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IZ UREDNIŠTVA ...
Vse diši po pomladi, o tem nas prepriča tudi tokratni 
Občan. Številne čistilne akcije, športna in šolska tekmo-
vanja, srečanja brez mask, nove investicije ter na oživele 
kulturne dejavnosti..., manjka le še nekaj več zaljubljenih. 
Bližajoče volitve naj pokažejo, komu še verjamemo in 
zaupamu, vsekakor pa živimo v času, polnem presenečenj 
in sprememb. Vedno pa nas zunaj čakata čudovita narava 
in pestro vreme. Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.05.2022 
po e-pošti: obcan@siol.net ali 

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

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,

Proslavimo Dan upora proti okupatorju 
in 1. maj, mednarodni praznik dela,

s ponosom! 
Naj vam vaše delo prinaša 

zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen poči-
tek. Prepričan sem, da se bomo 

pogosto srečevali ob uspešnih projektih in
skupaj ustvarjali prihodnost.

Župan Občine Litija
Franci Rokavec

skupaj s sodelavci in člani Občinskega sveta

11. junij 2022
PRIJAVE SO ZE ODPRTE:

litijskitek.si

V

SKuLPTuRA V KROžIŠČu POSVEČENA 
100. OBLETNIcI ČEBELARSKE PRAVDE V LITIJI 

IN 70. OBLETNIcI mESTA
Ob odstiranju, s tkanino zakritega kipa, so bili prisotni tudi slavnostni govornik, predse-
dnik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko 
Alauf, akademski kipar Zlato Rudolf, podžupanja Lijana Lovše, podžupan Filip Fele in izva-
jalec del Vinko Praprotnik. 

Nova skulptura je opomin na izjemno dogajanje po tragičnem masovnem poginu čebel 
pred 100 leti: na začeto in dobljeno čebelarsko pravdo litijskih čebelarjev - prvi dobljeni 
ekološki boj v slovenski zgodovini in ustanovitev Čebelarskega društva Litija. 
Kamnita skulptura, odkrita prav na 70. rojstni dan mesta, predstavlja lipov cvet, ki je 
simbol ljubezni in sožitja med ljudmi, čebele pa so simbol miru in blagostanja vseh nas. 
Skulptura iz kraškega kamna je delo domačina, akademskega kiparja Zlatka Rudolfa in je 
visoka okrog 2 metra. V klesanje je bilo vloženo več mesecev predanega dela in truda zato 
se Občina Litija še posebej zahvaljuje g. Rudolfu za izdelano mojstrovino. Posebna zahvala 
gre tudi g. Praprotniku za brezhibna izvajalska dela.   (Več na 2. str.)

ŠPORTNO DRuŠTVO DOLE PRI LITIJI PRIPRAVILO 
SPREJEm ZA SKAKALKE

Na mladinskem prvenstvu v Zakopanih, ki je bilo marca letošnjega leta, so tekmovalke 
Nika Prevc, Jerneja Repinc Zupančič, Taja Bodljaj in Lara Logar postale mladinske sve-
tovne prvakinje v smučarskih skokih. Ker je Lara Logar domačinka iz Kala pri Dolah, 
so jim člani ŠD Dole skupaj z gasilci in številnimi krajani pripravili veličasten sprejem 
kateremu sta prisostvovala tudi oba trenerja Sten Baloh in Jurij Tepeš. Sprejema se se 
udeležili tudi; župan Franci Rokavec, poslanec v DZ Boris Doblekar, podžupanja Lijana 
Lovše ter predsednica KS Dole Irena Bostič.

(Več na 2. str.)

1. MAJA VSI NA 
SITARJEVEC!

Prijazno vabljeni na tradicionalno prvomajsko 
srečanje na Sitarjevcu. Pohod na Sitarjevec 

se bo odvijal od zgodnjih jutranjih ur.

Družabno srečanje bo potekalo od 10. ure dalje 
na platoju pred Rudnikom Sitarjevec Li� ja, 

ob živi glasbi, z brezplačnim golažem in možnostjo 
brezplačnega ogleda Izvoznega rova rudnika 

ob 10.00 ali 12.00 uri.

Vsi, ki bi si rudnik želeli brezplačno ogleda� , 
svoje prijave pošljite do 29. aprila 2022 do 15. ure 

na e-naslov info@visitli� ja.si.

Se dobimo na Sitarjevcu!

Organizatorji srečanja: Občina Litija, PGD Litija in Razvojni center srca Slovenije



(Nadaljevanje s 1. strani)

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na 
podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 61/08 in 32/18) objavlja naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJA  

ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA  
ZA LETO 2022

I.  Občina Litija namerava v letu 2022 podeliti priznanje 
Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija 
se podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, 
društvom, združenjem in drugim pravnim in fizičnim 
osebam in skupinam za dosežke na področju gospo-
darstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega 
varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih 
področjih, za pomembno in ustvarjalno delo, dosežke 
trajnega pomena in uspehe, s katerimi so pomembno 
vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O podelitvi pri-
znanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski 
svet občine Litija. V posameznem letu se podeli največ 
eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija.

II.  Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slo-
venije in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki 
prispevali k boljšemu življenju občanov in dosegli po-
membne uspehe na posameznih področjih. 

III.  Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine 
Litija lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, 
društva ter druge organizacije.

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan 
v pisni obliki najkasneje do 30. 05. 2022 do 12. ure 
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom  
»JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV 
PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 
2022 – NE ODPIRAJ« in mora vsebovati:

 a)  ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov 
naslov oziroma sedež,

 b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemni-
ka priznanja,

 c) utemeljitev predloga. 
V.  Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predla-

gatelji na Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428 Suzana 
Kukovica.

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA

Predsednik: Bojan ŽELEZNIK

Komisija za Jerebova priznanja Občine Litija na podlagi  
5. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS,  
št. 61/08 in 32/18) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev Jerebovih priznanj Občine Litija  

za leto 2022

1.  Naziv in sedež izvajalca razpisa: Komisija za Jere-
bova priznanja Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija.

2.  Predmet javnega razpisa: podelitev Jerebovih pri-
znanj Občine Litija za leto 2022.

3. Predlagatelji: 
  Predloge za podelitev Jerebovega priznanja Občine Li-

tija lahko komisiji za Jerebova priznanja posredujejo 
posamezniki, društva in ostale organizacije s sedežem 
oziroma s stalnim prebivališčem v občini Litija.

4.  Pogoji za podelitev priznanj:
  -   Zlato Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik 

ali društvo za najmanj 30 let delovanja na področju 
kulture in pomemben prispevek k razvoju kulture v 
občini;

  -   Srebrno Jerebovo priznanje lahko prejme posame-
znik ali društvo za najmanj 20 let delovanja na po-
dročju kulture in pomemben prispevek k razvoju 
kulture v občini;

  -   Bronasto Jerebovo priznanje lahko prejme posa-
meznik ali društvo za najmanj 10 let delovanja na 
področju kulture in pomemben prispevek k razvoju 
kulture v občini;

5.  Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
predlogov: 

  -   število let strokovnega, organizacijskega, izobraže-
valnega ali mentorskega dela na področju kulture v 
občini (do 50 točk);

  -   doseženi tekmovalni uspehi ali umetniški dosežki 
(do 30 točk);

  -   pomen uspehov oz. dosežkov za občino (do 20 točk).
6.  Predlog za podelitev Jerebovega priznanja Občine 

Litija mora vsebovati:
 -  obrazec 1: predlog za podelitev priznanja,
 -  obrazec 2: soglasje kandidata.
7. Način in rok oddaje predlogov: 
  Predloge se lahko odda po pošti na naslov Občina Li-

tija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ali po e-pošti na 
naslov obcina.litija@litija.si. Zadnji rok za zbiranje pre-
dlogov je petek, 13. 5. 2022, do 12.00 ure (do tega 
datuma morajo predlogi prispeti na Občino Litija ne 
glede na to, če so oddani po navadni ali e-pošti). Pre-
dloge je potrebno posredovati na predpisanih obraz-
cih, ki so objavljeni na spletni strani občine, v zaprti 
ovojnici z obveznim pripisom: »NE ODPIRAJ – Jerebova 
priznanja 2022«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naziv in naslov predlagatelja. Komisija 
ne bo obravnavala predlogov, ki bodo oddani po do-
ločenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslo-
vljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma 
zahtevanih prilog.

8.  Odločitev o prejemnikih priznanj: prejemniki bodo 
o podelitvi priznaj predvidoma obveščeni do petka, 3. 
6. 2022.

9. Dodatne informacije: e-pošta obcina.litija@litija.si.

Občina Litija
Komisija za Jerebova priznanja

V mAJu RAZPIS ZA GRADNJO  
POŠ HOTIČ

Krajanke in krajane krajevne skupnosti Hotič obveščamo, da bo 
do konca meseca aprila izdelana PZI dokumentacija za izgra-
dnjo POŠ Hotič, v mesecu maju sledi objava javnega razpisa za 
izbiro izvajalca del in nadzora za izgradnjo POŠ Hotič.
V skladu s časovnico pričakujemo, da bi z deli lahko pričeli v 
poletnih mesecih. Skupaj s Civilno iniciativo za izgradnjo POŠ 
Hotič, krajevno skupnostjo Hotič in osnovno šolo Gradec smo 
se dogovorili glede vseh aktivnosti, ki bodo potrebne, za izva-
janje pouka v dosedanji šoli, ob sami gradnji novega Vzgojno-
-izobraževalnega objekta Hotič v šolskem letu 2022/23.

Občinska uprava Občine Litija

Vizualizacija predvidenega vzgojno-izobraževalnega objekta Hotič
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LITIJSKI TEK 2022
Vsi tekači in navijači se bomo letos zbrali 
v soboto, 11. junija na devetem Litijskem 
teku v organizaciji ZKMŠ Litija. Po treh 
letih se nam ponovno obeta edinstven 
tekaški dogodek.
Tek bo potekal na enaki trasi kot v prej-
šnih letih. Start bo v starem mestnem 

jedru, proge bodo tekle proti Pogoniku in nazaj na start. Dolžina 
proge je odvisna od kategorije, za katero se boste odločili. 

Litijski tek 2022 bo potekal v naslednjih kategorijah:
I. 8.30   tek na 10 km,
   a)  Moški – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 

let, od 46 do 60 let, od 61 let in starejši,
   b)  Ženske – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 

let, od 46 do 60 let, od 61 let in starejše;
II.  8.40    ekipni tek za prehodni občinski pokal, 5,6 km in 

posamični tek srednješolcev na 3,6 km;
III. 10.30   promocijski družinski tek predšolskih otrok s 

starši, 200 m;
IV. 10.55   šolski rekreacijski tek, I. triada, 400 m; DEČKI
V. 11.05   šolski rekreacijski tek, I. triada, 400 m; DEKLICE
VI.  11.15   šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in 

posamični tek osnovnošolcev, II. triada, 1000 m; 
DEČKI

VII.  11.25   šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in 
posamični tek osnovnošolcev, II. triada, 1000 m; 
DEKLICE

VIII.  11.35   šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in 
posamični tek osnovnošolcev, III. triada, 1000 m; 
DEČKI

IX.  11.45   šolski ekipni tek za prehodni občinski pokal in 
posamični tek osnovnošolcev, III. triada, 1000 m; 
DEKLICE

X. 12.00  4. Tajin tek, 1000 m.
Vsak sodelujoči prejme praktično nagrado, najboljši v vsaki ka-
tegoriji prejmejo medaljo, medaljo prejmejo tudi vsi otroci na 
družinskem teku. Abosolutni zmagovalec in absolutna zmago-
valka prejmeta tekaške superge HOKA ONE ONE po izbiri. Naj-
bolje uvrščena ekipa, ki zastopa društvo registrirano v Občini 
Litija prejme denarno nagrado v višini 150 €. Prav tako denarno 
nagrado v višini 150 € prejme najboljša šola. 
Posamezniki, šole in društva PRIJAVITE SE!
Prijave in informacije so dostopne na spletni strani: litijskitek.si
Organizator teka: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija. 
Tekaški pozdrav! ZKMŠ Litija, enota šport

PREDLOG ZA ImENOVANJE NOVE uLIcE 
NA OBmOČJu GRAŠKE DOBRAVE:  

uLIcA ČEBELARSKE PRAVDE
Po končani izgradnji nove ulice na Graški Dobravi, ki bo služila 
dostopu do predvidenih novih stanovanjskih objektov, župan 
Občine Litija ob 100-letnici čebelarske pravde v Litiji in na pod-
lagi svetniške pobude podžupanje Lijane Lovše, predlaga, da se 
nova ulica poimenuje Ulica čebelarske pravde. Nova ulica se bo 
pričela ob stičišču ulice Na Dobravi in Prečne ulice ter zaključila 
kot dostop do novih objektov.
Župan Občine Litija osebe, ki so na delu Graške Dobrave, na 
katerega se predlog nanaša, lastniki še nezazidanih stavbnih 
zemljišč poziva, da svoja mnenja, predloge ali pripombe o 
ustreznosti zgoraj navedenega predloga, podajo na e-naslov 
obcina.litija@litija.si ali po pošti na Občina Litija, Jerebova ulica 
14, 1270 Litija do 13. 5. 2022 .

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, 
ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadar-
koli posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja pri občinskem svetu Občine Litija, predloge za 
podelitev priznanja Častni občan Občine Litija. Predlog za 
podelitev priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma 
naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in 
priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in 
utemeljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki najka-
sneje do 30.05.2022 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova 
ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PRE-
DLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČI-
NE LITIJA ZA LETO 2022 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, 
ki se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno po-
membne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, 
ki so prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku 
celotne Občine Litija in imajo trajen pomen za vse občane 
in njihovo življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli 
državljanom Republike Slovenije in drugih držav. V posame-
znem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje z 
nazivom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija
Franci ROKAVEC, župan

mLADI O PRIHODNOSTI V OBČINI LITIJA
Občinski svet Občine Litija je v letu 
2021 sprejel Odlok o mladini v Obči-
ni Litija. Odlok je bil sprejet na pre-
dlog civilne iniciative, sestavljene iz 
predstavnikov različnih organizacij, 
ki delujejo v dobrobit mladine v Li-

tiji. Odlok pomeni korak naprej v sistematičnem urejanju in na-
govarjanju področja mladine v občini. Skladno z odlokom je bila 
konstituirana komisija za mladinska vprašanja v Občini Litija. 
Komisija si je v sodelovanju z Občino Litija za prvo in najpo-
membnejšo nalogo zadala oblikovati strategijo za mlade Občine 
Litija. Strategija je dokument, ki na podlagi predhodne raziskave 
opredeli ključna področja občinskih intervencij na področju mla-
dine in določi merljive kazalnike napredka na posameznih podro-
čjih. To pomeni, da se javna sredstva uporabljajo še bolj premi-
šljeno in namensko v korist čim večjega števila mladih v občini.
Dobra strategija pa je vedno plod dobrega sodelovanja. In pred-
vsem targetiranja potreb mladih v občini. V tem trenutku poteka 
raziskava, ki bo osnova za oblikovanje strategije. Da bo raziska-
va dobra, vabimo mlade (med 15 in 29 leti), ki živite v občini 
Litija k sodelovanju. Ste pomemben vir znanj, informacij in vpo-
gleda v to, kam naj se podpora na področju mladine usmeri. Z 
anketnim vprašalnikom želimo spoznati, kako doživljate občino 
Litija, možnosti in priložnosti, ki vam jih ponuja in težave, s ka-
terimi se srečujete.
Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč, zato vas prosimo, da 
na vprašanja odgovorite premišljeno, samostojno in iskreno. 
Vprašalnik je anonimen, zbrani podatki pa bodo namenjeni iz-
ključno pripravi strategije, ki bo javno dostopna in objavljena na 
spletnih straneh Občine Litije.
Odgovore in odzive na anketni vprašalnik zbiramo do petka, 15. 
maja 2022. Če želite, ga lahko pošljete še prijateljem in prija-
teljicam. Vprašalnik najdete na spletnih straneh in Facebook 
profilu Občine Litija.

Komisija za mladinska vprašanja Občine Litija

SKuLPTuRA V KROžIŠČu POSVEČENA  
100. OBLETNIcI ČEBELARSKE PRAVDE  

V LITIJI IN 70. OBLETNIcI mESTA
(Nadaljevanje s 1. str.)
Na slovesnosti ob odkritju skulpture so spregovorili: predsednik 
Državnega sveta RS Alojz Kovšca, podpredsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Marko Alauf, predsednik Čebelarskega društva 
Litija Srečo Rozina, župan Franci Rokavec, predsednik Mestne 
skupnosti Litija in poslanec Boris Doblekar in akademski kipar 
Zlato Rudolf. Krajši kulturni program, ki ga je povezovala ga. 
Štuhec, je pripravila Knjižnica Litija v sodelovanju z JZKMŠ Litija. 
V njem so sodelovali: Učenka Osnovne šole Gradec, Pihalni or-
kester Litija, član Slovenskega okteta Darko Vidic ob spremljavi 
zasavskih rogistov, članica društva LILA Magda Groznik in Mo-
ška vokalna skupina Lipa.
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

SISTEm ZA AVTOmATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »PO KOLO«
Občina Litija je skupaj z Občino Šmartno pri Litiji in Občino Dol pri Ljubljani vključena v projekt 
sodelovanja med LAS-i »Kolesarska veriga na podeželju«, ki je podprt s strani Evropske unije iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sklad EKSRP). Projekt, ki ga vodi 
LAS Srce Slovenije, temelji na spodbujanju trajnostne mobilnosti in predstavlja začetek avtoma-
tizirane izposoje javnih/mestnih koles »bike sharing-a« v naši občini. 
Sistem za avtomatizirano izposojo koles na območju LAS Srce Slovenije smo poimenovali z ime-
nom Po KOLO in je enotna storitev, ki jo zagotavljajo tri občine. S to storitvijo se omogoči javni 
samopostrežni dostop do koles. V okviru tega projekta 
je po ena kolesarska postaja za izposojo koles posta-
vljena v vsaki izmed občin. V Litiji je kolesarska postaja 
postavljena pred občinsko zgradbo na Jerebovi ulici. 
Kolesarska postaja vsebuje 10 ključavnic za kolesa, ki 
so elektrificirane in primerne za priklop klasičnih koles 
in polnjenje električnih koles. V okviru projekta je bilo 
nabavljenih 5 koles in sicer 3 navadna kolesa in 2 ele-
ktrični kolesi.
Vso zainteresirano javnost obveščamo, da v drugi polo-
vici meseca maja načrtujemo zagon sistema Po kolo za 
uporabo. Ob koncu meseca aprila in v začetku meseca 
maja bo najprej izvedeno obdobje testiranja avtomatiziranega sistema izposoje koles za zaprto 
skupino uporabnikov; po preteku testnega obdobja pa bomo sistem odprli za širšo javnost. 
Nadaljnje informacije o sistemu Po kolo si bodo vsi zainteresirani uporabniki lahko prebrali in 
sledili preko občinske spletne strani http://www.litija.si/ , kjer bo z odprtjem testnega obdobja 
vzpostavljen posebni zavihek za sistem avtomatizirane izposojo koles Po KOLO in na drugih so-
cialnih omrežjih. 

OZELENITI mESTO LITIJA – 2. fAZA
Z letošnjem letom pričenjamo v okviru projekta Ozeleniti mesto Litija, ki je finančno podprt s 
strani Evropske unije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija 
v okviru programa razvoja podeželja RS 2014-2020 drugo fazo. 
Tisti, ki sledite objavam in člankom glede omenjenega projekta ste seznanjeni, da je Občina 
Litija z željo, da v projektu delamo strokovno in predvsem trajnostno in odgovorno, zaprosili za 
spremembo projekta, ki se vsebinsko navezuje tudi na ureditev zelenega dela parka ob reki Savi.
Skupaj s sodelujočimi strokovnjaki, ki so vseskozi vključeni v projekt smo se strinjali, da se 
spremeni vrstni red urejanja zelenega dela parka. Po novem predlogu se bo park glede zasaditve 
urejal v smeri od reke proti cesti; tako se bo najprej uredil rečni pas, ki zajema obstoječi drevored 

vrb ob reki Savi. 
V spomladanskem času le-
tošnjega leta bo priznani 
arborist uredil in pomladil 
obstoječi drevored vrb ob 
reki Savi. Po strokovni oceni 
je predvideno, da se na novo 
zasadi 14 sadik drevesa Salix 
alba Tristis (višine cca 4 m); 
hkrati je predviden stroko-
ven sanitarni obrez obstoje-
čih vrb, ter nujna odstranitev 
štirih vrb. Opravila se bo tudi 
sanacija samoniklih dreves 
in grmičevja na obrežju reke 
Save pred samim parkom, za 
kar je Občina Litija pridobila 
potrebno pisno dovoljenje 
Direkcije RS za vode z zahte-

vami, da se o ustreznem obsegu in načinu dela dogovori z rečnim nadzornikom javne vodnogo-
spodarske službe Hidrotehnik. 
V mesecu maju je v parku ob reki Savi predviden dogodek, na katerem bomo predstavili doseda-
nje opravljene aktivnosti projekta, vsebinsko bodo predstavljeni knjigobežnici in ptičje valilnice, 
obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi na novo postavljeno razstavo na mobilnih panojih. 
Ob koncu bi želeli vse meščanke in meščane mesta Litija, ter ostale zainteresirane povabiti na 
letošnji urbani sprehod Janes´s Walk, pri organizaciji katerega že drugo leto zapored sodeluje 
tudi Občina Litija. Jane´s Walk bo predvidoma organiziran v soboto 7.5.2022 ob 10ih. O točnem 
kraju srečanja v mestu in poteku sprehoda ter o vsebinskih poudarkih sprehoda po mestu Litija 
in tudi o predvidnem spomladanskega dogodku v parku ob reki Savi, pa bomo obveščali preko 
občinske spletne strani http://www.litija.si/ in drugih socialnih omrežjih.

Z veseljem sem podprl Zakon o stanovanjski jamstveni shemi 
za mlade, kjer bo država porok za kredit in Zakon o voznikih za 

poenostavitev izpita vožnje z motorji
V Državnem zboru RS smo zopet odločali o enem od najpomembnejših 
zakonov zadnjih let, ki bo temeljito pospešil reševanje prvega stanovanj-
skega vprašanja za mlade. Gre za zakon o stanovanjski shemi za mlade.
»Obravnavali smo, po mojem mnenju izjemno pomemben zakon. 
Veliko govorimo o reševanju stanovanjske problematike mladih, 
na žalost pa vsi skupaj premalo naredimo. Zato smo šli tudi tokrat 
od besed k dejanjem.«
Zakon bo služil tudi kot vzvod 

za morebitno omilitev pravil Banke Slovenije do tistih, ki 
bi bili kreditno nesposobni, saj bodo banke s predlogom 
zakona prejele jamstvo države za zmanjšanje tveganj, po-
vezanih s plačilom kreditnih obveznosti kreditojemalcev.
Gre za 5. ukrep te vlade na področju reševanja stano-
vanjske problematike. Prvi ukrep je bil sprememba 
Gradbenega zakona, drugi je bila sprememba Zakona 
o urejanju prostora, tretji ukrep sprememba Stano-
vanjskega zakona, kjer smo z različnimi ukrepi prav tako pospešili možnost za pridobivan-
je prvih stanovanj. Kot četrti ukrep pa je potrebno omeniti, da je vlada sprejela poslovno 
politiko stanovanjskega sklada in mu naložila, da sama preko svoje poslovne politike do 
leta 2025 zgradi 5 tisoč najemnih stanovanj, ki se že začenjajo graditi oziroma so nekje 
tudi že izgrajena.
Kaj pomeni prvo reševanje stanovanjske problematike? Za to se šteje prvi nakup, gradnja, preno-
va ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stano-
vanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje.
Druga stvar, ki je zelo pomembna, da rešujemo prvo reševanje stanovanjske problematike za 
dve kategoriji: za mlade investitorje do starosti 38 let in pa za mlade družine, ki so prav tako del 
dikcije tega zakona.
Pomembno je, da so sami mladi oziroma same mlade družine vključeni, ne pa, da čakajo na 
pomoč države in občine ter bank in hranilnic, ki se jih, če nimajo jamstva izognejo v velikem 
loku. Mladi morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, in mora biti 
njihova povprečna plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za kredit po tem zakonu enaka ali 
nižja od 1,5 kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji. Še nekaj 
pomembnih dejstev: ročnost posameznega kritja je lahko največ 30 let. Glavnice kreditov za 
posamezno stanovanjsko nepremičnino ne sme znašati več kot 200 tisoč evrov in kreditojemalec 
mora zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 20 % sredstev glavnice kredita. Še naprej pa 
moramo tudi kot doslej, ustvarjati pogoje za davčne razbremenitve, čim višjo dodano vrednost v 
gospodarstvu in s tem boljše plače!
»S tem zakonom prehajamo od besed o tem, kako je treba mladim pomagati reševati 
prvo stanovanjsko reševanje, do same prakse. Zakaj bi mladi plačevali visoke najemnine, 
namesto obrok kredita in bili na svojem! Porok za kredit bo država.« 
Ta zakon je super osnova, da mladim končno začnemo, tudi na področju stanovanjske problema-
tike, pomagati. Da ne bomo govorili o tristo stanovanjih v šestih letih, kar so naredile prejšnje tri 
Vlade, ampak da že, poleg intenzivne gradnje stanovanj Stanovanjskega sklada, rešujemo tudi 

konkretno s tem zakonom stanovanjsko stisko mladih in 
pa mladih družin.
Poleg tega sem bil v poslanski skupini nosilec spre-
membe zakona o voznikih, ki poenostavlja postopke za 
pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij A1 in AM. Tako 
bo lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje B in ni voznik 
začetnik, brez testov, s šestimi urami praktičnega uspo-
sabljanja, dobil pravico do vožnje z motorjem do 125 ku-
bičnih centimetrov, kar bo mnogim olajšalo in pocenilo 
pridobitev pravice vožnje z motorjem.

