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IZ UREDNIŠTVA ...
Februar je poleg zimskih počitnic obarvan 
s pustnim programom, šemami in nor-
čavostjo. Sobotni karneval je privabil šte-
vilne obiskovalce, kar je še naprej velika 
spodbuda organizatorjem, da nadaljujejo 
litijsko bogato pustno tradicijo. 
V tej številki časopisa smo se pridružili 
barvitosti meseca. Prvič po 25 letih smo 
oblikovali in tiskali vse strani časopisa v 
barvni tehniki, tako da bodo vsebine člankov 
mnogo privlačnejše za branje, kot so bile 
prej, ko je bilo polovico strani tiskanih v 
črnobeli tehniki. S tem je časopis pridobil 
na kvaliteti, kar je naša dodana vrednost in 
darilo tudi vam, spoštovane bralke in bralci. 
Čeprav bomo sedaj porabili pri oblikovanju 
časopisa in tiskanju več časa, smatramo, 
da so spremembe nujne in zaželjene. 
Pomlad se bliža in naj zacveti tudi časopis 
Občan.

Sašo JOVANOVIČ, urednik

Z vami in za vas ...

Prispevke pošljite do 08.03.2023
po e-pošti: obcan@siol.net ali

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

ČeSTITke DuŠANu HAupTmANu 

Dušan Hauptman je v dresu Olimpije igral kar 17 sezon in se 
košarkarsko upokojil leta 1998. Tudi po igralski upokojitvi je 
ostal zvest Olimpiji, nekaj časa kot trener v mlajših katego-
rijah, krajše obdobje še kot funkcionar. Pozneje je vodil še 
Koper, Elektro in Zagorje, nato pa se je zaposlil na Inšpek-
toratu RS za šolstvo in šport. Konec meseca januarja smo 
mnogi litijani s ponosom strmeli pod strop športne dvorane v 
Stožicah, kjer se je svetil Duletov dres s številko 10. Dušan je 
šele tretji košarkar z upokojenim dresom, ki visi pod stropom 
ljubljanske dvorane. 
Dušan iskrene čestitke, ponosni smo na tvojo prehojeno pot 
in na tvojo prepoznavno pripadnost našemu mestu Litija in 
občini Litija. Hvala za dolgoletno promocijo naše občine.
 ŽUPAN Franci Rokavec s sodelavci

TrADICIONALNA 
prIreDITeV Ob prAzNIku 

kuLTure NA GeOSS-u
Prvo nedeljo v februarju je pred pomnikom 
GEOSS potekala že 38 prireditev posvečena 
slovenskemu kulturnemu prazniku. Počastili 
smo velikana slovenske poezije, ki je uteme-
ljil slovenski jezik, v katerem je možno izrazi-
ti vse ali vsaj toliko kot v drugih mnogo bolj 
razvitih svetovnih jezikih. Slavnostni govor-
nik na letošnji prireditvi je bil Rajko Meser-
ko, kulturni program sta z umetniško besedo 
povezovala člana Družinskega gledališča Ko-
lenc Anka Kolenc in Lovro Lah. Glasbeni del 
je dodala ženska vokalna skupina Lipa iz Li-
tije. V uvodu pa je, žal, maloštevilno publiko 
nagovoril župan občine Litija Franci Rokavec.

30 LeT DruŠTVA IzGNANCeV SLOVeNIJe krAJeVNeGA 
ODbOrA DOLe prI LITIJI

Pred 30 leti je bila usta-
novljena krajevna organi-
zacija Društva izgnancev 
Slovenije Dole pri Litiji. 
Ustanovitev odbora na 
tem območju je bila izje-
mnega pomena za celo-
vito osvetlitev zgodovin-
skega dogajanja v času 
2. svetovne vojne in na-
stalih posledic, ki jih je 
povzročil s strani okupa-
torja popoln izgon prebi-
valstva. Osnovni namen je 
bil ohranjanje spomina na 
težke preizkušnje izgnan-
cev in opominjanje, da se 
takšni dogodki ne bi nikoli 
več ponovili.

(Več na 9. str.)
Župan Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše v družbi Anice Kotar, 

Hedvike Sevšek in Kmetič Staneta

Ob SLOVeNSkem 
kuLTurNem prAzNIku – 

kuLTurA SmO LJuDJe
Na predvečer slovenskega kulturnega 

praznika smo se ozrli k začetku 
kulture slovenskega naroda, 

k ljudskemu izročilu in jeziku. 

Slavnostni govornik dr. Klemen Grošelj

Skupina 
Bajate – pri-

povedovalsko 
- glasbena 

predstave - 
Do konca 
svojih dni

Zbor sv. Nikolaja Litija, zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič

(Več na 2. str.)

LITIJSkI kArNeVAL 2023
Dogodki Litijskega kar-
nevala 2023 navdušili 
množico obiskovalcev! 
Tema karnevala je bila: 
Konec energetske krize 
– samo megla je meja!
Polna športna dvorana 
Litija na Otroškem živ-ža-
vu s Pujso Pepo ter Alen-
ko Kolman, plesno anima-
torko Aleksandro Košir in 
skupino F.R.E.Š.
Na polnih mestnih ulicah 
je več tisoč glava množica 
spremljala izvirne skupi-
ne, ki so se potegovale za karnevalske nagrade. Nepozabni večerni pustni ples s skupino 
Vzrock in Vilijem Resnikom v Športni dvorani Litija! (Foto: Žiga Lupše)  (Več na 2. str.)
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Osnovna šola Gabrovka – Dole,
vpisuje predšolske otroke 

v Vrtec Čebelica
za šolsko leto 2023/2024

Vpis bo potekal od 15. 2. 2023 do 15. 3. 2023.

Starši izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo osebno v svetovalno službo 
ge. Maji Plazar (vsak delovni dan med 7. in 15. uro). V primeru njene odsotnosti 
lahko oddate vlogo v tajništvu na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka. 

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

Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v vseh oddelkih vrtca, v taj-
ništvu ali na spletni strani Vrtca Čebelice (zavihek Vpis otrok v vrtec 2023/2024).

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

Ravnatelj: 
Igor HOSTNIK

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisuje predšolske otroke v Vrtec  
Polhek Polšnik za šolsko leto 2023/2024

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2023/2024  
bo potekal od 13. do 17. marca 2023.

1. Vpis bo na sedežu vrtca potekal v ponedeljek, 13. 3. 2023, od 12.00 do 
14.00 ure.

2. Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko pošljete tudi na sedež Osnovne 
šole Litija od 13. 3. 2023 do 17. 3. 2023, pri čemer se pri priporočeno  
oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga.

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

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

Peter STRLE, prof.

Ob SLOVeNSkem kuLTurNem  
prAzNIku – kuLTurA SmO LJuDJe

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo se ozrli k začetku kulture 
slovenskega naroda, k ljudskemu izročilu in jeziku. Tako ljudsko izročilo kot jezik sta 
med seboj tesno povezana, se dopolnjujeta in bogatita in dajeta narodu samozavest, 
njegovo samosvojost in ga delata unikatnega, je v uvodu poudarila povezovalka Saša 
Kisovec. 
Župan Občine Litija g. Franci Rokavec je v govoru pohvalil številne litijske kulturne 
ustvarjalce, ki bogatijo naše okolje skozi vse leto in dober glas ponesejo tudi izven 
meja občine, države. Osrednji govornik, evropski poslanec dr. Klemen Grošelj je 
poudaril velik pomen ohranjanja slovenskega jezika, ljudske kulture in umetniškega 
ustvarjanja v širšem evropskem prostoru. To je bilo pomembno v preteklosti in nas je 
ohranilo kot narod. Enako pomembno pa je sedaj in bo tudi v prihodnosti. 
Vrhunski domači Zbor sv. Nikolaja Litija je pod vodstvom Helene Fojkar 
Zupančič prepeval ljudske pesmi in zopet navdušil z odlično izvedbo. V goste pa 
smo tokrat povabili zasedbo Bajate, ki nas je skozi pripovedovanje slovenskih 
ljudskih pravljic in pesmi popeljala v svet zgodb in glasbe in pozitivno presenetila  
poslušalce.
Dogodek smo tokrat nadgradili tudi s svetlobnimi efekti in video projekcijami, ki so 
vsebini dodali še poseben pomen. Vsi obiskovalci so lahko po dogodku okušali vina 
Vinogradniškega društva Štuc ter domače dobrote iz Kuhle.

(Nadaljevanje s 1. str.) LITIJSkI kArNeVAL 2023
Po dveh letih Litijo spet napolnile maškare, reševale energetsko  

krizo in odganjale zimo
Dogodki Litijskega karnevala 2023 so med množico obiskovalcev prinesli veliko veselja 
in rajanja. Na sobotnem Živ žavu so male in veliki maškare uživale skupaj z Alenko 
Kolman, pujso Pepo, plesale z animatorko Aleksandro Košir in ob zvokih mlade litijske 
glasbene skupine F.R.E.Š. V dvorano so privihrali tudi orači, pokači in kurenti ter skupaj 
z vsemi maškarami pregnali zimo! 

Na pustni tržnici so bila podelje-
na priznanja za Naj krof 2023. 
Med 25 sodelujočimi si je pri-
znanje za Naj krof 2023 prislu-
žila Marinka Kolednik, podeljena 
so bila 3 zlata, 9 srebrnih in 5 
bronastih priznanj. 

Na povorki Litijskega karnevala 
je sodelovalo 12 skupin! Vse so 
se potegovale za nagrado občin-
stva, osem pa jih je tekmovalo 
za 1000 € visoko nagrado za 
najbolj šo skupino po izboru kar-
nevalske komisije. Tretjo nagra-
do in 300 € si je prislužila sku-
pina VDC Litija – Prazniki, drugo 
mesto in 500 € je pripadlo skupi-
ni DPM LIŠ – Energetska kriza ni 
naš problem, prvo mesto pa so 
osvojili vodniki rudnika Sitarje-
vec: V rudniku Sitarjevec odkrili 
nov 61-ti mineral Litij A+ in kot 
najštevilčnejša in najbolj aktivna 
skupina navdušili tako komisijo, 
kot občinstvo in zmagali v obeh 
kategorijah. Obiskali so nas tudi 
orači, pokači in kurenti in raz-
veselili mnoge obiskovalce. Na 
zaključni prireditvi v dvorani je 
igral ansambel Zavriskej in za-
plesala County skupina B&B. 
Program pa sta povezovala Gal 
Mavretič in Urh Props. 

Na večernem karnevalskem ple-
su pa je množica mask uživala 
ob zvokih skupine Vzrock in Vili-
ja Resnika, podeljene so bile tudi 
nagrade za najboljše maske! 

Podrobno o pestrem dogajanju 
in številnimi sodelujočimi na le-
tošnjem karnevalu pa v nasle-
dnji številki in na FB strani Litij-
ski karneval! 

Hvala vsem sodelujočim v po-
vorki, Mestni skupnosti Litija, 
Likovnemu ateljeju Litija, Komu-
nalno stanovanjskemu podjetju 
Litija, Matetovi družbi in števil-
nim drugim, ki ste omogočili iz-
vedbo dogodkov Litijskega kar-
nevala 2023.

Organizatorji:
Občina Litija, 
ZKMŠ Litija, 
Turistično društvo Litija 
in Razvojni center  
Srca Slovenije 

Foto: Anže Malis

Foto: Anže Malis

Foto: Anže Malis

Foto: Anže Malis

Foto: Anže Malis

Foto: Žiga Lupše

(Nadaljevanje s 1. str.)
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ČLANSTVO V OzS Se SpLAČA
• Dosežki zbornice v letu 2022 kažejo, da se 
članstvo v zbornici splača.
• Zbornica je v letu 2022 odigrala ključno vlogo 
pri blaženju posledic energetske krize – v Uredbi 

za male poslovne odjemalce smo dosegli, da so do ukrepov upravičeni tudi mali poslovni 
odjemalci, ki imajo priključno moč več merilnih mest do 86 kW.
• Dosegli smo regulacijo cen za MSP oz. cenovno kapico.
• Pri zakonu o dohodnini, in sicer v delu, ki se nanaša na obdavčitev normirancev, smo dosegli 
ugodnejšo obdavčitev normiranih samostojnih podjetnikov (namesto prvotnega predloga 
25 tisoč eur je sedaj prag 50 tisoč eur).
• Preprečili smo uvedbo obveznega elektronskega evidentiranja delovnega časa in 
obvezne božičnice itd.
• Organiziramo več kot 40 kongresov na leto po panogah, za katere bi člani na trgu plačali 
po trikrat ali petkrat višjo kotizacijo.
• Članom nudimo brezplačna pravna svetovanje in številne brezplačne delavnice, 
izobraževalne in sekcijske dogodke, jih informiramo in pomagamo pri vstopu na tuje trge. 
• Posodobili smo spletno stran OZS, ki je za člane še bolj prijazna in dostopna www.ozs.si. 
• Več o dosežkih na povezavi: https://www.ozs.si/novice/zastopanje-in-zakonodaja/
pregled-dosezkov-in-aktivnosti-ozs-v-letu-2022-63ac12c6216d4743229a6fd5
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja obrtno 
dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost.
V drugi polovici lanskega leta so se včlanili naslednji podjetniki oziroma firme:
• KAMNOGRAD SEFEROVIĆ, zaključna gradbena dela, Jasmin Seferović s.p.
• OPA & AVTOTURING PREVOZI, Peter Ostrež s.p.
• Pisarniške storitve, Karmen Boroš s.p.

zImSkO SreČANJe ObrTNIkOV 
IN pODJeTNIkOV kOpe 2023 

V soboto 21.01.2023 je na Kopah potekalo 
zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z 
družinami, ki ga že tradicionalno organizira 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj 
z območnimi zbornicami. Zbralo se je več kot 
530 udeležencev iz 38 območnih zbornic.
Poleg druženja, zabave in kuhanja ričeta je v okvi-
ru srečanja potekalo tekmovanje v veleslalomu. 
Za OOZ Litija so tekmovali: Bajc Vita, Bajc Ema, 
Poglajen Joža, Groboljšek Marjetka, Kremžar Me-
lita, Poglajen Marijan, Lokar Simon, Balant Drago, 
Špehar Alojz, Bajc Anton, Kremžar Franc, Ostrež 
Gorazd, Povše Gregor, Poglajen Nejc, Hribar Ro-
man in Balant Jure.
V skupnem seštevku je prvo mesto zasedla ekipa 
smučarjev iz OOZ Slovenj Gradec, drugo mesto 
je osvojila ekipa OOZ Mozirje, tretje mesto pa 
ekipa iz OOZ Škofja Loka. OOZ Litija je osvojila 
9. mesto.
Prvo veleslalomsko medaljo je za tretje mesto 
osvojila frizerka Marjetka Groboljšek.

Rosana ŠKULJ

V SrCu SLOVeNIJe uSTANOVILI NOV LAS 
meD prVImI V SLOVeNIJI 

V Dolskem je v torek, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, druš-
tev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovi-
ca, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo 
Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo 
nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih 
sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj 
med najuspešnejšimi v Sloveniji.
Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki jav-
nega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega 
sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamez-
niki). Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, 
brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, 
zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po 
podpisu konzorcijske pogodbe. 
Tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 
je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovite-
ga in uravnoteženega razvoja podeželja na območju 
Srca Slovenije. Za razvoj Srca Slovenije je bilo od leta 
2007 preko LAS namenjenih 4,4 mio evrov evrop-
skih sredstev in razvojnih sredstev lokalnega sofinan-
ciranja. Skupaj je bilo potrjenih že 123 projektov 
občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, 
fizičnih oseb z dejavnostjo in posameznikov iz občin 
Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in 
Šmartno pri Litiji. LAS je doslej sodeloval v 8 projektih sodelovanja z 19 LAS-i iz Slovenije in 9 
iz tujine, kar ga umešča na pomembno mesto tudi v evropskem prostoru.
Zbrane je nagovorila Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki bo vodilni 
partner LAS Srce Slovenije tudi v programskem obdobju do leta 2027: »Z lokalno akcijsko skupino 
vstopamo že v tretje programsko obdobje. Naša pot je bila vedno zanimiva, povezovalna in jasno 
usmerjena v cilje, ki smo si jih zastavili in skupaj uspešno udejanjili. Za uspešno črpanje 2,5 mio 
evropskih sredstev, ki nam bodo na voljo za naprej, smo odgovorni mi vsi, zato pozivam vse, da se 
aktivno vključijo v pripravo nove strategije.« 

Predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič je pozdravil vse člane, se jim zahvalil za zaupanje in 
aktivno sodelovanje. Izrazil je veselje, da se je večina članov odločila za nadaljevanje članstva tudi 
v novem programskem obdobju in pozdravil »18 novih članov, ki bodo prinesli v LAS novo pomoč, 
nove vsebine in nove ideje za projekte.« Dodal je še, da je z delovanjem LAS izjemno zadovoljen: 
»Od nas se pogosto učijo drugi LAS-i, iz naslova uspešnosti smo dobili tudi dodatna razvojna sred-
stva za razvoj našega podeželja. Želim si, da bi prepoznali tudi za naprej prave razvojne vsebine in 
ostali tako povezani, kot smo bili doslej.« Posebno zahvalo je namenil tudi občinam, ki finančno 
podpirajo delovanje LAS Srce Slovenije. 

prILOŽNOSTI prAVIČNeGA preHODA 
zA LITIJSkA pODJeTJA IN OrGANIzACIJe

V januarju 2023 je Regionalna razvojna agencija Zasavje ustanovila Center za pravični 
prehod Zasavja, ki bo zasavski regiji nudil podporo pri črpanju sredstev iz Sklada za pra-
vični prehod. Zasavska regija je ena izmed evropskih premogovnih regij, ki so upravičene 
do sredstev za prestrukturiranje iz premogovnih v sodobne, digitalne, zelene in visoko 
tehnološke regije.
Zasavska regija bo v obdobju do leta 
2029 upravičena do 74,6 milijona 
evrov. Ta sredstva bodo na voljo sub-
jektom vseh štirih občin zasavske re-
gije (Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrast-
nik in Litija). Pomemben cilj Sklada za 
pravični prehod je ustvarjanje novih 
delovnih mest in povečevanje dodane 
vrednosti obstoječih delovnih mest. 
Poleg tega so med prednostnimi cil-
ji razogljičenje regije, gospodarski 
razvoj, raziskave, inovacije, povečane 
proizvodne zmogljivosti, obnovljivi viri 
energije, energetska učinkovitost in 
še nekateri. Projekti bodo morali izka-
zati pozitiven vpliv na celotno regijo. 
Upravičeni do sredstev bodo subjek-
ti iz vseh sektorjev: velika, srednja, 
mala in start up podjetja, javni sub-
jekti in nevladne organizacije.
V letu 2023 se pričakujejo prvi razpisi 
Sklada za pravični prehod in sodelav-
ci Centra za pravični prehod Zasav-
je že nagovarjajo podjetja in druge 
organizacija, da zasnujejo projekte, s 
katerimi bodo uresničevali predstavl-
jene cilje in pridobili sredstva iz Skla-
da za pravični prehod. 
“Do sredstev Sklada za pravični pre-
hod so upravičeni tudi subjekti iz Ob-
čine Litije. V tej fazi je pomembno, da 
hitro prepoznamo potrebe in načrte  potencialnih prijaviteljev. Na podlagi pridobljenih informacij 
bomo predlagateljem projektov lahko svetovali ali so njihovi projekti oziroma naložbe poravnani s cil-
ji pravičnega prehoda in jim nudili podporo pri 
pripravi projektov,” je povedal Martin Šikovc, 
vodja Centra za pravični prehod Zasavja. 
Center za pravični prehod Zasavja bo deloval 
in svoje aktivnosti izvajal tudi v Litji. Zainte-
resirane prijavitelje projektov vabijo, da se 
povežejo s sodelavci centra in pogovorijo o 
njihovih potencialnih naložbah. 
Več informacij o Pravičnem prehodu Zasav-
ske regije je na voljo na www.rra-zasavje.si/
si/pravicni-prehod 

Zasavska regija bo v obdobju

med letoma 2021 in 2029

upravičena do sredstev za

prestrukturiranje regije. 

Za projekte iz regije bo na voljo 

 74,6 milijona EUR. 

Sklad za pravični
prehod 

Informacije 

svetovanje, mentorstvo  

podpora  

www.rra-zasavje.si/si/pravicni-prehod

RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2

1410 Zagorje ob Savi 

Center za 
pravični prehod 

Martin Šikovc, vodja centra

martin.sikovc@rra-zasavje.si

+386(0)70789033 

Kristijan Adamlje 

kristijan.adamlje@rra-zasavje.si

+386(0)40186526

 

Barbara Avsenak  

barbara.avsenak@rra-zasavje.si

+386(0)70484201

KONTAKT: 
Martin Šikovc, vodja centra za pravični prehod 
martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386(0)70 789 033
Kristijan Adamlje, strokovni sodelavec 
kristijan.adamlje@rra-zasavje.si
+386(0)40 186 526

Barbara Avsenak, strokovna sodelavka 
barbara.avsenak@rra-zasavje.si
+386(0)70 484 201

pOTrebuJemO VAŠe IDeJe! 
Vam je mar za razvoj vašega kraja in območja, kjer živite? Vidite priložnosti, kaj 
bi v vašem kraju potrebovali? Zdaj je čas, da prispevate vaše ideje. Vaše mnenje 
šteje, delite ga z nami! 

Vabimo vas na DELAVNICO za pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo pote-
kala v torek, 28. marca 2023, od 16.30 do 20.00 v prostorih IC Geoss (Cesta koman-
danta Staneta 2, Litija). Ideje in usmeritve za razvoj občine in širšega območja LAS Srce 
Slovenije, ki jih bomo dobili, bodo podlaga za razpise LAS Srce Slovenije od leta 2024 
dalje, zato je zelo pomembno, da se delavnice udeležite v čim večjem številu. 

K udeležbi vabimo predstavnike Občine, javnih zavodov, podjetnike, nosilce dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, predstavnike društev in posameznike. Prijavite se na 01 89 62 
713 ali las@razvoj.si. Vsem zainteresiranim smo ob predhodni najavi na voljo tudi za 
individualne razgovore, vaše ideje pa lahko sporočite tudi preko obrazca na naši spletni 
strani www.las-srceslovenije.si.

Podpisniki konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije za obdobje do leta 2027 
iz občine Litija so: 
• Občina Litija
• Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
• GZS Zasavska gospodarska zbornica
• Krajevna skupnost Ribče
• Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
• Mizarstvo Kos d. o. o.
• Pustolovski park Geoss d. o. o.
• Koreninica z. o. o. PE Litija
• Miroslav Brinovec, nosilec dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji

• Društvo GEOSS
• Kulturno umetniško društvo Jevnica
• Turistično društvo Polšnik
• Društvo Univerza za tretje življenjsko obdob-
je Litija in Šmartno
• Društvo oglarjev Slovenije
• Klara Kržišnik
• Alenka Mesojedec

Mija BOKAL, LAS Srce Slovenije
Foto: Brane Horvat
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kuLTurA SmO LJuDJe
Osrednja občinska 
prireditev ob slo-
venskem kulturnem 
prazniku v Kultur-
nem centru Litija – 
7. februar 2022
Na predvečer sloven-

skega kulturnega praznika smo se ozrli k za-
četku kulture slovenskega naroda, k ljudskemu 
izročilu in jeziku. Tako ljudsko izročilo kot jezik 
sta med seboj tesno povezana, se dopolnjujeta 
in bogatita in dajeta narodu samozavest, nje-
govo samosvojost in ga delata unikatnega, je 
v uvodu poudarila povezovalka Saša Kisovec. 
Župan Občine Litija g. Franci Rokavec je v go-
voru pohvalil številne litijske kulturne ustvar-
jalce, ki bogatijo naše okolje skozi vse leto in 
dober glas ponesejo tudi izven meja občine, 
države. Osrednji govornik, evropski poslanec 
dr. Klemen Grošelj je poudaril velik pomen 
ohranjanja slovenskega jezika, ljudske kulture 
in umetniškega ustvarjanja v širšem evropskem 
prostoru. To je bilo pomembno v preteklosti in 
nas je ohranilo kot narod. Enako pomembno 
pa je sedaj in bo tudi v prihodnosti. Vrhunski 
domači Zbor sv. Nikolaja Litija je pod vodstvom 
Helen Fojkar Zupančič prepeval ljudske pesmi 
in zopet navdušil z odlično izvedbo. V goste pa 
smo tokrat povabili zasedbo Bajate, ki nas je 
skozi pripovedovanje slovenskih ljudskih pravl-
jic in pesmi popeljala v svet zgodb in glasbe 
in pozitivno presenetila poslušalce. Dogodek 
smo tokrat nadgradili tudi s svetlobnimi efek-
ti in video projekcijami, ki so vsebini dodali še 
poseben pomen. Vsi obiskovalci so lahko po 
dogodku okušali vina Vinogradniškega društva 
Štuc ter domače dobrote iz Kuhle.

