tete in do nas, 

ki zdaj prebiramo in uživamo v branju. Podpirajo jo tudi brat ter prijazni družini Vidmar in Hosta 
iz Šentjerneja. Iz njenih knjig 
črpamo vsebine za Popol-
dneve z Antonom Lajovcem. 
Študent, ki dela diplomsko 
nalogo iz obramboslovja, je 
črpal podatke o domobran-
stvu na Vačah… Ko sem 
bral njene resnične zgodbe 
(posebno Ostani vedno ob 
meni) sem jokal, kot toča in 
sem na pošti pred strankami 
skrival svoj pogled, ker sem 
imel preveč rdeče oči. Sem 
pač romantičen tip! V njenih 
resničnih zgodbah je vse-
povsod močno poudarjena 
ljubezen, ki se prepleta še 
z drugimi občutji. Zato se ta 
stil pisanja imenuje ROMAN-
TIČNI REALIZEM, ki je bil pri 
Slovencih v modi v drugi po-
lovici 19. stoletja, pa še zdaj 
ga mnogi čutimo. Saj pozna-
mo Jurčičevega Desetega 
brata! Jurčičev sošolec, Klen-
čan, Fran celestin (1843-
1895) je napisal romantično, 
zelo čustveno povest Oskrb-
nik Lebeškega gradu, ki si jo 
lahko preberete kar na sple-
tu. Rad nas imam, pa konec! 
Zvonček Norček
Mnogo več na spletni stra-
ni tega članka http://www.
vace.si/marinka.pdf ! Knji-
ge pa si lahko sposodite v 
Domoznanski knjižnici Dru-
žinskega gledališča Kolenc. 
(Ker nimajo kataložnega za-
pisa, jih žal ni možno dobiti 
v Vaški knjižnici – v Knjižnici 
Litija – Izposojevalnici Vače.)

PONED. 4.4.2022, ob 16.uri
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Postani
poštar

Poskeniraj 
kodo in pošlji  
prošnjo.

Če si raje na terenu kot  
v pisarni, se nam pridruži.  
Izberi dinamično in  
zanesljivo službo.

obČina liTiJa Je v raZvoJ KoleSarSKega Poligona 
vKlJuČila diJaKe giMnaZiJe liTiJa
V Litiji primanjkuje primerno urejenih javnih urbanih površin za druženje, re-
kreacijo in preživljanje prostega časa, zato Občina Litija načrtuje ureditev 
kolesarskega poligona - pumptrack-a. Ker bodo površine v največji meri 
namenjene prav mladim, je njihovo mnenje še posebej pomembno. Občina Li-
tija je zato k sodelovanju povabila dijake Gimnazije Litija, da podajo svoje 

ideje za ureditev takšnega parka. Svoja mnenja in predloge so podali na platformi za digitalno 
participacijo mladih – OPIN, ki jo v Sloveniji upravlja Razvojni center Srca Slovenije, v okviru 
Erasmus+ projekta DIGY.
Kolesarski poligoni »pumptrack« predstavljajo hitro rastoč trend na področju športne infra-
strukture, primerni pa so za uporabnike vseh generacij. Samo v Sloveniji se je tako v zadnjih dveh 

letih zgradilo preko 30 tovrstnih poligonov, 
ki jih lahko poimenujemo kot atraktivna in 
varna športna infrastruktura na prostem. 
Gre za asfaltno krožno stezo z ritmično po-
vezanimi grbinami in zavoji, primerno so za 
vožnjo s kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in 
ostalimi športnimi rekviziti na kolesih. Po-
ganjajo pa se s spreminjanjem težišča, kar 
spodbuja razvoj ravnotežja in koordinacije.
Vključitev mladih in njihovo aktivno so-
delovanje je pri takšnih projektih zelo po-
membno, saj s tem prispevajo k razvoju 
lokalnega okolja. Razvojni center Srca Slo-

venije je idejo Občine Litija predstavil dvema profesorjema, ki sta dijake motivirala in jih spod-
budila, da podajo svoje predloge za ureditev takšnega parka preko spletnega orodja OPIN za 
eParticipacijo mladih.
Nekatere najbolj zanimive ideje dijakov so postavitev zunanjega fitnesa, mize za namizni tenis na 
prostem, poligon za vadbo, tekaška steza, urejen prostor za skupinske vadbe, odbojkarsko igrišče 
z mivko, poligon z ovirami, skate park ter otroško igrišče z igrali. Podali so tudi nekaj predlogov na 
temo športa in rekreacije, in sicer potrebo po urejenih prostorih s trim napravami in informativni-
mi tablami (ob učni poti Svibno ter okoli Sitarjevca), želijo pa si tudi sprehajalnih poti ob reki Savi.
Občina Litija je v januarju 2022 pregledala vse predloge in se dijakom iskreno zahvalila za sode-
lovanje. Kolesarski poligon je predviden v Načrtu razvojnih programov, zaradi zamika pri začetku 
izvedbe projekta pa načrtujejo realizacijo v letu 2022. Poligon bo imel 390 m2 voznih površin in 
280 m2 zelenih površin na katerih bodo klopi in igrala za otroke. Prav tako še v tem letu načrtujejo 
ureditev odbojkarskega igrišča na Rozmanovem trgu ter v prihodnosti tudi postavitev nekaj telo-
vadnic na prostem, kar so izpostavili tudi dijaki. Zelo so veseli pobude glede urejanja sprehajalnih 
poti, saj Občina že dlje časa načrtuje ureditev sprehajalne poti ob reki Savi proti Zavrbju, vendar 
na žalost še niso pridobili vseh soglasij lastnikov zemljišč. Vsi zbrani predlogi, ki jih bodo skušali 
upoštevati v največji meri, bodo Občini v pomoč pri načrtovanju prihodnjih projektov.

Poslušajmo in vključujmo mlade, da pomembno prispevajo k razvoju 
okolja, kjer živijo. Kadar so slišani, so tudi rezultati. Odlične ideje imajo!
Mladinske organizacije, občine in drugi, ki želite v razvoj svojih projek-
tov vključiti mlade, vabljeni k brezplačni uporabi orodja OPIN. Lahko 
kontaktirate Razvojni center Srca Slovenije po elektronski pošti na 
anita.molka@razvoj.si in, v sodelovanju z razvijalcem platforme iz 

Nemčije, vam uredimo dostop do vloge administratorja ter 
nudimo pomoč pri tehnični izvedbi projekta sodelovanja.

Avtorica: Anita MOLKA, Razvojni center Srca Slovenije

SoPoTniKi ob MednarodneM dnevu ženSK
Z vsakim klicem starejšega in vsakim novim 
kilometrom, zapisanim v števcih naših vozil, 
se v Zavodu Sopotniki s hvaležnostjo zave-
mo, kako daleč smo prišli. Ob ustanovitvi 
2014. leta, si nismo predstavljali, da se bo 
spontana potreba po pomoči starejšim in 

krepitvi njihove mobilnosti, prelevila v tako močno življenjsko poslanstvo. Poleg truda, da brez-
plačni prevozi, ki jih sedaj tedensko v 13-ih enotah po Sloveniji omogočimo preko 170, za več kot 
3700 uporabnikov, tečejo čim bolj neovirano, smo tudi ponosni, da s skrbnimi odnosi in preda-
nostjo prostovoljcev, uspevamo uresničevati naše osnovno poslanstvo, da smo več kot prevoz, 
kar nam potrjujejo odzivi s terena in naraščajoče število starejših občanov, ki nam zaupajo.
Prostovoljci so tisti, ki črpajo vso energijo v srce Sopotnikov in s požrtvovalnostjo, toplimi bese-
dami, pozitivno popestrijo dan marsikateremu osamljenemu starejšemu občanu in krepijo samo-
zavest ter zaupanje tistim, ki imajo le redko priložnost zapustiti svoje domove na sicer idiličnih, 
a zelo odročnih lokacijah. O dobrih delih naših prostovoljcev zagotovo ne najdemo zadostnega 
števila besed hvaležnosti.
Prazniki, obeležja so za Zavod Sopotniki vsako leto priložnost, da našim starejšim naklonimo še 
malo več pozornosti, izmenjamo lepe misli in se spominjamo lepih trenutkov. 8. marec, s katerim 
obeležujemo mednarodni dan žensk, nam ogromno pomeni, saj se na naših poteh srečujemo z 
mnogimi zgodbami žensk, katerih življenjske situacije in spontane besede modrosti, še dolgo 
odzvanjajo v naših mislih. Trdimo, da je ženska v vseh življenjskih obdobjih vredna vsega spošto-
vanja in mora imeti vse možnosti v družbi, da dostojno živi to, kar svobodno in samostojno izbere. 
Vemo, da si je vse pravice, ki jih uživa danes, morala v preteklosti trdo priboriti. Našim gospem 
smo želeli izkazati spoštovanje in spodbuditi iskre sreče v srcu, ki je kdaj že malo utrujeno od 
vseh preizkušenj življenja. Pripravili smo tisto, kar opažamo, da jim prinese največ veselja – pogo-
vor o življenju, kot je nekoč bilo. Dodali smo še pisma, ki smo jih napisali v kolektivu, jih obdarili 
z rožami ter sladkim presenečenjem.
Z vami delimo spomine na 8. marec, ki nam jih je zaupala gospa Marija, ki se z nami vozi 

prav v Litiji. Orisujejo trenutke, ko je življenje 
teklo v drugačnem ritmu kot danes. Gospa se 
je spominjala, da v preteklosti tega praznika 
niso praznovali, saj pri njih ni bilo denarja za 
kakšnokoli darilo, njena družina je bila skrom-
na. Za ta praznik so ji izrekli le lepe besede. 
Zelo si je želela, da bi kdaj odšla na ples, ki so 
ga organizirali v Litiji, vendar niso imeli prevo-
za. V tem času je obiščeta sinova in ji izrečeta 
lepe besede ter podarita rožo, nam je še zau-
pala.
Skoraj tri leta je minilo, odkar smo skupaj z 
župani obeh Občin, podpisali pismo o nameri, 
v začetku leta 2019 pa že popeljali prvega sta-
rejšega po opravkih. Veseli nas, da sta Občini 
Litija in Šmartno pri Litiji prepoznala sklad-
nost potreb po mobilnosti starejših občanov 
s poslanstvom Zavoda Sopotniki, tako smo s 
skupnimi močmi odprli takrat 10. enoto. Tudi 
naraščajoče število uporabnikov, ki jih je se-
daj 289, nam potrjuje, da se je storitev dobro 
prijela in da nam starejši zaupajo. Tako se še 
z večjim veseljem peljemo do naših starejših 
občanov in imamo možnost večkrat prisluhniti 
življenjskim zgodbam, kot je od gospe Marije, 
kar nam vsem v zavodu daje krila, ki se zlahka 
ne utrudijo. 
Iskreno se zahvaljujemo tudi družbi Hofer Sloveni-
ja za sladke paketke s kavo, ki bodo našim gospem 
polepšali še kakšen dan več.
Stisk rok, rdeč nagelj, pogled v oči, so bili tokrat 
dovolj, da smo vsaj za trenutek pomislili, da je na 
svetu vse v najlepšem redu. Sopotniške zgodbe, 
ki jih delimo z vami, pa naj vsaj poskušajo orisati, 
kako je biti prostovoljec, predvsem pa, da je lepo 
in častno biti Človek Človeku Sopotnik.

Zavod Sopotniki

V pustnem času so izložbe starega mestnega jedra popestrila likovna dela cici 
in Male Lile ter Lila odrasli. V knjižnici Šmartno pri Litiji je bila do 7.3.2022 foto-
grafska razstava „Savske brežine nekoliko dru-
gače“. Od 8.3.2022 do 28.3.2022, je razstava 

na ogled v knjižnici Litija. 8. marca je bil v knjižnici Šmartno pri 
Litiji, v sodelovanju s knjižnico Litija lite-
rarni večer članov sekcije Lila piše in li-
kovna razstava sekcije Lila odrasli likov-
niki. Prireditev je povezovala Aleksandra 
Hribar Mavretič, za glasbo pa je poskrbel 
odličen harmonikar Marko Krebs. V sobo-
to, 12.3.2022 je članica društva Lila imela javno vodenje po razstavi dru-
štva Lila na Gradu Bogenšperk. Oddana so bila prva dela iz osnovnih tehnik 
in grafik za „Zlato paleto“ v organizaciji Zveze likovnih društev Slovenije.

Na občnem zboru, 24.2.2022 smo potrdili poročilo za leto 2021 in plan dela društva za leto 2022. 
Obeta se še eno zelo ustvarjalno leto!  Za Lilo piše Aleksandra KRNc

(Nadaljevanje s 1. str)
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VrTNICE  
ZA 8. MArEC

Tudi letos nismo pozabili na naše 
članice ki so stanovalke v Domu Tisje 
in enoti Doma Tisje ŠMELc v Litiji. Ker 

se ne morejo udeleževati naših aktivnosti in se z nami 
družiti, smo jih obiskali, jim podarili cvetje in voščilnico 
za 8. marec. 

OBVESTILA ZA MESEC AprIL
MErITVE

krvnega sladkorja, krvnega tlaka, kisika v krvi, holesterola in trigliceridov
Izvedli jih bomo v sredo, dne 6.4.2022 v društveni pisarni od 8:00 do 10:00 ure. 

prEdAVANjE 
V sredo, 13.4.2022, ob 17.00 uri, z naslovom »RANE IN OŽILJE SKOZI LETA«, predavanje bo 
potekalo v predavalnici knjižnice Litija, Parmova ul. 9, 1270 Litija. Izvedeli boste zakaj se pri 
diabetikih rane težje celijo, vloga arterij v telesu in pomembnost kisika v ožilju. Vse to boste 
izvedeli na predavanju priznanega strokovnjaka g. Aleša Homoveca, ki se vrsto let ukvarja s 
celično medicino. Je strokovnjak in inovator, odličen poznavalec arterijskega ožilja, izvaja tudi 
meritve ki pokažejo stopnjo tveganja za nastanek srčno žilne spremembe posledično infarkt ali 
kap, ko ostali dejavniki tveganja še niso izraziti.

pOHOdI
  7.4.2022: Višnja Gora – Leskovec, odhod ob 8.00 uri, z avtobusom, pohod vodi Pavli Jože 
14.4.2022: Rakov Škocjan Odhod ob 7.00 uri, z avtobusom, pohod vodi: Hauptman Alojz
21.4.2022: Po Dolenjskem Odhod ob 7.00 uri, z avtobusom, pohod vodi: Hauptman Alojz
28.4.2022: Cankarjev vrh Tivoli. Odhod ob 8.00 uri z vlakom, pohod vodi: Pavli Jože

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

pLAVANjE IN VAdBA
Poteka vsako sredo od 16:00 – 17:00 ure, v bazenu Pungrt (v osnovni šoli Šmartno) Šmartno 
pri Litiji, pod strokovnim vodstvom vaditeljice.

kOpANjE
Omogočamo vam tudi nakup celodnevnih kopalnih kart, (čas ni omejen) za kopanje, v treh 
destinacijah: Zdravilišč Krka v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter Talaso Strunjan. 

dOHOdNINA
Naše društvo je uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del dohodnine za donaci-
je – do 1 %. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše. 
Obrazce oz. zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije lahko dobite v društveni pisarni 
ali pa na spletu (FURS). Lahko jih posredujete tudi svojim družinskim članom in prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ.
V društvu zagotavljamo merilne aparate (brezplačno) in merilne lističe ter lancete. Lahko nas 
predhodno pokličete, da vam pripravimo vse kar potrebujete. V društvu smo vedno prisotni ob 
uradnih urah v ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure, ostale dni v tednu pa smo dosegljivi 
na mobilnem telefonu 031 777 154 in na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net.