Poslanec Boris DOBLEKAR

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE!
Kljub dvoletnemu vztrajanju pandemije, vojnih dogodkom v 
naši dokaj neposredni bližini in nepredvidljivim razmeram na 
trgu, smo v Sloveniji, sploh pa na našem področju OOZ Litije 
zanesljivo krmarili skozi težke čase. Prav gotovo tudi zaradi 
izkušenj, ki jih imamo, saj letos obeležujemo 50. letnico de-
lovanja.

OOZ Litija, se je v teh časih osredotočila na podajanje vitalnih in točnih informacij svo-
jim članom, za katere menimo, da so osnova transparentnega in zdravega delovanja 
podjetij in same družbe.

Ponudili smo veliko brezplačnih izobraževanj in informacij, predvsem preko spleta, 
kjer smo nazivali različne teme ter težave in kjer smo se osredotočali predvsem na 
uporabne rešitve za naše člane.

V sodelovanju z občinami Litija in Šmartno pri Litiji smo pripravili tudi podjetniški 
kotiček v občinskih glasilih, na katerih se lahko brezplačno predstavljajo in se pro-
movirajo lokalni obrtniki ter podjetniki. Stroške objave člankov krijeta občini Litija ter 
Šmartno pri Litiji.

OZS je med drugim tudi dosegla nekaj pomembnih dogovorov za izboljšanje gospo-
darske klime v Sloveniji, izpostavil bi skrajšanje bolniške odsotnosti v breme deloda-
jalca iz 30 na 20 delovnih dni.

Upam, da bomo skupaj z ostalimi območno obrtnimi zbornicami in s predlogi katere 
podajamo na OZS, uspeli še na drugih področjih. Zavzemamo se za zmanjšanje biro-
kracije, učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter za 
izboljšanje delovanja zdravstvenega in davčnega sistema.

K članstvu OOZ Litija vabimo vse podjetnike, ki so zainteresirani za sodelovanje pri 
izboljševanju gospodarstva na našem območju, prav tako pa vse, ki še potrebujete 
pomoč pri delovanju ali zagonu podjetja. 

Lep pozdrav, Predsednik OOZ Litija,
Simon LOKAR
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PROJEKT OPEN EYE 
OŠ Litija sodeluje v mednarodnem projektu Open EYE - Odprto izobraževanje 
za mlade skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje, ki je projekt strateške-
ga partnerstva in se izvaja v okviru pro-
grama Evropske komisije Erasmus +. V 
projektni skupini sodelujemo z IC Geoss, 

Prisma Center for Development Studies, Museum of greek 
children¨s Art, Provincia di Livorno in University of Soth-
-Easteren Norway. 
Projekt se je začel leta 2020 in se bo zaključil 2022. Zavzema področja formalnega in neformal-
nega učenja, skrbi za izobraževalce, ki poučujejo priseljene učence od šestega do dvanajstega 
leta in za učence ter njihove družine. Odprto izobraževanje mladih Evropejcev poudarja social-
no integracijo skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje, za katero sta odgovorni uveljavlje-
na skupnost in posamezniki oziroma njihove družine, ki želijo postati del nje. V šolskem letu 
2021/2022 smo na razrednem in predmetnem pouku izvedli različne delavnice in načela Open 
EYE metodologije prenesli v pedagoško prakso. 
Različne projektne aktivnosti bodo po koncu projekta predstavljene kot priročnik Open EYE učne 
metodologije za širšo rabo. Blanka ERJAVEC

READING fOR LIfE, ERASmuS+ NORVEŠKA 
Učenci OŠ Litija, Alex, Zarja, Hana, Žana in Varja smo se skupaj z ravnateljem Petrom Sterletom 
in učiteljem Miklavžem Šefom odpravili na petdnevno izmenjavo na Norveško, bolj natančno 
v naselje Hommelstø. Odšli smo v okviru projekta Erasmus+ 
- Reading for life, v katerem smo že v okviru treh let ustvar-
jali nova prijateljstva v Romuniji, na Portugalskem, Španiji in 
Sloveniji. Ta pot je tako bila zadnja in tudi »poslovilna« pot v 
okviru tega projekta. Našo odpravo smo začeli izpred šole 
13. 3. 2022 točno ob polnoči in našo pot naprej nadaljevali 
do Münchna. Kasneje naj bi leteli s tremi letali, ampak je zaradi tehničnih težav zadnji let bil 
odpovedan in tako smo eno noč prespali v bližnjem hotelu, naslednji dan pa pot nadaljevali do  

cilja. Čeprav smo prišli en dan kasneje, so nam 
prav tako pripravili zelo topel sprejem. Čez teden 
smo si skupaj ogledali muzej z razstavo o Samih, 
Torghatten, rudnik apnenca in marmorja ter še veli-
ko drugih znamenitosti. Zbirali smo se v bližnji telo-
vadnici »Gimle«, se sankali in kepali na snegu in ne-
kaj časa preživeli tudi v šoli, kjer so nam pripravili 
raznorazne aktivnosti. Poizkusili smo tudi norveško 
hrano in ugotovili, da imamo različne okuse. Kajti 
nekaterim je bila všeč, drugim ne. Skupaj smo to-
rej preživeli nepozaben teden, ki nam bo za vedno 
ostal v spominu. Na koncu nas je čakala še težko 

in grenko slovo, zaradi katerega imamo še vedno rosne oči. To je za nekatere bil eden izmed 
najboljših tednov našega življenja in vsi bi ga z veseljem radi ponovili. Navezali smo toliko dobrih 
in vseživljenjskih prijateljstev, da se že zdaj pogovarjamo in dogovarjamo, kdaj se bomo ponov-
no obiskali. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na vse učitelje in udeležene, Norvežanke Siri, ki 
je bila glavna organizatorica tega tedna in nenazadnje tudi knjižničarke Nene. Kapo dol pa tudi 
našima spremljevalcema, učitelju Miklavžu in ravnatelju Petru Strletu, ki sta to pot naredila še 
bolj zabavno. Vsi smo hvaležni za ta teden in že gledamo naprej na nova potovanja in izmenjave 
z Erasmus+ projektom.  Zarja Ribič, 9.c

NARAVOSLOVNI TEDEN ČETRTOŠOLcEV  
V DOmu JuRČEK V KOČEVJu

Učenci 4.a in 4.b razreda Osnovne šole Litija so 
bili od 28. 3. 2022 do 1. 4. 2022 v šoli v naravi v 
CŠOD, v domu Jurček v Kočevju. 
Šole v naravi se je udeležilo 47 učencev, spre-
mljale pa so jih 4 učiteljice. 
Izbrali so tematski teden z naslovom Čarobni 
gozd. Učenci so spoznali mesto Kočevje in Ru-
dniško jezero, izvedli so planinski pohod, na kate-
rem so opravili še čistilno akcijo in tako pomagali 
meščanom Kočevja. Raziskali so kraško jamo, 
podrobno spoznavali gozd in gozdne živali in ra-
stline na gozdni učni poti Rožni studenec, čolna-
rili po reki Rinži, streljali z lokom, se preizkusili na orientacijskem tekmovanju, izdelali izdelek iz 
naravnih materialov, odšli na nočni pohod, kjer so opazovali nočno nebo in ozvezdja, se pomerili 
v naravoslovnem kvizu Male sive celice in zaplesali na zaključnem večeru. Učenci so vsak dan 
pisali dnevnik, kjer so zapisovali dnevne dejavnosti. Učenci so bili zelo radovedni in so z veseljem 
sodelovali pri vseh dejavnostih. Za dobro sodelovanje so bili pohvaljeni od učiteljev in osebja 
doma Jurček.  Petra PAVLICA

ROKOmETAŠIcE OSVOJILE PRVO mESTO
V organizaciji OŠ Litija je v sredo, 16. 3. 2022 potekalo če-
trtfinale državnega tekmovanja v rokometu za dekleta. Na 
tekmovanju so sodelovale OŠ 8. talcev Logatec, OŠ Grm 
Novo mesto in OŠ Litija. Četrtfinalni turnir se je začel s tek-
mo med Litijo in Logatcem, ki se je končala z rezultatom 
36:11 za Litijo. OŠ 8. talcev je v drugi tekmi turnirja pre-
magala OŠ Grm 27:17. Naslednji tekmec naše ekipe je bila 
ekipa iz Novega mesta, ki proti razigrani ekipi Litije ni imela 
možnosti in tekma se je končala z rezultatom 42:8. Z dvema 
zmagama so učenke OŠ Litija osvojile prvo mesto in se uvr-
stile v polfinale državnega tekmovanja, ki bo potekalo 3. 5. 
2022 v Šmartnem pri Litiji.
OŠ Litija so zastopale: Tjaša Burja, Nataša Branković, Liana 
Vuković, Ajla Mehulić, Lana Ana Novaković, Dajana Popović, 
Ela Penik, Rebeka Hrovat in Maja Zenković.

POLfINALE DRžAVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI
V četrtek, 31. 3. 2022, je OŠ Litija organizirala polfinalni turnir državnega prvenstva v košar-
ki v Športni dvorani Litija. Ekipa OŠ Litija se je pomerila z OŠ Dobrna in OŠ Pod Goro. Prvo 
tekmo so Litijani zmagali z naskokom 27 točk. Drugo tekmo so morali priznati premoč eki-
pe OŠ Pod Goro. Kljub glasni spodbudi učencev s tribune so izgubili 40:67. OŠ Litija se z 
eno zmago in enim porazom ni uvrstila v finalno tekmovanje. Vsem fantom čestitamo za  
odlično igro!

uSPEHI NAŠIH uČENK NA DRžAVIH TEKmOVANJIH
V mescih februarju in marcu so potekala državna tekmovanja, na katera so se uvrstila tudi tri 
dekleta iz osmega razreda. Učenka Urška Mejaš je osvojila srebrno priznanje na državnem tek-
movanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, Nastja Voje je osvojila srebrno priznanje 
iz znanja angleščine, učenka Maja Bobnar pa je na državnem tekmovanju iz nemščine osvojila 
ZLATO PRIZNANJE. Vsem dekletom iskrene čestitke!

Mentorice Tjaša BRINOVEC Obolnar, Jasna Lepold PHILLIPS in Aleksandra KOKALJ

OŠ GABROVKA - DOLE

NEPOZABEN TEDEN V cŠOD BuRJA
Učenci 7. razreda OŠ Gabrovka - 
Dole so od 21. 3. do 25. 3. 2022 
preživeli čudovit teden v CŠOD Bur-
ja v Seči pri Portorožu.
Program dejavnosti je bil pester in 
zanimiv. V ospredju so bile naravo-

slovne dejavnosti, saj so učenci spoznavali ži-
vljenje v pasu bibavice, odkrivali sredozemske 
rastline in solinarstvo. Odpravili so se tudi do 
Pirana in Portoroža.
Učenci so imeli v programu tudi številne špor-
tne aktivnosti. Naučili so se streljati z lokom, 
veslali so v kanujih, preizkusili so svoje spre-
tnosti na oviratlonu, se učili preživetja v naravi 
ter v prostem času igrali košarko, badminton, odbojko ali namizni tenis. Prijazno osebje, lepo 
vreme, zanimive dejavnosti in krasno okolje so poskrbeli za nepozaben teden.  Barbara TEŽAK

NASTOP NA OTVORITVI RAZSTAVE OGLJE JE ČRNO ZLATO
V ponedeljek, 21. 3., smo obeležili mednarodni dan gozdov in v ta namen so v tem tednu potekale 
številne aktivnosti. Društvo oglarjev Slovenije je pripravilo dve razstavi z naslovom Oglje je črno 

zlato, na katerih so 
nastopile tudi učen-
ke PŠ Dole pri Litiji. 
V ponedeljek, 21. 3., 
je bila otvoritev raz-
stave na Občini Liti-
ja, v četrtek, 24. 3., 
pa na Gozdarskem 
inštitutu v Ljubljani. 
Učenke so s krat-
kim kulturnim pro-
gramom predstavile našo šolo, kraj Dole pri Litiji 
in oglarstvo.

ŠPORTNI DAN V PLANIcI
V četrtek, 24. 3. 2022, smo se učenci 8. 
in 9. razreda OŠ Gabrovka - Dole v sprem-
stvu treh učiteljev odpravili v Planico na 
ogled poletov. Ker smo vedeli, da so naši 
letalci vrhunsko pripravljeni, smo si že v 
naprej obetali odličen dan. Žal smo lahko 
navijali le ob nekaj poletih, saj so organi-
zatorji prestavili kvalifikacije na popoldan-
sko uro. Razpoloženje mladih se je hitro 
spet izboljšalo ob koncertu skupine Joker 
out. Ob živahni glasbi smo se naužili son-
ca in svežega zraka ter preživeli prijeten 
dan. Marta HROVAT

Z NOVIm uPANJEm V POmLAD
V petek, 18. marca 2022, smo po dolgem času imeli priložnost prisluhniti čudovitemu kulturno 
pevskemu večeru »Z novim upanjem v pomlad«, katerega program se je odvijal v večnamenski 
dvorani OŠ Gabrovka - Dole. 
Za otvoritev kulturnih dogodkov v Gabrovki brez strogih omejitev so zaslužne pevke ŽVS Lipa z 
umetniškim vodjem Erikom Šmitom, ki so s svojim nastopom promovirale izdajo njihove prve 

zgoščenke, Otroški 
pevski zbor OŠ Ga-
brovka, združeni Mla-
dinski pevski zbor OŠ 
Gabrovka in PŠ Dole 
ter Orkester ukulel 
ob klavirski spremlja-
vi Tonija Povšeta in z 
zborovodkinjo Anito 
Medvešek ter KUD 
Fran Levstik Gabrov-
ka kot povezovalni 
člen. 
Prekaljene pevke ŽVS 

Lipa so z ubranimi glasovi s svoje prve zgoščenke predstavile pet pesmi, ki jih je publika sprejela 
z navdušenjem. Pri pesmi Nora je misel pa se jim je pridružila naša učenka Larisa Rebolj, ki je s 
svojim nastopom očarala vse obiskovalce. Prav tako so svoje delo odlično predstavili pevci OPZ 
in združenega MPZ Gabrovka in Dole ter »ukulelovci«. Hvala vam. 😊
Čudovite besede in misli je v vezni tekst zbrala gospa Anica Resnik, svoj šarmanten zven pa jim 
je dodal naš bivši učenec Leon 
Ciglar. Preplet besed, misli in raz-
mišljanj je v svojih pesmih stkala 
gospa Karmen Kresal, katere pe-
smi smo imeli priložnost slišati na 
prireditvi.
Vsi nastopajoči so na koncu zape-
li še skupno pesem Jaz pa pojdem 
na Gorenjsko ob spremljavi Orke-
stra ukulel in Tonija Povšeta za 
klaviaturami.
Prireditev je bila v znamenju me-
seca marca in žensk v vseh svojih 
različnih vlogah, v znamenju upa-
nja v pomlad, ponovnega rojstva, 
stikov z ljudmi, dogajanja na odru, 
druženja, odprtosti, empatije, so-
delovanja, miru ... in »besed, ki 
imajo neizmerno moč; zgradijo 
lahko svetlo prihodnost, uničijo 
priložnost, pomagajo ohraniti tre-
nutno stanje …«.
Čestitke pevkam ŽVS Lipa ob 
izidu prve zgoščenke in vsem 
nastopajočim ter hvala poslušal-
cem, da smo s skupnimi močmi 
ponovno obudili kulturno dogaja-
nje na odru OŠ Gabrovka - Dole.

Anita MEDVEŠEK
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

OBISK REžISERJA ALEŠA JANA 
V sredo, 30. 3. 2022, smo v naši šolski knjižnici s sku-
pino učencev, ki obiskujejo izbirna predmeta filmska 
vzgoja in vzgoja za medije, gostili slovenskega radij-
skega ter gledališkega režiserja Aleša Jana. V sprošče-
nem pogovoru je učencem odgovarjal na vprašanja. 

Zanimalo jih je marsikaj – o njegovem otroštvu, šolskih letih, delu. 
Nato pa so učenci navdušili gosta, saj so mu predstavili svojo krat-
ko radijsko igro Drama med odmorom, ki so jo napisali, odigrali in 
zmontirali kar sami. Naše srečanje se je zaključilo tako, da nam je g. Jan zaupal nekaj koristnih 
nasvetov za pripravo radijske igre, ki bodo gotovo prišli prav. Učenci so bili namreč mnenja, da 
njihova prva radijska igra ni nujno tudi zadnja. Bojana KOTAR

ERASmuS+ - uSPOSABLJANJE NA cIPRu
V marcu sem se v okviru Erasmus+ na Cipru udeležila uspo-
sabljanja z naslovom Življenje: tvoj najpomembnejši projekt 
(»Life: Your most important design project«). Na usposabljanju 
smo udeleženci, ki delamo z mladimi, razvijali kompetence za 
učinkovito podporo mladim. Usposabljali smo se v tem, kako 
nam lahko miselnost pomaga ustvariti življenje, ki je smiselno 
in izpolnjujoče, ne glede na to, kdo ali kje smo, kaj delamo ali 
smo delali za preživetje, ali smo mladi ali stari. Po prihodu v Slo-
venijo sem pridobljeno znanje že začela širiti med svoje učence, 
ki so motivirano reševali skupinski izziv. Maja BREGAR

HumANITARNA AKcIJA ZA uKRAJINO NA OŠ GRADEc
OŠ Gradec s podružnicami se je povezala z RK Litija in izpeljala 
humanitarno akcijo za pomoč Ukrajini ter državam, ki pomagajo be-
guncem iz Ukrajine. Na OŠ Gradec se je zbral tim učiteljev, ki smo 
želeli pomagati ljudem v tej nesmiselni vojni. Skupaj smo naredili 
načrt, kako obveščati in zbirati donacije, ter se obenem povezali z 
RK Litija, ki nas je takoj podprl pri naši ideji. Od 8. do 14. 3. 2022 
smo na matični in vseh podružničnih šolah zbirali higienske pripo-
močke za otroke in odrasle, prehranske izdelke z daljšim rokom 
uporabe ter sanitetni material za prvo pomoč. Ob koncu humanitar-
ne akcije so se vse zbrane donacije ob pomoči pripadnikov RK Litija 
odpremile v zbirni center v Rojah pri Ljubljani, od tam naprej pa v 
Ukrajino. Zbrali smo več kot 900 kilogramov donirane pomoči. Ob 
tej priložnosti bi se zahvalili vsem staršem, učencem na OŠ Gradec 
in učiteljem na matični in podružničnih šolah ter vsem drugim, ki so 
sodelovali z nami in tako prispevali delček pomoči za vse tiste, ki našo pomoč potrebujejo.
 Koordinatorici akcije Špela KOVIČ in Stanka SIRK

OB 100-LETNIcI ODKRITJA TuTANKAmONOVE GROBNIcE
Sprva nisem mogel videti ničesar, vroč zrak je izhajal iz grobnice, zaradi česar je plamen sveče utripal, toda 
zdaj, ko so se moje oči navadile na svetlobo, so se podrobnosti o prostoru pojavile počasi od megle, čudnih 
živali, kipov in zlato - povsod zlato.

Tako je pred stotimi leti angleški arheolog Howard Carter opisal trenutke odkritja grobnice egip-
čanskega faraona Tutankamona. Učenci 7. razredov matične šole Gradec in podružnične šole na 

Vačah so pripravili razstavo ob zgodovinskemu dogodku, ki pomeni 
veliko prelomnico pri razumevanju egipčanske zgodovine.
Učenci so skupaj z mentoricami preučevali obdobje faraonskih dina-
stij, mumificiranje, egipčansko matematiko in njen kasnejši vpliv ter 
delo sodobnih egiptologov. Ob zaključku projekta je nastala privlač-
na razstava, ki na zanimiv način približa življenje v starem Egiptu. 
Še posebej mamljiva je za mlajše učence, ki v pričakovanju odpirajo 
faraonov sarkofag in presenečeno ugotovijo, da v njem počiva mumija.
 Anita MIRJANIć

TRI ZLATA IN ENO SREBRNO PRIZNANJE NA DRžAVNEm 
TEKmOVANJu IZ ZGODOVINE

Zavod za šolstvo Republike Slovenije vsako leto organizira tekmovanje iz znanja zgodovine za 
učence 8. in 9. razreda. Letošnja tema so bili Rimljani na Slovenskem. Na državno tekmovanje se 
je uvrstilo 6 učenk in učencev OŠ Gradec. Vsi so bili zelo uspešni, še posebej pa so se izkazale 
učenke Anja Kranjec, Zoja Rokavec in Lucija Godec, ki so prejele zlato priznanje. Učenka Anja 
Kranjec je zasedla 3. mesto v državi. Srebrno priznanje iz znanja zgodovine je dosegel učenec 
Gašper Šef. OŠ Gradec sta na državnem tekmovanju zastopala tudi učenca Nik Kneževič in Rok 
Žnideršič. Prav vsi učenci so v priprave na tekmovanje vložili veliko truda in učenja, zato vsem 
čestitamo za visoke dosežke. Anita MIRJANIć

KLJuB DEžJu uSPEŠNA ČISTILNA AKcIJA V KS KRESNIcE
V soboto, 2.4.2022 je KS Kresnice organizirala čistilno akcijo. Na 
določenih zbornih mestih, v Kresnicah in Kresniškemu vrhu, se 
je ob 8. uri kljub slabemu vremenu zbralo mnogo krajanov, med 
njimi skoraj polovica otrok. 
Vodje na zbornih mestih so razdelili vrečke in zaščitne rokavice, ki 
smo jih prejeli na Občini ter si zadali posamezne naloge čiščenja. Ve-
lika večina krajanov je čistila obcestni pas, urejala cestne bankine in 
čistila zavržene odpadke v kraju. Pohvaliti moramo tudi KSP Litija, ki 
je pred akcijo pomedla pesek iz cestišč, kar je olajšalo delo krajanov. 
KSP Litija je tudi pripeljala zbirni zabojnik za zbrane odpadke, v kate-
rega je PGD Kresnice ob koncu akcije zbrala vse vreče sortiranih smeti 
ob cesti in okolici kraja. Med čistilno akcijo smo razdelili zasluženo 
malico po lokacijah, krajani so bili veseli tudi tega prispevka. Hvala 
KGZ Litija, ki je pripravila okusne sendviče. 
Zaradi dežja so nekatere skupine na zbornih 

mestih napravile 
dober plan za či-
ščenje v prihodnjih 
dneh in to tudi sto-
rile takoj, ko je bilo 
spet lepo in suho 
vreme. Tako vsa 
pohvala vsem so-
delujočim in tudi 
vsem, ki so se v 
kasnejšem času 
or ganizirali in pokazali, da jim je mar za svoj kraj in čisto okolico.