NAGrAJeNI FILm – zLATA pALmA  
V CANNeSu

TRIKOTNIK ŽALOSTI v Kulturnem centru  
Litija – PETEK, 24. FEBRUAR OB 19.00! 
Manekenski par Carl in Yaya je povabljen na 
luksuzno križarjenje. Medtem ko ustrežljiva po-

sadka skrbi za 
zbirko bajno bo-
gatih potnikov, 
zapiti kapitan 
tiči v svoji ka-
bini in posluša 
Internacionalo. 
A pripravlja se 
nevihta in med 
slavnostno ve-
čerjo s sedmimi 
hodi se potnikov 
loti huda mor-
ska bolezen …
Švedski satirik 
Ruben Östlund 
(Višja sila, Kva-

drat) svoje strupene bodice tokrat uperi v svet 
visoke mode in ekonomsko privilegiranih ter 
ustvari divje zabavno farso, v kateri se razredna 
hierarhija obrne na glavo in razkrije tržna vre-
dnost lepote. Zlata palma na zadnjem festivalu 
v Cannesu. (Triangle of Sadness) Švedska/
Nemčija/Francija/Danska, 2022, barvni, 147'
Cena vstopnice 5€ (na voljo 1h pred predstavo 
na blagajni KC Litija) 

OTrOŠke mATINeJe
V MESECU MARCU – ob 10. 
uri v Kulturnem centru Litija
Sobota, 4. marec – predsta-
va GUSAR BERTO - Zgodba 
govori o dečku Lukcu, ki se mu 
njegov zmaj zatakne za dimnik 

hiše starega gusarja, ki živi sam in je pretežno 
siten in odklanja družbo.
Nejevoljni gusar Berto je nejevoljen ob Lukčevi 
prošnji po pomoči, a mu na koncu le pomaga. 
Ko mu Lukec izkaže hvaležnost s čudovito ris-
bo, se Berto omehča in ga počasi sprejme kot 
prijatelja. Predstavo bo izvedlo Lutkovno gleda-
lišče Pika.
Sobota, 18. marec - ČIRULE ČARULE IN KI-
HALNI PRAŠEK – iskriva pravljica o čaranju in 
apčiiih… kihanju. Zgodbica o deklici Lini in vili, 
ki živi v Linini skrinji igrač vas bo navdušila. Vila 
je sila zabavna in pozna veliko čarobnih besed. 
V njeni srebrni skrinjici lahko pričara vse kar si 
zaželiš. Lina je navdušena, a kaj, ko po pomoti 
razlije čarobni kihalni prašek. Kiha tako na glas, 
da vila pomeša vse čarovnije. Predstavo bo iz-
vedlo Miškino gledališče. 

prIbLIŽeVANJA S kATArINO 
VeNTurINI

PONEDELJEK, 13. MAREC OB 19. URI V KUL-
TURNEM CENTRU LITIJA
V mesecu marcu v goste na Približevanja priha-
ja Katarina Venturini, štirikratna svetovna prva-
kinja v standardnih in latinskoameriških plesih, 
priljubljena sodnica in učiteljica plesa.
Kar 18 let sta bila skupaj z Andrejem Škufco 
najuspešnejši slovenski plesni par in poleg 
osvojitve štirih naslovov svetovnih prvakov, tudi 
23-kratna članska državna prvaka. Katarina je 

prejemnica številnih priznanj, med njimi tudi 
odlikovanja Olimpijskega komiteja Slovenije ter 
reda za zasluge Republike Slovenije za vrhun-

ske dosežke na 
področju plesa 
ter za prispevek 
k prepoznavno-
sti Slovenije v 
svetu, ki ji ga je 
podelil g. Danilo 
Turk.
Po zaključku bo-
gate plesne kari-
ere je leta 2008 

v Ljubljani odprla plesno šolo, Plesna zvezda, 
pridobila si je naziv trener športnega plesa in 
uspešno opravila zahtevne sodniške izpite in 
postala sodnica za standardne in latinskoame-
riške plese. Poznamo jo kot srčno in prijazno 
sodnico v šovu Zvezde plešejo.
Katrina Venturini pravi: »Srečna sem, da lah-
ko rečem, da je moj poklic moja strast.« V 
pogovoru, ki ga bo vodil Vladimir Jakopič jo 
bomo povprašali še marsikaj zanimivega, 
zato lepo vabljeni na srečanje z našo odlično  
plesalko. 

AbONmA IN IzVeN
TUTOŠOMATO – ko-
medija, koprodukcija: 
Gledališče Koper in 
SNG Nova Gorica – V 
ČETRTEK, 23. MARCA 
2023
V vlogi starega mafija-

ša Baptista Minole, zagovornika tradicionali-
stičnega patriarhalnega življenja nastopa Iztok 
Mlakar, ki v bližino svojih treh hčera ne spusti 
nobenega moškega. Bianca najbolj hrepeni po 
možitvi, Chiara bi čimprej rada prišla do oče-
tovega denarja in je pripravljena vzeti za moža 
tistega, ki bi ji očeta pomagal spraviti s sveta, 
Katarina pa ne želi, da bi katera koli od njih do-
živela takšno zakonsko usodo kot njihova po-
kojna mati, ki je ob možu tiho in ponižno trpe-
la, zato se odločno postavlja za pravice žensk. 
Čeprav se starega mafijaša vsi na smrt bojijo, 
se okoli hiše začno vrteti mladi moški z različ-
nimi nameni - jim bo 
uspelo doseči, kar si 
želijo, oziroma kar 
jim je bilo naročeno?
Nekaj vstopnic za 
izven je še na voljo. 
Cena je 18€. 

KOMEDIJA AVDICIJA, 
serija 1 – v kultur-
nem centru Litija – 
9. marec ob 19.00
Vstopnice na ŠPAS 
TEATER: https://
spasteater.kupi-
karto.si/

MOJKINO – v mese-
cu marcu si bomo sklop filmov ogledali kar 2x 
in sicer v SOBOTO, 11. MAREC IN PETEK 30. 
MARCA. Program bo objavljen na naših sple-
tnih straneh. 

rAzSTAVA DruŠTVA zASAVSkIH 
kLekLJArIC SrČeVke

bo v avli Kulturnega centra na ogled do sre-
dine aprila. Ogled je možen v času popoldan-
skih dogodkov in po dogovoru na: 01-8900-200. 

DOGODkI V meSTNem  
muzeJu LITIJA

Predavanje Maše 
Bračič: LITIJSKI 
KMET-HLAPEC ALI 
MARTIN KRPAN?
V četrtek, 23. 2. 2023 
bo ob 19.00 v Me-

stnem muzeju Litija potekalo predavanje ku-
stosinje Maše Bračič z naslovom Litijski kmet 
- hlapec ali Martin Krpan? Z zanimivo osebno 
zgodbo iz sredine 19. stoletja boste dobili vpo-
gled v vsakdanje življenje lokalnega prebival-
stva in izjemen primer posameznikovega boja 
za zemljiške pravice.
Vabljeni k odkrivanju naše lokalne zgodovine!
Ogled razstave MATEJA STERNENA v Naro-
dni galeriji v Ljubljani
V torek, 28. 3. organiziramo skupaj z Društvom 
univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno voden ogled razstave Mateja Sterne-
na v Narodni galeriji. Odhod iz Litije z vlakom 
bo ob 8.30, ogled razstave sledi ob 10. uri.
Matej Sternen sodi v četverico slikarjev im-
presionistov, ki so ustvarjali na začetku 20. 
stoletja. Njegova dela sodijo v zlato dobo slo-
venskega slikarstva. Če se nam želite pridruži-
ti, pokličite na 070 430 202 ali 051 438 236. 
Število je omejeno.
Delavnica pred veliko nočjo: PEKA PLETE-
NIC, v četrtek 30. 3. ob 18. uri
Bi se radi naučili kako speči in še prej splesti 
pletenico? Pridite v muzej, kjer se bomo naučili 
kako zamesiti testo in ga preplesti v lepo kito. 
Obvezne so prijave na 070 430 202 ali mestni-
muzej@zkms-litija.si. Mesta so omejena.  KC

kdor bere v temi, si oči pokvari,  
kdor pa ne bere, se mu svet stemni!

Naslovno misel litijski knjižničarji 
pogosto delimo s svojimi uporab-
niki, še najbolj si želimo, da bi se 
dotaknila tistih, ki ne najdejo časa 
in volje za branje. Prepričani smo, 

da je branje aktivnost, ki je podlaga za kvalitetno 
življenje slehernika v družbi – tudi in predvsem v 
moderni družbi.
Normalno delovanje (pa tudi razvoj in napredo-
vanje) vsakega med nami je povezano s tem, 
da si uspešno izbiramo in prebiramo med na-
kopičenim znanjem in informacijami sedanje 
in preteklih družb. Vsi podatki so nekje shra-
njeni, zbrani, popisani – tudi analizirani – slu-
žili nam bodo ter pomagali, če jih bomo znali 
poiskati in izbrati prave za nas. Seveda bo ve-
čina vsebin zbrana v digitalni obliki. Izbiranje 
in odločanje za prave informacije nam bo omo-
gočila naša lastnost dobrega branja, gibkost 
razumevanja prebranega, poznavanje kulture, 
osvojene in hitro razumljene vsebine povzet-
kov. Do teh sposobnosti pridemo z branjem, 
povezovanjem področij, sklepanjem in logičnim  
razmišljanjem. 

Časi učenja na pamet so minili. Zato si v knji-
žnici prizadevamo, da bi mladim obiskovalcem 
najprej odprli poti do knjig, ki so veliko več kot 
le razvedrilo. So kulturna komponenta našega 
življenja, odskočna deska v iskanju ključa za 
uspeh in srečo v življenju. Ostati morajo bit na-
šega življenja.
Pričnemo z najmlajšimi: ure pravljic v vseh 
naših knjižnicah so zelo lepo obiskane. V za-
dnjem času se zbere tudi med 20 in 25 otrok. 
Veseli nas, da starši in vzgojitelji prepoznavajo 
pomembnost druženja ob pravljicah, pogovore 
o pomembnih temah in ustvarjanju, ki utrdi po-
dano vsebino.
Nadaljujemo s povezovanjem s šolami: obisku-
jejo nas šolski razredi, tudi skupine podaljšane-
ga bivanja – zakaj ne bi bila knjižnica s svojim 
pozitivnim poslanstvom del prostočasnih uric, 

ki sledijo šoli? Družili smo se s sedmošolci li-
tijske in graške šole, ki so v projektu Rastem 
s knjigo spoznali ustvarjalnost in moč pisane 
besede ter seveda uporabo knjižnice pri tem.
Družili smo se tudi z izjemno avtorico Petro 
Škarja, ki zapisuje življenjske zgodbe uspe-
šnih, posebnih in izjemnih ljudi. Verjame, da jih 
mora z nami deliti v knjigah, zato izdaja takšne 
knjige, ki pri drugih založbah ostajajo pred  
vrati… 
Včasih se nam zdi, da smo obsedeli nekje na 
robu, s svojimi knjigami v naročju, svet pa drvi 
– kot v kakšni aplikaciji – dalje. A s temi knjiga-
mi in vsemi dogodki, povezani z njimi, vas pri-
čakujemo v naših knjižnicah – pa tudi na spletu 
z e-knjigami. 
Vse knjige, ki vam jih ponujamo, priporočamo, 
toplo svetujemo, vam resnično ponujajo roko, 
da vas odpeljejo v širne svetove in vse možne 
dimenzije. Knjige so luč. Razsvetlite si življenje! 
Želimo vam lepih in presenetljivih kulturnih do-
živetij! Andreja ŠTUHEC

zanimiva znanost z Ireno  
Tomažin, šiviljo in krojačico 
domišljijsko-zgodovinskih  

gledaliških kostumov
Ljubitelji kulture vedno želimo pokukati v zaku-
lisje gledališč, pisateljevanja, nastajanja filmov 
in drugih umetnosti. Irena Tomažin je več kot 
šivilja; oblačila, ki lebdijo v zamislih kostumo-
grafov, tudi Alana Hranitelja, pod njenimi roka-
mi dobijo realno formo in oživijo ter z igralci 
pripovedujejo nove domišljijske zgodbe.
Šivanje je za marsikoga znanost, za nekoga 
obrt, včasih pa tudi prava umetnost. Kaj 
pomeni Ireni Tomažin, naši občanki in bralki, 
bomo spoznali na predvečer dneve žensk, 7. 
marca ob 19. uri, v Knjižnici Litija.

Tina Žarki, ultra kolesarka
Slovenci pri južnih sosedih veljamo za kolesar-
je, ko gledamo trume dopustnikov proti morju, 
več koles opazimo morda le pri Nizozemcih, 
Nemcih… Kolesarjenje je v zadnjih letih prera-
slo v popularen šport. Svojo zgodbo s kolesom 
bo v knjižnici predstavila Tina Žarki, ultra kole-
sarka in vsestranska športnica. Od rekreativne 
kolesarke se je v zelo kratkem času prelevila 
v ultra-kolesarko in v edino žensko v Sloveniji, 
ki je prevozila neverjetno razdaljo 1029 km s 
14500 višinskih metrov v 77. urah. Pred tremi 
leti je imela hudo poškodbo, zlomila si je gle-
ženj-trojni zlom z izpahom, ki jo je regenerirala 
sama. Tina Žarki bo o svojih podvigih, o varnem 
kolesarjenju spregovorila na predavanju, ki bo 
v Knjižnici Litija, 21. marca ob 19. uri.
 Aleksandra MAVRETIČ

NApOVeDANe Spremembe SO pOVezANe TuDI  
z NAČrTOm zA OkreVANJe IN ODpOrNOST 

Leto 2023 bo leto sprememb. Spremembe se že izvajajo v zdravstvu, predvidena 
pa je tudi reforma plačnega sistema v javnem sektorju in v šolstvu. V spremembe 
bodo vključene tudi obči-
ne. Predsednik vlade se je 

sestal z župani in na srečanju napovedal, 
da bo vlada v oblikovanje rešitev vključila 
tudi župane in jih prosil za tvorno sode-
lovanje skozi stalni dialog. Predsednik se 
namerava z župani letos srečati vsaj še 
dvakrat.
V Načrtu za okrevanje in odpornost je 
Slovenija opredelila štiri področja, ki jih 
bo urejala z nepovratnimi sredstvi v viši-
ni 1,5 milijarde €. Ta področja so zeleni 
prehod, ki podpira izvedbo reform na po-
dročju energetske učinkovitosti, rabe ob-
novljivih virov energije in trajnostne mo-
bilnosti. Izvedli se bodo ukrepi za boljše 
prilagajanje posledicam podnebnih spre-
memb ter reforme in naložbe za izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda. Digitalna preobrazba je bistvenega pomena za 
dolgoročni razvoj in konkurenčnost Slovenije tako v realnem kot v javnem sektorju. Cilj je okrepiti 
in posodobiti digitalno infrastrukturo, podpreti razvoj naprednih tehnoloških rešitev in storitev na-
slednje generacije ter s tem doseči večjo učinkovitost in odpornost poslovanja. Steber pametna, 
trajnostna in vključujoča rast, vključuje šest komponent: (1) raziskave, razvoj in inovacije; (2) 
dvig produktivnosti, prijazno razvojno okolje za investitorje; (3) trg dela – ukrepi za zmanjševanje 
posledic negativnih strukturnih trendov; (4) trajnostni razvoj slovenskega turizma vključno s kul-
turno dediščino; (5) krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in 
zeleni prehod; (6) učinkovite javne institucije. Četrto razvojno področje je zdravstvo in socialna 
varnost, Tu se poleg zdravstva naslavlja tudi dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko. Cilj 
načrtovanih reform in naložb na tem razvojnem področju je povečati odpornost sistema socialne 
varnosti, izboljšati kakovost in dostop do dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega varstva ter ustre-
znost pokojnin. Prav tako je namen ukrepov prispevati k dolgoročni javnofinančni vzdržnosti ob 
soočanju s pomembnimi demografskimi izzivi.
Pri dokazovanju o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost in na podlagi tega sprejetih odloči-
tev za dodelitev nepovratnih sredstev članicam je Evropska komisija nepopustljiva in ne dopušča 
odstopanj od ciljev in časovnice. Tudi zato je pravočasno sprejetje in uvedba napovedanih spre-
memb nujno in neposredno povezano z Načrtom za okrevanje in odpornost. 
Vabim vas k sodelovanju. Lahko mi pišete, me pokličete ali pa me po predhodni najavi, da zagoto-
vim prisotnost, obiščete v moji poslanski pisarni. Skupno bomo kot družba uspešnejši.
Franc PROPS, poslanec Državnega zbora  GSM +386 41 636 160
poslanska pisarna: Jerebova ulica 14, Litija, desno od vhoda.  e naslov: franc.props@dz-rs.si

KNJIŽNICA LITIJA

Načrt za okrevanje in odpornost (Vlada RS, 2023)
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DrŽAVNO TekmOVANJe  
mLADINA IN GOre

21. 1. 2023, je na Osnovni šoli 
Miroslava Vilharja v Postojni 
potekalo državno tekmovanje 
Mladina in gore. Na državnem 
tekmovanju je sodelovalo naj-

boljših 20 ekip iz regijskega tekmovanja. Med 
njimi sta bili tudi dve ekipi OŠ Litija – Gorske 
podmornice in Sitarjevške Mukice. Dosegli so 
odličen rezultat – obe ekipi sta se uvrstili v ve-
liki finale, kjer pa je za najvišja mesta zmanjka-
lo tudi malce sreče. Na koncu sta osvojili 5. in 
7. mesto, kar je odličen uspeh.

Naj se na tem mestu zahvalimo tudi PD Litija za 
sodelovanje in organizacijo praktičnih priprav 
na Jančah in bivši sodelavki Ljudmili Intihar, ki 
je vodila priprave v šoli.

zLATI kAbeL 2022
OŠ Litija, natančneje knjižničarski krožek z 
mentorico Nevenko Mandelj so si prislužili na-
grado Zlati kabel. 
Projekt Mission to (Twin)space je povezal 32 
šol na temo zelene, trajnostne in vključujoče 
šole, ki je rdeča nit aktivnosti eTwinninga v letu 
2022. Na slovenskih šolah se je izvajal v okviru 
rednega pouka angleščine in knjižničarskega 
krožka, zelo uspešno pa je vključeval tudi fiziko, 
astronomijo, uporabo informacijsko-komunika-
cijske tehnologije, informatiko, slovenščino in 
likovno ustvarjanje. Cilje projekta, ki so obse-
gali razvoj jezikovnih in digitalnih kompetenc 
ter skupinsko delo, so učenci dosegali v nacio-
nalnih in narodnostno mešanih ekipah, kar je 
primer odlične prakse. Rezultat skupnega dela 
je e-knjiga, v sklopu projektnih aktivnosti pa je 

nastal tudi večjezični slovar terminov po izboru 
učencev v jezikih vseh sodelujočih šol. Izpo-
stavljamo tudi spletna seminarja, kjer sta stro-
kovnjaka učencem predstavila vesolje in polete 
v vesolje, kar je bilo nedvomno zanimivo. Pro-
jekt poleg tega odlikuje še izvrstno in smotr-
no uporabljena informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, pri čemer je bil uporabljen bogat 
nabor inovativnih orodij (npr. Biteable, Quizizz, 
Thinglink, Wakelet). Učinek projekta na vse so-
delujoče ocenjujemo kot izredno pozitiven, kar 
je vidno v izboljšanju digitalnih, socialnih, jezi-
kovnih in medkulturnih kompetenc.

S kuLTurO V SVeT - V LeTO 2210
Kdaj je nastal slovenski jezik?
Kako se je spreminjal?
Ali je res, da leta 2210 ne bo nihče več govoril 
slovensko?
Vse to in še več so v proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku obeležili na OŠ Litija. V pro-
slavi S kulturo v svet v leto 2210 so sodelovali 
učenci matične šole, Podružnične šole Sava, 
Podružnične šole Polšnik in Podružnice s prila-
gojenim programom. Nagovoril so nas ravnatelj 
Peter Strle, profesor slovenščine Igor Saksida 
in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc 
Musar.
Za to, kaj se bo dogajalo s slovenščino v pri-
hodnosti, je odgovoren vsak izmed nas. Svoj 
materni jezik moramo spoštovati, narečja in 
nove besede slovenščine ne ogrožajo, ampak 
bogatijo.
Slovenščina leta 2210 bo!
Proslavo si lahko ogledate na spletni strani 
Osnovne šole Litija.

Zbrala in uredila Petra PAVLICA

OGLeD GrADu bOGeNŠperk
Učenci Podružnice s prilagojenim programom so v sredo, 1. februarja 2023, imeli kul-
turni dan. Zjutraj so se najprej pogovorili o bontonu v kulturnih ustanovah, nato pa z 
avtobusom odpeljali na grad Bogenšperk. 
Tam so se najprej razdelili v dve skupini. 

Prva skupina se je spoznala z muzejskimi ustanovami, 
primerjali so življenje nekoč in danes, nato pa nada-
ljevali z ogledom gradu. Velik poudarek je bil na za-
nimivih zgodbah, spoznavali so grajsko stavbo in Val-
vasorja ter ogled zaključili s prikazom izdelave grafik. 
Druga skupina je imela ustvarjalno delavnico, ki se je 
navezovala na Valvasorjevo bakrotiskarno – učenci so 
odtisnili lastne grafike, ki so jih  vrezali (oziroma vrisali) 
v posebno peno. Po malici sta se skupini zamenjali. 
Ker je bil lep in sončen dan, so se po končani dejav-
nosti učenci sprehodili še čez grajski drevored, nato za avtobusom odšli nazaj v Litijo v šolo na 
kosilo ter domov. Dan jim bo ostal v zelo lepem spominu.  Katarina KOS

uČeNke IN uČeNCI OŠ GrADeC 
pODrOČNI prVAkI V ODbOJkI

Na OŠ Gradec je potekalo pod-
ročno tekmovanje v odbojki za 
učenke. Med seboj so se pome-
rile štiri ekipe, in sicer OŠ Gra-
dec, OŠ Litija, OŠ Šmartno in OŠ 

Toneta Okrogarja. Odigranih je bilo 5 tekem. 
V finalnem obračunu so se za napredovanje v 
četrtfinale državnega tekmovanja med seboj 
pomerila dekleta iz OŠ Gradec in dekleta iz OŠ 
Litija. Po izjemno napetem in izenačenem obra-
čunu so se na koncu zmage z rezultatom 2 : 0 v 
nizih veselila dekleta iz OŠ Gradec. 

