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DRAGE BRALKE IN BRALCI !
Leto se je utrudilo, 

vsak čas nas bo zapustilo,
a je novo že pred vrati,
ki nam ne pusti zaspati.

Dan je kratek, leto se končuje, 
zdravja, ljubezni, razumevanja, 

vse to si iz srca zaželimo.
Srečno 2023!

Uredništvo OBČANA

Nikolajev 
božičNi koNcert

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA 
DIRIGENTKA  HELENA FOJKAR ZUPANČIČ
KONCERTNI HARMONIJ  TOMAŽ SEVŠEK

HARMONIKA  EVGEN MALIS

M AT I J A TO M C

SLOVENSKI BOŽIČ
TER BOŽIČNE, NOVOLETNE IN 

TRIKRALJEVSKE KOLEDNICE

NEDELJA, 25. 12. 2022, OB 18. URI, 
CERKEV SV. NIKOLAJA V LITIJI

Ob božiču se radi vračamo k izviru, k lastnim koreninam. 
Tako bo tudi zbor ob začetku svoje jubilejne, 25. sezone, 

ponovno izvedel Tomčev Slovenski božič 
v barvitih nošah različnih slovenskih pokrajin. 

Vstopnine ni, prostovoljni prispevki zaželeni.

Ponovitvi:
26. 12. 2022 ob 16. uri, Gorica (Italija), stolnica

6. 1. 2023 ob 19. uri, Ljubljana Vič, cerkev

Spoštovane občanke in občani, 

Naj letošnji božič v vaša srca in srca 
najbližjih prinese mir in toplino. Radost 
božiča naj vas poveže v mislih na složno 

odločitev slovenskega naroda, državljank in 
državljanov, za lastno državo pred 32 leti. 

Na pragu novega leta naj Vam čas nakloni 
spoznati prave ljudi, storiti prave reči,     

ubrati prave poti, v sebi in drugih pa najti  
le dobre stvari. 

Župan Franci Rokavec    
s sodelavci občinske uprave 

in člani občinskega sveta 

ZAHVALA
Spoštovane občanke in občani,

Dovolite mi, da se vam 
ob moji ponovni izvolitvi 
za župana Občine Litija 
iskreno zahvalim. Vaše 
izkazano zaupanje mi 
nalaga še večjo odgo-
vornost za predano in 

pošteno delo tudi v tem mandatu. Občina 
Litija, ki na zahodnem delu meji na Mest-
no občino Ljubljana, na vzhodnem delu 
pa na občino Sevnica, ni enostavna za za-
gotavljanje nujnih javnih nalog. Glede na 
omejene finančne možnosti in velike po-
trebe na drugi strani, je mnogokrat težko 
izbirati med nujnimi prioritetami. Prav za-
radi slednjega je vaša dosedanja pomoč 
meni in mojim sodelavcem v veliko oporo 
pri končnih odločitvah. Obljubljam vam, 
da bom skupaj z vami, tudi v tem manda-
tu po najboljših močeh poizkušal služiti v 
dobro naše občine Litija.
Iskrena hvala!
 Vaš župan

Franci Rokavec

        VABILO
Vabimo Vas, da se udeležite proslave ob 81. obletnici zname-
nite bitke II. štajerskega bataljona na Tisju. Proslava bo 

v soboto, 24. decembra 2022 ob 11. uri pri spomeniku na Tisju
Slavnostni govornik bo poslanec Državnega zbora mag. Franci PROPS. V kulturnem programu bodo so-
delovali: Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, Zasavski rogisti in recitatorji. S svojo prisotnostjo bomo 
počastili spomin na bitko in hrabre partizanske borce, ki so se borili in nam izborili svobodo.

*****  Ob tej priložnosti vsem občankam in občanom želimo prijetno praznovanje božičnih in novoletnih 
praznikov, čestitamo ob državnem prazniku – Dnevu samostojnosti in enotnosti – v Novem letu 2023 pa 
želimo oblilo zdravja, sreče in medsebojnega razumevanja.  ZB za vrednote NOB, Litija-Šmartno

(VEČ NA 2. STR.)

ISKRENE čESTITKE SLAVKU JALOVCU!
Slavko Jalovec je prejemnik Plakete Državnega sve-
ta Republike Slovenije najzaslužnejšim društvenim 
delavcem - prostovoljcem za leto 2022. Priznanje je 
prejel za dolgoletno delo na področju gasilstva. Je ak-
tualni predsednik Sveta regije Ljubljana 3, član UO 
GZS, predsednik komisije za statusna vprašanja pri 
GZS. V preteklosti je bil zelo dejaven v PGD Ribče, 
sedaj pa je namestnik predsednika PGD Hotič. V 
letošnjem letu je na vseh nivojih v gasilskih vrstah 
opravil preko 700 prostovoljnih ur. Že leto in pol je ak-
tivno vključen kot voznik prostovoljec pri brezplačnih 
prevozih za starejše v občinah Litija in Šmartno pri 
Litiji z Zavodom Sopotniki. V letu 2022 je bil aktiven 
prostovoljec 100 dni, opravil 650 prostovoljnih ur in 
prevozil 15 000 km. Priznanje mu je podelil predsed-
nik Državnega sveta prejšnjega sklica Alojz Kovšca.

(VEČ NA 2. STR.)

(VEČ NA 4. STR.)
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LITIJSKI KARNEVAL 2023
POZIV SKUPINAM ZA SODELOVANJE  

NA KARNEVALU
Litija ima več kot 170 – letno pustno tradicijo. Tradi-
cionalno aktualnim temam karnevala bomo nasled-
nje leto dodali še eno - tema karnevala 2023 bo 
KONEC ENERGETSKE KRIZE, SAMO 
MEGLA JE MEJA
V karnevalski povorki bomo ponudili različice 
energentov prihodnosti, modele za shranjevanje 
energije, izhodne strategije iz energetske krize, 
stroje, ki delujejo brez rabe energije,…. Skratka 
besedna povezava energetska kriza bo po karne-
valu pozabljena. 
Vse to bo v Litiji uspelo le z vašo pomočjo. Občane, društva, 
kolektive, šole, karnevalske skupine preteklih let in ostale va-
bimo, da oblikujte karnevalske skupine in se nam pridružite v 
karnevalski povorki. Razmislite o temi, pripravite predstavitev in 
se čimprej prijavite. 
Želimo si, da skupine pripravite tematske maske na temo letoš-
njega karnevala. Seveda so dobrodošle tudi vse druge pustne 
skupine.
NAJVIŠJE NAGRADE skupinam doslej:
Nagrada vsaki skupini za sodelovanje na karnevalu znaša 200 
EUR. Najboljše skupine prejmejo nagrade v višini 1.000, 500 in 
300 EUR. Skupina mora imeti najmanj 6 članov. 

NačiN prijave:
prijave sprejemamo do četrtka, 9.2.2023 na naslov turi-
sticnod.litija@gmail.com. Za dodatne informacije lahko 
pokličete Matejo Šteferl na 040 847 213.
Prijava karnevalske skupine mora vsebovati:
- opis teme predstavitve skupine,
- ime skupine,
-  podatke o kontaktni osebi skupine (ime, priimek in telefonska 

številka),
-  podatek ali se bo skupina predstavila na prevoznem sredstvu 

ali ne,
- ime in priimek vodje skupine, točen naslov,
- davčno številko ter tekoči račun vodje skupine,
- število sodelujočih v skupini.
Zelo bomo veseli vašega sodelovanja!

Odbor za pripravo Litijskega karnevala 2023

»TOčKA ZA STAREJšE« JE ODPRLA 
SVOJA VRATA ZA ObčANE ObčIN  

LITIJA IN šMARTNO PRI LITIJI
(Nadalj. s 1. str.)  Za občane Litije in Šmartna 
pri Litiji je pričela delovati svetovalna pi-
sarna, ki bo nudila pomoč in podporo sta-
rejšim ter koordinirala delo prostovolj cev 
(po modelu Zavoda Oreli iz Kamnika). Namen 

je povezati vse podporne institucije, vzpostaviti podporne sto-
ritve za starejše in sodelovati za dobro starejših občanov. Ak-
tivnosti se izvajajo v okviru LAS projekta »Točka za starejše«, ki 
ga koordinira LAS Srce Slovenije, partnerji pa so Občina Litija, 
Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji in Občina Lukovica.
V prostorih občinske uprave Občine Litija (drugo nadstropje, 
nasproti dvigala) in v prostorih Društva upokojencev Šmartno 
pri Litiji se je že vzpostavila pisarna za pomoč starejšim iz 
občin Litija in Šmartno pri Litiji. Omogočeno je sprejemanje 
telefonskih klicev, elektronske pošte in osebni obisk, kjer bodo 
starejši lahko povprašali za nasvet in pomoč prostovoljce, ki 
bodo delali tudi na terenu (pogovor, dostava hrane, pomoč pri 
opravilih, spremstvo v trgovino, k zdravniku, na pošto, ipd.). Na-
ročilo za pomoč lahko oddate tudi preko spletnih strani občin.
Osebni obisk bo mogoč na lokaciji v Litiji ob ponedeljkih od 9. 
do 11. ure in sredah od 15. do 17. ure ter na lokaciji v Šmart-
nem pri Litiji ob sredah od 11. do 12. ure. Po telefonu smo do-
segljivi od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Koordinatorica 
za Litijo je ines Briški Buljubašič, koordinatorici za Šmartno 
pri Litiji pa Milica Medved in Milena Mrzel.
Kot eno izmed zadnjih aktivnosti pred uradnim odprtjem »Točke 
za starejše«, smo 6. decembra v Knjižici Šmartno pri Litiji orga-
nizirali prvo izobraževanje za vse prostovoljce, ki so izrazili 
željo po sode-
lovanju. Marti-
na Ozimek iz 
Zavoda Oreli, 
ki izvaja in ko-
ordinira pomoč 
starejšim v ob-
čini Kamnik, je 
20 prostovol-
jcev iz Litije, 
Šmartna pri Litiji in Lukovice vodila skozi celotno usposabljanje. 
Spoznali smo, kdo je dober prostovoljec, kakšne so posebnosti 
starejših ljudi ter kako se izvede operativno delo preko aplika-
cije »prostovoljec«. Udeleženci so navdušeno sodelovali tudi v 
delavnicah igranja vlog in se tako tudi bolje povezali.
Lepo vabljeni vsi starejši, ki potrebujete pomoč in podporo, ali 
njihovi svojci, da nas kontaktirate. V kolikor želite sodelovati kot 
prostovoljci, nam pišite na starejsi.litijasmartno@gmail.com 
ali pokličite na 051 443 419.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja pode-
želja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Minis-
trstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren 
LAS Srce Slovenije.

Anita MOLKA, Razvojni center Srca Slovenije

PREgLED PROJEKTOV 2022
Leto 2022 je bilo pri razvoju naše občine zelo uspešno. Skupaj 
smo izvajali preko 90 različnih projektov in programov. To kažejo 
tudi številne pridobitve. Nekatere izmed njih so razstavljene v par-
ku ob Savi pred litijskim mostom. Podrobnejši pregled vam pred-
stavljamo v nadaljevanju. 
Mestna skupnost Litija
- Izgradnja Vrtca Najdihojca.
-  Izgradnja kolesarske povezave Litija-Podšentjur-Sp. Kresniški vrh.
- Širitev vodovoda Beden-Podšentjur.
-  Izgradnja javne razsvetljave v naselju Podšentjur, Graška do-

brava, Zgornji Log.
- Zamenjava javne razsvetljave na litijskem mostu.
- Obnova ograje na litijskem mostu.
- Nadaljevanje projekta: Ozeleniti mesto Litija.
- Ureditev klančine in predstavitvene sobe v Rudniku Sitarjevec.
- Izgradnja kolesarskega poligona Pumptrack na Ježi.
- Ureditev odbojkarskega igrišča na Rozmanovem trgu.
-  Nakup in ureditev novega rentgena v Zdravstvenem domu Litija.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za Satelitski urgentni center.
- Obnova notranjosti Kulturne dvorane na Stavbah.
- Obnova državne ceste G2-108 v mestu Litija.
-  Ureditev krožišča na Ljubljanski cesti s postavitvijo pomnika 

čebelarski pravdi.
- Namestitev sončne elektrarne na upravno stavbo JP KSP Litija.
- Ureditev bivalnih enot v litijski Vili.
- Vzpostavitev sistema » Po kolo« pred Občino Litija.
-  Celovita obnova dvigala v upravni stavbi, z ureditvijo medeta-

žne povezave z objektom na Ulici Mire Pregljeve.
- Vzpostavitev točke za starejše na Jerebovi ulici 14.
-  Izdelava DGD dokumentacije za 100% pokritost kanalizacijske-

ga sistema v mestu.
-  Pričetek javnega naročila za izvedbo obnove železniške postaje 

in parkirišča v Litiji.
-  Aktivnost za izdelavo študij variant za pripravo DPN obvoznice Litija.
Krajevna skupnost Breg-Tenetiše
- Izgradnja javne razsvetljave v Zagorici.
-  Izdelava DGD dokumentacije za povezavo kanalizacije na cen-

tralno čistilno napravo.
- urejanje meteornega odvodnika v industrijski coni Kresnice.
Krajevna skupnost Spodnji Log
 -  Izdelava PZI dokumentacije za izgradnjo avtobusnih postaja-

lišč na Spodnjem Logu.
Krajevna skupnost Konjšica
- Obnova lokalne ceste na odseku Renke-Konjšica.
- Izgradnjo galerije na G2-108 v Šklendrovcu v izvedbi DRSI.
- Začetek izgradnje optične povezave v KS Konjšica.
Krajevna skupnost polšnik
-  Celovita rekonstrukcija odseka glavne lokalne ceste Kleviše-

-Polšnik
-  Izgradnja optičnega omrežja in obnova lokalne ceste Tepe-Polšnik
- Dokončanje obvozne ceste Velika Preska-Zglavnica.
- Nadaljevanje izgradnje vodovoda Mamolj.
- Izgradnja nove vrtine vodovoda Polšnik v Sopoti.
- Sofinanciranje obnove strehe na cerkvi na Glinjeku.
Krajevna skupnost Dole pri Litiji
-  Pridobitev gradbenega dovoljenja in zaključek izbora izvajalca 

del za izgradnjo 12,5km vodovodnega omrežja Dole-Gadišče.
- Asfaltiranje javne poti v naselje Javorje.
- Asfaltiranje ceste v naselju Prelesje.
- Začetek urejanja krajevnega središča.
- Odkup zemljišča na smučarskem centru na Dolah.
- Asfaltiranje igrišča in šolskega dvorišča POŠ Dole pri Litiji.
- Sofinanciranje obnove cerkve Sv. Marije Vnebovzete na Dolah.
Krajevna skupnost Gabrovka
- Celovita obnova dela lokalne ceste Rihtarček-Brezovo.
- Asfaltiranje javne poti Dolnji Gobnik.
- Obnova dela regionalne ceste v Moravčah.
- Izdelava DGD dokumentacije za vodovod Gobnik.

- Sofinanciranje ureditve krajevnega središča.
- Odkup zemlje za potrebe OŠ Gabrovka.
- Ureditev zamenjave bankomata v Gabrovki.
Krajevna skupnost Sava pri Litiji
-  Celovita obnova in rekonstrukcija dela lokalne ceste skozi na-

selje Smrekarica.
-  Obnova dela lokalne ceste v naselju Sava proti železniškem 

podvozu.
- Sofinanciranje urejanja krajevnega središča.
- Ureditev javne razsvetljave ob obnovljenem objektu pri igrišču.
- Začetek izgradnje vodovodne povezave Tirna-Leše.
Krajevna skupnost vače:
- Izgradnja obvozne ceste na GEOSS-u.
-  Izgradnja PZI dokumentacije za celovito obnovo državne ceste 

skozi naselje Vače.
- Asfaltiranje ceste v naselju Lebek.
- Nadaljevanje rekonstrukcije in asfaltiranja ceste Klenik-Vovše.
- Sofinanciranje modernizacije ceste Vače-Ložce.
- Ureditev zamenjave bankomata na Vačah.
Krajevna skupnost Hotič
-  Sprejetje državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvozni-

ce Zgornji Hotič.
-  Izdelava PZI dokumentacije in pričetek del izgradnje Vzgojno 

izobraževalnega objekta Hotič.
-  Obnova odseka lokalne ceste in javne poti v naselju Konj in 

Jesenje.
Krajevna skupnost ribče
- Dokončanje obnove igrišča ob kulturnem domu.
- Asfaltiranje javne poti v naselju Spodnje Ribče.
-  Krajevna skupnost je zaključila celoten postopek etažnega na-

črta z vpisom objekta Kulturnega doma v zemljiško knjigo.
Krajevna skupnost Kresnice
-  Pridobitev DGD in PZI za 1. fazo kanalizacije s čistilno napravo, 

pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI za celotno kanalizacij-
sko infrastrukturo.

-  Pridobitev DGD za 2. fazo kanalizacije in vložitev za gradbeno 
dovoljenje.

- Preplastitev dela lokalne ceste proti Kresniškemu vrhu.
- Obnova strehe na športnem domu v Kresnicah.
-  Sodelovanje z družbo IAK v smeri prestrukturiranja proizvodnje.
Krajevna skupnost jevnica
-  Dosežen dogovor o priznanju in ureditvi etažnega lastništva v 

Zadružnem domu v Jevnici.
- Rekonstrukcija dela lokalne ceste v smeri Jevnica-Laze.
- Dokončanje PZI projekta rekonstrukcije JP Poljanski krog.
- Prenos v upravljanje ŠRC Jevnica NK Jevnica.
- Izdelava PZI za sanacijo dela lokalne ceste v Jevniški dolini.
Skupni projekti
-  Nadaljevanje aktivnosti pri pripravi izhodišč za izdelavo osnut-

ka sprememb občinskega prostorskega načrta občine Litija.
- Odmera cest po programu.
- Odkupi zemljišč po sprejetem programu.
- Nadaljevanje aktivnosti projekta Sopotniki.
-  Programi in ukrepi spodbujanja delovanja nevladnih organi-

zacij na področju gasilstva, kulture, mladine, športa, sociale, 
humanitarnih dejavnosti, razvoja podeželja.

- Financiranje javnega prevoza v občini.
-  Spodbujanje delovanja in modernizacija dela medobčinske 

uprave, redarstva, inšpekcije in zaščite.
- Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk.
- Vzpostavitev sistema vzdrževanja defibrilatorjev.
- Sofinanciranje nakupa gasilske opreme.
-  Spodbujanje dogodkov in prireditev ter družabnega življenja v 

občini.
Ob pregledu projektov in programov v iztekajočem letu je prav, 
da vam, spoštovane občanke in občani, izrečem iskreno zahvalo 
za vašo pomoč pri razvoju naše lokalne skupnosti. Srečno!
 Vaš župan Franci Rokavec

ObVESTILO VSEM ZAVEZANCEM ZA PLAčILO 
NADOMESTILA ZA UPORAbO STAVbNEgA 

ZEMLJIščA V ObčINI LITIJA
vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča lahko dobite na Občini Litija, soba 57, pri 
uslužbenki Katjuši Zidar ali na telefonu: 01-8963-436, oz. na elek-
tronskem naslovu kati.zidar@litija.si. 
Uslužbenki sporočite vse morebitne spremembe pri zavezancih za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in si tako za-
gotovite pravilno odmero že za tekoče leto in se izognete pritožbe-
nemu postopku pri vročeni odmerni odločbi s strani FUrS-a. 
Zavezance opozarjamo tudi, na pravočasno vložitev vlog za eno-
letno oz. petletno oprostitev plačila NUSZ-ja, kot določa občinski 
odlok oz. zakon in je opisano spodaj. 
Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
v skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih in na podlagi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija 
(Uradni list RS, št. 82/2018 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposredni 
uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice 
razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega pro-
stora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti Občinski 
upravi občine Litija, nastanek obveznosti plačila nadomestila 
in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Te spremembe so vse spremembe, ki nastanejo zaradi npr. prodaje 

ali nakupa nepremičnine, dedovanja po pokojni osebi, delitve pre-
moženja, oddaje nepremičnine v najem (stanovanja ali poslovne 
površine)
Občinska uprava občine Litija zato naproša vse zavezance za od-
mero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da vse nastale 
spremembe sporočijo na Občino Litija že med letom. 

OPROSTITVE: 
vLOŽiTev ZaHTevKa Za eNOLeTNO OprOSTiTev:

pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora zaveza-
nec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri občin-
ski upravi. 
Vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (odločba centra za 
socialno delo o prejemanju denarno socialne pomoči/varstvenega 
dodatka, dokazilo o upravičenosti do subvencionirane najemnine). 

vLOŽiTev ZaHTevKa Za peTLeTNO OprOSTiTev:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objektov sezna-
nja tudi z možnostjo, da ob vselitvi v novozgrajeni objekt, na Občini Liti-
ja vložijo zahtevek za petletno oprostitev plačila nadomestila z uporabo 
stavbnega zemljišča, v skladu z 59. členom Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 
24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr).
Do petletne oprostitve si zavezanci upravičeni, če je bil za novo-
zgrajeni objekt plačan komunali prispevek in če je zavezanec že 
vseljen v objekt oziroma ima na objektu že urejeno in prijavljeno 
stalno bivališče.

1. KONSTITUTIVNA SEJA  
ObčINSKEgA SVETA ObčINE LITIJA

V sredo, 7. decembra 2022 je potekala 1. konstitutivna seja 
občinskega sveta občine Litija v novem mandatu 2022–2026. 
V 23 članskem občinskem svetu bo 12 svetnic in 11 svetni-
kov, najstarejša svetnica ima 64 let, najmlajši svetnik ima  
19 let. 
Novoizvoljenim svetnicam in svetnikom iskreno čestitamo in 
želimo uspešno delo v novem mandatu.
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

podjetje Ostrešje d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2003 in glavna 
dejavnost podjetja je stavbno kleparstvo, krovstvo in izolaterstvo. 
Podjetje se je skozi čas razvijalo in rastlo ter se specializiralo za 

izvajanje sistemov ravnih streh z PVC ali TPO 
trakovi, sistemov panelnih streh, obrnjene 
ali obtežene strehe, panelne pločevinaste 
ali lesene fasade, kot tudi vse zaključke 
iz pločevine ter vsa kleparska dela. Poleg 
ravnih streh pa prekrivamo tudi ostrešja 
gospodarskih in stanovanjskih objektov z 
različnimi opečnimi, betonskimi in pločevinastimi kritinami. 
Poleg izvajanja krovsko kleparskih in izolaterskih del, pa 
izvajamo tudi prevoze blaga ter delo z hijabom in dvižno košaro.
Zavedamo se, da so želje oz. projekt, s katerim pridete do nas, 
za vas velikega pomena in kot takšnega ga tudi obravnavamo. 

Izkušnje kažejo, da stranke cenijo 
našo strokovnost, kakovostne 
predloge in rešitve ter korektno 
sodelovanje. Naše največje merilo 
uspešnosti je naročnikovo zaupanje 
v naše sodelovanje in njegovo 
zadovoljstvo ob končanju naših del 
ter vsa nadaljnja priporočila, ki iz 
tega zadovoljstva izhajajo.
Svoje delo opravljamo z veseljem 
in vizijo. Pomagamo vam uresničiti 
vaše želje in pri tem poskrbimo za 
dogovorjeno kakovost.

SKUPAJ ZA KAKOVOSTNEJšE ŽIVLJENJE STAREJšIh 
V LITIJI IN šMARTNEM PRI LITIJI

aleksandra Krnc, Osnovna šola Gradec
»Vsakodnevno se kažejo priložnosti za prosto-
voljsko delo in šola že vključuje Dom Tisje v Litiji 
in Šmartnem pri Litiji, SVc, društva za pomoč in 
zaščito živali in društvo upokojencev. Mesečno 
izvajamo delavnice z različnimi vsebinami. Ob 
božiču smo varovance doma razveselili in obda-
rili z ročno izdelanimi blazinicami za razvijanje 
oz. krepitev in ohranjanje ravnotežja. Naše so-
delovanje vidimo tudi v okviru Točke za starejše, 
vendarle pa je zaradi starosti učencev omejeno 
na dejavnosti, pri katerih lahko sodelujejo in kjer 
je zagotovljena njihova varnost.«
vida vukovič, Društvo upokojencev Litija
“V Društvu upokojencev Litija z udeleženci spo-
znavamo različne možnosti uporabe pametnih 
telefonov in na naših četrtkovih srečanjih so se 
že naučili uporabljati kar nekaj dodatnih 
aplikacij. cilj je povečati število intere-
sentov in se pri usposabljanju morda 
povezati z dijaki prostovoljci.
Srečanje je bilo koristno, vendar je 
zmanjkalo časa za dogovor o vsebini 
in časovnem okviru vzpostavitve info 
točke. Samostojno smo jo načrtovali 
tudi v našem društvu, vendar se bomo 
z veseljem aktivno priključili info točki 
na ravni občine.”

Lepo vabljeni vsi, ki bi se želeli vključiti kot 
prostovoljci in tudi starejši (bodoči upo rab-
niki), ki potrebujete pomoč ali podporo. Kon-
taktirajte nas na: anita.molka@razvoj.si ali 01 
8962 710.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-
2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Za vsebino je odgovoren LAS Srce Slovenije.

Avtorica članka: Anita MOLKA, 
Razvojni center Srca Slovenije

Spoštovane občanke in občani,

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in zaupanje, 
ki ste ga izkazali našim kandidatom na letošnjih lokalnih volitvah. 
Ponovna izvolitev župana Francija Rokavca in ohranitev osmih 
svetnikov v občinskem svetu je dokaz, da je naše dosedanje 
povezovalno delo, z iskanjem najboljših rešitev za občino Litija, dobro
zagotovilo in spodbudna usmeritev tudi za prihodnost.

Želimo Vam mirne božične praznike, 
ponosno praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti 
ter srečno in zadovoljno leto 2023.

OO Slovenske ljudske stranke Litija
predsednica Lijana Lovše 

V okviru LAS projekta »Točka 
za starejše« je bilo organizi-
rano prvo skupno srečanje 
vseh organizacij v Litiji in 
Šmartnem pri Litiji, ki zago-

tavljajo kakovostnejše življenje starejših. Občina 
Lukovica, kjer bo tudi vzpostavljena ena od točk 
za starejše, je srečanje organizirala v oktobru. 
Namen je povezati vse institucije, sodelovati za 
skupno dobro starejših občanov ter vzpostaviti 
podporne storitve za starejše. Preko 30 udele-
žencev je spoznalo dobro prakso Zavoda Oreli 
ter proces vzpostavitve točke za starejše. Sre-
čanja so se udeležili tudi predstavniki vseh treh 
osnovnih šol, kjer prostovoljstvo in medgene-
racijsko sodelovanje že aktivno živijo.

Z decembrom 2022 bo po vzoru Zavoda Oreli za-
živela informacijska pisarna in mreža prostovolj-
cev za pomoč starejšim iz občin Litija in Šmart-
no pri Litiji. Točka za starejše bo nudila pomoč 
in podporo starejšim občanom ter koordinirala 
delo prostovoljcev. Trenutno je v mreži več kot 
25 prostovoljcev iz obeh občin. Roman Rener in 
Martina Ozimek iz Zavoda Oreli sta predstavi-
la dobro prakso za povezovanje in koordiniranje 
pomoči starejšim v Kamniku. aplikacijo »Pros-
tovoljec«, ki je enovita platforma za sprejemanje 
naročil po pomoči, koordinacijo in izvedbo del, 
je prikazal Simon Rener iz podjetja Kabi d.o.o. 
Ob koncu srečanja je pogovor tekel o storitvah, 
ki jih organizacije že izvajajo ter o možnostih za 
sodelovanje v projektu Točka za starejše. 
vera Bric iz Medobčinskega društva invali-
dov Litija-Šmartno je izpostavila, da podobne 
aktivnosti že izvajajo skozi celo leto, obiskov v 
pisarni je zelo veliko, manjka pa koordinacije 
med vsemi organizacijami. Društvo upokojen-
cev Litija preko projekta »Starejši za starejše« 
pomagajo s svojimi prostovoljci. Osredotočajo 
se tudi na osamljene ljudi ter opismenjevanje 
starejših. Vključiti želijo predvsem prostovoljce 
dijake ter z njihovo pomočjo starejše spodbu-
diti k uporabi pametnega telefona.

Mojca rajšek iz policijske postaje Litija 
je poudarila preventivo, ki je za starejše zelo 
pomembna. Takšna izobraževanja, kot je npr. 
»kako se obvarovati pred krajami«, so že iz-
vajali in na ta način bi se lahko vključili tudi 
v ta projekt. 
Damjan Štrus, ravnatelj Osnovne šole Gra-
dec meni, da bi sodelovanje v Točki za starejše 
dalo dodatno vsebino njihovemu projektu 
»Generacije Generacijam«. Posameznike lahko 
vključijo v mrežo prostovoljcev, vendar lahko 
starejše obiskujejo le v skupinah ali z mentor-
jem, s čemer se strinja tudi ravnatelj Osnovne 
šole Šmartno pri Litiji Tomaž rozina. Martina 
Ozimek je poudarila, da so pri izvajanju prosto-
voljstva v osnovnih šolah zelo pomembni dobri 
mentorji. 
Roman Rener iz Zavoda Oreli je izpostavil, da 
je potrebno zadeve poenotiti in da v občinah 
manjka skupna točka za koordinacijo. Kar or-
ganizacije že počnejo, je potrebno vključiti v 
en sistem. V Kamniku zelo dobro sodelujejo z 
Društvom upokojencev in vsemi ostalimi insti-
tucijami, za kar so potrebovali 2 do 3 leti. Red-
na srečanja koordinacije institucij organizirajo 
na pol leta, prisoten pa je tudi župan. S tem 
se strinja tudi Lijana Lovše, podžupanja Ob-
čine Litija, ki je poudarila željo po vzpostavitvi 
skupne mreže vseh storitev za starejše, ki se že 
izvajajo in informacijsko točko kot povezovalni 
člen vseh akterjev. 
Zelo pomembno je povezovanje, informiranje 
o storitvah za starejše, ki se v občini že izvajajo 
ter deljenje izkušenj in idej. Prepričani smo, da 
bomo s skupni močmi in sodelovanjem našim 
starejšim omogočili bolj kakovostno življenje in 
jim zagotovili storitve, ki jih najbolj potrebujejo.
Martina Ozimek, Zavod Oreli
“Smo zelo veseli in zadovoljni, ker se je na po-
vabilo za koordinacijsko srečanje odzvalo toliko 
institucij, saj smo tako vsi lahko začutili, da je 
volja po premikih in novih, kvalitetnih aktivnostih 
v dobro tako mladih kot tudi starejših. Ker že ne-
kaj časa delimo znanje, vemo, da boste uspešni, 
le vztrajati je potrebno!”
Milena Mrzel, Društvo upokojencev Šmart-
no pri Litiji
“Naša družba mora delati na tem, da bodo sta-
rejši na zrela leta živeli zadovoljno in kakovost-
no, da bodo vpeti tudi med svoje vnuke in otro-
ke. Oni jim bodo dali mladost in igrivost, starejši 
pa jim bodo vračali življenjske izkušnje in vračali 
ljubezen. Krog bo sklenjen in zato je Točka za 
starejše pravi naslov.” Spoštovane volivke in volivci, cenjene občanke 

in občani občine Litija. 
Hvala za vso izkazano podporo, ki ste mi jo namenili med srečanji, obis-
kih na terenu, preko različnih komunikacijskih kanalov in v sami pred-
volilni kampanji ter iskrena zahvala za vsak oddan glas posebej na vseh 
voliščih po naši veliki in lepi občini. Ponovno ste me izvolili v občinski 

s v e t 
Občine Litija in svet Mestne 
skupnosti Litija. 

Čestitam vsem izvoljenim 
funkcionarjem v organe 
občine in Krajevnih ter 
Mestne skupnosti. Prav 
tako tudi vsem kandidatom 
in kandidatki za županjo 
in župane za korektno 
kampanjo in vložen trud v 
programe za skupno dobro. 

Čestitam in izkazujem 
spoštovanje staremu novemu 
županu g. Franciju Rokavcu 
in mu želim uspešno vodenje 
občine po meri vseh občank 
in občanov. 

Vesele praznike in zdravo ter 
srečno 2023 želim vsem! 

Boris DOBLEKAR

LIJANA LOVšE OSTAJA 
PODŽUPANJA TUDI V čETRTEM 

MANDATNEM ObDObJU
Župan Občine Litija Franci Rokavec je imenoval pod-
županjo Občine Litija Lijano Lovše, ki bo tudi v tem 
mandatnem obdobju funkcijo opravljala poklicno. 
Podžupanja je pooblaščena za opravljanje nalog na 
področju družbenih dejavnosti, pomoč pri opravlja-
nju funkcije župana, nadomeščanje v času odso-
tnosti župana, ki vključuje izvrševanje vseh nalog iz 
okvira pristojnosti župana. 

Usnjarska cesta 18
1275 Šmartno pri Litiji
tel: 041 420 777
ostresje@siol.net
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(Nadaljevanje s 1. str)
čARObNA LITIJA 2022

pravLjičNa pOT Za NajMLajŠe
15.12. do 10.1. – Valvazorjev 
trg (od lekarne do muzeja)
Prijeten sprehod z najmlaj-
šimi po starem mestnem 
jedru bo odpeljal vašo do-
mišljijo v praznični čarobni 

svet. Letos prvič vzpodbujamo tudi aktivno so-
delovanje pri prižiganju lučk.
raZSTava BOŽičNeGa KrUHa – pOprTNiKa
torek, 20.12. – otvoritev ob 18.00 – Mestni Mu-
zej Litija (do 30.12. tudi v TIC)
Vsak poprtnik je drugačen, ima pa nekaj skup-
nih značilnosti. Vabljeni k ogledu raznolikosti 
dekoracije in pokušnji. Razstavo pripravljata 
Mestni muzej Litija in Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana, izpostava Litija. Del razstave bo tudi v 
izložbi TIC Litija. Razstava bo na ogled do praz-
nika Sv. Treh kraljev, 6. januarja 2023. Vabljeni!