 Vodji akcije: Sašo JOVANOVIČ in Marija MURN
Mlada družina Šef ob pavzi 
na zasluženi malici

Centralna zbirna točka v PGD Kresnice z mnogimi udeleženci

Čiščenje obcestnega pasu
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PRIBLIžEVANJA S TONETOm 
VOGRINcEm

V ponedeljek, 4. aprila smo 
v Litiji gostili Toneta Vogrin-
ca. Urica in pol pogovora 
je prehitro minila in pove-
zovalki Aleksandri Mavre-

tič je ostalo kar nekaj vprašanj, čeprav smo 
o gostu izvedeli zelo veliko. G. Tona je z nami 
delil iskrene, zanimive, zabavne in nepozabne 
prigode, ki so 
temeljito zazna-
movale sloven-
ski smučarski 
čas. Pred krat-
kim je izdal tudi 
avtobiograf ijo 
z naslovom Vsi 
me kličejo Tona, 
katero smo si obiskovalci lahko tudi kupili.  
Hvala g. Tone Vogrinec, da ste si vzeli čas za 
obisk v Litiji, dogodek bo ostal zapisan v srč-
nem spominu. 

RAZSTAVA
– Brežine Save malo drugače

28. marca je v avli Kulturnega centra Liti-
ja potekalo odprtje fotografske razstave 
Društva Lila Litija. Razstava je nastala na 
pobudo članov foto sekcije, ki so se udeleži-
li tečaja fotografije, ki ga je vodil mag. Zoran 
Poznič. Program je povezovala predsednica 

društva Jelka Jantol, pesmi sta prebirali Mag-
da Groznik in Joža Ocepek. Razstava je nastala 
pod okriljem OI Litija JSKD, zato je vse priso-
tne pozdravil tudi vodja Darko Vidic. Z glasbo 

so dogodek obogatile pevke Ženska vokalna 
skupina Lipa in kot vedno navdušile prisotne. 
Razstava bo na ogled od konca maja. Ogled je 
možen ob delovnikih od 8.00-13.00, v času do-
godkov v popoldanskem času ter po dogovoru:  
01-8900-200.

ZAKLJuČNA  
OTROŠKA mATINEJA

– 14. MAJ! Litija
V soboto, 14. maja ste ob 10. 
uri vabljeni na ogled pred-
stave Miškinega gledališča z 
naslovom DOKTOR SREČA! 
O predstavi: Poučna zgodbi-
ca nas nauči, zakaj ni dobro 

pretiravati z uporabo mobilnikov, kaj se zgo-
di, če pozabimo na tiste, ki jih imamo radi in 
zakaj en objem na dan prežene zdravnika stran. 

Cena vstopnice je 4€. Več o predstavah izveste 
na: https://www.kclitija.si/otroske-matineje/ 
ali spremljajte naš Facebook Kulturni center 
Litija. 

POmLADNA RAZGIBANOST  
V muZEJu

OTVORITEV STALNIH RAZSTAV RAZIŠČI LI-
TIJO, RUDNIK SITARJEVEC IN SAVA-SLEDI 
ČASA V REČNI STRUGI TER RAZSTAVE DRU-
ŠTVA LILA

V četrtek, 19. maja 
ob 18. uri, vas vabimo 
na otvoritev stalnih 
razstav. Čas korone 
smo v muzeju dobro 

izkoristili in pohvalimo se lahko s tremi novimi 
razstavami. Povsem nova vas vabi k raziskova-
nju Občine Litija, njenih glavnih znamenitosti. 
Obnovljeni sta razstavi o rudniku Sitarjevec in 
reki Savi. Temi se tesno dotikata identitete na-
ših krajev s predstavitvijo glavnih znamenitosti 
naše občine. Razstava o Rudniku Sitarjevec s 
svojo barvitostjo in mineralno pestrostjo vedno 
očara. Bogata pa je tudi njegova zgodovina in 
povezanost s topilnico Litija. Reka Sava, ki Li-
tijo z ovinkom tesno objame, je skrbela za vir 
pitne vode in hrane, obenem pa zaradi čolnar-
jenja dajala kruh prebivalcem Litije. 
Sava je bila tudi vir navdiha Društvu LILA, ki so ji 
posvetili svojo letno razstavo s katalogom z na-
slovom Kako so ljudje včasih živeli z reko Savo.
Otvoritve razstav so bile v zadnjih dveh letih 
otežene. Veseli in počaščeni bomo, če se nam 
pridružite na otvoritvi razstav, kjer bomo naz-
dravili tudi vpisu našega muzeja v razvid muze-
jev in nagradi, Valvazorjev nagelj za muzejske 

razstave, nastale v okviru projekta Dediščina 
nas povezuje, v kleti muzeja.

LITIJA PRAZNuJE 70 LET!
V mesecu aprilu smo se tudi institucije v mestu 
poklonile lepemu jubileju našega mesta. S knji-
žnico Litija in JSKD OI Litija smo na dan pred 
obletnico razglasitve Litije za mesto pripravili 
predavanje z občasno razstavo kustosinje He-
lene Hauptman. Knjižnica Litija in JSKD OI Liti-
ja pa sta predstavili glasilo jubilejno literarno 
glasilo Regrat z zgodbami spominov na Litijo. 
Razstavo si lahko ogledate do 12. maja. Regrat 
lahko kupite v Knjižnici Litija.

EKSKuRZIJA Z u3 -  
Z VLAKOm V SEVNIcO

5. maja se ob 7.15 minut dobimo na železni-
ški postaj v Litiji in se z vlakom odpravimo v 
Sevnico. V Sevnici si bomo ogledali njihovo 
mesto ter se povzpeli do gradu (organiziran 
bo tudi prevoz), ki dominira nad mestom. Po 
ogledu gradu se bomo okrepčali s kosilom in  
nepogrešljivo Melanijino torto. Ker je Sevnica 
tudi »modno« mesto, bomo obiskali tudi to-
varniški trgovini Lisce in Kopitarne Sevnica.  
Vračamo se malo pred 17. uro. Plačilo: 5 €.  
Prideš zraven? Prijave na 070 430 202 ali  
mestnimuzej@zkms-litija.si

LILIN VRTILJAK 
Začnimo LILIN vrtiljak s prijetno novico. Štirje naši člani so se s svojimi likovni-
mi deli uvrstili na tematsko razstavo za Zlato paleto 2022 - klasično slikarstvo: 
Aleksander Lavrenčič, Sabina Slana Cvikl, Aleksandra Krnc in Olya Čerema, ki 
se nam je pridružila pred kratkim. 

Otvoritev foto razstave Savske brežine nekoliko drugače se je zgodila v KC Litija, 28. 3. 2022.  
V kratkem otvoritvenem programu so se predstavili člani sekcije Lila piše in ženska vokalna 
skupina Lipke. Navzoče sta nagovorila Jelka Jantol in Darko Vidic z JSKD. 
Društvo Lila je sodelovalo tudi na razstavi Oglje- črno zlato v prostorih občine Litija v sodelovanju 
s KS Dole pri Litiji in gozdarskim inštitutom. 
V prostorih knjižnice Litija smo postavili razstavo Savski mostovi, v knjižnici Šmartno pri Litiji pa 
je na ogled pregledna razstava posvečena dnevu žensk. Otvorjena je bila z literarnim večerom 
društva, sekcije Lila piše. Nastopil je tudi glasbenik Marko Krebs. Dunja Polonca Guček, članica 
naše sekcije Lila piše se je s pesmijo uvrstila v polfinale izbora za Vitezinjo poezije.

Za Lilo piše Aleksandra KRNC 

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

SLOVENcEm PRODANIH žE VEČ KOT 2 mILIJONA 
PROSPEKTOV VAČ - PO 20 €

Ljudje so navdušeni in vsi ga kupujejo. To je najbolje prodajan pro-
spekt vseh časov! Če te legitimira policija, si lahko kaznovan, če ga 
nimaš pri sebi. Pravkar je izšla njegova nova biometrična verzija. Na 
njem je še več - okoli deset zaščitnih elementov, povezanih z Vačami 
ali GEOSS-om. To je OI – OSEBNA IZKAZNICA.

Ker sem o stari OI pisal že marca 2007 - http://www.vace.si/OSEBNA.htm in ker 
je zaščitnih elementov zdaj preveč, si bomo danes pogledali samo edinega neobo-
roženega slovenskega konjenika s Situle z Vač (sl.1), ki jaha v večni mir. Nahaja se 
tudi na spomeniku Rodoljubu osamosvojitvene vojne na GEOSS-u (sl.2); na vsaki 
osebni izkaznici je upodobljen vsaj dvakrat (sl.3). Ker je Narodni muzej v Ljublja-
ni lani praznoval 200 let, je pošta poleg znamke s situlo, natisnila tudi kuverto z 
miroljubnim konjenikom (sl.4). Na biometrični osebni izkaznici je konjenik v enem 
primeru viden brez pripomočkov, drugega pa lahko vidimo samo v črno črni têmi, 
če nanj posvetimo z UV svetilko (sl.5). Oblikovalec prvih osebnih dokumentov je že 
pokojni Miljenko Licul. Zdajšnji oblikovalci pa so ga samo kopirali. Bravo!
Ali veste, česa se pa oblikovalci osebnih dokumentov ne bodo nikoli naučili? Ka-
kšen je lipov cvet? Če že ima kdo biometrično osebno izkaznico, naj jo pogleda ali 
pa malo posrfa!
Povpraševanje po novi osebni izkaznici je izjemno naraslo. Državi privoščim ne-
verjetni zaslužek, saj dela reklamo za naš protokolaren objekt - GEOSS - za svoje 
težišče in svetišče, kjer bo 17. maja praznovanje dneva ZVVS od 14.00 do 16:00.
Rad nas imam; posebno zdaj, ko ptički pojejo!  Zvonček Norček

KNJIŽNICA LITIJA
Noč knjige ima svojo moč –  

petek, 22. april
Prizadevanja, da bi knjigi utrli pot 
do bralcev, se pričenja pri mladi-
ni. Knjižnica Litija se bo v ‚noči 
knjige‘, v petek, 22.4., povezala s 
šolsko knjižnico OŠ Šmartno in za 

učence, ki bodo spali v šoli, pripravila večerno 
snidenje v krajevni knjižnici… Misli slovenskih 
srečevanj so usmerjene v verze Karla Destov-
nika – Kajuha, saj miniva 100 let od njegovega 
rojstva. Spomnimo se, da je poezija mogoč-
nejša od najsodobnejših naprav za ubijanje. Je 
glas ljubezni in sočutja. Ob knjigah je druženje 
tudi sproščujoče … ne bomo pozabili na to, niti 
na dan zemlje ne!

23. april – svetovni dan knjige
Knjižnica Litija je spletla mrežo ljubiteljev bra-
nja in naročila izdelavo novih knjigobežnic. 

Ob svetovnem 
dnevu knjige, 
23. aprilu, jih 
bomo napolnili 
s knjigami, ki 
jih boste lahko 
ljubitelji branja 
brez obvezno-
sti vzeli, brali, 
prinesli nazaj 
ali jih postavili 
na kako drugo 
mesto… To je 
namreč smisel 
knjigobežnic: 
pridi, vzemi, 
beri!
Knjigobežnice 

boste našli: na Mačkovem vrtu v Šmartnem, na 
terasi kavarne Stara pošta – litijski gimnazijci 
pa bodo malo kasneje pripravili svoj dogodek… 
Zalogo knjig v knjigobežnicah bomo osvežili 
tudi na grajskem vrtu Bogenšperka in na Prim-

skovem – pri Miklavževi dvorani. Napovedujeta 
se tudi knjigobežnici v parku na Stavbah in v 
parku ob Savi. 

Tačkov natečaj – junij 2022
Razpisan je svež Tačkov festival za mlade 
ustvarjalce. Tematika letošnjega ustvarjanja 
je ‚Pes pomočnik‘. Tačkov festival bo pote-
kal od 6. do 10. junija – organizatorji bomo 
pripravili vsebine za organiziran dopoldanski 
obisk in popoldansko dogajanje na različnih  
lokacijah. 

Praznični Regrat
V Knjižnici Litija smo v sodelovanju z OI JSKD 
Litija izdali literarno revijo Regrat, ki smo jo po-
svetili 70. obletnici imenovanja Litije za mesto. 
Prispevki prinašajo zanimive spomine na življe-
nje, dogodke in doživetja povezana z mestom. 
Med natečajnimi prispevki je komisija izbrala 
tri najboljše, ki jih je knjižnica tudi simbolno 
nagradila; njihovi avtorji so: Jelka Jantol, Tone 
Sveršina in Franc Grošelj. 
Revijo lahko kupite v Knjižnici Litija, kjer se 
vedno z veseljem odzovemo na posredovane 
informacije, spomine o zanimivem dogajanju 
naše polpretekle zgodovine. Kar zapišemo, ne 
pozabimo… 

Kako in kaj  
v knjižnici?

Knjižnica Litija mesečno izdaja napovednik 
dogodkov. Izpostavimo pravljične ure v vseh 
naših enotah, literarna srečanja, potopise, 
razstave – spominska srečanja in domoznan-
ske dogodke. Napovednik objavljamo, poši-
ljamo po e-pošti, tudi klasični. Če ga morda 
ne prejemate, ga vedno lahko v natisnjenega 
dobite v naših knjižnicah ali pa nas pokličite, 
da vam ga pošljemo. Dobro je namreč vedeti, 
kako in kaj se dogaja v knjižnicah – in seveda  
kdaj… 

Andreja ŠTUHEC

»Nastajanje gostoljubne 
knjigobežnice pri mizarju.«

POmLADANSKA AKcIJA OČISTImO SVOJ KRAJ  
IN uREJANJu cEST TER POTI V KS JEVNIcA

Letos so krajani čistilno akcijo v KS Jevnica 
iz različnih razlogov, med katerimi je bilo tudi 
vreme, izvedli v več etapah oziroma terminih 
in sicer:
-  organizirano čiščenje pešpoti E-6 (Jevnica-

-Zgornja Jevnica-Janče), ki je potekala v sobo-
to, 26.3. v sodelovanju s Planinskim društvom 
Litija. Akcije se je udeležilo 80 planincev, 
učencev litijskih osnovnih šol s svojimi men-
torji.

-  pobiranje smeti in odpadkov v ožjem centru 
Jevnice, ob cesti proti reki Savi in pešpoti Jev-
nica-Kresniške Poljane. Akcija je potekala v 
petek, 8.4. in se je udeležilo okoli 60 učencev 
POŠ Jevnica in njihovih učiteljic.

-  osrednja akcija je na območju celotne KS po-
tekala v soboto, 9.4. in se je udeležilo okoli 80 
krajanov in krajank. Zaradi vremena se je si-
cer akcije letos udeležilo nekaj manj krajanov 
in krajank kot v letih pred korono, kljub temu 
pa je opazna skrb za okolje v naseljih Jevnica, 
Golišče, Zgornja Jevnica in Kresniške Poljane. 
Pohvalna je tudi vsakoletna organizirana ude-
ležba lovcev.

-  čistilna akcija v okolici Športnega parka je za-
radi sobotnega dežja deloma potekala tudi v 
nedeljo, 10.4., ko se je udeležilo 15 mladih 
nogometašev NK Jevnica.

Vsi udeleženci so od koordinatorjev prejeli za-
ščitne rokavice in vreče za smeti, ki jih je sicer 
zagotovila Občina Litija. Smeti in najdene od-
padke se je zbralo na in ob kontejnerju v centru 
vasi, za odvoz pa je poskrbela KSP Litija.

Velika želja vseh udeležencev čistilne akcije je, 
da bi se prav v vse ljudi zasidrala zavest in skrb 
za naše okolje, za naše ceste, poti, gozdove, 
travnike in bregove rek in potokov. Narava je 
vse kar imamo, za smeti in odpadke pa so na-
menjeni kontejnerji in zabojniki. Navadimo se 
tudi, da imamo kante za smeti in različne od-
padke na svojih domovih in da so zabojniki za 
steklo na naših ekoloških otokih namenjeni le 
steklu. Je to res tako težko?
Poleg čistilne akcije je v kraju v soboto, 9. apri-
la sočasno potekalo tudi vsakoletno pomladan-
sko urejanje cest in poti, v sklopu katerega so 
krajani Zgornje Jevnice očistili kanale in jaške 
ter na makadamske dele ceste in ponekod tudi 
na bankine navozili pesek. V drugih zaselkih 
KS Jevnice bodo dela na urejanju javnih poti 
izvedena do konca meseca aprila. Za urejanja 
javnih poti sicer krajani poskrbijo tudi jeseni in 
s tem zagotovijo udeležencem v prometu varno 
vožnjo, kakor tudi za daljši rok trajanja naših 
poti in cest. Denar za strojne ure in navoz pe-
ska na javne poti krajevni skupnosti zagotovi 
Občina Litija. KS JEVNICA
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JANEZ BEJA – kandidat N.Si za poslanca na volitvah  
v Državni zbor RS, dne 24. 4. 2022

18

OBKROŽITE 
ŠTEVILKO

Vaš glas gre za stranko Nova 
Slovenija – krščanski demokrati, 
za Janeza Bejo, za strpno, kulturno, 
gospodarsko in pravično Slovenijo.

Janeza podpiram, ker je človek z jasno 
vizijo. Zelo cenim njegovo zagnanost 
ter ogromen doprinos njegovih idej  
k razvoju na področju visokogorskega 
kmetovanja in gozdarstva.
Minister dr. Jože Podgoršek

Darko Rovšek (ustanovni član stranke)
Gospoda Janeza Bejo poznam že približno 25 let. 
Priznati moram, da me je kljub mladosti presenetil  
z vztrajnostjo in predanostjo svojemu delu v KS.  
Zdaj je predsednik Občinskega odbora N.Si Litija in 
član izvršilnega odbora N.Si. Zato mu zaupam, da 
bo kot poslanec stranke N.Si v Državnem zboru RS 
uspešno zastopal naš volilni okraj Litija.
Marjan Sonc (upokojeni direktor izpostave FURS-a): 
Volimo »MODRO«.
Marjana Kolar (upokojena učiteljica): »Janez Beja je 
človek, ki dela za ljudi in ne za samo promocijo!«

      ZA PREHRANSKO VARNOST

      ZA ZDRAVSTVENO VARNOST

      ZA ENERGETSKO VARNOST

Nadgrajujemo in podpiramo razvojne 
odnose z gospodarstvom.

Ker dana beseda drži, kar obljubi,  
tudi naredi.

Najboljši program N.Si!

POSADI SI cVETLIcO
Ali ste vedeli, da cvetje blagodejno vpliva na naše zdravje in 
počutje? Znanstvene raziskave kažejo, da cvetje dviguje nivo 
razpoloženja in vpliva na nas tako, da izboljšuje našo učinko-
vitost na delovnem mestu in doma. S tem pa zvišujemo svojo 
vitalnost in energijo. Vpliv zelenja in cvetenja ima svojo moč, 
vpliv barv pa svojo.
Znašli smo se v času, ko je vedno bolj pomembno, da poskr-
bimo vsak zase in za svoj antistresni učinek. Odklopimo se 
od »virtualnega« sveta in se naužijmo svežega zraka na vrtu.
Za pozitiven učinek ne potrebujemo veliko. Dovolj je eno 
samo okensko korito v katerem nas bodo celo poletje razve-
seljevale cvetoče enoletnice.
Če imamo vrt pa si vanj zasadimo takšne cvetlice, ki jih 
bomo lahko rezali in bodo naše domove krasile tudi v vazah.
Če nimate ideje kaj posaditi vam svetujem obisk katere iz-
med vrtnarij. Povsod bodo veseli vašega obiska in vam pri-
jazno svetovali.
Letošnje leto je še posebej namenjeno našim čebelam. 26.3 
je bil vseslovenski dan zasajanja medovitih rastlin. Če tega 
še nismo storili, lahko to naredimo sedaj. Kupimo eno izmed 
medovitnih rastlin in jo zasadimo na vrt. Čebele nam bodo 
hvaležne.
Mikroorganizmi v zemlji namreč povzročijo proizvodnjo »hor-
mona sreče« v našem telesu, zato le brž na svojo rožno gre-
dico, da razvedrite sebe in svoje bližnje.
  Rok KOCIJANČIČ

NA ZALOGI TUDI:  KIA Ceed 1.6 CRDi 94 kW 128 KM LX Champion ISG, letnik 2014, 
prev. 151404 km, teh. pregl. 10/2022, 94 kW (128 KM), 1582 ccm, diesel motor, 5 
vrat, ročni menj. (6 pr.), bela barva, 7.380,00 €; OpeL Corsa 1.0 12V essentia ABS, 
letnik 2006, prev. 148601 km, 44 kW (60 KM), 998 ccm, bencinski motor, 5 vrat, ročni 
menjalnik (5 pr.), temno modra kov. barva, 1.480,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

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

9.990,00 EUR

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

12.940,00 EUR
OpeL Astra 1.6 CDTI 70KW enjoy  Let nik: 
2017, prev. 63451 km, 70 kW (95 KM), 1598  ccm, 
diesel motor, ročni menjalnik (6 pr.), kombilimuzi-
na, 5 vrat, svetlo modra kovinska barva, KLIMA.

11.280,00 EUR

KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW LX Fresh  
Let nik: 2022, prev. 1700 km, teh. pregl. 2/2026, 110 
kW (150 KM), 1598 ccm, bencinski motor, ročni me-
njalnik (6 pr.), 5 vrat, SUV, srebrna kov. barva, KLIMA.

25.739,00 EUR

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

11.770,00 EUR
peUGeOT 308 1.6 BlueHDi 120 Stop Start  
Let nik: 2016, prev. 164008 km, teh. pregl. 1/2023, 
88 kW (120 KM), 1560 ccm, diesel motor, ročni menj. 
(6 pr.), karavan, 5 vrat, srebrna kov. barva, KLIMA.

8.990,00 EUR

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

PREDAVANJI ZA VRTIČKARJE  
IN SADJARJE

Sekcija za razvoj podeželja in turizem pri KUD Jevnica je v 
marcu pripravila dva zanimiva izobraževalna dogodka za 
vrtičkarje in sadjarje. Prvi je nastal v sodelovanju s podje-
tjem Amarant, njegova strokovnjakinja Fanči Perdih pa je na 
predavanju, ki je bilo 4. marca v gasilskem domu v Jevnici, 
spregovorila o vzgoji rastlin na domačem vrtu, s tem da je 
izpostavila ekološki vidik pri reševanju problemov, ki se po-
javljajo pri tem. Drugi dogodek, štiri dni za prvim, pa je bila 
terenska delavnica iz obrezovanja sadnega drevja, ki pa je 
nastal v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Slo-
venije – izpostavo Litija. V goste je prišel Matjaž Malešič, 
specialist za sadjarstvo pri omenjenem zavodu, ki je s svo-
jim prikazom in razlago »umetnosti« obrezovanja navdušil 14 
udeležencev delavnice. Čeprav se je delavnica raztegnila kar 
na tri ure, pa bi, sodeč na številna vprašanja udeležencev, 
gotovo utegnila trajati še lep čas. Njihovo zadovoljstvo nad 
videnim in slišanim se je na koncu izteklo v pobudo, da se 
podobna izobraževalna delavnica ponovno organizira, ko bo 
čas za tako imenovani poletni rez. Teren za izvedbo delavnice 
je na svojem vrtu prijazno ponudil Andrej Godec iz Kresniških 
Poljan. Janez KUKOVICA
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mERITVE
krvnega sladkorja, krv-
nega tlaka, kisika v krvi, 
holesterola in trigliceri-
dov.
Izvedli jih bomo v sredo, 
dne 4.5.2022 v društveni 

pisarni od 8:00 do 10:00 ure. 

PREDAVANJE
V sredo, 18.5.2022, ob 17.00 uri, z naslovom 
»DIABETIČNI MOLEKULARNI EDEM ali DIA-
BETIČNA RETINOPATIJA«, predavanje bo po-
tekalo v predavalnici Knjižnice Litija, Parmova 
ul. 9, 1270 Litija. Predaval bo specialist oftal-
molog.