Na področnem tekmovanju v odbojki so se 
nekaj dni kasneje pomerili še učenci. Tudi to 
tekmovanje je potekalo na OŠ Gradec. Na tek-
movanju sta sodelovali samo dve ekipi, in sicer 
domača ekipa OŠ Gradec in ekipa OŠ Šmartno 
pri Litiji. Zmage so se z rezultatom 2 : 0 v nizih 
veselili učenci OŠ Gradec in se s tem tudi oni 
uvrstili v četrtfinale državnega tekmovanja.
Tako učenkam kot učencem čestitamo za dob-
ro prikazano igro in jim želimo veliko uspeha v 
četrtfinalu!
Ekipa učenk OŠ Gradec: Nadja Brunček, Pia 
Rovšek, Lucija Godec, Vida Lia Rutar, Lea Balta, 
Lara Vodnik Koncilja, Zoja Rokavec, Eva Forte, 
Pia Dražumerič, Pia Pušec, Lana Tanita Zupan 
in Kaja Kralj ter mentorica Petra Kobe
Ekipa učencev OŠ Gradec: Gašper Godec, 
Mark Sladič, Benjamin Salihović, Janej Glavan, 
Matic Zajc, Tilen Fink, Nik Knežević, Tim Obol-
nar Zenković, Erazem Godec, Sergej Novak, Os-
kar Puc, Val Eberlinc in mentor Srečko Somrak

Petra KOBE

zmAGA Gre … OŠ GrADeC!
19 osmošolcev izbirnega predmeta FILMSKA 
VZGOJA 2 je pod mentorstvom učiteljic Nežke 
Rugelj in Tjaše Le-
mut Novak izde-
lalo video MANJ 
PA PO PAMETI. 
Oddali smo ga na 
natečaj ESET ZIM-
SKI DAN 2023 v 
okviru projekta 
SAFER KIDS ONLINE.
Otroci so vsekakor pokazali razumevanje tema-
tike in vložili veliko truda, časa in inovativnosti 
v pripravo video posnetkov, fotografij in igre.
Zmagovalec v kategoriji – IZBOR PO MNEN-
JU STROKOVNE ŽIRIJE za tehnično najbolj 
dovršen video smo mi - OŠ GRADEC!
Nagrada je fantastična, in sicer ZIMSKI DAN z 
Žanom Koširjem, ki bo 3. 3. 2023.
ČESTITKE VSEM UČENCEM! Se vidimo na sne-
gu  Nežka RUGELJ in Tjaša LEMUT Novak

escape CLASSroom (učilnica 
pobega) NA OŠ GrADeC!

Po ideji, načrtovanju in izvedbi bo v tem letu 
zaživela čisto prava soba oz. učilnica pobega 
na Osnovni šoli Gra-
dec. Slavnostna oz. 
skrivnostna otvori-
tev bo z 'online' od-
dajo v živo, in sicer 
direktno iz Escape 
CLASSroom v vašo 
sobo. Posredovali 
vam bomo posebno 
povezavo, ki jo boste 
lahko uporabili 3. 2. 
2023 od 20.00 do 
20.23. Takrat bomo 
skupaj spoznali zgodbo Escape CLASSroom 
in tiste, ki so jo ustvarili za učence, za vas. Med 
javljanjem v živo bomo objavili tudi zmagovalce 
prvega natečaja EC z naslovom Kaj je kocka?, 
ki bodo kot prvi vstopili v posebno učilnico in 
skušali pobegniti iz nje. Morda jim uspe.

Če bi želeli tudi vi imeti to možnost, sodelujte 
v natečaju. Več informacij o njem lahko dobite 
na https://escapeclassroom.splet.arnes.si/ 
(povezava je na spletni strani OŠ Gradec). Na 
skrivnostni otvoritvi vam bomo ponudili tudi 
miselni izziv. Tisti, ki ga boste takrat prvi uspeš-
no razvozlali, boste nagrajeni. Se vidimo 3. 2. 
2023 od 20.00 do 20.23!

 Ekipa VAT: Vanja ARHNAVER, Astrid ŽIBERT, Tjaša 
LEMUT Novak

DISNeYJeVe VOLITVe  
NA OŠ GrADeC

V duhu lanskega supervolilnega leta smo se 
na Osnovni šoli Gradec odločili, da tudi sami 
pripravimo in izpeljemo volitve. Septembra 
smo začeli s sestanki šolske volilne komisije, 
sestavljene iz odgovornih in idej polnih deveto-
šolk. Predvolilna kampanja se je začela in pet 
Disneyjevih kandidatov je preko volilnih plaka-
tov, svojih programov in obljub ter izjemno na-
smejanih fotografij skušalo nagovoriti čim več 
volivcev. 11. 11. 2022 je bilo volilno soočenje 
– vseh pet se je pomerilo v transparentnih in 
enakovrednih pogojih. Prvi krog volitev smo 
izpeljali v živo na posebnem volišču. Volitev se 
je lahko udeležil vsak, ki je del Osnovne šole 
Gradec, starost 18 let nikakor ni bila zahtevana 
ali pričakovana, saj je bilo več kot 99 % voliv-
cev, ki so tistega dne izrazili svojo voljo, mlajših 
od 18 let.

Ker smo razvejana šola, saj imamo štiri pod-
ružnice, nismo mogli takoj objaviti rezultatov. 
Počakati smo morali na glasove po pošti (Ho-
tič, Jevnica, Kresnice in Vače) ter na glasove 
iz tujine (nekateri četrtošolci so bili v tujini - 
izven občine v CŠOD - na dan volitev). Čakanje 
je bilo za mlade in rezultatov željne volivce zelo 
naporno, saj so bili prvič v vlogi volivca. Svoj 
glas – v resnici svoj gumb ali listič – je oddalo 
606 volivcev. Noben kandidat ni prejel več kot 
50 % vseh glasov, zato je šolska volilna komisija 
razpisala drugi krog volitev.
Dva kandidata z najvišjim številom glasov sta 
se tokrat pomerila tako v živo kot tudi preko 
spleta. Devetošolke so izdelale dva promocij-
ska videa za nagovor volivcev. Možno je bilo 
glasovanje s klikom ali fizično oddajo glasu. 
Glasovalo je 407 volivcev, torej je bila volilna 
udeležba v drugem krogu nižja, kar je pri volit-
vah pogosto.
Zmagovalec je prejel prepričljivo večino in s 
svojo podobo krasi razstavo aktiva tujih jezikov 
in učencev OŠ Gradec v avli šole – razstavljenih 
je precej več kot 200 njihovih izdelkov. Genie, 
modri zmagovalec, je bil v petek, 3. 2. 2023, 
točno opoldne na uradnem razgovoru pri rav-
natelju Osnovne šole Gradec, kjer je predsta-
vil svoj program. Pogovori potekajo, morda se 
kakšna izmed želja uresniči na takšen ali dru-
gačen način.  Tjaša LEMUT Novak (učiteljica iz 
ozadja)

rASTem S kNJIGO
V petek, 20. januarja 2023, je na OŠ Gradec 
prišla nekdanja učenka in pisateljica Sabina 
Štrubelj. Vsi učenci 7. razredov matične šole 
smo jo lahko kaj vprašali oz. poslušali pogovor 
s pisateljico, ki sta ga v šolski jedilnici vodili 
devetošolki Pia Dražumerič in Eva Špec. Spra-
ševali smo jo o njenem otroštvu in njeni karieri. 
Pripovedovala nam je še o svoji najljubši pesmi 
in potovanju v Ugandi.
Ogledali smo si tudi posnetek nove zgodbe Re-
formatorji v stripu. Govoril je o tem, kako lahko 
ljudje spreminjamo besede. Ob koncu smo vsi 
sedmošolci prejeli strip Reformatorji v stripu. 
Pisateljica nas je navdušila in k branju spodbu-
dila vse prisotne učence. Lovro GROŠELJ, 7. b

TekmOVANJA
V torek, 17. 1. 2023, se je na OŠ Franceta Bev-
ka v Ljubljani odvijalo področno tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje, ki so se ga udeležili tudi 
štirje učenci naše šole. Neli Jazbec in Luciji Go-
dec je pero še posebej dobro teklo pri pisanju 
spisa o pesmih, ki so zbrane v zbirki Romeo in 
Julija iz sosednje ulice, saj sta osvojili srebrno 
priznanje. Iskrene čestitke! Bojana KOTAR

Jernej Bregar, učenec 8. razreda OŠ Gradec, je 
na državnem tekmovanju iz astronomije dose-
gel zlato priznanje. Čestitamo mu vsi, še pose-
bej pa vodja tekmovanja iz astronomije, Gorazd 
Šantej, in spodaj podpisani Jernejev učitelj FIZ 
in mentor. Damjan GROBLJAR

kLIŠe V JANuArJu IN FebruArJu

OSNOVNA ŠOLA GRADECOSNOVNA ŠOLA LITIJA

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

Pozdravljeni v novo leto s strani Kli-
še kluba, ki se je po zelo uspešnem 
decembru, podal v nič manj pestri 
januar in februar. Zadnji mesec lan-
skega leta smo preživeli zelo aktivno 

in v njem celo organizirali in izpeljali naš slav-
ni Kliše ROCKS v dvorani Pungrt, kjer so nas 
obiskali Mi2, in mnogi drugi slovenski rockerji. 
Odpotovali smo tudi na Dunaj na vsakoletni no-
voletni izlet.
Letošnje leto smo začeli s projektom Smučanje 
s Klišejem, v okviru katerega smo se 14. 1. po-
dali v Nassfeld na prekrasen snežni smučarski 
izlet. Poleg športnih dejavnosti pa smo se zno-

va udejstvovali 
tudi na glas-
beni sceni in 
pripravili Jazz 
večer, ki se je 
odvijal v Kavar-
ni Stara pošta 
26. 1. Tam so 
nas v zapeljive 
ritme jazza uje-
li Maraal trio. 
Izšlo je tudi 

naše letno glasilo, Klišejev Kompas 2022/23, 
ki ga lahko preberete tudi v digitalni obliki. 
Link do le-te najdete na naši facebook strani. 
Seveda pa tudi v februarju nismo in ne bomo 
počivali in vas tako vabimo na naše prihajajoče 
dogodke. 8. 2. se je 18. uri na Klišeju odvijalo 

Zgodbarjenje z Vido Habjanič, 25. februarja pa 
se bomo vrnili k 
dejavnostim na 
snegu in se od-
pravili na tek na 
smučeh na Pokl-
juko. S tem pa 
naših smučarskih 
dejavnosti še ne 
bo konec, saj 
vas 5. 3. vabimo 
na epilog našega 

izleta v Nassfeld, na smučarijo v Katschberg. 
V duhu Valentinovega bomo 14. februarja or-
ganizirali Klišejevega kupida, v okviru katerega 
se boste lahko družili in spoznavali nove ljudi. 
Poleg vsega naštetega pa vas obveščamo še, 
da sta Kliše Klub in MC Litija objavila razpis 
za sofinancianje mladinskih programov/ pro-
jektov 2023, na katerega se lahko prijavite 
organizacije in neformalne skupine, ki zvajate 
programe z ali za mlade med 15. in 29. letom 
starosti. Vse nadaljne informacije skupaj z be-
sedilom razpisa in vlogo za oddajo lahko najde-
te na naši spletni strani (https://klise-klub.si).
Za spremljanje naših dogodivščin in novice o 
prihajajočih dogodkih se lahko vedno obrnete 
tudi na našo facebook stran, ki jo najdete na 
linku https://www.facebook.com/klise.klub/. 
Najlepše vabljeni na vse bodoče dejavnosti s 
Klišejem in hvala da ste bili z nami v lanskem 
letu!  Živa BUČAR
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DruŠTVO LOJTrA VAS V SODeLOVANJu z INŠTITuTOm  
zA GOzDNO peDAGOGIkO

Vabi na enodnevno izobraževanje NAZAJ K NARAVI, 18. 3. 2023

NAzIV prOSTOVOLJeC zASAVSke reGIJe 2022  
V ObČINI LITIJA V rOke brIGITI rOzINA

Januarja se je s svečano podelitvijo nazivov v Kulturnem centru 
Litija zaključil natečaj Prostovoljec zasavske regije 2022, ki ga v 
sodelovanju z vsemi štirimi občinami zasavske regije in Slovensko 
Filantropijo izvaja Regionalni center NVO. Najzaslužnejšim pros-

tovoljcem, prostovoljkam, organizacijam in projektom iz zasavske regije so bili podeljeni 
nazivi Prostovoljec zasavske regije 2022, Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 
in Prostovoljski projekt zasavske regije 2022.

rAzmISLek O LOkALNI kuLTurNI DeDIŠČINI: GrAD pONOVIČe

Naravna okolja so za 
mlade eno najbolj pri-
mernih okolij za razvoj, 
učenje, vzgojo in ozave-
ščanje. Izkustveno uče-

nje v povezavi z gozdno pedagogiko budi in 
krepi v nas sposobnost prilagajanja novemu, 
občutenje sebe in sveta, sposobnost sodelo-
vanja in komunikacijo ter razvoj samostojnosti. 
Doživetja narave nas poživljajo, vzbujajo obču-
dovanje in prinašajo več užitka kakor igranje z 
elektronskimi napravami. Bivanje v naravi nudi 
veščine za uspešno krmarjenje skozi vsako-
dnevne obveznosti in je odlična opora v stiskah 
in današnjem, tudi za mlade, stresnem času. 
Skozi delavnice bomo spoznali gozdno okolje 
in njegove prednosti pri vključevanju v delo z 
mladimi, kako lahko z dejavnostmi gozdne pe-
dagogike spodbudimo doživljanje narave, se 
medsebojno povežemo in krepimo zaupanje v 
sebe in druge. 
Seminar bo v celoti potekal v naravnem 
okolju!
Prijave in informacije: Tina Trdin, telefon: 031 
877 684 ali e-naslov: 212.tina@gmail.com
Rok prijave: 14. marec 2023, oziroma do za-
sedbe prostih mest
Pri prijavi navedite:
- za fizične osebe: Ime in priimek, elektronski 
naslov, točen naslov in kraj bivanja
- za pravne osebe: Ime in priimek, elektronski 

naslov, ime in naslov zavoda, oziroma ustanove 
iz katere prihajate 
Št. pedagoških ur: 8; udeležencem bomo za 
opravljeni seminar izdali potrdila. 
Ciljna skupina: osebe (pedagogi, mentorji, 
prostovoljci, mladinski delavci…), ki delajo z 
mladimi 
Cilji seminarja:
-  opredeliti gozd, kot naravno učno okolje za 

otroke in mladostnike 
-  predstaviti prednosti bivanja v naravnih okol-

jih za otroke in mladostnike 
-  spoznati praktične pristope za mladostni-

ke preko doživljanja in spoznavanja narave, 
gibalno spoznavnih iger, raziskovanja narave, 
vzgoje o naravi

-  opredeliti pristope za posamezne skupine 
(ADHD, cerebralna paraliza, motnje avtistič-
nega spektra, Aspergerjev sindrom, Downov 
sindrom, lažje gibalne disfunkcije, gluhi in 
naglušni) s pomočjo gibanja v naravnih okol-
jih. 

Seminar poteka v sklopu projekta Nazaj k nara-
vi, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020. Seminar je brezpla-
čen.
Se vidimo!

Tina TRDIN, 
društvo Lojtra

Letos so nazive Prostovoljec zasavske regije 
2022 prejeli prostovoljci in prostovoljke po 
posameznih občinah, naziv Prostovoljska orga-
nizacija zasavske regije 2022 in Prostovoljski 
projekt zasavske regije 2022 pa je prejela ena 
organizacija in en projekt za celotno regijo.
V občini Litija je naziv Prostovoljec zasavske 
regije prejela gospa Brigita Rozina, ki je vses-
transka prostovoljka, ki deluje na različnih 
področjih. V okviru Univerze za 3. življenjsko 

obdobje izvaja pro-
jekte, ki osveščajo 
posameznike o po-
membnosti zdrave-
ga načina življenja in 
pomembnosti pros-
tovoljstva. Že od 
samega začetka, od 
leta 2017, je vključe-
na kot prostovoljka 
v projektu Prostofer 
na področju občin 
Litija in Šmartno 
pri Litiji. Vsako leto 
sodeluje tudi v ak-
ciji Manj svečk za 
manj grobov. Tako 

je v letu 2022 v okviru svojega prostovoljnega 
dela in ob sodelovanju drugih članic Društva 
U3, podala pobudo za izvedbo poslikav savskih 
prodnikov, ki so bili namenjeni prav tej akciji. 
Vsako leto v okviru akcije Rožnati oktober so-
deluje s svojimi pletenimi izdelki pri okraševan-
ju dreves. Sodeluje z OŠ Gradec pri izvajanju 
izven šolskih dejavnosti in osnovnošolce uči 
veščin kvačkanja. Bila je ena od 211 kvačkaric, 
ki so sodelovale pri projek-
tu Slovenija kvačka ter se 
uvrstile v Guinnessovo kn-
jigo rekordov.

Kdo so prejemniki 
nazivov

Poleg gospe Brigite Rozina, 
so nazive prostovoljec Za-
savske regije 2022 prejeli 
tudi gospod Andrej Ferk 
(Hrastnik), gospod Bogdan 
Žibert (Trbovlje) in gospod 
Alojzij Klančišar (Zagorje 
ob Savi). Naziv Prostovolj-
ska organizacija zasavske 
regije 2022 je prejela Za-
savska ljudska univerza, 
naziv Prostovoljski projekt 

zasavske regije 2022 pa projekt Urlaub na vasi, 
v izvedbi Kulturnega društva Podkum. 
Prostovoljcem so s svojo udeležbo na dogod-
ku podporo izkazali tudi gospod Franci Roka-
vec, župan Občine Litija, gospa Mateja Mah-
kovic, v.d. direktorja Direktorata za lokalno 
samoupravo, nevladne organizacije in politični 
sistem pri Ministrstvu za javno upravo, gospod 
Tadej Špitalar, direktor občinske uprave Občine 
Zagorje ob Savi, gospa Vesna Jesih, podžupan-
ja Občine Trbovlje, gospod Nermin Bajramović, 
podžupan Občine Hrastnik in gospod Franc 
Props, poslanec v državnem zboru.
Dogodek so s kulturno – umetniškimi točka-
mi popestrili plesalci plesnega društva NLP 
(občina Litija), Mešani pevski zbor Ladko Ko-
rošec (občina Zagorje ob Savi), Srbsko kultur-
no društvo Sava (občina Hrastnik) in Plesna 
skupina mažoret (Občina Trbovlje). Z razstavo 
Prostovoljstvo v času Covid-a pa smo se po-
klonili vsem prostovoljcem zasavske regije, ki 
jim zaradi epidemioloških razmer ob razglasitvi 
svoje hvaležnosti nismo mogli izraziti s svečano 
prireditvijo.
Gospe Brigiti Rozina se zahvaljujemo za njen 
trud in ji iskreno čestitamo za prejem naziva 
Prostovoljec zasavske regije 2022!
Praktične nagrade za prejemnike nazivov so 
prispevali Steklarna Hrastnik, Chipolo, Razvoj-
ni center Srca Slovenije, medijski pokrovitelj 
javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 
2022 pa je Radio Aktual KUM. 
Izvedbo dogodka sofinancira Ministrstvo za jav-
no upravo iz Sklada za NVO.

Tina Letić, sodelavka na projektu

Prvič se ga omenja že v 14. stoletju, 
v obstoječi baročni dvorec pa ga je 
v začetku 18. stoletja prezidal Carlo 
Martinuzzi, ki je takrat zasnoval šte-
vilne baročne stavbe v Ljubljani in 

okolici. Znan je tudi avtor kiparskih izdelkov iz 
kamnoseške delavnice Luke Misleja, padovan-
ski kipar Angelo Putti, ki mu pripisujemo obe 
bradati glavi na obeh portalih, najverjetneje l. 
1714. 
Dvorec predstavlja značilen sklop povezanih 
objektov s pripadajočim parkom. Glede na zna-
ne zgodovinske vire je baročna zasnova parka, 
ki datira v pozno 18. in zgodnje 19. stoletje, po 
večini zabrisana. V prostoru so še ohranjena 
posamezna drevesa nekdanjega drevesnega 
fonda, zlasti eksotične vrste in nekateri mar-
kantnejši soliterji. Nekdanji parter z osnosi-
metrično razporejenimi potmi in posameznimi 
zasajenimi polji je danes ohranjen kot tratna 
površina, obdana z drevesno vegetacijo. Graje-
ne prvine kot so fontana, stopnice in stebri ob 
vstopu na parkovni plati so le deloma ohranje-
ne, prisoten pa je še paviljon kasnejšega na-
stanka.
V geografskem in vizualnem smislu je objekt 
dominanten del ambienta, prepoznaven in 
nepogrešljiv člen prostorske ureditve. Glede 
na gradbeno zasnovo predstavlja pomemben 
primer baročne arhitekture zgodnjega 18. sto-
letja z uveljavitvijo novih arhitekturnih rešitev, 
predvsem z diagonalno postavitvijo dveh stol-
pov. Ohranjeno ima zasnovo in gabarit baročne 
stavbe, obokanje v pritličnih prostorih, kamno-
seške portale, kovane okenske mreže, prizade-
ta pa je materialna substanca prvin. Z ozirom 
na lego je bila ena od njegovih mnogih funkcij 
tudi nadzor nad savsko vodno potjo (pod gra-
dom je bila brodarska postaja).
Grad je trenutno prazen, zaprt in propada. In-
špekcijski nadzor v februarju 2021 je pokazal, 
da je stanje iz meseca v mesec slabše. Približ-
no mesec dni po predložitvi zapisnika ogleda 
je dolgoletna lastnica KGZ Litija, z.o.o., lastni-
štvo prenesla na svoje novoustanovljeno pod-
jetje s sedežem na istem naslovu, na podjetje 
G-Ponoviče d.o.o., s čimer se je distancirala od 
odgovornosti, podjetje G-Ponoviče pa pričako-
vano navaja, da nima dovolj finančnih sredstev 
za sanacijo. 
Novembra leta 2021 je statik Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) 
opravil pregled gradu in ocenil, da je ostrešj še 
relativno kvalitetno in dobro ohranjeno, razen 
na mestih zatekanja meteorne vode. Grad je po 
njegovem še mogoče zaščititi in popraviti, saj 
so stene še v dokaj dobrem stanju in lupina ni 
gradbeno statično poškodovana. Da se prepre-
či nadaljnje poškodovanje objekta, je bilo last-
niku naloženo, da v roku enega leta na lastne 
stroške popravi strešno konstrukcijo, general-
no zamenja strešno kritino in meteorno vodo 
odvede stran od objekta. V 
kolikor dela ne bodo izvede-
na v roku, jih bo izvedla pri-
stojna organizacija na njego-
ve stroške. ZVKDS je izdelal 
tudi vrednotenje, ki je poda-
lo ugotovitev, da grad v tem 
stanju zaenkrat ne dosega 
kriterijev za razglasitev spo-
menika državnega pomena.
Grad se že nekaj časa neus-
pešno prodaja, a žal predmet 
prodaje niso zemljišča v sklo-
pu parka, kar je v nasprotju 
s stališčem ZVKDS, ki meni, 
»da je v primeru prodaje po-
trebno upoštevati obe razgla-
šeni enoti kulturne dediščine 
(grad in park) kot nedeljivo 
celoto in zagotoviti, da se na-
kup realizira kot celota«. 
Stroka prav tako meni, da 
bi bil najprimernejši prenos 
lastništva gradu na Občino 
Litija. Varovanje kulturne 
dediščine namreč predstavl-
ja javni interes, ki ga v imenu 
občanov kot varuhinja kultur-
ne dediščine lokalnega po-
mena uresničuje občina. Ob-
čina Litija je grad leta 2008 
z odlokom razglasila za kul-
turni spomenik lokalnega po-
mena in bi imela v morebit-
nem postopku prodaje tudi 
predkupno pravico. V tem 
trenutku Občina Litija prav 
tako nima protokolarnega 
oziroma reprezentančnega 
objekta, kjer bi lahko orga-
nizirala posamezne kulturne 
dogodke, v gradu bi lahko 
imele sedež nekatere litijske 
organizacije, del bi lahko na-
menili tudi gostinstvu in/ali 
namestitvam. Na začetku bi 
bilo potrebno pripraviti jas-
no, dolgoročno in trdno vizi-

jo, kaj bi prenovljeni objekt lahko ponujal, da 
bi živel 365 dni v letu, pogledati pa bi bilo treba 
tudi druge dobre prakse ter pridobiti projekt za 
sanacijo, konservatorski in finančni načrt. 
Občina Litija ima v tem trenutku enkratno pri-
liko za prevzem lastništva, to pa je tudi pred-
pogoj za črpanje nepovratnih sredstev. V prvi 
fazi bi lahko zaprosili za državna intervencij-
ska sredstva, ki predstavljajo prvo pomoč ob 
nevarnosti, da se tako pomembna kulturna 
dediščina za vedno izgubi. Na Ministrstvu za 
kulturo bo predvidoma čez dve leti objavl-
jen tudi razpis za financiranje obnov kulturne 
dediščine, med drugim pa bo na voljo tudi 
precej kohezijskih sredstev. Ena od možnosti 
ohranitve spomenika v javni rabi je tudi javno 
zasebno partnerstvo, obetati si, da bo graščina 
dobila dobrega in ozaveščenega zasebnika, pa 
je tvegano.
Problematiko sem kot občinska svetnica iz-
postavila na 2. redni seji Občinskega sveta, a 
Občina Litija v tem trenutku nima interesa po 
odkupu (in obnovi). Prepričana sem, da odloči-
tev o tako pomembnem spomeniku ne sme biti 
hipna, temveč preudarna, odgovorna, temeljiti 
pa mora na strokovnih temeljih in glasu širše 
skupnosti. Zato bom na to še opozarjala in 
pričakujem vsaj poglobljeno raziskavo, nabor 
različnih informacij, razpravo, objektivne argu-
mente in šele na koncu – kakršnakoli že bo – 
odločitev. Zato bom na naslednji seji dne 22.2. 
podala pobudo za oblikovanje začasne delovne 
skupine, ki bi vsa pomembna dejstva zbrala in 
predstavila.
Na tej točki lastnika gradu pozivam v razmislek 
o položaju, ki ga v celotni situaciji zavzema in 
o možnostih, ki se ponujajo. Razpolaganje in 
sprejemanje odločitev v zvezi s spomenikom 
lokalnega pomena mora biti skrbno in pred-
vsem odgovorno do same lokalne skupnosti. 
Okoliščine, v katerih se je podjetje znašlo, niso 
zavidljive in sama verjamem, da se rešitev skri-
va onkraj trenutno zastavljenih načrtov. Naj-
prej vsekakor s pripojitvijo parka gradu, nato 
pa v izogib nadaljnjim nepotrebnim stroškom v 
kompromisu z lokalno skupnostjo in namenitvi-
jo objekta v javno dobro.
Kulturna dediščina je ena glavnih civilizacijskih 
vrednot, saj dokumentira obstoj lokalne in na-
rodne skupnosti ter hkrati pomeni priložnost 
za njen razvoj. Pravica do dediščine spada 
med človekove pravice, saj njeno ohranjanje 
in njena trajnostna uporaba spodbujata člo-
vekov družbeno kulturni razvoj in izboljšujeta 
kakovost življenja. Pomembno vlogo ima tudi 
pri graditvi bolj povezane, mirne in demokra-
tične družbe ter obenem pospešuje trajnostni 
razvoj, spodbuja kulturne raznolikosti in sodob-
ne ustvarjalnosti. Zavedanje o ohranitvi le-te je 
naša dolžnost, ki je ne smemo presojati zgolj in 
samo s finančnega vidika, kot nas mnogokrat 
skušajo prepričati. Saša PUCELJ Kukovica

PONED. 6.3.2023, ob 16.uri
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TAkO Je DIŠALO NekOČ
je naslov projekta Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno, saj smo z uspešno prijavo na Razpis za sofinanciranje novih 
storitev nevladnih organizacij na področju dolgožive družbe 2022/2023 
(NVO Consulta.si, Ministrstva za javno upravo RS) pridobili sredstva za 
realizacijo zastavljenih ciljev.
Dejavnost posega na področje dolgožive družbe, podane so rešitve za ka-
kovostnejše življenje starostnikov, medgeneracijsko povezovanje in pros-

tovoljstvo v lokalnem okolju ter razvoj novih storitev in produktov nevladnih organizacij, za reše-
vanje izzivov in naslavljanje potreb dolgožive družbe v zasavski regiji.

Po naši presoji so ljudje (ne vsi) v tretjem življenjskem 
okolju premalo aktivni in verjetno tudi premalo po-
svečajo pozornost zdravemu načinu življenja. Želimo 
zagotoviti pogoje za aktivno in zdravo življenje v ce-
lotnem življenjskem obdobju. Starejše bomo z zbiran-
jem, urejanjem receptov in eksperimentalno pripravo 
jedi pritegnili k sodelovanju. 
Udeleženci bodo imeli mož-
nost neformalnega izobraže-
vanja iz kulinarike. In tu je že 
del odgovora na vprašanje, 
zakaj to delamo?

Ker si prizadevamo za ohranitev kulinarične dediščine in z druženjem na 
delavnicah krepimo socialne stike med udeleženci. Prepričani smo, da 
bomo ponudili stimulativne, aktivne, zabavne, zdrave oblike staranja za 
tiste, ki se nam bodo pridružili.
Zastavili smo si naslednje cilje: 
Poiskali bomo lokalne jedi, ki so bile prisotne nekoč, jih obudili v takrat-
ni in morda modernejši obliki. 
Zbrali bomo stare recepte. 
Jih oblikovali za objavo v elektronski ali tiskani obliki (zgibanka). 
Oblikovali, pripravili in izvedli bomo program kulinaričnih delavnic z na-
slovom Tako je dišalo nekoč. Radi bi jedi predstavili osnovnošolcem, 
mladim, družinam… 

Kaj trenutno delamo?
Zbiramo stare recepte. Jedi testno skuhamo, poskusimo in komentira-
mo, če so nam okusi znani; to so jedi, ki smo jih jedli pred več kot 
sedemdesetimi leti.
Razmišljamo, komu in kdaj bomo jedi predstavili (medgeneracijsko 
sodelovanje). Odločili smo se, da bomo nekatere jedi, jedi na žlico, 
skuhali in jih ponudili v pokušino že marca 2023. V velikem loncu bo: šara, v drugem enolonč-
nica s fižolom v zrnju in jabolki, zgoščena z rahlim prežganjem, morda še sladkana, polenta 
kot sladica…
Danes z vami delimo recept: Močnik z jurčki
Posebej pripraviš močnik. V osoljeno vodo streseš narezano korenje, paradižnik, peteršilj, rahlo 
naj vre, da se sestavine zmehčajo, nato zakuhaš močnik, dodaš jurčke ali druge gobe, skuhaš do 
mehkega, zabeliš z ocvirki in postrežeš.
Za več informacij in slik nas lahko obiščete na spletni strani: http://www.srce-me-povezuje.si/
u3litija-smartno/ ter FB profilu: https://www.facebook.com/u3litijasmartno.

Milena DIMEC, za Društvo U3

NepOzAbNA NOČ V VrTCu 
Končno je prišel tako pričakovani četrtek. Ko se je stemnilo, so se otroci s starši ponovno vrnili v 
vrtec. Tudi najmlajši. Otroci so s seboj prinesli vse potrebno za spanje in lučko. Brez večjih zadrž-
kov so se poslovili od staršev in se polni pričakovanj prepustili novim dogodivščinam.
Z lučkami so se podali na sprehod po Gabrovki. Na vaškem trgu so srečali zajčka, ki sta jim odigra-
la igrico, z njimi zaplesala in jih naučila novo pesmico. Želela sta z njimi prižgati in v zrak spustiti 
lučko prijateljstva. Povabili so ju, naj jih spremita do vrtca in to storijo skupaj pri vrtcu. Zajčkoma 
so na pomoč prisko-
čile še vzgojiteljice 
in že so lahko uživali 
v opazovanju lampi-
jončkov prijateljstva, 
ki so se dvignili nad 
igriščem. Po spustu 
lampijončkov so se 
odpravili na slastno 
večerjo. To so bile 
palačinke, ki so jih 
spekli že dopoldan. 
Sledilo je umivanje 
in preoblačenje v pi-
žame, ki so jih morali 
pokazati še na »mo-
dni pisti«. Čas je hitro minil. Zajček jim je za lahko noč prebral še pravljico in tako so počasi eden 
za drugim potonili v sladki spanec. Ko so se zjutraj prebudili, je bilo kot v panju, koliko so si imeli 
povedati. Za pogum so bili nagrajeni s posebnimi medaljami, ki jim bodo v spomin za nov podvig.
Nočitev v vrtcu spodbuja otrokovo psihološko in družbeno neodvisnost. Otroci premagujejo ra-
zvojne strahove; predvsem strah pred zapustitvijo in strah pred temo. Osamosvajanje otroka je 
ena glavnih nalog staršev in vrtca. Vsi želimo imeti samozavestne, samostojne, odločne otroke. In 
današnja izkušnja je bila prispevek k samostojnosti in samozavestnosti.

Za male Želvice in Pikapolonice Marinka LENART

ObISk reŠeVALCA
V enoti Kresnička smo se zelo razveselili obiska reševalca. Pripeljal se je z reše-
valnim vozilom iz Zdravstvenega doma Litija. 
Otrokom je predstavil delo reševalca, razkazal reševalno vozilo in pojasnil, za 
kakšne namene se 
uporablja določena 
oprema. Z njimi se 

je pogovoril, na katero številko je 
potrebno poklicati reševalce, kadar 
se kdo poškoduje. 
Nato je sledil praktični prikaz dela 
reševalca. Na najbolj pogumnih je 
pokazal, kako izgleda imobilizacija 
roke z vakuumsko opornico. Otroci 
so preizkusili tudi posteljo na kole-
sih, na katero jih je reševalec pripel, 
tako kot v primeru nujne vožnje ter 
jih naložil v reševalno vozilo. Naj-
bolj zanimive pa so bile utripajoče 
luči na reševalnem vozilu in prižig 
sirene. 
Za otroke je bil ta dan dan poln do-
živetij in za nekatere tudi prvi navdih za bodoči poklic. Zahvaljujemo se Zdravstvenemu domu 
Litija za sodelovanje in reševalcu za predstavitev njegovega dela.  Lea FILIPIČ

IzObrAŽeVALNI zAČeTek LeTA zA 
STrOkOVNe DeLAVCe VrTCA

Januar 2023 je za strokovne delavce Vrtca Litija mesec intenzivnega strokovnega usposabljanja. 
V strokovnih razpravah preko različnih oblik se pogovarjamo o svoji praksi, predstavljamo svo-

je izzive in primere dobre prakse, 
iščemo možnosti za izboljšave in 
si pridobivamo nova znanja. 
V strokovnih aktivih, v manjših 
skupinah, so vzgojitelji predsta-
vili svoje izzive in enega skupaj 
po metodi Kristinine dileme tudi 
reševali. Razprave so bile zelo 
učinkovite in strokovne z dobrimi 
rešitvami.
Otroci s posebnimi potrebami so 
del našega vsakdana, tokrat smo 
izvedli usposabljanje o avtizmu. Iz 
OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje sta 
nam kolegici Neva in Mateja pred-
stavili značilnosti te motnje, kako 
se kaže vedenje pri otroku in stra-
tegije dela z otroki. 
V januarju smo gostili tudi pre-
davateljico Maruško Željeznov 
Seničar (Zavod ZVIS), ki nam je 
predstavila praktične strategije za 
razvoj potencialov pri otroku.
Strokovne razprave med vzgojite-
lji potekajo tudi ob hospitacijah, 
tako kolegialnih (več vzgojiteljev 
opazuje en par) kot medsebojnih 
(dva vzgojitelja se dogovorita za 
opazovanje drug drugega), ki so 
namenjeni prepoznavanju ustrez-
nih in kvalitetnih pristopov pri delu 
z otroki. Tudi to je potekalo v pre-
teklem mesecu.
Za dobro počutje na delovnem 
mestu smo v veliki meri odgovor-
ni sami. O različnih dimenzijah 
dobrega počutja smo se že veliko 
pogovarjali, izbrali tudi področ-
je izboljšave, to je komunikacija 
(urimo se v asertivnosti) in med-
sebojni odnosi. Predavateljica Lea 
Avguštin Iz Zavoda RS za šolstvo/
Šola za ravnatelje nam je pred-
stavila pomen ohranjanja zdrave 
hrbtenice, izvedli smo tudi nekaj 

praktičnih vaj za gibljivost in ozavestili pomen zdravega gibanja.
Začetek leta je bil tako za nas precej zanimiv, aktiven in uspešen. Verjamemo, da bo tako tudi 
naprej  Liljana PLASKAN, ravnateljica

zA VSe, kI ŽeLITe VeČ.  
OHrANITe mLADOST, pOmLADITe STArOST.

Vabljeni na osveženo popolno kombinirano vadbo 
za krepitev telesa, razgibanost, telesno in psihično 
razbremenitev; razne druge tehnike vam bodo odprle 
vpogled vase in v svoje vzorce miselne in čustvene 
naravnanosti, vplive na počutje, zdravje, regeneracijo. 
S prakso se bodo povezala osnovna teoretična znanja 
in vas postopno privedla do kvantnega polja o osebni 

rasti in novih možnostih …

Prijave na 041 397 789 ali rekreacijski klub@gmail.com
Darinka SULJEVIć

Ob prazniku žena 
in mučenikOv

vljudno vabljeni
na ogled gledališke predstave

kanarčkOva župca, 
v petek, 10.3.2023, ob 19. uri, 

v Športni dvorani Kresnice.

Vstopnice so na voljo  
v predprodaji po 10 € 

(Športna dvorana Kresnice,  
Bar Štalca, člani KS Kresnice) 

ali na dan dogodka.
KS KRESNICE

www.kresnice.si

VRTEC LITIJA VRTEC - OŠ GABROVKA



8  FEBRUAR 2023 AKTUALNO / ŠOLSTVO

Čestitka naše krajanke  
ob 25. obletnici časopisa Občan

erasmus+ prOJekT Com4Agriplant - S STrIpI  
zA prOmOCIJO rASTLINSke prIDeLAVe IN pOTrOŠNJe

V začetku januarja nas je prijetno prese-
netila novica, da je bil dodatno odobren 
Erasmus+ projekt »Comics for Promoting 
Plant-Based Agriculture«, ki pričenja zani-
mivo novo zgodbo na IC Geoss in v ostalih 

partnerskih organizacijah: Asociacion Caminos iz Španije, MB Homo Eminens iz Litve, Kme-
tijski inštitut Slovenije, Land Impresa Sociale iz Italije in Euracademy Associacion iz Grčije. 
Projekt naslavlja Erasmus prioriteto Okolje in boj proti podnebnim spremembam preko iz-
boljšanja kompetenc izobraževalcev odraslih na področju trajnostnega kmetijstva in okolj-
sko odgovornega obnašanja, povezanega s potrošnjo hrane. S tem namenom bomo najprej 
raziskali obstoječe promocijske strategije ter priložnosti vseživljenjskega izobraževanja na 
področju kmetijstva, ki temelji na rastlinski pridelavi, na lokalni in evropski ravni. Temu bo 
sledil razvoj učne metodologije in inovativne zbirke orodij za promocijo rastlinske pridelave 
in potrošnje, ki bo temeljila na stripih kot inovativnem učnem orodju za odrasle. V nadaljeva-
nju bomo razvili tečaj usposabljanja za promocijo rastlinske proizvodnje, vsa razvita gradiva 
pa bodo na koncu skupaj z vodnikom dostopna na e-učni platformi. Zavedamo se, da gre 
za drugačen, zaradi teme morda tudi izzivalen projekt, vendar smo prepričani, da je sedaj 
pravi čas tudi za naslavljanje takšnih tem ter da bomo s 
projektom naredili korak naprej za povečanje rastlinske 
pridelave in potrošnje v naši družbi, ki jo vse bolj podpira 
tudi Evropska unija. 

Navdahnjeni s to novico pa smo januarja uspešno zaklju-
čili kar dva tekoča Erasmus+ projekta. Na zaključno konferenco in mednarodni sestanek smo 
tako potovali kar v dve evropski državi – v Estonijo in na Ciper. V Estoniji smo razpravljali o 
celostni sliki in zaključnih korakih projekta SPOTit, ki z inovativnimi gradivi ozavešča o pasteh 
lažnih novic. Na Ciper pa nas je odpeljal projekt Pathways, kjer smo razvili orodja za krepitev 
kompetenc in pomoč pri kariernih ciljih nižje kvalificiranih odraslih.

Bliskovite se bliža tudi zaključek Erasmus+ projekta OTA. Trenutno smo v sklepni fazi, kjer že 
potekajo pilotna testiranja razvitih gradiv in e-učne platforme. Projekt OTA je razvijal gradiva 
za pomoč učiteljem pri poučevanju matematike, fizike in kemije, in sicer na način, da je snov 
obogatil z različnimi umetnostnimi izrazi. Poučevanje znanosti skozi umetnost pripomore k 
boljšemu razumevanju in predstavi nekaterih morda na videz zelo abstraktnih snovi. 

Rezultate projektov Izobraževalnega centra Geoss si lahko ogledate na spletni strani www.
ic-geoss.si, sveže novice in vabila na raznolike dogodke pa lahko spremljate tudi prek naše 
Facebook strani.

  Saša CEGLAR Vidmar, strokovna sodelavka

kONCerT uČITeLJeV GŠ LITIJA – ŠmArTNO
V četrtek 2. februarja so na glasbeni šoli organizirali 
koncert učiteljev in s tem obeležili kulturni dan. Na 
koncertu je nastopilo 17 učiteljev, ki so za občinstvo 
pripravili zanimive točke in odlične izvedbe skladb. 
Sam nabor skladb je bil zelo raznolik, od resne do za-
bavne glasbe. Nastopili so: Veronika Hauptman, Maša 

Tomc, Nadja Drakslar Petrač, Olena Novosel, Nina Rupnik, Barbara Sorč, Anita Veršec, Ana 
Šimenc Kugler, Blaž Avbar (ki je koncert tudi organiziral), Tilen Bajec, Andraž Malgaj, Lazaro 
Zumeta, Pablo Vitali, Urban Slapniča in David Petrič.

uSpeHI NAŠIH uČeNCeV NA JANuArSkIH  
meDNArODNIH TekmOVANJIH

Začela se je sezona glasbenih tekmovanj, ki se jih najbolj nadarjeni 
učenci zelo uspešno udeležujejo tudi v tem šolskem letu. Medtem, ko 
se na naše največje državno tekmovanje Temsig še pripravljajo, saj bo 
organizirano konec februarja in začetek marca, so se nekateri učenci že 
nadvse uspešno odrezali na mednarodnih.
Na 1. Mednarodnem tekmovanju Emona 2023, ki je potekal 16. januar-
ja na KGBL sta nastopili učenki flavte.
Eva Lazar je v 1. kategoriji dosegla 89,83 točk in bronasto priznanje. 
Njena mentorica je prof. Nina Rupnik, pri klavirju pa jo je spremljal prof. 
Urban Slapničar.
Anja Kranjec je v 2. kategoriji dosegla 97,33 točk in osvojila zlato pri-
znanje. Njena mentorica je prof. Mira Kranjec, pri klavirju pa jo spre-
mljal prof. Tilen Bajec.
Na mednarodnem tekmovanju za pianiste »Ivan Rijavec«, ki je potekal 
29. januarja v Rogaški Slatini, pa sta nastopili učenki klavirja.
Evelina Štaut in Eva Bizjak sta v kategoriji »Začetniki- klavir štiriročno« 
dosegli 99 točk in osvojili odlično 1. nagrado. Njuna mentorica je prof. 
Olena Novosel.
Iskrene čestitke vsem za odlične uspehe!
Smo pa letos tudi na Glasbeni šoli Litija - Šmartno organizatorji tekmo-
vanja TEMSIG. In sicer 27. februarja za disciplino tamburica, 28. febru-
arja in 1. marca pa za disciplino Jazz solo.

Ravnateljica Brigita ŠULER, prof.
Glasbena šola Litija Šmartno

Hkrati pa sta povezovalki koncerta Polonca Demšar in Žužana Bartha skozi koncert na zelo 
zanimiv način predstavili delo in življenjske zgodbe posameznih skladateljev, katera dela so 
bila na koncertu tudi izvajana.
Ravnateljica je povedala, da so taki koncerti lahko največji navdih učencem, saj ne le, da 
spoznajo svojega učitelja v virtuozni in umetniški luči, temveč lahko slišijo izvedbe skladb 
na najvišjem možnem umetniškem nivoju. Zato je pomemben del vzgojno- izobraževalnega 
dela in predvsem napredka naših učencev tudi poslušanje koncertov. Sem pa zelo vesela, 
da imamo na naši glasbeni šoli tako bogato zasedbo strokovno izobraženih, talentiranih in 
srčnih učiteljev.
Zaposleni glasbene šole Litija - Šmartno se iskreno zahvaljujemo vsem obiskovalcem Kon-
certa učiteljev in upamo, da se ponovno vidimo prihodnje leto. 

Ravnateljica Brigita ŠULER, prof.
Glasbena šola Litija Šmartno
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Ob SLOVeNSkem kuLTurNem prAzNIku NA pOLŠNIku
Slovenski kulturni praznik smo na Polšniku s prijetno prireditvijo vseh kulturnih gene-
racij obeležili v petek, 3. februarja 2023. Dogodek so s himno pričeli pevci MoPZ Polš-
nik, ki bodo v letu 2024 praznovali častitljivo 50-letnico delovanja in vsem kultura res 
veliko pomeni. Z vztrajnostjo, predanostjo in s srčnostjo skrbijo za ohranjanje pevske 
kulture v našem kraju. Na prireditvi ob kulturnem prazniku na Polšniku sodelujejo že 
vsa leta, torej že devetinštiridesetič, kar je res pohvale vredno. Zbor vodi Žiga Tori, ki 

z veliko pozitivne energije in strokovno pevce vodi skozi projekte, ki so neprecenljivi za naš kraj 
in so za zgled mnogim drugim kulturnim društvom. 
Po še dveh zapetih pesmih so oder prepustili Ljud-
skim pevcem in godcem, ki jih veže skrb za ohran-
janje tovrstne dediščine ter prijateljstvo, ki jim veliko 
pomeni. Prepevajo tudi za mlade generacije, da se 
besedila in lepe pesmi, ki so se včasih prepevale 
ob kmečkih običajih, ne bi pozabile. Skupino vodi 
Slavko Kos in letos bodo aprila praznovali že 15 let 
skupnega prepevanja. Njihovo spoštovanje do kultu-
re ne temelji le na ljubezni do prepevanja, temveč 
so bili vzgojeni v duhu spoštovanja do kulture, kar 
je v današnjem času vse redkejša vrednota. Ko so 
oder zavzeli pogumni otroci iz Vrtca Polšnik, je v dvorani vladala posebna energija, saj so otroci s 
svojim srčnim nastopom osvojili srca vseh obiskovalcev. Točko so pripravili skupaj z vzgojiteljicami 
Barbaro Kunc Rašetarević, Patricijo Medved, Matejo Pezamovski in Valerijo Drolc in so peli, plesali 
ter dokazali, da je tudi oder njihovo igrišče, saj so res uživali. Učenci prve triade, pod mentorstvom 
Katarine Juvan pa so navdušili s petjem in igro ob uprizoritvi legendarnega Mačka Murija. V točko 

so vložili veliko pozitivne energije in nalogo 
odlično opravili. Lepo je bilo z novo genera-
cijo zopet prisluhniti zgodbi Bedak Jurček, ki 
so jo učenci 4. in 5. razreda pod vodstvom 
mentorice Ide Dolar izvedli brez napak in do-
kazali, da jim igralskega talenta ne manjka. 
Ob koncu je dvorano napolnilo prepevanje 
šolskega otroškega zbora, ki ga vodi Katarina 
Juvan, s pesmijo Čez Šuštarski most, ki ga je 
z ukulele spremljala Mia Vozelj. Vezni tekst je 
spisala Ida Dolar in program s pomočjo svo-
jih učencev tudi povezovala. V dvorani smo 

čutili veselje naših otrok ob nastopanju na velikem odru in res so nas navdušili s svojimi talenti. 
Hvala vsem nastopajočim za prijeten dogodek. Kultura je nasmeh, je lepa beseda, je pesem, je 
zgodba, je ples… Kultura je spomin in tradicija, kultura je druženje in spoštovanje. Kultura je ne-
kaj, kar nas vedno povezuje. In tako naj ostane vekomaj.  Mateja SLADIČ Vozelj

GrOzOTe Se Ne SmeJO pONOVITI
Zadnjo nedeljo meseca januarja 2023 je KO DIS Dole pri Litiji praznovala 
30. letnico svojega delovanja. Ob jubileju je izšla skromna knjiga spominov, 
v kateri smo poizkušali najti dobre plati tega težkega, mučnega izgona ljudi 
v pregnanstvo, v taborišča. Predsednica Hedvika Sevšek je podala kratko 
poročilo o samih začetkih, o članih. Z minuto molka smo počastili spomin na 
preminule, saj se je članstvo iz prvotnih 230 članov zmanjšalo na 48. Zapela 

je skupina Izgnanci, tajnik, eden najbolj aktivnih članov Stane Kmetič, pa je obujal foto spomine 
članov društva. Tako izčrpne kronike premo-
re le malokatero društvo in ravno njemu velja 
ta zahvala. Sledila je podelitev priznanj Obči-
ne Litija, kjer sta župan Franci Rokaveci in 
podžupanja Lijana Lovše izkazala v imenu 
občine hvaležnost za opravljeno delo. Prejeli 
so jih predsednica Hedvika Sevšek, ne-
pogrešljiva pomoč Anica Kotar in zaslu-
žni tajnik Stane Kmetič. Sledil je še zbor 
članov, s potrditvijo programa za preteklo in 
predstavitev za sedanje leto. Številni gostje 
iz sosednih in krajevnih društev, organizacij 
in ustanov so izrazili globoko 
hvaležnost za opravljeno delo in  
sodelovanje. 
Če so bili premnogi izgnanci 
oropani brezskrbne mladosti, 
po vrnitvi pa deležni težkega 
življenja, so danes vsi še živeči 
poudarili, da se kaj podobnega 
ne sme nikoli več ponoviti. 
Še dandanes nam dajejo upa-
nje, zdrave in zaupljive odnose, 
dobroto. Spomnili smo se tudi 
predsednice ga. Ivice Žnideršič, 
ki je s svojo zagnanostjo, trdo 
voljo, neuklonljivostjo kateri 
koli politični opciji, izborila mnoge pravice za člane. 
Zaključili smo z mislijo Rabindranathala Tagora:«Ne ustavljaj se, da bi nabral cvetje in ga nesel s 
seboj. Stopaj naprej, saj bodo rože ves čas cvetele ob tvoji poti.«
Tako v pozitivnem duhu je sledila pogostitev in druženje. Program sem povezovala

Jožica VRTAČNIK

NApAke DruGIČ …
Dobil sem nekaj elektronske pošte: Naj  utemeljim, zakaj je situla z Vač najpo-
membnejši arheološki eksponat (tu je odgovor = http://www.vace.si/dvoboj.pdf in 
http://www.vace.si/evergreen.htm) in naj povem (če nas imam zares rad?) katere 
napake so v Enciklopediji Slovenije in ne da samo poredno namigujem. Tri napake 
sem hitro odkril: Če iščete v Enciklopediji Slovenije Situlo z Vač, jo boste našli pod 

splošno razširjenim napačnim poimenovanjem: VAŠKA SITULA. Če pa boste iskali geslo VAČE, 
boste pa lahko prebrali neumnost, da imamo na Vačah srednjeveški vodnjak.  Pa poglejmo še 
geslo – HVALE MATIJA z Vač ( vrhovni renesančni filozof  - humanist) ni umrl leta 1518, temveč - 
25. maja 1514 (Dan mladosti). 
Da ne govorim o slabih besedilih in še slabših prevodih v angleščino v raznih prospektih. 
Misel, da lahko stvari poznaš, ne da bi poznal njihov izvor, razvoj in identiteto, je glavni izvor teh 
napak.  
Dramatik dr. Vojteh Cestnik je 10 let sodeloval z nami – spozna-
val okoljske posebnosti in nastopal v svojih igrah,  preden so izšli 
njegovi brezhibni železnodobni dramski teksti.  
Dr. Boris Golec (sl.) je cel dan hodil po Vačah, da si je ogledal 
Muzej Petra Svetika v Domu GEOSS, skrbno spravljene listine v 
šoli na Vačah, ogledat si je šel razvaline gradu Ljubek, se z nami 
pogovarjal. Tako bo njegov članek ( z naslovom Trg Vače do sre-
de 19. stoletja in bo izšel konec februarja v znanstveni reviji 
Kronika, ki jo trikrat na leto izdaja Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije) najbrž popoln. Bil je navdušen nad izjemno urejeno 
hrambo listin v šoli, nad gostoljubnimi učitelji in discipliniranimi 
in ustrežljivimi učenci. Rekel je, da smo zelo veliko pripomogli, 
da bo njegov članek, ki obsega 30 strani, kar se da verodostojen.
Dr. Boris Golec je že leta 2011 v Kroniki pisal o Litiji, kot trgu 
ob reki, 
Takrat je v tej isti Kroniki O Vačah pred velikim požarom 1834, 
pisal zgodovinar dr. Peter Vodopivec. 
So pa še članki v raznih znanstvenih revijah: 
ARGO – je časopis slovenskih muzejev. Leta 2010 - 53/2 je v njem napisala članek dr. Vojka Cest-
nik – z naslovom: Arheološka pot Vače (z uvodnim in obširnim analitičnim člankom o dvanajstih 
arheoloških učnih poteh) 
ARGO – 2019- 62/1 V njem je dr. Janez Dular napisal obsežen članek z bogatim slikovnim gradi-
vom: Zgodbe o vaški situli. Prvi stavek tega članka mi je najbolj všeč: »Vaška situla je najdrago-
cenejši in hkrati najbolj prepoznaven predmet, kar jih v svojih zbirkah hranijo slovenski muzeji.« 
V reviji SLO ( Slovenski zgodovinski magazin ) 2020/1 pa je dr. Janez Dular objavil članek z na-
slovom:  Janez Grilc – srečni najditelj. Včasih smo težko napisali kaj o življenju Janeza Grilca. 
Zdaj pa to ni problem.  Vse lahko dobite pri meni – na naši pošti jeTuristično informativni center! 
Ni druge! Imejmo se radi še naprej!  Zvonček Norček

LILIN VrTILJAk 

KO DIS DOLE PRI LITIJI

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE

Naj vas najprej prijazno pov-
abimo v Delavski dom v Trbov-
lje na retrospektivno razstavo 
likovnih del Jožeta Potokarja 

Cvrča, člana sekcije Lila odrasli. Ogledate si jo 
lahko do 19. 2. 2023.
Kot vedno, se veliko dogaja v vseh sekcijah. 
Tako je Lila piše sodelovala na občinski osred-
nji proslavi ob dnevu kulture, občine Šmartno 
pri Litiji, kjer je bila Jelka Jantol tudi slavnost-
na govornica. Avorska besedila so na proslavi 
brali: Andrej Hostnik, Joža Ocepek, Milojka 
Miletić, Marija Zupan, Jelka Jantol in Magda 
Groznik.
V petek, 10. 2. 2023 je bila v knjižnici Litija 
predstavljena zbirka vaj in kratkih zgodb, 

članov sekcije Lila piše, ki so nastajale pod 
mentorstvom priznane pesnice in pisateljice 
Stanke Hrastelj. Literarno delavnico in izid pub-
likacije je omogočil JSKD OI Litija.
V Lili potekajo različna izobraževanja - pri men-
torju Zoranu Pozniču (klasično slikarstvo), il-
ustracija pri mentorici Ireni Režek, v mesecu 
marcu pa se prične tečaj akvarela z mentorjem 
Romanom Kovačičem.
Društvo Lila je organiziralo obisk razstav v 
Muzeju Revolttela, v Trstu.
In še povabilo k sodelovanju ob najbolj norem 
dogodku v letu: Foto Lila razpisuje natečaj za 
najboljšo pustno fotografijo!
 Za Lilo piše

Aleksandra KRNC

MLADINSKI CENTER LITIJA

rAzpIS zA mLADe 2023
Mladinski center Litija in Klub 
litijskih in šmarskih študentov 
(KLIŠE) objavljata javni razpis za 
sofinanciranje mladinskih pro-
gramov in projektov v letu 2023. 
Na spletnih straneh razpisovalcev 

lahko najdete celotno besedilo razpisa in si 
prenesete vlogo.
Namen razpisa je spodbuditi aktivno partici-
pacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mla-
dinsko delo in podpreti izvedbo programov/
projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste 
vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za 
aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k 
osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov 
in celotnega mladinskega dela.
Prijave na javni razpis za sofinanciranje mladin-
skih programov/projektov v letu 2022 morajo 
biti oddane do srede, 1. 3. 2023, na naslednje 
načine:
–  osebno v pisarni Mladinskega centra Litija do 

12.00,
–  po pošti, kot ustrezna opremljena priporo-

čena pošiljka, vključno do 1. 3. 2023 (velja 
datum poštnega žiga) na naslov Mladinski 
center Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija,

–  preko elektronske pošte na naslov razpis.mc-
klise20@gmail.com, z datumom poslanega 
sporočila 1. 3. 2023.

Informacije in podporo pri pripravi razpisne do-
kumentacije lahko zainteresirani dobijo na ele-
ktronskem naslovu razpis.mcklise20@gmail.
com (prav tako tudi na info@mclitija.si ali klub.
klise@gmail.com).

reDNI prOGrAm mLADINSkeGA 
CeNTrA LITIJA
razstava preDOr

Navdih je v umetnosti vedno vzajemnega po-
mena, enkrat navdih prejemaš in spet drugič 
daješ.
Album litijske glasbene skupine Pavlov z naslo-
vom Predor je s svojimi sugestivnimi toni in 

igranjem počasnih in težkih atmosfer igrala 
v ozadju med risanjem mladih umetnikov iz 
Klišeja. Po tej predlogi je nastala grafična raz-
stava z enakim naslovom.
Razstava je premiero doživela na gradu 
Bogenšperk ob koncertu skupine Pavlov, sedaj 
pa se je preselila v dolino in se na ogled posta-
vila v Galeriji MCja, kjer ostaja do 10. marca 
2023. Vljudno vabljeni!

učna pomoč za osnovnošolce
Program UČNA POMOČ je namenjen osnovno-
šolcem, ki potrebujejo pomoč pri šolskih nalo-
gah in učenju. Program je za učence OŠ brez-
plačen. Poteka ob četrtkih med 16.00 in 18.00 
v prostorih Mladinskega centra Litija. Vodijo ga 
študentje in prostovoljci, zato lahko prihaja do 
odpovedi terminov.
Program ni nadomestek za inštrukcije in ni pri-
meren za učence, za katere se izkaže, da potre-
bujejo konsistentno pomoč in stalno prisotnost 
inštruktorja. V teh primerih obvestimo starše in 
vas napotimo na KLIŠE (Klub litijskih in šmar-
skih študentov), ki ponuja plačljive inštrukcije.
Za izvajanje programa iščemo okrepitve! K so-
delovanju vabimo dijake, študente in ostale, ki 
bi se radi vključili v naše programe kot aktiv-
ni soustvarjalci. Če te zanima se nam javi na 
051/443-410 ali na e-naslov info@mclitija.si.

Dnevni center
Vsak dan, od ponedeljka do petka, se lahko pri-
deš (po)družiti v naš dnevni center. Odprti smo 
od 14:00 do 20:00. Aktivnosti se prilagajajo 
potrebam in željam mladih, na spletni strani 
www.mclitija.si, pa redno obveščamo o vsako-
dnevnem dogajanju. 
Pridruži se nam tudi ti in z nami soustvarjaj 
utrip dnevnega centra!

Večerno gibanje z mC-jem  
– ODbOJkA

Vsak torek, med 17:00 in 18:30 ter ob sredah, 
med 17:30 in 19:00 uro, se nam lahko pridru-
žiš v dvorani Gimnazije Litija na športnem pro-
gramu za mlade. Vadba je za udeležence med 

15. in 29. letom brezplačna, 
zaželjeno je, da se na vadbo 
prijavite. Zaželjeno je, da pri-
dete cca. deset minut pred 
samo vadbo, zaradi pomoči pri 
postavljanju igrišča. Za vstop v 
dvorano potrebujete primerne 
športne copate, namenjene 
vadbi v zaprtih prostorih.
*Kako se prijaviš? Pošlji nam 
mail na info@mclitija.si, v za-
devo napiši ODBOJKA in se 
prijavi najkasneje do vsakega 
ponedeljka oz. torka pred vad-
bo. Večerno gibanje ne pote-
ka v času šolskih počitnic in 
praznikov. Na urniku ostajamo 
vse do konca aprila 2023.  MC

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

(Nadaljevanje s 1. str.)
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prOSLAVA krAJeVNeGA 
prAzNIkA V JeVNICI, 28.1.2023

V soboto, 28. januarja 2023 – na 
praznik KS Jevnica, ki ga obeležuje-
mo v spomin na prve domače fante 
domoljube, ki so šli v boj proti oku-
patorju, smo se udeležili proslave v 

Zadružnem domu v Jevnici.
Proslava je bila lepa, saj nam je krajanom v 
veliko veselje na odru spremljati svoje otro-
ke, vnuke in pravnuke; saj se še spominjamo, 
ko smo na istem odru stali sami. Lepo je bil 
predstavljen razvoj kraja od povojnih časov 
do danes. Veseli nas , da se neguje tradicija v 
spomin na pretekle dogodke iz naše zgodovi-
ne. Pohvala velja tudi vsem ustvarjalcem tega 
dogodka, ki so v njegovo pripravo vložili svojo 
energijo in svoj prosti čas.
Pri predstavitvi kraja v delu, kjer je bila ome-
njena prva šola v Jevnici, pa je prišlo do nelju-
be napake. V programu je bilo omenjeno, da je 
bila prva šola v Jevnici v stari Vahnovi hiši.
Svečana otvoritev prve šole v Jevnici je bila 
20.2.1921 v Rusovi hiši; šola pa je tam poteka-
la vse do 16.9.1929, ko se je preselila v novo 
zgrajeno stavbo Šole v Jevnici.
Prva šola je torej potekala v stari Rusovi hiši; 
v hiši našega očeta Rus Ivana, zato se nam zdi 
prav, da na to napako opozorimo.
Starejši prebivalci v KS Jevnica vemo, kdo je 
bil in kaj je bil g. Miha Vahen, saj nas je večino 
učil. Z družino je živel v zgornjem nadstropju 
jevniške podružnične šole in z gotovostjo lahko 
trdimo, da Vahnova stara hiša v Jevnici nikoli ni 
obstajala in tudi zdaj ne obstaja.
Spodaj podpisane nastopajočih za ta zdrs  ne 
obsojamo, krivdo pa vidimo na strani organi-

zatorja omenjenega dogodka, ker ni preveril 
verodostojnosti teksta oziroma na nepravilnost 
ni opozoril oziroma je odpravil.
Verjamemo, da je v interesu organizatorja, da 
se ob podobnih dogodkih ne navaja neresnič-

nih podatkov. S prijaznimi pozdravi, 
Metka GODEC, rojena Rus: Janja RUS in Maja RUS

zDruŽeNJu bOrCeV zA 
VreDNOTe NOb V SLOVeNIJI

V decembrski številki Občana je bil objavljen 
članek »Spomin na žrtve zločinov – Golišče nad 
Jevnico« avtorja g. Bojana Cimermana.
Želele bi opozoriti, da je bila v Zgornji Jevnici 
poleg Pintarjeve domačije požgana tudi Mano-
žnikova domačija; dom naše mame Zofije Rus 
– rojene Godec in njene družine.
V luči ohranjanja dogodkov iz pretekle zgodo-
vine je lepo in prav, da se dogodke predaja 
zanamcem, vendar imamo občutek, da je Ma-
nožnikova družina prepogosto prezrta. Tako je 
bilo tudi tokrat.
Zdi se nam prav, da se požig Manožnikove do-
mačije omenja enakovredno kot požige vseh 
ostalih domačij. Med NOB so življenje izgubili 
trije člani družine, kot je z imenom in priimkom 
zapisano na spomeniku sredi Jevnice; vojno pa 
sta v vrstah osvoboditeljev preživela dva člana 
družine. Ostali člani družine so bili razseljeni in 
nastanjeni pri okoliških kmetih, nekaj časa so 
prebili tudi v zemljanki v gozdovih pod Jančami 
ter kasneje na osvobojen ozemlju.
Želimo opozoriti na to krivico in upamo, da jo v 
bodoče odpravite.
S prijaznimi pozdravi,
Metka GODEC, rojena Rus; Janja RUS - obe članici Zdru-

ženja borcev za vrednote NOB Slovenije in Maja Rus.

prAVICA SkAzICA
Pred kratkim me je prijateljica povabila na klepet. Ker se že dolgo 

nisva videli, sem z veseljem pritrdila in se odpravila k njej. Med potjo 
sem srečala dve ženski, ki sta se pogovarjali na pločniku.

»Veš, da so mi spet ukradli idejo,« je rekla prva.
Druga je odgovorila kratko in sočno:
»Banda hudičeva!«
Ko sem to povedala prijateljici je tudi ona rekla tako:

»Banda hudičeva! Danes kradejo vsi, od denarja do idej. Včasih imam občutek, da je to posta-
la vrlina brez katere se ne da več živeti. Včasih smo rekli, da h kulturi srca sodi tudi poštenje.«

»Danes pa ni več tako!« sem se nasmehnila.
Spomnila sem se na leta poučevanja. Ves čas sem delala drugače, prijazno in domiselno za 

otroke in spoštovanja vredno za starše. 
»Spomnim se, kako sem vabila učiteljice, da bi prišle pogledat kako otroci uživajo ob igri. Tudi 

same bi lahko imele kaj podobnega pri svojem predmetu,« sem menila.
»Pa ni bilo nobene, saj vem,« je rekla prijateljica.
»Ja, res ne. So pa čakale da sem šla iz šole, potem so delale podobno, le da so »razbobnale« 

po celi šoli, češ, kaj so »izumile« prav one.«
Takrat se je oglasila vnučka, ki je pravkar prišla iz šole.
»Ah, kar potolaži se teta (tako mi reče). Tudi jaz sem bila razočarana v začetku leta, pa sem 

že pozabila.«
Začudeno sva jo pogledali, pa je modro rekla:
»Vama povem svojo zgodbo?«
»No, pa povej!« sva rekli obe in prisluhnili:
»Ko smo pri slovenščini začeli s pisavo, nas je učiteljica nagovorila: 'Se vam ne zdi, da je be-

seda »slovenščina« za nas tako pusta. Bi vi, ki 
ste brihtne glave pogruntali kakšno drugačno, 
smešno besedo?«

»To je pa lepo!« sem ji segla v besedo.
»Ja, lepo, lepo. Saj je tudi bilo lepo, dokler …«
»Dokler se ni pojavila »banda hudičeva«,« se 

je zasmejala njena babica.
»Mhm, lahko bi rekla tako,« je pritrdila mala 

in nadaljevala: »Naslednji dan smo se pred po-
ukom pogovarjali kaj je kdo pogruntal. Moji 
sošolci so pripovedovali: črkanje, pisavanje 
……………, jaz pa sem rekla … «

»No, to me pa res zanima kaj si rekla ti, moja pametnjakovička,« se je oglasila babica. 
»Jaz sem rekla ČRKARIJA. Vsi so me debelo pogledali in mi kimali, le Neža je bila tiho. Potem 

je v učilnico stopila učiteljica in po pozdravu nas je takoj povprašala po naših besedah. Sošolka, 
ki je prej samo poslušala, je prva dvignila roko in vzkliknila: ČRKARIJA! Učiteljica je zadovoljno 
pokimala, rekla »izredno dobro« ter poslušala še druge. Ko so vsi povedali svoje je odločno 
rekla: 'Nekaj besed je res dobrih, a najboljša, najbolj všeč mi je beseda črkarija.' Že prej in še 
takrat ko je beseda zmagala ji res nisem mogla dopovedati, da je ta beseda moja, da mi jo je 
Neža ukradla. Ker je trdila svoje je bila učiteljica v dvomih.« 

»Ti pa si bila jezna in razočarana?«
»A ne dolgo. Ko je učiteljica čez nekaj dni želela podoben izraz za matematiko, smo začeli 

ugibati, le Neža je osta-
la nema. Jaz sem rekla 
ŠTEVILČKANJE in takrat 
je zmagala moja bese-
da.«

»Aha. Taka je tvoja 
zgodba,« je rekla babi-
ca, jaz pa sem uporabila 
star rek: 'Pravica skazi-
ca! Slej ko prej pride pra-
vica na dan, saj ima laž 
kratke noge. Slej ko prej 
vsi spoznamo to, samo 
malo potrpeti moramo 
in počakati. Kaj kmalu 
se razve kako dober in 
kako domiseln, izviren je 
kdo.«

Darinka KOBAL

pOVeČANJe prOmeTNIH NeSreČ IN VOŽNJA pOD VpLIVOm ALkOHOLA
Neprilagojena hitrost je na cestah na območju občine Litija med glavnimi dejavni-
ki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana 
tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno 
prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Področje hitrosti je zato ključno za 
zagotavljanje boljše prometne varnosti. Pozabljajo, da promet in cesta ne dovoljujeta 

napak. Ne zavedajo se, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni ži-
vljenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti. Policisti Policijske postaje Litija v 
zadnjem času beležijo več prometnih nesreč s telesnimi poškodbami zaradi neprilagojene hitrosti 
in z udeležbo voznikov, kateri so vozili pod vplivom alkohola. Policisti voznikom svetujemo, da za 
volan sedejo trezno. Andrej HRUP

upOrAbA VOzIL V NArAVNem OkOLJu
Policisti beležimo v zimskem in spomladanskem obdobju povečano število kršitev prepovedi vožnje 
v naravnem okolju. Gre predvsem za vožnjo z motornimi sanmi, motokros motorji, štirikolesniki z 
vgrajenimi gosenicami in podobno. Uporaba teh vozil pa je v naravnem okolju, izven urejenih po-
vršin prepovedana. Največ kršitev je ugotovljenih v gozdovih izven gozdnih cest, ter na smučiščih 
in okolici. Debela snežna odeja sicer vabi k takim aktivnostim, žal pa kršitelji pozabljajo, da pri 
tem uničujejo naravno okolje, plašijo divje živali, pri tem pa prihaja tudi do nesreč, tudi takšnih z 
zelo hudimi poškodbami ali celo smrtjo. Poleg povzročanja škode v naravi so vožnje poleg tega, da 

so prepovedane, moteče tudi za 
pohodnike, tekače na smučeh 
in druge ljubitelje narave.
Policisti skupaj z drugimi in-
špekcijskimi službami izvajamo 
skupne nadzore nad kršitvami 
v naravnem okolju in na smu-
čiščih, zoper kršitelje pa se iz-
vedejo sankcije. Odkrivanje in 
ukrepanje zoper kršitelje vožnje 
v naravnem okolju je le del poo-
strenih nadzorov vožnje v narav-
nem okolju. Pomemben del za 
preprečevanje tovrstnih pojavov 
pa se nam zdi ozaveščanje in 
opozarjanje ljudi na posledice 
oziroma negativne vplive nedo-
voljene vožnje v naravnem oko-
lju, pa tudi spodbujanje k poda-
janju prijav oziroma informacij o 
kršitvah in kršiteljih iz njihovega 
lokalnega okolja. Svetujemo, da 
kot vozniki v prometu ravnate 
odgovorno in za vožnjo vozil 
uporabljate površine, ki so za 
takšne vrste vozil tudi namenje-
ne. Vsakega, ki tovrstne pojave 
opazi pa želimo spodbuditi, da o 
tem obvestijo policijo ali pristoj-
no inšpekcijsko službo.
 Danijel STANOJEVIČ,  

Policijska postaja Litija

POLICIJA

krAJeVNI prAzNIk V JeVNICI
v Krajevni skupnosti Jevnica smo v soboto, 28. januarja 2023, praznovali krajevni praznik. Tako 
kot že 50 let, krajevni praznik se praznuje od leta 1973, je bila zadnjo soboto v mesecu januarju, 
v počastitev praznika, organizirana proslava v dvorani Zadružnega doma Jevnica. Po zadnjih dveh 
letih, ko je bilo zaradi koronavirusa praznovanje nekoliko drugačno, je bila letos ponovno organi-
zirana prireditev, na katero so bili povabljeni vsi krajani in krajanke. Najprej je potekal kulturno-
-umetniški program, sledila je podelitev krajevnih priznanj in na koncu že tradicionalno druženje 
krajanov z manjšo pogostitvijo. Prireditev se je začela s slovensko himno, ki jo je zelo čustveno in 
doživeto odpela solistka Vesna Mlakar. Skozi predstavo, za katero je res odličen scenarij pripravi-
la Irena Režek, so bili predstavljeni pomembnejši dogodki in pridobitve, ki so zaznamovale našo 
krajevno skupnost. Nastopili so Štefan Trebec, Mešani pevski zbor KUD Jevnica, učenci Glasbene 
šole Kokalj, plesalci Plesno športnega društva NLP in učenci POŠ Jevnica. 

Prireditev sta povezovala Irena Režek in Sašo Midžan. Sledil je slavnostni del prireditve, na katerem 
je bilo podeljenih 9 krajevnih priznanj. Najvišje priznanje, to je naziv častnega krajana, je bilo pode-
ljeno Darji Rajšek, dolgoletni vodji POŠ Jevnica, in Slavku Rokavcu, krajanu, ki je vodil in sodeloval 
pri številnih pomembnih projektih v krajevni skupnosti. Oba sta s svojim delom in prizadevanji 
zaslužna za razvoj ter trajni prispevek v Krajevni skupnosti Jevnica. Podeljena pa so bila še nasle-
dnja krajevna priznanja: Janiju Jerantu in Brunu Rusjanu priznanje krajevne skupnosti, Aniti Ostrež, 
Viktoriji Benčič in Jerneju Kukovici spominska listina, ter Mariji Škrjanc in POŠ Jevnica posebna 
zahvala krajevne skupnosti. Prireditev je bila zelo obiskana in kaže na to, da ima krajevni praznik 
velik pomen v zavesti krajanov in je prav, da se ga še naprej obeležuje s prireditvijo. Več informacij 
o prireditvi in nagrajencih, si lahko preberete na spletni strani KS Jevnica https://jevnica.si .
 Svet KS Jevnica

KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA

Mešani pevski zbor KUD Jevnica

Plesalci Plesno športnega društva NLP

Učenci POŠ Jevnica

Prejemniki krajevnih priznanj
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zGODILO Se Je
3. CITrArSkI AbONmA V ŽALCu

Na oblačno nedeljsko popoldne 
so v avli Doma II. slovenskega 
tabora Žalec zazvenele citre v 
okviru 3. koncerta citrarskega 
abonmaja, na katerem je so-
deloval tudi citrarski orkester 

našega društva, Srebrne strune.
Prijetno prireditev so pričele Marjanke z gosti. 
Prihajajo iz Velenja in so skupaj že dobrih 14 
let. Trenutno je njihova umetniški vodja Irena 
Tepej, ki je profesorica citer. Igrajo in zraven še 
zapojejo pretežno ljudske in ponarodele sklad-
be in tak je bil tudi tokratni izbor.
Citrarska skupina Notice prihaja iz Domžal in 
je konec januarja praznovala 10 let delovanja. 
Pobudnica ustanovitve je bila Boža Bauer, ki za-
vzeto sodeluje tudi pri Marjankah in naših Sre-
brnih strunah. Skupino vodi prof. Peter Napret, 
nepogrešljivi sodelavec tudi našega orkestra. 
Predstavili so del programa za svojo obletnico.
Srebrne strune so se predstavile kot zadnje 
in svoje celotno predvajanje popestrile s pev-
skima vokaloma Beti in Janeza Prašnikarja, ki 
zadnjih nekaj let z orkestrom aktivneje sode-
lujeta. Seveda pa sta nepogrešljiva v orkestru 
tudi kontrabasist Peter Pirc in harmonikar Du-
šan Kotar. Popestritev večera pa je bil Darko 
Vidic, član priznanega Slovenskega okteta, ki 
je s svojim čudovitim baritonom navdušil priso-
tno občinstvo. Orkester že več kot 10 let vodi 
prof. Anita Veršec, ki ji gre vsa zahvala, ne zgolj 
za umetniško vodenje, temveč tudi za vzpodbu-
do, zagnanost in dobro energijo, ki jo deli med 
svoje citrarje in na nastopih tudi med vse nas, 
poslušalce. Hvala, Anita. Iva SLABE

ObISkALI SmO DOmOVe 
STAreJŠIH ObČANOV

Novoletno okrasje smo pospravili in življenje se 
vrača na stare tire. Dnevi so kratki in večino-
ma manj prijazni in dolgi večeri bodo še nekaj 
časa z nami. Prav zato, da se ta monotonost 
vsaj malo popestri, so pevci MePZ DU Litija, 
s predano in vztrajno zborovodkinjo Marjano 
Kolar, pripravili prijeten nastop v obeh domovih 
starejših občanov.

V torek, 24. januarja so zapeli in zaigrali v Domu 
Tisje. Nastop sta pričela harmonikaš Dušan 
Kotar in kitarist Peter Pirc, ki sta s poskočno 
Avsenikovo Golico že na začetku ustvarila pri-
jetno vzdušje, ki se je nadaljevalo ves koncert. 
Obiskovalci so s pevci peli, jih nagradili z aplav-
zom, nekaj pa jih je celo zaplesalo. Ves čas pa 
sem jih z veznim besedilom tudi vzpodbujala.
Program so (smo) ponovili tudi v četrtek 26. ja-
nuarja v Šmelcu in tako zaključili mesec januar 
s prijetnim občutkom, da vaje niso same sebi 
namen. Vsi pevci se zavedajo, da je pesem si-
cer balzam za dušo njim samim, še lepše pa je, 
da zapete pesmi razveselijo še koga drugega.

Iva SLABE

pLeSNe urICe uSpeLe
V sredo, 1. februarja, smo v društvu pričeli s 
»Plesnimi uricami«. Pošteno povedano, sem bila 
v strahu, ali bo sploh kaj udeležencev, saj smo 
naredili reklamo skoraj pred mesecem dni. Pa 
sem se uštela. Ljubitelji plesa so prihajali in pri-
hajali, tako da skoraj nisem verjela, da si toliko 
upokojencev želi razvedrila ob plesu. Prišlo jih 
je 30, kar je preseglo vsa moja pričakovanja. In 
smo začeli. Pričeli smo s plesi na narodno za-
bavno glasbo, z Avseniki seveda. Valček, polka 

in potem smo se skupaj naučili korake angle-
škega valčka. Res je bilo zabavno in sproščeno. 
Kot običajno, je bilo manj moških, a nas to ni 

motilo. Vsi smo plesali drug z drugim, menjali 
plesalce in se zabavali. Nekateri niso prišli ple-
sat, ampak samo gledat in se dobro imet. Želja 
nekaterih je bila, da bi se dobivali na 14 dni. 
Naj do poletja ostane 1x mesečno. V jeseni pa 
se lahko dogovorimo drugače in če bo dovolj 
želja, bomo dobili tudi kakšnega plesnega uči-
telja, ki nas bo upokojence znal naučiti prepro-
stih korakov. 
Pa naj še enkrat povabim, pridite, ne bo vam 
žal. Smo preprosti upokojenci, ki ob plesu ne-
skončno uživamo in se zabavamo. 
Se vidimo v sredo, 1. marca ob 17. uri v avli 
Kulturnega centra na Stavbah.

Marjana KOLAR, Socialna sekcija

pOpOTOVANJe OD VzHODA  
NA zAHOD zDA

V začetku februarja, v dneh pred našim najve-
čjim kulturnim praznikom, smo v DU Litija pri-
pravili predavanje našega člana Adija Slabeta, ki 
je s svojo družino in prijatelji kar štirikrat obiskal 
ZDA, vedno v lastni režiji. Prevozili so 16 zveznih 
držav in spoznali največja ameriška mesta, kjer 
so navdušile posebnosti le teh. V New Yorku 
je, poleg Empire State Buildinga, OZN centra, 
Metropolitanskega muzeja, posebno pozornost 
požel predvsem Spominski muzej 11.septem-
ber, zgrajen v spomin na porušena dvojčka. V 
Washington d.c. je bil to gotovo to Kongresni 
center in Bela hiša, v Pensilvaniji obisk amišev, 
Chicago pa je navdušil s čudovito obalo Michi-
ganskega jezera in seveda San Francisco, z 
znamenitim mostom Golden Gate in razvpitim 
zaporom Alkatraz. Še najmanj od vsega je nav-
dušil Las Vegas, poln lažnega blišča.
Na vseh potovnjih pa so popotnike prevzele 
predvsem naravne znamenitosti, od Niagarskih 
slapov, Grand in Bryce kanjona, znamenitega 
Hoover Dama, nacionalnih parkov kot je Yo-
semite in velikanskih sekvoja parkov.
Resnici na ljubo pa ugotovitev, da je bilo na 
vseh poteh lepot in znamenitosti ogromno, kot 
je ogromna tudi sama država, ki pa zna iz vsa-
kega kamna narediti senzacijo in privabiti obi-
skovalce. Mi, ki živimo sredi samih lepot, pa se 
bomo morali še marsičesa naučiti, predvsem 
pa svojo državo spoštovati, kajti kljub vsem le-
potam, vsemu videnemu in doživetemu, imamo 
Slovenci Ameriko doma.
  Iva SLABE

zGODILO Se bO
pOHODI

25.03.2023 Sveti Jošt nad Kranjem

NADALJuJemO z uČeNJem 
upOrAbe pAmeTNIH NAprAV

Vabimo vas, da se udeležite usposabljanj v na-
slednjih terminih:
-  Vsak četrtek ob 9.30. uri z začetniki 

bomo spoznavali osnovne aplikacije: klici, 
shranjevanje številk sporočila, pošiljanje slik, 
uporaba koledarja in interneta

  Vsak četrtek ob 10. uri uporaba gmaila in 
posameznih aplikacij kot npr. zemljevidi, lens 
(s pomočjo katere lahko npr. prepoznamo 
posamezne rastline preko fotografije ali si 
prevedemo besedilo), zemljevidi, QR Koda. 

  Srečujemo se v prostorih Društva upokojen-
cev, s sabo morate prinesti telefon, pred-
hodne prijave niso potrebne. Vsebino po-
sameznih učnih ur prilagajamo glede na že 
doseženo spretnost in znanje.

-  V februarju bomo pričeli z osnovnim teča-
jem uporabe računalnikov. Poleg osnov 
bomo v usposabljanje vključili uporabo elek-
tronske pošte, Worda in brskanje po interne-
tu. Tečaj bo predvidoma ob sredah dopoldne 
ob 9.30 uri in bo trajal dve šolski uri. Za tečaj 
bomo nekaj računalnikov zagotovili, lahko pa 
prinesete svojega s seboj. Prijave zbiramo do 
15. februarja in so obvezne, da bomo zagoto-
vili primeren prostor in opremo.

-  V četrtek 2. marca ob 16. uri bomo v okviru 
projekta ZDUS - a DIGITALNO VKLJUČENI s 
Simbiozo izvedli dve urno usposabljanje za 
uporabo platforme in primeri samo učenja 
ter sodelovanjem na virtualnih srečanjih. 
Prvo usposabljanje za uporabo g maila smo 
s Simbiozo že izvedli in nas je vse navdušilo. 
Tokrat je tema DIGITALNO VKLJUČENI. Za 
udeležbo potrebujete pametni telefon, ra-
čunalnik ali tablico, imeti morate elektronski 
naslov. Če ga nimate, se oglasite na tečaju 
pametnih telefonov in ga bomo z vami uredili. 
Število udeležencev je omejeno na 20 in so 
potrebne predhodne prijave. Usposabljanje 
bo v Mestnem muzeju Litija.

Vsa usposabljanja so brezplačna. Prijavite se 
lahko po telefonu 040 983 988, v pisarni Druš-
tva v času uradnih ur ali po e mailu info@duliti-
ja.si. Vida VUKOVIČ

INVALIDI S STATuSOm  
IN pODpOrNI ČLANI  

Se VkLJuČuJeJO V DruŠTVO
V Društvu tekoče beležimo vkl-
jučevanje invalidov in podpor-
nih članov. Na dan 31.1.2023 je 
bilo včlanjenih 638 invalidov s 
statusom in 389 podpornih čla-
nov, ki so praviloma družinski 

člani ali spremljevalci invalidov. Slednji imajo 
v primerjavi z invalidi mnogo manjše pravice 
oziroma ugodnosti. Število in trend vključe-
vanja je spodbuden in potrjuje, da delujemo 
v pravi smeri našega poslanstva, to je pomoč 
invalidom pri premagovanju njihovih težav. 
Poudariti velja, da evidenco članstva vodimo 
tekoče, dopolnjujemo jo z novimi člani, kot z 
izbrisom umrlih, izpisanih na njihovo željo in 
tistih, ki neupravičeno ne plačujejo članarine. 
Povečano število vključenih invalidov vpliva 
tudi na višino stroškov delovanja, o čemer ob-
veščamo naše podpornike na lokalni in državni  
ravni. 
Ob tako spodbudnih številkah pa žal ugotavl-
jamo, da se dviga povprečna starostna meja 
članstva. Posledica tega stanja se odraža na 
udeležbi športnikov in rekreativcev pri njiho-
vih vadbah in tekmovanjih. Enako opažamo 
pri kadrovanju v vodstvo Društva. To je aktu-
alno prav sedaj, ko se pripravljamo na letni 
volilni zbor članov, ki bo v drugi polovici mar-
ca. 
Zaradi navedenih razlogov vabimo v naše vrs-
te vse invalide, ki še niso vključeni. Poudariti 
velja, da se članarina že več kot 10 let ni spre-
menila in znaša za invalide 10 € , za podporne 
člane pa 12 € letno. Že včlanjene invalide in 
podporne člane pa ponovno pozivamo k so-
delovanju pri dejavnostih, kot so vodstvena, 
socialna, športno rekreativna, kulturna in dru-
ge.
  Miro VIDIC

zANImIVA pONuDbA zA 
LJubITeLJe AVSeNIkOV

Prejeli smo zanimivo ponudbo za petdnev-
ni izlet (štiri nočitve) od 22. do 26.3.2023 v 
Petrčane pri Zadru, v Hotelu Pinija (****). 
Program vključuje: 4x polpenzion, avtobusni 
prevoz iz Litije, turističnega vodnika, ogled 
mesta Zadar, neomejeno uporabo ogrevanega 

bazena, odpovedni riziko, dva neobvezna izle-
ta z doplačilom, koncert zasedbe Sams Fever 
Band in Saša Avsenika z njegovimi Oberkraj-
nerji.
Cena izleta je 259 EUR ter turistična taksa, za 
udeležence, ki je niso oproščeni.
Doplačilo za enoposteljno sobo je 80 EUR za 
štiri nočitve.
Podrobnejše informacije so na voljo v Društvu.
Izlet bo izveden, če bo vsaj 40 udeležencev.

rAzDeLJeNe kApACITeTe
Zveza delovnih invalidov Slovenije nam je 
za leto 2023 dodelila 22 tedenskih termi-
nov za koriščenje kapacitet za ohranjanje 
zdravja, in sicer po 8 v Termah Čatež in Izo-
li, po dva v Ptujskih Toplicah in Fiesi ter po 
enega v Radencih in Rogaški Slatini. Termini 
so razporejeni skozi vse leto in ne samo v 
poletnih mesecih, za katere v društvo prej-
memo daleč največ prijav. Tako smo imeli na 
razpolago 8 terminov od januarja do maja, 7 
od junija do avgusta in 7 od septembra do  
decembra. 
O razporeditvah kapacitet je januarja od-
ločala socialna komisija. V razpisnem roku 
smo prejeli 49 prijav. Prvi kriterij izločanja so 
bili kandidati, ki so koristili kapacitete zadn-
je 3 leta, kar je v skladu z določili Pravilnika 
o postopku dodelitve socialno zdravstvene 
pomoči. Le teh je bilo 16. Po razporeditvi 
pa je ostalo še 11 kandidatov, ki so bili izlo-
čeni na podlagi točkovanja. Koriščenje je 
bilo odobreno 22 prijavljenim kandidatom s 
tem, da so kljub prej navedenemu 4 kandi-
dati koristili kapacitete pred manj kot 3 leti, 
vendar so zapolnili termin, za katerega nis-
mo prejeli nobene prijave (januar, februar in  
december).
O odločitvi socialne komisije so bili vsi pri-
javljeni kandidati pisno obveščeni. Tudi za-
vrnjeni kandidati imajo še vedno možnost 
koriščenja v primeru, da ne pogojujejo lo-
kacije in termina letovanje. Svetujemo jim, 
da pokličejo v tajništvo društva, kjer se vodi 
čakalna lista za primer odpovedi koriščenja 
kapacitete člana, ki mu je bilo letovanje do-
deljeno ali v primeru, da nam Zveza delovnih 
invalidov Slovenije dodatno ponudi proste  
kapacitete.
 Vera BRIC

merITVe krVNeGA SLADkOrJA, krVNeGA TLAkA, 
HOLeSTerOLA,TrIGLICerIDOV IN SATurACIJe

Meritve se bodo izvajale v sredo: 01. 03. 2023 v društveni pisarni od 8:00 
– 10:00 ure.
Meritve opravlja medicinska sestra.

STrOkOVNO preDAVANJe
Predavanje v mesecu februarju, pod naslovom »TEHNIKE SPROŠČANJA« bo v torek, 21. 2. 2023 
ob 16:30 uri, v Knjižnici Litija, Parmova 9, Litija. Predavanje bo vodila ga. Andreja Hartner, 
priznana terapevtka limfne drenaže, kitajske tui-na, kranio-sakralne in klasične masaže, Usui in 
Imara reiki mojstrica, reiki terapevtka, inštruktorica zdravega in naravnega življenja ter vadb.

pOHODI
FEBRUAR Pohod vodi

23. 2. 2023 Žalostna gora nad Mokronogom (avtobus) Pavli Jože

2. 3. 2023 Gore nad Hrastnikom (vlak) Hauptman Alojz
9. 3. 2023 Radeče – Kum (vlak) Hauptman Lojze
16. 3. 2023 Ljubljana Orle (vlak ali avtobus) Pavli Jože
23. 3. 2023 Koreno nad Horjulom Groboljšek Jože
31. 3. 2023 Kraški rob (avtobus) Hauptman Lojze

eDukATIVNO OkreVANJe
Talaso Strunjan – 21. 4. do 28. 4. 2023
Hotel Svoboda **** 21.4. – 28.4.2023 Turistična taksa (8 dni/7 noči)
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 553,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 672,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €
Vile **** 21.4. – 28.4.2023 Turistična taksa (8 dni/7 noči)
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 483,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 602,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 €

Na voljo še nekaj prostih mest, zato pohitite s prijavami. 
Zadnji rok za prijavo je 10. 3. 2023!

TeLOVADbA
Poteka pod strok. vodstvom vsako sredo, od 18:30 do 19:30 ure, v ŠP Litija. 

pLAVANJe
V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, pod strokovnim vodstvom skupaj z MDI, vsako sredo od 
16:00 do 17:00 ure.
V društvu smo vedno prisotni ob uradnih urah, v ponedeljek in sredo, od 8.00 do 11.00 ure, 
dosegljivi smo na naših telefonih 031 777 153, 031 777 154, 01 898 15 84, ostale dni v tednu 
pa na mobilnem telefonu 031 777 154 in na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net. 
Obiščete nas lahko tudi na našem Facebook-u in spletni strani: www.diabetiki-litija-smartno.com

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji 

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNODRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
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IN MEMORIAM!

PAVEL KOKALJ
ljudski godec
1955 - 2023

Naša srca so v poznih januarskih dneh 2023 izgubila Pavla Kokalja, ljudskega godca, 
dobrega vodovodnega instalaterja in družina dobrega moža, očeta, pa tudi borca 
za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine preteklosti. Za njim bo ostala velika 
praznina, saj je za seboj pustil neizbrisno sled.

Luč sveta je zagledal 4.3.1955 na Lesarjevi 
domačiji v Bukovici, očetu Pavlu in materi Angeli 
kot prvi otrok v petčlanski družini. Družina se 
je iz očetovega doma preselila na Čičovino v 
Jablanškem potoku. Življenjske razmere pa so 
zatem narekovale več selitev. Posledično je 
osnovno šolo obiskoval na Mamolju, Savi in Litiji. 
Selili pa so se še na Mačkovno v Ponovičah in kot 
zadnje v Pasjek, kjer so živeli najprej kot najemiki. 
Zraven so nato odkupili zemljo in si tam zgradili 
novo hišo. Selitve niso bile več potrebne. Tam si je 
tudi Pavle ustvaril svoj dom za družino.
Vsakdanji kruh si je služil s poklicem vodovodnega 
inštalaterja, ki ga je opravljal s srcem v podjetjih 

Klima, Gradmetalu in nato v podjetju ABI do upokojitve. Delal je z vso odgovornostjo, 
kvalitetno in strokovno. Ljudje, ki so ga poznali so ga zaradi tega spoštovali.
V življenju je imel tri velike ljubezni, ki so mu izpolnjevale življenje in mu dajale smisel. 
Prva ljubezen je bilo dekle Nadi, ki jo je spoznal na Tlaki. Ljubezen je bila kronana s 
poroko leta 1978. Skupaj sta si ustvarila družino, ki sta jo zapolnjevali hči Mateja in 
Vanja. Skrbno je družino vodil čez vse čeri življenja do zadnjega. Kot skrben oče je 
bdel nad njima dokler se nista osamosvojili. Z ljubeznijo je nato navduševal vnuka 
in vnukinjo za glasbo, jih učil svojih znanj, jim izdeloval harmonike iz papirja, z njimi 
skupaj pel pesmi, igral šah in jim dajal svetel zgled, bil je ponosen nanje.
Druga ljubezen je bila harmonika, ki jo je vzljubil že kot otrok poslušajoč glas očetove 
melodije, ki jih je kot ljudski godec znal veliko. To ga je tako pritegnilo, da je še sam 
poizkušal in s pomočjo očeta izvabil prve akorde. V vojski si je krajšal čas z igranjem 
na orglice. To mu je bila osnova, da je v prostem času izkoristil vsak trenutek, da je z 
vajami harmoniko tudi popolnoma obvladal. Postal je član folklorne skupine Javorje. 
Ob klarinetu je bil glas njegove harmonike še lepši. Zatem je ustanovil tudi svoj 
ansambel Zimzelen. Kot prvič je zaigral na ohceti leta 1977 in od takrat naprej se je 
do njegovega odhoda zvrstilo več kot 500 porok. Pa še prav toliko drugih prireditev. 
Marsikatero dobrodošlico v Litiji in okolici je spremljalo njegovo igranje na harmoniko 
v narodni noši.
Poleg igranja na raznih prireditvah vesele narave, je sodeloval tudi na veliko kulturnih 
prireditvah. Kolikor pa mu je čas dopuščal je tudi skladal svoje melodije in tako 
ustvaril najmanj 25 melodij. Veliko je ostalo nedokončanih. Najbolj ponosen pa je bil 
na avtorsko delo »Čez hribček«. Ta je tudi posneta in objavljena na You tube kanalu.
Za svoje vsestransko kulturno delo je prejel več nagrad in priznanj na tekmovanjih z 
diatonično harmoniko, prejel vse tri Maroltove značke za ohranjanje ljudskega izročila 
in kulturne dediščine. Zelo veliko mu je pomenila tudi častna Maroltova značka, ki 
jo je prejel ob 40 obletnici folklorne skupine Javorje, podelil jo je Sklad republike 
Slovenije za ljubiteljsko in kulturno dejavnost.
Tretja ljubezen pa je izhajajoč iz druge, bila vsa predanost zgodovini. V Pasjeku mu 
hiša stoji ob ostankih nekdanje fužine Pasjek. Skrivnostne ruševine so mu zbujale 
radoznalost in ga gnale k odkrivanju njenih skrivnosti. Hodil je po ostankih fužine, 
zbiral razno kamenje, ki je bilo dokaj nenavadno, vendar ga ni poznal. Prinesel ga je 
tudi meni in moje izurjeno oko je takoj spoznalo minerale železa, svinca, cinka itd. 
Med njimi so bili tudi ostanki raztaljene kovine. Po njih sem spoznal, da se je tam 
dogajalo nekaj velikega. Bil je aktiven član odbora za ohranjanje kulturne dediščine, 
neizprosen borec za vpis železarne Pasjek v register nepremične kulturne dediščine. 
Dan za dnem je zbiral gradivo, doma in v tujini. Pogosto se je spraševal, mi bo uspelo?
Pavla sem poznal kar 45 let, ko sva se prvič srečala v Gradmetalu, kjer sva bila 
sodelavca. Bil je dober delavec, pošten, korekten in odgovoren. Rad sem sodeloval 
z njim. Po upokojitvi sva se ponovno našla, ko je pri meni reševal neke vodovodne 
težave, tako kot pri marsikomu v litijskem okolju. Po opravljenem delu sva kramljala 
in pričel mi je pripovedovati o Pasjeku. Poznal je marsikaj in potožil se mi je, da 
fužina propada, da jo namerno rušijo, kljub temu, da je spomeniško zaščitena. 
Pripovedoval mi je srčno, s strastjo in hkrati kot obupanec, ker ni vedel, kako naj 
se takim barbarskim dejanjem upre. V meni kot metalurgu je zaznal zanimanje in 
pričel je pripovedovati s še večjo strastjo. Naslednji dan je prinesel gajbo raznoraznih 
kamnov-mineralov in ostankov iz fužine. Iz tega sem izluščil pripoved, kako je to takrat 
pred 300 leti potekalo. Kar oživel je. Sam pa sem videl, kako ga res skrbi za zgodovino 
fužine pa si ne ve pomagati. Rekel mi je, vidim, da ti dobro poznaš te zadeve. Bi ti 
lahko kaj napisal o tem. Njegove oči so bile tako proseče, da sem mu obljubil rekoč: 
Pavle skupaj bova tole spravila skupaj. Dan se je že nagibal v večer, ko se je vesel 
odpravil domov. Mogoče mi bo pa vendarle uspelo. Si je mislil. Da, Pavle, obljubil sem 
ti, toda precej težje bo brez tvoje pomoči. Obljuba pa dela dolg……
Res, tak je bil naš Pavle, deloven, šegav, hudomušen, ki je vsakemu rad priskočil na 
pomoč in se vedno poslavljal z besedami. Pa radi se imejte!
Bolj, ko pišem, bolj zeva pred menoj praznina, ki jo je pustil njegov odhod. Glas 
harmonike in njegov smeh se oddaljuje. Pavle, hvala, da sem smel biti tvoj sopotnik.

Franc GROŠELJ

zAkLJuČeNA DeLA preNOVe eNOTe GrAJSke GOSpe  
mATIČNeGA DOmA TISJe

V decembru 2022 so bila v celoti zaključena gradbe-
no-obrtniška dela projekta Prenova enote Grajske 
gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalne-
ga standarda. Izvedena je bila tudi montaža lesenega 
pohištva. V začetku letu 2023 bo izvedena še montaža 

senčil na oknih v sobah, ki so bile obnovljene v drugi fazi prenove, ter 
postavitev sedežne garniture v jedilnici. Prenova je potekala osem 
mesecev, in sicer od maja do konca decembra 2022. 
Skupni stroški obnove niso prekoračili sredstev sofinanciranja s 
strani MDDSZ oz. evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude 
React-EU, ki so nam bila dodeljena v višini 623.932 EUR. Gradbeno-
-obrtniška dela so skupaj znašala 424.573 EUR, pohištvo in druga 
oprema 57.773 EUR, stroški dela po pogodbah o opravljanju storitev 
pa 85.959 EUR (projektna dokumentacija, študija požarne varnosti, 
gradbeni nadzor, projekt izvedenih del, pregledi pred predajo objekta 

v uporabo ter stroški plač). So-
financiran je tudi strošek DDV 
v višini 55.627 EUR. Do konca 
leta 2022 smo prejeli 75 % sred-
stev sofinanciranja. 
Stanovalci so se v obnovljene 
prostore preselili v začetku ja-
nuarja 2023. Ob selitvi so izra-
zili veliko zadovoljstvo in se nam 
zahvalili za lepe, svetle, zračne 
in prijazne bivalne prostore. 

Hvaležni smo jim za njihovo potrpežljivost in razumevanje. Zahvalju-
jemo se tudi sodelavcem, ki so v času prenove delali v težkih prostorskih pogojih. 
Veseli nas, da smo po besedah predstavnika kabineta MDDSZEM, g Luka Omladiča, prvi v Slove-
niji z uspešno zaključeno investicijo Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude REACT. V 
začetku meseca februarja smo z uradno otvoritvijo prenovljenih prostorov, v družbi predstavnikov 
ministrstva, lokalne skupnosti, sveta Doma Tisje, stanovalcev in zaposlenih, odprli novo poglavje 
v bogati zgodovini graščine.  Skrbnica projekta, Mojca OCEPEK

DOM TISJE

pOmeN ČebeLArSTVA IN OprAŠeVALCeV zA prOIzVODNJO HrANe
Čebelarstvo poleg čebeljih izdelkov prispeva tudi ekosistemske storitve, kot je 
opraševanje cvetov. To je pomembno za zagotavljanje prehranske varnosti, saj 
se le iz oprašenih cvetov razvijejo plodovi, ki jih uporabljamo za prehrano. Od 
oprašitve odvisne gojene rastline prispevajo velik del hranilnih snovi v humani 
prehrani. Med rastline, ki so odvisne 

od opraševanja uvrščamo sadje, zelenjavo, oreščke 
in stročnice. 
Število opraševalcev v svetovnem merilu upada. To 
postaja skrb vzbujajoče dejstvo, saj imajo opraše-
valci ključno vlogo pri proizvodnji hrane. Globalno je 
35 % pridelane hrane odvisne od opravljenega dela 
opraševalcev. Od tega je kar 40 % živil, ki zagotavljajo za organizem nujno potrebna hranila. To 
so vitamin A in vitamin C, minerali, antioksidanti in prehranska vlaknina. Te snovi v organizem 
v največji meri vnašamo z uživanjem sadja in zelenjave. Hkrati je od opraševalcev odvisno tudi 
ohranjanje biodiverzitete divje rastočih rastlin. Ohranjanje biodiverzitete zunaj kmetijskega sek-
torja je pomembno, saj vpliva na ugodnejšo sestavo prsti, vodni krog, krogotok hranil v okolju, 
zmanjšuje nekontrolirano širjenje škodljivcev in blaži podnebne spremembe. Število opraševal-
cev se zmanjšuje zaradi spreminjanja in degradacije okolja, intenzivnega kmetijstva ter uporabe 
pesticidov in vsesplošnega onesnaženja. Padajoče število opraševalcev predstavlja enega izmed 
faktorjev tveganja za nezadostno preskrbo s hrano za vedno večje število prebivalcev. Uspešna 
oprašitev omogoča večji pridelek, ne da bi bilo potrebno za to nameniti večje zemljišče. Strateško 
nameščanje čebeljih panjev je v tem pogledu dobra rešitev. V raziskavi, ki so jo izvedli Sillman in 
sodelavci (2021), so ugotovili, da je pridelek oljne ogrščice za 11 % večji na zemljiščih, kjer sta na 

hektar posevka postavljena dva čebelja panja. 
Za upad števila opraševalcev sta najbolj občutljivi pridelavi oreščkov 
in sadja, kjer bi se lahko pridelava, zmanjšala za več kot 80 % ob od-
sotnosti opraševalcev. Za manjšanje števila opraševalcev sta manj 
občutljivi zelenjava in stročnice. Ob močnem upadu števila opraše-
valcev bi bile s strani prehranske varnosti najbolj na udaru gosto 
poseljene države na severni hemisferi. Kot problematično se v nada-

ljevanju pojavi dejstvo, da je severna polobla že trenutno uvoznica živil z južne poloble, kar se v 
primeru upada opraševalcev samo še potencira. S tem se vrši pritisk na lokalno prebivalstvo juga, 
ki je v večji meri že v depriviligiranem položaju, ki bi se z zaostritvijo razmer samo še poslabšal. 
K ekosistemskim storitvam opraševanja opraševalci prispevajo tudi druge ugodnosti. V primeru 
gojenih medonosnih čebel je to pridobivanje čebeljih pridelkov. Od čebelje družine je tako možno 
pridobiti med, ki se ga uporablja kot živilo in sladilo. Uporaba medu lahko do neke mere nado-
mesti uporabo sladkorja iz sladkorne repe ali sladkornega trsa, ki za svojo rast zasedata velike 
kmetijske površine. Cvetni prah je dober alternativni vir beljakovin. Iz panja lahko pridobivamo 
tudi matični mleček in propolis, ki sta bogata z antioksidanti. S tem, da vključujemo čebelarstvo 
v kmetijsko pridelavo hrane tako omogočimo večje hektarske donose gojenega pridelka, hkra-

ti pa dodatno pridobimo še čebelje 
pridelke, ki prav tako prispevajo k za-
gotavljanju prehranske varnosti. Med 
kot glavni čebelji pridelek je manj 
obremenjujoč za okolje v primerjavi z 
drugimi sladili. Za pridobivanje medu 
namreč ne zasedemo velikih gospo-
darskih zemljišč. 
Ko združimo ekosistemske storitve 
in pridobivanje čebeljih proizvodov, 
ugotovimo, da je čebelarstvo pano-
ga, ki ima za okolje ugodne učinke, 
saj omogoča večanje kmetijskega 
pridelka in hkrati zagotavlja čebe-
lje proizvode. Ekosistemske storitve 
opraševanja so ključne za zagotavlja-
nje prehranske varnosti prebivalstva. 
Coghlan C., Bhagwat S. 2022. Geographical 
patterns in food availability from pollinator-
-dependent crops: Towards a Pollinator Threat 
Index of food security. Global Food Security, 
32, 100614: 11 str. 
Sillman J., Uusitalo V., Tapanen T., Salonen A., 
Soukka R., Kahiluoto H. 2021. Contribution 
of honeybees towards the net environmental 
benefits of food. Science of the Total Enviro-
nment, 756, 143880: 9 str.

(Foto, vir: arhiv ČZS)

Ana JANŽEKOVIČ,  
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V SPOMIN

JOŽI GRILJ

V svetu daleč nad oblaki, 
tam vsi med sabo smo enaki, 

kot zvezda zvezdi 
se podobni zdimo, 

Le zakaj še v svetu tem - 
si tega ne pustimo?

PRIJATELJI,  
KI TE NISMO 
IN NE BOMO 

POZABILI!

S svojim smehom vsakega
osrečiti si znal,
a pred usodo sam
nemočen si ostal.

ZAHVALA
V 66. letu nas je nepričakovano  

in nenadno zapustil naš dragi sin, brat, mož, oče in dedek

PETER ŠINKOVEC
12.12.1957 – 28.12.2022

Iskreno in iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala gre osebju, ki mu je 
nemudoma nudilo prvo pomoč do prihoda reševalcev, zdravniku in 
vsem prisotnim reševalcem ZD Kranj, g. Lemutu in pogrebni službi 
KSP Litija za lepo opravljen obred, Čebelarskemu društvu Moravče ter 
go. Ivici Zupančič za ganljive poslovilne besede, Moškemu pevskemu 
zboru Lipa, harmonikarju Jožetu Vidergar za zaigrane Petrove 
najljubše pesmi in župniku g. Božidarju Ogrincu za lep poslovilni 
obred. Hvala tudi vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu, ter vsem, ki ste nam stali ob strani ob naši veliki 
izgubi, ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: mama Izabela, žena Janja, hči Petra z družino, sin Sašo  
z družino ter vnuki Aleks, Zala, Vito in Jaša ter ostalo sorodstvo.

Ostal boš za vedno v naših srcih in zelo te bomo pogrešali.

Ni večje bolečine,  
kot v dneh žalosti  
nositi v srcu  
srečnih dni spomine!
  (Dante)

ZAHVALA
Dan po godu je zaradi hude bolezni zatisnil oči

ANTON JAN 
iz Litije

7.12.1942 – 18.1.2023

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede, 
darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvala gre  
dr. Benedičiču, Onkološkemu Inštitutu, sodelavcem Pristana ter 
osebju Doma Tisje za pomoč med njegovim zdravljenjem. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Njegova pozitivna volja, vztrajnost, predvsem pa predanost delu in 
domu nam bodo vodilo in zgled.

 Vsi njegovi

Bili smo čustveno bogati, 
dokler si bila z nami ti, 
a zdaj živijo le spomini,
na te srečne dni.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga žena, mami, babi, tašča

VERA GROŠIČAR
7.10.1962 – 7.1.2023

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili 
z nami. Hvala vam za vsak iskren stisk roke, za vse tople in sočutne 
objeme in besede. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvaljujemo DSO Tisje za skrbno nego v zadnjih dveh letih 
njenega življenja. Za obred slovesa hvala g. župniku Marku Mrlaku, 
hvala za pripravo slovesa pogrebni službi KSP Litija, pevcem za 
zapete pesmi ter trobentaču. 

Vsa toplina tvojega srca bo ostala vedno z nami.

Vsi njeni

S harmoniko hodil si po zemlji tej,
z glasbo, ki ni poznala mej,
v ljudska srca prinašal si nasmeh,
delil veselje, srečo in upanje na vseh poteh.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj  

in nepričakovano nas je zapustil dragi mož, oči, ata, brat …

PAVLE KOKALJ
4.3.1955 – 26.1.2023

Iz srca se najprej zahvaljujemo PGD Vintarjevec, NMP iz ZD Litija 
in dr. Plaskanovi. Hvala tudi gospodu župniku Marku Mrlaku in 
kaplanu Tilnu 0. Zupancu za lepo opravljen obred slovesa, gospodu 
Antonu Lokarju in Folklorni skupini Javorje za ganljiva poslovilna 
govora, Moškemu pevskemu zboru Polšnik in pevski skupini Lipa, 
harmonikašu in kitaristu ter pogrebni službi KSP Litija. Posebna 
zahvala gre celotni Folklorni skupini Javorje – Šmartno pri Litiji za 
njihovo sodelovanje pri pogrebu, njihov trud ter za vso pomoč.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, hvala 
za vaš stisk roke in tolažilne besede. Zahvaljujemo se za darovane 
sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Prav posebno se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. 

In nazadnje en velik HVALA tebi, Pavle, za vsak trenutek,  
ki si ga delil z nami. Čutimo, da si z nami.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob slovesu drage mame, babice in prababice

OLGE SIMONČIČ
18.8.1928 – 2.2.2023

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Gradca, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Zahvaljujemo se tudi NMP ZD Litija, patronažni službi, pogrebni 
službi KSP Litija in g. župniku za opravljen obred, pevcem in 
trobentaču. 

Hvala vsem za spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Marjan z Dragico, vnuka Gašper s Heleno in Rok z 
Vlasto, pravnuki Domen, Žan in Neža

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

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj  

in nenadoma zapustil

STANE PERPAR
28.1.1952 – 29.1.2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom in vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. 
maše in vso podporo. Hvala pogrebni službi, pevcem, izvajalcu 
Tišine, govornici Jelki Jantol in gospodu župniku Marku Mrlaku za 
lepo opravljen obred slovesa. Iskrena hvala dr. Urši Plaskan v zadnjih 
dnevih njegovega življenja. Hvala tudi vsem, ki ste nam stali ob 
strani ob naši veliki izgubi in pospremili Staneta na njegovi zadnji 
poti v tako velikem številu. Pogrešamo te.

Vsi njegovi

Srce je omagalo 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA
Po hudi in težki bolezni nas je zapustila naša draga sestra,  

teta, nečakinja, svakinja in sestrična

STANISLAVA MAROLT
iz Jevnice

1956 – 2023

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu za lep obred,  
g. Stanetu Lemutu za organizacijo pogreba, pevcem, trobentaču in 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala vsem 
zaposlenim Doma Tisje za dolgoletno oskrbo.

Žalujoči: vsi njeni

Vse na svetu mine
vse se spremeni,
le spomin na tebe
bo ostal in živel.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil dragi mož in stric

LAdO GOMbAČ
11.6.1929 – 14.1.2023

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

podarjeno cvetje in sveče.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil dragi mož, oče in dedi

VINKO KOTAR
1940 – 2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja ter darovano cvetje, sveče, darove 
in maše. Za izvedbo pogreba zahvala pogrebni službi KSP Litija, 
Pevskemu zboru Lipa in trobentaču. Zahvaljujemo se g. župniku 
Marku Mrlaku za lep obred slovesa. Posebna zahvala tudi dr. Milojki 
Juteršek za dolgoletno zdravstveno oskrbo. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: žena Marija, sin Andrej z družino,  
hči Veronika z možem Robijem

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

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila naša draga mama 

HERMINA KRIVEC
iz Lupinice

20.8.1931 – 12.1.2023 

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za vse tople objeme in stiske rok v 
težkih trenutkih, za darovane sveče, svete maše ter denarno pomoč. 
Posebna zahvala gre patronažni sestri Tini ter zdravnici Martini 
za vso skrb, nego, podporo, tolažilne besede ter številne obiske 
zadnjih dni. Iskrena hvala župniku Marku Mohorju za vse obiske na 
domu ter lepo opravljen obred, pevcem za čudovito odpete pesmi, 
pogrebni službi KSP Litija za vso pripravo in pomoč pri obredu. 
Hvala Predilnici Litija za izkazano pozornost ob smrti. Hvala tudi Ani 
za pomoč in molitve. Resnično hvala vsem, ki ste jo imeli radi in vam 
bo ostala v lepem spominu. 

Vsi njeni.

Kje si mama naša,
kje je mili tvoj obraz …,
kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustila draga mami, mama,  

stara mama, sestra, teta in tašča

ANGELA IVANČIČ
2.6.1935 – 6.1.2023

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Posebna zahvala patronažni službi in dr. Plaskanovi za nego in 
lajšanje bolečin. Hvala g. župniku Marku Mrlaku za lepo opravljen 
obred, pevcem MVS Lipe, trobentaču in Boštjanu za besede slovesa. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
darovano cvetje, sveče, darovane maše in vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti.

Vsi njeni
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JAkA TOmAŽIN zmAGAL NA TurNIrJu DO 18 LeT
Tenis klub AS Litija je v mesecu januarju gostil tekmovanje v mladinski kategoriji za 
fante do 18 let. Tekmovanje šteje za slovensko teniško lestvico. Na turnirju se je pred-
stavilo 32 tekmovalcev iz cele Slovenije. Domači igralce, Jaka Tomažin, pa je poskrbel, 
da je zmaga ostala doma, saj je osvojil 1. 
mesto. V polfinalu je bil boljši od. 2. nosilca 

Rot Nala iz TK Slovan Ljubljana, v finalu pa je v treh 
nizih ugnal še ljubljančana Lunder Mark-Iztoka z rezul-
tatom 6:3 4:6 6:2.

Bor Artnak se je ude-
ležil močnega turnirja 
z nagradnim skladom 
25.000$ v Kuvajtu. 
V prvem krogu je ug-
nal 6. nosilca in 398. 
z lestvice ATP (Bor je 
672) z rezultatom 6:3 
6:4, nadaljevanja turnirja pa mu je preprečila bolezen in je moral 
od turnirja žal odstopiti.
Žiga Šeško je na Državnem prvenstvu do 16 let osvojil 3. mesto. 
V boju za finale ga je zaustavil Matijašič Gašper iz TK CC Ljubljana, 
ki je bil boljši z rezultatom 6:4 6:3.
Bor Artnak je nato zastopal še barve slovenske reprezentance v 

Davisovem pokalu proti Turčiji. Bor je bil s svojimi 18 leti prvi igralec ekipe, saj je trenutno najvišje 
uvrščeni slovenski igralec na svetovni ATP lestvici. Slovenija je nastopila z eno najmlajših ekip 
in proti favorizirani Turčiji izgubila, 
a so se fantje dobro upirali in verja-
memo, da ima ekipa v prihodnosti 
velik potencial.
V Tenis klubu AS Litija pa pripravl-
jamo že nove generacije zmagoval-
cev. Tako so se prvega turnirja TZS 
v mini tenisu udeležili Jan Zevnik, 
Tesa Savšek in Stefan Jovic so 
se v tem vikendu udelezili prvega 
turnirja 8-11 let v Ljubljani. Vsi so 
pokazali odlično igro in pravo bor-
benost. Na turnirju jih je spodbujal 
tudi Bor Artnak. (na sliki trener Vod-
nik Luka, Bor Artnak, Jan Zevnik in 
Tesa Savšek).  Melita POGLAJEN

info@teprom.si www.teprom.si Savska Cesta 5, 1270 Litija01 898 08 05
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TreNINGI Že V VSeH SeLekCIJAH
Igralci selekcij, ki igrajo v zimskih ligah so po nekaj dnevnih počitnicah v novem letu, 
nadaljevali s treningi. Ostale selekcije so začele s treningi v začetku februarja in so 
že v polnem ritmu. Zadnji pa so začeli z treningi najmlajši (4 do 6 let), ki še ne tek-
mujejo. Treningi starejših selekcij so kombinacija nogometnega treninga in fitnesa, 
kar se je izkazalo za zelo dobro naložbo.
Igralci mlajših selekcij, so odigrale še nekaj turnirjev. Selekcija U-12 se je udeležila 

turnirja v sosednji Avstriji (Borovlje) in osvojila drugo mesto v zelo močni avstrijski konkurenci. 
Selekcija U-13 se je udeležila turnirja v 
Trbovljah, kjer je obstala v skupini, kljub 
samo enemu porazu. Selekciji mladincev 
in kadetov igrajo zimsko ligo v Litiji, ki še 
poteka. Zelo dobro pa igra selekcija U-15 
v zimski ligi na Interbloku, kjer so v zgor-
njem delu lestvice. Imajo pa kar nekaj 
težav z poškodbami, saj sta dva ključna 
igralca izven procesa zaradi zlomov roke 
in noge.
Tudi selekcija U-9 igra zimsko ligo, kjer pa 
je vodilo predvsem druženje in spoznava-
nje nogometne igre.
Treningi potekajo v popoldansko večer-
nem času na naravni travi za glavnim 
igriščem in kombinaciji umetnega in as-
faltnega igrišča. 
V mesecu februarju bomo pripravili oba 

igrišča za tekme, saj imamo v načrtu odigrati kar nekaj pripravljalnih tekem, če bodo le vremen-
ske razmere to dopuščale.
Organizirali smo že prvo delovno akcijo in pospravili podrta in polomljena drevesa v športnem 
parku, ki jih je povzročil močan veter v začetku meseca.
Za vse, ki se še niste odločili, kje preživeti prosti čas vas vabimo, da se nam pridružite v športnem 
parku Jevnica. Vse informacije lahko dobite vsak dan po 16 uri v prostorih kluba.
U-12 Borovlje 2. mesto Za NK Jevnica Marjan MEDVED - Medo

JuDO kLub LITIJA ImA NOVO DrŽAVNO prVAkINJO LINO pANTAr
V soboto, 28.1.2023 je v Lendavi po-
tekalo Državno prvenstvo 2023 za 
kadete/inje U18 in mlajše dečke in 
deklice U12, kjer je tudi Judo klub Li-
tija dosegel odličen rezultat.
V kategoriji mlajših deklic U12 je naj-

bolj blestela LINA PANTAR, ki je v svoji težnostni ka-
tegoriji s 1. mestom osvojila naslov državne prvakinje 
2023. Lina, ki je komaj januarja prestopila v starejšo 
kategorijo U12 je prvič nastopila na tako velikem tek-
movanju in hitro dokazala, da spada v sam vrh sloven-

skih judoistk, kjer je z odličnimi borbami 
prišla v veliki finale državnega prvenstva 
ter osvojila odlično 1. mesto.
V kategoriji kadetov U18 je za Judo klub 
Litija nastopil BINE ERŽEN, ki pa je z nekaj 
smole žal ostal brez uvrstitve. Kljub temu 
se je dobro in srčno boril.
Čestitke vsem tekmovalcem, kot tudi 
trenerjem za odlične rezultate na prvem 
letošnjem državnem prvenstvu!

 Katarina KUMER

NOVICe Iz Nk kreSNICe
Zimski premor se počasi odmika in prihajajo časi za novo tekmovalno sezono. Priče-
njajo se priprave ekip za prihajajoče tekmovanje.
Najmlajše ekipe Cicibani so pričeli s treningi in to v dvorani dvakrat tedensko. Trener 
najmlajših ekip je Adam Jakupović, nogometaš iz domačih vrst in nekdanji igralec 
Ljubljanske Olimpije in Kranjskega Triglava.

Člani se pripravljalajo s posameznimi treningi, odigrali pa bodo prve pripravljalne tekme in to že v 
nedeljo 5. februar z ekipo mladincev Slovana. Naslednje tekme se predvidevajo po dogovoru s NK 
Kamnik in NK Mengeš. Trenerju članov Juriju Sajovicu se bodo pridružili v zimskem prestopnem 
roku novi igralci, ki bodo popolnili ekipo. Pričakovanja pri tekmovanju letos spomladi so velika. 
Pripravljajo se tudi nove igralske zasedbe ostalih ekip pri cicibanih, mlajših in starejših dečkov. V 
spomladanskem delu bodo nastopalo pet ekip.
Na področju športne infrastrukture pričakujemo, da se bo na športni dvorani dokončno zamenjala 
preostala zastarela okna in vrata, pričeli pa bomo pripravljalati projekt izgradnje tribune na glav-
nem igrišču za dvesto gledalcev. V programu razvoja športnega parka pa se predvideva izgradnja 
manjšega igrišča z umetno travo, ki bo omogočal mlajšim selekcijam treninge v slabem vremenu.
V mesecu novembra je Upravni odbor kluba sprejel program razvoja športnega parka v naslednjih 
petih letih, kar je nujno potrebno za razvoj športa v kraju.
Vabimo mlade športa željne nogometa, da se nam pridružijo. Vse informacije dobite na spletni 
strani kluba in na telefonski številki 041 725 647. Odgovor vam bo dal sekretar kluba Darko Ko-
cjančič. Jože KOVIČ

ČLANSkA ekIpA
V letu 2023 čakajo člansko ekipo novi izzivi, a cilji ostajajo isti, priti med najboljše 
na lestvici. Litijske rokometašice v polnem teku nadaljujejo drugo polovico tekmo-
vanja 1.A slovenske ženske 
rokometne lige. Letos so od-
igrale že pet tekem, ki so se 

končale z dvema zmagama in tremi porazi. 
Do konca meseca februarja bodo odigrale 
še dve tekmi, po tem pa jih čakajo tekme 
končnice. Poleg vseh bolezni in poškodb, ki 
našim rokometašicam še vedno onemogo-
čajo “normalno” treniranje in tekmovanje, 
se naše punce ne dajo in v danih razmerah 
trenirajo s polno paro, saj si želijo novih 
točk. Da ekipa doseže svoje zastavljene ci-
lje potrebujejo tudi vas, bodite njihov osmi 
igralec. V nadaljevanju tekmovanja vas va-
bimo na domače kot tudi na gostujoče tek-
me, da ekipi z veliko spodbude in glasnim navijanjem pomagate do zastavljenih ciljev. 

mLAJŠe SeLekCIJe
Mladinke nadaljuje s tekmami v 2. drugi mladinski ligi. Med šestimi ekipami trenutno zasedajo 
tretje mesto. Na osmih dosedanjih tekmah so zabeležile tri zmage, dva neodločena rezultat in tri 
poraze.
Kadetinje se kljub mladosti in okrnjeni zasedbi dobro upirajo številčnejšim ekipam 1. kadetske 
lige. Na šestih dosedanjih tekmah je njihov izplen polovičen, tri zmage in trije porazi. 
Starejše deklice A pa bodo z zadnjimi tremi tekmami v februarju zaključile prvi del prvenstva. S 
petimi zmagami, dvema neodločenima rezultatom in dvema porazoma trenutno zasedajo 4 mesto 
v svoji skupini. V mesecu marcu bodo začele s tekmami razigravanja za končne uvrstitve letošnje 
sezone.
Pridno trenirajo tudi naše mini rokometašice in mini rokometaši, ki svoje znanje kažejo na 
turnirjih Zasavske mini rokometne lige. Še vedno se jim lahko pridružijo vsi rokometa oz. športa 
željni otroci.
Vabljeni na tekme naših ekip. 
Spremljajte nas na našem IG 
profilu in FB strani.
Športni pozdrav!
 ŽRD Litija

TENIS KLUB AS

ŽENSKI ROKOMET

AJDA SVeTLIN, ČLANICA JuDO kLubA LITIJA pOSTALA DrŽAVNA prVAkINJA V pASOVIH
V nedeljo, 12.2.2023 sta se v Dravogradu vzporedno odvijali kar dve tekmi Državnega pr-
venstva v judu in sicer za mladince U21 ter državno prvenstvo po pasovih. Pasovno državno 
prvenstvo je prav posebna oblika judo tekmovanja, kjer so tekmovalci razdeljeni v katego-

rije po stopnji pasu in zmago-
valec v posamezni kategoriji 
prejme višjo stopnjo pasu.
Za Judo klub Litija je nastopila 
Ajda Svetlin, ki se je v kate-
goriji oranžnih in oranž no ze-
lenih pasov odlično borila in 
osvojila 1. mesto ter naslov 
državne prvakinje v judu po 
pasovih za leto 2023. S tem 
je osvojila tudi višjo stopnjo 
pasu, kar ji bo še večja mo-
tivacija za nadaljnje treninge. 
REZULTATI: Pasovno DP: Ajda 
Svetlin – 1. mesto (državna 
prvakinja)
 Katarina KUMER
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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

Izžrebanci križanke št. 266 bodo prejeli knjigo »50-let nogo me-
ta v Kresnicah«. Knjigo podarja NK Kresnice. Izžrebanci bodo 
prejeli knjigo po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v 
Tiskarni ACO.

1. Gašper Koloman, Kresnice 96, Kresnice
2. Jasmin Ožegović, Praprošče 8a, Litija
3. Domen Debevec, Kresniški Vrh 1b, Kresnice

Težje besede:  MARTINSON, GONOKOKUS, IVANCI, 
ASAMATI, KAUNDA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 267 pošljite najkasneje do 8. 3. 2023 na 
naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39, Litija. Izžrebali bomo 
3 reševalce, ki bodo prejeli spominsko majico 25 let časopisa 
Občan. Izžrebanci bodo prejeli majico po dogovoru na gsm: 
041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni ACO.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 267

AMERIŠKI 
GLASBENIK 

(FATS)

MESTO OB 
PRESPAN-

SKEM  
JEZERU

AVTO  
OZNAKA  
ZA NOVO 
MESTO

ŽITNA 
RASTLINA 
(SPLOŠNO)

NADALJE
VANJE 
GESLA

NADALJE
VANJE 
GESLA

METKA 
AVŠIČ

TONE 
ANDERLIČ

GLAVNI 
ŠTEVNIK

IVAN 
MINATTI

ŠVEDSKO 
SMUČIŠČE

PRITISK

VRSTA 
UMETNEGA 

SLADILA

NASELJE  
NAD 

AJDOVŠČINO

TISOČ Z 
RIMSKO 

ŠTEVILKO

ŠVEDSKA 
PISATELJICA 

(HELGA)
ORANJE

SLOVENSKI 
JEZIKO 
SLOVEC 
(MATEJ)

REKA V 
FRANCIJI, 
PRITOK  
EURE

NEMŠKI 
SMUČARSKI 
SKAKALEC 

(WEISPFLOG)

ITALIJANSKA 
AVTO CESTA ZAMBIJSKI 

POLITIK 
(KENNETH)

EVROPSKA 
OTOŠKA 
DRŽAVAHALO BREZ 

ČRKE H

ČUSTVO

JUŽNI  
SADEŽ

JANEZ 
KONJAR

DAROVALEC, 
DONATOR

TELEVIZIJKA 
ROŠ

POVRŠINSKA 
MERA

PREDEL  
NO VE GA MESTA

NARODNA 
REPUBLIKA

MIKROB ZA 
GONOREJO

KARTAŠKI 
IZRAZ

TROJANE V 
RIMSKEM 

ČASU

BURMANSKI 
POLITIK 

SEKRETAR 
OZN (SITU)

OKLEPNO 
VOZILO

KITAJSKI 
POLITIK (LUO)

DENAR V 
KAMBODŽI

VOJKO 
IVANČIČ

DRŽAVA  
V AFRIKI

CANKAR

OSEBNI 
ZAIMEK

POLITIČARKA 
PERON

PRITRDIL  
NICA DOMAČE 

MOŠKO  
IMEOTOK V 

KVARNERJU
SLOVANSKI 

VLADAR

DRUŠTVO 
SLOVENSKIH 
PISATELJEV

VAS PRI 
BOGOJINI

DUŠIK

HERMAN 
AHČAN

DUŠAN 
ELTRIN

FRANCOSKI 
TENISAČ 

(YANNICK)

ANTON 
NOVAČAN

VRSTA  
ŽITA

UKRAJINSKA 
ATLETINJA 

(BABAKOVA)

NIKOLA 
TESLA

REKA V 
MAKEDONIJI

KOKOŠI NESNICE iz Kmetije Šraj. Na 
voljo so rjave, grahaste, črne in štajerske. 
Vse pri nas vzrejene jarkice so zdrave 
in zaščitene proti osmim boleznim. 
Brezplačno jih pripeljemo v Zagorje, Litijo, 
Spodnji Hotič, 
Senožeti, 
večje število 
brezplačno 
tudi na dom. 
031 751 675. 
Kmetija Šraj, 
Poljčane.

pOrOČILO O DeLu rkS Oz LITIJA - kOrk SAVA V LeTu 2022

pODeLITeV prIzNANJ  
IN zAHVAL

V četrtek 2.2.2023 smo se na po-
vabilo Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnos-
ti udeležili slavnostnega sprejema 

ob zaključku izvajanja Operativnega programa 
za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz 
Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. 
Na sprejemu v Švicariji v parku Tivoli v Ljubljani 
sta nam minister Luka Mesec in vodja pred-
stavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja 
Jug Jerše podelila priznanje in zahvalo za dolgo-
letno razdeljevanje hrane.

» ….po ministrovih bese-
dah prostovoljci v Slove-
niji v sodelovanju z državo 
in ob pomoči Evropske 
komisije na leto razdelijo 
po štiri tisoč ton hrane, 
ob čemer pa njihovo delo 
ni le razdeljevanje hrane, 
temveč tudi druge obli-
ke pomoči, kot denimo 
pomoč pri vključevanju v družbo. Prostovoljci 
delujejo na terenu, ljudi obiskujejo na domovih. 
»To je nekaj, za kar moramo centre za social-
no delo še usposobiti,« je poudaril minister. Ob 
tem je napovedal, da bo Slovenija v prihodnjih 
letih izvajanje operativnega programa za hrano 
in/ali osnovno materialno pomoč še okrepila. 
V obdobju 2014 - 2021 sta partnerski pros-
tovoljski organizaciji Rdeči križ Slovenije in 
Slovenska Karitas razdelili več kot 26.000 ton 
hrane«.

Hvala vsem, ki se skupaj z nami trudite, da po-
moč pride do ljudi, ki jo potrebujejo. Pa četudi 
gre le za stisk roke ali pogovor.

rDeČI krIŽ SLOVeNIJe pOzIVA 
zA pOmOČ prIzADeTIm  
V ruŠILNIH pOTreSIH  

V TurČIJI IN SIrIJI
Ljubljana, 6. februar 2023 – Jugovzhodni del 
Turčije in sever Sirije je stresel potres z magni-
tudo kar 7,8 po Richterjevi lestvici, po več 
popotresnih sunkih pa je področje streslo še 
enkrat z magnitudo 7,7. Število smrtnih žrtev 
narašča iz minute v minuto, številni prebivalci 
so pokopani pod ruševinami. 
Potresno izrazito dejavno področje potre-
buje našo in vašo pomoč! 
Klicu na pomoč turškega in sirijskega druš-
tva Rdečega polmeseca smo se pri Rdečem 
križu Slovenije odzvali tudi v sklopu programa 
Neighbours Help First (regionalna pobuda ju-
govzhodne Evrope in Balkana, v sklopu katere 
si države medsebojno pomagamo pri odzivanju, 
pomoči in okrevanju v primeru izrednih dogod-
kov), s pozivom na pomoč pa se obračamo tudi 
na prebivalstvo Slovenije, ki se je že tolikokrat 
doslej izkazalo v primeru tovrstnih nesreč in 
katastrof. Zbrana denarna sredstva bo obema 
združenjema Rdečega polmeseca RKS nakazal 
za izvajanje humanitarne pomoči prizadetemu 
prebivalstvu in obnovi uničenih oz. porušenih 
prebivališč. 
Svoj humanitarni prispevek lahko nakažete na 
TRR račun Rdečega križa Slovenije, in sicer:

Namen: »Potres Turčija in Sirija«
TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 

1000 Ljubljana
SI56 0310 0111 1122 296

SWIFT: SKBASI2X
Koda namena: CHAR

Sklic: SI00-96891

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Te-
lemach in T-2 lahko prispevate tudi s poslanim 
SMS sporočilom na 1919 z besedo SKUPAJ 
(1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov). 

Hvala vsem, ki pomagate in izražate soli-
darnost prizadetemu prebivalstvu Turčije 
in Sirije. 

prVA pOmOČ
Med prioritetne naloge izobraževanja v organi-
zaciji RK spada tudi izvajanje tečajev prve po-
moči.
Poleg tečajev in izpitov prve pomoči za voznike 
motornih vozil, organiziramo in usposabljamo 
krajane s prikazom temeljnih postopkov oži-
vljanja (TPO) z uporabo učnega defibrilatorja, 
tečaje prve pomoči za gospodarske in nego-
spodarske družbe ter usposabljanje bolničar-
jev. V prvi polovici leta bomo z mentorji na OŠ 
usposabljali učence za preverjanje znanja prve 
pomoči in Rdečega križa.

  Danica SVERŠINA, Irena VIDEC

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA.
MOJA KRI – VARNA KRI.

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.

Daj majhen delček sebe  
za dobro drugega.

RKS Območno združenje Litija vabi  
krvodajalke in krvodajalce, da se 

udeležijo krvodajalske akcije, ki bo

23.3. in 24.3.2023
v prostorih OŠ Gradec v Litiji.

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi  

pa si pomagamo lahko  
le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni!

RKS OZ LITIJA

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil  

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

MALI OGLASI

VINOGRAD v okolici Gabrovke, cca. 
450 trt, na lepi sončni lokaciji, brez-

plačno oddam v najem.
Informacije na tel: 031 344 544.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OZ LITIJA

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - KORK SAVA

KORK Sava združuje člane dveh kra-
jevnih skupnost (KS) - KS Sava in KS 
Sp. Log, nekaj je članov iz drugih KS, 
skupaj 330 članov. Povezovali smo se 

z RKS OZ Litija in drugimi KORK-i. Izvršili odbor 
KORK ima 10 članov, sestali smo se na 7. ses-
tankih in 6. delavnicah. Večino aktivnosti smo 
članice izvajale na terenu, med krajani. Člani 
KORK Sava so se udeležili raznih prireditev in 
aktivnosti, ki smo jih izvajali v letu 2022:
 Srečanje starejših krajanov, združeno z 
zdravstvenim in preventivnim predavanjem 
smo izvedli 2 krat, 19. 6., 36 udeležencev – Biote-
rapija in drugi načini naravnega zdravljenja, hkra-
ti merjenje krvnega sladkorja za 34 udeležencev 
in 6.11., 58 udeležencev – Pot iz osamljenosti.
 Zbor članov KORK-a, kjer smo izvolili novo 
vodstvo in člane izvršilnega odbora in nadzorne-
ga odbora.
 Ekskurzijo na Gorenjsko, ki se je je udeležilo 
48 članov.
 Ustvarjalne delavnice za starejše, tudi 
skupaj z mladimi, z namenom ohranjanja in pri-
dobivanje novih znanj in izkušenj, ohranjanje 
spomina, preprečevanje osamljenosti, izdelava 
voščilnic za starejše krajane. 
 Obiski starejših na domovih in v domu sta-
rejših – preprečevanje osamljenosti – socialni 
stiki, ugotavljanje potrebe po pomoči – obisk 68 
starejših krajanov na domu in 5 krajanov v do-
movih.
 Razdeljevanje prehranskih paketov social-
no ogroženim - hrano iz intervencijskih zalog 
ES in FIHO: marec 56 paketov, junij 58 paketov 
in november 60 paketov (22 starejši krajani, 38 
 družine z več otroki, samohranilci in invalidne 
osebe).
 Zbiranje hrane, sanitarnih in higienskih pripo-
močkov za Ukrajino - marec 2022 (zbrali smo 11 
velikih paketov, skupaj 136 kg).
 Rožnati oktober – preventivni pregled dojk v 
ZD Litija za 3 osebe, ovijanje dreves z rožnatimi 
pleteninami, skupaj z učenci POŠ Sava in otroci 
vrtca Kekec, ob tem kratko zdravstveno-vzgojna 

informacija za otroke o pojavu te bolezni in nači-
nih preventivnih pregledov.
 Praznujmo skupaj – Kresni večer – medge-
neracijsko srečanje za krajane, s skupnim na-
stopom starejših krajanov, otrok in nastopajočih 
gostov. 
Praznovanje praznika Krajevne skupnosti Sava 
- Sodelovali smo na: dobrodelni tržnici, delav-
nici za otroke, pohod po Prešernovi krožni poti, 
pomoč pri pripravi pogostitve za krajane. 
 Humanitarna akcija »Manj svečk za manj 
grobov« - čeprav akcija ni potekala v okviru 
KORK Sava, so naše članice (15) sodelovale pri 
tej akciji. Skupaj je bilo v akciji zbranih 2862,00 
eur, sredstva so bila namenjena reševalni opre-
mi za gasilce PGD Sava.
 Medgeneracijsko srečanje ob praznovan-
ju Miklavža – v okviru kulturne dediščine smo 
pripravile medgeneracijsko srečanje za starejše, 
otroke in starše.
 Članice KORK smo spletle copatke za novo-
rojenčke namenjene vsem novorojenčkom ob-
čine Litija, ki so bili rojeni v mesecu decembru 
2022. Copatke so razdelile patronažne sestre 
ZD Litija.
 Krvodajalstvo - informirali in vzpodbujali smo 
krajane h krvodajalskim akcijam, pridobili smo 1 
krvodajalca, skupaj jih je 12.
Članice KORK Sava smo opravile v preteklem 
letu 1151 prostovoljnih ur, povprečno je v 
različnih aktivnostih sodelovalo do 8 članic RK 
– KORK Sava. Članice KORK- a v KS Sava in KS 
Sp. Log zaznavamo kdaj je potrebno priskočiti 
na pomoč ali dati podporo krajanu, ki je v stiski. 
Krajani nas poznajo, zato tudi sodelujejo v akci-
jah, ki jih organiziramo. Zavedamo se, da je le v 
slogi moč in da le skupaj, strpno, s spoštovanjem 
vseh, iskreno in z zaupanjem lahko ustvarjamo 
lepše, bolj mirno, povezovalno in solidarno lo-
kalno okolje. Vsem, ki so/ste kakorkoli sode-
lovali v aktivnostih, ki smo jih izvajali v letu 
2022, se zahvaljujem za dragocen prispevek. 
Vsem želimo mir in vse dobro v letu 2023!

KORK SAVA, Predsednica: Vida LUKAČ



AKCIJA KGZ LITIJA!

GHT salama, 400 g Anton 
2.99 €

  Nutella, 700 g 
4.15 €

Olje verige TesTerOl,  
4 lit.  11.99 €

Čebulček holandski, 500 g  
od  0.99 €

Na zalogi holandski, rdeči,  
beli čebulček, šalotka in česen

Šunkarica Anton 
8.99 €/kg

Piškoti DOMAČICA,  
300 g  1.99 €

Krmilo za kunce, 10 kg  
6.29 €

Hrenovke KZ sevnica  
7.99 €/kg

Olje olivno BAssO,  
0,75 lit.  5.99 €

Barva KeMOPOl Plus,  
15 lit.  23.99 €

semenska vrečka  
BIG PACK  1.19 €

semenska vrečka  
rOYAl  0.79 €

Mortadela elITe Kras
9.69 €/kg

Kava BArCAFFe, 400 g
4.99 €

Krmilo NsK, 30 kg
17.85 €

 semenski krompir od  0.79 €/kg
Na zalogi zgodnje, srednje in pozne sorte
Pakiranja 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg in 25 kg

Posebna pišč. exTrA 
Pivka, 800 g  3.39 €

MIlKA lešnik, 100 g
0.89 €

Cement lafarge, 25 kg  
4.19 € (POPusT –7% na paleto)

Ponudba velja do konca februarja 2023 oziroma do prodaje zalog.

DOBRODOŠLI v trgovinah KGZ Litija!

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

Vrečka Royal Seeds tudi v prodaji  
živilskih trgovin Kgz Litija

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

www.kgz-litija.si spremljajte nas tudi na fb

(slike so simbolične)

Kupon je unovčljiv v specializirani prodajalni LL Viva Litija.

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA Z 
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI LL VIVA LITIJA

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

Odpiralni čas:
Od ponedeljka do petka: 

9.00–17.00

• pripomočki za pomoč starejšim  
pri vsakdanjih opravilih, 

• pripomočki za gibalno  
ovirane osebe,

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

osebno nego,
• izdelki za odpravljanje oziroma lajšanje  

težav, povezanih z boleznimi sodobnega časa.

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

Kupon za

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

10 % popusta
na en izdelek po izbiri.*

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

zavarovanje Slovenije

2022 06 LL Viva oglas 137x200 Litija + kupon final.indd   1 27/10/2022   10:59

Cenik velja od 1.1. 2023. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, 
število zaporednih objav ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni 
popust! Zaračunavamo tudi članke, ki so tržne narave, odvisno od števila 
cm2. Za Zahvale in v spomin lahko pošljete na naš elektronski naslov:  
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net. Vsi tisti, ki te možnosti nimajo 
pa nam lahko tekst in foto grafijo oddate v naš poštni nabiralnik na naslovu: 
Cesta Dušana Kvedra 39, Litija.
Izžrebanci krIžanke lahko prevzamejo dobitke po predhodnem telefon-
skem dogovoru na 041 719 444. vsi pogoji oglaševanja so navedeni na naši 
spletni strani: www.obcan-litija.si. Za morebitne informacije lahko pokličete 
na uredništvo Občana: 041 719 444 (aleksander - aco Jovanovič).

C E N I K 
OGLAŠEVANJA 2023

1/4 
STRANI

zadnje strani

veliKosT:
20 x 13,7 cm

Cena 
na zadnji  

strani:

499,00 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

notranje strani

veliKosT:
20 x 13,7 cm

Cena 
na notranji 

strani:

317,00 EUR
+ DDV

noTRanJa sTRan
Na NoTRANjI strani:

1 cm2 = 1,16 eUR + DDv

Na PRVI strani:
1 cm2 = 2,40 eUR + DDv

Na ZADNjI strani:

1 cm2 = 1,90 eUR + DDv

ZAHVALA  /  V SPoMIN
60,00 eUR + DDv

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1/2 
 NoTRANjE  

STRANI

veliKosT:
20 cm x 27,5 cm

635,00 EUR + DDV

1/1 CELA  
NoTRANjA

STRAN
veliKosT:

40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV