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji 

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

feSTival SPrehodov leToS Tudi v liTiJSKi obČini

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

SpOMLAdANSkI IZLET  
NA GOrIškO

Tokrat bomo obiskali vas Brestovec, ki je bila 
v 1. Svetovni vojni najbolj južna točka Soške 
fronte. Ogledali si bomo v celoti ohranjene 
strelske jarke, bunkerje in opazovalnice obeh 
vojskujočih strani, Avstro-Ogrske in Italijanske. 
Pomenljivo, zlasti za današnje čase je, da se 
tudi tedaj vojaki niso želeli vojskovati in umi-
rati za nerazumljive cilje. O tem pričata dobro 
ohranjena zapisa na vhodih v bunkerje, ki so 
jih izpisali vojaki obeh vojskujočih strani vsaki 
v svojem jeziku: »HOČEMO MIR«.
Ogled zgodovinskih objektov terja približno 1 
uro hoje. Za gibalno ovirane bomo prilagodili 
program.
V društvu bomo pripravili sendviče, udeleženci 
pa morajo zagotoviti pogoje za vstop v Italijo.
Prispevek udeležencev znaša: invalidi 25 eur, 
podporni člani 30 eur in nečlani 35 eur (kolikor 
je strošek celotnega izleta).

Odhod iz Litije bo 23.3.2022 ob 7. uri. Morebit-
na ponovitev ob prijavi najmanj 30 udeležen-
cev bo 31.3.2022 ob 7. uri.

LETOVANjE NA  
dUGEM OTOkU

Tudi v letu 2022 bomo obiskali Dugi otok. 
Agencija Travel Tilago d.o.o, nam ponuja štiri-
dnevno letovanje od 7.6. do 11.6.2022 v hotelu 
Luka.
Ponudba vključuje: prevoz Litije Dugi otok- Liti-
ja, pijača dobrodošlice, 4 polne penzione, za-
varovanje, turistično takso, brezplačni izlet po 
otoku z degustacijo meda in medice ter večer z 
živo glasbo za ples.
cena letovanja je 210 eur za člane društva in 
220 eur za nečlane.
Prijave sprejemamo v pisarni društva. Ob pri-
javi je obvezno vplačilo akontacije v višini 50 
eur. Preostali znesek se vplača na recepciji  
hotela.

obliKovanJe SKuPnoSTi, KoT Si Jo želiMo
Leto 2022 je leto volitev. Zadnje volitve v tem letu bodo lo-
kalne volitve, volitve županov in občinskih svetnikov. Kot že v 
času prejšnjih lokalnih volitvah si tudi letos v okviru Šole za 
župane želimo predvsem sodelovanja med kandidati in obča-
ni. Eden izmed glavnih poudarkov je aktiviranje prebivalcev 
pri oblikovanju skupnosti, kot si jo želimo. Glavni namen je 

vključevanje predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij (društev in zavodov) in 
drugih v programe kandidatov na letošnjih lokalnih volitvah.
Nevladne organizacije vabimo, da nam predloge, pobude, potrebe 
in ideje za izboljšanje življenja v občini sporočite čim prej. Na pod-
lagi prejetih vsebin bomo namreč oblikovali tematska izhodišča, ki 
bodo rdeča nit pogovorov in vsebin, ki jim bomo do volitev skupaj 
predstavili županskim kandidatom. Poskrbeli bomo, da bodo leto-
šnji županski kandidati prisluhnili potrebam in predlogom civilne 
družbe in imeli priložnost, da skozi pogovore in dialog svoje progra-
me oplemenitijo s svežimi projekti, novimi vsebinami, kreativnimi 
rešitvami in v mandat morda celo vstopijo z novimi partnerji iz nevladnega sektorja.
Vključujoča demokracija v nasprotju z enosmernimi političnimi kampanjami in participativno od-
ločanje v nasprotju s sestankovanjem za zaprtimi vrati ter dinamična komunikacija z javnostjo v 
nasprotju s suhoparnimi izjavami za javnost so sodobni trendi, ki vodijo v soustvarjanje skupnosti 
v kateri živimo in v demokratično družbo v pravem pomenu besede. To so sodobni trendi, ki jih 
moramo zasledovati in s tem namenom je nastala akcija Šola za župane.
Za dodatne informacije pišite na tjasa.bajc@consulta.si ali pokličite 059 927 619.

vabilo na delavniCe – SPoZnaJTe MiCroSofT  
OrOdjA ZA NEVLAdNE OrGANIZACIjE 

Sodobni digitalni pripomočki nam lajšajo naše vsakdanje 
delo in poslovanje v naših organizacijah. Ker je pomembno, 
da si tudi člani društev, zavodov in ustanov krepite znanje 
uporabe digitalnih orodij vas v okviru projekta 1,2,3 e-dru-
stvo.si vabimo na delavnice, kjer boste spoznali Microsoft 
orodja za NVO. Nevladne organizacije, tj. društva, zavodi, 
ustanove  imate možnost uporabe brezplačnega paketa 
Microsoft 365 Business Basic. Kako priti do brezplačnih pro-
gramov, pregled programov in predstavitve najbolj uporab-
nih programov za deljenje obrazcev, organiziranje dogodkov 

in sestankov preko spleta ter programov za izmenjavo dokumentov vam bomo skupaj s strokov-
njaki predstavili na delavnicah. 
19.4 2022: Delavnica – vzpostavitev okolja Office 365
Program delavnice:
• »birokracija«, torej kaj je potrebno narediti, da lahko začnemo uporabljati storitve
• pregled vseh različnih aplikacij, ki so na razpolago v okviru brezplačne naročnine za NVO
• predstavitev Microsoft Forms, orodja  za izdelavo obrazcev
21.4.2022: Delavnica – Uporaba MS Teams
Program delavnice:
• predstavitev programa za interno komunikacijo v NVO
• organiziranje klicev/dogodkov/sestankov s Teamsi
• sodelovanje v okolju MS Teams
26.4.2022 Delavnica – Izmenjava dokumentov in sodelovanje
Program delavnice:
• uporaba OneDrive za deljenje datotek
• uporaba SharePoint-a kot arhiv organizacije
Poglejte na našo spletno stran www.consulta.si kjer je predstavljena podrobna vsebina delavnic 
in povezava do prijave na delavnice. Več in informacij dobite tudi na številki 059 927 619 ali preko 
mail info@consulta.si  Tjaša BAJc, vodja projektov

ProSTovolJCi v drušTvu SožiTJe  
LITIjA IN šMArTNO

Društvo Sožitje Litija in Šmartno pomaga osebam z mo-
tnjo v duševnem razvoju in njihovim družinam v občinah 
Litija in Šmartno. Vse aktivnosti potekajo s pomočjo pro-
stovoljcev. Kot prostovoljci se lahko v dejavnosti vključu-
jejo osebe stare nad 18 let. To so študenti, upokojenci, 

nezaposleni in drugi. Večina prostovoljcev je pedagoških delavcev OŠ Litija, Podružnice s prilago-
jenim programom, ki opravijo tudi vsa dela pri katerih so potrebna strokovna znanja.
Največ težav ima društvo s pridobivanjem prostovoljcev za spremstvo članov na letovanja in 
tabore, ki jih odlično organizira Zveza Sožitje Slovenije. Tabori in letovanja potekajo po celotni 
Sloveniji, praviloma v poletnem času. So dobro organizirani in vodeni. Prostovoljec spremlja od 
enega do tri člane. Dejavnost traja navadno teden dni. Prostovoljec opravi krajše izobraževanje in 
prejme nagrado za spremstvo. Socialne programe v društvu vodi Nataša Zupan cvetežar. Ravno 
v tem času pripravlja prijave. Pokličite jo na telefon 031 581 044. 

Marjeta MLAKAR Agrež

Festival sprehodov petič 
zapored organizira Turi-
stična agencija Rajzefi-
ber. Po celotni Sloveniji 
se bodo sprehodi izvajali 
med 25. marcem in 2. 

aprilom. Kot vedno je tudi tokrat v ponudbi 
pisana paleta sprehodov in zanimivih tem 
(https://www.rajzefiber.si/slo/festivalspre-
hodov). Letos smo se festivalu priključili tudi 
Litijani. 
TIC Litija ponuja brezplačno vodenje dveh 
spodaj opisanih programov.
Pomlad se končno prebuja, z njo pa tudi čas 
aktivnega druženja z družino in prijatelji, ki 
smo ga vsi tako zelo pogrešali. Pridružite se 
nam, luštno bo!

BOGASTVO MINERALOV V RUDNIKU 
sitarjevec litija  

petek, 25. marca 2022 ob 10. uri
Rudnik Sitarjevec Litija je sodobni podzemni 
muzej, ki obiskovalcem ponuja vpogled v ra-
znolikost geološke naravne dediščine, svet 
netopirjev, pajkov in gliv, kakor tudi v boga-
stvo rudarskega izročila preko interpretaci-
je pripovedovanja rudarskih zgodb. Je eno 
najbogatejših najdišč različnih mineralov v 
evropskem in svetovnem merilu. V njem se jih 
pojavlja več kot šestdeset. Dobrodošli na po-
učnem in nepozabnem sprehodu po Izvoznem 
rovu, ki je primeren za vse obisk vseh genera-
cij in gibalno oviranih oseb. 
Čas izvedbe: ena ura 
Primerno za vreme: v vsakem vremenu
Naslov: Rudnik Sitarjevec Litija, Sitarjevška 
cesta, (N 46°03‘00.0“,E 14°49‘51.2“)
Pogoji v rudniku: v rovu je stalna tempera-
tura 10 °c in 100% vlaga, zato priporočamo 
primerno obleko in obutev.

PEŠ PO OGLARSKI DEŽELI  
sobota, 26. marca 2022  

med 9. in 19. uro
Ali ste vedeli, da se oglje kuha? Starodavna 
tradicija kuhanja oglja v oglarskih kopah se je 
na Dolah pri Litiji ohranila vse do današnjih 
dni, kar predstavlja veliko posebnost daleč 
naokrog. Od izkušenega vodnika boste izve-
deli vse o izdelavi oglarske kope in več kot 
stoletni dediščini oglarjenja na tem območju. 
Potek programa: 
•  pohod po Oglarski poti skozi gozd in travni-

ke mimo oglarskih kop in domačij; 
•  obisk Oglarske domačije Brinovec, spo-

znavanje s poklicem oglarja in dejavnostjo 
kuhanja oglja, sestavljanje oglarske kope, 
risanje z ogljem, okušanje posebnega oglar-
skega kruha (plačljivo); 

•  spust do slapu Bena in osvežitev z bistro 
vodo;

•  malica na turistični kmetiji Krjan, okušanje 
lokalnih dobrot iz krušne peči (plačljivo);

•  ogled rokodelske delavnice in spoznavanje 
ustvarjanja z lesom (plačljivo).

V primeru dežja se sprehod ne izvede.
Izhodiščno mesto: pri lovski koči v Kalu (N 
46°03‘56‘‘, E 15°01‘59‘‘)
Število udeležencev: minimalno 2
Trajanje: celodnevni izlet (10 ur) 
Dolžina poti: 12,5 km
Zahtevnost poti: pot je zahtevnejša in pri-
merna za aktivne rekreativce 
Priporočamo: udobno pohodniško obutev, 
pohodniške palice
Za oba programa je obvezna predhodna 
prijava: Mojca Hauptman, TIc Litija, Valvazor-
jev trg 10, 1270 Litija, E: info@visitlitija.si, M: 
051 312 739, FB: Visit Litija 
Se vidimo na Festivalu sprehodov 2022!

vrtnice za varovanke Doma Tisje  
in ŠMELc-a

Vabimo vas na redni zbor članov Medobčinskega društva invalidov 
občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje, ki bo  

v četrtek 25. marca 2022 ob 10. uri v Gostišču Kovač v Litiji.
Vabilo ste člani dobili skupaj z društvenimi Obvestili.
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pONUdBA USTVArjALNIH dELAVNIC drUšTVA U3 LITIjA IN šMArTNO
Društvo si zelo prizadeva za medgeneracijsko sodelovanje, zato je pred vami ponudba delavnic. 
Primerne so za druženja na prostem, v različnih prostorih, učilnicah... Veseli bi bili sodelovanja 
s KS, različnimi društvi, šolami, vrtci. Po naših bogatih izkušnjah pa je dogovor med izvajalci in 
koristniki zelo pomemben, kajti lahko dogovorimo podrobnosti in tako zadovoljimo pričakovanja 
in želje. V obliki somentorstva sodelujemo z DU Litija in njihovimi članicami ustvarjalnih delavnic.
DELAVNIcA Primerna za starost...
Furnir (slike) Vse starosti
Furnir (rože) Zahtevnejša stopnja
Rože, dekoracija (jajčna embalaža) Ni za mlajše od 6 let)
Quilling – zvijanje papirnatih ozkih trakov in izdelava različnih motivov Od 11. leta dalje
Rozeta (bedž, priponka)
za različne priložnosti Od 11. leta dalje

Izdelava papirja iz kartonske embalaže Ni za mlajše od 6 let) 
Preprosto tkanje (zapestnica) Ni za mlajše od 6 let)
Mokro filcanje - milo Vse starosti – pomoč odraslih
Dišeča punčka (blago in sivka) Vse starosti – pomoč odraslih
Slike iz kamnov – kompozicija prilepljena na podlago Vse starosti
Preprosta kaligrafija – pisanje z balsa paličicami Od 11. leta dalje
Slikanje v tehniki PIKČANJA, na steklo, papir, le, kamne... Vse starosti
Dekoracija, ovijanje različne embalaže z vrvjo, juto, čipko Od 8. leta dalje
PREPROSTI copati (kvačkanje, pletenje) Zahtevno
Oblikovanje gline Vse starosti
Darilna embalaža Od 11. leta dalje
Šivanje gumbov je lahko zabavno – v obliki rož, ribic, metuljev (po 
narisani šabloni) Osnovnošolci 1. in 2. triade