POHODI
5.5.2022: Sv. Jakob, Brezovica pri Medvo-
dah, odhod ob 7.00 uri, z avtobusom, vodi: 
Hauptman Alojz
12.5.2022: Mengeš – Mengeška koča - Raši-
ca, odhod ob 7.00 uri, z avtobusom, vodi Pavli 
Jože
19.5.2022: Zasavska Sveta gora, odhod ob 
7.00 uri, avtobus/vlak, vodi: Hauptman Alojz
26.5.2022: Golica (ogled narcis) odhod ob 
7.00 uri, z avtobusom, vodi Pavli Jože 

TELOVADBA
Poteka ob sredah od 18:30 – 19:30 ure v 
Športni dvorani Litija, pod strokovnim vod-
stvom vaditeljice.

PLAVANJE IN VADBA
Poteka ob sredah od 16:00 – 17:00 ure, v ba-
zenu Pungrt (v osnovni šoli Šmartno) Šmartno 
pri Litiji, pod strokovnim vodstvom vaditeljice.

KOPANJE
Omogočamo vam tudi nakup celodnevnih ko-
palnih kart, (čas ni omejen) za kopanje, v treh 
destinacijah, Zdravilišč Krka v Dolenjskih in 
Šmarjeških Toplicah ter v Talaso Strunjan. 

EDuKATIVNO OKREVANJE 
OTOK PAG – METAJNA – OAZA MIRU IN ČUDO-
VITIH PEŠČENIH PLAŽ: 5.6.2022 – 12.6.2022
Zakaj METAJNA na otoku PAG: 
 iz Litije je oddaljena samo 354 km
 kratka 15 min. vožnja s trajektom
  družinsko vodeni hoteli, izjemno prijazni 

lastniki
  24-urna dežurna zdravstvena oskrba v 12 

km oddaljeni Novalji

Mesto Pag, na otoku Pagu, je krasno rene-
sančno mesto morske soli in paške čipke. 
Mesto Pag se odlikuje po otoški umirjenosti in 
prijaznosti domačinov. Novalja je izredno pri-
ljubljena destinacija številnih slovenskih turi-

stov, pobrateno z Mariborom. Novalja se moč-
no razvija, njen turizem je popolno spremenil 
izgled mestu in njegovi okolici.
METAJNA – se razprostira na skalnatem ob-
močju, obdanem s čudovito naravno lepoto 
ter številnimi manjšimi večinoma peščenimi 
plažami. Peščena plaža je oddaljena manj kot  
100 m. 
Geografski položaj Pag-a, severni jadran 
omogoča veliko ponudba izletniških aranžma-
jev, enodnevnih izletov z ladjo na otoke Rab, 
Lošinj, Silba in Olib do obiska Zadra, ter naci-
onalnih parkov Kornati, Krka, Plitviška jezera, 
Paklenica in severni Velebit.

HOTEL BARA BAY 4*
Vse sobe v nastanitvi s 4 zvezdicami nudi-
jo klimatsko napravo, balkon, satelitsko TV z 
ravnim zaslonom, minibar in lastno kopalnico 
s kabino za prhanje. Hotel ima DVIGALO. Do-
datno ležišče je velika zakonska postelja, kar 
pomeni, da so sobe zelo velike. Ob bazenu se 
lahko sprostite na terasi za sončenje z ležalniki 
in senčniki.

BARA BAY 4*

Cena programa na osebo 
v EUR POLPENZION 26.6. - 3.7.2022

1/2 soba z balkonom in 
pogledom park 385 €

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

VKLJUČENO V CENO:
  Polpenzion (zajtrk samopostrežen, ostali 

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

programom
  predstavnik, ki bo skrbel za vaše dobro po-

čutje
PRIJAVE ZBIRAMO V DRUŠTVU DO 31.5.2022!

DOHODNINA
Naše društvo je uvrščeno med upravičence, 
kateremu lahko namenite del dohodnine za 
donacije – do 1%. S tem nam boste omogo-
čili, da bo naše delovanje programsko še 
bogatejše. Obrazce oz. zahtevek za namenitev 
dela dohodnine za donacije lahko dobite v dru-
štveni pisarni ali pa na spletu (FURS). Lahko jih 
posredujete tudi svojim družinskim članom in 
prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahva-
ljujemo.
Vse naše programe bomo izvajali po pripo-
ročilih NIJZ.
V društvu zagotavljamo merilne aparate (brez-
plačno) in merilne lističe ter lancete. V društvu 
smo vedno prisotni ob uradnih urah v ponede-
ljek 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 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

ZA 8. mAREc – 
NAPROTI mORJu  

IN POmLADI
V mesecu marcu začutimo za-
dnji klic zime in prvi šepet po-

mladi. Članice, člani in nečlani Medobčinskega 
društva invalidov občin Litija – Šmartno smo 
odšli od 10.3. do 13.3.2022 na morje. Zbrali 
smo se ob 9.uri pri železniški postaji. Vsi smo 
bili navdušeni, da gremo na izlet v Opatijo in 
njeno okolico. Odpeljali smo se z udobnim av-
tobusom, spremljal nas je vodič Dušan. Sredi 
dopoldneva smo se pripeljali do Bakra. Bakar 
je eno najstarejših mest na Jadranu. Na pomo-
lu so nas pričakali glasbeniki in dame oblečene 
v njihova značilna oblačila. Sprejem je bil ve-
ličasten. Ponudili so nam znamenito Bakarsko 
vodico in baškotine. Odpravili smo se do stare-
ga mestnega jedra, ki ima značilne ozke uličice 
in slikovito arhitekturo. Na najvišji točki mesta 
je Kaštel, ki je bil zgrajen za obrambo. 
Proti večeru smo se pripeljali v Opatijo. Nasta-
nili smo se v hotelu Istra tik ob morju. Drugi 
dan pa smo po zajtrku odšli na sprehod po zna-
meniti opatijski promenadi Lungo Mare. Spre-
hodili smo se tudi po Ulici slavnih. Občudovali 
smo njeno čarobno lepoto, edinstvenih cerkva, 
vil in skladno urejenih vrtov. V zalivu Portić pa 
smo se fotografirali z znamenito Dekle z gale-
bom. Po ogledu smo imeli prosto popoldne za 
sprehode in kopanje v bazenu. Večerja pa je 
bila ob glasbi.
Tretji dan pa smo imeli izlet na Trsat, Kastav in 
Reko. Trsat, ki je bil samostojno naselje, je da-
nes del Reke. Marsikdo se je spomnil kako so 
starši obiskali ta romarski kraj. Osrednja točka 
Trsata je bazilika Trsatske Gospe. Sprehodili 
smo se tudi skozi Reko, ki je največje hrva-
ško pristanišče. Mesto ima bogato zgodovino. 
Korzo je središče Reke, njena najbolj znana 
ulica in prizorišče javnih prireditev. Na sredi-
ni Korza stoji mestni stolp z uro. Okoli stolpa 
se nahaja več baročnih palač. Ustavili smo 
se tudi v čudovitem mestecu Kastav, ki leži 
na vzpetini ob severnem robu kvarnerskega 
zaliva. Uživali smo ob čudovitem razgledu na  
Kvarner.
Zadnji dan nas je kar presenetil, ker bi še osta-
li. Odpeljali smo se proti Pazinu, ki leži na viso-
ki planoti v osrednji Istri. Ima bogato kulturno 
dediščino: prekrasen Pazinski kaštel, franči-
škanski samostan in lepe cerkve. V Paladinu 
blizu Buzeta smo obiskali domačijo Karlić, ki 
ima dolgoletno tradicijo pri nabiranju tartu-
fov. Domačija je zelo lepo urejena. Povedali 
so nam, kako nabirajo tartufe in pripravljajo 
okusne jedi. Imajo približno dvanajst psov, ki 
iščejo zaklade.
Vsi smo se vrnili polni lepih vtisov. Veliko smo 
zvedeli. Zahvaljujemo se vodiču Dušanu, šofer-
ju, agenciji Travel – Trilago in njegovem direk-
torju Lovru Gaćina, ki je del 
krajših počitnic preživel z 
nami in nas ponovno povabil 
na junijske počitnice. 
Hvala vsem na društvu za 
odlično organizacijo izleta. 
Se vidimo na Dugem otoku!

Marjana DRAŽUMERIČ 

SPOmLADANSKA  
EKSKuRZIJA NA KRAS

Letošnji mesec marec je bil nadpovprečno ra-
dodaren z lepim vremenom in sončnimi, za ta 
čas toplimi dnevi. Skrbi za slabo vreme tokrat 
ni bilo, kljub vsemu pa je bila še vedno prisotna 
bojazen po okužbah. To je verjetno tudi vzrok, 
da smo ekskurzijo, tokrat zaradi manjšega šte-
vila prijav, organizirali le enkrat. 
Po krajšem postanku v Ajdovščini smo pot na-
daljevali do vasice Lokvice na Krasu, v občini 
Miren. Dogovorjeni smo bili z lokalnim vodičem 
na turistični kmetiji Marušič. Po dobrodošlici 
smo z avtobusom nadaljevali pot do razgle-
dnega vrha Cerje. Tu stoji 25 m visok Pomnik 
miru, postavljen v spomin vsem braniteljem 
slovenske zemlje v zgodovini slovenskega na-
roda. Od tu je prečudovit pogled na severni 
del Jadranskega morja, Dolomite, Furlansko in 
Vipavsko dolino vse do Julijskih Alp. Pot smo 
nadaljevali do vasi Vrh in se podali po spomin-
ski poti po Brestovcu, po nekdanjih položajih 
soške fronte. Zgodovinska pot spodbuja h kri-
tičnemu razmišljanju o vojni, miru in življenju 
vojakov na fronti. Po približno 20 minut hoje 
smo prispeli do italijanskih strelskih jarkov, ki 
se vijejo po severovzhodnem grebenu. Ogleda-
li smo si utrjene topniške kaverne, ki so bile 
zgrajene v letu 1917. Danes so v tem objektu 
nameščene kovinske skulpture, ki pričajo o 
dogajanjih na Krasu med prvo svetovno vojno. 
Italijanski vojaki so v strelske jarke na Brestov-
cu vklesali napis La pace (Mir), avstro-ogrski 
pa napis Voliamo la pace (Hočemo mir). Napisa 
sta živ dokaz, da so vojskovanja in bojevanja 
domena oblasti. Vojaki in civilisti so le žrtve 
nerazumnih dogajanj, čemur smo priča žal še 
danes. 
Na maloobmejnem prehodu smo prečkali slo-
vensko italijansko mejo in se čez vas Doberdob 
spustili v Ronke in v Sredipolju (Redipuglia) obi-
skali največjo italijansko grobnico 1. svetovne 
vojne. Odpeljali smo se tudi do italijanskega 
mesta Gradišče ob Soči, ki je predstavljalo v 
srednjem veku center oglejskega patriarhata. 
Leta 1479 so ga priključili beneški republiki, ki 
je mesto spremenila v utrdbo za obrambo pred 
turškimi vdori. Ostanki obrambnega zidu z jar-
kom, ki ga je zaznamoval z načrti tudi italijan-
ski renesančni arhitekt, izumitelj, inženir, kipar 
in slikar Leonardo da Vinci, so ohranjeni vse do 
danes. Žal se vseh podrobnosti, ki so nam bile 
posredovane iz daljne zgodovine, nismo uspeli 
zapomniti. Iz nešteto podanih zgodovinskih 
dejstev pa jasno izhaja, da so se bila ljudstva 
vedno pripravljena bojevati za svoj življenjski 
prostor in obstoj. 
Zgodovinsko poučno ekskurzijo smo z poznim, 
dobrim kosilom zaključili na turistični kmetiji 
Marušič in se v zgodnjih večernih urah prijetno 
utrujeni vrnili domov.  Vera BRIC

PONED. 9.5.2022, ob 16.uri

"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

AKTIVNOSTI KORK SAVA V mARcu
V mesecu marcu je potekalo v okviru KORK Sava 
več aktivnosti. V treh delavnicah smo ustvarjale 
z akrilnimi barvami poslikavo savskih prodnikov, 
ki so namenje-
ni kot darilo ob 

različnih priložnostih, prazno-
vanjih. 
Naše članice so obiskale kra-
janke in krajane, ki živijo v treh 
domovih za starejše občane. 
RKS OZ Litija nam je izročil 
prehrambene izdelke, ki smo 
jih nato razdelilI 56 družinam 
in posameznikom Save in Sp. 
Loga. 
Organizirale in izvedle smo 
humanitarno akcijo KORK Sava (RKS OZ Litija) - za Ukrajino.  
V dveh dneh, 17.3. in 18.3. smo zbrali 11 velikih paketov hrane, 

higienskih pripomočkov in sanitetnega 
materiala. Vsem krajanom, ki ste ka-
korkoli donirali v tej akciji, se iskreno 
zahvaljujemo. Vsak vaš prispevek je 
dragocen, saj s tem pomagamo ljudem 
v hudi stiski. Hvala vsem prostovolj-
kam, ki ste sodelovale in pomagale pri 
zbiranju in pakiranju zbranih stvari. So-
lidarnost, sočutje in prostovoljstvo so 
človeške lastnosti in tudi tokrat smo 
dokazali, da jih imamo in skupaj zmo-
remo. Hvala vam!

KORK Sava, Vida Lukač
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Z NOVIm uPANJEm V POmLAD
V petek, 18. marca 2022, smo v 
Gabrovki po dveletnem »koron-
skem« premoru končno lahko 
spremljali kulturni dogodek »v 

živo«. Ob 19.00 »se je zgodila« prireditev z naslovom 
Z NOVIM UPANJEM V POMLAD. Pobudo zanjo je dala 
domačinka Irma Hostnik, pevka Ženske vokalne skupi-
ne LIPA, in seveda skupaj z njo vse LIPKE. Za otvoritev 
kulturnih dogodkov brez strogih omejitev so poleg njih 
zaslužni še OPZ in MPZ OŠ Gabrovka - Dole, mladi pevci 
iz Gabrovke in z Dol skupaj z zborovodkinjo Anito Med-
vešek ter Tonijem Povšetom, ki jih je spremljal na kla-
virju, orkester ukulel, KUD Fran Levstik Gabrovka kot 
povezovalni člen, v sodelovanju z našo osnovno šolo.

ŽVS LIPA je bila kljub izrednim razmeram tudi v preteklem 
letu dejavna, in sicer z nastopi, resda v manjšem obsegu, 
poleg tega pa so članice svoj čas in energijo namenile tudi 
povsem novemu projektu, tj. izdaji zgoščenke. »Kjer je volja, 
tam je pot,« pravi znan pregovor. Resničnost reka potrjujejo 
tudi pevke, ki so ponosne na izdani plošček, na katerem je 
izbor dvanajstih pesmi, ki jih prepevajo ob različnih prilož-
nostih. Omembe vredno je tudi to, da kar dve predstavnici, 
poleg Irme še Mateja Potrebuješ Simonič, prihajata iz naše 

Gabrovke. 
Pevke so pred-
stavile šest pes-
mi. Pri pesmi 
Nora je misel 
se jim je kot so-
listka pridružila 
Larisa Rebolj, 
učenka devete-

ga razreda OŠ Gabrovka - Dole, ki je gledalce navdušila s svo-
jim glasom. Pevcem obeh šolskih zborov se je pridružil tudi 
orkester ukulel; inštrumentalisti so na javni prireditvi nasto-
pili prvič. Na pomen, moč in lepoto besed so nas spomnili 
Pavčkovi verzi, prisluhnili pa smo tudi pesmim domačinke 
Karmen Kresal, vse v interpretaciji učencev in učenk osnov-
ne šole. Prireditev je vodil naš vsestranski Leon Ciglar, za 

pripravo veznega teksta pa gre zahvala Anici Resnik. Pesmi, 
besede, njih nepredstavljiva moč, pomlad, upanje … Zato 
tudi takšen naslov: Z NOVIM UPANJEM V POMLAD. Kajti 

»upanje vidi tisto, 
kar je nevidno, čuti, 
kar se ne da otipa-
ti, in doseže nemo-
goče«. Čas, ki je za 
nami, čas, ki ga živi-
mo zdaj, je bil in je 

še kako povezan z upanjem. Mora biti! Ker brez njega ne 
bi zmogli. Zato moramo to upanje vsi skupaj ohranjati živo, 
le povezani bomo uspeli optimistično gledati prihodnosti v 
oči. Leon je večer (glede na čas in okoliščine) zaključil z 
naslednjim sporočilom: Novo upanje. Pomlad ljubezen rodi. 
Naj mir zaživi.
Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za čudovit večer in jim 
želimo še veliko uspešnih nastopov. Lipkam pa seveda tudi 
naše čestitke ob izdaji zgoščenke. Larisa REBOLJ

LIPKE IZDAJO PRVE ZGOŠČENKE 
POČASTILE S KONcERTOm

Ženska vokalna skupina Lipa Litija ali »Lipke«, kot se rade 
same poimenujejo, delujejo že 13. leto v okviru Pevskega 
društva Lipa Litija. Ob njihovi 10. obletnici delovanja v letu 
2019 se je porodila ideja, da bi ta dogodek še dodatno obo-
gatile z izdajo zgoščenke. Zaradi koronskih časov in vsem 
znanih nevšeč-
nosti, ki so bile 
s tem povezane, 
pa je kar nekaj 
časa trajalo, da 
je prišlo od ide-
je do realizacije 
projekta. Dekle-
ta so zgoščenko 
snemale na gra-
du Bogenšperk in so bile dejansko prve, ki jih je ta mogočna 
stavba sprejela tudi v ta namen. Snemale so v več letnih 
časih, in sicer tako pozimi kot poleti, zato jih je včasih malo 
zeblo, spet drugič pa jim je bilo vroče. Vmes se je zaradi 
različnih razlogov tudi malo spreminjal sestav skupine, a že-
lja in volja sta bili dovolj močni, da jim je na koncu le uspelo. 
Na koncertu v dvorani KC Litija so nas v soboto, 26. 3. 2022 
popeljale skozi pesmi, ki jih lahko najdete na njihovi novi 
zgoščenki. Svoj koncert so dodatno popestrile z dvema po-
sebnima gostoma, in sicer Ano Dežman in Darkom Vidicem, 
ki sta se jim pridružila tudi pri snemanju zgoščenke. Pri zgo-
ščenki so sodelovale še z violinistko Anjo Bukovec, sicer 
pa so dekleta zgoščenko v celoti posvetile slovenski pesmi. 

Od kod sem: Prihajam iz občine Litija iz kraja Gabrovka pri Litiji. 

Moje kompetence: 30 let delovanja v gospodarstvu in podjetništvu.

Zakaj kandidiram za poslanko DZ: Za enakomeren razvoj vseh regij Slovenije, ker je povezanost 
in sinergija mestnih jeder in podeželja ključna za kvalitetno življenje. Z vašim zaupanjem za 
vzpodbudno okolje za uspešno družbo, vzpodbudno prihodnost mladih in kvalitetno življenje vseh 
generacij. Vem, da zmorem in vem, da mi poguma za doseganje zastavljenih ciljev ne zmanjka.

Hvala za zaupanje in vaš glas,

Mateja Blažič

Mateja Blažič

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

13

OGLASNO SPOROČILO

Z izjemno tenkočutnostjo in suverenostjo, kot to dekleta znajo in vedno 
znova dokažejo, so nas božale z glasovi ob izvajanju bolj ali manj znanih 
slovenskih ljudskih in umetnih pesmi. Program je povezoval Luka Bre-
gar, ki je vsako pesem vsebinsko povezal še z zanimivo zgodbo. Vseka-
kor pa gre velika pohvala in zahvala umetniškemu vodji, Eriku Šmidu, ki 
dekleta zelo uspešno usmerja, da iz svojih grl izvabljajo lepe melodije.
Po dolgem koronskem predahu smo se zelo razveselili in uživali v kon-
certu tako poslušalci kot tudi Lipke in upamo, da bo takšnega druženja 
v prihodnje še veliko.

Katja KOTAR Odlazek
Foto: Žiga LUPŠA
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Moje ime je Janja Bregar. V litijskem volilnem okraju kandidiram za vašo 
poslanko. Za Litijo in Šmartno ter njuna okoliša si želim sprememb. Naši 
kraji si zaslužijo veliko več od »vloge« zaledja Ljubljane. Potrebujemo 
ukrepe za dvig kakovosti življenja na domala vseh področjih: cestna in 
internetna infrastruktura, gospodarstvo, turizem, skrb za dobro počutje 
otrok in mladine, vključenost starejših v skupnost.

Potrebujemo prodoren glas v Ljubljani, da bomo slišani in upoštevani! 
Želim pomagati, da bomo z odločnimi koraki našim krajem povrnili 
veljavo ter občutno dvignili kakovost življenja v njih.  

 ■ Otroci so naše največje bogastvo
Brezplačna prehrana in brezplačen vrtec za vse, brezplačne športne in 
kulturne aktivnosti za otroke in mladostnike.

 ■ Mladi so naša svetla prihodnost
Izgradnja najemnih in vsem dostopnih stanovanj, odprava prekarnega 
dela.

 ■ Starejši si zaslužijo dostojno jesen življenja
700 evrov minimalne pokojnine, polno vključevanje starejših v vse sfere 
družbenega življenja.

 ■ Dvig kvalitete življenja v mestih in vaseh
Več sredstev za delovanje kulturnih in športnih društev ter prostočasnih 
skupin. Vlaganje v programe zdravega življenjskega sloga, nove športne 
poti, več neformalnih izobraževanj in tematskih delavnic za otroke in 
starejše.

 ■ Skrb za razvoj podeželja in storitvenih dejavnosti
Ohranitev malih kmetij in kmetijstva na zahtevnih, manj dostopnih 
območjih. Varovanje slovenskih gozdov in narave nasploh. Podpora 
turizmu ter kulturni in zgodovinski dediščini.

JANJA BREGAR
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OB PRVI OBLETNIcI ODPRTJA GLAVNEGA ROVA 
RuDNIKA SITARJEVEc LITIJA

Na dan zemlje, 22. aprila 2021 je bil v turistične namene odprt Glavni rov 
Rudnika Sitarjevec Litija. Čas korone je preprečil, da bi dogodek obeloda-
nili tako kot pred petimi leti z odprtjem Izvoznega rova, ko se je pred porta-
lom rudnika zbralo preko 1.000 ljudi. Zadovoljiti smo se morali z virtualnim 
dogodkom. 
Od odprtja do danes si je rudnik ogledalo 13.700 obiskovalcev, od tega 

Glavni rov 870. Če bi se trend obiska iz 2019 nadaljeval, bi bile številke povsem drugačne. Vendar 
smo vseeno veseli, da se je v zadnjem mesecu zanimanje za obisk rudnika ponovno povečal. 
Še je čas, da se odločite za obisk Glavnega rova Rudnika Sitarjevec Litija. Prisluhnite rasti 
limonitnih kapniških struktur.
Z obiskom Glavnega rova boste tako blizu naravi in neskončnemu nastajanju večnih naravnih 
procesov, da tega ne boste le opazovali, ampak se boste čutili kot del procesa. Zaradi doživljanja 
svetlobe in teme, tišine in zvokov 
vodnih kapljic, ki so gradniki hi-
trorastočih limonitnih kapnikov 
v rudniškem podzemlju, bo vonj 
železa ter premikanja zraka mor-
da bolj intenzivno kot kadarkoli 
doslej.
Do Glavnega rova se boste varno 
spustili po na novo urejenem vpa-
dniku. Znašli se boste v avtentič-
nem rudniškem okolju. To je delno 
odprto tako v višino kot v globeli, 
delno pa v udobno razširjene ru-
dniške rove.
Po limonitnem blatu se boste 
mimo barvno še bolj zanimivih ru-
dnih žil sprehodili do znamenitega, največjega odkritega limonitnega kapnika v rudniku. Ob poti 
boste občudovali dediščino industrijske arhitekture, na koncu pa boste nagrajeni s prečudovitim 
pogledom na limonitne špagete – izjemno tanke kapniške strukture, ki obiskovalcem jemljejo dih.
Razlogov za obisk rudnika SItarjevec Litija je več; od radovednosti, raziskovalne žilice, nostalgije, 
do spomina na naše prednike, ki so v rudniku služili kruh. Lahko je tudi darilo za prijatelja, nepo-
zabno praznovanje rojstnega dne ali team building-a za vaše podjetje. 
Več informaciji je dostopnih na www.rudniksitarjevec.si, FB Rudnik Sitarjevec Litija, najave vaše-
ga obiska pa bomo veseli na info@visitlitija.si, 051 312 739 ali 070 700 484.