BOŽičNi SejeM
glasbeni nastopi – predstava za otroke s 
prihodom dedka Mraza – koncert skupine 
Gospel group
petek, 23.12. –16.00 – 20.00 – Valvazorjev trg
•  16.30 – 18.00 glasbeni nastopi Glasbene šole 

Litija – Šmartno – nastop učencev in učiteljev z 
izborom božičnih pesmi

•  18.00 – DEDKOV ORKESTER – predstava za 
otroke s prihodom DEDKA MRAZA (Gledališče 
Enostavno prijatelji)

• 18.45 – koncert: Gospel group
Gospel group je domača 
glasbena zasedba, katere 
člani v večini izhajajo iz 
litijske občine. So pre-
kaljeni glasbeniki in pev-
ci, ki imajo radi glasbo 
različnih zvrsti. Ljubezen 
do glasbe jih je skozi leta 
združevala v neštetih za-

sedbah, zdaj pa so vzljubili tudi črnsko duhovno glasbo. 
Člani skupine: Andrej Štritof, Benjamin Fele, Marko Kolšek 
in Vid Sinigoj – vokal, Jože Mahkovec - bobni, Toni Povše, 
klavir, orgle Hammond. Predstavo za otroke je omogočila 
Mestna skupnost Litija.
Božični sejem – glasbeni nastopi pritrkoval-
cev Šmartin in Glasbene šole Bučar sobota, 
24.12. – 8.00 – 12.00 – Valvazorjev trg
•  9.00 in 10.00 nastopi pritrkovalske skupine 

Šmartin in harmonikarskega orkestra Bučar
Žive jaslice

Ponedeljek, 26.12. – 17.00 – pred Rudnikom Si-
tarjevec Litija. Podoživite božično zgodbo ob 
spremljavi božičnih pesmi, v izvedbi KUD Jevnica.

Mineralne jaslice v rudniku Sitarjevec
26.12. do 30.12. od 16.00 – 19.00 – Rudnik Si-
tarjevec Litija – rezervacije TIC Litija
Po skoraj polletnem delu društvo Lila na ogled 
postavlja originalne in enkratne jaslice, ki so na-
menjene prav za postavitev v rudniku, saj povze-
majo tudi nekatere motive iz rudniškega življen-
ja. Več informacij v TIC Litija: info@visitlitija.si 
051 312 739 / 070 700 484

Nastop Ženske vokalne skupine Lipa 
sreda, 28.12. – 18.00 in 19.00 – Glavni rov Rud-
nika Sitarjevec Litija – rezervacije TIC Litija
Več informacij in rezervacije v TIC Litija: info@
visitlitija.si, 051 312 739 / 070 700 484
Nastop Luka vizlar – avtorski projekt N.p.C. 
29.12. – 18.00 in 19.00 – v Rudniku Sitarjevec 
Litija – rezervacije TIC Litija
“Projekt N.P.C. je nastal kot šala: “No potential Comer-
cialy” in v tem duhu tudi kreiram glasbo. Brez ozira, če 
lahko le-to tržim. Rad bi le pokazal drugim, kako sam 
počutim – preko glasbe. In to je srž tega solo projek-
ta. Čustva, ki niso izražena preko filtra besed”. Več 
informacij in rezervacije v TIC Litija: info@visitlitija.si 
051 312 739 / 070 700 484

Novoletni koncert: NipKe
četrtek, 29.12. – 20.00 – pred Občino Litija
Novoletni koncert: Nipke

Novoletna zabava: MaMBO KiNGS
četrtek, 29.12. – 21.30 – pred Občino Litija
Novoletna zabava: Mambo Kings

SILVESTROVANJE:  
ZviTa FeLTNa & ansambel LeSarji

sobota, 31. 12. – 20.00 – pred Občino Litija
Preživite najdaljšo noč v letu v zabavni družbi s 
skupinama Zvita feltna ter Ansambel Lesarji!
Vsi dogodki Čarobne Litije so brezplačni. Več na 
kclitija.si. 

NOVA RAZSTAVA DRUŠTVA ZASAVSKIH 
KLeKLjariC SrčevKe – 16. januar

Društvo zasavskih klekljaric Srčevke v Kulturni 
center Litija prihaja z novo unikatno razstavo. 
Zaradi pestrosti nabora vzorcev za klekljanje so 
se članice društva odločile, da sklekljajo delček 

iz bogatega izbora vzorcev ga. 
Vide Kejžar, ki v svojih čipkar-
skih kompozicijah pogosto za-
jema motive iz narave: najraje 
iz rastlinskega in tudi živalske-
ga sveta. Njeno čipko odlikuje 
skrbno izbran motiv, izdelan v 
gostejših tehnikah klekljanja, da 
poudarjeno izstopi, razne polnitve pa v kompozi-
ciji ustvarijo nežnejšo mrežasto podlago. Vzorci 
Vide Kejžar so mojstrska dela s prepoznavnimi 
lastnostmi, pri kreiranju katerih se v polni meri 
prepusti svojemu navdihu in ustvarjalnosti. S 
članicami društva se bomo ob razstavi srečali v 
ponedeljek, 16. januarja ob 19. uri. 

OTrOŠKa MaTiNeja v letu 2023
Na otroško matinejo vas v novem letu vabimo v 
soboto, 21. januarja ob 10. uri. Na obisk prihaja 
PIKA NOGAVIČKA v predstavi z naslovom Pikin 
rojstni dan, v izvedbi Studia Anima – Sten Vilar. 

PRIbLIŽEVANJA Z MARIEM gALUNIčEM
V januarju se že veselimo srečanja z Mariem Ga-
luničem. Približevanja so planirana za ponedel-
jek, 23.1..Več v prihodnji številki.

ABONMA IN IZVEN
pravi HerOji – komedija SLG Celje –  

IZJEMOMA V PETEK, 27.1.2023
v mesecu januarju se bomo na abonmajski pred-
stavi srečali IZJEMOMA V PETEK, 27.1.2023. Ogle-
dali si bomo predstavo PRAVI HEROJI, SLG Celje.
O predstavi: Rok Vilčnik rokgre je slovenski 
pisatelj, pesnik, dramatik, režiser, scenarist 
in dramaturg. Za svoje literarno ustvarjanje 
je med drugim prejel tri Grumove nagrade za 
najboljšo slovensko dramo, Glazerjevo listino 
za književnost in dve žlahtni komedijski pere-
si, drugič prav za šarfno komedijo Pravi heroji. 
Pogrebna dejavnost je lahko v potrošniški druž-
bi donosen posel in tega se dobro zaveda Inge-
mar Ferš, ki želi svoje privatno pokopališče v 
Mariboru »Večno razkošje« spremeniti v najbolj 
moderen grobarski resort v Evropi. Pokopališče 
morajo zaradi ureditve množičnega grobišča za 
domobrance preseliti na novo lokacijo, tam pa 
odkrijejo jamo, polno partizanskih kosti. Težaško 
delo ločevanja in selitve mora opraviti enonogi 
Canek. Lačni psi mu odnesejo domobranske ko-
sti, zato se Ferš spomni, da bi v množično domo-
bransko grobišče pač prenesli partizanske kosti, 
ki jih je Canek našel na novi lokaciji. »Kosti so 
kosti in ne ljudje, in zaradi njih je samo prepir,« 
pravi Ferš, »zato je čas, da jih zakopljemo.« Abo-
nenti vabila prejmete po pošti. Nekaj vstopnic za 
izven ješe na voljo. Več na kclitija.si. 

DECEMbRSKI čAS V MESTNEM 
MUZEJU LITIJA

OTVORITEV RAZSTAVE 
BOŽičNeGa  

KrUHa – pOprTNiKa
V torek, 20. 12. ob 18. 
uri, vas skupaj z Kmetij-

sko gozdarskim zavodom Ljubljana, izpostava 
Litija, vabimo na otvoritev razstave božičnega 
kruha. Vsak poprtnik je drugačen, ima pa nekaj 
skupnih značilnosti. Vabljeni k ogledu raznoliko-
sti dekoracije in pokušnji. Del razstave bo tudi v 
izložbi TIC Litija. Govornica bo predsednica Dru-
štva kmetic Slovenije, Irena Ule.
Razstava bo na ogled do praznika sv. Treh kra-
ljev, 6. januarja 2023. Vabljeni!
OBčaSNi raZSTavi Na OGLeD: Sava ZDrUŽU-
JE IN LIKOVNA RAZSTAV OB 70. LETNICI LITIJE
Še do konca leta je na ogled razstava SAVA 
ZDRUŽUJE, ki so jo pripravili trije slovenski 
muzeji: Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski 
muzej Trbovlje in Posavski muzej Brežice. 
Spoznajte Savo, od izvira vse do slovenske meje 
in poiščite, kje na razstavi najdemo tudi litijske 
razglednice in fotografije.
Na ogled je tudi razstava Društva LILA, ki so 70. 
letnici mesta Litija posvetili likovno razstavo. Ob 
tem je nastal tudi katalog, ki zajema vsa likovna 
in fotografska dela ter zapise spominov ljudi, ki 
so ali še živijo v našem mestu od leta 1952 dalje. 
Priporočamo v branje in ogled razstave!

ZANIMIVA ZNANOST
Tako zanimiva, da Knjižnica Litija in Mestni 
muzej Litija organiziramo dogodek skupaj!
predavanje Žana 
Lovšeta: Ker je 
Litija mnogo več 
kot le spalno na-
selje
V četrtek, 26. 1. 
2023 ob 19.00, 
bo v prostorih 
Mestnega muze-

ja Litija v sodelovanju z 
Knjižnico Litija potekalo 
predavanje Žana Lovšeta  
z naslovom »Idejni pred- 
log celovite urbanistične  
zasnove središča mes-
ta Litije«. Oktobra 2022 
je uspešno zagovarjal 
isto imensko magistrsko 
nalogo, kjer poudarja, 
da se zaradi prostorske 
stagnacije Litija sooča  
z nevarnostjo dojemanja 
mesta kot spalnega na-
selja. Če vas zanima, 
kako si je avtor zamislil 
vizijo mestnega jedra 
Litije vas vabimo, da se 
nam pridružite. Zanimivo 
bo!

KNJIŽNICA LITIJA

Spoštovani bralci in bralke!  
Naj vam vse dni v letu razsvetljuje branje. Naj 
vas knjige povezujejo, osrečujejo in bogatijo. 
Naj vam izpolnjujejo prazne kotičke življenja in 
naj krepijo odnose med nami.

Želimo vam lepih prazničnih dni  
in srečno novo leto 2023!

Potopisno predavanje  
Med rastlinstvom Karibov

Za pustne januarske dni smo si 
zaželeli cvetja in rož. Loreto Vlaho-
vić, univ. dipl.inž. agronomije smo 
spoznali na predavanju aprila, ko 

je v šmarski knjižnici pripravila predavanje o 
balkonskih rastlinah, v oktobru pa pripravila za-
saditve korit okrog Knjižnice Gabrovka. Ker je 
navdušena popotnica, kjer s poznavalskim oče-
som »lovi« cvetje, bo pripravila predavanje Med 
rastlinstvom po Karibih. Potopis bo v torek, 17. 
1. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

Zanimiva znanost
Srečevanja z domačimi diplomanti bomo v ja-
nuarju pričeli s krajinskim arhitektom, Žanom 
Lovšetom, ki bo spregovoril o celoviti urbani-

JOŽE SEVLJAK, Ob ŽIVLJENJSKEM JUbILEJU… 

LE SKUPAJ LAhKO PREMAgAMO IZZIVE,  
KI JIh PRED NAS POSTAVLJAJO NEgOTOVI čASI

Izzivi draginje, energetske 
revščine, podnebnih spre-
memb in uničevanje okolja, 
kar je vse posledica pred-
vsem našega hiperpotrošni-
štva, zahtevajo hitre, a ven-
dar premišljene ukrepe in 
tudi dolgoročne rešitve.

Pri ukrepih, ki so bili pripravljeni in uvedeni za 
blažitev draginje, je še posebna skrb name-
njena socialno najranljivejšim ljudem. Med te 
ukrepe sodi izplačilo energetskega dodatka za 
prejemnike denarne socialne pomoči in var-
stvenega dodatka ter tudi draginjskega otro-
škega dodatka. K blaženju draginje sodi tudi 
regulacija cen pogonskih goriv in energentov 
za ogrevanje ter nižji DDV na energente. Spre-
jet je bil interventni zakon, ki povečuje prihod-
ke vseh upokojencev in preprečuje velik dvig 
oskrbnin v domovih za starejše. Tako se bodo 
pokojnine za obdobje dveh mesecev do konca 
koledarskega leta zvišale za 4,5 odstotka. Pri 
povprečni pokojnini to pomeni po 35 evrov v 
novembru in decembru. 
Za nemoteno oskrbo z plinom za naslednja tri 
leta je bila podpisana pogodba z Alžirijo, ki bo 
Sloveniji zagotovila okoli 300 milijonov kubič-
nih metrov zemeljskega plina na leto, kar je 
približno tretjina trenutne letne porabe naše 
države. Gre za pomemben odmik od ruskega 
plina in nadaljnjo diverzifikacijo nabavnih poti 
zemeljskega plina. 
Slovenija je majhna skupnost in gospodarstvo. 
Naš cilj mora biti zgraditi tako družbo in oko-
lje, da bomo odporni na vse vrste preizkušenj, 
ki nas čakajo v prihodnje. To pa lahko storimo 
le tako, da prispevamo svoj delež in aktivno  

sodelujemo v izvajanju zadanih zavez za dose-
go ciljev, ki so pred svetovno skupnostjo. 
Na letošnji svetovni konferenci o podnebnih 
spremembah, ki je potekala v Egiptu, so bili 
štirje glavni cilji. Ublažitev podnebnih spre-
memb s tem, da se omeji globalnega segreva-
nja na 1,5° C v primerjavi s predindustrijsko 
ravnjo. Oblikovanje okrepljenega svetovnega 
programa ukrepov za prilagoditev na podneb-
ne spremembe. Zagotoviti financiranje za ure-
sničevanje zvez tako, da se do leta 2025 vsako 
leto zbere 100 milijard USD za pomoč državam 
v razvoju pri spopadanju s posledicami pod-
nebnih sprememb in zagotoviti sodelovanje 
in zastopanje vseh deležnikov, zlasti ranljivih 
skupnosti.
V teh dneh, štirinajst dni kasneje, kot je bila 
svetovna konferenca o podnebnih spremem-
bah, v Montrealu poteka zasedanje pogod-
benic Konvencije Združenih narodov o biot-
ski raznovrstnosti. Tako kot v Egiptu so 
tudi na njen prisotni slovenski predstavniki. 
Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je 
dejal, da imamo kot človeštvo še možnost 
ustaviti uničevalno orgijo uničevanja plane-
ta in da je bilo obsežnega uničevanja do-
volj ter moramo z naravo skleniti mirovni  
sporazum. Dejal je, da človeštvo z naravo nima 
pravice tako ravnati; predvsem z vidika dolžno-
sti, da jo ohrani za prihodnje rodove. 
Z željo, da vsak izmed nas premisli, kako lahko 
prispeva k ohranjanju našega planeta tudi za 
zanamce, vam želim mirne in lepe prihajajoče 
praznike ter vse dobro v letu, v katerega bomo 
vstopili. 

Franc PROPS
poslanec Državnega zbora

Dnevi in leta pa tečejo, tečejo…
19. novembra je 80. rojstni dan praznoval Jože 
Sevljak. Kariero učitelja je začel na OŠ Gabrovka 
in Podkum, učil pa je tudi na OŠ v Zagorju. Bil 
je ravnatelj OŠ Šmartno pri Litiji, pedagoški sve-
tovalec in do upokojitve v letu 
2002 direktor Zavoda za izobra-
ževanje in kulturo Litija. 
Klanec pri Vačah je tisti kraj, ki 
Jožeta Sevljaka spremlja naj-
dlje. Tam se je 19.11. 1942 rodil 
očetu Jožetu in mami Pavli; tam 
se je zapletel v mnoge otroške 
igre, tam se ga je dotaknila na-
rava, lepota dediščine in vaških 
pripovedk, zanimivih – robatih, 
a hkrati milih značajev ljudi, ki 
se jim je priklanjal v izpove-
dih, jim postavljal neminljive 
spomenike v svojih literarnih 
delih. Otroštvo, čeprav je bilo 
skromno, tudi delavno, je bilo 
odeto z ljubeznijo in naklonje-
nostjo družine. Kot voditelj od-
daj je deloval na radiu Trbovlje in televiziji ETV. 
Od leta 2009 je član društva slovenskih pisate-
ljev, napisal je 25 knjig za otroke in odrasle. Pi-
sal je za mnoge revije in časopise, za Literarni 
nokturno nacionalnega radia, kot scenarist je 
povezoval številne prireditve v Litiji in okolici. 
Za svoje delovanje je prejel številne nagrade in 
priznanja. 
Zelo pomembno obdobje je bilo vodenje Zavo-
da za izobraževanje in kulturo Litija: posvetil se 

je razvoju institucionalne kulture v naših krajih, 
povezoval ustanove in posameznike. ZIK, kot 
se je naš skupni zavod krajše imenoval, je imel 
na skrbi še Delavsko univerzo, Glasbeno šolo, 
grad Bogenšperk, dvorano na Stavbah – in se-

veda knjižnico. Nekaj časa je 
skrbel tudi za izdajo časopisa 
Občan. 
Kot scenarist je sodeloval ob 
odkritju obeležja na Geossu, to 
je bilo 4. julija 1982, povezoval 
je tudi številne prireditve v kra-
ju in okolici. Več o svoji poti je 
zapisal v knjigi Poznal sem jih, 
kjer opisuje srečanja z znanimi 
Slovenkami in Slovenci pa tudi 
osebne izkušnje ob javnem na-
stopanju in delovanju. 
V letu 2002 se je upokojil in 
še naprej plodovito ustvarjal 
za odrasle in otroke. In prav ob 
okroglem jubileju so mu doma-
či pripravili lepo presenečenje, 
iz tiskarne je prišla njegova 26. 

knjiga, mladinska povest Zlato tele. 
Prireditev ob jubileju Jožeta Sevljaka, ki je po-
častila njegovo bogato ustvarjalnost, smo v 
Knjižnici Litja povezali z Dnevom splošnih knji-
žnic in 40. obletnico delovanja knjižnice v stav-
bi glavarstva. Večer so polepšale pevke Ženske 
vokalne skupine Lipa. Jožetu Sevljaku čestita-
mo: ostanite nam zdravi in ustvarjalni!

 Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ

Foto: Manja Sevljak

stični zasnovi mesta Litija. Dogodek pripravlja-
mo skupaj z Mestnim muzejem Litija in bo v 
četrtek, 26. 1. ob 19. uri, v Mestnem muzeju 
Litija.

Literarni večer s Petro škarja
»Pišem, predavam in ustvarjam«. Mlada Petra 
Škarja je na samostojno podjetniško pot stopi-
la pri 19. letih. Poleg svojega lastnega podjetja 
je soustanovila in kasneje prodala podjetje 500 
podjetnic, ki je organiziralo dogodke za podjet-
nice. Iz ljubezni do knjig je ustanovila Založbo 
5KA. V tej predanosti spodbujanja mladih je 
začela sodelovati s podjetniškim pospeše-
valnikom Katapult, kjer je vodja strateškega 
razvoja in kreatorka vsebin. Za njen izobraže-
valni program Mozaik podjetnosti so prejeli 
evropsko priznanje European Enterprise Pro-
motion Award (evropsko priznanje za promo-
cijo podjetništva). Knjige, narava, kreativnost, 
podjetnost, odnosi – to so njene ljubezni. Med 
več kot 10 knjigami so morda bolj znane Akro-
bati, knjiga o dr. Juretu Knezu, soustanovitelju 
DEWESofta, Sam Bog naj jo bere, o Alenki Ču-
rin Janžekovič ter knjiga o Petrini poti v Cami-
no. Petra Škarja bo v Knjižnico Litija prišla 31. 
1. ob 19. uri.  Aleksandra MAVRETIČ



1. MESTO NA PODROčNEM 
TEKMOVANJU ZA ROKOMETAšICE 

OSNOVNE šOLE LITIJA
V organizaciji OŠ Šmartno je v 
sredo, 23. 11. 2022, potekalo 
področno tekmovanje v roko-
metu za dekleta. Na tekmo-
vanju so sodelovale OŠ Ivana 

Skvarče iz Zagorja, OŠ Šmartno pri Litiji in OŠ 
Litija. Tekmovanje se je začelo s tekmo med 
Zagorjem in Šmartnim. Učenke OŠ Šmartno 
so prikazale boljšo igro in zmagale z rezulta-

tom 21:8. Na 
drugi tekmi 
so učenke OŠ 
Litija z dobro 
igro zaneslji-
vo premaga-
le OŠ Ivana 
Skvarče. Na 
tretji tekmi 
sta se tako za 
prvo mesto 

pomerili OŠ Litija in OŠ Šmartno. Tekma se je 
končala z rezultatom 27:23 za Litijo. Rokome-
tašice OŠ Litija so osvojile prvo mesto in se 
uvrstile v četrtfinale državnega tekmovanja. Za 
OŠ Litija so igrale: Nataša Branković, Liana Vu-
ković, Ajla Mehulić, Maja Zenković, Lana Ana 
Novaković, Ela Penik, Rebeka Horvat, Alina Ilić 
in Anita Novaković.  Karmen ŠPAN

POTOVANJE V ZNANJE – 
NORVEšKE UčENCE UčIMO 

PROgRAMIRANJA
Med krompirjevimi počitnicami smo se učen-
ci OŠ Litija, ki obiskujemo interesno dejavnost 
Programiranje, odpravili na Norveško pred-
staviti, kako se učimo programiranja pri red-
nem pouku Tehnike in tehnologije in izbirnem 
predmetu Robotika. Za učence šole v mestu 
Hommelstø smo organizirali projektni teden 
na temo programiranje. Projektni teden smo 
pričeli pred Osnovno šolo Litija, kjer smo se v 
soboto zgodaj zjutraj odpravili na pot. Prestopi-
li smo na tri različna letala in na koncu pristali 
v Brønnøysundu. 
S kombijem smo se odpeljali do hiše ob fjordu, 
kjer smo bivali čez teden. Nedeljo smo izkoris-
tili za pripravo na delovni teden, vendar pa smo 
si vseeno vzeli tudi čas za krajši izlet do lokalne 
znamenitosti Torghatten, ki je znana po luknji 
skozi ta hrib. Po izletu smo se ustavili tudi v 

bližnji restavraciji in si privoščili pice, zvečer pa 
smo pred spanjem opazili severni sij. 
V ponedeljek smo prvič obiskali šolo in začeli s 
poučevanjem programiranja. Po začetnem spo-
znavanju smo se razdelili v dve skupini. Naloga 
starejše skupine je bila, da napiše program za 
samovozeči otroški tank, ki se ne bo zaletel v 
oviro, ampak se ji bo izognil. To smo dosegli s 
pomočjo mikrokrmilnika Arduino, na katerega 
smo vezali senzorje. Še preden pa smo se lotili 
tega projekta, smo morali učencem predstaviti 
osnove elektrotehnike in programiranja za Ar-
duino, ki je bil zasnovan na osnovi jezikov C.
Naloga mlajše skupine pa je bila povezana 
s 3D modeliranjem. Želeli smo računalniško 
konstruirati model za nosilec, na katerega smo 
namestili senzorje in ga pritrdili na tank. Za ta 
namen smo uporabili programa BlocksCAD in 
OpenSCAD. Učencem smo naprej predstavili 
blokovno programiranje na primeru likov in te-
les, potem pa smo to znanje uporabili tudi pri 
programiranju s kodo.
Čez teden smo se malo bolje tudi spoznali z 
našimi sovrstniki z Norveške, spoznali njihovo 
šolo in obiskali nekaj lokalnih znamenitosti. 

Vsako popoldne smo tudi pripravljali program 
za naslednji dan, čas v hiši pa smo si krajšali z 
družabnimi igrami ali pa smo si skupaj ogledali 
kak film. Eden izmed dogodkov, ki si ga bomo 
zagotovo najbolj zapomnili pa je bil veličasten 
severni sij, ki smo ga videli proti koncu tedna, 
ko je bilo nebo zelo jasno, sij na nebu pa se 
je neprestano spreminjal. Kljub malo slabšemu 
vremenu, smo tudi vikend izkoristili za izlet in 
odšli do bližnje peščene plaže. Zadnji dan v 
šoli sta skupini predstavili svoje delo, vsi pa 
smo bili zelo zadovoljni, da nam je uspelo na-
rediti vse kar smo si zadali. Upamo, da bomo 
imeli še kdaj priložnost ponoviti ta projekt na 
podoben način in se skupaj odpraviti še kam  
drugam.

Učenci: Marko, Voranc, Anika, Iza, David in Žiga

OSNOVNA ŠOLA LITIJA OSNOVNA ŠOLA GRADEC
NOVOLETNI SEJEM NA MATIčNI šOLI

Po dolgem času smo na matični 
šoli OŠ Gradec lahko ponovno iz-
peljali novoletni sejem in z njim 
še bolj praznično vstopili v pred-
novoletni čas. Že konec novem-

bra so na šoli potekali številni tehniški dnevi, na 
katerih so učenci izdelovali novoletne izdelke, 
namenjene prodaji na novoletnem sejmu. Bili 
so ustvarjalni, iznajdljivi in vztrajni, saj je nasta-
lo veliko lepih in tudi uporabnih izdelkov. 
Da je bil novoletni sejem letos nekaj poseb-

nega, je bilo 
začutiti že ob 
otvoritvi, ki se 
je v avli šole 
začela s pet-
jem božičnih 
pesmi naših 
prvošolčkov. 
V času sejma 
je na šoli tudi 

zelo lepo dišalo, saj so se obiskovalci lahko 
posladkali s palačinkami, krofi in z mafini. V 
jedilnici je v času sejma potekala čajanka, na 
odru pa so se zvrstile številne točke učencev, ki 
so bile pevsko, instrumentalno in plesno obar-
vane. Obiskovalcem smo ponudili srečelov, 
športni poligon za najmlajše in dve gledališki 
predstavi, Pod medvedovim klobukom in Zmeš-
njavo v deželi pravljic, ki so ju odigrali učenci 
dramskih skupin. Zvrstile so se tudi aktivne de-
lavnice, šahirnica, igrajmo na Orffova glasbila 
in ustvarjalnica, ki so bile, tako kot vse ostalo, 
zelo dobro obiskane. Dogodek smo zaključili 
polni vtisov in lepih želja. Iskrena hvala vsem 
obiskovalcem, ki ste si vzeli čas, nas obiskali 
in s prostovoljnimi prispevki prispevali k obo-
gatitvi šolskega sklada, katerega del sredstev 
bomo letos namenili učencem 6. razredov za 
zimsko šolo v naravi.
Naj zaključim z mislijo: Vsak prispevek šteje in 
iskrena hvala za vsakega posebej. Veselimo se 
druženja z vami tudi v prihodnje. Jana ISOSKI

PODPIS POgODbE S TRgOgRADOM
V sredo, 16. 11. 2022, je bila na Občini Litija 
podpisana gradbena pogodba z izvajalcem del 
za izgradnjo vzgojno-izobraževalnega objekta v 
Hotiču, in sicer s podjetjem Trgograd. 
S podpisom pogodbe se bo pričela več let 
želena gradnja objekta, ki bo v celoti namen-

jen družbenim dejavnostim in bo združeval po-
trebe Podružnične šole Hotič, dveh oddelkov 
vrtca, večnamenske dvorane, ki bo v uporabi 
tako šole kot vrtca, popoldne tudi krajanov, ter 
prostorov Krajevne skupnosti Hotič.
Novi objekt bo za kraj, ki se uspešno razvija, 
število prebivalcev pa narašča, zelo pomemben.
Podpis pogodbe so spremljali številni pomemb-
ni posamezniki, ki so s svojo neverjetno ener-
gijo in entuziazmom pomembno vplivali, da 
je projekt prišel do te pomembne točke: Beti 
Bučar, nekdanja vodja POŠ Hotič, Janez Žgaj-
nar, predsednik Civilne iniciative Hotič, Polde 
Malovrh, predsednik Krajevne skupnosti Hotič, 
in Marija Bajde, občinska svetnica iz Hotiča. 
Prav tako je bilo na dogodku prisotno vodstvo 
OŠ Gradec ter vodstvo Vrtca Litija. V veliko čast 
mi je, da sem bila lahko prisotna tudi sama.
Zbrane sta nagovorila župan Franci Roka-
vec in predstavnik podjetja Trgograd, Tomo 
Kres. Župan je 
ob tej priložnosti 
zagotovil, da je 
leto 2024 tisto, v 
katerem se bodo 
v novo zgrajenem 
objektu pričele 
odvijati vse de-
javnosti, ki jim bo 
objekt namenjen. 
Predstavnik pod-
jetja Trgograd pa 
se je ob podpi-
su pogodbe zavezal, da bo podjetje Trgograd 
pravočasno, kvalitetno in korektno izvedlo pro-
jekt. Prav tako je izrazil željo, da bi ob gradnji 
konstruktivno sodelovali z vodstvom POŠ Ho-
tič. Dan podpisa lahko ocenim za praznik POŠ 
Hotič in hkrati za praznik celotne ožje in širše 
skupnosti. Ob tej priložnosti se iskreno zahval-
jujem Beti Bučar, Janezu Žgajnarju, Poldetu Ma-
lovrhu in Mariji Bajde za vsa prizadevanja, čas 
in energijo, da so projekt pripeljali do te točke, 
ter županu Franciju Rokavcu, ki ima posluh za 
projekt in z odprtimi rokami sprejme vse po-
bude Civilne iniciative Hotič, med drugim tudi 
to, da bomo imeli dovolj veliko telovadnico in 
prostor za pet oddelkov POŠ Hotič. Srčno si 
želim, da bi z vsemi omenjenimi posamezniki 
sodelovanje nadaljevali tudi v bodoče, vse do 
svečanega trenutka, ko se bomo skupaj veselili 
otvoritve objekta. Mateja GORŠE

40. POhOD NA TISJE - MAJDA IN FILIP RUSJAN
Bil je lep sončen dan leta 1981, ko sva se odločila, da se udeleživa 
prvega pohoda na Tisje. V tistih mladostnih letih sva bila zelo aktivna 
planinca. Udeležila sva se mnogih pohodov in obiskala večino vrhov 
po prelepi Sloveniji.
Ta pohod pa naju je takoj zamikal, ko sva opazila razpis. Zavedala sva 
se, da večina pohodnikov rada potuje po Sloveniji, okoliških krajev 
kjer živi pa premalo pozna. Prvega pohoda se je udeležilo preko tristo 
pohodnikov. Po prijetnem druženju na Tisju smo se pohodniki zbrali 
v gostilni Pustov mlin, kjer je bilo zaključek prireditve. Naslednja  
leta je bila 
z a k l j u č n a 
prireditev v 
Kostrevnici. 

Na prvem pohodu sva se imela lepo zato 
sva organizatorju obljubila, da se prihod-
nje leto ponovno vidimo.
Niti predstavljala si nisva, da bova ta 
pohod nadaljevala 40 let. Leto za letom 
ob lepem, deževnem ali do kolen s sne-
gom pokritih gozdnih poti. Letos je bil 41. 
pohod. Nikoli nisva manjkala, tudi ko je 
zdravje včasih ponagajala. Ponosna sva, 
da sva med tremi pohodniki, ki so letos 
dobila zlato priznanje za 40 pohodov. Ob tej priložnosti se zahvaljujeva organizatorju Planinsko 
društvo Litija za vse brezhibno organizirane pohode. Potrudila se bova, da s pohodi nadaljujeva še 
mnoga leta.  Po pripovedovanju Majde je zaPISAL DUŠAN JOVANOVIČ

GOSTILNA SOFIJA – OKUS SREČE
V Zgornjem Hotiču v bližini Litije se nahaja na novo odprta 
gostilna pod imenom Gostilna Sofija. Opremljena v rustikal-
nem stilu svojim gostom ponuja veliko prostora in udobja 
ob kakovostni domači kulinariki. Poleg tedenske ponudbe 

malic in »à  la carte« jedi so v ponudbi tudi sobotna in nedeljska kosila ter možnost  
priprave hrane po predhodnem naročilu kot je hrana izpod peke ipd.
Gostilno krasi velika dvorana, zaradi česar je gostilna Sofija odlična izbira za različna srečanja 
in praznovanja - rojstnodnevne zabave, krsti, birme, sedmine, poslovna srečanja... Prostor 
je prilagodljiv, kar omogoča gostom različne postavitve za zabavo ali srečanje. Za najmlajše 
je tudi poskrbljeno – na voljo je ureje-
no otroško igrišče, v bližini pa se nahaja 
ranč s konji.
Gostilna Sofija bo zagotovo zadovoljila 
vsak okus, zato vas vabimo, da nas 
obiščete in se prepričate sami.
Zgornji Hotič 15, Litija
Tel.: 01 89 89 028 - Matej Dobnikar
www.gostilnasofija.si

Na pomoč gasilcem iz gabrovke! 
V okviru novoletne preventivne akcije »Za boljši jutri«, ki v Za-
varovalnici Triglav teče že deveto leto, smo v Območni enoti 
Ljubljana tudi letos sredstva namenili prostovoljnim gasilcem v 
osrednji Sloveniji. Gasilci so namreč tisti, ki se prvi spopadejo s 

posledicami raznih nesreč ali včasih tudi našega nespametnega ravnanja, kako velika je njih-
ova vloga, pa so letos dokazali tudi z nesebično in neutrudno pomočjo ob požarih na Krasu. V 
sklopu preventivne akcije bodo odslej še učinkoviteje posredovali gasilci PGD Gabrovka, PGD 
Kamniška Bistrica, PGD Vodice, PGD Slape-Polje, PGD Podutik-Glince.
Poslanstvo naše zavarovalnice je ustvarjanje varnejše prihodnosti za vse generacije. Številni 

gasilci oziroma društva, ki smo jim pomaga-
li v preteklosti, že učinkoviteje posredujejo 
z novo opremo. Mi pa se še naprej zavze-
mamo za to, da bo čim več gasilcev varno 
in učinkovito opravljalo svoje humanitarno 
poslanstvo. Tako smo tudi letos podprli na-
kup nujno potrebne opreme za operativne 
gasilce, v sklopu naše tradicionalne akcije 
pa tudi sicer poudarek dajemo tistim pro-
jektom, ki puščajo pečat v lokalni skupnosti 
in pomagajo ljudem, je povedal Andrej Jan-
čar, vodja prodajne skupine v Območni 
enoti Ljubljana, Zavarovalnici Triglav 
Velik del ozemlja na območju delovanja ga-
silcev iz Gabrovke pokrivajo gozdovi in trav-

niki, kar pomeni, da je možnost požarov v sušnih obdobjih zelo velika. Nevarnost požarov 
predstavljajo tudi številni gospodarski objekti, tudi kozolci in skednji, kjer obstaja nevarnost 
požara med nevihto zaradi strel, neprevidnosti lastnikov in tudi samovžigov. Z novo opremo 
bodo gasilci iz Gabrovke pri-
pomogli k večji varnosti ope-
rativnih gasilcev ob izvajanju 
nalog zaščite in reševanja 
in s tem uspešnejše izvajan-
je nalog v lokalni skupnosti 
ob varovanju ljudi, živali in 
premoženja je povedal Rok 
Resnik, predsednik društ va 
PGD Gabrovka.

Deveto leto akcije 
za boljši jutri

Novoletna preventivna akci-
ja Za boljši jutri pod okriljem 
Zavarovalnice Triglav poteka 
že deveto leto zapored. Ob 
koncu letošnjega leta bomo 
podprli 26 preventivnih pro-
jektov po vsej Sloveniji, v vseh devetih letih pa jih bo tako skupno že več kot 230. Različnim 
organizacijam pomagamo pri nakupu defibrilatorjev, ultrazvočnih in EKG-aparatov ter drugih 
življenjsko pomembnih medicinskih pripomočkov. Podpiramo tudi gasilska društva in zveze po 
vsej državi ter številne druge projekte na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja, civilne 
zaščite, poplavne in prometne varnosti.  Zavarovalnica Triglav

Poveljnik društva Dušan Pavli, predsednik društva  
Rok Resnik, vodja prodajne skupine v Območni enoti  

Ljubljana, Zavarovalnici Triglav Andrej Jančar.
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POTOVANJE V bRUSELJ IN PARIZ
Dijaki Gimnazije Litija smo v ponedeljek, 10. oktobra, po pouku odpotovali na 
šestdnevno ekskurzijo v Bruselj in Pariz. Bruselj velja za neuradno prestolnico Evro-
pske unije, ker je v njem sedež dveh od treh glavnih institucij: Evropske komisije in 
Sveta Evropske unije. Tudi Evropski parlament s sedežem v Strasbourgu, večinoma 
zaseda v Bruslju. 

Dijaki 4. a Gimnazije Litija smo v šolskem letu 2021/22 prejeli naziv Ambasadorji Evropskega 
parlamenta, ki ga podeljuje Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in smo se še posebej 
razveselili, ko nas je na obisk v Bruselj skupaj z dijaki 2. in 3. letnika povabil evropski poslanec 
dr. Klemen Grošelj. Gostil nas je v stavbi Evropskega parlamenta. Zanj smo pripravili vprašanja, ki 
se nanašajo na aktualne teme; izpostavili smo vojno v Ukrajini, gospodarsko krizo in se dotaknili 
novoizvoljene italijanske premierke Giorgie Meloni. Dr. Grošelj je z nami delil svoje mnenje in nam 
predstavil svoja stališča do teh tematik. Po raz-
pravi so nas v prostorih parlamenta pogostili še 
s kosilom.
Ogledali smo si tudi Bruselj in njegove zna-
menitosti, med njimi simbol Bruslja, bronasti 
kipec dečka, ki lula, Manneken Pis. Naslednji 
dan, pred odhodom v Pariz, smo si ogledali še 
spomenik Atomium, zgrajen na planoti Heysel 
za svetovno razstavo leta 1958.
V Parizu smo se najprej zapeljali do Eifflovega 
stolpa, največje francoske znamenitosti. Nanj smo se povzpeli po dveh dolgih urah čakanja v vrsti 
in si ogledali Pariz s ptičje perspektive. Nato smo se z ladjico popeljali po reki Seni in občudovali 
številne znamenitosti vzdolž obrežja. V naslednjih dneh smo si ogledali še muzej Louvre in v njem 
poleg drugih umetnin znamenito Da Vincijevo Mona Liso. Obiskali smo tudi muzeja Orsay in Les 
Invalides z Napoleonovo grobnico. Zadnji dan smo se z vlakom odpeljali do Versajske palače, ki 
je bila rezidenca francoskih kraljev. Pred odhodom domov pa smo se povzpeli še na 55 metrov 
visok Slavolok zmage sredi Elizejskih poljan, do katerega vodi 284 stopnic. Domov smo se vrnili 
utrujeni, a polni novih doživetij in vtisov. Lucija Kolander, 4.a

NARAVOSLOVNO POPOLDNE NA gIMNAZIJI LITIJA
V petek, 21. oktobra, so na Gimnaziji Litija potekale laboratorijske vaje pri predmetih fizika, kemija 
in biologija. Raziskovalno vzdušje sta z eksplozivnimi poskusi začinila nekdanji dijak Gimnazije 
Litija, doc. dr. Matic Lozinšek, in doc. dr. Mirela Dragomir z Inštituta Jožef Štefan.
Maturanti naravoslovnih predmetov smo laboratorijske vaje izvajali ob pomoči profesorjev. V ke-
mijskem laboratoriju so bile v središču pozornosti ionske reakcije z barvnimi produkti, pri biologiji 
pa smo čas namenili vpogledu v delovanje enostavnih katalizatorjev oz. encimov v različnih ra-
stlinskih in živalskih tkivih. Bodoči fiziki smo se osredotočili na valovanje snovi in vaje nekajkrat 
ponovili, da so si jih lahko ogledali tudi obiskovalci iz osnovnih šol, kajti pridružili so se nam tudi 
devetošolci z OŠ Litija, OŠ Gradec in OŠ Šmartno, ki jih zanimajo naravoslovne vede. 
Poučno dogajanje sta sklenila doc. dr. Matic Lozinšek in doc. dr. Mirela Dragomir, ki sta pričarala 
pravi šov za ljubitelje atraktivnih eksperimentov. S tekočim dušikom in kisikom ter drugimi pri-
pomočki sta izvedla serijo nevsakdanjih in zabavnih poskusov, ki zaradi zelo reaktivne narave žal 
presegajo varnostne omejitve šolskih laboratorijev. Goreči oblački, lebdeči magneti ter inovativen 
in ekonomičen način shranjevanja rojstnodnevnih balonov so bili le nekateri izmed poskusov, s 
katerimi sta navdušila dijake in goste ter nam kemijo približala na zelo privlačen in zabaven način.

Anamarija ROZINA, 4. a

OŠ GABROVKA - DOLE
TEhNIšKI DAN USTVARJALNI  

IN SOLIDARNI
Jeseni smo na OŠ Gabrovka - Dole 
izvajali tehniške dneve na temo 
Ustvarjalni in solidarni. Učenci so 
izdelovali domačo vegeto, mlince, 
jabolčni in zeliščni kis, sušili jabol-
čne krhlje, pekli piškote, potico in 

marmorni kolač ter kuhali različne vrste mar-
melade. Izdelali so tudi voščilnice, nakit, lovil-
ce sanj, zeliščne čaje, mila in mazila ter spletli 
zapestnice. Učenci so tako pridobivali znanje in 
izkušnje za življenje, pri tem pa je nastalo veli-
ko lepih in uporabnih izdelkov, ki smo jih ponu-
dili na jesenski tržnici v korist šolskega sklada.

JESENSKA TRŽNICA
Po dveh letih premora smo 24. novembra zno-
va izvedli tradicionalno jesensko tržnico v pros-
torih osnovne šole. Najprej je potekala kultur-
na prireditev. Otroci so imeli po dolgemu času 
možnost nastopiti na odru in kljub nabito polni 
dvorani so pogumno premagali strah in skrbno 
izvedli pripravljen program. Otroci Vrtca Če-
belica so se predstavili s plesno igro Od cveta 
do meda, učenci 4.G s predstavo prirejeno po 
knjigi Skrivnosti Gospodične Medične, več kot 
100 pevcev zborov obeh šol pa je poskrbelo za 
glasbeno popestritev prireditve. 
Tržnica se je odvijala v prostorih telovadnice. 

Mize so se šibile pod bogato zbirko  različnih 
izdelkov, ki so jih izdelali učenci obeh šol ali 
darovali starši ter sponzorji. V korist šolskega 
sklada nam je uspelo zbrati preko 3.400 eurov 
sredstev, ki bodo še naprej omogočile izvajanje 
nadstandardnega programa v zavodu. Najlepša 
hvala vseh, ki ste sodelovali pri pripravi teh do-
godkov, obiskali prireditev ter s prostovoljnim 
prispevkom darovali za otroke našega zavoda. 
Dokazali smo, da imata ustvarjalnost in solidar-
nost pri nas velik pomen. 

TRADICIONALNI ZAJTRK
Tudi letos smo na tretji petek v novembru, 18. 
11. 2022, obeležili Dan slovenske hrane in spre-
mljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk, katere-
ga slogan letos je bil »Zajtrk z mlekom – super 
dan!«. Prvo šolsko uro smo vsi otroci in pedago-
ški delavci skupaj zajtrkovali tradicionalni slo-
venski zajtrk – črni kruh, polnomastno mleko, 
maslo, med in jabolko. Otroški in mladinski zbor 
je zapel pesem Ansambla Šani Šeni Leti moja 
čebelca in Ansambla Lojzeta Slaka Čebelar, 
učenci 4.G razreda pa so odigrali uvodni del 
predstave Obisk Gospodične Medične. 
Vrtec Čebelica je obiskala Nika Pengal, avtori-
ca knjige Skrivnosti Gospodične Medične. 
Kar je v rumenem samo, če vrtec o tem ne bo 
posebej pisal članka.

Maja BAHOR in Matejka STRAH Bajec

MLADINSKI CENTER LITIJA
NACIONALNI POSVET 

MLADINSKEgA SEKTORJA
Konec novembra smo se ekipa Mla-
dinskega centra Litija udeležili le-
tnega posveta mladinskega sektor-
ja, ki je letos potekal pod naslovom 
»Krojimo mladinski sektor«. 

Predstavniki mladinskih organizacij, mladin-
ski delavci in drugi akterji s področja izvajanja 
mladinskega dela smo skozi moderiran proces 
izmenjevali dobre prakse in si prizadevali naj-
ti poti do uresničitve vizije močnega sektorja, 
ki zna in zmore odgovarjati na izzive časa ter 
potrebe mladih. Razpravljali smo o različnih 
področjih mladinskega dela in sektorja, te-
meljni zaključki posveta pa so, da je potrebno  
več mladinskega dela v mladinsko delo. Pro-
mocija mladinskega dela je postala obvezen 
element mladinskega dela. Z digitalizacijo se 
je neformalno učenje preveč približalo for-
malnemu izobraževanju, po drugi strani pa je 
pomembno, da se poklic mladinskega delavca 
ceni. Strinjali smo se tudi, da je poklicni stan-
dard NPK Mladinski delavec potrebno dopolniti 
z novimi kompetencami, hkrati pa mladinski 
delavci potrebujemo podporno okolje, ki bo 
zmanjševalo tveganje za izgorelost. Ključno je 
redno in kvalitetno usposabljanje tako mladin-
skih delavcev kot tudi vodij organizacij. Strnili 
smo, da na nivoju direktnega dela z mladimi 
prevelika profesionalizacija niti ni zaželena, saj 
spontanost in prilagodljivost ustvarjata mladim 
prijazno in varno okolje ter tako mladim omo-
goča izražanje in ustvarjanje. Vsekakor pa si 
želimo bolj prodoren mladinski sektor, ki bo 
pridobival na prepoznavnosti.

RAZSTAVA šPELE KObAL  
V MC gALERIJI

Vljudno vabljeni v mladinski center (MC galeri-
ja), kjer si lahko vse do 9. januarja 2023 ogle-
date razstavo Špele Kobal. 
Umetnica jeo sebi povedala tole: »Moja zgodba 
za vas nima resnične veljave - šteje le to kar iz 
nje ustvarim. Vse ima svojo idejo. Svoj ne-fizi-
čen obstoj. Lepoto vidim v ideji lepote - kot je 
definiral že Platon - ideja lepote je bolj resnična 
kot katerikoli predmet/slika/žival, ki jo imitira. 
Fokusiram se na ideje in iz tega ustvarim podo-
bo, ki se prevede v prostor in čas v katerem se 
trenutno nahajamo. Ampak ne pozabi - podobe 
se spreminjajo - ideje ostajajo.« Mi dodajamo 
le še vabilo in povabilo na ogled. 

MC-JEV DECEMbRSKI POčITNIšKI 
PROgRAM

Kot vsako leto smo tudi letos poskrbeli za pe-
ster decembrski počitniški program.
Torek 27.12. 2022 od 10:00 do 12:00 - ŠPOR-
TNE IGRE V DVORANI AMBIENT
Prvi pravi dan počitnic v decembru športamo z 
Markom in Alanom.
Sreda 28.12. 2022 od 10:00 do 12:00 - 
USTVARJALNE DELAVNICE V MLADINSKEM 
CENTRU
Na delavnicah bomo izdelovali snežne sovice, 
veseli bomo tudi kakšne tvoje ideje. Pridruži 
se nam, ker bomo skupaj zagotovo bolj krea- 
tivni. 
Četrtek 29.12. 2022 od 16:00 do 18:00 - FO-
TOGraFSKa DeLavNiCa »čarOBNa LiTija 
SKOZi TvOje Oči« 
Z Anžetom in Sandro bomo lovili najbolj čarob-
ne kotičke praznične Litije, najboljše fotke pa 
bodo dobile tudi svoje mesto na razstavi v pri-
hajajočem letu 2023. Obvezna oprema: dobra 
volja in fotoaparat oziroma pametni telefon. 
petek 30.12. 2022 od 10:00 do 12:00 peKa 
PIŠKOTOV V MESTNEM MUZEJU LITIJA
Sladkosnedi, nekaj za vse vas, skupaj bomo pe-
kli najboljše novoletne piškote! A nujno je, da 
se na aktivnost prijaviš na info@mclitija.si. 
Prijave sprejemamo do srede, 28. decembra!
Vse aktivnosti so namenjene mladim od 12. 
leta starosti naprej. OBVEZNE SO PRIJAVE na 
športne igre in peko piškotov, prijavite se lah-
ko s sporočilom na info@mclitija.si. Dnevni 
center je med počitnicami odprt od 12.00 do 
20.00, izvajamo vse redne aktivnosti razen pro-
grama UČNE POMOČI in VEČERNEGA GIBANJA 
z MCjem. A brez skrbi, tudi ta dva programa se 
vračata takoj po počitnicah!
Sedaj pa res manjkate samo še vi ;-)
Vabljeni v našo družbo!

NOVOLETNA čESTITKA od nas za vas
Za nami je pestro mladinsko leto. Na pragu 
novih izzivov in planiranju novih aktivnosti za 
mlade, Vam želimo lepe in mirne praznike ter 
seveda zdravja in čim manj prekršenih novolet-
nih zaobljub! Vse DOBRO V LETU 2023!

Za ‘frišne’ in še bolj podrobne informacije pre-
veri: 
www.mclitija.si 
facebook.com/YouthCenterLitija
instagram.com/mclitija/  MC Litija

KO gRE LETO h KONCU

PUbLIKA LEPO IN SRčNO SPREJELA ZOKYJEVO NOVO PESEM 
Z novo pesmijo Samo jedan život imam ja je Zoky 9.10.2022 nastopil na HITTFESTU v Krapinskih 
toplicah, kjer je bila zelo dobro sprejeta od vseh tamkajšnih 17 nastopajočih. Predvsem pa jo je 
zelo toplo sprejela publika v dvorani, ki je po končanih nastopih Zokyju z glasovanjem podelila 
3.mesto.Vseh 17 nastopajočih skladb je bilo odličnih, med njimi tudi 
publiki znani izvajalci. Gosta večera sta bila tudi dve velika ljubljenca 
publike , vedno optimistični Zdravko Škender in dobrovoljni Zagorski 
pevec Ivica Pepelko. Pesem pa je bila izmed 50 izbrana tudi med naj-
boljšimi 22 za DARFEST, katerega se je Zoky udeležil 28.10.2022 v 
Daruvarju. Tudi tam je bila zelo dobro sprejeta. Pesem in videospot pa 
se že nekaj časa vrtita na hrvaški tv CMC v top 10. 
Zoran pa je aktiven tudi službeno, saj se je s svojim varovancem ude-
ležil delovnega vikend seminarja od 21.10. do 23.10.2022 v Izoli. Kjer 
je s svojim varovancem in člani društva Sožitje preživel čudovit de-
lovni vikend. Glasba je njegov način živlhenja, zato poleg službe in 
zasebnega življenja s svojo partnerko in mamo še vedno rad nastopa na kakršnihkoli zabavah in 
prireditvah, skratka povsod, kjer je dobra volja in majo radi njegove pesmi. Vedno se z veseljem 
odzove tudi na kakšno povabilo na tv ali radijsko postajo kot gost v kakšno kakšno glasbeno 
oddajo. In ker Zoky nikoli ne počiva, tudi že pripravlja nekaj novega v Slovenščini. Najprej bo 
izdal videospot za pesem katerega besedilo je napisal znan in priljubljen slovenski igralec Roman 
Končar. Pripravlja pa tudi nekaj hudomušnega v narodno zabavni izvedbi izpod peresa znanega 
slovenskega tekstopisca.  Mojca MAROT

Smo v zaključku leta, ko vsak pregle-
da potek svoje poti skozi to leto. Kaj 
vse se je zgodilo, s čim vsem smo se 
soočali, kaj vse smo doživeli in naj-
pomembneje, kako smo se imeli ob 
vsem tem. 

Za nami je res pestro leto, s kar nekaj nepriča-
kovanimi dogodki, ki so močno vplivali na potek 
leta. Pa vendar, se je odvijalo v smeri Razvoja, 
Izobraževanj in Inovacij, Sodelovanj Skupnosti, 
ter Ekološke in Ekonomske smeri. Zadruga se 
je razvila v Trajnostni RISE. 
V tem letu smo v prostoru v Zagorici gostili več 
tečajev in dogodkov, kot so: »Srečanje lokalnih 
podjetnih občanov«, »Ustvarjalne delavnice za 
osnovnošolce«, »Tečaj za voditelja čolna«, Tečaj 
za radijsko postajo VHF in GMDSS«, »delavnica 
Access bars«, »delavnica Kultura pitja vina«, 
»Podjetno družabni KOKTAJL«, »Samooskrba« 
izvedena v treh sklopih, ter podobne vsebine. 
Preko spleta pa se je odvilo še mnogo več te-
čajev, delavnic in dogodkov, med drugimi »Kako 
učinkovito digitalizirati proizvodne procese?«, 
»Kako s pomočjo trajnostnega razvoja okrepiti 
rast in razvoj vašega podjetja?«, »Obvladaj stres 
in izgorelost na delovnem mestu?«, »Uvod v 
prodajo na Etsy«, »Spletna trgovina od A do Ž«, 
»Vodenje ženskega kolektiva s Sašo Einsiedler«, 
»Izobraževanje o osnovah trajnostnega razvo-
ja«, »Pogoni sedanjosti in prihodnosti: elektrika 
in vodik«, »Surovinske potrebe za zagotavljanje 
prehoda na trajnostno in pametno mobilnost« 
in še mnogo drugih uporabnih vsebin. 
Sodelovali smo na dogodku PODIM 2022, kate-
ri je namenjen začetnim podjetjem, start-upom 
in Scale-upom, prav tako sodelovali na dogod-
ku POPRI 2022, ki je tekmovanje v podjetniških 
idejah mladih, točneje osnovnošolcev, dijakom, 
študentov in mladi do 30 let.
Skrbeli smo za obveščanje in pomoč pri pri-
javi na razpise za nepovratna sredstva. V tem 
letu so bili na voljo za digitalizacijo, investici-
je, lesarstvo, kmetijstvo, turizem, energetiko, 
za razvoj in raziskave. Prav tako za investicije 
v sisteme odvajanja in čiščenje odpadne vode 
in vodovodne sisteme, ter za spodbujanje 
ustvarjalnosti pri učencih in dijakih, katerim bi 
približali svet podjetništva in inovativnosti. Že 
samo Občina Litija je za lokalne kmetije raz-
pisala Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva 
in podeželja za leto 2022, v smeri gradnje ali 
izboljšanja nepremičnin, namenjenih predelavi 
in trženju kmetijskih proizvodov; nakupu novih 
strojev in opreme; nakupu in razvoju računal-
niške opreme ter patentov, licenc, avtorskih 
pravic in blagovnih znamk; na kratko, poso-
dabljanju kmetijskih gospodarstev in urejanju 
kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Govorili smo tudi o samotestiranju zaposlenih, 
kako poteka in kdo ga plača; 

kaj dejansko je poslovni model in zakaj ga je 
koristno poznati; o 
dopolnilnem delu; na kaj morate biti hitro ras-
toča podjetja pozorna pri odločitvah glede fi-
nanciranja in pri pogajanjih o vključevanju in-
vestitorjev; o integraciji vodikovih ekosistemov 
kot učinkovit razvojni koncept, o reciklaži, kot 
ponovna uporaba in inovacije za zniževanje 
ogljičnega odtisa, da se naložba v baterijo pri 
zdajšnji ceni elektrike povrne že po dveh letih, 
o mitih in zablodah o energetski krizi, da so 
Slovenci oddali vlogo za 25 evropskih milijonov 
za vodikove projekte, da je biometan kot okolju 
prijazna alternativa, katerega lahko prideluje-
mo doma, da so hologrami pripravljeni za upo-
rabo, o pametnih mestih in mobilnosti, ter kako 
blizu trajnostni revoluciji smo v Sloveniji. 
V načrtu in dogovarjanju smo imeli financiranje 
skupnostnih sončnih elektrarn, kar pa zaradi 
nesrečnega dogodka ni bilo moč izvesti. Prav 
tako smo morali prekiniti EU STARTUP VILLA-
GES za območje občine Šmartno in še nekaj 
drugih manjših projektov. 
Zato se je oživelo le digitalni vpliv, kjer vam 
nudimo predstavitev svoje dejavnosti, kjer lah-
ko poiščete lokalnega izvajalca ali ponudnika. 
Na razpolago vam je spletna tržnica in spletna 
učilnica, prav tako sveže novice iz sveta gospo-
darstva, trajnosti, ekologije in financ, aktualne 
vsebine, kar se tiče razpisov in seznam aktu-
alnih dogodkov glede izobraževanj, konferenc, 
delavnic in seminarjev. 
Kdor išče zaposlitev, lahko na naših straneh 
najde lokalne delodajalce, med drugim so v 
tem letu bili Omahen Transport, KOPIT, Grad 
Bogenšperk, Lesokras, Undercover marketing 
media, HERZ Kovina Unitas, Banjanje, Avtoser-
vis GRM, GAS bar, Razvojni center Srce Slove-
nije, Makplast in še drugi. 
Ko pogledam v čas nazaj, vidim, da kljub tur-
bolentnosti, lahko mirno zaključimo to leto. Se 
v decembru poveselimo, podružimo, spočije-
mo in umirimo misli. Se zahvalimo za vse kar 
smo doživeli v tem letu, dobrega in grenkega, 
saj je v vsaki stvari kaj dobrega, le pogledati 
ga je treba iz drugega zornega kota, se mogoče 
kaj naučiti ali spremeniti. Tako da, vsem vam 
najlepša hvala, da ste nam sledili, sodelovali in 
se tudi poveselili. Trenutno smo tu kjer smo, 
naprej gremo z optimizmom, vizijo, srčnostjo 
in sodelovanjem. Naj bodo prazniki prečudo-
viti kar se le da, objemite osebo poleg sebe, 
se ji zahvalite, že samo zato ker je poleg vas, 
skupaj se poveselite in si privoščite nekaj, kar 
vam pogreje srce v teh mrzlih dneh. Kaj vse bo 
drugo leto, bomo razmišljali, ko pridemo do tja, 
trenutno pa se prepustimo mesecu decembru, 
praznikom, druženju in veselju. 
Vsem vam želim obilo razumevanja, topline in 
sodelovanja, vse drugo pride samo od sebe. 

RISE



VRTEC LITIJA
ZAKLJUčNO SREčANJE 
PARTNERJEV ERASMUS  

PROJEKTA V ITALIJI
V okviru Erasmus+ projekta z 
naslovom L.I.F.E. Love! Improve! 
Feel! Educate! smo s partnerji iz 
Španije, Češke in Italije izvedli 
še zadnjo učno mobilnost stro-
kovnih delavcev, in sicer v mes-

tu Vasto v osrednji Italiji. Tri strokovne delavke 
Vrtca Litija smo tako obiskale največji šolski in-
štitut za otroke do 11 let v regiji Abruzzo – šol-
ski okoliš “Nuova Direzione Didattica Vasto”, 
sestavljen iz štirih osnovnih šol, ki jih obiskuje 
700 otrok starosti od 6 do 11 let, in šestih vrt-
cev, ki jih obiskuje 400 otrok, starih od 3 do 6 
let, vse skupaj torej 1100 otrok. Osrednji na-
men mobilnosti je bila izmenjava dobrih praks 
na področju razvijanja socialno-emocionalnih 
veščin preko gibanja, gostitelji pa so nam v 
štirih dnevih prikazali tudi številne druge dejav-
nosti v povezavi s čustveno-socialnim opolno-
močenjem otrok. 

V okviru njihovih projektnih aktivnosti na pod-
ročju trajnostnega razvoja in spoštovanja nara-
ve so nas vključili v festival praznovanja dreves, 
t.i. »Tree festival«, nam prikazali delavnico na 
temo oblikovanja z glino, tehnološko in glasbe-
ne delavnice (telo kot lastni instrument, igranje 
na flavto), delavnico robotike preko gibanja. 
Ogledali smo si oddelke vrtcev in učilnic, hkrati 
pa so nas gostitelji popeljali tudi na nekaj kul-
turno znamenitih krajev v mestu Vasto (mest-
no hišo, palačo D’Avalos). Sprehodili smo se 
skozi naravni rezervat Punta Aderci, ki je znan 
tudi kot wellnes za dobro počutje v naravi in 
omogoča povezovanje z naravo, sprostitev in 
vzpostavljanje ravnovesja. Kljub nekoliko slab-
še opremljenim igralnicam in igralnim zunanjim 
površinam v italijanskih vrtcih smo udeležen-
ke poleg strokovnih vsebin začutile italijansko 
sproščenost, prijaznost zaposlenih in dobro 
počutje otrok. 
Tekom mobilnosti v Italiji kot tudi celotnega 
projekta smo tako udeleženci pridobili števil-

na nova znanja in gradiva na področju social-
no-čustvenega učenja otrok, ki jih z veseljem 
vnašamo v svoje delo z otroki in širimo med 
sodelavci. V okviru projekta smo poleg strokov-
nih kompetenc pridobili številne druge veščine 
ter razvili prijateljstva s tujimi organizacijami 
na področju predšolske vzgoje, kar nam bom 
zagotovo v pomoč pri razvijanju novih Erasmus 
projektov. Katja HRASTAR Belšak, koordinatorica

STRMA POT, KI PELJE 
VSEPOVSOD

Vsako leto, si na ravni vrtca zadamo nekaj pred-
nostnih nalog. To so teme na katerih delamo ak-
tivno in bolj poglobljeno. Ena teh je v letošnjem 
letu tudi »Gozd kot spodbudno učno okolje.«
Zavedamo se pomembnosti narave za otrokov 
celosten razvoj. Dejavnosti v naravi/gozdu kre-
pijo otrokovo zdravje, pripomorejo k razvoju 
otrokovega nevrološkega sistema, spodbujajo 
razvoj razmišljanja, raziskovanja. Pripomorejo k 
razvoju proste igre in med vrstniških odnosov.
Dejavnosti, ki jih izvajamo v igralnicah, bomo 
pogosteje skušali prenesti v bližnje gozdno 
okolje. Otrokom želimo ponuditi veliko več na-
ravnih materialov, preko katerih se bodo lahko 
učili. S tem želimo otrokom približati naravo in 
jih globje povezati z bivanjem v naravi.
Enota Medvedek je začela z raziskovanjem 
poti, ki vodijo po Svibnu, naš mali projekt smo 
poimenovali »Strma pot, ki pelje vsepovsod«
V projekt smo vključili tudi upokojeno vzgo-
jiteljico Mojco Vedernjak. Skupine otrok je 
popeljala preko različnih poti, z zanimivim po-
imenovanjem, po katerih so otroci vrtca že v 
preteklosti ho-
dili na spreho-
de. Vsaka pot 
ima tudi svoje 
ime, npr; list-
kova pot, meh-
ka pot … Naša 
želja je, da jih 
v tem letu tudi 
označimo. S tem želimo gozdne sprehode pri-
bližati otrokom, slediti njihovim željam po izbiri 
poti in stezic ter jih hkrati spodbuditi, da se tudi 
v popoldanskem času skupaj s starši odpravijo 
na sprehode.
Ena izmed dejavnosti, ki pa jo bomo v leto-
šnjem letu izvedli v skupini Žabic pa je gozdna 
zabava ob praznovanju rojstnih dni otrok. Z 
otroki, ki so rojeni v določenem letnem času, 
pripravimo tematsko gozdno zabavo vezano na 
letni čas. Zabava vključuje igro v gozdu, gozdno 
pojedino, gozdno rajanje. Za gozdno zabavo je 
poskrbljeno  Špela KRANJC

COUNTRY PLESNA SKUPINA b & b
Leto obrača zadnje liste na naših koledarjih, 
Country plesna skupina B & B, ki uspešno 
deluje pod okriljem MDI Litija in Šmartno pri 
Litiji pa že dela inventuro leta, ter plane za 
prihajajoče leto. Skupina je v zadnjih mese-
cih imela kar nekaj nastopov izven lokalnih 
meja. V septembru smo gostovali na Blatu, občina Trebnje 
na festivalu Lesena čipka. V oktobru so nas gostili v občini 
Turnišče na Ferenčevem senju, ter občini Dol pri Ljubljani na 
jesenskem sejmu Pozdrav jeseni. V novembru smo bili del za-
ključnega programa Razhodnja na Čatežu, ob pohodu od Liti-
je do Čateža ponovno v občini Trebnje, ter bili humanitarni na 
dobrodelnem nastopu v sosednji občini Šmartno pri Litiji, kjer 
smo skupaj z ŽP Laz ter Slovenskim oktetom zbirali sredstva 
za defibrilator KS Vintarjevec. Izjemno smo veseli, da smo 
opaženi tudi izven svojega lokalnega okolja.

Kar lepo število nastopov je za nami, in želimo si, da bi teh bilo še več. Verjamem, da bo k temu 
pripomoglo tudi naše povabilo, saj s pričetkom leta 2023 v okviru društva MDI pripravljamo začet-
ni tečaj Country plesa. Dobrodošla tako starejša, kot mlajša generacija, leta niso ovira, saj bomo 
kandidate razdelili v dve skupini. Tečaj bo potekal vsak četrtek ob 18.uri v dvorani MDI Litija, 
Parmova ulica 7. Začetek in predstavitev country plesa bo 5.1.2023 ob 18. uri. Vse dodatne infor-

macije pa najdete na FB strani 
Country Chicas – začetni tečaj z 
Eriko v Litiji, ter na GSM številki 
031 338 866. Prisrčno vabljeni 
vsi, ki vas tovrstni ples veseli, 
a zanj nikoli niste zbrali dovolj 
poguma. 
Ob tej priložnost se iz srca za-
hvaljujem vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali, da je naše 
delovanje uspešnejše: Občina 
Litija, Poslovnost d.o.o. Litija, 
Nesta d.o.o. in Foto studio Litija 
Marjanca Žužić s.p.
In na koncu sledi še naše vošči-
lo vsem občanom in vsem, ki 
nam sledite tako ali drugače, 
da bi bilo leto, ki prihaja prijaz-
no do vseh. Želimo, da v tem 
hitrem času najdete čas zase 
in svoje najdražje. Želimo, da 
znate prisluhniti sebi in oko-
lici. Želimo, da imate srce. In 
nenazadnje, želimo zvrhan koš 
zdravja, saj si edino z njim lah-
ko začrtamo pot v prihodnost. 
Srečno vsem!