Kulturni dan (osnove knjigoveštva in zapis incialke) 9. razred (ob obravnavi P. Trubarja)
Voščilnice v različnih tehnikah Prilagodimo starosti

Opomba: Starostna meja je le priporočilo. Tu velja dogovor. Pomembno je tudi, koliko časa je na razpolago. 
Kontaktirajte nas: 051 438 236, dimec.milena@gmail.com 

Nabor delavnic pripravila: Milena DIMEc, Društvo U3 Litija in Šmartno

UVOdNE MISLI

LETO OBLETNIC NA pOLšNIkU
Občni zbori oz. zbori članov društva so pomemben sestavni del društvenega ustvar-
janja. Vsako leto je lepo slišati o dokončanih projektih, o uspešnem delu društva 
ter o skupnih načrtih za prihodnost. V prvih tednih leta smo se zbrali na treh zborih 
članov in sicer najprej člani Turističnega društva Polšnik, pa člani Kulturnega dru-
štva Pavle Voje Polšnik ter Športnega društva Polšnik. Kljub omejenim možnostim 
delovanja v letu 2021 je bilo izvedenih kar nekaj aktivnosti. Več o projektih ste 
si že ali si lahko preberete na naši spletni strani polsnik.si. Lepo se je bilo zopet 

družiti, poklepetati in delati načrte. V letošnjem letu Turistično društvo Polšnik praznuje 20 let 
delovanja. Veliko uspešnih projektov smo izpeljali v teh letih in popeljali dobro ime Polšnika v 
Evropo ter v svet. Na kratko naj omenim Abrahamov ključ srca Slovenije, prejeli smo evropsko 
nagrado, uspešno izpeljali več srečanj zakoncev iz vsega sveta v projektu Pot spoznaj, urejamo 
pohodniško pot (ob 25-letnici pohoda so bili postavljeni novi smerokazi), spletno stran, skrbimo 
za kulturno dediščino, povezujemo… Veselimo se 26. pohoda Od cerkvice do cerkvice, ki bo prvo 
junijsko nedeljo in bomo praznovali tudi letos, saj je leto več kot četrt stoletja. Kulturno društvo 
Pavle Voje Polšnik bo v jeseni praznovalo 40 let delovanja. Štirideset nepozabnih let prepevanja, 
srčnih dogodkov, ustvarjanja, druženja in prijateljstev. Pevci MoPZ Polšnik so v več kot 45 letih 
prepevali v mnogih evropskih in slovenskih krajih, Ljudske pevke in godci ohranjajo ljudsko izro-
čilo zadnjih 12 let, Mešani cerkveni zbor je lani praznoval 40 let, s svojim delom vedno navdušijo 
gledališčniki…, izdali smo 12 knjig ter 2 cd-ja (kaseta). 25. obletnico letos beleži Športno društvo 

Polšnik, ki za konec junija na-
črtuje medgeneracijski dogo-
dek na igrišču na Koprivniku. 
Člani že vrsto let aktivno so-
delujejo v občinski nogometni 
ligi ter ohranjajo bogato tradi-
cijo nogometne tekme stari: 
mladi ter turnirjev, skrbijo za 
travnato igrišče na Koprivniku, 
kjer je bila pred dvema leto-
ma urejena osvetlitev igrišča 
z reflektorji. Ampak to še ni 
vse, častitljivo 90. obletnico 
bodo julija praznovali tudi naši  
gasilci.
Torej, bogato leto praznovanj, 
druženja ter možnosti za iz-
vedbo novih projektov. Akci-
ja! Sodelujmo, povezujmo in 
ustvarjajmo! Skozi druženje 
in delo nastajajo nove vezi, ki 
nas gradijo in prinašajo nove 
izkušnje in so pomembne na 
našo osebno rast predvsem 
pa nam dajejo možnost, da 
s svojim zgledom in delom 
predajamo izkušnje na mlade 
rodove. V teh časih vsi rabimo 
vzpodbudo in obletnice dru-
štev so zagotovo pomembna 
motivacija, da zopet naredimo 
nekaj dobrega!

Mateja SLADIČ Vozelj

liTiJSKi grad - farbarJev dvoreC
zgodba Jožefa Jenka, enega zadnjih grajskih gospodov litijskega gradu  

(po zapisih in pripovedih pripravila pravnukinja Dunja Bohorič)
(Nadaljevanje iz febr. št.) Del družinskega vira pravi, da je bila rodbina gospoda Koblerja dokaj 
bogata in se tudi nosila »visoko«. Nekdo od prednikov naj bi bil celo plemenitega rodu, izhajali 
pa naj bi menda iz Švice, a zadeva ni preverjana. Od tod izvira tudi zgodba, da je gospod Kobler 
kupil litijski grad in ga kot doto podaril hčerki ob poroki z mojstrom Jožefom Jenkom. A drugi vir, 
ki ga je navajala moja mama pravi, da je gospodu Koblerju začelo primanjkovati denarja, zato je 
bil toliko bolj vesel bogatega pleskarja, ki je zaprosil 
za roko njegove hčerke Marije. Gospod Kobler je Jože-
fu oddal hčer, a je ta moral najprej kupiti litijski grad, 
imenovan tudi Thurnov dvorec iz 14. stoletja, ki je bil 
naprodaj. Dvorec so kasneje poimenovali kar po naše-
mu pleskarju Jožefu, kot »Farbarjev grad«. 
Kakorkoli, gospod Jožef se je z poročil z Marijo Kobler, 
hišo s številnimi sobami pa sta bogato opremila. Pet-
najst let mlajša žena Marija mu je rodila tri otroke: 
hčerko Amalijo, sina Ivana - večkrat zapisano tudi kot 
»Johan« in najmlajšo - Alojzijo. Amalija je zbolela že 
kot otrok, ostala je invalid in se nikoli ni poročila. Zara-
di bolezni, predvsem zaradi sočutnosti, ji je oče Jožef 
še za časa svojega življenja zapisal lastništvo dvorca. 
Amalija, ki je obsojala življenje svojega brata Ivana - ta 
je pri svojih petinšestdesetih letih dobil s svojo gospo-
dinjsko pomočnico še dva nezakonska otroka - je pred 
svojo smrtjo (1913) zapisala grad svoji sestri Alojziji, 
ne pa tudi Ivanu!
Ivanova sestra Alojzija se je poročila z Josipom Hut-
terjem, visokim cesarskim uslužbencem. Dvorec je 
kar naenkrat postal prazen, stroški pa so se kopičili. 
Za eno družino je bil nedvomno prevelik in predrag za 
vzdrževanje. Po razpoložljivih podatkih je Alojzija po 
smrti moža dvorec prodala svojemu svaku, znanemu industrijalcu, torej bratu njenega moža. 
Zakaj ta zapletenost? Verjetno so jo v to prisilili visoki stroški za vzdrževanje dvorca, v katerem 
so bili le še maloštevilni člani družine. 
Kar nekaj članov družine je že pomrlo - oče Jožef, mama Marija, hčerka Amalija, mož Alojzije... 
Moj ded Ivan se je moral zaradi sramotenja družine izseliti. Dvakratni vdovec je ob smrti svoje 
sestre Amalije imel poleg dveh otrok iz prvega zakona, še dva nezakonska otroka s svojo gospo-
dinjsko pomočnico. A Ivan svoje pomočnice ni hotel zapustiti, kot je od njega zahtevala pred 
smrtjo sestra Amalija. Zaradi tega se je moral z nujnim deležem, temu bi rekli kar »odpravnina«, 
izseliti iz dvorca, a le v bližnjo Koblerjevo hišo, torej hišo njegove mame Marije Kobler. 
Visoki stroški dvorca so bili prav gotovo razlog za iskanje najemnikov. Okoli leta 1900 se je v 
dvorec naselil gospod Peter Jereb, organist in slovenski skladatelj, ki se je priselil v Litijo in po-
stal tudi občinski uslužbenec. O pomenu skladatelja priča spominska tabla na pročelju dvorca. 
Kasneje pa so se v grad naseliti tudi drugi najemniki.
Moja mama nikoli ni govorila o žalostni usodi dvorca, v katerem se je rodila. Vedela sem le to, kar 
je bilo pridobljeno z ustnim izročilom in branje nekaterih pisem med mojo mamo in staro mamo 
ter stricem Miletom, Ivanovim sinom iz prvega zakona. Dvorec naj bi bil v lastništvu gospoda Hut-
terja in Mira Pregelj, slovenska slikarka in vnukinja Alojzije Jenko, se je sredi tridesetih let dvajse-
tega stoletja, odločila pridobiti (kupiti) dvorec nazaj. Morda obstajajo dokumenti o darovanju, ali 
pa je šlo celo za skrbništvo nad dvorcem, ki bi ga lahko nudil g. Hutter, o tem nimam podatka – je 
le predvidevanje kot sosledje dogodkov. Dejstvo je, da slikarka in moja »mrzla teta« Mira prav 
gotov ni imela denarja za odkup dvorca, saj takrat ni bila prav znana slikarka. 

(Nadaljevanje v naslednji št.)

prOGrAM dELA SVETA Mp V OBdOBjU 1. 1. 2022 – 30. 4. 2022

Edina slika prvotne družine Jožefa Jenka, ki je 
kupil grad. Stojita oče Jožef, sin Ivan, spodaj 
levo Alojzija, desno Amalija, v sredi sedi mama 
Marija. roj. Kobler

"Ob enkratnem nakupu treh  
storitev, vam najcenejšo  

podarimo."
AkcijA velja v mesecu mArcu in Aprilu.

  NEGA OBRAZA
  OBLIKOVANJE TELESA
  MASAŽE
  MANIKURA IN PEDIKURA
  GELIRANI NOHTI
  DARILNI BONI
NAROČANJE NA 030 33 44 33

Delavni čas od ponedeljka do petka  
po dogovoru

www.dotiki-lepote.si

Člani Sveta za Medgeneracijsko 
povezovanje v Občini Litija smo 
se že ob imenovanju v Svet 
zavedali, da smo glede nalog 
Sveta pred zelo pomembno in 
odgovorno preizkušnjo. Kako 

poiskati najbolj primerne oblike in načine, 
da bi pri ljudeh vzpodbudili zaupanje in 
interes za koristno ter učinkovito sodelovanje 
pri reševanju materialnih in socialnih stisk 
posameznikov in družin. 
Pri tem je potrebno biti potrpežljiv, vztrajen in 
predvsem dojemljiv na predloge in pobude-že-
lje, še posebej starejših, težje bolnih in invali-
dnih oseb.
Pridobiti zaupanje in medsebojno spoštovanje 
je prvi pogoj za učinkovito reševanje vsako-
dnevnih stisk in težav posameznikov ter družin, 
ki so socialno in materialno ogrožene.
Naslov te publikacije »Povezujemo, sprejema-
mo, dajemo in se bogatimo« nam da misliti, 
kako pomembna so posamezna dejanja v ži-
vljenju posameznika za dvig tega življenja.

Povezujemo. Že od nekdaj so se ljudje pove-
zovali na vseh področjih življenja in skupaj lažje 
premagovali vsakodnevne težave. V okviru dru-
žine in širše skupnosti so se družili ob praznova-
njih in tudi takrat ko se je iztekla življenjska pot. 
Skozi čas so se zgodile velike spremembe. Mar-
sikaj je prinesel tehničnih napredek, še več pa 
družbene spremembe, ki so v ospredje postavile 
individualizem, ki pogosto prehaja v egoizem.
Medsebojno povezovanje nam daje občutek 
vrednosti in varnosti. Vedno lahko kaj ponudi-
mo drugemu in vedno je kaj kar potrebujemo 

ne glede na leta. Zato ne pozabimo, povezova-
nje nas krepi.
Sprejemamo. Življenje je polno neznank. Ne-
katere so prijetne, nekatere manj prijetne. Spo-
sobnost človeka, praviloma v vseh starostnih 
obdobjih je, da jih sprejema in skuša prilagoditi 
svojim občutkom. To največkrat ni lahko, je pa 
želja človeka, da življenje primerno uravnava 
tako, da se s svojimi dosežki in spoznanji skrbi 
za osebno rast. 
Človek mora sprejemati okolje in ljudi v njem 
z razumevanjem ne glede na raso, socialni 
položaj in na njegovo osebnost. To ni vedno 
preprosto, je pa odvisno od posameznikove 
volje in njegove pripravljenosti sprejemanja 
vsakodnevnih dogodkov ter reševanja le teh. 
Človek mora iskati oblike in načine sprejema-
nja ter povezovanja z drugimi.
Dajemo. Rezultat povezovanja in sprejemanja 
nam daje možnost, da se družimo z drugimi iz 
različnih generacij. Vključujemo se v različne 
interesne dejavnosti in si tako poiščemo pot iz 
osamljenosti. S tem človek kvalitetno izrablja 
svoj prosti čas in s svojimi dejanji navdušuje 
tudi druge.
Širok izbor interesnih področij daje možnost, 
da si vsak lahko izbere področje dejavnosti, 
v katerem bo užival in se družil z drugimi. S 
prenašanjem znanja iz generacije na generacijo 
nam daje možnost, da ohranjamo kulturno 
dediščino in krepimo medgeneracijsko 
povezovanje.
Bogatimo tako sebe kot druge. Ko ljudje sode-
lujemo med seboj, se povezujemo ne le znotraj 
svoje generacije ampak tudi z drugimi. S tem se 
sprejemamo in učimo drug od drugega ter da-
jemo marsikaj – tako znanja, izkušnje kot tudi 
potrditve in spodbude – drugim in sebi samemu. 
Bogatenje je rezultat medgeneracijskega sode-
lovanja, deležna ga je vsaka vključena generaci-
ja. Vsi lahko tako dajemo kot sprejemamo. 
Človek je socialno bitje, ki za svoje psihofizično 
zdravje in dobro počutje potrebuje stik z drugo 
osebo. Človek potrebuje tako dotik kot tudi 
zavedanje, da je nekomu mar zanj. 
V povezovanju, sprejemanju, dajanju in bogate-
nju drug drugega je bistvo medgeneracijskega 
povezovanja.

Karlo LEMUT, predsednik 
Svet za medgeneracijsko povezovanje

1.  koordinacija med zavodi, društvi in organiza-
cijami za pomoč pri materialnih in socialnih 
stiskah (razgovor s cSD in ZD)

2.  ugotoviti interes OŠ in KS pri medgenera-
cijskem sodelovanju (ustvarjalne delavnice, 
zdravstvena predavanja, sprehodi itd.)

3.  obravnava in sprejem poročila o delu in reali-
zaciji finančnega načrta sveta MP 2021

4.  priprava razstave sveta MP o delovanju 
2020 in 2021

5.  javna predstavitev zgibanke o prostovoljstvu 
in publikacije Pot iz osamljenosti

6.  izvedba odpovedanih predstav za otroke iz 
leta 2021

7.  pogovor z udeleženci okrogle mize o prosto-
voljstvu

8.  priprava publikacije »Povezujemo, sprejema-
mo, dajemo in se bogatimo« ter imenovanje 
uredniškega odbora

  9.  imenovanje odbora za pripravo medgene-
racijskega piknika

10.  ponovno izpostaviti vprašanje glede odpra-
ve ovir za gibalno ovirane

11.  ugotovitev stanja, pogojev in potreb dnev-
nega varstva starejših v sodelovanju z  
Domom Tisje in patronažno službo

12.  ogled dveh medgeneracijskih centrov v 
drugih občinah

13.  preučitev možnosti dodatnih oblik sodelo-
vanja za popestritev življenja stanovalcev 
Doma Tisje

14.  dve seji sveta MP in ena seja kolegija pred-
sednika sveta MP

15.  seznanjanje javnosti z aktivnostmi sveta  
MP

Karlo LEMUT, 
predsednik sveta MP
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griČKove oliMPiJSKe igre
Gibanje je v predšolskem obdobju zelo pomembno za razvoj otrok. V vrtcu se 
trudimo otrokom približati gibalne dejavnosti. Ob tem uživajo in so aktivni. Za 
njihovo zanimanje se trudimo z uporabo 
različnih rekvizitov, zraven vedno vpletemo 
še domišljijsko zgodbo …
Ena izmed motivacij so nedavno zaključene 

olimpijske igre. To je tema, ki omogoča doseganje ciljev 
na več področjih vrtčevskega kurikula. Otroci so preko igre 
spoznali olimpijske simbole, pomen olimpijskega znaka. 

Znajo našteti 
zimske špor-
te in jih gibal-
no ponazoriti. 
Naštejejo opremo, ki jo športniki potrebujejo za po-
samezen šport in jo ustrezno razvrstijo s pomočjo 
drevesnega diagrama. Otroci, ki jih šport zelo zani-
ma, znajo poimenovati slovenske športnike, pred-
vsem skakalce, vsi pa vedo, koliko medalj je dobila 
Slovenija. 
Preko igre so se seznanili s celinami in njihovimi 
prepoznavnimi značilnostmi. Na tla v igralnici smo z 
barvnim lepilnim trakom oblikovali posamezne celi-

ne. Postavili smo tudi mesto in letališče, ki je omogočal let na posamezne celine. Med otroki se je 
razvijala prijetna igra z vlogami in zanimiva komunikacija. Več pozornosti smo namenili Sloveniji. 
Spoznali so slovensko zastavo, pomen grba in slovensko himno. Poznajo bonton ob poslušanju 
himne.
Za boljšo predstavo, kako zares potekajo olimpijske igre, so si ogledali risani film -Smrkci in 
olimpijske igre. Sledila je slavnostna otvoritev Gričkovih olimpijskih iger, z izbiro maskote, po-
dajo olimpijske bakle in prižigom ognja ter dvig olimpijske zastave. Naš moto je bil »Važno je 
sodelovati, ne samo zmagati.« Otroci so se poskusili v več različnih igrah spretnosti, bili so zelo 
aktivni, spoznali so pravi športni duh. Zelo dobri so bili tako v vlogi športnikov kot tudi navijačev. 
Po večdnevnih športnih igrah je sledila slavnostna podelitev medalj in zaključek iger z ugašanjem 
ognja ter spust zastave. Za otroke je bila to nedvomno izkušnja, ki se je bodo še nekaj časa spo-
minjali. Renata MLINAR

gregorČKi v TaČKu
Z otroki smo opazovali slikopis značilnosti meseca marca. Otroci so opazili predvsem, da je na 
sliki veliko »ptičkov, ki se kljunčkajo«. Ugotavljali smo, da se ptički ženijo, da si iščejo partnerja s 
katerim bodo zgradili gnezdo in imeli mladičke. Tema se je kar sama popeljala naprej v prebuja-
nje pomladi, različne 
živalske in človeške 
družine, ter Gregor-
jevo.
»Gregorjevo je pra-
znik, ki se praznuje 
12. marca, na god sv. 
Gregorja. Šega ima 
korenine v predkr-
ščanski dobi, vendar 
se je pri ljudeh uve-
ljavilo prepričanje, da 
predstavlja prihod po-
mladi, saj se je po starem koledarju praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del dneva 
postal daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na Gorenjskem, 
prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu se na ta dan ‘ptički ženijo’, zato je pra-
znik povezan tudi z zaljubljenci.« (vir: Wikipedia)
Zaposlene v Tačku smo prišle do ideje, da bi poskusili nekaj novega. Ker v naši enoti še nikoli 
nismo spuščali gregorčkov oz. plovil z lučkami ob tem prazniku, smo se odločile, da to združimo 
s prvim pokoronskim srečanjem v živo.

Pozitivno nas je preseneti-
la velika udeležba družin in 
njihova izvirnost in ustvar-
jalnost ob izdelavi plovil. Ob 
sproščenem klepetu smo se 
odpravili na krajšo pot do 
brega reke Save. Malo nam je 
sicer ponagajal močan veter, 
ampak vseeno smo bolj ali 
manj uspešno izpluli ladjice 
in se ob tem dobro nasme-
jali. Sicer nam lučk ni uspe-
lo obdržati prižganih, ampak 
vseeno verjamemo, da smo 
simbolično pomagali naravi 
pri iskanju moči za novo ro-
jevanje v pričakovanju samih 
lepih, pozitivnih stvari.
Prepričana sem, da lahko v 
imenu vseh udeležencev po-
trdim, da nam je po 2 dolgih 
letih uvod v ponovna druženja 
v takšni obliki dobro uspel. 
Veselimo se ponovnega sre-
čanja!

Polona ŠINKOVEc

VRTEC LITIJA

VrNILE SO SE MAškArE
Na pustno soboto je ponovno oživel pustni 
običaj v naših krajih. Datum pusta se letno 
spreminja glede na datum praznika veli-
ke noči in letos je segel že v 1. marec. Po 
premoru zaradi epidemije so se ponovno 
vrnile maškare. Joj, kako smo se jih raz-
veselili. Ta krajevna posebnost, ko otroci 
in odrasli hodijo od hiše do hiše, zapojo in 
odganjajo zimo, je del naše tradicije. Obo-
gatijo sobotni vsakdan, prinesejo radost, 
ko v brezbrižni norčavosti nosijo bogato 
sporočilo vaškega kraja. Obiskujejo kraja-
ne, odganjajo zle duhove, prinašajo smeh. 
Res je, da so to manjše, pretežno otroške 
skupine, pa vendar tudi starši poskrbijo 
za veselje. Svoj čas namenijo otrokom, jih uredijo, mnogokrat pa tudi sami oblečejo kostume. 
Kaj ni to nekaj lepega? Mi domačini jih z veseljem sprejmemo in jih malenkostno nagradimo, 
letos še posebej, ker nam od-
ganjajo virus. Pust, krivih, a 
veselih ust. 
 Jožica VRTAČNIK

KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI

krALj rEkE SAVE
Dolgoletni član Ribiške družine Litija in dolgoletni gospodar družine Anton Kokot 
je doživel poseben ulov. Pred več kot desetimi leti je vlagal sulce v Savo, ker jih 
ni bilo več. Včasih jih je bilo v Savi veliko in želja družine je bila, da se obdrži.
Vrsto let je Anton lovil sulca. Zanj je imel pripravljen poseben prostor v svojem 
domu. Vsako leto od 1. novembra, do 14. februarja 
je lovna doba za sulca. V tem času je Anton lovil, po 
vseh pravilih, skupaj z ribiškim prijateljem. Pri lovu 
sulca morata biti prisotna dva ribiča.

V soboto, 12. februarja 2022 se je ponovno odpravil na ribolov. Loviti 
je šel na levi in desni breg reke Save, v območju mesta Litija. Z njim 
je lovil Slavko Šinkovec (Tubertini). 
Šla sta od tolmuna do tolmuna, kjer 
naj bi sulec bil.
Pri drugem metu je sulec zagrabil 
silikonsko vabo. Anton ga je takoj 
zategnil. Na pomoč mu je priskočil 
Slavko. S skupnimi močmi sta sulca 
potegnila ven. Dogodek je bil res 
adrenalinski. Anton se je odločil, da 
bo ribo vzel, saj je bila samica sulca 

stara več kot deset let. Riba, kraljica je bila težka 12,62 kg in dolga 
104 cm. Poseben prostor v Antonovem domu se bo zapolnil. 
Več ribičev je prišlo na ogled in sledilo je praznovanje. 
Iskrene čestitke! Dore MLAKAR

NOVO VOdSTVO 
v ribišKi družini liTiJa

V petek, 25.2.2022, so imeli v Ribiški družini Litija redni, letni občni 
zbor. Sprejeli so poročilo za preteklo leto in program za leto 2022. 
Zadali so si vrsto zanimivih nalog. Izvolili so novo vodstvo. Novi pred-
sednik je Aleksander Jančič. Imenovali so dva častna člana. To sta 
Metod Pavlica in Rado Krhlikar, ki sta odigrala pomembno vlogo v Ri-
biški družini Litija. Ob zakuski, klepetu in ob igranju ter petju njihovega 
člana Mira Koširja, so večer prijetno zaključili. Dore MLAKAR

SPOŠTOVANI OBČANI!
vljudno vas vabimo na pečene postrvi, ki bodo na veliki petek, 

dne 15. 4. od 9.00 ure dalje v Ribiškem domu Litija.

VABILO
Predšolski otroci in učenci prve in dru-
ge triade OŠ so povabljeni na dve lut-
kovni predstavi Picko in Packo in dve 
gledališki predstavi Motovilčica.
Predstave bodo v dvorani Kulturne-
ga centra Litija v ponedeljek, 11. 4. 

2022, ob 9.00 in 10.30 uri, ter v torek, 12. 4. 2022, 
ob 9.00 in 10.30 uri. 
Predstave organizira Svet za medgeneracijsko povezo-
vanje Občine Litija.

VABILO NA 17. pOHOd pO 
jABLANIškI pOTI 

2. april 2022
V soboto 2. aprila 2022 vas vabimo v srce Slovenije na 
tokrat že 17. POHOD PO JABLANIŠKI POTI, ki ga organizira Društvo za 

razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline (Šmartno pri Litiji). Na pohod ste vabljeni vsi že utrjeni 
pohodniki, kot tudi pohodniki začetniki, saj naša krožna 
pot ni zahtevna. 
Pohod po Jablaniški poti je dolg 16 km, s tem, da prema-
gamo 450 m višinske razlike. Pohodniki pot opravite v 
4-ih do 5-ih urah, Postanki pri domačinih, kjer se boste 
lahko okrepčali in čudovit razgled, pa vam pot lahko tudi 
malo podaljšajo.
Start bo pri gasilskem domu v Zg. Jablanici med 
7:00 in 10:00 uro, kjer boste potrdili kontrolni karton-
ček in si postregli s tradicionalnim jablaniškim zajtrkom. 
Pohod se bo zaključil z kulturno – zabavnim programom v Gradišču pri Litiji s pričetkom ob 13:00.
Organizatorji bomo poskrbeli za avtobusni prevoz iz Litije: Ob 7:55 Železniška postaja, 
8:00 športna dvorana Litija, 8:05 Uvoz na Breg (Tenetiše-Pr‘Pleskovcu). Organiziran bo tudi pre-
voz iz prireditvenega prostora (Gradišče pri Litiji) od 14:00 dalje. Za več informacij si oglejte 
www.laz.si, FB stran Društva Laz ali pokličite, 051 312 739.

(Nadaljevanje s 1. str)
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

naTeČaJ du liTiJa
MOJ NAJLJUBŠI RECEPT, napisan z roko

V mesecu januarju je bil na po-
budo DRUŠTVA RAD PIŠEM Z 
ROKO organiziran teden pisanja 
z roko za vse starostne skupine. 
Prav zaradi te pobude smo pri-
šli v našem društvu do ideje, da 

tej akciji sledimo, čeprav nekoliko kasneje in 
opredelimo vsebino, ki bo našim članom blizu 
in ne bo
zahtevala veliko razmišljanja. Prav vsi kuhamo, 
največ seveda ženski spol, a so med nami tudi 
mojstri kuhalnice. Odločili smo se, da pova-
bimo vse naše člane k sodelovanju, saj je 
pisanje z roko izvirna človekova aktivnost in 
pomembna spretnost, ki se tako kot kuhanje 
in vsaka druga dejavnost, razvija z vajo. V na-
ših letih, resnici na ljubo, z roko pišemo še 
zelo malo. Morda zato, ker največkrat nimamo 
komu pisati oziroma smo „prekomot“ in vse 
želene stike ohranjamo preko telefona. Mnogi, 
vešči računalnika, pa tudi za voščilnice in pi-
sma uporabimo sodobno tehnologijo. 
Zato drage članice in člani društva DU Litija, 
vključite se v naš NATEČAJ, ki bo trajal do 
konca aprila. Recept, ki vam je najljubši, 
napišite čitljivo, z vašim rokopisom in sicer 
na list formata A5 (polovica pole normalnega 
A4 papirja) tako, da pustite 2 cm roba na vseh 
straneh lista. Recept lahko vsebuje predjed, 
glavno jed, solate, sladice, skratka vse, kar radi 
pripravljate in bo koristno tudi za ostale. Vse 
prispevke bomo izdali v obliki rokopisa v knjiži-
ci. Zelo zaželeno pa je, da svoj izdelek tudi fo-
tografirate. Vaš recept, kjer naj bo opisan tudi 
potek priprave, lahko vključno s sliko obsega 
največ dve strani.
Zaželeno je, da svoje sodelovanje prijavite v 
naše društvo, preden se lotite pisanja, bodisi 
po telefonu ali da se oglasite osebno, posebno, 
če vam kaj v zgoraj napisanem ni jasno. Hkrati 
nam boste zaupali tudi vsebino vašega recepta 
in to z namenom, da se recepti nebi ponavljali.
RAZMISLITE IN PRISTOPITE. VAŠEGA SODE-
LOVANJA BOMO ZELO VESELI!

ZGOdILO SE jE
ponovno na pevskih vajah

Ko je sredi februarja 2022 vlada pričela s spro-
ščanjem ukrepov, sem takoj pomislila: »Čim 
prej na pevske vaje!« Nemudoma sem vzela v 
roke koledar in začela razmišljati, kdaj začeti, 
kje, kako, saj je bil čas brez pevskih vaj res 
dolg.
Malo sem še počakala, da so bile sprostitve res 
potrjene, in potem – akcija. Pevce sem kar prek 
SMS-a obvestila, da se bodo pevske vaje zače-

le 1. marca. Najprej sem se vprašala: »Kje imeti 
vaje?« Pevska soba v Društvu upokojencev je 
namreč premajhna, da bi lahko upoštevali še 
zadnje ukrepe NIJZ-ja. Poklicala sem vodjo 
muzeja v Litiji in jo seznanila s problemom. Za-
nimalo me je, če imamo lahko vaje v muzeju. 
Takoj je pritrdila in prvo veliko vprašanje je bilo 
ugodno rešeno. Pred začetkom vaj sem se še 
osebno dobila z gospo Verico, da sva dorekli 
vse podrobnosti. 
Dva dni pred začetkom vaj sem vse pevce po-
novno obvestila, da bomo začeli 1. marca ob 
17. uri v muzeju. Pred vajo sem iz prostorov 
društva odnesla vse mape in klaviaturo, da so 
bili pogoji na novi lokaciji enaki kot v pevski 
sobi. In tako se je začelo. Vsi smo komaj ča-
kali, da se vidimo, saj se z nekaterimi v času 
premora sploh nismo srečali. Vsak posameznik 
je izražal veselje ob prihodu na ponovne vaje. 
Naše pevske vrste je obogatila ena nova pev-
ka in upam, da bo pristopila še kakšna. Tudi 
moški, predvsem basi, so vljudno vabljeni, da 
se nam pridružijo. Na prvih vajah resda nismo 
bili vsi. Četudi smo upokojenci, imamo včasih 
kakšne obveznosti, ki se ne morejo premakniti 
na drug termin. Trenutno število pevcev je 27. 
Začeli smo torej na pustni torek, seveda dobre 
volje. Seznanila sem jih z nastopi, ki nas že ča-
kajo: prireditev za stanovalce Šmelca, Občni 
zbor društva, Geoss, Slavnostna akademija ob 
70-letnici društva. Zapeli smo pesmi, ki pred-
stavljajo naš »železni repertoar«. Vsi smo ugo-
tovili, da je bil premor predolg. Vsak je pel po 
svojih zmožnostih, glas pa kar ni in ni hotel iz 
grla. Ampak mi smo optimisti. Vaje bodo en-
krat ali po potrebi dvakrat tedensko in tako se 
bo, v to smo prepričani, pevska kondicija spet 
vrnila. 

Motivirani in v pričakovanju nastopov, ki nas 
čakajo, z novo energijo stopamo v pomladne 
mesece.  Marjana KOLAR, zborovodkinja

ZGOdILO SE BO
pohodi: 09.4. - Kurešček; 23.4. - Brestovec 
– Grad ob Soči

pOpOLdANSkO pOTEpANjE pO GABrOVkI
Na popoldanskem potepanju po Gabrovki smo se zbrali v soboto, 5. 3. 2022. Začeli smo ga s 
pozdravnim prigrizkom in toplimi napitki, ki so jih pripravile članice Društva podeželskih žena 
Gabrovka. Poveljnik PGD Gabrovka pa nas je sprejel v gasilskem muzeju. 
Po ogledu smo šli na potep.
Od gasilskega doma v Gabrovki smo pot nadaljevali 
navkreber in se po makedamski cesti podali levo 
proti Moravško Goro. V zavetju dreves smo poslu-
šali bučanje vetra in ujeli kar nekaj lepih razgledov 
v okolici. V Moravški Gori smo se zaustavili v ener-
gijskem centru sv. Antona. Pot smo nadaljevali po 
makedamski cesti skozi gozd. Vmes smo srečali 
„medveda na kolesu“ (za popestritev so pohodniki 
spoznali bans o medvedu) in se ob tem pogovorili 
o živežu v okoliških gozdovih. Nato smo pot nada-
ljevali po asfaltni cesti nazaj proti Gabrovki. Vmes 
smo se razgledali še po Moravški dolini, spoznali 
nekaj znamenitosti, anekdot in zgodbic. Ozrli smo se tudi na Vodice, ujeli enega najlepših pa-
noramskih pogledov na Gabrovko in na Klancu pri »Pekovemu Pepiju« zavili v dolino nazaj proti 
gasilskemu domu. Tam smo ob fotografijah spoznali še cerkev sv. Pavla v Podpeči, ki v svoji no-
tranjosti skriva čudovite freske iz začetka 15. stoletja. Pogledali smo si nekaj fotografij preteklih 
prireditev »Gabrovka, tu sem doma« ter spoznali tudi »Resn‘kovo kaščo« in »Lovšetov mlin«. Sledi-
la je degustacijo treh vrst slastnih potic (orehova, skutna in potratna) vrlih žena iz DPŽ Gabrovka.
Triurno potepanje se je zaključilo z nasmehi na obrazu in z mislijo na drugo soboto v juniju, ko 
se bomo podali po celotni trasi »Antonovega pohoda« in poskusili še katero od potic, ki bodo 
sodelovale na »Festivalu potic« v Gabrovki. Po dveh letih premora letos upamo na 12. prireditev 
»Gabrovka, tu sem doma«. 

pOGLEd NAZAj, pOGLEd NAprEj

ZaČeTeK novega KoledarSKega leTa na giMnaZiJi liTiJa
Šolsko leto se je prevesilo v drugo polovico, na naši gimnaziji pa je že precej spo-
mladansko vzdušje, kar lahko opazimo na naši galeriji, kjer so dijaki tretjega letni-
ka, nadobudni vrtičkarji, posejali semena in že občudujejo, kako uspevajo sadike 
paprike, zelja in drugih povrtnin.
Sadimo tudi znanje, in sicer smo za ljubitelje anime (japonskih animiranih filmov) 

organizirali kratek tečaj japonščine, ki ga je vodila študentka magistrskega študija japonščine in 
angleškega jezika Laura Barovič Božjak. Na šoli potekajo intenzivne priprave na državna tekmo-
vanja iz različnih predmetnih področjih, katerih velika večina se v letošnjem šolskem letu izvaja v 
živo kot v starih dobrih časih.
Za osnovnošolce smo februarja pripravili informativna dneva, kjer smo predstavili svoje delo, 
pridružili pa so se nam tudi bivši dijaki, zdaj študentje, in delili svoje izkušnje. Ker so informativni 
dnevi zaradi ukrepov potekali na daljavo, smo bodočim dijakom, ki se niso zadovoljili z virtualnim 
sprehodom po naši šoli, omogočili ogled v živo, ki smo ga izvedli v času zimskih počitnic.
Naši dijaki z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v Ukrajini. Veseli nas, da je iz njihovih vrst pri-
šla pobuda za pomoč v obliki zbiralne akcije, in Gimnazija Litija se bo v humanitarno delo dejavno 
vključila v sodelovanju z OZ Rdečega križa Litija. Mateja GOLOUh

dan SPoMina na žrTve holoKavSTa
Ob 27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, so se v Muzeju novejše 
zgodovine Slovenije v Ljubljani zvrstili številni dogodki. Mnogi izmed njih so se zaradi zaostrenih 
epidemioloških razmer preselili na platformo ZOOM.
Dnevu spomina so se pridružili tudi dijaki 2. letnikov, ki so se udeležili pričevanja preživelega ta-
boriščnika. Z našimi dijaki je svojo zgodbo delil danes 94. letni Dušan Stefančič, ki je kot najstnik 
preživel strahote kar šestih koncentracijskih taborišč: Dachau, St. Marie aux Mines, Natzweiler, 
Mauthausen, Gusen I in Gusen II. Dijaki so z zanimanjem prisluhnili osebni izkušnji tega temnega 
poglavja evropske zgodovine. Mateja GOLOUH, prof.

AkTIVIrAjMO SE!
S koncem februarja smo se na Izobra-
ževalnem centru Geoss d.o.o. poslo-
vili že od 4. skupine programa soci-
alne aktivacije Točka SoDELOVANJA. 
Utrinke smo strnili v zaključnem do-

godku na gradu Bogenšperk, ki smo ga poimeno-
vali Pogled naprej. Na dogodku so se udeleženci, 
med drugim, predstavili z avtorsko fotografsko raz-
stavo. Novim izzivom naproti odhajajo polni vtisov, 
z okrepljenim znanjem in pridobljenimi novimi ve-
ščinami. Nova pot pa je tudi pred 5. skupino. Prvega marca se je namreč začel program za nove 
udeležence, ki so že polno aktivni. Na prvem srečanju jih je prijazno pozdravila podžupanja Lijana 
Lovše in že v prvem tednu so spoznali nekaj predstavnikov lokalnih organizacij. Odpravili so se v 
knjižnico Litija, se ustavili na TIc-u in teden zaključili v kulturnem vzdušju Mestnega muzeja Litija. 
Medsebojno spoznava-
nje, spoznavanje sebe in 
spoznavanje predvsem 
lokalnih organizacij so 
teme, ki udeležence 
spremljajo v prvem me-
secu. Ni še prepozno za 
vključitev, zato vse zain-
teresirane, ki ste brez-
poselni, vabimo k vpisu 
v program socialne akti-
vacije v 5. skupino Točke 
SoDELOVANJA.
Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.

Jasmina HLAJ, Ic Geoss

•  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

Popoldansko potepanje po 
Gabrovki sem v sodelova-
nju z DPŽ Gabrovka in PGD 
Gabrovka pripravila in vodi-
la lokalna turistična vodni-
ca Karmen Čarman, v delu 
programa pa je sodelovala 
tudi lokalna turistična vo-
dnica Vilma Kante.
Obe vas vabiva, da se nam 
še kdaj pridružite v Ga-
brovki in okoliških krajih, 
ki skrivajo množico čudo-
vitih turističnih biserov, ki 
jih je vredno spoznati.

Avtorica besedila:  
Karmen ČARMAN
Avtor fotografije:  
Tomaž ČARMAN

Na društvu je v četrtek 
3. marca potekal re-
dni letni zbor članic 
in članov. Sprejeli smo 
vsebinsko poročilo leta 

2021 in se tako ponovno ozrli nazaj med šte-
vilne aktivnosti, uspehe in sodelovanja, ki se 
večinoma nadaljujejo tudi v 2022!
V lanskem letu zagotovo izstopa projekt #list 
Litijski inkubator za skupnost in trajnost, ki 
je bil financiran s strani Ministrstva za javno 
upravo in v okviru katerega smo v Litiji Lojtra, 
Kliše in Knof odprli skupnostni prostor in po-
nudili bogat program s področja trajnostnega 
razvoja, partnerji Knof pa tudi prvo trgovino z 
izdelki za ponovno uporabo. Konec leta 2021 
smo skupnostni prostor in društvene prostore 
na žalost izgubili, ker je stavbo kupil zaseben 
lastnik. Ohranili pa smo srečanja partnerjev in 
skupno načrtovanje aktivnosti izven prejšnjih 
skupnostnih prostorov. Najbolj odmevni dogo-
dek leta 2021 je bil zagotovo Festival trajno-
sti, ki ga bomo z lokalnimi partnerji soustvarja-
li tudi v letu 2022. 
V sklopu projekta Skupnosti, ki podpirajo 
mlade smo v partnerstvu z osnovno šolo Gra-
dec oblikovali kompetenčni model za aktivira-
nega najstnika. Projekt se nadaljuje tudi v letu 
2022.
Nadaljujemo s projektom Nazaj k naravi in 
številnimi pomladnimi in poletnimi aktivnostmi, 
ki se bodo zgodile v naravi (mednarodni delov-
ni tabor, vikend oddiha, izobraževalne delavni-
ce,...).
Nadaljujemo tudi s sodelovanjem na projektu 
Aromaterapija in zelišča za zdravje in vi-
talnost domačega okolja. V partnerstvo nas 
je povabila zeliščna kmetija Hanuman, smo v 
procesu pridobitve NPK iz aromaterapije (3 čla-

nice društva), vzpostavitve zeliščnih gredic na 
našem skupnostnem vrtu in načrtujemo orga-
nizacijo vikenda aromaterapije.
Letos se zaključuje strateško partnerstvo pu-
stolovski pristop k globalnemu učenju. V 
sklopu projekta sta bili izvedeni dve usposa-
bljanji in oblikovani številni novi scenariji za 
uporabo metodologije v formalnem in nefor-
malnem učenju.
Konec leta 2021 smo začeli z izvajanjem stra-
teškega partnerstva Podpornik, ki naslavlja 
duševno zdravje mladih.
Veseli nas, da smo lahko tako aktivno vključeni 
v lokalno dogajanje, sodelujemo pri snovanju 
strategije za mlade, predsednik društva Lojtra 
je tudi član Komisije za mladinska vprašanja. 
Nadaljujemo z izvedbo delavnic aktivnega dr-
žavljanstva na OŠ Gradec, akcijami na skupno-
stnem vrtu in se veselimo prihodnjih skupnih 
zgodb v lokalnem okolju in širše. Zahvaljujoč 
pridobitvi Erasmus+ Akreditacije na področju 
mladine bo letos še bogatejši tudi naš program 
mednarodnih usposabljanj in izmenjav. Veči-
no bomo izvedli v naravi, saj želimo še naprej 
krepiti potencial naravnega okolja za učenje 
raznovrstnih veščin.
Bi želel/a biti obveščen/a o naših aktivnostih? 
Piši nam na tina@drustvolojtra.si oz. spremljaj 
naš FB profil: https://www.facebook.com/loj-
tradrustvo. 
Projekta Nazaj k naravi in Aromaterapija in zeli-
šča za zdravje in vitalnost domačega okolja so-
financirata Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
RS 2014–2020.
Zgoraj omenjena strateška partnerstva in med-
narodne izmenjave ter usposabljanja financira 
program Erasmus+ Mladi v akciji.
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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, 
sklepom in mišicam pa vrnil zdravo in mladostno prožnost. Veliko ljudi se zaradi hitrega tempa 
življenja, nepravilnih prehranjevalnih navad, kajenja in uživanja 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. Osiromašena ter nezdrava 
prehrana, vsakdanje skrbi, hiter tempo življenja, premalo gibanja so 
razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. S tem name-
nom smo se v slovenskem podjetju Pure Innovation odločili, da vam 
pomagamo in svetujemo na poti do boljšega počutja. Z ekipo slo-
venskih strokovnjakov smo uspeli razviti prvo svetovno inovacijsko 
formulo na osnovi DRENA. Tudi če težav s sklepi, mišicami in kožo 
še nimate vam svetujemo, da si ta članek preberete do konca.
Ekipa slovenskih strokovnjakov je na podlagi dolgoletnih izkušenj 
razvila prvo svetovno inovativno formulo za 
težave s kožo Pure Touch in formulo za vse 
težave povezane bolečinami v sklepih in 
mišicah Pure Move. 
Spregovorili smo z magistrom farmacije in le-
karništva z večletnimi izkušnjami, gospodom 
Janezom Erčuljem, koncesionarjem lekarne 
pri Kranjskem Orlu.

Predstavil nam je težave in rešitve pri bolečinah v hrbtenici, križu, bolečih 
in utrujenih nogah in številnih drugih težavah. 
Kot navaja mag.farm. Erčulj, so težave bolečih sklepov in mišic značilne za ljudi po 40. letu sta-
rosti, z leti pa se še poslabšujejo. Po 50. letu se skoraj vsakemu prične pojavljati mravlinčenje 
v rokah in nogah, težave s hrbtenico, bolečine v ledvenem delu in bolečine zaradi karpalnega 

kanala.
Ponoči pogosto prihaja do situacije, da zaradi bolečine ne moremo za-
spati, ali pa se zbujamo zaradi okorelosti sklepov in krčev. Mag.farm. 
Erčulj pojasnjuje, da je po raziskavah že skoraj 60 % odraslih zaradi 
slabše cirkulacije, doživelo nenadno bolečino kot je otrdel vrat,
bolečina v nogah, zakrčene mišice, bolečina v križu itd. Večina bolečin 
ne predstavlja nevarnosti za zdravje. Po besedah mag.farm. Erčulja, pri 
90 % ljudeh bolečina mine v dveh do treh tednih. Pomembno pa je, da 
akutno stanje ustrezno lajšamo, saj s tem zmanjšamo možnost da se 
bolečina ponovno pojavi in da se razvijejo kronične bolečine. Ker je pri 
akutni bolečini pogosto prisotno tudi vnetje se priporoča, da se takšna 

stanja po možnosti lajša tudi z naravnimi kremami, ki so po besedah mag.farm. Erčulja posebej 
izdelane za vtiranje v kožo. Uporabljajo se za lajšanje bolečine, zmanjševanje vnetja in otekline 
pri bolečih stanjih, ki prizadenejo sklepe in mišice. Vsebujejo naravne minerale in vitamine, ki 
ponujajo celostno naravno podporo pri reševanju akutnih stanj.
Iz tega sledi, da kot pomoč pri naštetih težavah nujno potrebujemo kremo z okluzivnim delovan-
jem, naravnega izvora z vsebnostjo mineralov in vitaminov. Vse to pa vsebuje izdelek, ki vam 
ga predstavljamo.
S ponosom vam predstavljamo neverjetno formulo Pure Touch, ki je plod slovenskih strokovn-
jakov. Njena glavna sestavina je Dren. Formula je izpopolnjena z dodatki Rožmarina, Ginkgo 

bilobe, Šentjanževke, Navadnega gabeza ter Vražjega kremplja. 
Dren, ta edinstvena rastlina, je polna vitaminov A, B1, B2, c in E, se že 
vrsto let uporablja tudi za preprečevanje bolečin v sklepih in mišicah. 
Dren so uporabljali že v stari antiki, a smo do danes skoraj pozabili nanj. 
Osnova kreme je grajena na naravni bazi kokosovega 
olja, ki je naravni antiseptik in blaži vnetja, ter svet-
linovega olja, s katerim je moč lajšati težave s sklepi 
in vezivnega tkiva. Dodatki kot so Rožmarin, ki de-
luje protibolečinsko tako da ublaži bolečino, zman-

jša oteklino in okorelost sklepov ter izboljša gibljivost, Ginkgo biloba nudi 
pozitivne učinke na ljudi, ki trpijo z osteoartritisom, saj deluje protivnetno 
in lajša bolečino, Šentjanževka pa z najdaljšim zgodovinskim ozadjem lajša 
akutna in kronična bolečinska stanja. 
V formujli je prisoten tudi Navadni gabez, ki se že stoletja uporablja za lajšanje bolečin pri zvi-
nih, bolečin v mišicah in sklepih ter išiasu in herniji. Za sam zaključek pa je dodan še sam Vražji 
krempelj, ki pripomore k zmanjšanju potrebe po analgetikih, saj deluje protivnetno in zmanjša 
bolečine pri osteoartritisu ali osteopeniji.
Dermatološko in klinično tes-
tirana formula Pure Move se 
je odlično izkazala v boju z:
- Revmo
- Išiasom
- Artrozo
- Krči
- Boljšo prekrvavitvijo
- Bolečinami v vratu
- Bolečinami v nogah
- Bolečinami v sklepih
- Bolečinami v križu
- Pri športnih poškodbah
- Regeneraciji mišic
- hladnimi nogami
- herniji
- Mravljinčenju prstov, itn.
Torej, zaustavite težave! Po-
skrbite za svoje telo in si 
omogočite lepo, zdravo in gladko kožo, sklepom in mišicam pa več energije. Izjemne naravne, 
inovativne in slovenske izdelke lahko naročite na telefonski številki 031/455-100 ali na spletni 
strani www.pureeu.com. Za vse bralce Občana smo pripravili posebno ponudbo. Ob naročilu 
prejmete 10 % popust s kodo: Občan 10 na vse pripravljene pakete.

DOM TISJE

NASVIdENjE ZIMA, pOZdrAVLjENA pOMLAd!
Mesec februar je bil kratek, vendar nam 
je imel vseeno ponuditi veliko zanimivega, 
zabavnega in ustvarjalnega. Pustni spre-
hod po celi hiši je s smehom, glasbo in 
radostnim rajanjem iz našega doma brisal 

mrzlo zimsko razpoloženje, preganjal vse mogoče viruse 
ter naša srca ogrel z občutki prihajajoče in prebujajoče 
se pomladi. Naše izvirne pustne šeme so nas vrnile v čas 
otroštva in dobra volja se je med nami razširila kot požar.
Kulturno smo se »okrepčali« 8. februarja, ko v Sloveni-
ji praznujemo največji slovenski kulturni praznik. Vsako 
leto ga obeležimo v obliki Prešernove čajanke, a je le-
tos zaradi vsem dobro znanega virusa bila odpovedana. Tako smo si preko sodobne tehnologije 
ogledali posnetek osrednje občinske kulturne prireditve KULTURA SMO LJUDJE, ki je potekala v 
dvorani Kulturnega centra Litija. Četudi ne v živo, smo začutili predanost in srčnost vseh nasto-
pajočih in tudi mi, pa čeprav ne slišani, smo na koncu glasno prepevali in neizmerno uživali v res 

zelo kakovostnemu programu.
Februar nam je ponudil tudi Valentinovo, praznik vseh 
zaljubljenih. Ta dan smo bili srčasto kreativni. Pogo-
varjali smo se o tem, kako so pomembne in najlepše 
majhne pozornosti za svoje najdražje. Na hodnik Lipe 
smo obesili fotografije naših radostnih skupnih trenut-
kov in jih okrasili s srčki. Ta »mini interna razstava« 
nas bo ob vsakem pogledu nanjo spomnila na bistvo 
lepega sobivanja: spoštovanje, empatija, dobrota in 
ljubeči odnosi-topel občutek, 
da nikoli nisi sam in da je vedno 
nekdo tukaj zate!

Čas res hitro teče in četudi smo pred kratkim skočili v novo leto, je sedaj tu 
že mesec marec. Pravijo, da je ta mesec pomemben za zdravje in gibanje. 
Tako tudi mi pridno telovadimo in se prepustimo dobrim učinkom joge, z 
učiteljico Alenko Vidgaj. Mesec marec pa je posvečen tudi ženskim dušam. 
Dan žena je mednarodni dan žensk. Pevci moškega pevskega zbora iz Pol-
šnika, so ta dan polepšali s pesmijo in besedo in v ta namen pripravili res 
izjemen koncert. Iskrena hvala tudi Društvu diabetikov Litija, ki nas vsako 
leto na ta dan preseneti s prelepim cvetjem, ki krasijo enote doma. 
»Dragocenost življenja so trenutki, ki dajejo lepoto spominom in smisel prihodnosti,« pravi misel. 
Osrečujoče drobne pozornosti so tiste, ki se nam dogajajo vsak dan in ki jih lahko delimo z dra-
gimi bližnjimi. Življenje je preveč dragoceno, da bi nam smelo polzeti med prsti. Zato se vsak dan 
znova trudimo, da skupaj s stanovalkami in stanovalci Doma Tisje-Litija pišemo nove zgodbe, se-
stavljene iz drobnih osrečujočih trenutkov…To so zgodbe, ki sestavljajo lepe spomine in bogatijo 
življenje. In take zgodbe iz srca želimo tudi vsem vam! Dom Tisje, enota Litija

šKof andreJ SaJe na obiSKu v žuPniJi Sv. Križ - gabrovKa
V nedeljo, 20. februarja nas je v Gabrovki obiskal novi novome-
ški škof, msgr. dr. Andrej Saje. Ker v tem času ni birm in drugih 
velikih praznovanj, se je škof odločil, da bo obiskal župnije in 
tudi vernike ter videl, h katerim ljudem je poslan. Škof Andrej 
je vzel dobesedno besede papeža Frančiška, ki pravi, da mora 
biti pastir sredi med svojimi ovcami, da s svojo navzočnostjo 
daje upanje in bodri čredo. Pri obeh svetih mašah nas je nago-
voril ob evangeljskih besedah, ko nam Jezus naroča, naj odpu-
ščamo, delamo dobro in izkažemo usmiljenje tistim, h katerim 
smo poslani, saj nas kristjane to dela drugačne od ostalih.
Ne glede na to, ali bo naš pastir hodil pred nami, z nami ali za 

svojo čredo, verjamemo, da bo 
izpolnjeval svoje poslanstvo, ki 
mu je bilo zaupano in hvaležni 
smo mu; za ta obisk, za njego-
vo iskrenost, za tople besede 
in srčno upamo, da je iz naše 
fare odnesel vsaj pol tako do-
ber vtis prvega obiska kot ga 
je pustil med nami, verniki iz 

svetokriške fare. S svojimi opogumljajočimi in jasnimi besedami nam je dal škof Andrej močno 
vzpodbudo za naše nadaljnje življenje po veri.  H. P. in N. Z.

PleSalCi Pšd nlP KonČno na TeKMovanJa
V zadnjih dveh letih so bila tekmovanja bolj izjema kot pravilo. Zares smo  
veseli, da smo v leto 2022 zakorakali z načrtom udeležbe naših tekmovalcev 
na domačih in tujih tekmovanjih po ustaljenem ritmu. Vse tri tekmovalne 
skupine - otroška, mladinska in članska - se pripravljajo na tekmovanja v obli-
ki festi-

valov in na tista v organizaciji 
nacionalne panožne zveze. 
Mladinska in članska forma-
cija se nameravata udeležiti 
tekmovanja v Sarajevu, kjer 
smo v preteklih letih dosegali 
zelo dobre rezultate. Otroška 
formacija se bo udeležila do-
mačega festivala, kjer bodo 
pred vrhuncem plesne sezone 
preizkusili svoje plesno zna-
nje. Vsi solisti, pari in male 
skupine pa bodo pred držav-
nim prvenstvom tekmovali še 
na pokalnih turnirjih, ki so raz-
pisani v obdobju pred junijem.
Tudi naši tečajniki ne počivajo, 
pripravljajo se namreč na ple-
sno revijo v organizaciji JSKD, 
ki bo tradicionalno potekala v 
pomladanskih mesecih. S tre-
ningi nadaljujejo tudi tečajniki 
ŠPF na Vačah in obe skupini 
družabnih plesov.
Se beremo v naslednji številki 
Občana, ko bomo poročali o 
rezultatih najboljših plesalcev 
v Zasavju! Ekipa NLP Litija 

Pure Move – bolečine  
v sklepih in mišicah

Pure Touch – težave s kožo

Otrdel vrat

Bolečina v križu

Bolečine v sklepih

mag. farm. Janez Erčulj



ZAHVALA
Ob slovesu naše mame, babice in prababice.

MArijA ToMc
iz Polšnika

12.10.1931 – 19.2.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre zavodu 
PRISTAN za pomoč na domu, Zdravstvenemu domu Litija, pevcem 
MoPZ Polšnik, trobentaču Žigu, Lokar Tonetu za poslovilne besede 
ter gospodu župniku za pogrebni obred.

Žalujoči: Štefka, Milan, Darjan z družinami, sin Martin,  
vnuki ter pravnuki

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

V SPoMiN

3. marca 2022 je minilo žalostno leto odkar  
nas je mnogo prezgodaj in nepričakovano zapustil  

naš dragi

MiHA SAVšek

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu,
mu prižgete svečo in se ga spominjate.

Vsi njegovi

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, mirno,
za seboj pustila si praznino neizmerno.

ZAHVALA
Tiho se je poslovila naša mama, babica in prababica

kriSTiNA MANDeLj
roj. Božič

18.12.1926 – 12.2.2022
Zagozd 7, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
pogrebni službi KSP Litija, gospodu župniku Robertu Hladniku 
za lepo opravljen obred in Ireni za besede slovesa. Hvala vsem in 
vsakemu posebej, ki ste kakorkoli pomagali pri slovesu in ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Lobe MArTiN
20.12.1943 – 25.1.2022

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje in sveče.
Iskreno se zahvaljujemo za lep pogrebni obred gospodu župniku, 
Stanetu Lemutu, trobentaču, pogrebnemu zavodu KSP Litija ter 
pevcem Lipe.

Vsi njegovi

V SPoMiN
Sklenilo se je prvo leto od smrti

STANiSLAVA SeVLjAkA
23.9.1953 – 7.3.2021

Živeli smo leto bridke žalosti, gluhe praznine in bolečega zavedanja, 
da je nenadomestljiv.

Vsak nov dan prinaša misel in spomin nanj. Dotaknil se nas je s 
poštenostjo in ljubeznijo, zato mu nenehno prižigamo luč: na 
grobu, v mislih, v srcih.

Ostaja naš, ostajamo njegovi ...

V veri na svoji zemlji vztrajala je, 
ljubila je dom in domovino.

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi naše drage  

mame, sestre, tete, tašče, babice in prababice 

ANe rokAVec
roj. 3.7.1930, Zgornja Jevnica 12, Kresnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
pogrebcem, prijateljem in znancem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od naše mame na domu, poslovilni vežici in na pokopališču 
v Kresnicah. Hvala vsem, ki ste darovali za svete maše, za cerkev, 
cvetje, sveče in za vsa izrečena pisna in ustna sožalja. Zahvaljujemo 
se  župniku dr. Božidarju Ogrincu za duhovno oskrbo, poslovilne 
besede in opravljen obred. Hvala pevcem vokalne skupine Lipa za 
ubrano petje. Zahvaljujemo se vsem praporašem in ge. Boži Šarbek 
za izrečene besede slovesa. Hvala za zaigrano žalostinko. Hvala g. 
Stanku Lemutu za vso skrb. Hvala Zdravstvenemu domu Litija  in 
zavodu Pristan za celovito zdravstveno in patronažno oskrbo in nego. 
Hvaležni smo Javnemu podjetju KSP Litija in Gasilskemu društvu 
Jevnica za vso pomoč . Predvsem pa hvala tebi draga naša mama za 
vse kar si dobrega storila za naš dom in naš kraj. 

Žalujoči vsi njeni

V šumenju vetra, slišim tvoj glas.
V šopku cvetja, vidim tvoj obraz.
Spomin, ostal je z nami,
misel, hvaležna na te!

V SPoMiN

reSNik ANToN
iz Tlake

1936 – 2002

Minilo je že dvajset let, odkar te več ni,  
vendar v naših srcih, še vedno misel nate živi. 

Hvala vsem, ki prižgete svečko, naklonite čas,  
živite po njegovi dobroti in se ga spominjate  

v najlepših mislih.

Vsi njegovi najbližji

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

V SPoMiN

LUšiNA

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

Vsi njuni

ALbiN
7.1.1929 – 15.2.1992

ANA
3.8.1931 – 4.9.2016

Minilo je 30 let in 5 let odkar sta nas zapustila.

krVOdAjALSTVO
Letošnja prva redna krvodajalska akci-
ja je potekala 2.3.2022 v Osnovni šoli 
Gradec v Litiji. 
Zaradi zaščite krvodajalcev in za-
poslenih ter preprečevanju možnih 

prenosov bolezni, krvoda-
jalske akcije še vedno po-
tekajo prilagojeno, torej s 
predhodnim naročanjem 
krvodajalcev. Krvodajalske 
akcije se je udeležilo 134 
krvodajalcev, katerim se 
zahvaljujemo za udeležbo in 
darovano kri. Zahvaljujemo 
se tudi Osnovni šoli Gradec 
za sodelovanje pri uspešno 
izvedeni krvodajalski akciji. 
Zahvalili smo se krvodajal-
cem za večkrat darovano 
kri.

PoMoČ uKraJini
Kot spremljate v novicah je zaradi razmer v Ukrajini vedno 
več ljudi potrebnih pomoči. Rdeči križ Slovenije za zagota-
vljanje pomoči opravlja številne aktivnosti. Glede na razmere 
in potrebe se preko RKS v odziv vključujemo tudi Območna 
združenja. Trenutno je naša naloga sprejemanje in pakiranje 
materialnih donacij. Sprejemanje donacij poteka usklajeno z 
občino, gre za točno določene artikle, ki morajo biti zapaki-
rani in popisani po navodilih.
Aktualne potrebe po vrsti materialne pomoči prejemamo 
preko Veleposlaništva Ukrajine in Mednarodne federacije  
Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki ga sestavljajo nacio-

nalna društva, tudi Rdeči križ Ukrajine. Če bi želeli pomagati z 
materialno pomočjo, prosimo donirajte:
- Higienske pripomočke,
- Komplete prve pomoči in material za prvo pomoč,
-  Prehranske izdelke (z daljšim rokom trajanja, vsaj pol leta 

pred iztekom roka uporabe).

Seznam bomo ažurno posodabljali glede na javljene potrebe. 
Prosimo vas, da nam podarite le pomoč iz seznama, saj bo 
tako zbrana pomoč odgovarjala na potrebe ljudi v stiski.
Največja potreba je zagotovo po finančni pomoči. V ta na-
men že poteka zbiranje finančnih sredstev.
Finančna sredstva lahko donirate s poslanim SMS z besedo 
BEGUNcEM ali BEGUNcEM5 na 1919 in prispevajte 1 oziroma 
5 eur.
Sredstva lahko tudi nakažete na TRR:
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19,  
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
SKLIc: SI00 96889
BIc BANKE: SKBASI2X
KODA NAMENA: cHAR
ali s pomočjo QR kode:
Iskrena hvala vsem, ki ste že darovali in tistim, ki še boste. Že 
vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo solidarnost!

PoMoČ  
IZ SkLAdA 

EU
Iz Sklada EU za 
pomoč najbolj 
ogroženim in 
razpisa REAcT 
– E U / c O V I D 
-19 smo prejeli 
prehranske pa- 
kete za social-
no šibke iz na-
šega območja. 
Prostovoljci po 
krajevnih orga- 
ni zacijah v me-
secu marcu raz- 
deljujejo pake-
te pomoči.

Danica
SVERŠINA 

in 
Irena VIDEc

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.).

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.
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vSe eKiPe že PriPravJene Za ZaČeTeK 
Za začetek pomladanskega dela lige se pripravljajo že vse selekcije. Trenirajo od dva-
krat do štirikrat na teden. Starejše selekcije pa igrajo prijateljske tekme in uigravajo 
razne kombinacije. Trenerji sestavljajo ogrodje ekip, ki bodo prvi prišli na igrišče, ko 
se bo začelo prvenstvo.

Člani na goSTovanJu v boSanSKi KruPi
Zadnji vikend v februarju se je članska eki-
pa, na povabilo GNK Bratstvo 1918 iz BO-
SANSKE KRUPE odpravila na dvodnevno 
gostovanje v BIH. V soboto 26.2.2022 smo 
se zjutraj zbrali v športnem domu in se z av-
tobusom odpeljali na gostovanje. Pot nas je 
preko mejnega prehoda Metlika vodila pre-
ko hrvaškega Karlovca, bosanske Velike Kla-
duše in cazina pripeljala v Bosansko Krupo, 
kjer so nas zelo lepo sprejeli. Po kosilu smo imeli krajši počitek in priprava na tekmo. V lepem in 
kar hladnem vremenu je NK Jevnica tekmo odločila v svojo korist in zmagala 3:1. Po krajšem dru-

ženju z gostitelji smo odšli na odlično bosansko večerjo. 
V nedeljo smo si ogledali mesto, se odpravili še na ogled 
mesta cazin in se v večernih urah vrnili v Jevnico. Za res 
prekrasen vikend gre zahvala g. Tahi-ju , ki je vse to or-
ganiziral in vodil celoten potek izleta. V sklopu priprav so 
tudi tridnevne priprave igralcev na hrvaški obali. V Novi-
gradu so bile vse selekcije od U-10 pa do članov. Treningi 
so potekali dvakrat dnevno, odigranih pa je bilo tudi nekaj 
trening tekem. Več pa v prihodnji številki Občana.
 Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

JudoiSTi TeKMovali na državneM  
pASOVNEM prVENSTVU V jUdU

Minuli vikend je bil za judoiste Judo 
kluba Litija ponovno zelo tekmovalno 
uspešen. V soboto, 19.2.2022 je v 
Ravnah na Koroškem potekalo Držav-
no prvenstvo v pasovih, katerega so se 

udeležili trije člani našega Judo kluba Litija.
Neja Indof je postala nova državna prvakinja 
za leto 2022 v kategoriji oranžnih pasov. Odlično 
uvrstitev v absolutni članski konkurenci zelenih 
pasov je dosegel David Lazić, ki je zasedel 3. me-
sto. Kolajna je za las ušla odličnemu borcu Alexu 
Anžel Lara, ki je končal na 4. mestu.

OTrOškA LIGA - 1. kOLO
Tekmovalno sezono 2022 smo v Sloveniji začeli s prvim turnirjem Otroške lige, ki 
so ga izpeljali v Mariboru, Red Power Kids League. Naši mladi borci so tekmovali 
v različnih starostnih skupinah. Po dolgem tekmovalnem premoru nismo vedeli kaj 
lahko pričakujemo od naših borcev, saj 
jih je nekaj prvič stopilo v ring. 

Naši najmlajši člani do 12 let pa so se pomerili v kate-
goriji kick. Namen slednjega je v časovnem obdobju 
60 sekund zadeti več nožnih udarcev od nasprotnika. 
To so naši potrdili s spretnostnimi nožnimi udarci, saj 
jih je kar nekaj po tekmi domov odšlo z medaljam.
Tekmovanje v borbah je bilo namenjeno za mlajše 
starostne skupine, zato so borbe potekale brez udar-
cev v glavo. Namen otroške lige, da se borci spoznajo 
s potekom borb in pravili na tekmovanjih ter da si 
utrdijo psihično pripravljenost, ki jim bo prav prišla v 
naslednjih tekmah.
Tekmovalce sta na tekmovanju spremljala trenerja 
Franci Šircelj ter Maruša Višnikar Bučar.
Kick: Jaš, Kenan, Filip, Nika, Taja in Blaž so prejeli medalje. Borbe: 1. mesto so osvojili Jaš, Nika 
in Aco; 2. mesto sta osvojila Ema in Blaž. Čestitke vsem tekmovalcem in srečno v naslednjem 
krogu.

feniKS budo SPorT KuP
Z ekipo izkušenih tekmovalcev smo v soboto, 
19.2.2022, odšli na odprto prvenstvo FENIKS BUDO 
SPORT KUP 2022 na Hrvaško. Na tekmovanju je v raz-
ličnih kategorijah sodelovalo preko 500 borcev iz Slo-
venije, Češke, Bosne ter seveda Hrvaške. Naše borce 
sta spremljala trenerja Franci Šircelj in Polona Saje.
Glede na to, da se z našimi tekmovalci že lep čas nismo 
udeležili tekem v tujini in v tako visokem rangu, so se te 
borili dobro; saj se ni vedelo kaj lahko pričakujemo po 
daljši odsotnosti od tekmovanje. Videli smo, na čem je 
potrebno delati, da se bomo ponovno priključili konku-
renci, ki tako kot mi med korono ni počivala.
Medalji za 3. mesto sta osvojila borca Aco in Edina; 

tekmovalci Nika, Tena in Daniel pa so bili kljub izgubljenim borbam odlični ter blizu zmage. 
Čestitke našim borcem.

 liCenČni SeMinar PorTorož
Od petka, 4. 2. 2022 do nedelje, 6. 2. 2022 je v 
Portorožu potekal Licenčni taekwondo seminar, 
ki ga že tretje leto zapored organizira Taekwon- 
do zveza Slove-
nije. Predavanja 
zajemajo širok 
spekter tem s 
področja treni-
ranja, poškodb 
in prehrane, ka-
tere predavajo 
priznani stro-
kovnjaki iz Slo-
venije in Srbije. 
Letos je bil pou-
darek na delu z 
otroki.
Tudi letos sta 
se usposabljanja udeležila klubska trenerja Franci 
Šircelj in Maruša Višnikar Bučar. Osveženo in novo 
pridobljeno znanje uporabljata pri organizaciji, pri-
pravi ter izvedbi treningov ter za priprave tekmo-
valcev na tekmovanjih.
 TKD klub Šmartno - Litija

TENIS KLUB AS

bor arTnaK do reZulTaTa Kariere in Med ToP 15 na iTf
Član teniškega kluba AS Litija Bor Artnak je v Južni Ame-
riki pred Davis cUP dvobojem s Čilom prišel do odlične-
ga rezultata na najvišje rangiranem mladinskem ITF tur-
nirju, Grade A. 17-letni Bor je na Banana Bowlu odigral 
nekaj res dobrih tekem, med drugim je v četrtfinalu pre-

magal 18. mladinca sveta Petra Benjamina Privaro, v polfinalu pa 
je bil boljši še od Perujca Gonzala Bu-
ena, ki na mladinski ITF lestvici zase-
da 7. mesto. Sanjski teden je Artnaku 
v finalu preprečil Američan Nishesh 
Basavareddy, ki je bil od Slovenca 
boljši s 6:1 in 6:4. Odličen rezultat 
je Boru Artnaku prinesel novo najvišjo uvrstitev na svetovni 
ITF lestvici do 18 let, kjer zaseda 15. mesto.
Bor Artnak se je takoj po odličnemu rezultatu odpravil na Davis cUP 
dvoboj v Čile, kjer je igral prvič proti igralcu TOP 100 na ATP lestvici. 
Bor je prikazal fenomenalno igro, a mu je na koncu malo zmanjkalo 

in je izgubil z rezultatom 
6:3 6:3. ČESTITAMO!
Ob tej priložnosti se Tenis 
klub AS Litija še posebej 
zahvaljujemo sponzorju 
HERZ d.o.o., ki podpi-
ra Bora Artnak in ostale 
naše odlične tekmovalce 
in suzani kepa s.p., 
ki je še dodatno podprla 
turnir v Braziliji, na kate-
rem je Bor dosegel res iz-
jemen rezultat! Še enkrat 
hvala vsem!

Skupaj zmoremo! 

liTiJSKe roKoMeTašiCe v ženSKi iZbrani vrSTi Za 
ČlanSKo roKoMeTno rePreZenTanCo

Ženska članska rokometna reprezentanca Slovenije se je 
v Zrečah v začetku marca zbrala na pripravah na tekmi 
reprezentančnega pokala EHF Euro. V izbrano vrsto na 
priprave so bile vabljene tudi tri igralke litijskega društva, 
Blažka Hauptman, Manca Kogovšek in Špela Bajc. Blažka 

in Špela sta bili prvič vabljeni na priprave članske reprezentance, Man-
ca pa se je priprav pod vodstvom selektorja Dragana Adžića udeležila 
že lansko leto. Vse tri so na testiranjih in skupnih treningih upravičile 
vpoklic v člansko reprezentanco in spoznale njen sistem delovanja. Re-
prezentanca se bo v letošnjem letu še zbrala in sicer konec aprila za 
novi tekmi pokala EHF, konec junija na Sredozemskih igrah ter v mesecu 
novembru na domačem evropskem prvenstvu v celju in Ljubljani.
Hkrati ob pripravah članske reprezentance se je v Ormožu zbrala tudi 
slovenska mladinska reprezentanca, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo v začetku julija 
v Sloveniji, v celju in Laškem. Na treningih pod vodstvom novega selektorja Sebastijana Oblaka 
so bile tudi tri naše igralke, Saša Posega, Tinkara Kogovšek in Sara Borišek. Vse tri v domačem 

društvu igrajo tudi že za člansko ekipo in se vpeljujejo v igro rokometa 
na najvišjem nivoju. 
Reprezentančni teden so s tekmo proti ekipi rokometne akademije 
Oure iz Danske zaključile kadetinje. V kadetski ekipi sta bili tudi Saša 
in Tinkara, a je Saša zaradi bolezni to tekmo izpustila.
Vsa vabila naših igralk v člansko, mladinsko in kadetsko reprezentanco 
Slovenije so dokaz, da se dela dobro, da smo na pravi poti, da raven 
rokometnega znanja raste, da igralke v svoji igri napredujejo. Naj bo to 
vzpodbuda tudi za vse igralke, ki že trenirajo v našem društvu, kot tudi 
za mlajše, ki jih vabimo, da se pridružijo naši sredini. 
Veseli nas, da je delo trenerjev in vseh ostalih v društvu uspešno in 
prepoznano tudi širše. 
Čestitke vsem reprezentantkam in srečno!

ŽENSKI ROKOMET

JUDO KLUB LITIJA

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO - LITIJA
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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. 255 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.

1. Ciril Renko, CDK 1a, Litija
2. Marija Pečar, Ržišče 2, Vače
3. Branka Jozelj, Badjurova 2, Litija

Težje besede:  ŠRI, ABRI, IONIJ, CAAN, DOES, 
ABSOLUTUM, ISAKSON

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 256 pošljite najkasneje do 8. 4. 2022 na 
nas lov ured  ni štva: Tiskarna AcO, cDK 39, Litija. Izžrebali bomo 
3 reševalce, ki bodo prejeli BON v vrednosti 10,00 Eur za nego 
telesa v Negovalnem salonu »DOTIKI LEPOTE«. Nagrajenci 
bodo BON prejeli po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.).

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 256
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jarkice - mlade kokoši nesnice. 
Trenutno so na voljo rjave. Vse 
pri nas vzrejene jarkice so zdra-
ve in zaščitene proti osmim bole-
znim. Brezplačno jih pripeljemo 
v Litijo, Spodnji Hotič, Senožeti, 
večje 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

v SaraJevu SPoZnavali dobre PraKSe S PodroČJa 
prOSTOVOLjSTVA

Srečanje v Bosni in Hercegovini, ki ga je organizirala partnerska organiza-
cija projekta ERAS iz BiH, Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA, 
je potekalo med 8. in 10. marcem in je bilo posvečeno dobrim praksam pro-
stovoljstva v kriznih razmerah in aktivnega državljanstva. Dogodka sva se 

udeležili predstavnici litijske podružnice Društva za podporo civilne družbe in se skupaj 
s partnerji iz Srbije, Madžarske, Latvije, Litve in Grčije sestali s predstavniki sarajevskih 

nevladnih organizacij.
Udeleženci smo že kma-
lu po prihodu v Sarajevo 
začeli živahno razpravo 
o prostovoljstvu v kriznih 
razmerah, ki smo jo na-
daljevali tudi naslednji 
dan skupaj s predstav-
niki Sarajevskih nevlad- 
nih organizacij Pomozi.ba, 
Fundacija Izvor nade, plat-
forme trebalsta.ba, SOS 
otroške vasi in Let‘s do it 
Bosna in Hercegovina.
Dogodek je otvoril Zla-
tan Saračević, predstav-
nik SERDE, ki je v uvo-

dnem nagovoru zbranim predstavil projekt ERAS nato pa besedo predal predstavnikom lokalnih 
nevladnih organizacij, ki so predstavili dobre prakse z različnih področij prostovoljskega dela ter 
programe, ki so jih razvili v času covid-19, da bi svoje delo prilagodili kriznim razmeram. 
Adnan Alikadić, programski direktor organizacije SOS otroške vasi, je izpostavil, da so zaradi 
epidemije izgubili veliko število prostovoljcev, zato so spremenili kriterije za njihovo vključevanje. 
Sedaj so bolj usmerjeni v iskanje prostovoljcev, ki so pripravljeni na dolgoročno sodelovanje, tudi 
če to pomeni, da posameznik na mesec opravi manj ur. V organizaciji let‘s do it, pa so namesto 
obsežnih čistilnih akcij organizirali manjše akcije, osredotočene na posamezne soseske, ki so jih 
lahko izvedli ob upoštevanju vseh ukrepov. 
Skozi predstavitve organizacij smo spoznali, da je prostovoljstvo pomemben del življenja prebi-
valcev BiH od malih nog naprej. V Fundaciji Izvor nade, mlade k prostovoljstvu spodbujajo tudi 
s štipendijami, zbranimi z donacijami, za bivanje v študentskem domu, ki so ga prav tako zgradili 
s pomočjo donacij. Eden od pogojev za pridobitev štipendije je namreč aktivno prostovoljstvo. V 
času epidemije so študentje, ki bivajo v študentskem domu prostovoljske aktivnosti preselili na 
splet in za vrstnike pripravili malo šolo grafičnega oblikovanja in kodiranja. Naida Kokić, izvršna 
direktorica Fundacije Izvor nade, nam je zaupala, da je več kot 350 nekdanjih štipendistov, ki 
so sodelovali v prostovoljskih aktivnostih, danes lastnikov malih podjetij, ki na različne načine 
pomagajo drugim. 
Obiskali smo tudi prostore organizacije Pomozi.ba, simbolično poimenovane »Hiša dobrega«, 
kjer izvajajo številne prostovoljske aktivnosti. Sanja Handžar pravi, da Pomozi.ba deluje po na-
čelu »imamo samo tisto, kar damo« zato svoje prostore, znanje, sredstva in prostovoljce delijo 
tudi z drugimi organizacijami ter tako prispevajo k širjenju prostovoljskega duha in aktivnega 
državljanstva. 
Navdušeni smo bili nad velikim številom mladih prostovoljcev. Mladi v BiH predstavljajo 70 od-
stotkov vseh prostovoljcev. S predstavniki nevladnih organizacij smo se pogovarjali zakaj je temu 
tako. Odgovor sta nam ponudili Selma in Sara, mladi prostovoljki platforme Trebalsta.ba, ki 
povezuje dobrodelne projekte, organizacije in prostovoljce. Pravita, da mladi prostovoljstvo vidijo 
kot odlično priložnost za druženje z vrstniki, učenje od starejših prostovoljcev in osebni razvoj ter 
urjenje veščin. Hkrati pa prostovoljstvo dojemajo kot katalizator družbenih sprememb ter način 
za ustvarjanje boljše družbe. 
Iz obiska smo se vrnili polni prijetnih vtisov in s kupom dobrih praks, ki jih želimo deliti z dru-
gimi ter kakšno od njih prenesti tudi v naše okolje. Prav to je tudi namen programa Evropa za 
državljane, spoznavati prakse drugih evropskih mest in se povezati v skupnih temah. Spremljajte 
Facebook stran projekta ERAS, kjer bomo z vami delili prostovoljske zgodbe in dobre prakse iz 
drugih evropskih držav.  Tina LETIć

bliža Se ZaČeTeK nadalJevanJa 
SEZONE V LIGI OLMN NA TrAVI LITIjA

Vodstvo ZVEZE DRUŠTEV OLMN  
LITIJA je na svoji 6. redni seji, ki je 
bila v četrtek 3. marca 2022 v pro-
storih Občine Litija, sklenilo, da se 
spomladanski del tekmovanja začne 

z vikendom med 1. in 3. aprilom.
Tekme, ki jih v jesenskem delu ni bilo možno odigrati, bodo 
odigrane en vikend prej. Torej med 26. in 27. marcem. Taki 
tekmi sta bili v Prvi Ligi 2 in v Drugi Ligi 1 tekma. V Veteran-
ski ligi takih tekem ni, saj je bil celoten jesenski del uspešno 
odigran.
Zaključni turnir naj bi bil med 17. in 19. junijem v Litiji, 
v organizaciji ŠD YU TEAM-a. Denis FURMAN

EkSkUrZIjA V SEVErNO MAkEdONIjO, GrEš Z NAMI
Se še spomnite makedonskega večera, zgodb in zanimivosti iz Skopja, Bitole, 
prave makedonske hrane.
Druženje je takrat popestrila razstava makedonskih biserov v širokem pome-
nu besede, med katerimi so bili tudi pravi ohridski biseri, deli narodnih noš, 
starih več kot 100 let, vezenine, filigranski izdelki, knjige... in zanimivo pre-
davanje Verice Sandevske, z naslovom Makedonija kot turistična in kulinarič-

na destinacija, dežela sonca in 
odlične hrane.
In logično nadaljevanje večera je 
bilo vprašanje: Ali ne bi bilo lepo 
to sončno deželo tudi obiskati?
Da, obiskali jo bomo, v začetku 
junija (morda 6. 6.). Zamislili 
smo si potovanje z avtobusom, 
vendar se je v pogovorih s tisti-
mi, ki se na te stvari spoznajo, 
izkazalo, da sta dve nočni vožnji 
(15 ur in več v eno smer) ter 
samo dve nočitvi prehud zalogaj 
za udeležence ekskurzije.
Pripravljamo potovanje z letalom, z odhodom z Brnika in prihodom prav tja, ter tremi nočitvami. 
Kakšna bo končna cena ekskurzije in podroben program v trenutku, ko mora prispevek v tisk, še 
ni znano. Vemo pa, da nam je agencija ponudila obročno odplačevanje – tri položnice. 
Nismo se čisto odpovedali avtobusnemu potovanju, kjer bi prevozili približno 2500 km. Tudi o 
tem vas bomo obvestili; za informacijo, v razmislek ter odločitev. Časa imamo še za dve objavi: 
v aprilu in maju.

Kaj si bomo ogledali? Glavno mesto Skopje, Ohrid, Bitolo, 
obiskali kakšno dobro vinarijo, Stobi pa še kaj.
Poznavalci dežele sonca pravijo, da nisi bil tam, če si nisi 
ogledal Heraclea Lyncestis, ki je zgodovinsko mesto, usta-
novljeno sredi 4. stoletja pred našim štetjem na severoza-
hodnem delu ozemlja tedanjega Makedonskega kraljestva. 
Mesto je bilo poimenovano v čast grškega mitološkega ju-
naka Herkula. Pridevek Lyncestis v grščini pomeni »zemlja 
risov« in Stobi, ki je danes najbolj znano arheološko naha-
jališče v Makedoniji. Ostanki mesta Stobi se nahajajo tam, 
kjer se v Vardar izliva crna reka.
Dovolj bo tudi časa, da v miru uživamo v dobri hrani, razgle-
dih, da se družimo...
Člani društva, naši prijatelji, simpatizerji, pridružite se nam. 
Beremo se v aprilu. 
Informacije: 051 438 236

Milena DIMEc, Društvo U3 Litija in Šmartno



KGZ LITIJA z.o.o.

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

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

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

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

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

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

DOBRODOŠLI!

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

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

MILKA 100 g
0,69 €

DOMAČICA 300 g 
1,89 €

BARCAFFE 400 g
4,39 €

 CEDEVITA 200 g
0,79 €

ŠUNKA PREK.
4,59 €/kg

DOM. POTICA 500 g 
4,79 €

ČOK. JAJČKA 250 g
1,90 €

PASTIRSKI KRUH 1 Kg
2,09 €

SEM. KROMPIR 100 gom
8,99 €

VREČKA SEMENARNA
3 + 1 GRATIS

VREČKA L'ORTOLANO
0,75 €

SEM. ČEBULČEK
1,09 €

TRAVNIK 10 Kg
37,30 €

ZEMLJA UNIV. 45 L
3,69 €

 NEUHAUS N8 70 L
9,99 €

GREDIN 21 m2

2,99 €

UGODNE CENE!

Pestra izbira  
MODELOV  
KOLEKCIJE 

JESEN-ZIMA

www.llviva.si

Pestra izbira
MODELOV 

LL VIVA LITIJA
Ljubljanska cesta 3 (Šmelc),  

1270 Litija

ODPIRALNI ČAS:
Od ponedeljka do petka:

9.00 - 17.00

modne jesensko-zimske obutve

RAZPRODAJA 

 -30%do

Razprodaja poteka do odprodaje zalog 
jesensko-zimske modne obutve Hergos in Sabatini.
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družini iZ uKraJine SvoJ ZaČaSen doM našli na 
doMaČiJi PaTernoSTer v TeneTišah Pri liTiJi

Obiskali smo družini iz Ukrajine, ki sta svoje zatočišče in začasen dom našli na domačiji Pater-
noster v Tenetišah pri Litiji. Skupina štirih odraslih žensk in petih mladoletnih otrok iz Kieva je 
čez noč zapustila svoje domove, svoje može, očete, brate in se podala na 2.000 km dolgo pot v 
neznano. Ga. Lesia nam je zaupala tež-
ko zgodbo in hkrati pokazala neizmerno 
hvaležnost za vso gostoljubje, ki so ga 
deležni v naši občini. Njeno podoživlja-
nje bega in celotne poti nas je globoko 
ganilo. Z otroci so pobegnili še pred pr-
vimi eksplozijami. Z najnujnejšo pomočjo 
so jih že oskrbeli prijatelji iz Slovenije in 
Rdeči križ Litija, edina njihova skromna 
želja pa je bilo kolo, s katerim bi se lahko 
vozila najstarejša deklica. Na občini smo 
takoj šli v akcijo in našli rabljeno kolo, ki 
pa ga je pred predajo, brezplačno poser-
visiral še g. Vidic iz Kolesarskega servisa 
Vidic. Zagotovili smo jim, da bomo v so-
delovanju s Štabom civilne zaščite ter ob-
močnim OZRK Litija še naprej v kontaktu in pomagali, da tudi formalno uredijo svoj status v Slo-
veniji. Vse kar si namreč želijo je, da bi lahko, kolikor je seveda mogoče, normalno živeli naprej, 
našli delo ter otroke vključili v šolo in vrtec. Kdaj se bodo namreč lahko vrnili domov, ne vedo.

SE dOGAjA…
Na Prešernov dan, 8. februarja smo imeli 
že tretji slikarski večer. Da smo si popestrili 
slikanje, je žreb odločil s katerimi tremi bar-
vami bo kdo slikal poljuben motiv. Večer je 
vodila dijakinja Srednje šole za oblikovanje 

in fotografijo. Naše izdelke lahko občudujete v izložbi 
Klišeja. Drugo soboto v mesecu smo si privoščili od-
dih na smučišču Vogel. Imeli so zelo dober sneg in 
ni bilo videti niti enega oblaka. Na klišeju imamo še 
nekaj celodnevnih smučarskih vozovnic, ki jih lahko 
kupite na Klišeju v času uradih ur. Člani si jih lahko 
privoščite za 20 €, nečlani pa 35 €. V petek 25. febru-
arja pa smo se sprostili ob sproščujoči glasbi skupine 
The Aves Trio v kavarni Stara pošta. Hvala vsem za 
udeležbo, predvsem pa nastopajočim. S Klišejem vas 
vabimo, mlade pesnike in pesnice, da o Šmartnem 
pri Litiji napišejo po eno pesem. Pesem se lahko tiče 
samega mesta, lahko pa je mesto samo prizorišče ne-
kega pesniškega dejanja. Vse pesmi bodo objavljene 
v klubskem vsakoletnem glasilu.
Klišejev kompas pa lahko po novem najdete tudi v 
Knjižnici Litija. Za mesec marec imamo v načrtu, da se 26. 3. 2022 podamo v dolino pod Ponca-
mi na ogled smučarskih poletov. Tomaž GOBEc