Turistično informacijski center Litija
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Šmartno pri Litiji CNC operater  posluževalec

CNC operater  nastavljalec

Kako oddaš prijavo?
 Svoj življenjepis s predstavitvijo pošlješ na e-mail info@kopit.si  

PROSTA DELOVNA MESTAO podjetju

Smo družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1996 v Šmartnem pri Litiji, ki
deluje na področju mehanske obdelave pretežno kovinskih izdelkov in
pokriva globalno mrežo kupcev. Našo relativno mlado ekipo trenutno
sestavlja 70 zaposlenih, povprečne starosti 35 let.
Specializirani smo za izdelavo zahtevnejših sestavnih delov po naročilu
kupcev s področja merilne tehnike, medicine, hidravlike in pnevmatike,
največji del našega portfelja pa so sklopi za zavorne sisteme hitrih vlakov.
Večino naše prodaje predstavlja izvoz na tuje trge, predvsem v Nemčijo.
Naši kupci so zahtevni in skladno s tem je organizirano in urejeno tudi naše
podjetje, saj smo le tako lahko kupcem kompetenten partner. Redno
sledimo in izboljšujemo delovne procese, ustvarjamo boljše pogoje za delo
z velikim poudarkom na nenehnem usposabljanju vseh zaposlenih in s tem
ustvarjamo pogoje za nemoteno dolgoročno sodelovanje, tako z
zaposlenimi kot tudi z našimi partnerji. Rezultati tovrstnega delovanja
doprinesejo k rasti podjetja, ki se je, predvsem v zadnjih letih, občutno
povečala. 

Zaradi pospešene rasti vabimo v našo ekipo vse zainteresirane, ki jim je
blizu delo v strojništvu in delo na računalniško krmiljenih CNC strojih.
Prednost imajo vsi strojniki in tisti z izkušnjami s tega področja, pripravljeni
pa smo ponuditi tudi začetno usposabljanje posameznikom, ki izpolnjujejo
minimalne kriterije in jih veseli delo v proizvodnji. 

Zaželjeno: 
- izobrazba tehnične smeri
- delovne izkušnje s področja posluževanja CNC
strojev
- zanesljivost, odgovornost, natančnost,
pripravljenost na učenje

Pričakujemo: 
- delovne izkušnje s področja nastavljanja CNC
strojev
- min. 3. stopnja izobrazbe strojne smeri
- odgovornost in zanesljivost, pripravljenost na
delo v timu

PONUJAMO: 
- možnost zaposlitve za nedoločen čas
- dvoizmensko delo
- urejene delovne pogoje
- stimulativno plačilo 
- možnost osebnega in poklicnega razvoja
- delo v mladem in prijetnem kolektivu

PRIKAZ REZI 
SADNEGA DREVJA

Dne 24.3.2022 je sadjarsko društvo 
Litija organiziralo »PRIKAZ REZI SA-
DNEGA DREVJA. Tokrat je bil prikaz 
organiziran v nasadu Kmetijskega in-
štituta Slovenije na Brdu pri Lukovici 

pod vodstvom ing Romana MAVCA, specialista za 
sadjarstvo. Tega zanimivega predavanja oziroma 
prikaza se je udeležilo 55 sadjarjev - članov sadjar-
skega društva Litija.
Obrezovanje sadnega drevja in jagodičevja je spo-
mladi najpomembnejše sadjarsko opravilo, saj z 
njim ne oblikujemo le obsega in videza rastline, 
temveč uravnavamo količino in kakovost pridelka, 
z njim celo zmanjšamo pojav bolezni. Medtem, ko 
je v intenzivnih nasadih v uporabi nekaj najpogo-
stejših vzgojnih oblik drevesa, lahko v domačem 
sadovnjaku ukrojimo, takšno kakršne so nam všeč, 
če le upoštevamo glavna pravila rezi pravi Roman 
MAVEC. Po kratkem teoretičnem predavanju nam 
je po korakih prikazal obrezovanje jablan, hrušk in 
breskev.
Poklicni sadjarji opravljajo rez v velikih sadovnja-
kih že v zimskih mesecih, za ljubiteljske pa je naj-
primernejši čas od sredine marca naprej. Tokrat 
so namreč rodni oz. enoletni brsti na rastlinah že 
toliko napeti, da jih zlahka ločimo od listnih in je 
manj možnosti, da bi porezali preveč nastavkov za 
plodove, poleg tega bi z zgodnjo rezjo povzročili 
tudi to, da bi intenzivneje raslo.
Za delo potrebujemo naostrene in čiste sadjarske 
škarje, škarje s podaljšanimi ročaji za izrezovanje 
poganjkov vrhovih višjih dreves, zložljivo sadjarsko 
žagico in lestev v obliki črke »A«
Namen rezi
1.  Vzgojna rez v prvih treh ali štirih letih, s katero 

oblikujemo zeleno obliko krošnje

11

Zaslužimo si 
solidarno, razumevajočo 
in spoštljivo državo.

Kandidat Gibanja Svoboda 
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• Krepitev neposrednega odločanja ljudi
• Dostojno zaposlitev 
• Dostojne pokojnine
• Zdravo in odgovorno prehranjevanje ter 

lokalno hrano na mizah vrtcev ter osnovnih šol 
• Bolje organizirano in financirano gasilstvo ter 

civilno zaščito
• Cenovno dostopno energijo za gospodinjstva

in gospodarstvo 

ZA!

2.  Redno vzdrževalno rez, s katero uravnavamo uravnoteženo 
rast in rodnost drevesa

3.  Pri starejših drevesih pa tudi pomladitvena rez, ki je precej 
zahteven in več let trajajoč poseg!

Najpogostejši načini rezanja poganjkov je krajšanje, odvajanje, 
spodrezovanje. Za prvega si velja zapomniti, da pri vzdrževalni 
rezi ni zaželeno. Predvsem ne krajšamo enoletnih poganjkov, 
saj bi z njim povzročili, da bi se metličasto obrasli in ne bi na-
stavili brstov. Odvajanje je način, pri katerem, starejšo in daljšo 
vejo odrežemo za mlajšim in krajšim, po možnosti čimbolj vo-
doravnim poganjkom.
In še najpomembnejše, preden se sistematično lotimo rezi. 
Oglejmo si, kakšne brste in rodni les ima drevo (da ne bi pomo-
toma odrezali rodnih na najbolj zaželenih mestih. Cvetni brsti 

se pri sadnih vrstah nekoliko razlikujejo, vendar so v primerjavi 
z listnimi vedno bolj okrogli, nabiti in štrlijo od poganjka, med-
tem ko so listni bolj ploščati. Ko govorimo o rodnem lesu, pa 
mislimo na to, na koliko starih in kako oblikovanih poganjkih 
rodi posamezna vrst sadja. Pri breskvi rodijo poganjki v dru-
gem, pri jablani in hruški v tretjem letu. Če bi pustili preveč 
rodnih brstov in plodov, bi to drevo izčrpalo in bi prihodnje leto 
slabo rodilo, če bi jih odrezali preveč, pa bi se hrana namesto v 
plodove usmerila v bujno rast.
Prvi pogoj za uspeh je, da ne pozabimo abecede rezi, drugi pa 
da se zavedamo, da je vsako drevo samostojen osebek. Dve 
drevesi enake sorte na enaki podlagi, se lahko po rasti in bujno-
sti razlikujeta, saj morda rasteta v različnih tleh, imata različni 
koreninski sestav in podobno.

Ciril GOLOUH
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NA DOLAH SLAVNOSTNI SPREJEm V POČASTITEV ZLATE 
SmuČARSKE SKAKALKE LARE LOGAR Z EKIPO

Na letošnjem mladinskem svetovnem 
prvenstvu v poljskih Zakopanah so mladi 
slovenski skakalni upi osvojili štiri kolaj-
ne. Med glavnimi junakinjami so bile Jer-
neja Repinc Zupančič, Taja Bodlaj, Nika 
Prevc in Lara Logar, ki so osvojile naslov 
ekipnih mladinskih svetovnih prvakinj. 
Ekipo mladih deklet kot glavni trener vodi 
Sten Baloh, njegov pomočnik pa je nek-
danji skakalec Jurij Tepeš.
V Larinem domačem kraju, na Dolah, smo v petek, 1. 
aprila 2022, organizirali slavnostni sprejem in krajšo 
slovesnost, v počastitev osvojitve zlate medalje. Tre-
nerje in ekipo mladih, nadarjenih in igrivih deklet, ki 
nadaljuje prisrčno zgodbo v ženskih smučarskih sko-
ki so s slavnostnim curkometom pospremili gasilci in 
gasilke PGD Dole. 
Za Laro Logar, članico SK Zagorje, je bil to prvi velik 
sprejem v domačem kraju. Z vsakim njenim uspehom 
pa smo bolj veseli in še bolj ponosni. Kal pri Dolah in 
Dole je uvrstila na športni zemljevid, ni dvoma. 
Lara, s trenutnim osebnim rekordom krepko preko 130 m, je na odru povedala, da je seveda ni 
strah letenja, da uživa in da ima cilj preskočiti vse ovire ter doskočiti do še mnogo dobrih rezul-
tatov. Zahvalila se je družini in 
prijateljem za vso podporo.
Mladim športnicam in trener-
jem so čestitke in priložnostna 
darila za izjemen uspeh izro-
čili, v imenu Športnega dru-
štva Dole g. Jože Jesenšek in  
g. Dušan Mak, v imenu Kra-
jevne skupnosti Dole, pred-
sednica ga. Irena Bostič ter v 
imenu Občine Litija podžupa- 
nja ga. Lijana Lovše in župan  
g. Franci Rokavec. 
Šport tudi na Dolah vselej 
predstavlja posebno vez in 
nas navdihuje, da znamo ce-
niti uspeh sočloveka in ga 
prepoznati kot našega, kot 
skupnega.
Izvedbo sprejema so podprli: 
Alva d.o.o., Predelava mesa 
Vresk, PGD Dole, KUD Dole in 
ŠD Dole. Hvala. 
Hvala ekipi mladih športnic. 
Hvala trenerjem. In hvala 
vsem podpornikom. Iskrene 
čestitke in uspešno še naprej. 
 Ekipa ŠD Dole

PRAV POSEBEN OBISK
V vrtec je prispela zelena kuverta, ki je bila naslovlje-
na prav na vse otroke v vrtcu Medvedek. Se sprašujete, 
kdo nam je pisal? Vam namignemo – to je gospodična, 
ki nas obišče vsako leto ob istem času, v zeleni obleki 
posuti s cvetjem in s polno košarico cvetlic. Ste uganili? 
Da, to je deklica Pomlad. V pismu nam je naročila, naj 

pred njenim prihodom pripravimo in uredimo igrišče, da bo lahko bolje 
zacvetela. Kar takoj smo se lotili dela, pometli smo tlakovce in pobrali 
kamenje iz zelenic. Med delom smo zaslišali znano melodijo Zvončki in 
trobentice, kmalu pa se je pojavila tudi deklica Pomlad. Prijazno nas 
je pozdravila in vsaki skupini podarila različna semena cvetlic. Predno 
se je poslovila, smo še skupaj zapeli par pomladnih pesmi in posadili 
trobentice, ki nam sedaj krasijo igrišče in nas spominjajo na njen obisk.

Pija POHAR, v imenu strokovnih delavcev enote Medvedek

NOVIČKE IZ NAJDIHOJcE
Pred slabim letom so stekla začetna gradbena dela za nov vrtec Najdihojca. Veliko travnato igri-
šče se je spremenilo v gradbišče in otroški živ žav je preglasilo brnenje gradbenih strojev. Zaradi 
neposredne bližine gradbišča je bilo potrebno zagotoviti varno in kar se da prijetno bivanje otrok 
v obstoječi, stari stavbi vrtca Najdihojca.
Ob upoštevanju varnostnih standardov in omejitev zunanjega prostora, vzgojno delo poteka dokaj 
nemoteno. Otroci z zanimanjem spremljajo proces gradnje in se z varne razdalje navdušujejo nad 
obratovanjem gradbenih strojev. Nastale spremembe in omejitve tako otroci kot starši sprejema-
jo z veliko mero razumevanja in potrpežljivosti, strokovni delavci pa še bolj preudarno načrtujemo 
izvajanje dejavnosti na prostem. Začetek toplejšega dela leta nam omogoča, da lahko več časa 
preživljamo v naravi, ki otrokom nudi različne možnosti za učenje, napredek in razvoj. Zlasti 
starejši otroci se veselijo daljših sprehodov v okolico, kjer spoznavajo značilnosti našega mesta, 

se seznanjajo z varno udeležbo v prometu ter 
se tako neposredno vključujejo v širše družbe-
no okolje. Otroci so v stalnem stiku z naravo 
tudi zaradi bližine gozda, kjer doživljajo naravo 
v vsej njeni raznolikosti. Z reševanjem razno-
vrstnih gibalnih izzivov krepijo svoje gibalne in 
kognitivne sposobnosti, se ob njih tudi prijetno 
utrudijo, razvedrijo in sprostijo. 
Gradnja novega vrtca Najdihojca pa medtem 
poteka po načrtih in vsak dan znova se lahko 
prepričamo, da dela lepo napredujejo in bodo 
kmalu prešla v zaključno fazo. V teh dneh so 
tehnični delavci že začeli z odvažanjem še upo-
rabnega pohištva v druge enote, saj je v mesecu 

juniju predvideno rušenje stare stavbe. Takrat bomo polni hvaležnosti in lepih spominov dokonč-
no pomahali v slovo stari Najdihojci ter se z novimi načrti in dobrimi željami ozirali v novo obdo-
bje. Najdihojčki pa bodo v treh poletnih mesecih našli začasno bivališče v nadomestnih prostorih 
na različnih lokacijah v Litiji. Želimo si, da bi tudi zaključna gradbena dela in dokončno urejanje 
okolice potekala brez težav in da bomo novo šolsko leto, 2022/23, lahko začeli v novem vrtcu 
Najdihojca. Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

VRTEC LITIJAVSO LITIJA, ŠmARTNO NA DNEVu ZASTAVE NA GEOSSu
V počastitev 150 letnice prvega izobešanja slovenske zastave je Heral-
dica Slovenica sedmega aprila 1998 z vsemi častmi priredila svečanost 
v Geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri Vačah. Od te-
daj dalje je na Geossu vsako leto prvo nedeljo po 7. Aprilu slovesnost v 
spomin na 7. Aprila 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič 

izobesil slovensko narodno zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani.

Po slovesnem dvigu slovenske zastave Gardne enote Slovenske vojske s himno 
Orkestra slovenske vojske in čudoviti kulisi zbora praporščakov in zastavonoš 
slovenskih občin in veteranskih združenj, je v nadaljevanju po uvodnem nagovoru 
Anke Kolenc iz Društva Geoss potekal pogovor govornikov, ki ga je vodil slovenski 

novinar, esejist, 
radijski in televi-
zijski voditelj Nejc 
Krevs. Sodelovali 
so Lojze Peterle, Franci Rokavec, 
Aleksander Hribovšek in Stanislav 
Jesenovec. 
Prireditev so lepo popestrili tudi 
konjeniki Konjeniškega društva 
Jesenje – Geoss, narodne noše 
in možnaristi. Obiskovalci so ob 
slovenskih zastavah prejeli tudi 
posebno slovensko pentljo z znač-
ko. Prireditve se je, kot vedno, 
udeležil tudi naš predsednik in 
domači poslanec Boris Doble-
kar, ki je izrazil zadovoljstvo, da 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, poleg občine Litija in Društva Geoss, pomaga 
društvu Heraldica Slovenica pri organizaciji dogodka. Vesel, je bil, da je bila poleg občinskih za-
stav v znak solidarnosti prisotna tudi ukrajinska zastava. Po svečanem uradnem delu je sledilo 
prijetno druženje.

Območni odbor Združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji
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MLADINSKI CENTER LITIJA
mc AVANTuRA za mlade

MC avantura za mlade je nov 
program, s katerim želimo mla-
dim med 15. in 29. letom, omo-
gočiti različne (zabavne, športne, 
izobraževalne, ipd) aktivnosti za 
kakovostnejše preživljanje pro-

stega časa.
Program je zasnovan na aktivni participaci-
ji mladih udeležencev. Vsak mesec bomo na 
Facebook-u in Instagram-u objavili anketo, 
preko katere bomo ponudli 3 različne vsebine.  
Z glasovanjem nam nato pomagaš, da izbe-
remo tisto, ki je tebi najbolj všeč! Aktivnosti  
so za mlade brezplačne ali močno subvencio-
nirane.
APRIL 2022
Ponudili smo obisk Tehnoparka Celje, Centra 
WOOP (trampolin) in Klub-a 300 (bowling). 
V prvem krogu sta bila izenačena Woop in 
Klub 300, v drugem krogu ste mladi izbra-
li Klub 300. Tako so se v petek, 15. aprila 
2022 z minibusom izpred Mladinskega centra 
odpravili v Ljubljano na bowling. Prispevek za 
udeležence je bil le 5 €. Spremljaj naše profile 
na IG in FB, ter se v maju pridruži na novi 
avanturi. 

uČNA POmOČ  
za osnovnošolce

Program UČNA POMOČ je namenjen osnov-
nošolcem, ki potrebujejo pomoč pri šolskih 
nalogah in učenju. Program je za učence OŠ 
brezplačen.
Poteka ob četrtkih med 13.00 in 15.00 v 
prostorih Mladinskega centra Litija. Vodijo ga 
študentje in prostovoljci, zato lahko prihaja do 
odpovedi terminov.
Program ni nadomestek za inštrukcije in ni 
primeren za učence, za katere se izkaže, da 
potrebujejo konsistentno pomoč in stalno pri-
sotnost inštruktorja. V teh primerih obvestimo 
starše in vas napotimo na KLIŠE (Klub litijskih 
in šmarskih študentov), ki ponuja plačljive  
inštrukcije.
Dodatne informacije lahko dobite na številki 
051/443-410 ali po elektronski pošti na na-
slovu info@mclitija.si. Starše vabimo, da se ob 
prvem obisku, v kolikor je le mogoče, otroku 
pridružijo.

Nagrada Dr. uroša Seljaka
Ameriško – slovenska izobraževalna fundacija 
-ASEF (https://www.facebook.com/asefund) 
in Univerza v Ljubljani (https://www.facebo-
ok.com/unilj) sta letos prvič objavili Javni raz-
pis za podelitev Nagrade dr. Uroša Seljaka. 
Nagrada v višini 10.000 USD je namenjena 
spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav 
študentk, študentov na študijskih programih 
prve in druge stopnje v Republiki Sloveniji ter 
spodbujanju mentoriranja študentk in študentov. 
Rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2022. Več o 
razpisu in prijava: https://asef.net/.../javni-
-razpis-za-podelitev-nagrade.../.

OBRAZI IRANA,  
fotografska razstava

O razstavi je avtorica zapisala: 
»Moje ime je Sandra, prihajam iz Polšnika in 
sem stara 38 let. S fotografijo se ukvarjam 
že od srednješolskih let. Navdušujeta me 
predvsem narava ter ljudje. Za razstavo 
sem se odločila, ker že dolgo časa nabiram 
pogum in pokazala se je odlična priložnost za 
razstavljanje. V Mladinskem centru Litija so mi 
izpolnili dolgoletno željo. 
Pred 4 leti smo se trije prijatelji odločili da 
gremo na daljše potovanje. Izbrali smo si Iran.
Kupili letalske karte si uredili potovalno vizo in 
jo mahnili proti Teharnu. Za Iran smo se odloči-
li, ker nas je zanimalo kako ljudje živijo na bli-
žnjem vzhodu. Ko smo v jutranjih urah prispeli 
v Teheran sta nas tam pričakala Bita in Naser. 
Z nami sta bila velik del potovanja ali pa stik 
ohranjala preko telefona. Po Iranu smo hodili 
tri tedne, obiskali smo mesta Kashan Abyaneh, 
Puščavsko vas Toodeshk, Isfahan, Širaz, Perse-
polis, Teheran ter za konec še Kaspijsko jezero. 
Potovanje po Iranu je v meni pustilo pečat. Tam 
ljudje živijo počasneje, si vzamejo čas za dru-
žino in prijatelje. Spoštujejo svojo vero, svoje 
ljudi. 
Kot sem že omenila je razstava namenjena lju-
dem v Iranu, ki so nam, vsaj velika večina njih, 
pokazali kaj je srce in dobrota. Ljudje v Iranu 
so znani po tem, da so odprti, radovedni in to-
pli, kar se vidi tudi na fotografijah. 
Fotografska razstava bo odprta do 4.5.2022. 
Vljudno vabljeni na ogled.«

Tjaša VIDERGAR 

AKTIVNOSTI NA KLIŠE-Ju
Mesec marec smo začeli z le-
tnim občnim zborom, ki smo 
ga imeli 5. 3. 2022. Spomnili 
smo se dogodkov iz prejšnje-
ga leta in naredili načrt za pri-

hajajoče projekte. Seveda smo poskr-
beli tudi za športno vzdušje. Odšli smo 
na skoke v Planico kjer smo ponosno 
navijali za naše smučarske skakalce.
»SLIKA1« Izvedli pa smo tudi prvi sklop 
Ideatlon. 40 motiviranih dijakov je zbi-
ralo ideje kako izboljšati počutje na 
Gimnaziji Litija. Predstavljeno je bilo 7 
super idej, konec junija pa poročamo o 
rezultatih projekta. Na KLIŠE-ju dijaška 
sekcija 2. 5. 2022 načrtuje izlet v Gardaland! Za prijave in več informacij . spremljaj naš Facebook 
profil https://www.facebook.com/klise.klub .  Tomaž GOBEC

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

uČITELJSKI KONcERT
Po dveh letih pavze in odpovedovanja nastopov zaradi razmer 
Covid-19, smo v Glasbeni šoli Litija – Šmartno veseli, da lahko 
naši nastopi spet potekajo pred občinstvom, v živo.
V sredo 30. marca smo tako v dvorani naše glasbene šole izve-
dli Koncert učiteljev z gosti.

Na koncertu so nastopili profesorji- učitelji:
Veronika Hauptman, Barbara Sorč, Maša 
Tomc, Nadja Drakslar Petrač, Lazaro Zume-
ta, Pablo Vitali, Dušan Drobnič, Ana Šimenc 
Kugler, Olena Novosel, Polona Demšar in 
Žužana Bartha. Našim učiteljem pa so se 
pridružili tudi gostje: zasedba učiteljev raz-
ličnih glasbenih šol »Harmonikarjev 5«, ka-
tere del je tudi naš učitelj Dušan Drobnič 
in učenka violine Eva Forte, ki je zaigrala v 
duetu s svojim učiteljem Lazarom Zumeto.
Zaradi zelo raznolikega glasbenega progra-
ma in s svojimi izvrstnimi izvedbami so uči-
telji zelo navdušili poslušalce v dvorani.

DRužINSKI KONcERT
Družinski koncert je eden izmed večjih koncertov, ki 
jih organiziramo v Glasbeni šoli. Zavedamo se, da je 
za razvoj glasbenika zelo pomembno domače oko-
lje. Ta ga podpira, spodbuja, še posebej lepo pa je, 
če glasba povezuje družino. Že nekaj let se trudimo 
zbrati in predvsem spodbuditi učence, da zaigrajo s 
svojimi družinskimi člani. Tako se velikokrat zgodi, da 
starši, ali celo stari starši po mnogih letih spet zaigra-
jo na inštru-
ment, ki so 
se ga učili v 

otroških letih, se udeležujejo vaj pri naših učiteljih in po-
tem skupaj tudi nastopijo.
Za naše učence je tako povezovanje zelo dobra motiva-
cija in veseli smo, da nam je letošnji Družinski koncert, 
ki smo ga organizirali 6. aprila v dvorani Kulturnega cen-
tra Litija, lepo uspel.

Ravnateljica, Brigita ŠULER, prof.
Glasbena šola Litija Šmartno

VIKEND SEmINAR DRuŠTVA SOžITJE LITIJA IN ŠmARTNO
Od 1.4.2022 do 3.4.2022 je Društvo Sožitje Litija in Šmartno po-
novno, uspešno izvedlo vikend seminar za svoje člane. Udeležilo 
se ga je 63 članov, staršev, osebnih asistentov, skrbnikov in pro-
stovoljcev. Udeleženci so vikend seminar preživeli v Hotelu Zdra-

vilišče Laško, centru zdravstvenega turizma s programi in storitvami za zdravje in dobro počutje.
Prvi dan so imeli uvodno srečanje s predstavitvijo programa in z navodili za igro Skriti prijatelj. 
Zvečer so se zabavali v kavarni hotela. Prvo predavanje za starše na temo Skrb za intimno nego 

je izvedla njihova dolgoletna prosto-
voljka Jožefa Kežar, dr.med. Starši so 
bili nad vsebino predavanja navduše-
ni. V soboto popoldne so imeli starši 
predavanje in delavnico Moja družina 
in osebna asistenca, ki ga je izvedla 
Marjeta Mlakar Agrež, prof.def. 
V nedeljo pa so starši prisluhnili iz-
vajanju Natalije Sagadin, spec.ped., 
ki je spregovorila na temo Pomoč 
in podpora sorojencem. Sočasno s 
predavanji so potekale zaposlitvene 
delavnice za osebe z motnjami v du-

ševnem razvoju. Plavalno delavnico je vodila Polona Baš Jere s pomočjo Igorja Mihailovića, Špele 
Komatar, Milene Kurent in Danice Potočnik. Delavnico joge je vodila Alenka Vidgaj s pomočjo 
Sandre Rihter in Katje Kos. Likovno delavnico je pripravila Sandra Rihter. Uspešna je bila tudi 
fitnes delavnica, ki jo je vodil animator hotela. Masažno delavnico sta pripravila Marija Pirc in 
Peter Lenart. Pred odhodom domov so na zaključnem srečanju posamezne skupine poročale 
o svojem delu, likovna skupina pa je na manjši razstavi predstavila tudi izdelke ustvarjene v 
času delavnice. To ni bilo navadno izobraževanje. To je bil tudi vikend poln prenosa informacij,  
klepetov, lepih besed in objemov. V Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni novih  
doživetij. Marjeta MLAKAR Agrež

DOM TISJE

PRENOVA ENOTE GRAJSKE GOSPE mATIČNEGA DOmA TISJE
Dom Tisje se je julija 2021 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infra-
strukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč 
deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020, prednostne osi REACT-EU - ESRR, ki ga je objavilo MDD-
SZEM.

Na javnem razpisu smo kandidirali z investicijo v 
prenovo enote Grajske gospe matičnega Doma 
Tisje. Projekt za izvedbo del je pripravilo podjetje 
Pino d.o.o. iz Litije, investicijsko dokumentacijo 
pa podjetje Situar d.o.o. Rob. 
Sredi novembra 2021 smo prejeli sklep o izboru 
naše vloge in v decembru 2021 podpisali pogod-
bo o sofinanciranju navedene investicije. 
Nepovratna finančna sredstva, v višini 623.932,93 
EUR, bo za naložbo zagotovila Republika Sloveni-
ja, MDDSZEM oz. Evropska unija Sklad za regio-

nalni razvoj 
v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19. Sofinanciranje 
pomeni 100 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
Najpomembnejši cilj in namen investicije je zagotoviti ustre-
zne, varne in prijazne bivalne pogoje stanovalcem. Tri in več 
posteljne podstandardne sobe se bodo z vgradnjo kopalnic 
spremenile v standardne dvoposteljne sobe s kopalnico. 
Investicija vključuje sedem več posteljnih sob brez WC-jev 
oz. kopalnic. Skupaj se bo investiralo v 14 postelj. V stan-
dardnih dvoposteljnih sobah s kopalnico bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za izvajanje kvalitetnih storitev oskrbe in zdravstvene 
nege. Ustrezni bivalni prostori bodo omogočali učinkovitej-
šo preprečevanje širjenja okužb nalezljivih bolezni. Prenova 
ostalih prostorov (hodnik, vhod, izhod, prostor za osebje, 
…) pa bo omogočala vzpostavitev čistih in nečistih poti in 
hitro organizacijo dela po protokolu rdeče in/ali sive cone, 
v primeru novih valov epidemije.
Investicija se bo izvajala tudi v soglasju z Zavodom za var-
stvo kulturne dediščine. Objekt je namreč kulturni spome-
nik občinskega pomena. V preteklih letih smo v skladu s kul-
turno varstvenimi pogoji obnovili streho objekta in vgradili 
nova okna. Za izvedbo investicije smo pridobili dolgoročni 

kredit Eko sklada. Prostore v pritličju, ki so namenjeni delovni terapiji, fizioterapiji, multisenzorni 
sobi, knjižnici, učilnici za 
praktični pouk in prosto-
ru za opravljanje storitev 
tržne dejavnosti – frizer 
in pediker, smo obnovili z 
lastnimi sredstvi. Konec 
leta 2021 smo, prav tako 
z lastnimi sredstvi, pričeli 
s sanacijo kapilarne vla-
ge na zunanjih kamnitih 
stenah objekta. S preno-
vo enote Grajske gospe, 
ki se nahaja v prvem nad-
stropju objekta, bo tako 
končana večletna celovi-
ta prenova objekta grad.

Direktorica Doma Tisje, 
Irena Špela CVETEŽAR

Ogled skokov v Planici - Avtor: Neža Murn
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VOHALNE VAJE 
IN ŠE KAJ…

Postcovidni sindrom-nič več tako tuje zve-
neči besedi. Prav nasprotno. Večinoma 
zdaj že vemo, da ti dve besedi označu-
jeta stanje po sicer preboleli okužbi z vi-
rusom COVID-19, ko pri nekaterih posa-
meznikih simptomi značilni zanjo, trajajo 
dlje. A koliko dlje in kateri simptomi, sta 
vprašanji, na kateri si želimo odgovora, 
da bomo prepričani, da skrb ni potreb-
na. Po do sedaj znanih podatkih se raz-
širjenost postcovidnega sindroma giblje 
med 10% in 50%, najpogosteje opaženi 
simptomi pa so: neobičajna utrujenost, 
hitra zadihanost, kašelj, mišično-skelet-
ne bolečine, glavobol, izguba voha in/ali 
okusa.

Na tem mestu se bomo posvetili najnena-
vadnejšemu, a zelo tipičnemu covid sim-
tomu, izgubi voha, za več vsebine pa vas 
vabimo na spletno stran Mestnih lekarn - 
zavihek z nasveti.

Če imate alergije, ste morda samo za-
mahnili z roko: “Ah to ni nič nenavadne-
ga, poznam to že leta pred “covidom”!” 
Pa vendar je marikoga kot strela z jasnega 
doletelo nekaj, za kar sploh niso vedeli, 
da obstaja in je taaako zelooo moteče. 
Anozmija oz. izguba voha. Simptom pri 
2/3 bolnikov običajno izzveni, še pred-
no je ponoven izvid testiranja negativen. 
80% bolnikov se povrne voh v 25 dneh. 
20% posameznikov z blago do zmerno 
boleznijo pa ima težave lahko še leto 
ali več po potrjeni okužbi. V strokovnih 
krogih še ni izoblikovane enotne stra-
tegije pomoči tistim z dolgotrajnejšimi 

težavami, a raziskave kažejo, da izmed štirih možnih pri-
stopov, z zdravili, kirurškim posegom, akupunkturo in vo-
halnimi vajami, slednje izstopajo po svoji učinkovitosti in 
varnosti.

Vohalne vaje so preproste vaje temelječe na ovohavanju štirih 
med seboj različnih arom. Dvakrat na dan po 5 min ovohava-
mo štiri različne vonjave ter jih poskušamo ločiti med seboj. 
O tem si zapisujemo dnevnik opažanj. Uporabimo npr. klinč-
ke, vrtnice, limono evkaliptus, mleto kave, parfum… 

Izbrane štiri arome je potrebno vsakih 12 tednov zamenjati z 
novim setom štirih vonjav, do izboljšanja težev.
Ob zaključku naj strnemo: kadar se spopadamo s postkovi-
dnim sindromom je večina skrbi odveč, nam bodo pa zelo 
prav prišla razumna pričakovanja, potrpežljivost, upoštevanje 
nasvetov glede vedenja, ki lahko pospeši okrevanje in dober 
lekarniški nasvet glede lajšanja simptomov.

Lepo vabljeni!



Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija

VABI
v četrtek, 26. 5. 2022, ob 17. uri v avlo Občine Litija

na javno predstavitev treh publikacij

»Povezujemo, sprejemamo, dajemo in se bogatimo«
»Pot iz osamljenosti« in

»Okrogla miza o prostovoljstvu v Občini Litija«
Ob javni predstavitvi teh del, ki bodo tudi na razpolago,  
bo razstava ilustracij iz publikacije »Pot iz osamljenosti«,  

ki so delo Janeza Prašnikarja iz Litije.
Dogodek bo obogatil tudi krajši kulturni program.

Se vidimo kmalu.
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BOGATO mEDGENERAcIJSKO SODELOVANJE  
V mARcu IN POLOVIcI APRILA

V teh mesecih je dovolj priložnosti za ustvarjanje: od dneva žena, očetov, materin-
skega dne do predprazničnega časa pred veliko nočjo.
Društvo U3 Litija in Šmartno je bilo s svojimi članicami organizator (od priprave 
do pedagoškega vodenja in donacije materiala) in koordinator vseh dejavnosti. Pri 
somentorstvu na delavnicah se nam pridružijo članice DU Litija, tako da se naše 
delo prepleta in je delavnice možno izpeljati v tako velikem obsegu. Ugotovimo pa 

lahko, da smo vse mentorice članice obeh društev.
Ob tej priložnosti vabimo vse, ki bi nam bili pripravljeni priskočiti na pomoč, kadar imamo veliko 
udeležencev. Hvaležni vam bomo v imenu njih. 

V marcu smo gostovali na OŠ Gradec in se dru-
žili z učenci od 1. do 5. razreda. Z nami ni bil 
le en razred. Nekateri so ustvarili izdelke tudi 
samo po ustnem izročili (petošolci) in bili so še 
bolj izvirni. Število učencev, udeležencev je bilo 
približno 150. 
Pogled na ustvarjalni teden ali še kak dan več 
(od 2. aprila do 8. aprila 2022) nam potrdi, da 
uspešno sodelujemo z različnimi ljudmi, v različ-
nih starostnih skupinah in okoljih.
V sodelovanju je moč, zato sta dve ustanovi 
(VDC Zasavje, Litija in Dom Tisje) poslali čudo-
vite izdelke na natečaj za Naj pirh 2022. Vsak 
posameznik je prispeval po svojih najboljših mo-

čeh, mi pa smo veseli, da smo lahko pomagali z namigi...Srečno izdelki.
V VDC Zasavje, Litija ustvarjamo tudi z glino; delavnic je več in družimo se, ko se dogovorimo, saj 
se z glino ne more ustvarjati le enkrat. Popeljali smo jih v svet kaligrafije. To so naši prijatelji in 
drug od drugega se učimo različnosti. 
Začetek aprila je bil v znamenju kvačkanja in velikonočnih delavnic. Ko sta 
na »urniku« kar dve delavnici na isti dan, smo lahko ponosni:
V Mestnem muzeju Litija so udeleženke z mentorico Ivico Kos ustvarile 
kvačkane velikonočne košarice.
V času podaljšanega bivanja na POŠ Hotič sta mentorici Helena Čebela in 
Milojka Namestnik (obe DU Litija) učence popeljali v svet kvačkanja. Sreča-
jo se še 12. aprila in 2x v maju.
Sreda, 6. 4., je bila rezervirana za dopoldansko druženje na delavnicah v 
POŠ Hotič - delali smo v dveh skupinah: Učenci 1., 2., 3. razreda so izdelali 
drobne velikonočne dekoracije. 
V 4., in 5. razredu pa so se učenci »spopadli« s šivankami in sukancem. 
Šivali so filc. Ni bilo lahko, a so se potrudili. Mentorice so bile: Ivica Kos, Helena Čebele, Rozalija 
Repovž (obe DU Litija), Dimec Milena.
V petek smo se družili s stanovalci Doma Tisje. Tudi tu je bilo vse v znamenju velike noči. 
Ko se ozremo na realizacijo, na uspešno ustvarjene izdelke in ko na koncu ugotovimo, da smo se 
družili z 226. udeleženci, je zadovoljstvo popolno. 
V Consulta.si, NVO GRE V ŠOLO, pripravljajo novi Katalog učnih vsebin za osnovne šole (v dose-
danjem smo imeli tri vsebine in je dostopen na njihovi spletni strani), novemu smo dodali še tri. 
Tako bo izbira še lažja.  Milena DIMEC

VESELI SmO, DA SE DRužImO IN BOGATImO  
SVOJE ZNANJE

Z zajezitvijo širjenja korona virusa in odpravo 
večine preventivnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja tega virusa, se počasi vzpostavljajo po-
goji tudi za neposredno in učinkovito izvajanje 
dejavnosti Sveta za medgeneracijsko povezo-
vanje v Občini Litija. 
V sodelovanju z vodstvi osnovnih šol smo se 
vključili v dejavnosti na področju naravoslov-
ja. Pripravili smo zeliščno delavnico, ki vsebuje 
sprehod v naravi, spoznavanje zdravilnih rastlin 
ter pripravo zeliščnih napitkov in namazov. Delav-
nico bo vodila znana zeliščarka Jožica Bajc Pivec.
V mesecu aprilu načrtujemo izvedbo petih de-
lavnic, in sicer:
-  13. 4. 2022 ob 8.15 uri na Podružnični osnov-

ni šoli Hotič,
-  19. 4. 2022 ob 9.30 uri na Osnovni šoli Ga-

brovka – Dole,
-  21. 4. 2022 ob 8.30 in 10. uri na Podružnični 

osnovni šoli Vače in
-  22. 4. 2022 ob 10. uri na Podružnični osnov-

ni šoli Polšnik.
Poleg navedenih delavnic pa bodo v sodelo-
vanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
Litija – Šmartno izvedene še:
-  5. 4. 2022 ob 10. uri delavnica kvačkanja de-

lavnic na Podružnični osnovni šoli Hotič,

-  6. 4. 2022 od 8. ure dalje velikonočna delav-
nica na Podružnični osnovni šoli Hotič in 

-  13. 4. 2022 od 9. ure dalje velikonočna de-
lavnica v VDC enota Litija.

Za tako obliko druženja in ustvarjanja je vse 
večje zanimanje, zato jo bomo razširili med vse 
generacije.
Na podlagi prejetih predlogov pa bomo še v 
tem mesecu pripravili zdravstveno predavanje 
bolezni srca in ožilja z demonstracijo oživljanja 
ter poudarkom na prvi pomoči pri poškodbah 
pri gibanju. Izvedena bodo tri predavanja, in 
sicer:
-  20. 4. 2022 ob 10. uri na Podružnični osnov-

ni šoli Polšnik,
-  21. 4. 2022 ob 9.30 uri na Osnovni šoli Ga-

brovka – Dole pri uri športa za učence deve-
tega razreda in kasneje pri uri športa še za 
učence sedmega razreda.

V mesecu maju pa zaradi zanimanja za to obliko 
druženja načrtujemo v sodelovanju z Denisom 
Kordežem, vodjo ambulante nujne medicinske 
pomoči in urgentne reševalne dejavnosti iz ZD 
Litija, nova predavanja za vse generacije.

 Karlo LEMUT
Svet za medgeneracijsko povezovanje

PIcEK IN PAcEK, mOTOVILČIcA - ZA NAŠE NAJmLAJŠE
V Svetu za medgeneracijsko 
povezovanje v Občini Litija smo 
že lani načrtoval gledališke 
predstave za najmlajše, ki so 
bile nato zaradi epidemije od-
povedane. Letos, v aprilu, smo 
uspeli organizirati ogled štirih 
predstav za najmlajše občane. 
Predstava Picek in Pacek, lut-
kovno igrico za najmlajše iz 
vrtcev in za učence prvih in 
drugih razredov osnovnih šol, 
sta uprizorila igralca Gledališča 
Makarenko z Jesenic. Igrico si je 
ogledalo 570 otrok. 
Motovilčico, igro, kjer nastopajo mimične lutke in igralca, sta 
izvedla igralca Gledališča iz desnega žepka, za učence do 
vključno 5. razreda osnovne šole. To igrico si je ogledalo 550 
otrok. Skupaj si je v dveh dneh ogledalo obe igrici, v štirih 
predstavah kar 1120 otrok iz vse občine. Otroci so bili veseli 

ponovnega obiska gledališča in so na vseh predstavah aktivno sodelovali in kar je najpomemb-
nejše, iz dvorane so odšli nasmejani in veseli, obogateni tudi z nauki o srečnem življenju. 

Vida LUKAČ

Ali je vaša kurilna naprava vpisana v EviDim?

SVETOVNI DAN ZDRAVJA IN DAN ZA SPREmEmBE
7. aprila 2022 bomo obeleževali svetovni dan zdravja, ki bo tokrat osvetljen s 
sloganom »Naš planet, naše zdravje« (Our planet, our health). Med drugim bodo 
pri Svetovni zdravstveni organizaciji z akcijo osveščanja o ohranjanju zdravega 
prebivalstva in okolja spodbujali tudi gibanje za ustvarjanje družb, oziroma sku-
pnosti osredotočenih na dobro počutje prebivalstva, ob upoštevanju ekoloških 
omejitev1. 

Le nekaj dni kasneje, v soboto 9. aprila 2022 pa se v organizaciji Slovenske filantropije obeta 
tudi Dan za spremembe, 13. vseslovenska prostovoljska akcija, ki bo tokrat potekala z naslovom 
Soustvarjajmo skupnost. 
Prav prepletanje skupnosti in pro-
stovoljstva v dobro boljšega po-
čutja in zdravja posameznika, je 
tisto kar žene vizijo naše zgodbe 
naprej. Verjamemo, da lahko prav 
na takšen način ustvarjamo spre-
membe na bolje. 
Tako na svetovni dan zdravja (v 
četrtek, 7. aprila 2022), kot na 
Dan za spremembe (v soboto, 9. 
aprila 2022) vabimo vse, ki bi bili 
radi sprememba na bolje tako v 
sebi in v skupnosti, da se nam 
pridružite na vadbi »Metoda 1000 
gibov«, ki je primerna za vse udeležence. Vadbe bodo potekale v rednem terminu, in sicer med 
7.30 in 8.00 uro. Zemljevid lokacij vadb se nahaja na naši spletni strani www.solazdravja.com, 
lahko nam tudi pišete info@solazdravja.si ali pa nas pokličite 059 932 066 in bomo skupaj našli 
skupino društva Šola zdravja z vadbo, ki je morda v vaši bližini. 
Soustvarjajmo povezanost skupnosti v lokalnem okolju, ki spodbuja in navdihuje v dobro in zdra-
vo zdravje, počutje, kot tudi okolje.  Društvo Šola zdravja. 
1 Svetovni dan zdravja: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022

Ne čakajte, da zagori v vašem dimniku in vam 
bo to vprašanje postavil kdo drug, kot dimnikar.

Aplikacija Evi-
Dim je eviden-
ca, ki jo vodi in 
upravlja Mini-
strstvo za oko-
lje in prostor in 
med drugimi 
podatki, vse-
buje ta eviden-
ca podatke o 
malih kurilnih 

napravah in dimnikarskih storitvah ter izdanimi 
zapisniki. Dostop do evidenc EviDim ima Mini-
strstvo, upravne enote in pristojni inšpektorati. 
Podatki iz evidenc se hranijo 15 let, nato se 
arhivirajo.
Dimnikarska družba vsako malo kurilno napra-
vo vpiše v evidenco. Vpis nove male kurilne 
naprave, se izvede ob prvem pregledu male 
kurilne naprave.
Dimnikar poleg računa izda tudi zapisnik o 
opravljenih dimnikarskih storitvah na vaši ku-
rilni napravi. V zapisnik se vpišejo podatki o 
vaši mali kurilni napravi in podatki o izvedenih 
dimnikarskih storitvah ter morebitnih ugoto-
vljenih pomanjkljivostih, pri izvedbi pregleda 
ali meritve na mali kurilni napravi. Dimnikarska 
družba najkasneje v 30 dneh od opravljene di-
mnikarske storitve vpiše dimnikarske storitve v 
evidenco EviDim. 
Dimniški požari se dogajajo, so resničnost, ki 
se ji ne moremo izogniti. Ne smemo jih jemati 
kot uspešne intervencije prostovoljnih gasil-
cev. Pri vsaki intervenciji obstaja neposredna 
nevarnost za življenje ljudi in premoženja večje 
vrednosti, tako tistih ki se jih rešuje, kot tistih 
ki jih rešujejo.
Najpogosteje se dimniški požar zgodi, ko se vi-
soke temperature, ki se sproščajo ob gorenju 
saj v jedru dimnika prenesejo na zunanje stene 
dimnika. Pri klasično zidanih dimnikih, se z dol-
goletno uporabo, pojavi iztrošenost materialov, 
tako malte kot vezivnega elementa, kot same 
opeke, prisotne pa so tudi razpoke na samem 
dimniku. Visoke temperature, ob gorenju saj v 
dimniku povzročajo tudi raztezanje materialov, 
posledično se povečajo tudi razpoke na zuna-
njih stenah dimnikov, če pa so v neposredni 
bližini prisotni gorljivi materiali je v takšnih po-
gojih nastanek požara neizbežen.
Dimniški požari se ne dogajajo samo na starih 
in iztrošenih dimnikih, ampak se dogajajo tudi 
na novih dimnikih. Pri vsakem dimniškem poža-

ru se lahko postavi pod vprašaj:
Ali je bila na kurilna naprava in z njo povezan 
odvod dimnih plinov pregledana ?
Ali je bila kurilna naprava in z njo povezan od-
vod dimnih plinov takšna:
-  da pri normalni uporabi ni nevarnosti za po-

žar.
-  da pri normalni uporabi ni nevarnosti za za-

strupitev z ogljikovim monoksidom, nastalim 
pri zgorevanju goriv.

-  da pri normalni uporabi malih kurilnih naprav 
druge emisije snovi z dimnimi plini v zrak ne 
presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

-  da so z vidika izpolnjevanja osnovnih zahtev 
in neoporečnega obratovanja naprave pra-
vilno vgrajene ter zagotavljajo neoporečno 
obratovanje.

Žal se veliko požarov zgodi na nepregledanih 
in neočiščenih kurilnih napravah in z njimi 
povezanim odvodi dimnih plinov, kar pomeni, 

da na takšnih 
napravah dimni-
karska družba 
ni opravljala di-
mnikarskih sto-
ritev in takšne 
kurilne naprava 
tudi niso vpisa-
ne v evidenco 
EviDim, za kar 
bi lahko rekli, 
da takšne kuril-
ne naprave niso 
bile registrirane, 
če jih primerja-
mo z avtomobili. 
Avto, ki ni regi-

striran, se ne sme voziti po cestah. Kurilna na-
prava, ki ni registrirana se ne sme uporabljati. 
A kaj ko kurilna naprava ni avto. Lahko je le 
en kaminček, ki ga je vgradil samograditelj in 
po možnosti priključil na kovinski dimnik, ta 
pa je mimo parketa, omar in lesenega ostrešja 
uspešno odvajal dimne pline na prosto. Toda 
kaj kmalu je ta kovinski dimnik zažarel, zelo se 
je segrela notranja kovinska cev, segrela se je 
izolacija in posledično tudi zunanja kovinska 
cev. Verjetno ni potrebno razlagati, kaj se je 
zgodilo s parketom, omaro, ostrešjem in na 
koncu s hišo.
In spet smo na začetku: Ali je vaša kurilna 
naprava vpisana v EviDim ?