Tatjana PRIMC
MDI Litija in Šmartno pri Litiji

NEPREMIČNINE V OBČINI LITIJA

POSREDOVANJE PRI PRODAJI  
IN NAKUPU NEPREMIČNIN

Vsem strankam se zahvaljujemo  
za izkazano zaupanje  
v iztekajočem letu,  
v novem pa vam želimo sreče, 
zdravja in polno uspehov.
Obenem pa vabimo vse, ki menite, da 
bi vam lahko kakorkoli pomagali na 
področju nepremičnin, da nas obiščete 
v času uradnih ur: pon.– pet.:  
od 8.00 do 12.00, ob sredah pa tudi od 
14.00 do 18.00 ali pa nas pokličete.

www.nesta.si
Cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija

e-mail: info@nesta.si   m: 041 733 669

POLšNIšKI ODER  
Z VELIKO TALENTI

Po daljšem premoru je 25. no-
vembra 2022 zopet v velikem 
številu oživel polšniški oder. K 
oblikovanju dogodka smo povabili 
polšniške talente, instrumenta-
liste, plesalce, pevce, igralce in 

recitatorje in kar 48 se jih je zvrstilo na odru. 
Na klavirju so zaigrale Alja Močilar in Nuša 
Poznajelšek, ki se instrumenta učita šele dva 
meseca in Nuša je zraven tudi zapela, Nika Re-
povš s svojimi prstki zelo ubrano izvablja zvoke 
iz klavirja že dve leti, na sintetizatorju pa se je 
predstavila Zala Poznajelšek. S čelom in kitaro 
sta navdušila Jorik in Rua Kvapil, z ukulelo je 
zapela Tinkara Vozelj, harmoniko sta raztegnila 
Anej Močilar in Anja Bregar. Zumba in ples sta 
za nastop navdušila Aljo Močilar in Lili Pevec, 
katere mentorica je Gloria Jamšek. Gloria je 
osnove naučila tudi plesalki Tinkaro Vozelj in 
Nušo Poznajelšek, ki sta koreografijo sestavili 
kar sami. Velik aplavz so že ob prihodu na oder 
poželi naši otroci iz vrtca. Vzgojiteljice Barbara 
Kunc Rašetarević, Valerija Drolc in Mateja Pe-
zamovski so jih za ta večer spremenile v pri-
kupne čebelice, ki so topile srca gledalcev. Tudi 

šolarji so bili zelo veseli nastopov na velikem 
odru. Učiteljica Katarina Juvan je z učenci prve 
triade pripravili prisrčno igrico Sneguljčica, 
učenci 4. in 5. razreda pa so ob mentorstvu Ide 
Dolar odigrali Rdečo kapico in se naučili tri re-
citacije. Občinstvo so navdušili prav vsi šolarji, 
ki so skupaj z učiteljem Miho Golobom prikazali 
športne talente. 
Prvič se je na našem odru predstavila odlična 
pevka Manja Pižmoht in vsi smo bili navdu-
šeni ob njenem nastopu. Manja pa vodi tudi 
otroško-mladinski cerkveni pevski zborček, ki 
prepeva od začetka oktobra, v tej sestavi pa 
je prvič zapel tudi v dvorani. S hudomušno re-
citacijo se je predstavila pesnica Vida Sladič. 
Ob koncu pa je zapel še Otroški pevski zbor-
ček Polhki z zborovodkinjo Katarino Juvan in k 
sodelovanju so povabili tudi obiskovalce, ki so 
odlično zapeli refren pesmice. Večer sta ubra-
no in profesionalno povezovali srednješolki An-
drijana Nograšek in Mia Vozelj. Veselje mi je 
bilo pisati scenarij in se ukvarjati z organizacijo 
dogodka, saj so vsi nastopajoči že komaj čaka-
li, da bodo lahko nastopili. In prav zaradi tega 
je dogodek tako zelo navdušil gledalce, saj so 
vsi nastopajoči s srcem in predanostjo stopili 
na oder. Brez tehnične ekipe bi bila izvedba do-
godka neizvedljiva in za to smo skrbeli skupaj 
s Tomažem Vozljem, Alešem Vozljem, s Tejčko 
Vozelj, Tanjo Ribič in Mio Vozelj. Srčna hvala 
vsem nastopajočim, katerim kličem: »nasni-
denje ob letu obsorej«. Prav tako hvala vsem 
obiskovalcem, ki ste namenili veliko dolgih 
in iskrenih aplavzov. James Whitcom Riley je 
zapisal: »Zaradi pesmi, ki jo pojemo, in naših 
nasmehov je svet lepši.« Zato v novem letu po-
delimo veliko nasmehov in vse dobro, zdravja 
in sreče v novem letu 2023 vam želimo iz Kul-
turnega društva Pavle Voje Polšnik! 

Mateja SLADIČ Vozelj

NA POLšNIKU IMAMO DRŽAVNE 
PODPRVAKINJE

V soboto, 26. novembra 2022 so se gasilke 
PGD Polšnik udeležile državnega tekmovanja 
v gasilskem kvizu, ki je potekal v Trebnjem. V 
kvizu se tekmovalci pomerijo v praktičnem in 
teoretičnem delu in le ena ekipa je bila boljša 
od naše, vseh ostalih 22 ekip pa so naše tek-
movalke suvereno premagale. Udeležbo so si 
zagotovile že spomladi, z zmagama na občin-
skem in regijskem tekmovanju. PGD Polšnik 
so v kategoriji pripravniki zastopale Andrijana 
Nograšek, Mia Vozelj in Barbara Rozina, katerih 
mentor je Luka Bučar, ki pa se tekmovanja v 
Trebnjem zaradi bolezni ni mogel udeležiti, zato 
ga je odlično nadomeščala Barbara Bučar. Sku-
paj z Aljažem Povšetom in Tjašo Povše so za-
stopali naše društvo in člani PGD ter družine so 
jim ob prihodu do-
mov pripravili vodni 
sprejem s sirenami 
in zdravico. Čestitke 
vsem za ves vložen 
trud, vaje in učenje 
in verjamem, da je 
bila pot do cilja tudi 
zelo pomembna in 
zanimiva, saj se tako 
tkejo prijateljstva in 
nastajajo neprecenl-
jive izkušnje. Če pa ekipe pridejo domov z me-
daljam in pokalom, je pa to samo še pika na i. 
Zelo smo ponosni na vse in želimo, da nas še 
velikokrat tako razveselite. Mateja SLADIČ Vozelj

ADVENTNI IZMENJALNI 
KONCERT

»Ta veseli dan kulture« smo v soboto 3. de-
cembra proslavili ljubitelji kvalitetnega petja. V 
muzeju Lesarius na Veliki Preski pri Polšniku se 
je v božično novoletnem vzdušju odvijal pevski 
večer. Pevci moškega pevskega zbora Polšnik 
so z uvodnimi pesmimi pripravili presenečenje 
gostjam. S svojo pevsko šolo so bile med nami 
solopevke glasbene šole Alenke Gotar.
V imenu Kulturnega društva Pavle Voje se je 
izjemni učiteljici in znani vsestranski pevki za 
njeno dosedanje delo in učenje mladih pevcev, 
zahvalil gostitelj Jože Kos in ji podaril knjigo 
Ko Polšnik se v čas ujame. Povezovanje in or-
ganizacijo je prevzela Petra Kos, ki je skupaj 
s svojo profesorico Alenko zapela tradicional-
no pesem Sveta noč. Praznično vzdušje se je 
nadaljevalo z odličnimi solistkami, ki so nas 
popeljale skozi skladbe različnih žanrov. Na 
koncertu se je predstavila tudi učenka Este-
ra Stojko, ki je izvedla svojo avtorsko skladbo  
V tebi zmorem vse, s katero je zmagala na med-
narodnem festivalu Svjetlost dolazi, ki se je  
letos odvijal v Zadru na Hrvaškem.

Za zaključek je potrebno povedati, da so uči-
telji, mentorji, trenerji res pomemben del, v 
kolikor želimo tudi na pevskem področju ime-
ti kvalitetne izvajalce. Hvala še enkrat gostji 
Alenki Gotar in Žigi Toriju, zborovodji Moške-
ga pevskega zbora za odlično opravljeno delo. 
Prav tako pa tudi organizatorkam Petri Kos iz 
Muzeja Lesarius in Tanji Ribič, predsednici Kul-
turnega društva Pavle Voje Polšnik ter družini 
Kos za podporo. Špela PAVLIČ Kos
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Otroško mladinski cerkveni zbor, vodi Manja Pižmoht

Pevska šola Alenke Gotar in MoPZ Polšnik
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ŽUPANI PODPISALI TUDI ZAVEZE 
Kandidati za župane osrednjeslovenske regije, med katerimi so 
tudi nekateri aktualni župani, so podpisali zaveze, s katerimi bolj 
na široko odpirajo vrata za sodelovanje s civilno družbenimi orga-
nizacijami v njihovi občini. Na dogodku v sklopu Šole za župane, ki 
jo po vsej Sloveniji izvaja 12 regijskih stičišč, v osrednjeslovenski 

pa ga je organiziralo Stičišče Središče, so kandidati povedali, kako po njihovem izgleda občanom 
prijazna občina. 
Občanom prijazna občina je po mnenju udeleženih občina, kjer ljudje aktivno ustvarjajo, opravlja-
jo delovna mesta in kraj, kjer bivajo – zanje le ta ne pomeni zgolj spalnega naselja. Lokalne sku-
pnosti morajo po njihovem mnenju znova postati skupnosti, kjer se ljudje poznajo in sodelujejo, 
kar se žal prevečkrat izgublja. Opozorili so na dejstvo, da zakonodaja pogosto ne dohaja realnega 
življenja, zato si bodo prizadevali državo opozarjati tudi na tovrstne nedoslednosti. V svojih obči-
nah si želijo participacije občanov, ti pa možnosti, da predloge za višanje kvalitete življenja izra-

zijo skozi mehanizem participativnega proračuna. Kandidati 
vabijo občane k spremljanju njihovega dela tudi na način, da 
se udeležujejo sej občinskega sveta, ki morajo biti javne. Prav 
tako si udeleženi želijo medobčinskega povezovanja zlasti na 
skupnih področjih, ki se tičejo širšega območja. Poudarili so 
tudi, da je kultura izjemnega pomena, a ob enem tudi velik 
strošek, katerega breme bi si morali bolj deliti z državo. Pri-
manjkuje pa tudi prostorov za mlade in za druge nevladne or-
ganizacije. Društva in podobne organizacije pa so prepoznali 

kot tiste, ki takoj in neposredno rešujejo ključne probleme ljudi, zato jih je potrebno podpirati. 
Med 18 udeleženimi kandidati za župane so nekateri že podpisali tudi zaveze, s katerimi še bolj na 
široko odpirajo vrata za sodelovanje s civilno družbo. Zaveze so dostopne na spletni strani Stiči-
šča Središče https://sticisce-sredisce.si/zaveze-za-zupane-2022/. Zavezujejo se k aktivnostim, 
ki izboljšujejo položaj društev in drugih organizacij, s tem, da so razpisi objavljeni pravočasno, da 
so omogočena predplačila in pavšali, da NVO postajajo relevantni partnerji tudi pri pomembnih 
odločitvah in da v svoje občine uvedejo mehanizem participativnega proračuna.
Predstavniki sodelujočih društev in podobnih organizacij so bili veseli priložnosti za konstruktivno 
izmenjavo mnenj, močno pa je odmeval tudi apel predstavnice društva upokojencev: »Predvsem 
si želimo dejanja, ne zgolj lepih besed«.  Alenka BLAZINŠEK Domenis

NOVOLETNO SREčANJE DRUšTVA SOŽITJE  
LITIJA IN šMARTNO

V torek, 6. decembra 2022, ob 17.00 uri, je bilo izvede-
no nepozabno srečanje Društva Sožitje Litija in Šmartno. 
Člani društva, sorodniki, prostovoljci, pedagoški delavci 
Osnovne šole Litija in drugi prijatelji so napolnili Gostilno 
Kovač, v Litiji. Z obiskom in nagovorom jih je razveselil 

predsednik Mestne skupnosti Litija 
Boris Doblekar.
Za glasbo in ozvočenje sta poskrbela 
Marko in Jan Krebs. Na harmoniko je 
čudovito zaigral Dušan Poglajen. 
Največja atrakcija je bil plesni nastop 
Mc Donalds, ki sta ga izvedli Ala Cve-
težar in Pia Štrus, članici NLP-ja, pod 
mentorstvom Katjuše Premk. K plesu 
sta povabili tudi prisotne in skupaj z 
njima so zaplesali.
Veliko veselje pa je vsem zbranim pri-
nesel Miklavž, ki je s seboj pripeljal tudi dva angelčka. Vsi člani društva so prejeli nahrbtnike z 
dobrotami in higienskimi pripomočki. Nato so si lah-
ko izbrali še plišasto igračo. Vsaka družina je dobila 
koledar. 
Sledila je dobra večerja, ples in prijeten klepet. Naj-
večjo zabavo je prineslo ozvočenje in mikrofoni, ki 
so bili ves čas zasedeni. Na njih so se menjavali pev-
ci in harmonikarji.
Prisotni so lahko kupili voščilnice na stojnici OŠ Liti-
ja. Zanimiva je bila tudi stojnica Joga za Face. Na njej 
so člani projektne skupine predstavili projekt Joga za 
Face 2, z aromaterapijo. Predstavili so jim zloženko 
in jim zmasirali roke z aromatičnimi olji.
Nepozaben večer jim bo ostal v srcih predvsem po 
srečnih nasmehih in iskricah v očeh.

Člani društva želijo v letu 2023 vsem  
ljudem veliko trenutkov sreče.

Marjeta MLAKAR-Agrež

DOM TISJE

ODKRIJMO POTENCIAL SREbRNE EKONOMIJE 
Vsak dan smo soočeni z velikim številom infor-
macij, ki na tak ali drugačen način krojijo našo 
realnost. Kljub temu, da živimo v obilju znanja, 
dosegljivega iz številnih virov, smo postavljeni pred večen izziv, kako znanje, izku-
šnje, kompetence, ki jih pridobivamo skozi delovno obdobje, uspešno prenesti na 

druge. Izčrpen vir znanja so starejši, ki so v današnji informacijski družbi, družbi znanja, mnogo-
krat spregledani. Koncept vseživljenjskega učenja predstavlja trden most med pridobivanjem zna-
nja in njegov uspešen prenos med generacijami. 
Zato nas posebej veseli, da z IC Geoss sodelu-
jemo pri Erasmus + projekt UPSELL - Krepitev 
potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem 
učenju. S sodelovanjem v projektu si želimo okre-
piti izmenjavo znanj, veščin in sposobnosti naših 
zaposlenih in stanovalcev, raziskati sodobne nači-
ne podaje informacij vsem, ki se aktivno vključu-
jejo v delo in življenje našega doma. Ključen cilj 
pa je povezati lokalno skupnost v ozaveščanju o 
težavah, s katerimi se sooča starejša generacija 
in možnosti premagovanja izzivov s prenosom 
kompetenc. V projekt so vključeni tudi partnerji iz Litve, QKilpos in Pasaulis senjorams. Projekt je 
financiran s strani Evropske unije, v okviru projekta Erasmus +. 
Na srečanju s partnerji projekta v Litvi smo predstavili življenje in delo v Domu Tisje, ter oblikovali 
strukturo aktivnosti, s katerimi bomo starejšim predstavili vseživljenjsko učenje in jih povabili 
k prenosu znanja in veščin mlajši generaciji. Z aktivnostmi želimo ozaveščati o dostopnosti do 
zdravega življenjskega sloga starejših ter promocijo medgeneracijskega sodelovanja. 
Koncept vseživljenjskega učenja predstavlja notranjo motiviranost do pridobivanja znanja, tako 
v profesionalnem, kot v zasebnem življenju. S tem povezan osebni razvoj je v naši družbi podprt 
na številne načine. Kljub temu je potrebno neprestano omogočati najranljivejšim članom naše 
družbe možnosti razvijanja in prenos osvojenega znanja.  Romana VOLIČ Vukadin

PREDLAgAJTE KANDIDATE, ORgANIZACIJE IN PROJEKTE  
ZA PRIDObITEV NAZIVOV V OKVIRU NATEčAJA 

PROSTOVOLJEC ZASAVSKE REgIJE 2022 
Objavljen je javni natečaj prostovoljec zasavske 
regije 2022 za izbor najzaslužnejših prostovoljk in 
prostovoljcev, prostovoljskih organizacij ter prosto-
voljskih projektov iz zasavske regije. Vabljeni, da do 
5. 1. 2023 predlagate kandidate, organizacije in pro-
jekte in tako izpostavite njihovo delo in prizadevanja 
v lokalnem okolju. 
Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in 
podpreti prostovoljske aktivnosti ter razširjati solidarno-

stne vrednote v zasavski regiji. V okviru letošnjega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022 
bodo podeljeni štirje nazivi Prostovoljec zasavske regije 2022 posameznicam in posameznikom 
po posameznih občinah (Litija, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Trbovlje), en naziv Prostovoljska orga-
nizacija zasavske regije 2022 najbolj zaslužni prostovoljski organizaciji iz zasavske regije in en 
naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 uspešnemu prostovoljskemu projektu, programu 
oziroma akciji iz regije.
V prvi fazi javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2022 poteka zbiranje predlogov, ki jih 
lahko oddate do 5. 1. 2023 z elektronskim obrazcem, ki ga najdete na spletni strani www.con-
sulta.si. Sledilo bo javno glasovanje od 12. 1. 2023 do 25. 1. 2023 in razglasitev prejemnikov 
nazivov na prireditvi, ki bo potekala v torek, 31. 1. 2023, ob 17. uri, v Kulturnem centru Litija.
Prejemnik naziva v letu 2021
Lani je naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 iz občine Litija prejel Mijo Levačič, ki deluje v Dru-
štvu Žarek upanja kot prostovoljec že od leta 2001 in nudi pomoč osebam s težavami zaradi pitja 
alkohola in zasvojenosti. 
Več informacij o natečaju Prostovoljec zasavske regije 2022 dobite na spletni strani Regionalnega 
centra NVO www.consulta.si, e-pošti: info@consulta.si ali številki 059 927 619.

Z DEDIščINO RASTEMO IN SE bOgATIMO
Sveže nedeljsko jutro, 6. novembra 2022 je vrh Primskove gore obsijalo sonce 
in obiskovalce navdalo s prešerno voljo in dobrimi obeti, saj jih je v Miklavževi 
dvorani Etnološko društvo Jurija Humarja zbralo na prisrčni predstavitvi 2. zvezka 
rastoče knjige z naslovom »Z dediščino rastemo in se bogatimo«.
Častitljivim sopotnikom in rojakom Rastoče knjige so dodali tri nove osebe, gra-
dnike rastoče knjige. Ti so:
Msgr JOŽE HAUPTMAN, nekdanji primskovški dušni pastir, ki je za Primskovo in 

njegove prebivalce velikodušno odprl srce in jim podal roke. Z svojo zavzetostjo, gorečnostjo ter 
širjenjem zavesti za ohranjanje kulturne dediščine je gospod Hauptman Primskovo prav povzdignil.
Dr. RUDI KOVAČIČ, stomatolog, Poličarjev Rudi, rojen v vasi Sevno 
na Primskovem. Čeprav ga je pot popeljala v svet, je s svojimi rojaki 
ohranil živ in neprekinjen odnos. Ostal je ponosen na svoj rojstni 
kraj, ljudem pa vedno preprost in prijazen in dostopen in tako zau-
panja vreden človek in zdravnik.
JANEZ ZEMLJARIČ, slovenski pravnik in politik, ki je svoj drugi dom 
občutil na Primskovem in ki si je prizadeval, da se je kraj začel 
razvijati v smislu modernejše infrastrukturne mreže. S svojim de-
lovanjem in povezovanjem je zapustil na Primskovem pomemben 
pečat. Kraj je postal prepoznaven in odprt.
V drugem delu knjižice, za katero je vsebino zbrala in uredila Marin-
ka Vidgaj, je predstavljena t.i. nesnovna kulturna dediščina: rituali, 
običaji in druženja, ki na Primskovem oplemenitijo celotno kole-
darsko leto in ki so povezovalni tako za domačine kot obiskovalce.
Širitev rastoče knjige Primskovo je nastajala v sodelovanju in ob 
spodbudah Knjižnice Litija.
Slovesnost so s svojim nastopom obogatili učenci podružnične 
šole Primskovo, vokalna ženska skupina Gartrožce in pevci s Polšnika z umetniškim vodjem Žigo 
Torijem.
Med občinstvom so bili naj-
številčnejši domači krajani, 
ki jih projekt Rastoča knjiga 
Primskovo medgeneracijsko 
povezuje, trud in izjemnost 
projekta pa so z obiskom 
počastili tudi cenjeni gostje: 
akademika dr. Boštjan Žekš in 
dr. Miha Japelj, dr. Janez Ga-
brijelčič, župan občine Šmar-
tno pri Litiji g. Rajko Meserko, 
podžupan g. Janez Tomažič, 
župnik Marko Mohor Stegnar, 
msgr. Jože Hauptman in dr. 
Rudi Kovačič.
Prijeten in povezovalen do-
godek primskovški gostitelji 
vedno sklenejo s prisrčno 
pogostitvijo, kjer praznične 
občutke budijo s posebno 
pozornostjo pripravljene do-
mače kulinarične dobrote, 
ki jih zabeli domača rujna 
kapljica, ki jo na Primskovem 
požlahtnita tako sonce kot 
skrb pridnih rok...

Marinka VIDGAJ  
in Helena SELAN

ETNOLOŠKO DRUŠTVO JURIJA HUMARJA - Primskovo na Dolenjskem

PONED. 9.1.2023, ob 16.uri
ZAhVALA gASILCEM PgD KRESNICE

V soboto dne, 10.12.2022, se je v popoldanskih urah ob poležavanju 
in gledanju televizije, zaslišal močan tresk (potres). Z ženo sva se 
prestrašeno spogledala, ob pogledu skozi okno pa zagledala dva 
podrta hrasta na strehi pomožnega objekta.
Šokirana sva poklicala pomoč na 112 in kaj kmalu so se na dvorišče 
pripeljali kresniški gasilci. Pričeli so z žaganjem in odstranjevanjem 
vejevja, pri težjih deblih pa je na pomoč priskočil dobri prijatelj (tudi 
gasilec) s traktorjem in gozdarskim vitlom. Po odstranitvi vejevja, 
so gasilci s folijo pokrili poškodovano streho in preprečili nadaljnje 
zamakanje objekta.
Najlepša hvala vsem gasilcem PGD Kresnice, ki so svoj prosti 
čas namenili pomoči in poskrbeli, da so nam v tem deževnem in 
hladnem vremenu pričarali žarek sonca.

Hvaležna družina Tehovnik

Foto: Žiga Felkl



DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZgODILO SE JE 
PRIJETEN gLASbENI VEčER 

V KULTURNEM CENTRU LITIJA
Sreda, 16. november, je bil turoben in deževen, 
česar pa v polni dvorani Kulturnega centra ni 
bilo čutiti. Prav nasprotno. Vzdušje je bilo pri-
jetno, sproščeno in prav vsi smo se ob lepih 
melodijah citrarjev in ubranem petju mešanega 
zbora DU Litija, prav lepo počutili.

Ta večer sta namreč združila moči citrarski orkester Srebrne 
strune in Mešani pevski zbor in pripravila JESENSKI KONCERT 
ob sproščeni vezni besedi Milke Rogelj. 
Najprej je oder pripadal citrarjem, ki so v zadnjem letu doživeli 
velik osip, vendar se njihova umetniški vodja Anita Veršec ni 
predala. Vztrajala je s skupino najprizadevnejših in poklicala na 
pomoč še nekaj citrark iz skupine Notice, ki z našimi citrarji 
sodelujejo že vrsto let. Na veselje vseh nas so zvoki citer znova 
zazveneli ob izbranih narodno zabavnih napevih, ki sta jih z lepi-
mi besedili dopolnjevala še pevca, Beti in Janez Prašnikar.
V drugem delu koncerta so prišli na oder pevci in najprej prese-
netili s svojo številčnostjo. Zborovodkinji Marjani Kolar je uspelo 
v zadnjem letu privabiti kar nekaj novih pevcev, naštudirali so 
nov program, navdušili z ubranim petjem in bili nagrajeni z moč-
nim aplavzom.

Najlepši pa so na podobnih koncertih zaključki in tudi tokrat 
je bilo tako. Voditeljica je na oder povabila vse nastopajoče. 
Citrarji so prišli brez citer in se pridružili pevcem, razen violini-
sta Petra Napreta, kitarista Petra Pirca in harmonikarja Dušana 
Kotarja, ki so pripomogli, da je ena najlepših Avsenikovih skladb 
„Slovenija, od kod lepote tvoje“ zadonela še lepše in izvirnejše.
In ko se predajaš lepi melodiji in resničnemu besedilu, se nehote

NA ZALOGI TUDI: OpeL Calibra 2.0i 16V certifikat, letnik 1992, prev. 401344 km, teh. pregl. 
11/2023, 110 kW (150 KM), 1998 ccm, bencinski motor, ročni menj. (5 pr.), coupe, 3 vrata, bela 
barva, cena 2.500,00 €;  ReNAULT Scenic Blue dCi 120 LeD Keyless pDC spredaj in zadaj, 
letnik 2019, prev. 132643 km, teh. pregl. 9/2023, 88 kW (120 KM), 1749 ccm, diesel motor,  
5 vrat, ročni menjalnik (6 pr.), temno siva kov. barva, cena 14.880,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

CITROeN C3 Feel pureTech 82 S S NAVI 
modra streha Let nik: 2019, prev. 95021 km, teh. 
pregl. 6/2023, 61 kW (83 KM), 1199 ccm, bencinski 
motor, ročni menj. (5 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

10.980,00 EUR

OpeL Astra 1.6 CDTI 81KW eCOTeC S S 
eNJOY ST  Let nik: 2018, prev. 137581 km, 81 kW 
(110 KM), 1598 ccm, diesel motor, ročni men j. (6 
pr.), karavan, 5 vrat, srebrna kov. barva, KLIMA.

11.880,00 EUR
ReNAULT Clio energy dCi 75 NAVI 
LeD Let nik: 2018, prev. 109682 km, 55 kW 
(75 KM), 1461 ccm, diesel motor, ročni me-
njalnik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

8.980,00 EUR

peUGeOT 308 1.5 BLUeHDI 100 STT NAVI 
Let nik: 2018, prev. 114026 km, 73 kW (99 
KM), 1499 ccm, diesel motor, ročni menjalnik 
(6 pr.), 5 vrat, kombilimuzina, bela barva, KLIMA.

12.380,00 EUR

BMW serija 2 Coupe: 218d Coupé M per-
formance  Let nik: 2016, prev. 120360 km, 110 kW 
(150 KM), 1995 ccm, diesel motor, ročni menjalnik 
(6 pr.), 2 vrati, temno siva kov. barva, KLIMA.

19.800,00 EUR
BMW serija 1 Coupe: 118d  Let nik: 2012, 
prev. 183185 km, teh. pregl. 7/2023, 105 kW 
(143 KM), 1995 ccm, diesel motor, ročni menjal-
nik (6 pr.), 2 vrati, temno modra kov. barva, KLIMA.

9.460,00 EUR

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

ObISK PRAVLJIčARKE VIDE 
LUKAč V ŽUPNIJI KRESNICE

Gospa Vida Lukač je v našem župnišču pripra-
vila gledališko predstavo za mlajše veroučence. 
Pravljice, ki jih pripoveduje so njeno avtorsko 
delo, prav tako ilustracije.
Vidine pravljice se odigrajo na odru gledališča 
kamišibaj. Beseda kamišibaj izvira iz japonskih 
besed kami, kar pomeni papir in šibaj besede 
za gledališče. Kamišibaj je oblika pripovedova-
nja zgodb ob slikah. V obliki kot ga poznamo 
danes se je pojavil okoli leta 1929 na Japon-
skem, njegove korenine pa segajo še dlje v pre-
teklost v budistične templje, kjer so menihi s 
pomočjo slik pripovedovali svete zgodbe.

Vidina pravljica se dogaja na Miklavžev večer, 
govori o toplini ljubezni in pomoči drug druge-
mu, kar ni presenečenje, saj je Vida po izobraz-
bi diplomirana medicinska sestra. Po predstavi 
so otroci hiteli pripovedovati svoje izkušnje z 
raznimi poškodbami, ki so se jim ali njihovim 
bližnjim zgodile v življenju.
Kamišibaj gledališče je doseglo svoj namen, 
namesto digitalizacije in brezosebnega strme-
nja v raznorazne ekrane, smo se v prijetnem 
klepetu nasmejali in preko zgodbe povezali 
med seboj. Leonida RAZPOTNIK

K L A P A  K L A P A  Š U F I TŠ U F I T
ŠPORTNA DVORANA
ZAGORJE OB SAVI

11. FEBRUAR11. FEBRUAR
OB 18:00OB 18:00

Dan ljubezni
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nadaljevali. Medtem 
pa bomo pridno va-
dili in spoznavali 
različne aplikacije.
Pridružite se nam 
ob četrtkih ob 10. 
uri v prostorih dru-
štva. Vabljeni tudi 
začetniki!

Vida VUKOVIČ

zaveš, da smo lahko hvaležni usodi, da živimo na tako lepem 
koščku sveta in da so vse razprtije med nami nepotrebne in ne-
pomembne. Predvsem pa smo bili ta večer hvaležni umetniški 
vodji Aniti Veršec in zborovodkinji Marjani Kolar, da sta s svojim 
znanjem, optimizmom in neverjetno voljo pripravili tako glasbe-
no poln in čustven večer, ki je polepšal turoben jesenski dan. V 
imenu obiskovalcev in v svojem imenu, HVALA!  Iva SLABE

PLANINSKO POHODNIŠKA SEKCIJA je svoja dva zad-
nja pohoda v tem letu pripravila v mesecu novembru. Najprej 
smo se v organizaciji ani Majcen odpravili na Moravška pot, 
ki je v celoti dolga kar 56 km, mi pa smo prehodili dobrih 10 
km z vodičem, vodjem planinske sekcije DU Moravče, Štefanom 
Korošcem. Pot nas je vodila najprej po položni trasi, nato pa 
se je začel vzpon proti razgledni točki pri cerkvici Svetega Mo-
horja. Od tod so se nam nudili lepi razgledi na Limbarsko goro, 
Veliki Vrh, Murovco, Zasavsko goro, Slivno, celo na Kamniško 
Savinske Alpe in Kum. Mimo Gradiškega jezera smo naš pohod 
zaključili v Krašcah, kjer smo se v gostilni Pr“ Frfrav okrepčali s 
toplim obrokom in kjer nas je čakal avtobus.
Na zadnji pohod smo se člani pohodniške sekcije DU Litija, v 
organizaciji Marjane Sladič, tokrat odpravili v okolico Škocja-
na na Dolenjskem, na Mlinarjevo pot, ki poteka po zaselkih v 
okolici Bučke, poimenovane tudi »pušl`c Dolenjske.Na najvišji 
točki Bučke, na nadmorski višini 304 m, stoji župnijska cerkev 
sv. Matije, ki daje značilen pečat bučenski veduti, nekaj metrov 
nižje pa cerkev sv. Martina. Zaradi megle smo bili za razglede 
prikrajšani
Na začetku poti nas je pričakal zvonček želja z opisom poti, 
nato pa smo se spustili v dolino potoka Čolnišček, na katerem 
je svojčas delovalo kar devet mlinov, o čemer pričajo njihovi 
ostanki, nato pa smo se znova povzpeli na izhodiščno točko, do 
župnijske cerkve na Bučki. Tu sta nam prijazna ključar in župnik 
omogočila ogled cerkve in povedala nekaj zanimivosti o cerkvi 
in naselju Bučka.
Za zaključek pohoda smo se odpeljali nazaj v Škocjan, kjer smo 
se okrepčali in nekoliko odpočili. Pred odhodom pa smo se se-
znanili še z rojakoma iz Škocjana, misijonarjem ob Belem Nilu, 
Ignacijem Knobleharjem in slovničarjem Franom Metelkom.
Pohodniški plan za leto 2022 je izpolnjen. Pripravlja se nov pro-
gram in želimo si, da se nam v letu 2023 pridružite tudi novi 
pohodniki. Zapisali Ani MAJCEN in Marjana SLADIČ

AKTUALNO 
UPORAbA PAMETNEgA TELEFONA

V DU Litija nadaljujemo z usposabljanjem uporabe 
pametnih telefonov. Srečujemo se vsak četrtek; po-
leg tega smo sredi novembra organizirali tudi triurno 
usposabljanje s Simbiozo Genesis, socialno podje-
tje, ki redno izvaja izobraževanja na svojem sedežu, 
pa tudi po vsej Sloveniji.
Uspelo se nam je uvrstiti v projekt ZDUS-a, ki je 
pripravil vrsto izobra-
ževanj po nekaterih 
občinah. Mi smo 
se odločili za temo 
Gmail-a, saj je eden 
od naših ciljev tudi 
redna uporaba elek-
tronske pošte, da se 
bomo na primer pre-
ko e-maila lahko na-
ročali pri zdravniku. 
Predavatelj nas je 
navdušil in bomo so-
delovanje s Simbiozo Predavatelj gospod Gorazd Garafol
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OBčiNa LiTija
Občinska volilna komisija
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20-odl. US) je Občinska volilna 
komisija Občine Litija na svoji seji z dne 25.11.2022 ugotovila izid glasovanja za župana 
občine Litija na rednih lokalnih volitvah 2022, ki so bile dne 20. novembra 2022 in sprejela

pOrOčiLO O iZiDU reDNiH LOKaLNiH vOLiTev  
DNE 20. NOVEMBER 2022 V OBčiNi LiTija

Skupni rezultat udeležbe: 
Skupno število volivcev z območja občine: 12.616
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.026
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 6.026
Odstotek udeležbe v občini: 47,76 %

1. vOLiTve ŽUpaNa
Izid skupnega rezultata glasovanja za župana v Občini Litija je bil sledeč: 

Zap. 
št. Kandidat predlagatelj Št.  

glasov
Odstotek  

glasov
1. FraNC rOKaveC SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3.197 53,46%
2. IZTOK IZLAKAR GIBANJE SVOBODA 1.226 20,50%

3. BORIS DOBLEKAR SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
STRANKA 1.066 17,83%

4. BORIS BEVC NOva SLOveNija – KrŠčaNSKi 
DEMOKRATI 275 4,60%

5. Kaja MLaKar aGreŽ LEVICA 216 3,61% 

Za župana Občine Litija je bil na rednih volitvah dne 20. novembra 2022 izvoljen: 
Franc rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja jevnica 12, 1281 Kresnice. 

2. vOLiTve čLaNOv OBčiNSKeGa SveTa OBčiNe LiTija
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov: 

VOLILNA ENOTA 1

Mesto ime liste/predlagatelj Št.  
glasov

Odstotek 
glasov

Št.  
mandatov

1. GIBANJE SVOBODA 908 34,91% 5
2. SLS – SLOveNSKa LjUDSKa STraNKa 507 19,49% 3

3. SDS – SLOveNSKa DeMOKraTSKa  
STRANKA 480 18,45% 2

4. N.Si - NOva SLOveNija – KrŠčaNSKi 
DEMOKRATI 204 7,84% 1

5. SD – SOCiaLNi DeMOKraTi 178 6,84% 1

6. DeSUS – DeMOKraTičNa STraNKa  
UPOKOJENCEV 122 4,69% 0

7. LEVICA 119 4,58% 0
8. VESNA -ZELENA STRANKA 83 3,19% 0

VOLILNA ENOTA 2

Mesto ime liste/predlagatelj Št.  
glasov

Odstotek 
glasov

Št.  
mandatov

1. GIBANJE SVOBODA 654 32,44% 2
2. SLS – SLOveNSKa LjUDSKa STraNKa 648 32,14% 2

3. SDS – SLOveNSKa DeMOKraTSKa  
STRANKA 304 15,08% 1

4. N.Si – NOva SLOveNija – KrŠčaNSKi 
DEMOKRATI 91 4,51% 1

5. SD – SOCiaLNi DeMOKraTi 116 5,75% 0
6. LISTA JANEZA KUKOVICE 100 4,96% 0
7. LEVICA 67 3,32% 0

8. DeSUS – DeMOKraTičNa STraNKa  
UPOKOJENCEV 36 1,79% 0

VOLILNA ENOTA 3

Mesto ime liste/predlagatelj Št.  
glasov

Odstotek 
glasov

Št.  
mandatov

1. SLS – SLOveNSKa LjUDSKa STraNKa 662 50,84% 3

2. SDS – SLOveNSKa DeMOKraTSKa  
STRANKA 198 15,21% 1

3. GIBANJE SVOBODA 190 14,59% 1

4. N.Si – NOva SLOveNija – KrŠčaNSKi 
DEMOKRATI 130 9,98% 0

5. SD – SOCiaLNi DeMOKraTi 45 3,46% 0

6. DeSUS – DeMOKraTičNa STraNKa  
UPOKOJENCEV 40 3,07% 0

7. veSNa – ZeLeNa STraNKa 37 2,84% 0

Člani Občinskega sveta Občine Litija, izvoljeni na rednih volitvah dne 20. novembra 2022 so: 

VOLILNA ENOTA 1: 
 1. Lijana Lovše, roj. 05.04.1961, Zgornji Log 17, 1270 Litija
 2. Marko Firm, roj. 27.03.1993, Podšentjur 25, 1270 Litija 
 3. Sabina Rovšek, roj. 14.07.1983, Cesta zasavskega bataljona 28, 1270 Litija
 4. Boris Bevc, roj. 19.05.1965, Breg pri Litiji 10, 1270 Litija
 5. Dušanka Klančar, roj. 14.12.1959, Brodarska ulica 16, 1270 Litija 
 6. Renata Razboršek, roj. 03.07.1959, Prisojna ulica 10, 1270 Litija
 7. Iztok Izlakar, roj. 30.01.1983, Podšentjur 4i, 1270 Litija 
 8. Saša Pucelj, roj. 17.06.1987, Podšentjur 8, 1270 Litija
 9. Matej Kračan, roj. 30.05.1980, Prvomajska ulica 2, 1270 Litija 
 10. Petra Cilenšek, roj. 17.07.1982, Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija
 11. Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija 
 12. Jožica Jerin, roj. 14.08.1958, Cesta komandanta Staneta 17, 1270 Litija

VOLILNA ENOTA 2: 
 1. Miloš Kimovec, roj. 13.03.1976, Slivna 14a, 1252 Vače 
 2. Vida Lukač, roj. 18.03.1958, Sava 10a, 1282 Sava
 3. Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice 
 4. Franc Rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica 12, 1270 Litija 
 5. Marija Osolnik Bajde, roj. 06.08.1958, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija 

 6. Patricija Valentina Raspotnik, roj. 25.09.1977, Kresniški vrh 11c, 1281 Kresnice 

VOLILNA ENOTA 3: 
 1. Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska reber 7, 1273 Dole pri Litiji
 2. Jožef Krnc, roj. 19.09.2003, Pečice 6, 1274 Gabrovka 
 3. Irena Bostič, roj. 09.04.1976, Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji 
 4. Tomaž Vozelj, roj. 04.12.1973, Tepe 30a, 1272 Polšnik 
 5. Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka

3. vOLiTve čLaNOv SveTOv MeSTNe iN KrajevNiH SKUpNOSTi
Člani svetov mestne in krajevne skupnosti v Občini Litija, izvoljeni na rednih lokalnih 
volitvah 20. novembra 2022

-  MESTNA SKUPNOST LITIJA 
	 	v edini volilni enoti 
  		Peter Strle, roj. 22.03.1964, Gubčeva ulica 12, 1270 Litija
  		Sabina Rovšek, roj. 14.07.1983, Cesta zasavskega bataljona 28, 1270 Litija
  		Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija
  		Albert Pavli, roj. 09.03.1959, Maistrova ulica 14, 1270 Litija 
  		Dušan Jovanović, roj. 08.10.1952, Jerebova ulica 6, 1270 Litija
  		Boris Bevc, roj. 25.10.1967, Sitarjevška cesta 45, 1270 Litija
  		Žan Lovše, roj. 30.12.1994, Cesta komandanta Staneta 1, 1270 Litija

-  KrajevNa SKUpNOST BreG – TeNeTiŠE 
	 	v edini volilni enoti
  		Darjan Svašek, roj. 18.05.1992, Tenetiše 4a, 1270 Litija
  		Katarina Možina, roj. 03.09.1980, Breg pri Litiji 33, 1270 Litija
  		Andrej Marn, roj. 29.11.1970, Breg pri Litiji 11, 1270 Litija
  		Jan Paternoster, roj. 12.08.1965, Tenetiše 12b, 1270 Litija
  		Gregor Drnovšek, roj. 25.02.1985, Breg pri Litiji 39a, 1270 Litija
  		Nina Groboljšek, roj. 25.02.1988, Tenetiše 18, 1270 Litija
  		Anuška Poglajen, roj. 29.09.1983, Tenetiše 5a, 1270 Litija

-  KRAJEVNA SKUPNOST DOLE
	 	v 1. volilni enoti 
  		Irena Bostič, roj. 09.04.1976, Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji
  		Tomaž Lihtenvalner, roj. 04.04.1983, Jelenska Reber 7, 1273 Dole pri Litiji
  		Damjan Prnaver, roj. 23.10.1985, Zavrh 5a, 1273 Dole pri Litiji
	 	 v 2. volilni enoti 
  		Robert Cimeman, roj. 16.12.1980, Dobovica 2a, 1273 Dole pri Litiji
	 	 v 3. volilni enoti 
  		Dušan Žonta, roj. 27.05.1992, Prelesje 1, 1273 Dole pri Litiji
  		Branko Povše, roj. 28.05.1963, Gradišče – K.O. Št. Lovrenc 9, 1273 Dole pri Litiji
	 	 v 4. volilni enoti 
  		Branko Savšek, roj. 19.09.1971, Velika Goba 3, 1273 Dole pri Litiji

-  KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA 
	 	v edini volilni enoti 
  		Uroš Resnik, roj. 02.07.1988, Tlaka 5, 1274 Gabrovka
  		Srečko Lenart, roj. 18.09.1962, Nova Gora 15a, 1274 Gabrovka
  		Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, 1274 Gabrovka 
  		Tadej Sluga, roj. 28.03.1987, Moravška gora 81, 1274 Gabrovka 
  		Milan Zavrl, roj. 24.09.1964, Moravče pri Gabrovki 47a, 1274 Gabrovka
  		Ivanka Fortuna, roj. 15.07.1959, Gobnik 9, 1274 Gabrovka
  		Blaž Strah, roj. 31.01.1995, Tihaboj 23a, 1274 Gabrovka

-  KrajevNa SKUpNOST HOTič
	 	v 1. volilni enoti 
  		Maja Bregar, roj. 07.02.1977, Zgornji Hotič 23, 1270 Litija 
  		Andraž Bajde, roj. 10.04.1988, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija
	 	v 2. volilni enoti 
  		Franc Boncelj, roj. 15.02.1961, Spodnji Hotič 2a, 1270 Litija 
  		Marija Bajde Osolnik, roj. 06.08.1958, Spodnji Hotič 10, 1270 Litija
  		Vanja Kadak, roj. 30.01.1965, Spodnji Hotič 22a, 1270 Litija 
	 	v 3. volilni enoti 
  		Marjan Zupančič, roj. 19.08.1958, Jesenje 13a, 1281 Kresnice
	 	v 4. volilni enoti 
  		Franc Planinšek, roj. 25.09.1965, Konj 3a, 1270 Litija

-  KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA 
	 	v 1. volilni enoti 
  		Stanislav Mahkovec, roj. 28.11.1961, Jevnica 63, 1281 Kresnice
  		Maja Jeglič, roj. 14.10.1970, Jevnica 50, 1281 Kresnice
  		Maja Grum, roj. 31.05.1980, Jevnica 102, 1281 Kresnice
	 	v 2. volilni enoti 
  		Vojko Kovič, roj. 09.03.1964, Kresniške Poljane 12, 1281 Kresnice
  		Alenka Berghaus, roj. 05.08.1968, Kresniške Poljane 12e, 1281 Kresnice
  		Sebastjan Gorenc, roj. 18.07.1973, Kresniške Poljane 67, 1281 Kresnice
	 	v 3. volilni enoti 
  		Matjaž Doblekar, roj. 13.01.1988, Golišče 87, 1281 Kresnice
  		Klemen Kirn, roj. 09.07.1996, Golišče 92, 1281 Kresnice
	 	v 4. volilni enoti 
  		Mojca Jerant, roj. 28.12.1965, Zgornja Jevnica 18, 1281 Kresnice 

-  KRAJEVNA SKUPNOST KONJŠICA 
	 	v edini volilni enoti
  		Rok Groboljšek, roj. 12.01.1997, Konjšica – del 25, 1272 Polšnik
  		Igor Fele, roj. 20.11.1988, Konjšica –del 9, 1272 Polšnik 
  		Gorazd Zagorc, roj. 25.06.1985, Ravne 9, 1272 Polšnik 
  		Damjan Kotar, roj. 31.08.1984, Konjšica – del 15, 1272 Polšnik 
  		Matej Špehar, roj. 15.04.1989, Ravne 3, 1272 Polšnik 
  		Barbara Repovž, roj. 12.03.1987, Konjšica – del 10, 1272 Polšnik 
    Monika Fele, roj. 02.06.1990, Konjšica – del 21, 1272 Polšnik 

-  KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE 
	 	v edini volilni enoti
  		Roman Ponebšek, roj 06.09.1969, Kresnice 128a, 1281 Kresnice
  		Danijel Lenart, roj. 19.11.1965, Kresniški vrh 28, 1281 Kresnice 
  		Miha Jančar, roj. 17.05.1976, Kresnice 72, 1281 Kresnice
  		Miklavž Šef, roj. 05.12.1978, Kresnice 36b, 1281 Kresnice
  		Mojca Bratun, roj. 20.05.1977, Kresnice 48a, 1281 Kresnice 
  		Sašo Jovanovič, roj. 20.05.1977, Kresnice 6, 1281 Kresnice 
  		Anja Trebec, roj. 04.12.1986, Kresnice 88, 1281 Kresnice 

-  KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK 
	 	v 1. volilni enoti 
  		Darko Povše, roj. 21.10.1970, Polšnik 25a, 1272 Polšnik 
  		Anže Gospeti, 01.07.1994, Šumnik 1a, 1272 Polšnik
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pri KOvač OŠ GRADEC TNS OBčiNa LiTija OŠ LITIJA

IZTOK IZLAKAR 73 IZTOK IZLAKAR 111 IZTOK IZLAKAR 47 IZTOK IZLAKAR 38 IZTOK IZLAKAR 56

BORIS DOBLEKAR 
67

BORIS DOBLEKAR 
61

BORIS DOBLEKAR 
56

BORIS DOBLEKAR 
21

BORIS DOBLEKAR 
52

FRANC ROKAVEC 
174

FRANC ROKAVEC 
144

FRANC ROKAVEC 
99

FRANC ROKAVEC 
65

FRANC ROKAVEC 
107

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 14

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 34

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 7

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 4

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 16

BORIS BEVC 46 BORIS BEVC 11 BORIS BEVC 14 BORIS BEVC 12 BORIS BEVC 17

ŠPORTNA 
DVORANA

ZDRAVSTVENI 
DOM 

BREG PRI LITIJI GASILSKI DOM 
Sp. HOTič

OSNOVNA ŠOLA 
ZG. HOTič

IZTOK IZLAKAR 54 IZTOK IZLAKAR 
163

IZTOK IZLAKAR 30 IZTOK IZLAKAR 26 IZTOK IZLAKAR 54

BORIS DOBLEKAR 
46

BORIS DOBLEKAR 
75

BORIS DOBLEKAR 
43

BORIS DOBLEKAR 
24

BORIS DOBLEKAR 
32

FRANC ROKAVEC 
85

FRANC ROKAVEC 
189

FRANC ROKAVEC 
74

FRANC ROKAVEC 
77

FRANC ROKAVEC 
97

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 5

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 21

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 4

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 3

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 7

BORIS BEVC 16 BORIS BEVC 24 BORIS BEVC 25 BORIS BEVC 2 BORIS BEVC 9

OŠ vače ZaDrUŽNi DOM 
JEVNICA OŠ KRESNICE OŠ SAVA DOM KS riBče 

IZTOK IZLAKAR 
106 IZTOK IZLAKAR 22 IZTOK IZLAKAR 93 IZTOK IZLAKAR 30 IZTOK IZLAKAR 17

BORIS DOBLEKAR 
41

BORIS DOBLEKAR 
47

BORIS DOBLEKAR 
45

BORIS DOBLEKAR 
43

BORIS DOBLEKAR 
19

FRANC ROKAVEC 
217

FRANC ROKAVEC 
359

FRANC ROKAVEC 
203

FRANC ROKAVEC 
115

FRANC ROKAVEC 
85

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 5

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 11

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 8

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 8

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 4

BORIS BEVC 11 BORIS BEVC 2 BORIS BEVC 7 BORIS BEVC 11 BORIS BEVC 0

SPODNJI LOG OŠ POLŠNIK verBajS jOŽe iN 
KLARA

DOM KRAJANOV 
KONJŠICA TIC DOLE

IZTOK IZLAKAR 12 IZTOK IZLAKAR 27 IZTOK IZLAKAR 4 IZTOK IZLAKAR 3 IZTOK IZLAKAR 19

BORIS DOBLEKAR 
28

BORIS DOBLEKAR 
33

BORIS DOBLEKAR 
49

BORIS DOBLE-
KAR 4

BORIS DOBLEKAR 
44

FRANC ROKAVEC 
44

FRANC ROKAVEC 
172

FRANC ROKAVEC 
39

FRANC ROKAVEC 
60

FRANC ROKAVEC 
198

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 8

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 7

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 0

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 6

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 3

BORIS BEVC 7 BORIS BEVC 4 BORIS BEVC 3 BORIS BEVC 8 BORIS BEVC 2

DOM KRAJANOV 
GraDiŠče OŠ GABROVKA GASILSKI DOM 

TIHABOJ 
RESNIK DARJA 
MOravče 

preDčaSNO  
GLASOVANJE 

IZTOK IZLAKAR 0 IZTOK IZLAKAR 43 IZTOK IZLAKAR 9 IZTOK IZLAKAR 29 IZTOK IZLAKAR 
156

BORIS DOBLEKAR 
15

BORIS DOBLEKAR 
53

BORIS DOBLEKAR 
18

BORIS DOBLEKAR 
49

BORIS DOBLEKAR 
94

FRANC ROKAVEC 
49

FRANC ROKAVEC 
124

FRANC ROKAVEC 
24

FRANC ROKAVEC 
116

FRANC ROKAVEC 
272

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 0

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 7

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 1

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 7

KAJA MLAKAR 
AGREŽ 25

BORIS BEVC 0 BORIS BEVC 1 BORIS BEVC 2 BORIS BEVC 4 BORIS BEVC 37

GLASOVANJE PO POŠTI 
IZTOK IZLAKAR 4

BORIS DOBLEKAR 7

FRANC ROKAVEC 9

KAJA MLAKAR AGREŽ 1

BORIS BEVC 0

ObčINSKI SVETNIKI PO VOLIščIh 2022
VOLILNA ENOTA I
pri KOvač OŠ GRADEC TNS OBčiNa LiTija OŠ LITIJA 
SVOBODA 113 SVOBODA 148 SVOBODA 63 SVOBODA 37 SVOBODA 84

SD 11 SD 30 SD 15 SD 9 SD 17

N.Si 48 N.Si 16 N.Si 13 N.Si 12 N.Si 14

SDS 76 SDS 54 SDS 65 SDS 22 SDS 47

VESNA 12 VESNA 15 VESNA 4 VESNA 7 VESNA 7

DeSUS 3 DeSUS 9 DeSUS 12 DeSUS 14 DeSUS 19

SLS 97 SLS 61 SLS 47 SLS 36 SLS 37

LEVICA 12 LEVICA 26 LEVICA 3 LEVICA 4 LEVICA 20

ŠPORTNA  
DVORANA 

ZDRAVSTVENI  
DOM BREG PRI LITIJI preDčaSNO  

GLASOVANJE 
GLASOVANJE  
PO POŠTI 

SVOBODA 77 SVOBODA 202 SVOBODA 43 SVOBODA 138 SVOBODA 3

SD 23 SD 30 SD 10 SD 33 SD 0

N.Si 14 N.Si 32 N.Si 26 N.Si 29 N.Si 0

SDS 40 SDS 64 SDS 39 SDS 70 SDS 3

VESNA 8 VESNA 11 VESNA 4 VESNA 15 VESNA 0

DeSUS 14 DeSUS 21 DeSUS 16 DeSUS 14 DeSUS 0

SLS 23 SLS 82 SLS 30 SLS 91 SLS 3

LEVICA 5 LEVICA 23 LEVICA 5 LEVICA 20 LEVICA 1

VOLILNA ENOTA II
GASILSKI DOM 
Sp. HOTič

OSNOVNA ŠOLA 
ZG. HOTič OŠ vače ZaDrUŽNi DOM 

JEVNICA OŠ KRESNICE 

LEVICA 2 LEVICA 6 LEVICA 6 LEVICA 19 LEVICA 12

SLS 44 SLS 50 SLS 140 SLS 164 SLS 70

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 1 

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 1

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 4

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 72

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 12

N.Si 4 N.Si 9 N.Si 9 N.Si 17 N.Si 28

SVOBODA 44 SVOBODA 85 SVOBODA 159 SVOBODA 59 SVOBODA 146

SD 7 SD 13 SD 7 SD 37 SD 22

SDS 20 SDS 22 SDS 46 SDS 69 SDS 52

DeSUS 10 DeSUS 8 DeSUS 2 DeSUS 2 DeSUS 7

OŠ SAVA DOM KS riBče SPODNJI LOG preDčaSNO 
GLASOVANJE 

GLASOVANJE PO 
POŠTI

LEVICA 8 LEVICA 4 LEVICA 6 LEVICA 4 LEVICA 0

SLS 91 SLS 42 SLS 23 SLS 22 SLS 2

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 1

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 4

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 2

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 3

LISTA JANEZA 
KUKOVICE 0

N.Si 12 N.Si 2 N.Si 6 N.Si 4 N.Si 0

SVOBODA 58 SVOBODA 30 SVOBODA 28 SVOBODA 44 SVOBODA 1

SD 7 SD 5 SD 7 SD 10 SD 1

SDS 25 SDS 33 SDS 26 SDS 10 SDS 1

DeSUS 2 DeSUS 2 DeSUS 1 DeSUS 2 DeSUS 0

VOLILNA ENOTA III 

OŠ POLŠNIK verBajS jOŽe iN 
KLARA

DOM KRAJANOV 
KONJŠICA TIC DOLE DOM KRAJANOV 

GraDiŠče
DeSUS 2 DeSUS 1 DeSUS 1 DeSUS 8 DeSUS 3

SLS 157 SLS 12 SLS 42 SLS 175 SLS 45

SDS 29 SDS 12 SDS 0 SDS 23 SDS 13

SVOBODA 34 SVOBODA 7 SVOBODA 11 SVOBODA 41 SVOBODA 1

N.Si 17 N.Si 61 N.Si 21 N.Si 13 N.Si 2

SD 3 SD 1 SD 3 SD 1 SD 0

VESNA 1 VESNA 1 VESNA 1 VESNA 2 VESNA 0

OŠ GABROVKA GASILSKI DOM 
TIHABOJ 

RESNIK DARJA 
MOravče 

preDčaSNO 
GLASOVANJE 

GLASOVANJE PO 
POŠTI 

DeSUS 8 DeSUS 0 DeSUS 10 DeSUS 6 DeSUS 1

SLS 91 SLS 25 SLS 86 SLS 28 SLS 1

SDS 55 SDS 16 SDS 39 SDS 11 SDS 0

SVOBODA 37 SVOBODA 9 SVOBODA 35 SVOBODA 14 SVOBODA 1

N.Si 5 N.Si 1 N.Si 4 N.Si 6 N.Si 0

SD 15 SD 1 SD 15 SD 4 SD 2

VESNA 14 VESNA 3 VESNA 12 VESNA 3 VESNA 0

	 	v 2. volilni enoti 
  		Janez Kotar, roj. 08.07.1956, Stranski vrh 9, 1272 Polšnik
	 	v 3. volilni enoti 
  		Andrej Bregar, roj. 14.01.1977, Renke 12, 1282 Sava 
	 	v 4. volilni enoti 
  		Aleš Vozelj, roj. 05.01.1980, Velika Preska 12, 1272 Polšnik
	 	v 5. volilni enoti 
  		Tomaž Vozelj, roj. 04.12.1973, Tepe 30a, 1272 Polšnik
  		Barbara Bučar, roj. 22.10.1999, Tepe 12, 1272 Polšnik
	 	v 6. volilni enoti 
  		Marjan Mušič, roj. 21.06.1976, Mamolj 8d, 1272 Polšnik 
  		Boštjan Medved, roj. 16.02.1985, Mamolj 18a, 1272 Polšnik 

-  KrajevNa SKUpNOST riBče 
	 	v edini volilni enoti 
  		Miha Cerar, roj. 25.10.1989, Vernek 10, 1281 Kresnice
  		Vesna Filipič, roj. 10.12.1963, Ribče 20, 1281 Kresnice
  		Jože Smrekar, roj. 11.01.1957, Ribče 8, 1281 Kresnice 
  		Martin Nolimal, roj 04.05.1961, Ribče 33, 1281 Kresnice 
  		Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice 
  		Angela Cividini, roj. 10.05.1973, Ribče 34d, 1281 Kresnice 
  		Ivan Gobec, roj. 19.09.1973, Ribče 63, 1281 Kresnice 

-  KRAJEVNA SKUPNOST SAVA
	 	v 1. volilni enoti 
  		Matej Vozel, roj. 12.07.1982, Sava 36, 1282 Sava 
  		Matej Mrzel, roj. 12.07.1982, Sava 36, 1282 Sava 
  		Polona Savšek, roj. 17.02.1987, Sava 15, 1282 Sava
	 	v 2. volilni enoti 
  		Mateja Malis, roj. 12.06.1968, Ponoviče 4k, 1282 Sava
  		Janez Zupančič, roj. 22.07.1968, Ponoviče 19b, 1282 Sava
	 	v 3. volilni enoti 
  		Marinka Zagorc, roj. 08.09.1966, Leše 10, 1282 Sava

-  KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI LOG 
	 	v edini volilni enoti 
  		Miha Simončič, roj. 12.06.1982, Spodnji Log 12, 1282 Sava
  		Kevin Tomažin, roj. 16.04.1994, Spodnji Log 31, 1282 Sava 
  		Andrej Berdajs, roj. 22.01.1989, Spodnji Log 7, 1282 Sava 
  		Saša Jelnikar, roj. 23.06.1991, Spodnji Log 12a, 1282 Sava 
  		Anja Višnikar, roj. 08.01.1988, Spodnji Log 7a, 1282 Sava

-  KrajevNa SKUpNOST vače 
	 	v edini volilni enoti 
  		Brigita Plemenitaš, roj. 10.06.1982, Ržišče 14a, 1252 Vače 
  		Miloš Kimovec, roj. 13.03.1976, Slivna 14a, 1252 Vače 
  		Anže Indof, roj. 05.07.1982, Vače 68, 1252 Vače 
  		Tomaž Cirar, roj. 19.04.1990, Klenik 1a, 1252 Vače 
  		Boštjan Tič, roj. 17.05.1985, Vače 77, 1252 Vače 
  		Ajda Kristan, roj. 29.07.1998, Vače 47a, 1252 Vače 
  		Tanja Mrva, roj. 23.09.1989, Vače 32, 1252 Vače 

V Litiji, 25. november 2022

Marko Godec 
predsednik občinske
volilne komisije

ŽUPAN PO VOLIščIh 2022
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DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

SVETOVNI DAN SLADKORNE bOLEZNI – 14. NOVEMbER
Svetovni dan sladkorne bolezni je največja kampanja osveščanja o sladkorni bo-
lezni po vsem svetu; v več kot 160 državah vsako leto doseže več kot eno milijar-
do ljudi. Kampanja opozarja na težave, ki so za svet sladkorne bolezni izjemno 
pomembne, in bolezen ohranja trdno v središču pozornosti javnosti in politike.
Mednarodna diabetična 

zveza (IDF) in Svetovna zdravstvena or-
ganizacija (WHO) sta leta 1991 razglasili 
svetovni dan sladkorne bolezni (SDSB) 
kot odziv na vse večjo zaskrbljenost, zaradi 
naraščajoče grožnje za zdravje, ki jo pred-
stavlja sladkorna bolezen. Svetovni dan 
sladkorne bolezni je uradni dan Združenih 
narodov postal leta 2006, ko je bil spre-
jet v okviru resolucije 61/225 generalne 
skupščine Združenih narodov. Vsako leto 
ga obeležujemo 14. novembra, ko se spo-
minjamo rojstva sira Fredericka Bantinga, 
ki je leta 1922 skupaj s Charlesom Bestom 

odkril inzulin. 100-to obletnico odkritja insulina smo praznovali v letu 2021.
Kot vsako leto, smo se tudi člani Društva diabetikov Litija in Šmartno od-
pravili na tradicionalni pohod ob tem dnevu, ki je potekal 11. novembra. 
Krenili smo izpred Društva, v Litiji, do Doma Tisje v Šmartno pri Litiji. Veli-
ko pohodnikov se nam je pridružilo tudi med potjo. Vmes smo se ustavili 
na kavi ali čaju in se malo podružili. Da smo bili bolj vidni in da smo opozo-
rili na ta dan, smo odprli dežnike, ki so bili poslikani z modrim obročkom, 
ki je svetovni simbol sladkorne bolezni, in z našim logotipom. Na pohod 
oz. druženje smo povabili predstavnike iz obeh občin. S svojim obiskom 
nas je počastila podžupanja občine Litija, ga. Lijana Lovše, ki nam vsa-
ko leto omogoči osvetlitev znamenitega objekta v modro v Občini Litija.  
Namenila nam je tudi nekaj spodbudnih besed. 
Za občanke in občane smo v znamenju svetovnega dne sladkorne bolezni 
izvajali meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in kisika v krvi, v večjih 
prodajnih centrih v Litiji in v Šmartnem, v obeh lekarnah v Litiji, za zaposle-
ne na občinski upravi v Litiji in v Šmartnem.

Z modrimi obročki smo okrasili občino Litija 
in Šmartno ter na ta dan, 14. november, z 
modro osvetlili skulpturo, posvečeno 100-ti 
obletnici čebelarske pravde v Litiji, v Šmar-
tnem pa drevored na Staretovem trgu. Naše 
društvo tudi na ta način osvešča občanke 
in občane obeh občin, v katerih delujemo 
ter izraža zaskrbljenost, zaradi naraščajoče 
grož nje za zdravje, ki jo predstavlja sladkor-
na bolezen. 
Vsem občankam in občanom voščimo lepe praznike  
z željo, da jih preživijo s svojimi najdražjimi.  
V prihajajočem letu 2023 pa vse dobro!

Društvo diabetikov  
Litija in Šmartno pri Litiji

LITIJA JE IZgUbILA NAJVIšJO IN NAJLEPšO bREZO!
Pozdravljeni, sem breza.
Poznali ste me po temu, da sem bila najvišja in najlepše raščena v celem mestu Litija. Pa kljub 
temu, da sem bila vrsto let nedotaknjena, vam nudila senco ob vročih poletnih dneh, da ste radi 
opazovali mojo rumeno barvo jeseni in da ste pod mano radi parkirali, sem v novembrskih dneh 
izginila.
Ker se od vas nisem uspela po sloviti in vam sporočiti, da me je potrebno zaščititi, kljub temu, da 

je en mladenič na 
občini pustil svo-
jo knjigo regist- 
ra dreves z nas-
lovom »Vred nost- 
na analiza zelenih 
po vršin kot izho-
dišče za uprav-
ljanje z mestnim 
drevjem”, kjer sem 
mu hva ležna, da 
me je označil za 
eno najlepših dre- 
ves v mestu, pa 
ta glas očitno ni 
bil slišan.
Zato se danes od 

vas poslavljam še z zadnjimi spomini... še dobro da me je vsaj ta Žan pogosto obiskoval in me kdaj 
tudi fotkal. Vsaj njemu sem hvaležna, ker se je trudil zame.
Vaša nekdanja “Koblerjeva breza”. Žan LOVŠE

S KVAčKANJEM DO gUINNESSOVEgA REKORDA 
Pod okriljem Zavoda ustvarjalno srce je 211 kvačkaric in 1 kvačkar je ustvarilo kvačkane grbe 
slovenskih občin v c2c tehniki. Projekt je zajel celo Slovenijo.
Ideja se je porodila gospe 
Jadranki Smiljić, ki se je ne-
davno vpisala v Guinnessovo 
knjigo rekordov. Vsakemu 
udeležencu je bil dodeljen en 
občinski grb. Izdelovali smo 
jih med med septembrom in 
decembrom lanskega leta. 
Tudi iz litijske občine prihaja-
mo štiri kvačkarice: Nataša 
Cvetkovič je naredila grb Ob-
čine Litija, Mirjam andrejčič 
grb Občine Rače Vogorsko, 
Brigita rozina, grb Občine 
Dobrovnik, Alma Jere, grb 
Občine Hrastnik. S projektom smo se potegovali za nov vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, kar 
nam je tudi uspelo.
Zaključno srečanje smo imeli kot se spodobi na GEOSS,-središče Slovenije. Ponosni smo, da nam 
je uspelo. S te, nismo predstavljali le promocijo kvačkanja, ampak tudi dodatno promocijo za 
Republiko Slovenijo in za vsako posamezno občino.  Brigita ROZINA

BREZSKRBEN POČITEKBREZSKRBEN POČITEKBREZSKRBEN POČITEKBREZSKRBEN POČITEKBREZSKRBEN POČITEKBREZSKRBEN POČITEK
v najlepši oazi sprostitve v najlepši oazi sprostitve v najlepši oazi sprostitve 

v bližini Zagreba!v bližini Zagreba!v bližini Zagreba!v bližini Zagreba!v bližini Zagreba!v bližini Zagreba!

3 dni / 2 nočitve s 
POLPENZIONOM
za 2 osebi v Hotelu Matija Gubec 
v Stubičkih Toplicah, s kopanjem, 
neomejeno koriščenje bazena in saun 
ter 1x masaža na osebo 
v trajanju 30 minut.
Cena za dve osebi, ob predložitvi 
časopisa , znaša 190,00 EUR.

Viktora Šipeka 31 
Stubičke Toplice
HRVAŠKA
Tel.: 00385 49 282 501
info@hotelmatijagubec.com
www.hotelmatijagubec.com

HOTEL
MATIJA GUBEC

Informacije in rezervacije na: info@hotelmatijagubec.com

Litija

MARIBOR Čakovec

Novo Mesto ZAGREB

ZA KRAJANE DOLNJEgA gObNIKA SE ZAKLJUčUJE  
USPEšNO LETO

Uspelo se nam je povezati, us-
kladiti mnenja in interese ter 
izpeljati vse potrebne aktivnosti 
za asfaltiranje in ureditev prve-
ga dela ceste v naselju. Zahvala 
gre vsem krajanom, ki so dali fi-
nančni prispevek, še posebej pa 
tistim, ki so bili za to pripravljeni 
žrtvovati svoj čas in energijo. Ma-
rija Resnik kot predstavnica kra-
janov v tem delu ceste, koordi-
natorka, nadzornica in zahtevna 
pogajalka. Jože Kos, ki je skrbel 
za učinkovito in gospodarno izva-
janje del, da bi cesta čim dlje slu-
žila namenu. Pa, seveda, ostali, ki 

so tudi samoiniciativno prostovoljno pomagali pri urejanju ceste od začetnih do zaključnih del 
– družine Jožeta Kosa, Marije Resnik, Bojana in Žana Pavlina, Miroslava Zidarja in Mantel Zlatota. 
vsem naj bo novo leto 2023 zdravo, srečno in zadovoljno! predvsem pa čim več skupnega 
sodelovanja in uspeha pri reševanju novih izzivov tudi v prihodnje! Vesna VELIKONJA

12. LETO šOLE ZDRAVJA V LITIJI
Stopamo v 13. leto delovanja skupine Šola Zdravja 
Litija. Medtem smo vsi lepo osiveli, saj nas veči-
na koraka proti osemdesetim, naša prva oranžna 
oblačila pa so tudi že precej obledela.
V tem letu smo praznovali rojstne dneve treh 
osemdesetletnic, ki so tudi med najbolj rednimi 

telovadkami.
Večina nas je članov DU LITIJA, pa tudi z njimi hodimo na izlete 
in planinske pohode.
Letos smo spet obiskali varovance doma starejših obča-
nov ŠMELC v Litiji in jim predstavili našo telovadbo. Sode-
lovali smo tudi na prireditvi – 1. PARADI UČENJA v našem 
mestu, skupaj s telovadkami s Save. Sicer se pa še naprej 
družimo vsak teden ob kavi in praznujemo vse rojstne dne-
ve. Želimo pa si še pomladitev skupine in povečanje števila  
članov. Marjana BERLOŽNIK 

Primerjava med nekdanjo in sedanjo podobo prostora;  
Litija je izgubila najvišjo in najlepšo brezo.

Osvetljena skulptura  
posvečena 100. obletnici 
čebelarske pravde v Litiji.

Nasmejane 80–letnice:  
Ani, Angelca in Mimi.

Pohod z dežniki ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni.
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan,
novo leto pa naj zaživi,
radosti polno brez solza in skrbi!
Srečno in zdravo 2023!

Predsednik MDI Litija – Šmartno: 
Miro VIDIC

SPOMIN NA ŽRTVE ZLOčINOV - gOLIščE NAD JEVNICO
Tudi letos sta KO ZB za vrednote NOB Jevnica in Kresnice ob finančni pomoči obeh KS v športnem 
parku vrh Golišč nad Jevnico pripravili tradicionalno slovesnost v spomin na žrtve zločinov, ki so 
se zgodili v teh krajih pred 78 leti. Slovesnosti so se, kot že nekaj let doslej, udeležili učenci z 
učiteljicami podružničnih osnovnih šol iz Jevnice in Kresnic, župan občine Litija Franci Rokavec 
krajani obeh krajevnih skupnosti ter predstavniki območnega združenja borcev NOB Litija-Šmart-
no pri Litiji in drugi. 
Učenci obeh šol so se med pohodom, ki je 
trajal slabi dve uri, ustavili pri spomenikih in 
se poklonili padlim borcem in žrtvam, kate-
rih imena so vklesana na njih. Vse navzoče 
je pozdravil predsednika KO ZZB Kresnice 
Bojan Cimerman in župan Franci Rokavec 
slavnostni govornik je bil Trebec Štefan, ki 
je obudil spomine na tiste novembrske dni 
iz leta 1944, ko so bili storjeni najhujši zloči-
ni med drugo svetovno vojno v naših krajih.
V Zgornji Jevnici so 29. novembra požgali Pintarjevo domačijo. V ognju je smrt doletela Angelo 
Hvala. Naslednji dan 30. novembra je v Goliščah pri Končarjevih v ognju umrlo šest otrok, starih 
od šestega do petnajstega leta starosti, in njihova mama in še eno dekle. Starejšo hčer so prisi-
lili, da je morala z voli odpeljati v dolino, kar so naropali. Z njo je morala še sovaščanka Angela 
Kobilšek. Ponoči je za obema izginila vsaka sled in njuna usoda ni bila nikoli znana. V Goliščah so 
požgali še šest domačij, vendar so si ljudje z begom v gozd rešili gola življenja. V Pengretovi hiši 
so našli bolnega 15-letnega partizana Tončka, ustrelili so ga, hišo pa zažgali.
V Kresniškem Vrhu pri Krmelju so dočakale svoj žalostni konec v plamenih, Mici in Jožefa, in 
soseda, Boštjančeva Francka, ki je slučajno prišla mimo, vse to dokazuje, da je bilo v ozadju izdaj-
stvo. Požgali so namreč le določene domačije. Ta teror so izvajali pripadniki zloglasne nemške 
SS-divizije.
Program letošnje prireditve so oblikovali učenci obeh šol pod vodstvom mentoric in mešani pev-
ski zbor Miha Vahna pod vodstvom Natalije Šuštar. Irena Režek iz Jevnice je recitirala pesem 
Jožeta Sevljaka in povezovala program po končani slovesnosti je bilo tovariško srečanje.

Predsednik KO ZB za vrednote NOB Kresnice, Bojan CIMERMAN

OZARA PRAZNUJE (ALI OZARINA 10+1 ObLETNICA?)
Društvo Ozara je v začetku meseca novembra praznovala 10+1 obletnico 
svoje enote »Pisarna za informiranje in svetovanje Zasavje«. V lanskem 
letu so jim izvedbo osrednje slovesnosti onemogočili še veljavni ukrepi 
za preprečevanje in širjenje kovida. Proslava, ki ji je sledilo družabno 
srečanje, je potekala v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. 

Posebej za to priložnost so člani društva s strokovno delavko Marjeto Ocepek pripravili tudi skeč, 
saj sami pravijo, da ima smeh pomembno mesto 
pri ohranjanju duševnega zdravja. 
Društvo zaznamuje pestro dogajanje. Tako so v 
letošnjem letu obiskali Jurčičevo domačijo na Mu-
ljavi in Hišo kranjske čebele v Višnji gori, se poleti 
odpravili na kopanje v Izolo, obiskali Ljubljanski 
grad, ZOO Ljubljana in se popeljali z barčico po 
Ljubljanici. Srečali so se tudi na »mesnem« in 
»kostanjevem« pikniku. Sodelovali so na Festivalu 
Funšterc, se odpravili na krajše pohode v Zasavju 
in izvedli številne ustvarjalne delavnice. Posve-
čajo se tudi izobraževalnim vsebinam na temo 
duševnega zdravja oz. težav v le-tem. Omenjene 

aktivnosti so dopolnitev osnovne dejavnosti društva, to je nudenje individualne pomoči osebam s 
težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in ljudem v duševni stiski. Marjeta OCEPEK

MIKLAVŽEVANJE V ŽUPNIJI KRESNICE
V Župniji Kresnice smo s pomočjo vsaj 
petdesetih prostovoljcev že drugo leto 
organizirali Miklavžev sprevod po do-
movih. Miklavž je v spremstvu angelov 
in parkeljnov obiskal otroke, katerih 
starši so obisk predhodno naročili. Z 
veliko dobre volje in spretne koordina-
cije smo v nekaj urah prevozili in pre-
hodili obširno področje naše župnije. 
Nepozabno vzdušje se je nadaljevalo 
tudi naslednji dan v cerkvi, saj nas je 
Miklavž obiskal med mašo. Ob pogledu 
na strašne parkeljne je bilo zaznanega 
nekaj strahu v otroških očeh, saj so se hitro stisnili v varen, topel in mehak starševski objem. A 
Miklavž je močan svetnik, ki jih zna ugnati in v njegovi zlati knjigi je bilo zapisanih veliko naših do-
brih del, tako da nam ni bilo hudega. Vsi skupaj pa smo doživeli olajšanje v spoznanju, da molitev 
in ljubezen odženeta zlo! Leonida RAZPOTNIK

MARTINOVANJE - PRAZNIK  
SV. MARTINA 

Martinovo je praznik, ki sega daleč v čas pred 
našim štetjem, čeprav je danes vse splošno 
znano, da je to praznik vinarjev. Sv. Martin je 
bil svetnik, dobrotnik. Legenda govori o tem, da 
je podaril svoj plašč beraču, da je lahko pokril 
svojo revščino. Zaradi dobrote so ga ljudje ime-
li radi in ga izvolili za škofa. 
Martinovo zaznamuje izobilje, poleg vina so 
obvezne tudi spremljajoče pojedine, pri katerih 
so najpogosteje na jedilniku pečena gos, mlinci 
in rdeče zelje. In zakaj prav »Martinova gos«? 
To je povezano z legendo, ki govori o tem, da 
se je Martin skril med goske, da bi se izognil 
imenovanju za škofa. Gosi naj bi ga s svojim 
gaganjem izdale, zato na dan njegovega pog-
reba 11. novembra, simbolično žrtvujemo gos 
in jo pojemo.
Vseh prej naštetih dobrot in še marsikaj zraven, 
smo bili deležni na našem Martinovanju v Hiši 
domačih okusov Pr Čop na Podkumu, dan pred 
praznikom sv. Martina. Preden smo poizkusili 
v izobilju pripravljene jedi, nas je prisrčno po-
zdravil njihov kuharski mojster Lojze Čop in 
nam predstavil celotno pojedino. Postregli smo 
si sami in si tisto popoldne jedilnik prilagodili 
svojemu okusu in svoji »požrešnosti«. Prisrčen 
muzikant Miran Rus pa je poskrbel za prijetno 
razpoloženje, dobro plesno glasbo s prelepimi 
popevkami naše mladosti in obred krsta vina. 
Pri verskem delu obreda mu je pomagala naša 
članica Mija.
Prepričana sem, da je bilo skoraj 60 udeležen-
cev tokratnega srečanja in praznovanja zado-
voljnih. Hvala vsem, ki so se trudili, da nam bo 
ta dan ostal v lepem spominu.  Vera BRIC

ObELEŽILI SMO MEDNARODNI 
DAN INVALIDOV

Organizacija Združenih narodov je pred 30 leti, 
leta 1992, razglasila 3. december za medna-
rodni dan invalidov. Ocenjuje se, da je na svetu 
ena milijarda invalidov, v Sloveniji pa 180.000. 
Na ta dan naj bi ves svet posvetil posebno po-
zornost delu prebivalstva, ki so gibalno ovirani, 
ljudem s težavami pri sporazumevanju, slepim 
in slabovidnim, gluhim in naglušnim in drugim z 
različnimi ovirami in omejitvami. Namen Orga-
nizacije Združenih narodov je nameniti boljše 
osveščanje ljudi o težavah invalidov in spodbu-
jati k izboljšanju njihovega položaja ter s tem 
omogočati lažje vključevanje invalidov v druž-
bo.
V našem društvu smo se odločili ta dan obeleži-
ti z dvema dogodkoma. V petek, dne 2.12.2022 
smo pripravili srečanje težjih oziroma vseh 
invalidov. V Gostilni Kovač se nas je zbralo 125 
težjih invalidov, spremljevalcev in podpornih 
članov. Da druženja veliko pomenijo, še zlasti 
po pandemiji, je opazno tudi pri drugih vrstah 
srečanj in aktivnosti (ekskurzijah, letovanjih, 
obiskih rehabilitacijskih programov, obiskov 
bazenov v Laškem ali Rimskih Toplicah), kjer 
beležimo izreden porast udeležencev.

Z enakim namenom smo teden dni kasneje, v 
petek 9.12.2022, v društvu gostili g. Dušana 
Jesenška iz Trbovelj. Gospod Jesenšek je na-
mreč slep in je svoje izkušnje o pešanju vida 
in kasneje slepoto opisal v dveh knjigah. Prvo 
z naslovom Moja pot do svetlobe, leta 2000 in 
drugo, Moja pot do zvezd, leta 2021. V spon-
tanem pogovoru smo zvedeli marsikatero za-
nimivost, ki jih življenje prinaša tako oviranim 
osebam.
Oba dogodka sta na svoj način zaznamovala 
začetek prazničnega decembra. Iskrena hva-
la vsem udeležencem dogodkov, posebno še 
organizatorjem, udeleženkam delavnic za pri-
pravo zdravilnih krem, prostovoljcem ter vsem 
tistim članicam, ki so poskrbele, da se je sre-
čanje pri Kovaču zaključilo s sladkimi dobrota-
mi. Hvala tudi Miklavžu, ki nam je s svojim obis-
kom nostalgično priklical otroška leta radosti in 
veselja.  Miro VIDIC

PREDNOVOLETNI  
ObISKI NA DOMU

Pomembna aktivnost iz socialnih programov 
društva so prednovoletni obiski naših dolgolet-
nih članov, starejših in bolnih na domovih, ki 
jim v društvu že nekaj let posvečamo posebno 
pozornost. Tudi neprijazni koronski časi nam te 
aktivnosti niso zamrli, le delno okrnili. Z upoš-
tevanjem ukrepov pa kljub vsemu večjih zaple-
tov ni bilo.
V ta namen se je prvih dneh decembra sestala 
socialna komisija. Na sestanku člani pregleda-
mo seznam celotnega članstva, kar ni malo, 
saj nas je rednih in podpornih članov že preko 
1000. Pri izbiri, h komu na obisk, pa se člani 
komisije vsako leto srečujemo z enako dilemo. 
Res je sicer, da je več kot polovica obiskov 
takšnih, ki jih opravimo vsako leto in so le ti 
tudi pričakovani, zato strmimo za tem, da bi 
se krog obiskanih širil in dopolnjeval. Večkrat 
smo že pisali o tem, da želimo pobud tudi s 
strani članstva. Glede na številčnost in obsež-
nost teritorija, ki ga pokrivamo, neskromno 
pričakujemo, da nas opozorite na tiste posa-
meznike, ki smo jih nehote izpustili oziroma 
zanje sploh ne vemo. Pokličite nas, nikoli ni  
prepozno!
Letos planiramo od 80 do 90 obiskov. Res je, 
da za vse obiskane nimamo pripravljenih ena-
kih darilnih paketov, ker je prvi kriterij obda-
ritve socialni vidik, v kolikor nam je znan. Drugi 
kriterij pa je povsem človeški. Marsikateri član, 
ki zaradi opešanosti ali starosti ne prihaja na 
naša druženja, pa si v zahvalo za minulo delo 
zasluži skromno, prednovoletno pozornost in 
obisk. 
Za del darilnega paketa je poskrbelo društvo iz 
sredstev socialnih programov. Za bolj obogaten 
paket pa Območno združenje rdečega križa iz 
Litije, za kar se jim v imenu društva in prejem-
nikov iz srca zahvaljujemo. Tudi tokrat velja, da 
smo združeni bogatejši in močnejši. 

Vera BRIC

‘TO JE PA NAJLEPš!’
so besede, izredno sposobnega in us-

pešnega mladega kmetovalca.
Ampak to zgodbo moram začeti od 

začetka, oziroma povedati, zakaj se me 
je dotaknila in me nagovorila, da jo za-
pišem.

Bil je »moj« učenec, marljiv in nadar-
jen. Živel je z mamo in bratom na majhni kmetiji v skromni hiški, 
tam gori kjer je bil zrak čist in dišeč, kjer te je zbudilo ptičje in 
petelinje petje. Zaljubil se je v prav tako delavno dekle kot je bil 
on sam. S pridnimi rokami sta si sezidala novo hišo, hlev in vse 
kar sodi k urejeni kmetiji. Kasneje sta pri vseh delih sodelovala 
tudi sinova, zato ni čudno, da so bili in so, za mnoge kmetovalce 
vzor. 

Pred več kot letom dni so začeli graditi nov hlev. Starega so 
podaljšali in delali, delali, delali. Vsi! Ko sva si z možem vzela čas 
in stopila v ta novi hlev, sva resnično ostrmela. Če ne bi zagle-
dala krav, sploh ne bi verjela, da sva v hlevu. Vse je avtomatizi-
rano, vse vodeno z velikim računalnikom. V tem hlevu ne boste 
našli majhne »pručke«, ki jo je imela njegova mama, da je lahko 
pomolzla kravo, ne boste videli »stropa z luknjo« skozi katero so 
nametali sveže dišeče seno, nič od tega kar ste gledali v otroštvu 
ali mladih letih. Sredi hleva boste videli le robota, ki sam čisti 
kravje blato in robota za molžo, kamor krave kar same hodijo in 
opravijo to, kar so včasih pridne roke.

Res, občudovanja vreden je »ta moj« 
nekdanji učenec.

A verjemite, da vam ne bi pripovedo-
vala o njegovi sodobni in urejeni kme-
tiji, če se me ne bi dotaknile besede, 

ObVESTILO
Obveščamo člane društva da imamo prost, 
malo rabljen elektrini voziček primeren za pa-
raplegike. Interesenti, ki bi ga želeli pridobiti 
v uporabo, naj pokličejo na telefon 01 8981 
284, 041 436 655 ali sporočijo na e naslov: 
drustvo.inv.litija@siol.net.

Miro VIDIC

ki jih je izrekel, ko sem ga vprašala kako se je razveselil male 
vnučke. Njegov obraz se je razlezel v širok in iskren nasmeh.  
V nepopisni sreči je rekel:

‘To je pa najlepš’!’
Še meni so besede ogrele srce, ko sem gledala moža, ki mi 

je dal vedeti, da mu vse bogastvo in ta sodobna pridobitev ne 
pomeni toliko kot ta otrok, angel, ki je osrečil vse v hiši. 

Ko sva se čez nekaj mesecev spet pogovarjala, ko sem ga gle-
dala vsega nasmejanega ob pripovedovanju o mali vnučki, sem 
ga vprašala če se vsega tega spominja tudi za svoja sinova. Prvih 
nasmehov, prvega »čebljanja«, prvih gibov … je odločno odgo-
voril:

»Ne, kje pa! Sploh ne!«
»Mhm, verjamem. Pa veš zakaj imamo babice in dedki vnuč-

ke?« sem ga presenetila z vprašanjem.
Nasmehnil se je in čakal na moje pojasnilo.
»Ker si kot mladi starši, vidva, midva in večina, ne vzamemo 

dovolj časa za starševstvo. Ker smo vsi preveč zaposleni z delom, 
kariero, pridobitvijo materialnih dobrin, ob tem pa se ne zaveda-
mo, da v določenih primerih življenje nima popravnih izpitov. Da 
otroci zrastejo, pa tudi odraščajo in odrastejo in vse gre mimo 
nas. Le redki pa so obdarjeni z blagoslovom, da lahko vse to 
nadoknadijo ob svojih vnukih. Le redki so lahko tako srečni, da 
živijo skupaj ali v bližini mlade družine.«

Na žalost ali srečo, se vedno več ljudi zaveda, da je v današnjih 
časih vse težje dobiti zdravega dojenčka. Je kot darilo z neba, če-
prav je bilo včasih nekaj samoumevnega. Danes zaradi številnih 
razlogov ni več tako. Zato bi si v novem letu želela čim več tako 
srečnih starih staršev, ki bi jih v tretjem življenjskem obdobju 
grelo otroško srce, jih božale otroške ročice ter jih s svojo igri-
vostjo nasmejalo in jih vrnilo v čas brezskrbnega otroštva.

Darinka KOBAL
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JASLICE V MINERALNEM OKOLJU KOT PLOD SKUPINSKEgA DELA
Turistično informacijski center Litija v sodelovanju za Društvom Lila in 
Občino Litija letos pripravlja novo presenečenje za obiskovalce rudnika. 
po skoraj celoletnih pripravah in delu članic in članov društva LiLa ter 
ostalih akterjev bodo postavljene na ogled originalne in enkratne jaslice, 
ki so namenjene prav postavitvi v rudniku Sitarjevec Litija, saj povzemajo 

tudi nekatere motive iz rudarskega življenja. 
Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi jaslic, 
so doma v Litiji in bodo v postavitvi vsebovali tudi 
najpogostejše minerale, ki so jih nekoč rudarji 
kopali v rudniku Sitarjevec. Uporabili so posebno 
tehniko izdelave, ki bo omogočala, da bodo figu-
re obstojne v vlažnih rudniških prostorih.
Vsi liki, ki nastopajo v tej izredni postavitvi, so 
plod dela in razmisleka članic in članov Društva 
Lila pod mentorstvom mag. Zorana Pozniča, 
akad. kiparja in mag. novo-medijskih umetnosti.
Na ogled bo veličastno delo, ki ne bo govorilo le 
o srečnem dogodku izpred več kot 2000 let v Betlehemu, ampak nagovarja gledalca tudi v princi-
pu kreativnosti, sodelovanja in neizmerne strasti do umetnosti.
Prve in edine jaslice, izdelane kot plod skupinskega napora in dela, bodo ne samo navdušile, am-
pak razveselile tudi najmlajše z likovno upodobitvijo večne zgodbe o rojstvu, družini, solidarnosti 
in pogumu, še posebno ker bodo postavljene v posebno okolje Rudnika Sitarjevec Litija.
jaslice v mineralnem okolju si boste lahko brezplačno ogledali od 26. do 30. decembra 
2022. v vodene programe po izvoznem rovu bodo vključene do konca januarja. 
Prisrčno vabljeni. Kontakt : info@visitlitija.si; 051 312 739; FB Rudnik Sitarjevc Litija TIC Litija

30 LET DELOVANJA TENIšKEgA KLUbA šPITAL KRESNICE 

USPEšNO LETO 2022
Leto 2022 je bilo za naše društvo uspešno leto. V mesecu maju so naše starejše 
deklice prejele medalje za naslov državnih prvakinj, članska ekipa je sezono kon-
čala na 5 mestu v državi, vse naše najmlajše rokometašice za katere rezultat ni 
v ospredju pa so napredovale v rokometni igri. V septembru je članska ekipa že 
četrto sezono zapored začela v najmočnejši ženski rokometni ligi, kadetinje pa 

so si v kvalifikacijah zagotovile igranje v 1. kadetski ligi, svoje rokometno znanje pa so na prvem 
letošnjem turnirju pokazali naši najmlajši rokometaši in rokometašice, ki pridno trenirajo na OŠ 
Litija in OŠ Gradec. Ponosni smo na vse ekipe in vse naše igralke. 
Veseli in ponosni smo, da imamo pri tem podporo s strani naših sponzorjev in donatorjev.  
A ker verjamemo, da imamo vsi v lokalni 
skupnosti skupno zavedanje, da so giba-
nje, socializacija, druženje in pripadnost 
kolektivu še kako pomembni za optima-
len razvoj mladih, verjamemo, da lahko 
z dodatno podporo in pomočjo še več 
mladih deklet najde zadovoljstvo, inte-
res in predvsem zdrav način zapolnitve 
prostega časa ter da gradijo in krepijo 
samozaupanje in samopodobo, kar lahko 
nudi aktivno ukvarjanje s športom. Zato 
vabimo, da se nam pridružite in podprete 
delovanje litijskega ženskega rokometne-
ga društva. 
1% dohodnine – nič vas ne stane, če 
jih namenite Ženskemu rokometnemu društvu Litija – DŠ 35667508. Izpolnjujemo pogoje, zato 
izpolnite obrazec (ali pa v sistemu e-davki) in nam namenite 1% dohodnine. Vsak zaposlen, 
lahko nameni največ 1%, kar ga nič ne stane. Veseli bomo če jih podarite nam, nam pomeni  
veliko.
                Športni pozdrav in Srečno 2023 ! ŽRD Litija

ŽENSKI ROKOMET

PRAZNOVANJE TREh LITIJANK
Epidemija se umirja, po-
časi se vračamo v us-
ta ljeno življenje. “Prave 
Li tijanke” smo se zbrale 
na klepet in kosilo v gos-
tišče Mona Liza. V tem 
času so praznovale tri  
Litijanke, katerim smo 
poklonile rožico. Ob pri-
jetnem klepetu je čas kar 
prehitro minil, naslednjič 
se spet srečamo na de-
beli četrtek. 

Danica SVERŠINA

MOč ŽENSKE ENERgIJE
Kako neverjetno deluje, ko moči združita dve močni ženski, ena avtorica besedila Vesna Kores in 
ljubiteljska igralka Ksenija Hribar. Začetek pisanja besedila sega v obdobje, ko jo je sicer čistil-
ka Ksenija nagovarjala, kje in kdaj bosta našli primerno 
besedilo zanjo. Vesni kot pedagoški delavki je takoj šinilo 
v glavo, mogoče pa bi bilo vredno razmisliti o avtorski 
monokomediji. Začetek je bil skromen, potem pa se je 
besedilo kar množilo. Avtorica je hotela opozoriti na pod-
cenjevalni status delavcev v šoli, ki sodijo v plačni razred 
J, ko jim mora država dodati do minimalne plače. Besedi-
lo je polno ironije, kjer je čutiti vpliv otrok, staršev in širše 
družbe. Nanjo je brez dvoma deloval mojster komedije 
Tone partljič, s katerim ima avtorica resne pogovore, saj 
on redno spremlja njeno delo. Se je pa hotela distancirati 
od njegovih del, da ne bi zašla v kopiranje, ker vemo, da Partljiča kot velikana slovenske komedije, 
pač to ni mogoče. Je pa nanjo imel velik vpliv profesor dr. Mitja Žagar visokošolski učitelj na 
podiplomskem študiju, ki se med številnimi področji ukvarja tudi z reševanjem kriz in konfliktov. 
Slednje naša država na področju vrednotenja nepedagoških delavcev v šoli ni usposobljena ure-
diti. Besedilo je večkrat poslala njemu, on pa ji je poleg napotkov dodal še mnogo vzpodbud za 
nadaljnje pisanje in tako se je razvil tudi prijateljski odnos. Vesna s svojim pisateljskim delom še 
nadaljuje. Želi nekoč izdati knjigo njenih besedil. 
In kako je to besedilo zaživelo na odru? Ksenija Hribar nam v dokaj avtobiografski monokomediji 

predstavi številne izzive vsak-
dana, pa tudi zabavne trenut-
ke v življenju preprostih po-
deželanov. Je ženska srednjih 
let, zaposlena kot čistilka na 
domači osnovni šoli. Naključ-
no je izbrana, da svojo poklic-
no pot predstavi na šolskem 
kariernem dnevu. Za nastop 
se skrbno in temeljito pripravi. 
Odkrito spregovori o svojem 
delovnem dnevu, opozori na 
stiske malega človeka in za-
robanti čez oblast. Vse to pa 
popestri v svojem zasavskem 
govoru. Režija je bila zaupana 
Marku plantanu, diplomira-
nemu igralcu in režiserju, ki 
je tudi tokrat opravil vrhunsko 
delo. 
Kaj pa glavna igralka Xe-
nona? Vas zanima? Potem le 
pojdite si ogledat predstavo 
in dodobra napolnite dvorano, 
tako kot smo jo mi na Dolah 
oba večera petek in soboto, in 
uživajte.  Jožica VRTAČNIK

PRENOVLJENI TC MARKET V LITIJI
Kmetijsko gozdarska zadruga Litija je v mesecu novembru zaključila prvi del pre-
nove trgovskega centra v Litiji. 
Trgovina na Savski cesti 2 v Litiji je konec novembra vrata odprla v prenovljeni 
podobi, novo razporeditvijo in z razširjeno ponudbo. Tako so kupcem po novem na 

voljo izdelki iz toploteke (pečeno meso, klobase, pizza, burek, …), povečan je izbor delikatesnih 
izdelkov, pekovskega peciva, sadja in zelenjave.
V razširjenem Domačem kotičku je kupcem na voljo 
širok izbor pridelkov in izdelkov višje kakovosti, pro-
izvedeni na kmetijah iz naše okolice. Vsi izdelki so 
proizvedeni oziroma narejeni na tradicionalen način, 
iz domačih surovin, brez umetnih dodatkov, ustvar-
jeni z ljubeznijo, po receptih naših babic in dedkov. 
KGZ Litija kot lokalno podjetje želi kupcem ponuditi 
čim večji izbor izdelkov lokalne pridelave in predela-

ve, s prijaznimi in pripadnimi zaposlenimi pa pri kupcih vzbujati občutek domačnosti in topline.
 vabljeni v prenovljeni TC Market Litija!

Spoštovane občanke in občani!
Zahvaljujemo se vam za prav vsak glas, ki ste nam ga namenili. 
Rezultati volitev so pokazali, da si v občini želimo in potrebu-
jemo spremembe. Samozavestni in odločeni, da upravičimo 
zaupanje, ki ste nam ga izkazali, vstopamo v novo štiriletno 

obdobje s kar osmimi mandati za občinski svet.
Omenjeni rezultati so za naše mlado gibanje izjemen uspeh; tako velika podpora kaže, da smo 
na pravi poti, ob tem pa čutimo le še večjo zavezo in odgovornost.
Na tem mestu čestitamo tudi ponovno izvoljenemu županu Franciju Rokavcu in preostalim 
svetnikom za izvolitev v občinski svet.
Verjamemo, da lahko sodelujemo v dobro Občine Litija!  Iztok IzLakaR 

Gibanje Svoboda Litija

Na letošnjo Martinovo soboto smo zelo sveča-
no proslavili 30-letnico Teniškega kluba Špital 
Kresnice. 
Ime kluba ima svoje zgodovinsko ozadje in je 
pravzaprav zelo primerno za ta športni klub. Za-
kaj »Špital«? Ob gradnji železnice pred približno 
180 leti, je bila v Kresnicah - na gozdni jasi nad 
vasjo - poljska bolnica za obolele in poškodo-
vane delavce, ki so gradili železnico. In ker so 
bolnišnico v ljudskem jeziku imenovali »špital«, 
se je takšno poimenovanje »prijelo« tudi zemlji-
šču. Kasneje so imeli kresniški učenci na Špita-
lu telovadnico na prostem, vaška mladina pa je 
v prostem času igrala mali nogomet in odbojko. 
Potem je travnik kar nekaj let sameval, dokler 
ga ni pred dobrimi 30-imi leti odkupila družina 
Vidic in na njem uredila dvoje teniških igrišč. 
Špital je spet postal prostor namenjen športu 
in druženju. 
Na Špitalu se že leta zbiramo mladi in starejši, 
ki si želimo rekreacije, malo tekmovanja, ali pa 
zgolj sproščenega pogovora, smeha in glasbe. 
Gibanje in smeh pa sta pogoja za ohranjanje 
zdravja.
30 let je relativno dolga doba. Toliko let šte-
je naša država, za marsikaterega obiskoval-
ca Špitala je to polovica (ali več kot polovica) 
aktivnega življenja. Zato se začetkov tenisa v 
Kresnicah spominjamo z nostalgijo, tako kot 
vsega, kar se je dogajalo takrat, »ko smo bili še 
mladi«. Pred dobrimi 30-imi leti je postal tenis 
v Sloveniji nenadoma zelo popularen. Pred tem 
je vsaj dve stoletji veljal za aristokratski šport, 
s katerim se zabava predvsem gospoda, s po-
javom pojma »prosti čas«, pa se je vse več ljudi 
začelo ukvarjati s športom, tudi z rekreativnim 
in profesionalnim igranjem tenisa. Postopoma, 
pa vendar. Pred dobrimi 30-40-imi leti so se 
teniška igrišča začela graditi po vsej Sloveniji, 
ne samo ob hotelih in gostiščih, pač pa že ob 
skoraj v vsakem večjem naselju. 
Miša in Toni Murn sta na prostoru pri kresni-
ški trgovini zgradila prvo teniško igrišče, ki ga 
je obiskovalo neverjetno veliko število bodočih 

tenisačev. Miro Vidic je kmalu za tem kupil ze-
mljišče na Špitalu in tam je družina Vidic v ne-
kaj letih zgradila dvoje sodobnih teniških igrišč 
s spremljajočimi objekti. Okolje je bilo idealno: 
na robu gozda, v senci visokih dreves, pa ven-
dar blizu naselja in tudi blizu Litije in Ljubljane. 
Organiziralo se je teniške tečaje za različne sta-
rostne skupine, teniške turnirje za izkušenejše 
igralce, piknike in druženja ob začetku in koncu 
sezone. Za vse nastopajoče in obiskovalce je 
poskrbela Lidija Vidic z legendarnim gobovim 

golažem, domačim 
kruhom, žar dobro-
tami in sladicami.
Nekateri igralci te-
nisa so ostali zvesti 
TK Špital vseh 30 
let, nekateri so za 
nekaj let prekinili z 

igranjem zaradi drugih življenjskih obveznosti ali 
prioritet, nekateri so se preselili v druge kraje, 
nekateri pa so, žal, prezgodaj zapustili ta svet. 
Slednjih se spomnimo vsako leto na zaključnem 
turnirju sezone in na njihov grob položimo cve-
tje. 
Prijateljstva se tkejo in ohranjajo samo, če jih 
neguješ. Večkrat je potrebna tudi kakšna spod-
buda, da si vzamemo čas in dobimo na Špitalu, 
zato sta Miro in Lidija, pa tudi njuna sinova, po-
gosto organizirala dogodke, ki so nas povezova-
li. Poleg turnirjev in poletnih piknikov še pred-
novoletne izlete, poletne vikende v Banjolah, 
praznovanja »običajnih« rojstnih dni in okroglih 
obletnic. Takšna druženja je - poleg dobre hrane 
in pijače - popestril še Mitja s svojo kitaro, kar je 
bil vsakokrat najlepši zaključek večera.
Predvsem starejši smo lahko hvaležni usodi, da 
smo še vedno tu in da se še vedno lahko ukvar-
jamo s športom. Za to, da smo danes druščina, 
ki želi skupaj proslavljati lepe dogodke in si po-
magati tudi ob manj prijetnih…. Za to pa smo 
lahko hvaležni predvsem družini Vidic, ki nas je 
zbrala in povezala v okviru TK Špital. 

Zapisala: Tatjana ZAJC
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KAKO JE NASTALA OLMN NA TRAVI LITIJA?
Gospod Slavko Urbič je bil leta 1973 izvoljen za predsednika Občinske 
konference ZSMS Litija. Odločil se je oditi na teren in obiskati mladinske 
aktive po Krajevnih skupnostih v okolici Litije. Povprašal jih je, kaj si želi-
jo? Povedali so mu, da si želijo igrati nogomet. Že do tedaj so igrali nekaj 
tekem, vendar ne organizirano.

Leta 1974 so pričeli z organiziranim igranjem v OBČINSKI LIGI MALEGA NOGOMETA NA TRAVI. 
Občina je nudila materialno (finančno) podporo. Organizacijsko jo je vodil posebni Odbor pri OK 
ZSMS. Najprej je bilo potrebno pridobiti zemljišča za igranje. Ali z dogovorom z lastniki ali celo 
odkupom. Zemljišča so s pomočjo Občine Litija odkupili mladinski aktivi.
NZS so prosili, da jim pošljejo ustrezna pravila. 
Vprašanje je tudi bilo, katera obutev naj se uporablja. V začetku so se uporabljali izključno športni 
copati. Šele kasneje je prišlo do spoznanja, da je varneje igrati v nogometnih čevljih in uporabljati 
ščitnike. Za sodnike so pridobili bivše nogometaše, ki so uživali velik ugled med nastopajočimi 
igralci. Tekme so se igrale ob sobotah in nedeljah. Tekem se praktično ni prestavljalo. 
Odbor, ki je vodil tekmovanje, je po končanem odigranem krogu zbral rezultate in ostale po-
datke, ter jih skupaj z lestvico objavil v posebni publikaciji, ki so jo poslali po pošti sodelujočim 
ekipam. Te so jo običajno prejele ob petkih. V njej je bil tudi razpored tekem za tekoči vikend.  
Za vsako tekmo je bil napisan tudi sodnik. Te je od-
bor za vsako tekmo določil z žrebom. V začetku je 
tekmovalo 9 ekip, iz Jablaniške doline, Kostrevni-
ce, Dol, Gabrovke, Polšnika, Hotiča, Šmartnega, 
Jevnice in Ribč (tudi ti so igrali v Jevnici). Kasneje 
pa se jim je pridružila ekipa iz Litije (Dobrava). 
Ekipa, ki je osvojila prvo mesto, je bila javno  
pohvaljena.

Po pripovedovanju Gospoda Slavka Urbiča  
zapisal Janez GODEc

P.S: Slavko Urbič je bil tudi sam aktiven in uspe-
šen športnik. V rani mladosti je treniral nogomet 
od 5. do 13. leta pri TVD KOČEVJE. Bil je tudi 
uspešen igralec namiznega tenisa. Bil je med 
najboljšimi osmimi mladinci v Slovenij. Treniral 
je tudi košarko. Na koncu se je moral odločiti le 
za en šport. Izbral je košarko, ki jo je uspešno igral več sezon v prvi slovenski ligi. Sedaj je tudi 
član ekipe Slovenija 50+ in z njo dosega imenitne uspehe. Ima že nekaj medalj z evropskih in 
svetovnih prvenstev. Med njimi tudi zlato.

PRAVICE IZ JAVNIh SREDSTEV
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

TOKRAT PA O ŽIVIh
Društvu GEOSS (ali Društvu za razvoj in varovanje GEOSS-a) je letos zaradi pomemb-
nih kulturnih aktivnosti spet uspelo pridobiti podaljšanje statusa društva v javnem 
interesu. Na začetku se je Društvo GEOSS imenovalo Odbor projekta Vače 81 in je 
delovalo v okviru Turističnega društva Vače. Prvi predsednik Odbora projekta Vače 
81 (kasnejšega Društva GEOSS) je bil jože Kimovec. To je bil čas izgradnje in na-

stajanja GEOSS-a. Letos septembra sta Jože in njegova žena Ančka praznovala vsak po 90 let.  
V septembrskem Občanu pa lahko preberemo o njunem praznovanju v Domu Tisje - Šmelc s sim-
patičnimi Bizonkami .... Več o njem pa kar v Wikipediji! 
Štefki Svetik – ženi in sodelavki Petra Svetika tudi čestitamo za 
okroglih 90 let in še vedno ji uspeva, da redno prihaja na naše ses-
tanke in prireditve. 
Že januarja je praznoval svojih 80 let naš kipar, avtor knjige Dogod-
ki in zgodbe Škundrovih in član društva GEOSS - Slivnan – anton  
vrtačnik. Njegove lesene in tudi kamnite skulpture se nam sredi 
vasi nehote in nevsiljivo vtisnejo v spomin. Več na spletni strani - 
http://www.vace.si/skunder.htm .
80 jih je praznoval tudi nekdanji občinski svetnik, upravnik litijske 
pošte in državni prvak v dopisnem šahu v nekdanji Jugoslaviji -  
Pavel Hiršel.
80 let je praznoval pisatelj in pesnik jože Sevljak, rojen na Klan-
cu nad Vačami. Pred desetimi leti sem v Občanu že pisal o njem 
(http://www.vace.si/sevljak.htm). Na internetu boste brez težav našli skoraj vse (Spletni bio-
grafski leksikon osrednje Slovenije, Wikivir, Wikipedija…) le tega ne, kar vam imam namen danes 
zaupati. Ste vedeli, da je Jože tudi slikar (sl.). V novembru ste si lahko ogledali razstavo njegovih 
slik v avli OŠ Gradec. Zdaj pa skupaj s šolo nastaja še kratek dokumentarni film, ki si ga boste lah-
ko ogledali na YouTubu že januarja prihodnje leto. … Ob tej priložnosti se spomnimo, da je bil Jože 
4. julija 1982 avtor scenarija ob otvoritvi GEOSS-a – torej pred 40 leti, ko je štel šele polovico od 
80. Otvoritve se je udeležilo čez 5000 obiskovalcev. Več na http://www.vace.si/sevljak80.pdf . . 
Z nami je 20. novembra, v Dvorani na Vačah, svojih 80 let praznoval svetovno znani dirigent 
Milivoj Šurbek. Trio STIK, ki ga Milivoj vodi, nam je iz srca zapel in zaigral dela Antona Lajovca 
in drugih avtorjev. Kristanova Ivanka – srčna krajanka, po poklicu pa ena od najbolj prizadevnih 
kmetic, ki že 20 let obiskuje tradicionalni koncert - Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem, je 
že lani rekla, da tako lepega Lajovčevega popoldneva še ni bilo. Kako pa je bilo letos, ko je njihov 
vodja praznoval, pa vprašajte koga izmed 50 obiskovalcev, ki smo neizmerno uživali. To je petje 
iz srca – za dušo. 
Naj mi oprosti tisti, na katerega okroglo obletnico sem morda pozabil! 
Moje darilo vsem nam so preproste besede: rad nas imam! V novem letu to povejmo čim več 
Ljudem in to tudi pokažimo! Nič ne stane, le dan bo lepši! Pa ne pozabimo nase! 

Zvonček Norček 

ZAHVALA  
ZA POMOč

Iskreno bi se radi zahvalili 
vsem, ki ste stopili skupaj za 
Gašperja in mu pokazali, da ni 
sam, iz srca cenimo to gesto, 
še posebej pa se zahvaljujemo 
KS Polšnik in Lani Vozelj, ki je 
vse to organizirala in seveda 
vsem ostalim, ki ste pripomogli 
zraven. Še bolj kot z zbiranjem 
denarja ste pomagali s tem, da 
ste stopili skupaj in Gašperju 
vlili še dodatno upanje da okre-
va. Hvala vsem dobrim ljudem.
  Družina Rozina

PODPRITE DELO NEVLADNIh ORgANIZACIJ,  
NAMENITE JIM DEL DOhODNINE

December je tudi čas hvaležnosti in obdarovanja. če so med nji-
mi društva s svojimi prizadevanji je zdaj čas, da se jim zahvalite. 

To lahko storite tudi tako, da jim izberete med vsemi tistimi upravičenci, ki so upravičeni 
do dela 1% dohodnine in ga namenite prav njim. Zakaj ne bi izkoristili priložnosti in podprli 
tistih, ki jih imate radi?
Vsak zaposleni ima možnost, da zahteva, da se 1% njegove odmerjene dohodnine nameni izbra-
nim organizacijam, in to tako, da iz seznama upravičencev izbere eno do največ deset organizacij, 
katerih delovanje želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, prispevate pa k delovanju orga-
nizacij, ki izvajajo številne družbeno koristne programe v vašem okolju.
Kako to naredim?
Izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije in ga oddajte osebno ali po 
pošti na pristojni finančni urad ali preko e-davkov, kjer poiščete obrazec Doh-Don pod Namenitev 
dela dohodnine. Vložena zahteva velja za nedoločen čas in je ni potrebno vlagati vsako leto. V 
primeru, da želite svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, je potrebno 
vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Vloge oddane do 31. decembra 2022 bodo upošteva-
ne za plačano dohodnino v tem letu.
Koga lahko podprem?
Preverite seznam organizacij, ki so upravičene do donacij za leto 2022 in presenečeni boste nad 
tem komu vse lahko namenite svoj odstotek dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako 
namenite od 0,1% do maksimalno 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1%.

Seznam upravičencev iz občine Litija, ki jih lahko podprete: 
SeZNaM UpravičeNCev DO DONaCij 
Za 2022 iZ OBčiNe LiTija

DavčNa 
ŠTEVILKA

AEROKLUB MILAN BORIŠEK LITIJA - 
ŠMARTNO

42996325

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO 
PRI LITIJI

87804107

DRUŠTVO E-MOBILNOST SLOVENIJA 57852405
DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE-LILA 31286208
DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA 49147889
DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ 
OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZ-
VOJU LITIJA IN ŠMARTNO

86261380

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA 15721353
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE 
GeoSSa

15826864

GASILSKA ZVEZA LITIJA 84675225
GIMLI - DRUŠTVO PRIJATELJEV GIMNAZIJE 
LITIJA

19293844

KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001 20443773
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 48463124
KLUB MALEGA NOGOMETA FC LITIJA 19515154
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA 21845662
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER 
LITIJA

29521033

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
JEVNICA

26738783

LOVSKA DRUŽINA DOLE PRI LITIJI 24702633
LOVSKA DRUŽINA GABROVKA 35006862

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

VABILO
Vabimo vas na uprizoritev živih jaslic v Ja-
vorju, ki bodo v nedeljo, 25.12.2022 ob 
17. uri pri gasilskem domu v javorju.
  Vabljeni.

Na sliki z desne je Slavko Urbič, Hinko Lebinger - trener, 
Aco Jovanovič in Veno Pajer, kateri so leta 1974 igrali za 
člansko ekipo NT Kluba Litija.

LOVSKA DRUŽINA LITIJA 95529349
LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK 40509877
LOVSKA DRUŽINA VAČE 20797974
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI, 
SOCIALNO PODJETJE

36065862

NOGOMETNI KLUB JEVNICA 79317642
NOGOMETNI KLUB KRESNICE 14925079
NOGOMETNI KLUB LITIJA 38015811
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA 
LITIJA

38142970

PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA 18259294
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA 31901743
PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP 74041487
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
BREG PRI LITIJI

95377913

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
DOLE PRI LITIJI

70823430

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
GABROVKA

30452619

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
HOTIČ

10392661

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
JEVNICA

29335752

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
KANDRŠE

47782994

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
KRESNICE

58452559

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
LITIJA

27620603

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
POLŠNIK

13626051

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
RIBČE

36983268

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
Sava

37648594

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
TIHABOJ

82271658

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
VAČE

75577526

PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO 
DRUŠTVO PREDILNICE LITIJA

41944143

RADIOKLUB S59DLR 16538897
RAFTING KLUB VIDRA 28445295
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA 10537937
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI 42657741
TENIS KLUB AS LITIJA 66983983
ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA 35667508

Za pomoč in več informacij nas lahko kontakti-
rate na info@consulta.si ali 059 927 619. Obra-
zec za namenitev dela dohodnine, najdete tudi 
na naši spletni strani www.consulta.si.

Klara KRŽIŠNIK

Upravičenci, ki z lastnimi pri-
hodki ne morejo pokriti rednih 
in izrednih stroškov preživljanja, 
lahko zaprosijo za izredno denar-
no socialno pomoč ali katero od 

drugih obliko pomoči, ki izhajajo iz pravic iz jav-
nih sredstev. To so med drugim:
1. Denarna socialna pomoč: Upravičeni so 
državljani Republike Slovenije ali tujci z dovol-
jenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji 
in bivajo v Sloveniji. Višina se določi kot razlika 
med minimalnim dohodkom, ki pripada upravi-
čencu in njegovimi dohodki.
2. varstveni dodatek: Upravičene ženske, 
starejše od 63 let, in moški, starejši od 65 let. 
Upokojencem, ki prejemajo manj kot 591 evrov 
pokojnine, so lastniki nepremičnine v vrednosti 
do 120 tisoč evrov in na bančnem računu ni-
majo več kot 2500 evrov prihrankov, pripada 
varstveni dodatek. Starejši, ki živi sam, lahko 
skupaj s pokojnino pride do zneska 591 evrov. 
Primer: če ima 500 evrov pokojnine, lahko dobi 
še 91 evrov varstvenega dodatka.
3. izredna denarna socialna pomoč za 
kurjavo in elektriko:
Starejši lahko zaprosijo tudi za izredno denarno 
socialno pomoč, če z lastnimi prihodki ne mo-
rejo pokriti izrednih stroškov preživljanja. Ta se 
dodeli v enkratnem znesku ali za obdobje od 
treh do šestih mesecev. Samska oseba lahko 
na mesec prejme največ 402 evra oziroma v 
enem letu je lahko dvakrat upravičena do tega 
zneska. Z izredno denarno socialno pomočjo 
lahko plačate tudi poračun elektrike, zanjo pa 
lahko zaprosite tudi, ko morate kupiti nov pralni 
stroj, štedilnik ali z njo plačate račune za manj-
ša nujna popravila v stanovanju. Ne morete pa 
je porabiti za poplačilo starih dolgov. Izredno 
denarno pomoč morate porabiti v roku 30 dni 
od prejetja, v 45 dneh od prejetja pa morate 
predložiti dokazilo o porabi. Če tega ne storite 
ali se izkaže, da sredstev niste porabili namen-

sko, v naslednjih 14 mesecih niste upravičeni 
do izredne denarne pomoči. Socialno ogroženi 
seniorji lahko zaprosite tudi za oprostitev pla-
čevanja RTV-prispevka.
4. Subvencija najemnine: Tisti s pokojnino, 
nižjo od denarne socialne pomoči, torej 402 
evra lahko zaprosijo za subvencijo za plačilo 
oz. Delno plačilo najemnine.
5. pravica do kritja razlike do polne vre-
dnosti zdravstvenih storitev in pravica do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje 
Enako lahko tisti s pokojnino, nižjo od denarne 
socialne pomoči, torej 402 evra, zaprosijo še 
za subvencijo za plačilo dodatnega zdravstve-
nega zavarovanja.
6. pogrebnina in posmrtnina ob izgubi dru-
žinskega člana
Če vam umre družinski član, lahko zaprosite za 
pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino, 
ki znaša 804 evre) in za enkratno izredno de-
narno socialno pomoč (posmrtnino, ki znaša 
402 evra).
Do pogrebnine in posmrtnine so poleg ožjih 
družinskih članov (zakonec, zunajzakonski part - 
ner, otroci in pastorki) upravičeni tudi bratje in 
sestre, nečaki in nečakinje ter vnuki pokojne 
osebe, če so upravičeni do denarne socialne 
pomoči ali do varstvenega dodatka. Posmrtni-
na se izplača kot pomoč za vse družinske člane 
umrlega skupaj, kar pomeni, da je do nje upra-
vičen zgolj en družinski član pokojne osebe in 
ne vsak posebej. Pogrebnina se izplača tiste-
mu, ki je poskrbel za pogreb. 
pod določenimi pogoji se prejete denarne 
pomoči vračajo.
Zgoraj navedene pravice se uveljavljajo na 
vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev. podrobne informacije lahko pridobite 
na: Center za socialno delo, enota Litija, 
Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija; oz. na: 
tel.: 01 890 03 80 in e-mail: gpcsd.litij@gov.si



Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN
10. decembra je minilo pet let odkar nas je zapustila

MARIJA KISOVEC
iz Jevnice

Hvala vsem, ki se jo spominjate,
prižigate sveče in postojite ob

njenem grobu. 

Vsi njeni

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni ker te več ni... 
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni.

V SPOMIN
16.12.2022 je minilo šest žalostnih let odkar nas je zapustila  

naša ljuba žena, mama, tašča in babica

ANÐA PERIĆ
iz Litije

1959 – 2016

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate 
in ob njenem grobu postojite ter 

prižigate sveče v njen spomin

Pogrešamo te.

Žalujoči: mož Jevto, hčerka Božana in sin Goran z družinama

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

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka,  

pradedka in strica

ADOlFA PIKl
24.4.1941 – 7.12.2022

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
patronažni službi, gospodu župniku, pevcem, trobentaču, 

pogrebni službi KSP Litija ter vsem ostalim, ki ste ga pospremili  
na njegovi zadnji poti. Hvala za darovano cvetje in sveče.

Vsi njegovi
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XIII. MEMORIAL RIhARDA URbANCA - šPORTNO TEKMOVANJE
V soboto 19.11.2022 je v Litiji in Šmartnem potekal že 13.-ič. Udeležili pa so se ga veteranke in veterani iz 
območnih združenj pokrajine Ljubljana-okolica, poleg njih pa še člani odbora Sever Litija in člani Območnega 
združenja slovenskih častnikov Litija-Šmartno. Udeleženci, bilo jih je več kot 80. Tekmovali so v streljanju z 
zračno puško, kegljanju in malemu nogometu. Pozdravne besede sta udeležencem spregovorila župan občine 
Litija Franci Rokavec in predsednik POZVVS Ljubljana-okolica Janez Gregorič. Na svečanem zaključku sta sin 
pokojnega Urbanca Matjaž in predsednik OZ VVS Litija-Šmartno Ivan Lovše podelila zahvalne listine vsem 

OZ, medalje in pokale najbolje uvrščenim posameznikom in ekipam. Delegacija veteranov je odnesla ikebano na grob Riharda 
Urbanca.  Foto: Stane VIDMAR in Radovan PETJE     Tekst: Radovan PETJE

STRELSKO DRUšTVO šMARTNO – LITIJA 

REZULTATI TEKMOVANJA:
STRELJANJE:
Posamezno:
1.  Roman Radej, OZ VVS  

Kamnik-Komenda, 178 krogov
2. Pavel Serša, 173 krogov
3.  Uroš Kneževič ZSČ Litija-Šmartno 

169 krogov
Ekipno:
1.  OZ VVS Kamnik-Komenda 512 

krogov
2. OZ VVS Ribnica 457 krogov
3. ZSČ Litija-Šmartno 455 krogov

KEGLJANJE:
Posamezno:
1.  Ludvik Mate OZ VVS Ribnica  

312 kegljev
2.  Igor Grčar OZ VVS Kočevje  

294 kegljev
3.  Miran Tekalec OZ VVS Kočevje 

288 kegljev
Ekipno:
1. OZ VVS Kočevje 1095 kegljev
2.  OZ VVS Litija–Šmartno 1027 

kegljev
3. OZ VVS Grosuplje 934 kegljev 

MALI NOGOMET:
1. OZ VVS Litija-Šmartno
2. OZ VVS Logatec
3. OZ VVS Kočevje

Vse ekipe malega nogometa v Športni dvorani Litija
Vodstvo tekmovanja v malem nogometu  

s sodnikom Probs Jožetom

Pozdravne besede župana Francija Rokavca
Pozdravni govor preds.  
OZ VVS Litija-Šmartno

Prejemniki pokala v malem nogometu

Prejemniki pokalov v kegljanju

Zmagovalne ekipe v streljanju

Odhod delegacije na grob  
Riharda Urbanca Skupinska fotografija v Gostilni Kovač

Posamezni zmagovalci v streljanju

Vodstvo OZ VVS Litija-Šmartno

Nogometna ekipa OZ VVS Litija-Šmartno  
z vodjem ekipe Acom Jovanovičem in  

predsednikom Ivanom Lovšetom

Ekipa strelcev OZ VVS Litija-Šmartno

KONCERT LJUDSKIh PEVCEV NA DOLAh
V soboto 19.11.2022 je skupina ljudskih pevcev KUD Dole pripravila 
koncert ljudskih pevcev in godcev v dvorani Farnega doma na Dolah. 
Domači pevci smo zapeli nekaj pesmi v značilnem slovenskem tri-
glasju, nekaj pa še s harmoniko, saj smo v skupini kar trije harmoni-
karji. Program so dopolnili in popestrili gostje: Ljudski pevci in godci 
Trebelnega z ubranim petjem in spremljavo posebnih instrumentov, 
Dušan Kotar in Peter Pirc z venčkom narodnih, priznana citrarka Ja-
nja Brlec z izborom lepih slovenskih melodij in na koncu še Nagajivi 
tris s poskočnimi vižami. Program sva povezovala Stane Kmetič in 
Neža Brinovec.
Lepo število ljubi-
teljev slovenske 
glasbe v dvora-
ni je bila močna 
spodbuda za na-
stopajoče.
Po zaključku smo 
se zadržali ob pri-
grizku in kozarč-
ku na prijetnem 
druženju, spominjanju in planiranju. In še je zvenela pesem in har-
monika. KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji, Stane KMETIČ

Spoštovani bralci tega članka!
STRELSKO DRUŠTVO ŠMARTNO – LITIJA de-
luje že od daljnega leta 1961. Zaradi gradnje 
nadvoza v Litiji se je v letu 1976 preselilo v 
Šmartno, kjer se je zgradilo nov strelsko ro-
kometni dom. Tako še danes razpolagamo 

z notranjim 10-steznim streliščem, ki se nahaja zraven OŠ 
Šmartno ob zunanjem rokometnem igrišču.
Letošnje volilno leto se je žal začelo s smrtjo našega dolgo-
letnega predsednika Jožeta Erjavca. Tako smo bili ostali člani 
postavljeni pred dejstvo, da organiziramo volilni občni zbor 
društva. Med pripravami smo se soočili tudi z zastarelim sta-
tutom društva, zato smo pohiteli in do rednega zbora pripravili 
tudi novega.
V začetku meseca marca smo izpeljali 
redni volilni občni zbor društva, pred 
potrditvijo novega vodstva potrdili tudi 
novi Statut društva in popeljali društvo 
na nov svež tir delovanja za prihodnja 
štiri leta.
Novi izvoljeni predsednik je že na zbo-
ru predstavil načrte, kaj je potrebno v 
društvu postoriti, saj sta pretekli dve 
leti pandemičnih ukrepov tudi v našem 
društvu pustili razpoke. 
Naše društvo je član STRELSKE ZVEZE 
SLOVENIJE, tako da se udeležujemo 
tekmovanj v raznih slovenskih regijah. Trenutno ima društvo 
preko sto članov. Udeležujemo se tekem z zračnim in ognje-
nim orožjem, standardno in serijsko puško ter pištolo. Društvo 
sodeluje tudi s Slovensko vojsko in je član MORS društev in 
klubov. 
Športno strelstvo je šport, ki zahteva dobro telesno pripravo, 
predvsem pa je potrebno veliko koncentracije in obvladovanja 
lastnih misli. Strelstvo kot šport je relativno zapostavljeno, saj 
na prvi pogled ni najbolj zanimiv šport. Če ga primerjamo z 
bolj dinamičnimi športi, je strelstvo bistveno drugačna zgod-
ba. Streljanje je, kar se tiče fizične aktivnosti, zelo statičen 
šport, kar pa ne pomeni, da je preprost. Zato je fizična pri-
pravljenost pri strelstvu tudi zelo pomembna.

Vsa tekmovanja, ki so se jih naši člani udeležili, bi težko naštel 
oziroma bi bil ta članek močno predlog, če bi vas želel z vsem 
seznaniti. Organizirali smo kar nekaj tekem tudi na našem 
strelišču in sodelovali tudi pri izvedbi lige. Našo tekmovalno 
sezono smo zaključili z organizacijo tekme ob občinskem 
prazniku.
Kot sem že omenil, smo bili člani strelskega društva v letošn-
jem letu zelo delavni in smo pretežno pokrpali omenjene raz-
poke s svojim delom. Organizirali smo več delovnih akcij, ki 
predvsem temeljijo na delu članov društva. Delovne akcije so 
bil usmerjene v ureditev notranjih prostorov strelskega doma 
in zaključevanju ureditve zunanjega strelišča. Na strelišču v 
domu smo uredili orožarno in stene na strelišču. Do konca 

leta načrtujemo še ureditev 
samega ogrevanja prostorov. 
Na zunanjem strelišču smo 
že skoraj zaključili prostor za 
druženje in uredili parkirišče 
ter dostopni del do strelske-
ga nadstreška. Obnovila so 
se tudi polja za tarče in ure-
dila dostopna zapora na sam 
prostor. 
Med letom smo bili deležni 
tudi obiska inšpektorja, ki je 
potrdil naše dobro delo in nas 
opomnil le na nekaj manjših 

detajlov, ki smo jih z lahkoto uredili in odpravili odstopanja.
Za to leto smo sicer načrtovali tudi razvitje novega društvenega 
prapora, kar pa nam ni uspelo. Smo pa uspešno pripravili vitri-
no za naš novi prapor, njegovo razvitja načrtujemo na rednem 
občnem zboru prihodnje leto, kjer se bomo lahko pohvalili z do-
sežki našega društva. Z ureditvijo ogrevanja v strelskem domu 
za prihajajoče leto načrtujemo razširitev naše aktivnosti na 
področje dela z mladimi in tako ta lep šport približamo tudi njim.
Naj bo to dovolj informacij o delovanju in obstoju strelskega 
društva Šmartno – Litija za zadnjo številko Novic v tem letu. 
Dovolite le, da vsem članicam, članom in bralcem tega članka 
zaželim lepe decembrske praznične dni in zdravo in srečno 
novo leto 2023. Zapisal: Bogomir BUČAR



ZAHVALA
Za vedno se je poslovila draga žena, mami, babica,  

prababica in teta

Ani LAmoVšek
17.3.1941 – 21.10.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,  
sosedom, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja,  

toplih objemov in stisk rok v naših težkih trenutkih.

Vsi njeni

Si šla, te ni
in si pri hčeri v večnosti.

ZAHVALA

iVAnkA BiRk
21.12.1939 – 11.11.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
tudi Nefrološki kliniki Ljubljana za večletno zdravljenje, celotni ekipi 
zdravnice dr. Hauptman za skrb in podporo, pogrebni službi KSP 
Litija, g. župniku, pevcem, trobentaču, govorniku Tonetu Zavrlu in 
kolektivu OŠ Litija.

Vsi njeni

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

ZAHVALA
V 90. letu starosti se je poslovil od nas naš dragi oče,  

ata, tast in pradedek

JANEZ ČISTAR
Iz Verneka pri Kresnicah
24.6.1933 – 19.11.2022

Ob izgubi našega dragega ata Janeza se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem za izrečena sožalje, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala gre našemu župniku 
dr. Božiradju Ogrincu za sočutno opravljen obred. Hvala pogrebni 
službi KSP Litija za vso pripravo in obred slovesa. Hvala pevcem za 
tako čudovito zapete pesmi in hvala trobentaču za lepo zaigrano 
Tišino. Hvala tudi vsem zaposlenim Doma Tisje, ki so mu lepšali in 
krajšali zadnja leta. Resnično hvala vsem, ki ste ga imeli radi in vam 
bo ostal v lepem spominu.
Ata pogrešali te bomo. 

Vsi njegovi žalujoči

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
samo oči utrujene zatisnil
in tiho zaspal.

ZAHVALA
V 88. letu nas je zapustil naš dragi ati, tast in ata

MARTIN MAHKOVEC
iz Jevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, z nami delili bolečino in ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede, za darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu 
za lepo opravljen obred, g. Stanetu Lemutu, g. Jožetu Jelnikarju, 
sosedoma Marjanu in Andreji, pogrebcem, trobentaču in ge. Boži 
Šarbek za ganljive besede slovesa.

Žalujoči: sin Stane z Matejo, hči Joži s Frenkom, vnuki: Marko  
s Katjo, Rok s Tjašo, Maja z Bojanom, Klemen s Klavdijo, Karmen  
z Rokom in njegovi pravnučki: Taj, Gal, Neli, Liam, Neja in Ines.

MAMA
Mama je zmeraj Lepo je, da ima tudi
na tvoji strani mama mamo,
tudi če nimaš prav, da kdaj nasloni
te brani. glavo na njeno ramo.
Pomaga ti iz zadrege Ni večjega bogastva
in vse napravi zate, na tem planetu,            
saj mama zares kot je ljubezen v srcih
verjame vate. vseh mam na svetu.
(Feri Lainšček) 

ZAHVALA
V nedeljskem jutru se je od zemeljskega življenja poslovila  

in v večnost odšla naša ljuba mama in teta

mARiJA BokAL
roj. SIMONČIČ

19.8.1924 – 13.11.2022

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja, besede tolažbe, za darovane 
sv. maše, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste se od nje 
poslovili na litijskem pokopališču. Zahvala velja tudi osebju Doma 
Tisje enota Litija za skrb, nego in pozornost do nje v času njenega 
bivanja na oddelku Ajda. Gospodu župniku in KPS Litija za opravljen 
obred. Pevcem Lipe in trobentaču. Hvala tudi vsem, ki ste jo imeli 
radi, jo obiskovali in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA 
ob slovesu drage mame, babice in sestre

MARIJE ElTRIN
1939 – 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem,  
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,  

še posebno pa osebju oddelka Zarja  
v DSO Tisje. 

Alma, Nana, Pino, Arne

Vse na svetu mine, 
vse se spremeni, 
le spomin na tebe 
ostaja in živi.

V SPOMIN
Dne 7.12. je minilo žalostnih sedem let  

odkar si nas zapustil naš dragi

LUkA DJuKIČ

Pogrešamo te.

Hvala vsem,  
ki se ga še vedno spominjate.

Vsi tvoji

V SPOMIN 
in  ZAHVALo

Dragi mož, 
hvala ti za lepe dni in lepo življenje.

CVETKO KOS – Sine

Iskrena hvala »Predilnici Litija« in »Nogometnemu klubu Litija« za 
izkazano pozornost ob smrti. Hvala trobentaču za zaigrano Tišino. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za 
prejete besede slovesa, ki so prispele na dom.

Milči, Sandra, Svit, vaš prispevek bo ostal nepozaben  
in iskrena vam hvala.

Žena Darja, sinova Mito in Sašo ter ostalo sorodstvo

Dobri ljudje ne umrejo, njihovo delo nima meja. 
Dobri ljudje so tudi pri visoki starosti nosilci luči. 
Dobri ljudje so upanje tega sveta. 

ZAHVALA
ob slovesu

FRANCA lESJAKA
roj. 7.7.1923

Najprej hvala njemu - dragemu možu, atitu, atu Francitu - za sobivanje in srečevanja. Deležni smo bili njegove dobrote, 
spoštovanja, spodbud in modrosti - vse to nam je nudil do svojega zadnjega diha. V krogu domačih in z molitvijo v srcu je dne 
22.11.2022 odšel v božji objem, po katerem je vse bolj hrepenel. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili do njega dobri. Hvala njegovemu zdravniku Niku Benedičiču za številne obiske zadnja leta in 
človečnost. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali sveče, cvetje in sv. maše. Hvala posameznikom za 
spoštljiv pogreb - Andreju Jerantu iz KSP Litija, župniku Marku Mrlaku, pevcem, predstavnikom PGD Litija, ter govornikoma 
Andreji Štuhec in Stanetu Črnetu. 

Zapustil nam je dragoceno dediščino vrednot, s katerimi je zaznamoval svoje stoletje in rod. Ljubezen in pogum, predanost delu, 
pomoč vsakomur v stiski, povezovanje v dobrem in spoštljivost do vseh. 

Dragi mož, ati in ata Franci, ostajamo povezani. 

Vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,  
kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA
Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je v 63. letu starosti  
v tragični prometni nesreči nenadoma končalo življenje  

drage žene, mame, babice in sestre

EMIlIJANE CERAR
iz Spodnjega Hotiča.

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, njenim bivšim sodelavcem KGZ Litija, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, denarno pomoč, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi Komunali Litija za 
organizacijo pogreba, gospodu župniku dr. Božidarju Ogrincu za 
opravljen obred, g. Laslu Babinskemu za zaigrano glasbo in vsem, 
ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: mož Dušan, hči Maja z družino, brata Brane  
in Vencelj z družinama in drugi sorodniki

V SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate, darujete za maše,
 postojite ob njunem grobu ter prižgete svečo v njun spomin.

Vsi njuni

FRANC 
KOTAR
1939 – 2012

Minilo je 10 let  
odkar nas je zapustil  

naš dragi ata

mARiJA  
KOTAR
1936 – 2020

Minili sta 2 leti odkar si  
od nas zavedno odšla ti, 

naša draga mama

Ko pošle so ti moči, Mama je kakor sonček, 
zaprl trudne si oči. srček njen je zlat, 
Zdaj tiho, mirno spiš, kakor žarek, ki posije 
bolečine ne trpiš. od nebeških vrat. 
A čeprav spokojno spiš, 
z nami še naprej živiš.
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PESTRA NOgOMETNA PONUDbA V SKLOPU LETOšNJEgA 
JEVNIšKEgA FESTIVALA V hVALEŽNOST JESENI

TENIS KLUB AS

POgLAJEN PIA TRETJA NA ODPRTEM čLANSKEM  
PRVENSTVU V LITIJI, šEšKO IN TOMAŽIN TRETJA  

NA DRŽAVNEM PRVESTVU DO 18 LET
Tenis klub AS Litija je konec novembra gostil Odprto prvenstvo 
za članice. Od domačih igralk so nastopile Pia Poglajen, Laura 
Cerovšek in Lana Cizerle. Najbolje se je odrezala Pia Poglajen, 
ki je osvojila končno 3. mesto, potem ko je v polfinalu tesno, v 
treh nizih, izgubila od kasnejše zmagovalke Ane Lanišek iz TK 

Radomlje.
Odlično sta se odrezala na Državnem prvenstvu 
do 18 let Jaka Tomažin in Žiga Šeško. Skupaj sta 
združila moči v tekmovanju dvojic in se po zma-
gi nad 3. nosilcema Car Nikolasem iz TK Triglav 
Kranj in Markoviče Lukom iz TK Maja uvrstila v pol-
finale. Tam sta prekrižala loparje s 1. nosilcema 
Jarc Ažbetom iz TK Medvode in Stollecker Maxom 
iz TK Triglav Kranj, ki jima je za las uspelo ugnati 
naše ase. Odločala je podaljšana igra tretjega niza, kjer sta bila nasprotnika 
uspešnejša z rezultatom 10:7. Kljub temu je pokal za 3. mesto na Državnem 
prvenstvu do 18 let velik uspeh.
Med najmlajšimi se je izkazala Taja Juvan. Najprej se je uvrstila tekmovanja 

Round Robin do 14 let, kjer se je preko skupinskega dela uvrstila v A finale. Tam je nato uspešno 
opravila kvalifikacije in se preko zmage nad 7. nosilko kvalifikacij Dreu Sofijo iz TK ŽTK Maribor 
uvrstila v glavni turnir, kjer se ji nato žal ni uspelo uvrstiti v drugi krog. Glede na to, da je šlo za 
prvi nastop Taje Juvan v tej starostni 
kategoriji, je to odličen rezultat. 
Bor Artnak, ki ostaja še najprej naš tre-
nutno najboljši teniški igralec, se mudi 
na novi seriji WTT turnirjev v Egiptu.  
Z izkupičkom trenutno ni najbolj zado-
voljen, saj je na prvem turnirju tesno 
v treh nizih izgubil v prvem krogu, na 
drugem pa prav tako v treh nizih v dru-
gem krogu tekmovanja. Pred njim je še 
en turnir in držimo pesti!
Tenis klub aS Litija bo v dneh od 
14.01. do 16.01.2023 gostila Odpr-
to prvenstvo za fante do 18 let in že 
sedaj vabimo vse ljubitelje tenisa 
na ogled tekem! Melita POGLAJEN

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.

Želimo vam 
vesele praznike

in 
srečno novo

leto!

2. POKALNA TEKMA SZTK 2022
V soboto 16.10.2022 je Slovenska zveza 
tradicionalnega karateja (SZTK) v sode-
lovanju s KK Mladino v Športni dvorani 
Poden, Škofja Loka, uspešno izvedla 2. 
Pokalno tekmo SZTK 2022.
Videli smo več kot 280 nastopov tekmo-

valcev iz 12 klubov. Tekma je potekala gladko in repre-
zentanti SZTK so imeli še zadnje priprave na tekmovanju 
pred 21. Svetovnim prvenstvom 2022.
Pokalne tekme so se udeležili tudi trije člani KK Kensei 
in vsi dosegli odličja:
- Tristan Zore 3. mesto v kati posamezno,
-  Ažbe Zore 3. mesto v kihon (prikaz karate tehnik) in 3. 

mesto v kihon ippon kumite (borba),
- Ajda Podlipnik 3. mesto v kihon ippon kumite (borba).  KK Kensei

ALEX MALgAJ PONOVNO NA STOPNIčKAh
Litijan Alex Malgaj, član 
Judo kluba Litija je tek-
movalec, ki kaže velik po-
tencial in bo s pravo voljo 
in borbenostjo še veliko 
dosegel.

Alex ima za sabo dva zelo uspešna nasto-
pa v novembru. Najprej se je dokazal na 
Pokalu Dupleka v soboto, 12.11.2022, 
kjer je v svoji kategoriji mlajših dečkov 
U12 z dvema zmagama in enim porazom 
osvojil 3. mesto. Nastopil je tudi v so-
boto, 19.11.2022 na velikem mednaro-
dnem turnirju Mini Nagaoka, ki velja za eno izmed najmoč-

nejših judo tekmovanj v Sloveniji. 
Alex se je dobro boril in osvojil 7. 
mesto. Na turnirju Mini Nagaoka 
je nastopilo 423 tekmovalcev iz 
50 klubov in 6 držav.
V zadnjih letih Judo klub Litija ra-
ste in napreduje, tako po številu 
članov, kot tudi po uspešnosti na 
tekmovanjih. Že od samega začet-
ka, od ustanovitve naprej ga vodi 
Boštjan Veinhandl, ki je tudi glavni krivec za razvoj kluba. Vsekakor 
brez dobrega dela trenerjev in pomočnikov takega uspeha ne bi za-
beležili, kljub temu pa je Boštjan gonilo, ki vsakodnevno spodbuja 
mlade športnike, jih trenira, motivira, vodi na tekmovanjih in poskrbi 
za njihovo dobro počutje. Katarina KUMER

V nedeljo, 30.10. se je v Jevnici 
dogodil 2. festival V hvaležnost 
jeseni, ki je nadgradnja vsako-
letne že tradicionalne prireditve 
na začetku Društva Kampeljc, 
kasneje KUD Jevnica in na koncu 
s sodelovanjem NK Jevnica, KUD 

Jevnica in KS Jevnica.
V sklopu festivala se je dogajalo veliko zanimi-
vega tokom celega dneva tudi na nogometnih 
igriščih v jevniškem Športnem parku.
Najprej sta se na umetni travi v prijateljski 
tekmi, v kateri rezultat ni bil najpomembnejši 
pomerili ekipi Vaških mačk in nogometašev NK 
Jevnica U-13.

Sledilo je prijateljsko srečanje med kadeti in 
mladinci NK Jevnica, ki je pokazalo, da so v 
Jevnici na dobri poti, da v tem okolišu resnično 
ne manjka mladih domačih talentov in da se za 
bodočnost ni za bati.
Začetek popoldneva je bil namenjen atraktiv-
nem revijalnem srečanju med Reprezentanco 
estradnikov Slovenije poimenovani tudi Glas-
bene zvezde ter slovenskimi in tujimi kulturniki 
ter umetniki poimenovanimi Nogo(u)metniki. V 
zanimivem in v večini časa napetem srečanju 
je bila vendarle boljša ekipa glasbenikov, ki je 
slavila s 4 : 2 (2:1), gole pa so za zmagovalce 
dosegli Bojan Cvjetičanin, pevec skupine Joker 
Out in Benjamin Burgar, pevec skupine Poseb-
ni gostje, po enega, dva pa je dosegel kapetan 
ekipe Dorian Granda, bobnar v zasedbah Muff, 
Nine Pušlar idr. V zmagovalni tekmi so nastopili 
še člani zasedb Boom, Flirrt, TMS Crew, Joker 
Out, Posebni gostje idr, medtem ko so pri No-
gometnikih ob Guštiju, igrali še režiser Tadej 
Čater ter Jonathan Rauch, Borut Antončič, Jan 

Poreber in drugi. RES-Glasbene zvezde: Jerant, 
Kokalj, Pantič, Ferreira-Škrjanc-Derenda-Pe-
harc-Granda-Šenk-Naglič-Cvjetičanin-Burgar.
Po revijalnem, a kljub temu prestižnem srečan-
ju je bil na vrsti še troboj veteranskih ekip NK 
Kresnice, NK Rudar Trbovlje in seveda domačih 

NK Jevnica, ki je postregel z tremi izenačenimi 
srečanji, v katerih pa je največ pokazala vete-
ranska ekipa iz Trbovelj.

Rezultati veteranskega troboja : Jevnica : Kres-
nice 0 : 2 (0:0) Kresnice : Trbovlje 0 : 1 (0:0) 
Jevnica : Trbovlje 0 : 2 (0:1) Končni vrstni red: 
1. NK Rudar Trbovlje, 2. NK Kresnice, 3. NK 
Jevnica
Tako revijalno kot veteranske tekme je na 
splošno zadovoljstvo vseh odpiskal avtoritativ-
ni sodnik Aleš Vrtarič. NK JEVNICA

POgLED V LETO 2022
Začelo se je zgodaj pomladi, ko smo pripravi-
li igrišča za igranje redne lige MNZ Ljubljana. 
Igrišča so se redno vzdrževale in preko poletne 
vročine tudi zalivala. V prvem delu leta smo 
dokončali sezono s prvim mestom članske eki-
pe, ki se je uvrstila v REGIONALNO Ljubljansko 
ligo. Jesenski del smo začeli z sedmimi selek-
cijami in ga tudi zelo uspešno dokončali v prvi 
polovici meseca novembra.
Tako smo 19.11.2022 organizirali veliko delov-
no akcijo za ureditev igrišč pred zimovanjem. 
Pospravili smo vse zaščitne mreže, na ploščad 
odnesli in skladiščili vse prenosne gole in po-
pravili nekaj žičnate ograje okoli igrišča.
Glavni del akcije pa je bil namenjen zamenjavi 
lovilnih mrež okoli igrišča z umetno travo. Ge-
neralno smo očistili garderobe, ogradili in s pe-
skom prekrili otroško igrišče, da se sedaj lahko 
uporabljajo postavljena igrala.
Vsem udeležencem akcije se zahvaljujemo za 
uspešno opravljeno delo.
Za leto 2023 smo natisnili tudi nekaj klubskih 
koledarjev, ki jih lahko dobite v našem klubu 
vsak dan po 16 uri.

NOGOMETNI KLUB JEVNICA  
vam želi srečno, uspešno in  
predvsem zdravo leto 2023.

Za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

Od sredine oktobra je v Litiji 
uradno registriran »Bjj Klub 
Litija«. Glavni pobudnik, da je 
brazilski jiu jitsu v zadnjem času 
tudi v Litiji tako zelo popularen, 
je Tone Vrhovec. Pred dvajsetimi 

leti se je odpravil v Brazilijo, natančneje v Ama-
zonijo, kjer si je ogledal prvo tekmo v Jungle 
fightu in takrat tudi sam opravil prve treninge. 
Ta šport ga je tako navdušil, da se je kasneje v 
Brazilijo odpravil še petkrat. Ob zadnjem obis-
ku je v Slovenijo pripeljal tudi trenerja Filipeja, 
ki je prve treninge vodil v Ljubljani v klubu Ma-
kota. Brazilski jiu-jitsu je počasi, a vztrajno pri-
dobival na prepoznavnosti. Tone svoj začetek 
v tem športu opiše takole: »Kmalu sem začel 
bolj resno trenirati. Prve tekme sem se udele-
žil na svetovnem prvenstvu v Abu 
Dhabiju, kjer sem v svoji kategoriji 
osvojil zlato medaljo. Od takrat 
do danes se jih je nabralo še 23 
z velikih tekmovanj, dve zlati, štiri 
srebrne in ena bronasta iz sve-
tovnih prvenstev ter 15 zlatih in 1 
srebrna iz evropskih.« 
V Litiji se že nekaj let pridno tre-
nira. Trenutno je v BJJ klub Litja 
vključenih 60 članov, od tega 25 
otrok in 35 odraslih. V svojih vrstah imajo kar 
pet črnih pasov. Z njimi se lahko pohvalijo Tone 
Vrhovec, Rok Vrhovec, Marko Mrva, Maja Povš-
nar in Nejc Hodnik.
Treningi potekajo vsak torek in četrtek ob 17ih 
za otroke in ob 18ih za odrasle, tekmovalni tre-
ningi pa so vsako soboto ob 9ih za otroke in 
10ih za odrasle. 

Klub je že v svojem krstnem nastopu 26.11.2022 
na turnirju AJP Tour Ljubljana, ki je tretiran kot 
državno prvenstvo, dosegel odmevne rezultate, 
10 medalj pri otrocih in 4 med odraslimi. Pri 
otrocih so bili zlati Tevž Kristan, Maks Vrhovec, 
Vito Senčar, Naj Janežič, Rua Kvapil in Jakob 
Jurjevec, srebrni pa Miha Verhovec, Jorik Kvapil 
in Vili Jazbec ter bronast Rok Verhovec. Pri od-
raslih so srebrne medalje osvojili Lovro Kutija, 
Maks Ritonja, Tomy Cestnik in Pavel Kvapil.
Prvi vikend v decembru pa se je podmladek klu-
ba udeležil otroškega evropskega prvenstva BJJ 
v Dublinu na Irskem. Zelo uspešno so zastopali 
barve kluba in Slovenije ter se domov vrnili s tre-
mi evropskimi naslovi. Zlati so bili Tevž Kristan, 
Rua Kvapil in Vito Senčar, srebrn Jorik Kvapil, 
bronasta pa Maks Vrhovec in Naj Janežič.

Litijski klub ima v svojih vrstah izkušenega tre-
nerja Nejca Hodnika in svetovno ter evropsko 
prvakinjo Majo Povšnar. 
BJJ Klub Litija vljudno vabi vse zainteresirane, 
da si najprej ogledajo kakšen njihov trening v 
dvorani na Savski cesti 1 (bivše kegljišče), nato 
pa postanejo tudi njihovi člani.
 Barbara ROZINA

Ob tej priliki se želimo ob koncu za nas izredno uspešnega leta 2022 še posebej zahvaliti 
vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam in nam še, stojijo ob strani.  

Z vašo pomočjo smo v letu 2022 dosegali res izvrstne rezultate in premikali mejnike  
in po nekaj letih znova organizirali tudi mednarodni WTT turnir.

Še enkrat hvala vsem, še posebej glavnemu sponzorju HERZ d.o.o.,
in ostalim sponzorjem: KOPIT d.o.o., PREDILNICA LITIJA d.d., BAREDE d.o.o., ME-JAN d.o.o., 

aS TeprOM arHiTeKTi d.o.o., LUMeNia d.o.o., TiriNG d.o.o., HÄFeLe d.o.o., DS TeaM spletne 
storitve Dejan Simić s.p., aB SpOrT d.o.o., MaTTS d.o.o., Dr. prOjeKT d.o.o., NepreMičNiNe.

NeT, paLva d.o.o., OMaHeN-TraNSpOrT d.o.o., TeLeKOM d.d., Občina Šmartno pri Litiji
in seveda

Občini Litija in Mestni skupnosti Litija
iskrena hvala vsem!  Skupaj zmoremo!

Želimo Vam srečno, uspešno in zdravo leto 2023!

Glasbene zvezde

veteranska ekipa NK rudar Trbovlje
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KUPIM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 

bajonete, čelade, sablje, 
uniforme, stare razglednice, 
kipce, slike, nakit, kovance, 

knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda ne 

potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASI

Izžrebanci križanke št. 264 bodo prejeli Bon za PIZZO 
Restavracije MONA LISA. Bon bodo izžrebanci prejeli 
po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v 
Tiskarni ACO.

1. Laura Juvan, Veliki Vrh 15a, Litija
2. Kristina Groboljšek, Tepe 13, Polšnik
3. Lidija Učakar, Ponoviška 9, Litija

Težje besede:  NARAYAN, AMIDA, ITOBI, IFNI, 
SIC, ASSAM

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 265 pošljite najkasneje do 8. 1. 
2023 na naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39, 
Litija. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo 
»90-let nogometa v Litiji«. Knjigo bodo izžrebanci prejeli po 
dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni ACO.

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 265

18. ČRKA 
ABECEDE

PROTESTANT
UČENEC 

SEDMEGA 
RAZREDA

TINE 
ROZMAN

INDIJSKA 
ZVEZNA 
DRŽAVA 
(ASAM)

VTIČ, 
VTIKALO

NADALJE-
VANJE
GESLA

RUSKA 
DOLŽINSKA 

MERA

ANTON 
DERMOTA

PRAV 
TAKO 

(LATINSKO)

AVTO 
OZNAKA 
ZA NOVO 
MESTO

REŠEVALNO 
VOZILO NA 
SMUČIŠČU

AVTO 
OZNAKA 
ZA NOVO 
GORICO

POMLADNI 
MESEC

VULKAN NA 
FILIPINIH

BIVŠA 
HRVAŠKA 
PLAVALKA 
(LIGORIO)

ČRTOMIR 
ANŽEL

KRAJŠE IME 
ONASSIJA

SHRAMBA 
ZA KMEČKO 

ORODJE

ŠPANSKA 
POSEST V 
MAROKU

ŽLAHTNI 
PLIN ZA 

SVETILKE

MESTO V 
NIGERIJI

LUKA V 
ALŽIRIJI

1000 Z 
RIMSKO 

ŠTEVILKO

BLATNO 
JEZERO 

(ORIGINALNO 
IME)

PRIJATELJ-
SKO 

KOSILO V 
STARI GRČIJI

NORDIJSKA 
BOGINJA 
MORJA

ATA

MESTO V 
NIGERIJI

PUŠČAVA 
V ČILU

AVAR

VODNA PTICA NOBELIJ

IPSILON 
IN SAMO-
GLASNIK

SREDSTVO 
ZA 

BLJUVANJE

INDIJSKI 
PISATELJ

ALKALOID 
V ČAJU

IZDELOVA-
LEC SIT

AMINO-
KISLINA V 
BELJAKO-

VINAH

OKRAJŠANO 
MOŠKO IME

SNOV IZ 
KATERE 

SE DOBIJO 
KOVINE

SKLADATELJ 
TAKAŠVILICILKA 

SADAR

STARA 
PREDIVNICA

VLADAR 
V 

TUNIZIJI

IME 
NAPOVE-
DOVALKE 

BAŠ

RIMSKI 
DRŽAVNIK 

IN VOJSKO-
VODJA

MESTO V 
BRAZILIJI 

(SAO 
PAOLO)

TEMELJNA 
LISTINA

ANTON 
KOLAR

BLIŽNJA 
STANOVALKA

ANTIČNO 
MESTO V 
TURČIJI

ANTON 
NOVAK

TIBETANSKO 
GOVEDO

LOVEC 
NA 

RAKE

(01) 898 41 37

KOKOŠI NESNICE iz 
Kmetije Šraj. V tej jati 
kokoši imamo pestro izbiro 
pasem. Na voljo so rjave, 
rdeče grahaste, plave, 
jerebičaste, zelenojajčne 
bele, golovratke, in štajerske. 
Vse pri nas vzrejene jarkice 
so zdrave in zaščitene proti osmim boleznim. 
Brezplačno jih pripeljemo v Zagorje, Litijo, Spodnji 
Hotič, Senožeti, nad 30 komadov brezplačno tudi 
na dom. 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

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.

KORK JEVNICA Ob KONCU LETA

LETOVANJE SOCIALNO 
OgROŽENIh OTROK NA 

DEbELEM RTIčU V čASU 
JESENSKIh šOLSKIh POčITNIC

Na osnovi razdelilnika RKS je v 
času jesenskih počitnic od 29.10. 
– 5.11.2022 z namenskimi sred-
stvi FIHO brezplačno letovalo 15 
otrok iz našega območja. Predlo-
ge so nam posredovali KORK in 

CSD. Strokovne službe so za otroke na teden-
skem preživljanju počitnic pripravile pester ani-
macijski program, ki spodbuja nova spoznanja, 
smeh in sprostitev, številne ustvarjalne delavni-
ce in različne športne aktivnosti, kopanje v no-
tranjem bazenu, vodna aerobika, zabava z glas-
bo in plesom in še in še. 

LETOVANJE SOCIALNO 
OgROŽENIh STAREJšIh

V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na 
Debelem rtiču so v terminu od 4.11. – 11.11.2022 
brezplačno letovale štiri seniorke iz našega ob-
močja. Z vrstniki iz vse Slovenije so uživale v 
plavanju, druženju, zabavi, učenju, vodni aero-
biki, jutranji telovadbi in sprehodih. Letovanje 
socialno šibkih starejših je bilo omogočeno z 
namenskimi sredstvi FIHO 2022 ter sredstvi 
humanitarnih akcij PJM in Teden dobrodelnosti. 
RKS OZ Litija projekt »zdravstveno letovanje 
starejših in invalidnih oseb« namenja starejšim, 
ki so primernega zdravstvenega stanja in ni-
majo ustreznih materialnih sredstev, da bi si to 
lahko v celoti zagotovili sami. Prepričani smo, 
da tudi na ta način prispevamo k dvigu kvalitete 
življenja vse večjega števila starejših na našem 
območju.

KRVODAJALSTVO
Letošnja tretja redna krvodajalska ak-
cija je potekala 23.11. in 24.11.2022 v 
Osnovni šoli Gradec v Litiji. 
Krvodajalske akcije še vedno pote-
kajo prilagojeno, torej s predhodnim 

naročanjem krvodajalcev. Krvodajalske akcije 
se je udeležilo 215 krvodajalcev, katerim se 
zahvaljujemo za udeležbo in darovano kri. Med 
njimi jih je 8 darovalo prvič. Zahvaljujemo se 
tudi Osnovni šoli Gradec za sodelovanje pri us-
pešno izvedeni krvodajalski akciji. 

Zahvalili smo se g. Alojzu Lokarju, ki se je krvo-
dajalskih akcij udeležil 100 x.

1. DECEMbER – SVETOVNI DAN 
bOJA PROTI AIDS - u

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu se že vrsto 
let v Območnem združenju Rdečega križa Litija 
pridružujemo globalni kampanji, ki se je začela 
leta 2005 z geslom »Držimo obljubo – ustavi-
mo aids«. Izbrano vsebino v Sloveniji dopolnjuje 
geslo »Univerzalni dostop in človekove pravi-
ce«. Aids ogroža ljudi po vsem svetu in ni samo 
problem okuženih in bolnih, ampak je svetovni 
globalni problem, ki se lahko dotakne vsakogar 
izmed nas. HIV okužba je velikokrat posledica 
nevednosti, neznanja in neodgovornosti.

Po dveh letih premora, zaradi epidemije Co-
vid-19, smo letos v Gimnaziji Litija ponovno po-
stavili stojnico z letaki in brošurami o zdravem 
načinu življenja in preventivi.

ZbIRANJE hRANE ZA LJUDI  
V STISKI V LIDLU 

V Lidlu Slovenija se trudijo 
ustvarjati boljši svet za vse, 
zato že deveto leto zapo-
red v vseh svojih trgovinah 
zbirajo hrano za ljudi v stis-
ki. Z nagovorom »Kupi 1 več 
in odloži v zbiralno košaro« 
vabijo k nakupu izdelkov z daljšim rokom trajan-
ja in higienskih izdelkov za lokalne organizacije, 
ki po vsej Sloveniji pomagajo posameznikom in 
družinam v stiski. 
Lidl Slovenija tako pomaga ljudem, ki so se 
znašli v stiski, zato v prazničnem delu leta, ko 
pomanjkanje občutijo še bolj kot sicer, za njih 
organizirajo zbiranje hrane. S trgovino Lidl v 
Litiji sodelujemo že vrsto let, naši organizaciji 
so omogočili zbiranje hrane za ljudi v stiski. 
Zbiranje izdelkov in hrane z daljšim rokom tra-
janja poteka od 1.12.2022 do 7.1.2023. Hvala 
vsem, ki boste prispevali! 

VOščILO
Leto se počasi zaključuje, zato vam 
želimo vesel božič in vse dobro v 
letu 2023. 

RKS Območno združenje Litija
Danica SVERŠINA in Irena VIDEC

25. SONčKOV DAN – TURNIR V NOVI gORICI
Dekleta košarkarskega kluba Litija 
so se v kategoriji mlajših pionirk 
(do 14 let) v času od 26.11. do 
27.11 udeležile močnega medna-
rodnega turnirja v Novi Gorici in 

Vipavi, ter bila na turnirju zelo uspešna.
Dekleta so v dveh dneh odigrala kar 7 tekem.  Po-
merila so se z vrstnicami iz Slovenije, Bosne in 
Hercegovine, ter Makedonije.
Na začetku turnirja je bilo pri Litijankah prisotno 
kar nekaj treme, ko pa so se te treme otresle, je 
bila njihova igra vse boljša.
V tekmi za finale, so se pomerile proti ekipi iz 
Sarajeva. Po res hudi borbi, so naša dekleta na 

koncu žal izgubile za dve točki in jim je tako preostala še tekma 
za tretje mesto.  Na tej tekmi pa so pokazala najboljšo igro, pre-
magale domačinke iz ŽKK Vipava in se veselile pokala za končno 
tretje mesto. Na koncu je bilo prisotno vseeno malce grenkega 
priokusa zaradi tesnega poraza proti Sarajevu, ki je na koncu tudi 
osvojilo prvo mesto.
Omeniti pa velja pravi podvig, ki ga je izvedla  kapetanka naše 
ekipe, Tia Groboljšek. Tia je v nabito polni dvorani v Novi Gorici, v 
tekmovanju v metu trojk, v kategoriji deklet in tudi fantov, pome-
tla s konkurenco in osvojila prvo mesto. Za nagrado se je domov 
vrnila s pokalom in tudi z novim kolesom.
Vendar v ospredju celotnega turnirja niso bili samo rezultati, po-
kali in medalje, temveč tudi druženje in sklepanje novih prijatelj-
stev iz različnih okolij in kultur. Spomini na turnir, vse prigode, ki 
so se zgodile v tem vikendu ostanejo za vedno, medalje pa hitro 
padejo v pozabo. Trener: Matej Čepon

Imaš težave v  
šoli z ocenami?

Nudim pomoč za 
katerikoli predmet  

1.– 6. razreda (po dog. 
tudi višji razred).

Pokliči 031 283 195
(J. Bric).

Izteka se še eno leto in decembra se 
radi ozremo nazaj, da povzamemo, 
kaj vse smo delali v preteklem letu. 
Smo uspeli narediti vse, kar smo si 

zadali in načrtovali?
V krajevni organizaciji Rdeči križ Jevnica, na 
kratko KORK Jevnica, se vsako leto trudimo, da 
predvsem pomagamo ljudem v težavah. To je 
tudi naše osnovno vodilo.
V našem okolju je vse več družin in tudi posa-
meznikov, ki se znajdejo v neugodnih socialnih 
razmerah. Da smo vsaj malo omilili njihovo sti-
sko, smo v tem letu trikrat dostavili pakete s 
prehrambenimi izdelki, kar je bilo skupaj 180 
paketov.
V maju smo organizirali izlet v Belo Krajino, ki 
se ga je udeležilo 49 članov. Udeleženci so bili 
s programom in organizacijo izleta zelo zado-
voljni, večina se je tudi strinjala, da bi bilo lahko 
več takih izletov.
Aktivni smo bili tudi v poletnih mesecih, saj so 
posamezne prostovoljke nudile prevoze starej-
šim in bolnim, ki si sami tega ne morejo omo-
gočiti.
V oktobru smo ponovno organizirali srečanje 
starejših krajanov, članov KORK in krvodajal-
cev, ki je prejšnji dve leti zaradi korone odpa-
dlo. Srečanje smo združili z občnim zborom, 
tako da smo prisotne seznanili z delom v prete-

klih dveh letih. Zaključili smo ga s pogostitvijo 
in prijetnim druženjem.
Konec oktobra pa smo ponovno izvedli akcijo 
»Manj svečk za manj grobov«, katere celoten 
izkupiček je bil namenjen dodatnim terapijam 
za deklico Leo Pejašinović, obolelo za spinalno 
mišično atrofijo. Žal bo deklica celo življenje 
potrebovala pomoč drugih, zato smo se odlo-
čili, da ji bomo tudi letos pomagali. Zbrali smo 
672,00 €, skupaj s KORK Kresnice pa 1.091,80 
€. Tudi oni so namenili celoten znesek za malo 
Leo. V imenu mamice Simone in v našem ime-
nu se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki ste 
denar, namesto nakupu sveč, namenili za ple-
menit namen. Velika hvala.
Kot vsako leto, smo tudi letos v decembru obi-
skali vse starejše nad 80 let in jih obdarili s 
skromnim darilom. Marsikomu veliko pomeni, 
da si vzamemo čas za obisk, pogovor, majhno 
pozornost…
Upamo in želimo si, da bi imeli v novem letu 
čas za drobne pozornosti, za sočloveka, da bi 
se večkrat ustavili in namenili besedo ali dve 
drug drugemu. Starejšim in osamljenim največ 
pomeni, da jim prisluhnemo in si vzamemo čas 
zanje. 
KORK Jevnica želi v novem letu vsem članom 
in ostalim krajanom veliko zdravja in osebnega 
zadovoljstva. Srečno 2023!  Jelka KOTAR



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

»SLOVENSKA DELIKATESNA KVALITETA«

SALAMA S ŠAMPINJONI 
Anton  7.99 €/kg

  MOKA POSEBNA Žito 
1 kg  1.29 €

JAFFA KEKSI 135 g
0.59 €

EL. MESOREZNICA 32 
INOX  309 €

KUHAN PRŠUT Anton
9.99 €/kg

COCA COLA 1,5 lit.
1.19 €

ČOKO BANANICE 300 g
1.59 €

SET MESARSKIH NOŽEV 
GIESSER 3/1  35.99 €

HRENOVKE KZ Sevnica
7.49 €/kg

PENINA RADGONSKA 
0,75 lit.  5.99 €

KAVA BARCAFFE 400 g
4.99 €

VSE VRSTE NARAVNIH 
in UMETNIH ČREV ZA 
KLOBASE in SALAME

MESNATA SLANINA Kras
9.99 €/kg

SOK POM. BRAVO 2 lit.
1.39 €

BONBONIERA BOERI 
200 g  2.79 €

KOLOFONIJA MLETA  1L   
3.49 €

PRŠUT MEDITERAN 
Kras  11.99 €/kg

OLJE SONČNIČNO 1 lit.
2.59 €

ČOKOLADA MILKA 
100 g  0.89 €

VAKUMIRKA REBER 
FAMILY  179 €

Ponudba velja do konca decembra 2022 oziroma do prodaje zalog

VSE ZA KOLINE!

»NAJUGODNEJŠI NAKUP«

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

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

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

DOBRODOŠLI!
www.kgz-litija.si                                             (SLIKE SO SIMBOLIČNE)                             spremljajte nas tudi na FB

KGZ LITIJA z.o.o.
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

BLAZINA ZA SEDENJE  
FELLHOF

Iz jagnječje kože, polnjena s  
spominsko peno.
Velikost 40x40x5 cm,  

na voljo več barv.

Akcijska ponudba velja do 16. 1. 2023
LL VIVA

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN www.llviva.si  
ALI NAS POKLIČITE NA BREZPLAČNO TELEFONSKO ŠTEVILKO     080 71 17080 71 17  !

Cene s popustom iz ZDRAVO – kataloga ugodnosti veljajo v specializiranih prodajalnah LL Viva izključno 
ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti 
se ne seštevajo. Ponudba velja do 16. 1. 2023 oz. do prodaje zalog. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11,  
1000 Ljubljana.

S P E C I A L I Z I R A N A  P R O D A J A L N A
Z  M E D I C I N S K I M I  P R I P O M O Č K I 

Cene s popustom iz ZDRAVO – kataloga ugodnosti veljajo v specializiranih prodajalnah LL Viva izključno 

USNJENE PODLOŽENE 
ROKAVICE FELLHOF
Usnjene in modne rokavice  iz ovčje kože.
Na voljo v različnih barvah.
Na voljo velikosti  
od 7 do 9,5.

COPATI IZ 
FILCA HERGOS 
IN SABATINI
Anatomski copati z 
nedrsečim podplatom 
in zamenljivimi vložki. 
Ženski model, različni 
motivi, na voljo številke  
od 36 do 42.
Cena s popustom:  
od 25,98 €.

USNJENE PODLOŽENE USNJENE PODLOŽENE 
ROKAVICE FELLHOFROKAVICE FELLHOF
Usnjene in modne rokavice  iz ovčje kože.Usnjene in modne rokavice  iz ovčje kože.

USNJENE OTROŠKE 
ROKAVICE FELLHOF
Tople in mehke usnjene otroške 
rokavice brez prstov iz ovčje kože. 
V bež, modri, rjavi, konjak in roza barvi.  
Univerzalna velikost.

Akcijska ponudba velja do 16. 1. 2023Akcijska ponudba velja do 16. 1. 2023Akcijska ponudba velja do 16. 1. 2023Akcijska ponudba velja do 16. 1. 2023

USNJENE PODLOŽENE USNJENE PODLOŽENE USNJENE PODLOŽENE 

COPATI IZ 
FILCA HERGOS FILCA HERGOS 
IN SABATINIIN SABATINI
Anatomski copati z Anatomski copati z 
nedrsečim podplatom 
in zamenljivimi vložki. 
Ženski model, različni Ženski model, različni Ženski model, različni 
motivi, na voljo številke 
od 36 dod 36 d
Cena s popustom: Cena s popustom: 
od 25,98 €.od 25,98 €.

USNJENE PODLOŽENE USNJENE PODLOŽENE 

Naj 
se v novem letu 

vam izpolnijo vse sanje. 
Če ste pozabili nanje, ne 

obupajte in se vrnite vanje.
Iskreno in iz srca se vam 

zahvaljujemo za izkazano zaupanje.  
V letu, ki prihaja, vam želimo predvsem 

zdravja ter veliko iskrenih, drobnih 
pozornosti, ki naj vam vsak dan 

prikradejo nasmeh na obraz.
Srečno, zdravo in zadovoljno 

leto 2023.
Vaša LL Viva

LL VIVA Vabljeni v

LL VIVO LITIJA

Ljubljanska cesta 3, Litija

11,83€ 30%

redna cena: 16,90 €
akcijska cena s 

Kartico zvestobe POPUST:

Na voljo v različnih barvah.Na voljo v različnih barvah.

20,93€ 30%

redna cena: 29,90 €
akcijska cena s 

Kartico zvestobe POPUST:

30%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

BLAZINA ZA SEDENJE BLAZINA ZA SEDENJE 

USNJENE OTROŠKE 

Srečno, zdravo in zadovoljno 

13,99€ 30%

redna cena: 19,99 €
akcijska cena s 

Kartico zvestobe POPUST:

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS 
JE PREJEL NAGRADO JABOLKO KAKOVOSTI 2022

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanjaCenter Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
že 17. leto zapored podeljuje nagrade jabolka kakovosti projektom programa Erasmus+, ki jih 
prepričajo s svojo odličnostjo, kakovostjo, učinkom na profesionalni razvoj izobraževalcev, med-
sektorskim povezovanjem ter vplivom na okolje in institucije. Izobraževalni center Geoss je prejel 
nagrado za projekt Družinsko izobraževanje MeTURA – Nazaj h koreninam, ki je odlično 
naslovil tematiko razvoja in izobraževanja odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Poleg 
partnerskih organizacij je pri projektih aktivnostih sodelovalo prek 60 organizacij, ki neposredno 
delajo z naslovljeno ciljno skupino. Hvaležni smo vsem projektnim partnerjem. Sodelujočim orga-
nizacijam, družinam in posameznikom, ki ste s svojim delom in srčnostjo pripomogli k skupnemu 
uspehu projekta! 