Dimnikarski mojster
Franc Dobravec
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE JE
VOLILNI ZBOR DRuŠTVA 

uPOKOJENcEV LITIJA
4. aprila 2022 je potekal v veliki 
sejni sobi Občine Litija VOLILNI 
ZBOR ČLANOV našega društva. 
Priprave nanj so potekale vse 
od decembra 2021, ko je Ko-
misija za kadrovska vprašanja 

pričela z razpisom in opravila zahtevno delo. V 
dosedanjem odboru so namreč sodelovali člani 
društva, ki so svojo funkcijo vodenja posame-
zne sekcije opravljali dva in celo tri mandate. 
Tako se je zgodilo, da je želelo razrešitev brez 
ponovnega imenovanja kar pet članov uprav-
nega odbora in poiskati nadomestne člane ni 
bilo enostavno. Kljub vsemu je komisiji uspelo 
sestaviti kandidatno listo, ki jo je upravni odbor 
sprejel na svoji zadnji seji 23. marca 2022.
Preden pa so bile izpeljane volitve, ki so bile 
javne, je bilo potrebno podati in sprejeti še 
poročilo o delu društva in finančno poročilo za 
leto 2021, ki sta ga podali predsednica Irena 
Kramar in finančno administrativna delavka 
Nuša Rozman. Poročilo nadzornega odbora je 
podal dosedanji vodja nadzornega odbora, Kar-
lo Lemut. Vsa poročila je zbor soglasno sprejel.
Sledila je razrešnica in zahvala dosedanjim 
članom upravnega odbora in podelitev pri-
znanj zaslužnim članom za leto 2021. Pisno 
priznanje so prejeli Jože Lamovšek, Ana 
Kotar in Marinka Probs, bronasto prizna-
nje Franci Majcen, zlato priznanje pa Nuša 
Rozman in Ivanka Kofol.  Čustveni del zbo-
ra pa je pomenila čestitka diamantnima za-
koncema, dolgoletnima aktivnima članoma 
društva, Martini in Mirku Plaznik. Čestitki 
in simboličnemu darilu je sledila še lepa pe-
sem našega zbora in vsem nam je bilo toplo 
pri srcu.

Predstavljeno kandidatno listo je zbor članov 
soglasno potrdil. V mandatnem obdobju 2022 
do 2026 bo DU Litija vodila sledeča ekipa: 
predsednica društva Irena Kramar, pod-
predsednica Vida Vukovič in tajnica Milena 
Urbič.
Člani UO za posamezna področja pa bodo: 
Marjana Kolar (sociala), Borut Eltrin (šport), 
Ivan Simonič (izletništvo in druženja), Nuša 
Rozman (planinarjenje in pohodništvo) in 
Milena Urbič (področje kadrovskih in sta-
novanjskih vprašanj).
Nadzorni odbor bo deloval v sestavi Marinka 
Juvan, Alojz Kavčič in Janez Kres, častno raz-
sodišču pa v sestavi Jože Grošelj, Anica Maj-
cen in Jolanda Belko. 

Za medijsko obveščanje bosta v tem obdobju 
skrbeli Martina Kralj in Iva Slabe, Adi Slabe pa 
bo še naprej oblikoval spletno stran društva.

Zbor članov je sprejel tudi program dela in 
finančni načrt za leto 2022 ter smernice za 
novo mandatno obdobje, ki jih je pripravil in 
predstavil Karlo Lemut, ki je doslej opravljal 
vodjo nadzornega  odbora društva.
Vsem novo izvoljenim članom so člani društva 
in vabljeni gostje, ki so s pohvalami ocenili tudi 
dosedanje delo društva, čestitali in zaželeli 
uspešno delo.
Fotografiranju dobitnikov priznanj je sledilo 
družabno srečanje ob kozarčku in prigrizku. 
Najbolj veseli pa so bili udeleženci sproščene-
ga klepeta.  Iva SLABE

ZAPELI ZA 
mATERINSKI DAN

Pa smo dočakali marec, ko smo oba praznika 
žensk znova proslavili v živo, s pesmijo in majh-
no pozornostjo, kot se za praznik spodobi. Ker 
je naš PZ pričel z vajami šele prvega marca, je 
bil 8.marec preblizu za nastop, 25. marca pa 
smo po malo intenzivnejših vajah vendarle po-
skusili in uspelo nam je.
Najprej smo bili gostje v Šmelcu. Ker je 25. 
marec materinski dan, je bila rdeča nit prire-
ditve mati, njena nesebična ljubezen in skrb. 
Z uvodno pesmijo zbora Mati in recitacijo 
Toneta Pavčka Mati je ena sama, je bil led 
prebit, čestitke izrečene in ves nadaljnji pro-
gram namenjen veselju in smehu. Peli smo 
vesele in znane zborovske pesmi. Spremljava 
kitare in harmonike pa sta vzdušje še popest-
rili.
Zelo topel sprejem je doživela tudi naša pred-
sednica Irena Kramar z lastno pesmijo Mama 
in seveda Slavka Matoz s svojo hudomušno 
Moderno babico. Naša povezovalka, Iva Slabe, 
pa se je odločila za Prešernovo Nezakonsko 
mater, kajti prav takšne matere so v naši mla-
dosti doživljale še večje krivice kot dandanes.
Konec programa smo popestrili s pesmijo Na 
Roblek, kjer so z nami peli tudi nekateri stano-
valci. Ko pa smo se prijeli za roke in vsi skupaj 
zapeli Mi se imamo radi, je sonce še posebej 
lepo zasijalo, predvsem v srečnih očeh oskrbo-
vancev doma.
Z istim programom smo v ponedeljek, 28. mar-
ca, odšli tudi v dom Tisje, Črni potok. Tudi tu 
je bilo vzdušje odlično in še posebej čustveno, 
ko je z nami zapela naša nekdanja pevka Mari 
Češek. Češnja na torti, kot se reče, pa je bil za-
ključek, ko je predsednik zbora, Franci Majcen, 
z Mari tudi zaplesal. 

Pri obeh nastopih smo opazili, kako smo vsi po-
grešali petje in druženje. Obljubili smo jim, da 
se letos še enkrat vidimo.  Marjana KOLAR

ZGODILO SE BO
PRAZNIČNI mAJ V Du LITIJA

V mesecu novembru so naše aktivnosti ob 
praznovanju 70-letnice zaradi covida odpa-
dle, zato pa bo v začetku maja pri nas zelo 
praznično. Že v torek, 3.maja 2022, vabimo 
na razstavo NAŠIH ZADNJIH 10 LET, ki jo 
bomo otvorili ob 18. uri v avli Občine Liti-
ja. S pomočjo slik in izdelkov bomo prikazali 
dejavnosti društva od 2011 do 2021 in se krat-
kim slikovnim sprehodom povrnili še v prejšnja 
desetletja. 
Naslednji dan, 4. maja pa sledi SLAVNO-
STNA AKADEMIJA v KC Litija, prav tako 

ob 18. uri. Ob glasbi, sli-
kah in vezni besedi bomo 
skupaj prelistali knjigo 
NAŠIH 70 LET, ki smo jo 
izdali lani prav za to prilož-
nost.

PRIDITE IN PRAZNUJTE 
Z NAMI!

POHODI
23.4.2022 – Brestovec – 
Grad ob Soči

7.5.2022 – Podpeč – Zjat 
- Hrastovlje

21.5.2022 – Šmarješke 
Toplice – Klevež

STOTIcA NA PARTIZANSKI
V prvih dneh marca je naša soseda, 
gospa Slavka Hribar, dopolnila ča-
stitljivo okroglo, kar je dano res le 
redkim.
Tudi vabilo na tako praznovanje je 
nekaj čisto posebnega, zato smo se 
ga vsi z veseljem udeležili.
Ponosni, da je v naši sredini, ji iz srca 
želimo obilo zdravja in varnih kora-
kov v novo stoletje. Sosedje

Zahvala!
Uredništvu časopisa Občan se zahva-
ljujemo za objavo lepega dogodka, ki 
nam bo vsem v lep spomin, stanovalci 
ul. Bratov Poglajen in Partizanske poti.

mLADI GASILcI PGD KRESNIcE V PLANIcI 
Zadnji vikend v marcu je v Planici tradicionalno rezerviran za zaključek smučarske 
skakalne sezone. Vendar žal zadnji dve leti ogled skokov ozirom poletov zaradi vsem 
znane epidemije koronavirusa ni bil mogoč. Na srečo so se ukrepi v letošnjem letu 
sprostili, zato smo se v Pro-

stovoljnem gasilskem društvu odločili, 
da na ogled kvalifikacij v smučarskih 
poletih popeljemo naše mlade gasilce. 
Tako smo se v četrtek 24. marca v zgo-
dnjih jutranjih urah z avtobusom pope-
ljali do Planice. Po jutranjem mrazu nas 
je pričakalo toplo sonce in nas dobro 
ogrelo, da smo lahko glasno navijali 
za naše orle. Mlade gasilce tudi smo 
opremili z navijaškimi rekviziti. Žal je 
organizatorjem v Planici ponagajala 
tehnika in pretoplo vreme, zaradi česar 
smo videli le eno serijo poletov. Vendar 
smo kljub temu z mladimi gasilci v Pla-
nici vseeno uživali. Po ogledu v Planici smo se odpeljali v Bohinj, ter se nato v Srednji Vasi pri 
Bohinju še okrepčali z okusnimi picami. Izlet smo v popoldanskih urah zadovoljni zaključili. 
Prav je da se na tem mestu v imenu mladih gasilcev PGD Kresnice zahvalimo ravnatelju OŠ 
Gradec g. Damjanu Štrusu, ki je razumevajoče sprejel našo prošnjo in odobril izostanek mladih
gasilcev od pouka. Z gasilskimi pozdravi.  PGD Kresnice

mLADI PLANINcI OSNOVNIH ŠOL ČISTILI POT NA JANČE
V soboto, 26. marca 2022, smo se mladi planinci OŠ Litija, OŠ Gradec in njenih podružnic končno 
lahko spet družili na skupnem pohodu. Na zbirno mesto v Jevnici smo se nekateri pripeljali z vla-
kom, tisti bližnji prišli kar peš, ostale pa so pripeljali starši. Na železniški postaji nas je pozdravil 

g. Jani Jerant, predsednik KS Jevnica, ki 
je hkrati tudi idejni vodja čistilne akcije. 
Razdelil nam je rumene in črne vreče 
za odpadke ter zaščitne rokavice. Pod 
budnim očesom izkušenih vodnikov PD 
Litija, Miklavža in Rudija, smo se mladi 
pohodniki s svojimi mentoricami začeli 
vzpenjati proti Jančam. Med prijetnim 
klepetom s starimi in novimi prijatelji hri-
bov in gora smo opazovali okolico poti in 

sproti pobirali smeti. Z velikim veseljem smo ugotavljali, da jih tokrat niti ni tako veliko. Je temu 
botrovala korona, morda večja ozaveščenost ljudi za naš pla-
net… Tradicionalni postanek za malico in krajši počitek smo 
imeli na travniku pri spomeniku, nato pa pot nadaljevali z ak-
tivnim iskanjem smeti, opazovanjem narave, božanjem konj, 
klepetom. Po dobrih dveh urah hoje, smo na cilj prišli prijetno 
utrujeni, kar pa mladih pohodnikov seveda ni ustavilo, da se 
ne bi takoj podali na igrala. Člani PD Litija s predsednico go. 
Almo Jere so zbrali prinešene smeti – letos se jih je nabralo 
»zgolj« za 5 velikih vreč. Nato pa so nas prijetno presenetili 
s slastnimi picami, ki so jih spekle spretne roke zaposlenih 
v planinskem domu na Jančah. Pohodniško pobiralni dan je 
minil v sproščenem vzdušju in v dolino smo se odpravili prijetno utrujeni ter že rahlo opečeni od 
vročega spomladanskega sončka. Maruša KRNC

PLAČE IN POKOJNINE ZA DOSTOJNO  
ŽIVLJENJE OD ZIBKE DO GROBA

ODLOČNO UKREPANJE PROTI  
PODNEBNI IN OKOLJSKI KRIZI 

JAVNA NEPROFITNA STANOVANJA 

USTAVITEV PROJEKTA GRADNJE  
HIDROELEKTRARN NA REKI SAVI

VEČ NA: LEVICA.SI/PROGRAM-2022

AKTIVNOSTI KK LITIJA 2001 V LETu 2022
Najprej so bili aktivni člani prve in druge ekipe našega kluba. Po deve-
tih krogih drugega dela 1.A lige, je prva ekipa dosegla zelo solidno 
6. mesto v državi, druga ekipa pa je v 1.B ligi zasedla solidno osmo me-
sto. Po končanem državnem prvenstvu ekipno, je potekalo prvenstvo 
OTS (Območne tekmovalne skupnost) Zasavje- Posavje posamezno. 
Prvo mesto je osvojil naš član Tomaž Ivančič, 4. je bil njegov brat 
Klemen, 14. mesto pa je zasedel Blaž Jerman. Tomaž Ivančič se je tako 
uvrstil na državno prvenstvo posameznikov, kjer pa je bil manj uspešen. 
V isti konkurenci za ženske sta se na DP uvrstili Nuša Harb in Branka 
Planinšek. Zelo uspešna je bila Nuša, ki se je kot edina kadetinja 
med članica-
mi uvrstila v 
osmino finala. 

V osmini finala je nesrečno izgubila in 
bila na koncu še vedno odlična dvanajsta 
med 56 članicami iz vse Slovenije. Nuša 
je sodelovala tudi na DP Tandem mix 
U-23 skupaj Vidom Ponebškom, kjer 
sta kot kadeta osvojila odlično 3. me-
sto.
»Vid Ponebšek se je tudi uvrstil v re-
prezentanco Slovenije U-18, kjer bo 
skupaj z ekipo branil naslov svetov-
nih prvakov na SP , ki bo maja letos«. 
Čestitamo!
O dečkih in deklicah, je več napisanega 
na facebook strani kluba. Redno trenira 
15 deklic in dečkov. Tretji krog DP za de-
klice in dečke bo zadnja vikenda v aprilu 
v Litiji. Vabljeni!

Predsednik kluba, Boris DOBLEKAR



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

ZAHVALA
Tiho se je poslovila naša mami, babica in prababica

MARIJA MAHKOVIC
 22.11.1936 – 28.3.2022
iz Sitarjevške c.17, Litija.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
osebju iz Doma Tisje, posebno enoti Vrtnice, Pogrebni službi KSP 
Litija in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

ZAHVALA
Tiho, nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil  

naš dragi mož, oče, brat in svak

SLAVKO HOZJAN
12.1.1952 – 21.3.2022

iz Save

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Hvala pogrebni službi KSP Litija, gospodu župniku Marku Mrlaku za 
lepo opravljen obred, pevcem MoPZ Polšnik in trobentaču ter vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Pogrešamo te.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA

ŠIVAVEC FRANČIŠKA
25.11.1933 – 25.03.2022

V 89. letu nas je tiho zapustila naša mamica, babica, prababica. 
Zahvaljujemo se g. župniku Robertu Hladniku iz Dol pri Litiji za 
mašo. Pogrebni službi Novak iz Žužemberka in vsem prijateljem in 
znancem, ki so nam stali ob strani v težkih trenutkih.

Kdor ima koga rad, ta nikoli ne odide, le daleč, daleč je...

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

LeOpOLd HAuptMAN
4.8.1944 – 19.3.2022

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 
Hvala tudi za darovane sveče.

Posebna zahvala patronažnim sestram in dr. Kranjcu.

Njegovi najbližji

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, brata, strica,  

tasta, dedka in pradedka

DANIElA CVEtEžARjA
2.2.1943 – 25.3.2022

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, znancem in prijateljem za 
izrečena sožalja, za darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se 
g. Matjažu Peskarju za izrečene besede slovesa, dr. Kranjcu in  
g. sestri Mateji za nesebično pomoč ob bolezni, osebju ZD Litija, 
Intenzivnemu oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, trobentaču, 
praporščaku, Predilnici Litija in pevcem ter Javnemu podjetju KSP 
Litija.

Vsi njegovi

V SpOMIN

VIRANt

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu,
obiščete njun grob in prižgete svečo.

Vsi njuni

MILAN
 1920 – 2003

LJudMILA
1931 – 2014

Minevajo leta, kar sta nas zapustila

In memoriam: DARE AVSEc 1957–2022
Ob mnogo prezgodnji smrti Dareta, smo se člani Kulturno športnega društva 
Velika Štanga spraševali ali te res ni več med nami, da smo izgubili dobrega 
člana, balinarja, pred vsem prijatelja, ki je znal zmeraj prisluhniti, svetovati, 
kako se približa ali zbije balinarska krogla. Ob tvojem najljubšem lovstvu si 
vedno našel še čas za balinanje tu pri nas v Štangi, kjer nisi zamudil trenutka 
zanj. Balinal si v OBRL ligi, hodil na turnirje širom Slovenije, če si imel čas  
zaradi kmetije pa še dvakrat do trikrat na teden z Prežganja k nam v Štango. 
Ne moremo verjeti, da si še nekaj mesecev nazaj bil z nami na balinišču v 

Štangi, kjer smo vrgli eno ali dve partije balinanja, žal s teboj zadnjič. Prizadela te je huda 
bolezen in ob vseh prizadevanjih zdravstva in ostalih si izgubil boj za življenje.
Člani KŠD Velika Štanga se ti globoko klanjamo, vendar tudi, če te ni več med nami, boš v 
mislih ter srcih živel večno. Dare hvala ti, ker si rad prihajal v naš kraj, hvala ti za vse nepozabne  
trenutke, ki si jih delil z nami, hvala ti iz srca, da si bil naš član in prijatelj.
Naj tvoj spomin ostane še dolgo med nami.

Kulturno športno društvo VELIKA ŠTANGA.
Predsednik KŠD Marjan LUKAČIČ 

LITIJSKI GRAD - fARBARJEV DVOREc
zgodba Jožefa Jenka, enega zadnjih grajskih gospodov litijskega gradu  

(po zapisih in pripovedih pripravila pravnukinja Dunja Bohorič)
Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran. Mirinemu nečaku Mitju je bil po letu 1990, kot 
pravnemu nasledniku, dvorec vrnjen. Dokumentov o tem, ali in kdaj je bil moj ded »odpravljen« le 
z nujnim deležem, nismo zaenkrat še nikjer našli...
Alojzija Jenko, poročena Hutter, sestra mojega deda Ivana, je imela dva 
sinova, ki nista imela potomcev, hčerka Amalija Hutter pa se je poro-
čila z gospodom Pregljem, visokim železniškim uradnikom. Rodila sta 
se jima dva otroka in družina se je zaradi službene obveznosti selila na 
Tržaško. Amalijina hčerka Mira, slikarka, ni imela potomcev, sin Slavo je 
imel sina Mitjo. 
Jožefov sin Ivan, moj dedek je še v času cesarja Franca Jožefa postal 
pomembna osebnost kot postajni načelnik, kasneje tudi častni občan 
Litije. Bil je družaben in vpliven gospod, bil je prvi predsednik Planinske-
ga društva v Litiji in kot tak zaslužen za svoj domači kraj. Občina Litija se 
mu je zahvalila za aktivno delo z imenovanjem za častnega občana Litija. 
Ivan je pokopal dve ženi (sestri), tretja žena ga je preživela... A o tem 
govori druga zgodba, ki bi jo danes označili kot »rumeni tisk«, saj je bilo 
v njej kar malo drznosti za tiste čase. Ta zgodba bo opisana naslednjič.
Mitja Pregelj, moj bratranec v drugem kolenu je žal tudi že pokojni, tako, da marsikatero zgodbo, 
ki bi jo lahko skupaj sestavila po njegovi rodovni veji Alojzije in po moji, Ivanovi veji družine Jenko, 
tako nisva nikoli dokončala...
Žalostna zgodba kulturne dediščine litijskega gradu se tukaj konča. Zakoniti dedinji, sta prodali 
zgradbo nekemu ljubljanskemu podjetju. Občina Litija, ki je imela predkupno pravico do nepre-
mičnine, ni imela dovolj denarja in verjetno niti volje, da bi za tak zgodovinski spomenik poiskala 

vir sredstev. Stavbo bi lahko odkupila, jo uredila v muzej in pustila za-
namcem zgodbo o »Farbarjevem gradu« in o slikarski zapuščini Mire 
Pregelj, ki se danes nahaja nekje v Ljubljani. 
Le zgodbo nekoč bogate in pomembne litijske družine lahko danes tu-
kajšnji lokalni turistični vodniki pripovedujejo naključnim obiskovalcem 
mesta in v tem trenutku še lahko pokažejo spomenike na pokopališču. 
Pravim - v tem trenutku, saj ne vemo, ali bodo ostali, ali jih bomo počasi 
odstranili in pospravili v komunalnih odpadkih...
V litijski občinski upravi so že pred več leti nameravali v primeru odku-

pa dvorca po predkupni pravici, le tega preurediti v muzej in opremiti spominske sobe družine 
Jenko ter urediti galerijo slikarke Mire Pregelj. V letih, ko smo čakali na razplet prodaje zadnjih 
lastnic, sem lahko le nemo opazovala propadanje. V 
letu 2021 je bila stavba v resnično slabem stanju, 
poškodovane freske na hodniku pa bodo verjetno 
dokončno zbledele. 
Upam le, da se v čudnih časih, ki jih živimo v letu 
2022, ne bi pojavila na območju gradu kaka gradbe-
na ograja, kjer bi zablestel napis »tu gradimo za vas 
prestižno domovanje«...
Pa smo večkrat kritizirali neznanje in nesposobnost 
vladajoče partije po letu 1945 - da je partija zaradi 
neznanja in nerazumevanja uničila ogromno sloven-
ske kulturne dediščine. 
Je danes ko smo se zavihteli v leto 2022 – kaj drugače??
Zgodba zidov litijskega gradu se tako končuje, prav tako večina zgodb ljudi, ki so za zidovi živeli, 
nekatere pa so – in še bodo dobile »papir in pero« in se ohranile... 

Naziv častnega občana je Ivan - 
Johan prejel 1892 !

Farbarjev grad sedaj

Zakladnica starih fotografij

IZ DELA OZRK LITIJA
ZBIRANJE POmOČI ZA uKRAJINO

Rdeči križ Slovenije se pridružuje naporom 
kolegov iz Ukrajine in sosednjih držav pri 
zagotavljanju osnovnih potrebščin za ljudi v 
Ukrajini in tistim, ki so jo morali zapustiti. V 
ta namen še vedno zbiramo finančna sred-

stva za pomoč. Le-ta bodo namenjena Rdečemu križu 
Ukrajine, da bi ti za-
gotovili takojšnjo 
pomoč najbolj ran-
ljivim prebivalcem 
ter za potrebe, ki 
bodo zaradi konflik-
ta nastale v obmej-
nih državah.
Odziv na zbiranje 
materialnih dobrin 
je bil velik. V marcu so materialno pomoč zbirali v Gim-

naziji Litija, OŠ Gradec s podružničnimi šolami ter v Krajevni organizaciji Rdečega križa Sava. 
Skupaj je bilo zbranih 653 kg hrane z daljšim rokom uporabe, 556 kg higienskih pripomočkov ter 
29 kg prve pomoči in ostalega sanitetnega materiala. Zbrana materialna pomoč je bila odpeljana 
v Državni logistični center v Roje. Zahvaljujemo se 
vam za vašo solidarnost!

OBISK V DOmu TISJE
V Domu Tisje smo ob materinskem dnevu skupaj s 
predsednico Krajevne organizacije Rdečega križa 
Litija obiskali starejše gospe iz Litije. Po pogovoru 
in obujanju spominov smo sklenili, da jih čim prej 
zopet obiščemo.

Danica SVERŠINA in Irena VIDEC

(Nadaljevanje iz 3. št.)
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PRVA ČLANSKA TEKmA V SPOmLADANSKEm DELu 
PRVENSTVA V SPOmIN KENANu HAJDAREVIĆu KENI

26.03.2022 je bil 11 krog MNZ lige v Litiji, kjer je gostovala 
ekipa NK Dragomer, ki je 2. na lestvici MNZ lige.
V znak spomina na tragično preminulega Kenan Hajdarevića sta 
se obe ekipi poklonili z minuto molka pred začetkom tekme.
Na žalost smo to tekmo doma klonili z 2:5. Strelca za domačo 
ekipo sta bila Gojić Dejan in Jere Aljaž.

V 12. krogu se je zdestekana članska ekipa odpravila na gostovanje k NK 
Šmartno Ljubljana od koder so prinesli vse tri točke. Na žalost so tekmo 
zaključili z dvema igralcema manj zaradi sodniških odločitev, ki so bile jasne 
samo njemu.

Od 18.03. do 20.03. je bila NK 
Litija z mladinskimi selekcijami 
na pripravah v Umagu. Priprav se 
je udeležilo 61 igralcev in igralk, 
ter 7 trenerjev, kar velja za naj-
bolj številno udeležbo do sedaj. 
Nas pa veseli dejstvo da se šte-
vilo vadečih iz dneva v dan pove-
čuje, zato smo v NK Litija stopili 
k ureditvi dodatne površine za 
izvedbo trenažnega procesa in 
k ureditvi-popravilu namakalne-
ga sistema glavnega igrišča.Kar 
se tiče tekmovalnih rezultatov 
mladinskih selekcij pri katerih 
se upoštevajo rezlutati, pa nam 
lepo kaže. Namreč ekipa U15 
pod vodstvom trenerja Alana 
Hajrića ne pozna za poraz že 6 
tekmovalnih krogov. U13 katero 
vodi trener Gregor Grebenar so 
v tej sezoni doživeli samo 2 po-
raza kar jih uvršča na 2 mesto na 
ligaški tabeli. Tako da z razlogom 
pričakujemo od teh dveh ekip 
uvrstitev v višji rang tekmovanja.

Ob tej priložnosti vas vse vabimo na ogled tekem v NK Litija. Razpored tekmovanj in ligaške le-
stvice si lahko ogledate na www.nklitija.si Elvid VELIć, NK Litija

ZAČETEK POmLADANSKEGA DELA
Za uvod v pomladan-
sko sezono je NK 
Jevnica začela z tri 
dnevnimi pripravami 
v Novem Gradu. Na 
priprave so odšle vse 

selekcije od U-10 naprej. Za prevoz 
najmlajših smo organizirali avto-
bus, ki jih je v četrtek odpeljal in v 
nedeljo pripeljal nazaj. Vseh skupaj 
nas je bilo 98, ki smo se nastanili v 
hotelu Laguna. V dopoldanskem času so potekali treningi na 
bližnjih igriščih, popoldne pa je bilo namenjeno prijateljskim 
tekmam, ki so potekale na bližnjih igriščih. Za prevoze na 
igrišča je poskrbel organizator s svojimi avtobusi. Vse mlajše 
selekcije so odigrale vsaj po eno tekmo, starejše pa po dve.
Zadnji vikend v marcu pa se je že začel prvi pomladanski krog. 
Člani so na domačem igrišču suvereno premagali NK Šmart-
no, kar je bil dober pokazatelj pripravljenosti ekipe, ki je tudi 
v druge krogu na gostovanju na Viru osvojila vse tri točke.
Tudi vse ostale selekcije so uspešno začele tekmovanje in po-
trdile pripravljenost igralcev.
Selekcija U-11 pa je na SOLA Ljubljanskem turnirju osvojila 1. 
mesto, za kar jim ob tej priložnosti čestitamo.
 Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

JuDO KLuB LITIJA uSPEŠEN NA DRžAVNEm PRVENSTVu  
IN POKALu GORIcE

V soboto, 26.3.2022 se je v Gorici odvijalo najpomembnejše tekmovanje leta 
za judoiste v kategoriji mlajših kadetov in kadetinj – Državno prvenstvo 2022. S 
tremi tekmovalci je nastopil tudi Judo klub Litija in si priboril eno dobro uvrstitev. 
Najuspešnejši je bil DAVID LAZIĆ, ki je nastopal odlično in po dveh težkih zma-
gah popustil in izgubil borbo, ki je bila vstopnica za finale ter končal na visokem 5. 
mestu v državi. Le redki vedo, kako zahteven šport je judo. Za tako velik uspeh je 

potrebno trenirati vsak dan, odrekanje in 
rutina sta nekaj običajnega in prav zato 
je veselje ob takem rezultatu še toliko ve-
čje tako za športnika, kot tudi za trener-
je. Judo je garaški šport kjer neštetokrat 
padeš in se pobereš. Imeti moraš močno 
voljo in trdo osebnost, da kljub padcem 
vztrajaš, saj veš, da boš le s trdim delom 
dosegel rezultat. Za to, da lahko treniraš 
in se boriš pa potrebuješ nasprotnike, 
kar pomeni, da ti morajo drugi pomagati, 
da lahko prideš do cilja. In prav ta ekipni 
duh, ki ga gojijo tekmovalci v Judo klubu 
Litija se obrestuje tudi letos. Na držav-
nem prvenstvu sta za JK Litija nastopila 
še Jaša Končar in Alex Anžel Lara, ki 
pa sta žal ostala brez uvrstitve.
V nedeljo, 27.3.2022 je na istem tata-
miju potekalo še uradno tekmovanje za 
Pokal Gorice, kjer so judoisti JK Litija na-
daljevali z nizanjem odličnih rezultatov in 
klub popeljali na končno 12. mesto od 33 klubov. Prvo mesto sta osvojila oba brata Kvapil. Jorik 
Kvapil je bil najboljši v kategoriji U12, Rua Kvapil pa v kategoriji U14. Z zasluženo zmago je do 
točk in uvrstitve na 7. mesto prišel tudi Alex Malgaj. 
REZULTATI:   DRŽAVNO PRVENSTVO U16: David Lazić – 5. mesto 

POKAL GORICE:  Rua Kvapil – 1. mesto; Jorik Kvapil – 1. mesto;  
Alex Malgaj – 7. mesto

Katarina KUMER

TENIS KLUB AS

žIGA ŠEŠKO NA SLOVAŠEm ZmAGAL V DVOJIcAH
Član teniškega kluba AS Litija Žiga Šeško je odlično nastopil na Tennis Europe turnirju 
na Slovaškem. Med posamezniki se je uvrstil v finale, potem ko je v polfinalu ugnal 
francoskega tekmovalca in 2. nosilca turnirja Petit Lennya 

z rezultatom 6:2 6:3. V finalu je Žigata pričakal 1.nosilec turnirja, tek-
movalec iz Kazahstana, Zangar Nurlanuly. Finalna tekma je bila zelo 
izenačena in o zmagovalcu je odločala šele podaljšana igra v zadnjem, 
tretjem nizu, kjer je bil za malenkost boljši Nurlanuly, Žiga Šeško pa je 
osvojil odlično 2. mesto.
Prav Žiga Šeško in Zangar Nurlanuly pa sta na turnirju združila moči 
tudi v dvojicah, kjer pa sta bila nepremagljiva in sta prepričljivo osvo-
jila 1. mesto. V finalu sta ugnala kitajsko-češko navezo Janhoung Lija 
in Jana Ractico z rezultatom 7:5 6:4. Žiga Šeško tako ostaja najvišje 
uvrščeni slovenski igralec na Evropski teniški lestvici do 14 let.
Bor Artnak se intenzivno pripravlja na sezono igranja na pesku. Pred 
pričetkom spomladanske serije tekmovanj je prejel odlično novico. Izbran je bil v ITF TEAM A 
ekipo. To je ekipa, kjer svetovna ITF organizacija izbere 4 fante in 4 dekleta, ki po njihovi oceni 

sodijo med perpektivnejše, in jih pod strokovnim vodstvom priznanih sve-
tovnih trenerjev pelje na dve turneji in sicer t.i. peščeno, ki se zaključi z 
nastopom na Roland Garrosu in travnato, ki se zaključi z nastopom v Wi-
mledonu. To je za Bora velika čast in priznanje dobrega preteklega dela. 
Tenis klub AS Litija sporočamo tudi veselo novico, da se po nekaj letih 
pavze v Litijo znova vrača mednarodni teniški turnir za moške z nagra-
dnim skladom 15.000$ - World Tennis Tour. Na turnirju bo svojo veliko 
profesionalno priložnost dobil tudi naš najboljši tekmovalec Bor Artnak 
in številni drugi slovenski igralci. Tovrstni turnirju so odskočne deske za 
mnoge tekmovalce. Naj samo spomnimo, da so pred leti prav pri nas v 
Litiji natopiti tudi Dominik Thiem in avstralca Kyrgios in Kokkinakis, ki jih 
sedaj lahko gledamo na največjih svetovnih turnirjih.

WTT turnir bo v dneh od 
10.07.2022 do 17.07.2022, 
spremljala pa ga bo cela vrsta 
spremljajočih dejavnosti kot 
npr. vip turnir za sponzorje, vip 
srečanja s sponzorji in tekmo-
valci. Že sedaj vljudno vabljeni 
vsi ljubitelji tenisa!
Ob tej priložnosti se Tenis klub 
AS Litija še posebej zahvaljuje-
mo sponzorju HERZ d.o.o., ki 
podpira Bora Artnaka in Žiga 
Šeška in ostale naše odlične 
tekmovalce ! Še enkrat hvala !
Skupaj zmoremo! 

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

3D VizualizacijaArhitekturno projektiranje Gradbeni nadzor

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.

PLESALcI 10x ZLATI, 1x SREBRNI IN 1x BRONASTI V SARAJEVu
Tekmovalna sezona na domačih tleh se je že pričela, saj kvalifikacijski 
turnirji, na katerih se plesalci potegujejo za uvrstitev na državno prven-
stvo, normalno potekajo. Plesalci mladinske in članske formacije pa so po 
dveh dolgih letih nestrpno pri-
čakovali, kako se bodo v letu 

2022 odvijala tekmovanja v tujini. Tradicionalno se 
v spomladanskih mesecih udeležimo plesnega festi-
vala Interdancefest v Sarajevu, kjer smo tudi letos 
dosegli neverjetne rezultate. V četrtek, 31. marca 
smo se v dopoldanskih urah odpravili proti Sarajevu, 
kjer sta nas čakala dva tekmovalna dneva. V petek 
so bile na sporedu street dance show discipline. Led 
na tekmovalnem odru je nadvse uspešno prebila 
naša prva tekmovalka, Špela Polesnik, ki je zase-
dla 1. mesto. Z nastopi so nadaljevali Jaka Polesnik, 
Jaša Končar, Sandra Zajc in Anja Gorta, ki so si 
vsak v svoji kategoriji prav tako priplesali 1. mesto. 
V nadaljevanju večera so plesali še Pia Štrus in Ala 
Cvetežar, ki sta prav tako zmagali, »Trio adijo« (Tea 
Vozel, Maša Štrus in Anja Gorta) pa si je v kate-
goriji trojic prav tako priplesal 1. mesto. Večer smo 
zaključili v stilu, plesala je mladinska street dance 
show formacija Gasserji, ki si je, ja prav ste ugani-
li, priplesala 1. mesto.
V soboto so bile na sporedu hip hop discipline. Za-
čela je Iris Peskar, ki si je med 42. solistkami pri-
plesala odlično 9. mesto, Zara Levičnik in Noemi 
Kmetič Kazič sta si priplesali odlično 6. mesto, Jaša 
in Jaka pa sta kot solista vsak v svoji starostni kate-
goriji zmagala! V hip hop paru sta se predstavili še Maša Štrus in Anja Gorta, ki sta bili srebrni, 
članska hip hop formacija pa je končala na odličnem 3. mestu! Ponosni smo na vsakega plesal-
ca posebej, čestitamo pa tudi koreografom Tadeju in Katjuši Premk, Maši Jugovic in Tei Vozel! 

OTROŠKA fORmAcIJA S SREBRNIm PRIZNANJEm  
NA LIBERO DANcE fESTu

Otroška formacija v Sarajevo ni potovala, a se je teden kasneje udeležila plesnega festivala v Do-
brovi, imenovanega Libero Dance Fest. Udeležba na plesnem festivalu je bil prvi nastop za skoraj 
polovico otroške formacije Hey Mr. DJ, zato smo še posebej ponosni, da so si naši najmlajši 
tekmovalci priplesali odlično srebrno pri-
znanje v kategoriji Urban formacije otroci. 
Čestitke vsem plesalcem in koreografinji 
Maši Jugovic!
Uspehi naših plesalcev so odlična popotni-
ca in še boljša motivacija za nadaljevanje 
sezone. V prihajajočih dneh se bodo tek-
movalci odpravili tudi na intenzivne pripra-
ve, sledijo pa tudi novi pokalni turnirji. Ne 
smemo pozabiti niti na ostale člane naše-
ga društva, ki redno brusijo pete v plesnih 
dvoranah. Večina naših plesnih skupin se 
pripravlja na nastop na območni reviji v or-
ganizaciji JSKD, pomladi pa smo se v društvu razveselili tudi zato, ker napoveduje še eno našo 
tradicionalno prireditev, katero smo v zadnjih dveh letih nadvse pogrešali – zaključno prireditev, 
na kateri bomo ponovno lahko uživali v družbi najboljših litijskih plesalcev!  Tadej PREMK
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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. 256 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.).

1. Jana Debeljak, Zg. Hotič 3F, Litija
2. Jelica Čebela, Ul. Luka Svetca 3, Litija
3. Frančiška Pirc, Moravče pri Gabrovki 112, Gabrovka

težje besede:  LAKATOS, EZEKIJA, ARIJ, POANTA, 
EFOR

Ime in priimek:

Ulica:

pošta:

telefon:

Rešeno križanko št. 257 pošljite najkasneje do 8. 5. 2022  
na nas lov ured  ni štva: tiskarna AcO, cDk 39, Litija. Izžrebali 
bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za pizzo Restavracije 
MONA LIsA. Nagrajenci bodo BON prejeli po dogovoru na gsm: 
041 719 444 (Aco J.).

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 257
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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. 

POROČILO ZA LETO 2021

GLEDATI S SRcEm
Smo v prazničnih dneh in čeprav je za kristjane 

Velika noč največji praznik, mnogim ne pomeni ni-
česar. Ne verujejo, ne verjamejo v tisto kar se ne da 
otipati, prijeti, česar ne morejo videti.

Ko razmišljam o spočetju in rojstvu otrok, se mi 
zdi neverjeten čudež. Nič manjši kot Kristusovo 
vstajenje in vnebovzetje. V obeh primerih je čudež, 
ki ga ne razumemo z možgani, temveč s srcem, tako 
kot je rekel mali princ:

‚Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je 
očem nevidno.‘

O tem sem razmišljala, ko sem brala pogovor dveh dojenčkov v maternici.
Prvi je rekel: »Ali verjameš v življenje po porodu?«
Drugi mu je odgovoril: »Seveda verjamem. Nekaj že mora ostati po porodu. Mogoče sva 

tukaj zato, da se pripraviva na to, kar bova kasneje.«
»Neumnost,« je rekel prvi. »Po porodu ni življenja. Kakšno življenje bi to sploh bilo?«
Drugi je rekel: »Ne vem, vendar se mi zdi, da bo tam več svetlobe kot tukaj. Mogoče 

bova hodila z nogami in jedla z usti. Morda bova imela druga čutila, ki jih zdaj še ne moreva 
razumeti.«

Prvi otrok je odgovoril: »To je absurdno. Hoja je nemogoča. In to, da bi jedla z usti? Ne 
bodi smešen! Popkovina nama zagotavlja prehrano in vse, kar potrebujeva. Vendar je zelo 
kratka, zato je življenje po porodu logično izključeno.«

Drugi je vztrajal: »Še vedno mi-
slim, da življenje po porodu obstaja 
– morda le v drugačni obliki kot je 
to sedaj. Morda ne bova več potre-
bovala fizične povezave s popko- 
vino.«

Prvi je odgovoril: »Neumnost. In če 
obstaja, zakaj se potem še nihče ni 
vrnil od tam? Porod je konec življenja 
in po porodu ni nič drugega kot tema, 
tišina in pozaba. To naju ne pelje ni-
kamor.«

»No, ne vem,« je rekel drugi otrok, 
»vendar bova zagotovo srečala Mamo 
in ona bo poskrbela za naju.«

Prvi je odgovoril: »Mamo? Ali ti res verjameš v Mamo? Smešno! Če obstaja Mama, kje 
je sedaj? Ali si jo že kdaj videl?«

»Mama je povsod okoli naju. Obkrožena sva z njo. Sva del nje. V njej živiva. Ta svet ne 
bi mogel obstajati brez nje.«

»No jaz je ne vidim, zato je logično, da ne obstaja.«
Nato je drugi odgovoril: 
»Včasih, ko si v tišini, ko se osredotočiš in res poslušaš … lahko zaznaš njeno prisotnost 

in slišiš njen ljubeči glas, ki kliče od zgoraj.«
Razmišljam: če sta imela dojenčka prav in je porod konec življenja, oziroma začetek 

nečesa novega, je lahko tudi smrt konec zemeljskega življenja in začetek nečesa nove-
ga. Življenja v drugačni 
obliki. 

To razmišljanje je 
otroško, kako pa bi bilo 
po odraslo? To sprašu-
jem vas ali pa še enkrat 
zapišem besede ljub-
kega dečka, ki je rekel:

‚Kdor hoče videti 
mora gledati s srcem. 
Bistvo je očem nevi-
dno.‘

Privoščim vam pri-
jazne in blagoslovljene 
praznike.

 Darinka KOBAL

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.

ODDAM manjše, opremljeno enosobno stanovanje v Litiji. Info.: 031 349 934

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

V letu 2022 smo glede na dano situacijo o 
omikronu 19, kar nekaj postorili na športnem 
parku Komun.
V mesecu Februarju smo kupili šest električnih 
drogov za potrebe lovilnih mrež na igrišču, pri-
pravila so se drva za kurjavo pozimi na samem 
balinišču. Nadalje smo istega meseca ostranili 
stare drogove in dotrajane mreže na nogome-
tnem igrišču, ter prepleskali nove železne dro-
gove za potrebe novih lovilnih mrež, kater smo 
tudi namestili ob prejšnji postavitvi drogov. 
Maja meseca smo pričeli balinarsko tekmova-
nje v OBRL ligi.
Največji izziv nam je bila menjava stare dotra-
jane kritine na balinišču, kjer je bilo potrebno 
odstraniti staro in namestiti novo, katero je 
namestila Jesihova družba, Francija Kremžar. 
Tu smo tudi člani društva poprijeli za delo in 
balinišče ter samo društvo se lahko pohvali, da 
imamo lepo novo streho na samem objektu.
Junija meseca smo gostili zaključni turnir OBRL 
lige, kjer je sodelovalo šest ekip. Prvak OBRL 
lige za leto 2020/2021, je postala ekipa Veli-
ke Štange 1, drugo mesto 
MDI 1 LITIJA, in tretje Ve-
lika Štanga 2. Zmagovalci 
turnirja je bila ekipa MDI 
1 Litija, drugo mesto Ve-
lika Štanga 1 in tretje DU 
Jevnica. Naj bližalec je bil 
Avsec Darko. Tudi nogo-
metaši so bili dejavni v 
OLMN ligi, kjer pa vidnih 
uspehov ni bilo na vidiku, 
vendar prihaja nov čas 
in z njim tudi boljši časi 
in zmage. Balinarji smo 
se na povabilo balinarjev 
iz Straže na Dolenjskem 
udeležili turnirja 16 ekip, 
kjer smo osvojili odlično 

četrto mesto. Balinarji smo se tudi udeležili 
turnirja na povabilo ŠD Budničar iz Količevega, 
kjer smo zasedli zlato sredino.
Organizirali smo že osmi tradicionalni ATONOV 
turnir v balinanju osmih ekip, kjer je slavila prvo 
mesto ekipa ŠD Golišče, sledi DU Straža, DU 
Jevnica. Najboljši bližalec je bil Viktor Obolnar. 
Jeseni smo pričeli balinarji OBRL ligo 2021/22 
ravno tako, nogometaši OLMN ligo 2021/22.
Kulturno športno društvo Velika Štanga, živi se 
razvija ob pridnih, srčnih, in predanih članov 
društvu, za kar sem ponosen, da sem tudi sam, 
kamenček v tem lepem mozaiku, ki krasi naše 
društvo.
Na koncu naj omenim, da je imelo društvo v 
prihajajočem letu 2022, 12.3.2022 občni zbor 
z volitvami, na katerih je bil z večino, izvoljen 
za novega/starega predsednika Marjan Lukan-
čič v štiri letni mandat, ki je že peti. Hala lepa 
članicam in članom društva za zaupano pred-
sedovanje.

Predsednik društva:  
Marjan LUKANČIČ



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

Ponudba velja do 8. maja oz. do razprodaje zalog.

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

MOKA KATIČ 1 kg
0,95 €

MALT 0,5 L
0,69 €

ZEMLJA UNIV. 45 L
3,69 €

ŠUNKA
9,39 €/kg

UNION 6-PAK
5,85 €

ROKAVICE VRTNE
0,99 €

ČEVAPČIČI 480 g
4,59 €

SOK BRAVO 2 L
1,29 €

TRAVNIK 10 kg
39,99 €

HRENOVKE
7,49 €/kg

LAŠKO 6-PAK
5,85 €

RUMENA PLOŠČA 10/1
3,69 €

SANTANA 100 g
0,79 €

ZALA BRES. 0,5 L
0,49 €

ZEMLJA NEUHAUS 70 L
9,99 €

UGODNE CENE!

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA 
Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI 
LL VIVA LITIJA

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

Odpiralni čas:
Od ponedeljka 

do petka: 
9.00 - 17.00

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

MERITVE IN SVETOVANJA V LL VIVI LITIJA

19. 5. 2022, od 10.00 do 12.00 18. 5. 2022, od 9.00 do 12.00

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

Analiza stopal in izdelava FootBalance 
vložkov po meri

Meritve bodo opravljali strokovnjaki iz Društva 
za osteoporozo. 

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

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

zavarovanje Slovenije

• pripomočki za pomoč starejšim  
pri vsakdanjih opravilih, 

• pripomočki za gibalno  
ovirane osebe,

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

osebno nego,
• izdelki za odpravljanje oziroma  

lajšanje težav, povezanih z  
boleznimi sodobnega časa.

žENSKE SmO STVARI VZELE V SVOJE ROKE
Takole se zgodi, ko ženske stvari vzamejo v svoje roke. To se je pripetilo prejšnji mesec, ko 
so na Dolah potekali kar trije dogodki. V soboto, 19. marca 2022, smo se članice DPŽ od-
pravile na večerni pohod 
po Jelenski gori, kjer naj bi 
raziskale, kaj vse se vidi z 
najvišje točke KS Dole, ki 
se razprostira na nadmor-
ski višini 830 m. Čudovit 
razgled ob polni luni je še 
posebej prijetno doživetje, 
saj smo ob krajših postan-
kih dobrodošlice, ob mra-
ku prispele na vrh. Vodil 
nas je Marjan Cerovšek, ki 
je znal marsikaj zanimive-
ga povedati o nenaseljeni pokrajini, ki jo mnogokrat kar malce zanemarjamo.
1. aprila smo pred dvorano pripravili na slavnostni sprejem ekipe mladih svetovnih prva-

kinj v smučarskih skokih na srednji skakal-
nici. Še posebej je bila z neizmernim nav-
dušenjem sprejeta domačinka Lara Logar. 
Ona in njena družina so živ dokaz, kako se 
s trdim in vztrajnim delom pride do izjemno 
dobrih rezultatov. 
Še isti dan pa smo ženske ozaveščale in 
odkrivale številne potenciale, ki jih imamo, 
na srečanju s Sašo Einsiedler. Ob poča-
stitvi dneva žena in ob materinskem dnevu 
smo se udeležile njenega predavanja, kjer 
nas je spomnila, s katerimi izzivi se ženske 
srečujemo, katera pričakovanja, ki jih do 
nas gojijo naši otroci, partnerji, starši, sode-

lavci. Kaj se zgodi, ko začutimo, da morda vseh pričakovanj ne bomo mogle izpolniti, ko nam 
zmanjkuje moči, časa? Si znamo vzeti čas zase? Znamo postavljati meje, se znamo ceniti?
Kot mnogi opažamo, smo se ljudje v 
teh epidemičnih časih spremenili, pri-
silna izolacija nas je še bolj oddaljila. 
Pa vendar smo ljudje socialna bitja, ki 
se povezujemo v skupnosti, še pose-
bej na podeželju. To povezovalno te-
žnjo je bilo moč občutiti na vse treh 
dogodkih. Ljudje smo spoznali, da smo 
združeni srečnejši, močnejši, boljši, se 
pripravljeni veseliti uspehov drugih, 
bolj empatični. Če pa to počnejo žen-
ske, je pozitivne energije prežete z lju-
beznijo, še več.

Jožica VRTAČNIK

KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI


