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Z vami in za vas ...

IZ UREDNIŠTVA ...
Aprilsko spomladansko čiščenje je 
pred vrati. Tako organizirano čišče-
nje po vaseh, kakor tudi v domovih, 
lahko močno izboljša naše počutje. 
Pomembno je, da se znebimo stare 
navlake, vsega, kar že dolgo nismo 
uporabili in tudi vsega s pretečenim 
rokom uporabe. Šolske in društvene 
aktivnosti pa najbolj bogatijo vsebi-
no časopisa. Želimo vam lepe veli-
konočne praznike, v krogu domačih, 
ne pozabite pa tudi na vse matere. 
Mama je ena sama, za vse življenje.

Sašo JOVANOVIČ, urednik

Prispevke pošljite do 08.04.2023
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444
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POGOVOR BO VODIL NOVINAR

GLASBENI PROGRAM
Orkester Slovenske vojske

SODELUJOČI
Proslava bo izvedena v sodelovanju z občino Litija,
Društvom za razvoj in varovanje GEOSS-a,
Združenjem za vrednote Slovenske osamosvojitve,
Osnovno šolo Gradec, Slovensko vojsko,
Konjeniškim klubom Jesenje - GEOSS ter
Društvom narodnih noš in ohranjanja kulturne
dediščine Domžale.

DAN
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175-letnica slovenske
narodne zastave

#april #mesecZastave

GOVORNIKI

OBČINI LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI POVEZANI V 
SKUPNEM PROJEKTU Z ZAVODOM SOPOTNIKI 

Tudi letos ob 8. marcu so naši prostovoljci posebno 
pozornost namenili gospem, ki so ta dan koristile brez-
plačne prevoze za sta-
rejše. Zahvalili smo se 

jim, jim podarili najlepše želje, ki smo jih strnili v pismo, na-
menjenim le njim in jih presenetili z drobnimi pozornostmi. 
Obdarovanje gospa in prostovoljk v Zavodu Sopotniki ob 
mednarodnem dnevu žensk je podprlo podjetje HOFER Slo-

venija.
V enoti Litija in Šmart-
no pri Litiji smo po-
nosni na našo koordi-
natorko Andrejo Jerant, ki enoto vodi s toplino in željo 
po pomoči ter jo odlikuje odlično poznavanje terena oz. 
vseh poti, bližnjic, vasi, zaselkov. Ob pomoči obeh občin, 
skupaj s številnimi prostovoljci, ki so srce brezplačnih 
prevozov, smo opravili izjemno delo v letu 2022. Z dvema 
avtomobiloma smo prevozili 51 309 km v 1640 prevo-
zih in opravili 2562 ur prostovoljskega dela. Spoštovane 

prostovoljke in prostovoljci! Želimo vam še veliko varno prevoženih kilometrov v dobrobit naših 
starejših občank in občanov. Smo več kot prevoz, smo #ČlovekČlovekuSopotnik.

 Spoštovane občanke in občani,  

                                                       
naj bodo radostni in veseli                               

ter polni lepih trenutkov                                    
v krogu najbližjih.  

                                                                                                                                              

Vsem materam vse najlepše ob 

                                                       
Praznujte ga s srčnostjo                             

in ponosom. 
 

Franci Rokavec                         
Župan Občine Litija s sodelavci 
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NAGRAJENI PREDLOGI ZA 
UREDITEV NOVEGA 

MESTNEGA PARKA V LITIJI
Občina Litija je na Javnem razpisu za podajo 
predloga ureditve novega Mestnega parka Litija 
prejela 5 predlogov. Od tega so bili trije grafično 
obdelani in utemeljeni. V skladu s pogoji in merili 
za točkovanje prispelih predlogov na javni razpis, je 
Strokovna komisija imenovana s sklepom župana z 
dne 5.01.2023, po pregledu in vrednotenju prijav, 
pripravila naslednji predlog nagrad:
1.   Nagrada - Naziv predloga: Valvazorjev park, 

avtor: Akademski kipar Zlato Rudolf.
2.   Nagrada - Naziv predloga: Mestni park Bratov 

Badjura, avtor: Marko Boltin u.d.i.a.
3.   Nagrada - Naziv predloga: Mestni park 

Najdihojca, avtorja: Gregor Berčon in Žan Lovše.

Predlogi bodo lahko podlaga za načrtovanje ure-
ditve parka in odražajo različne zasnove in ureditve 
parka. Vsi trije nagrajeni bodo prejeli nagrado v 
višini 300 EUR bruto.
Izvedba projekta “Mestni park Litija” je predvidena 
po dokončanju celostne obnove ceste CKS in 
zagotovitvi sredstev za ureditev novega parka. 
Občina Litija se zahvaljuje tudi vsem ostalim 
sodelujočim, ki so se odzvali in sodelovali s svojimi 
predlogi na predmetnem javnem razpisu.

Zmagovalni predlog akademskega kiparja Zlata Rudolfa

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV
OBČINE LITIJA ZA LETO 2023

Obveščamo vas, da so bili dne 3. 3. 2023 v Uradnem listu RS, št. 28/23, objavljeni javni 
razpisi Občine Litija za sofinanciranje:

-  LETNEGA PROGRAMA športa 2023
-  KULTURNIH programov/PROJEKTOV 2023
-  programov/projektov socialnega varstva 2023
-  MLADINSKIH PROGRAMOV/PROJEKTOV 2023

Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani Občine Litija. 
Rok za prijavo na razpise za šport, kulturo in socialno varstvo je 27. 3. 2023, na razpis za 
mlade pa 31. 3. 2023. Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte (obcina.litija@litija.
si, marjana.weilgoni@litija.si in karmen.merela@litija.si).
V Uradnem listu RS št. 30/23, dne 10.3.2023 sta bila objavljena javna razpisa za

-  SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA 2023,
-   SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LITIJA V LETU 2023
Rok za oddajo vlog je 25.4.2023.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na Občini Litija, 
Jerebova 14, 1270 Litija v sobi 39 ali je dostopna na spletni strani občine Litija. Kontaktna 
oseba je Peter Repovš (peter.repovs@litija.si ali obcina.litija@litija.si).

VABLJENI NA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE
V mesecu marcu in aprilu je pravi čas, da očistimo našo okolico. Opažamo, da se je še 
posebej veliko smeti nabralo ob prometnih povezavah in sprehajalnih poteh. Prijazno 
povabljeni na številne akcije po naših krajevnih skupnostih. Bodimo odgovorni in dober 
vzgled vsem tistim, ki jim ni mar za naše okolje in z odpadki onesnažujejo naravo.

KRAJEVNA/MESTNA 
sKUPNost KDAJ ZBIRNO MESTO

Spodnji Log 18.3.2023 ob 8.00 Zbor pri brunarici, Spodnji Log 16.
Vače 18.3.2023 ob 9.00 Zbor pred gasilskim domom.
Breg-Tenetiše 18.3.2023 ob 8.00 Zbor pred gasilskim domom. 
Kresnice 1.4.2023 Vabilo je objavljeno na 15. strani časopisa.
Dole pri Litiji 1.4.2023 ob 8.30  Zbor za sosesko Dole pri TIC - stara pošta.

  Zbor za sosesko Dobovica na parkirišču pri Krjanovih 
v Dobovici.

 Zbor za sosesko Gradišče na vrhu Prelesja.
  Zbor za sosesko Velika Goba na vrhu na razcepu 

Mala, Velika Goba in Čeplje, pri križu.
sava 1.4.2023 ob 9.00  Zbor za vas Sava pri GD Sava.

 Zbor v Smrekarici pri tabli za obveščanje. 
 Zbor v Ponovičah pri ribniku.

Ribče 1.4.2023 ob 9.00 Zbor pred Kulturnim domom Ribče.
Polšnik 1.4.2023 ob 9.00 Kraj zbora bo obešen na oglasnih tablah.
Gabrovka 22.4.2023 ob 8.30 Zbor pred prostori KS Gabrovka.
Jevnica

Čistilna akcija na 
območju evropske 
pešpoti E-6 Jevnica - 
Janče v sodelovanju s 
Planinskim društvom

22.4.2023 ob 8.30

22.4.2023 ob 8.00

 Zbor v Goliščah pri balinišču (na vrhu Golišč).
 Zbor v Jevnici pred Zadružnim domom.
 Zbor v Kresniških Poljanah pred cerkvijo.
 Zbor v Zgornji Jevnici pred Štefulovo domačijo.

Zbor pred železniško postajo v Jevnici.

Hotič 22.4.2023 ob 9.00 Zbor pred gasilskim domom v Spodnjem Hotiču.
MS Litija 22.4.2023 ob 9.00 Zbor pred Športno dvorano Litija.
Konjšica 23.4.2023 Kraj in čas zbora bo obešen na oglasnih tablah.

(Več na 15. str.)
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ENOTNE CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE  
V OBČINI LITIJA 

Občinski svet Občine Litija je na svoji 3. redni seji dne 22.2.2023 odločil, da bodo od 
1.3.2023 dalje cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija 
enotne za vse starše v Občini Litija. To pomeni, da se cene ne razlikujejo glede na posame-
zen kraj ali izvajalca predšolske vzgoje.
Enotne cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija od 1.3.2023 
dalje znašajo mesečno na otroka (v EUR):

VRTCI DNEVNI PROGRAM
PRVO STAROSTNO OBDOBJE 645,00
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 494,00
KOMBINIRAN ODDELEK 535,00
RAZVOJNI ODDELEK 1.209,23

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
-  Vrtec Litija 2,36 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,41 EUR, dopoldanske malice (sa-

dne) 0,11 EUR, kosila 1,41 EUR in popoldanske malice 0,43 EUR). 
-  Vrtec Čebelica 2,10 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,50 EUR, dopoldanske malice 

(sadne) 0,24 EUR, kosila 0,93 EUR in popoldanske malice 0,43 EUR). 
-  Vrtec Polhek Polšnik 2,31 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,40 EUR, dopoldanske 

malice (sadne) 0,22 EUR, kosila 1,34 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR).

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta bo Občina Litija še naprej nudila staršem sub-
vencijo za  koriščenje rezervacije v primeru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi bolezni med 
letom ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega do največ dveh mesecev. V pri-
meru uveljavljanja rezervacij znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža 
neporabljenih živil 50 % od njihovega plačila.

SKLEP O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE  
V OBČINI LITIJA

Občina Litija na podlagi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini in na podlagi Sklepa 
o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija izplačuje staršem – upravičencem (materi 
ali očetu), ki morata biti oziroma vsaj eden od njiju mora biti državljan RS in imeti prijavljeno 
stalno prebivališče v Občini Litija najmanj eno leto pred rojstvom otroka, za vsakega novorojen-
ega otroka s slovenskim državljanstvom in prijavljenim stalnim prebivališčem na območju Občine 
Litija enkratno denarno pomoč v višini, kot jo določa sklep. 
Višina sredstev je bila s sklepom povišana na 200 EUR na otroka.

OBČINA LITIJA SUBVENCIONIRA STORITEV  
OSKRBE NA DALJAVO 

Gre za storitev E-oskrbe, ki predstavlja socialni servis celodnevne povezave prek osebne-
ga telefonskega alarma, oziroma pomoči na daljavo. Namenjena je vsem, ki potrebujejo 
podporo pri samostojnem bivanju v domačem okolju: starejšim, invalidom in bolnikom s 
kroničnimi ali težjimi boleznimi.
E-oskrba uporabnikom omogoča: 
-  varnost 24 ur na dan, kar pomeni, da se jim bodo kadarkoli javili na klic in jim pomagali, 
-  klic v center za pomoč na daljavo v primeru zdravstvenih težav, 
-  če zaradi padca ne morejo poklicati, pokliče naprava samodejno namesto njih, 
- opozorilo pred dimom (požarom), 
- opozorilo pred izlivi vode.

Storitev vključuje: 
- najem opreme, 
-  SIM kartico, ki omogoča klice, asistenco 24 ur na dan, 
-  obvestilo svojcem s sporočilom na mobilnem telefonu, 
- vzdrževanje opreme, 
- tehnično pomoč.

Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba v občini Litija so tisti občani: 
-  ki imajo na področju prijavljeno stalno prebivališče oziroma dovoljenje za stalno bivanje, 
-  ki so stari 70 let in več ali so invalidne ali kronično bolne osebe, 
- osebe, ki bivajo same, 
-  osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna.
Pomoč oziroma subvencija občine se bo upravičencu dodelila na podlagi vloge in izjave stranke, 
za vsako tekoče leto posebej. Višina pomoči oziroma subvencije znaša 10 EUR mesečno. 

SUBVENCIONIRANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK  
V OBČINI LITIJA ZA OTROKE, KI NISO DOBILI VRTCA 

Na podlagi veljavnega Pravilnika o subvencioniranem varstvu otrok v Občini Litija, so do 
subvencioniranja upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, 
če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
-  da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija, 
- da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
-  da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uveljavlja 

subvencija,
-  da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litije  v rednem 

razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. 
tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi  prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine 
Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano 
obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,

-  da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta,
-  da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega 

otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev 
oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebivališča se po tem 
pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o dejanskem varstvu otrok. Starši, 
ki za svojega otroka dejansko plačujejo »zasebno« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih 
otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev prejeli 100 EUR 
mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo 
ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa bodo prejeli 50 EUR mesečne 
subvencije. 
Upravičenci bodo pravico do subvencije uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni strani 
občine www.litija.si oziroma jo lahko dobijo na Občini Litija, Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo po-
trebno priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o 
zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, 
da imata starša status dijaka oziroma študenta. K vlogi je potrebno predložiti tudi ustrezno po-
godbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto in sicer od naslednjega meseca dalje, 
ko bodo oddali popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v zvezi s subvencijo se 
upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, občinska uprava tel. 01/8963-438 - Karmen Merela.

POROČILO O SPREMLJANJU SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE 
USTREZNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2022

na sistemih oskrbe s pitno vodo na območju občine Litija,  
ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o.

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) zago-
tavlja nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode v okviru notranjega nadzo-
ra na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja. Notranji nadzor je vzpostavljen 
na osnovah HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tve-
ganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih 
ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah – KKT in 
kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Sestavni del HACCP 
načrta je tudi Program odvzema vzorcev pitne vode.
Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo za zdravje zagotavlja spremljanje pitne vode – monito-
ring, s katerim se preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/04, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi), 
zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec 
monitoringa v letu 2022 je bil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec pa Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je 
prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne vode. Storitev odvzema vzorcev pitne vode in nadaljnje 
preiskave, v okviru notranjega nadzora, je v letu 2022 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo.
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi, ocenjujemo na podlagi 
opravljenih terenskih pregledov in meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih pre-
skušanj odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. Navadno velja, da je 
oskrba s pitno vodo v večjih oskrbovalnih sistemih varnejša, kot v manjših oskrbovalnih sistemih. 
V splošnem ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2022 na vseh sistemih javne oskrbe 
s pitno vodo v upravljanju javnega podjetja varna. Notranji nadzor je zagotavljal pravočasno od-
krivanje pomanjkljivosti in uspešno odpravo vzrokov za neskladja. Osnovni pogoj za varno oskrbo 
s pitno vodo so objekti, ki so sanitarno tehnično ustrezni. Priprava vode pred distribucijo se lahko 
uvede, ko se izčrpa vse ostale možnosti in v kolikor ne razpolagamo z zajetjem, ki omogoča zajem 
pitne vode, ki je skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. Večina vodnih virov žal več ne zagotavl-
ja skladne pitne vode in posledično se, razen na enem vodovodnem sistemu v upravljanju KSP 
Litija d.o.o., izvaja dezinfekcija pitne vode pred distribucijo. Odprava tehničnih pomanjkljivosti, 
ki bi zagotavljale še večjo varnost oskrbe s pitno vodo, se izvaja postopno v soglasju z lastnikom 
vodovodnih sistemov torej Občino Litija.
Poročilo o številu vseh odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora in monitoringa ter 
rezultate o skladnosti in neskladnosti s Pravilnikom o pitni vodi na preiskane parametre za posa-
mezne sisteme za oskrbo s pitno vodo je podano v tabeli, graf pa prikazuje skupno število vzorcev 
odvzetih na mikrobiološka preskušanja. Neskladnost se v vseh primerih nanaša na indikatorske 
parametre, ki ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje uporabnikov.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE v letu 2022;
Notranji nadzor in Monitoring Upravljavec: KSP Litija d.o.o., območje občine Litija

Vodovodni  
sistem -  

Oskrbo valno  
območje 

 Distri- 
bucija  
vode:  
m3/
dan 

Število 
uporab- 
nikov

Dezin- 
fekcija

Vrsta  
nadzora

Mikro biološka preskuša nja:  
število vzorcev

Kemijska 
preskuša-
nja: število 

vzorcev

Vsi Ne- 
skladni

 Neskladni 
parame- 

ter

Ukrep za 
odpravo 

neskladja
Vsi

Ne-
sklad-

ni

1
LITIJA-  
ŠMARTNO-  
GOLIŠČE

1.281 9.350 plinski  
klor

Notranji 27 2 Kol.b.
Čiščenje 
internega 
omrežja 

1 0

Monitoring 7 0 - 1 0

2 KRESNICE – 
Kresniški vrh 81 980 NaOCl

Notranji 8 0 1 0
Monitoring 4 0 1 0

3 MALA GOBA 13 71 NaOCl 
Notranji 3 0 1 0

Monitoring 2 0 0 0

4 KONJŠICA 16 160 NaOCl 
Notranji 3 0 1 0

Monitoring 2 0 0 0

5 VAČE 77 385 NaOCl 
Notranji 7 0 1 0

Monitoring 4 0 1 0

6 SLIVNA 14 132 NaOCl
Notranji 1 0 1 0

Monitoring 0 0 0 0

7 ČATEŠKA  
GORA 12 82 ni do-

ziranja

Notranji 4 0 - 1 0

Monitoring 2 1 Kol.b. Izpiranje 
omrežja 0 0

8 RIBČE- HOTIČ 122 960 UV  
+ NaOCl

Notranji 9 2 Število 
kolonij

Servis 
klo rirne 
naprave

1 0

Monitoring 4 0 1 0

9 GABROVKA  
-TIHABOJ 80 650 NaOCl

Notranji 9 0 1 0
Monitoring 4 0 1 0

10 VODICE  
(Litija) 10 58 NaOCl 

Notranji 3 0 1 0
Monitoring 2 0 0 0

Legenda: NaOCl – natrijev hipoklorit, Kol.b. – koliformne bakterije 

Na vodovodnem sistemu Litija-Šmartno-Golišče je, v okviru notranjega nadzora v oktobru od-
vzeti vzorec pitne vode, pri enem uporabniku, izkazoval mikrobiološko neskladnost zaradi prisot-
nosti koliformnih bakterij (13 CFU/100 ml). Sočasno so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode. Ker so bili 

3 vzorci skladni je bilo ocen-
jeno, da je vzrok neskladja 
v hišnem vodovodnem sis-
temu. Upravljavec je nemu-
doma obvestil uporabnika o 
neskladju in uvedbi ukrepov 
za odpravo vzroka neskladja. 
Po izpiranju hišnega vodo-
vodnega omrežja je bilo izve-
deno kontrolno vzorčenje in 
odvzeti vzorec pitne vode je 
izkazoval skladnost na vse 
preiskane parametre. Drugi 

neskladni vzorec pa je bil odvzet na dotoku v vodohran Sitarjevec pred dezinfekcijo.
Na vodovodnem sistemu Čateška gora je bilo ugotovljeno neskladje na koliformne bakterije (76 
CFU/100ml) v vzorcu odvzetem v okviru monitoringa. Upravljavec je izvedel dezinfekcijo in izpi-
ranje omrežja na hidrantih. Rezultati ponovno odvzetih vzorcev pitne vode, so glede na preskuša-
ne parametre, izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
Na vodovodnem sistemu Ribče – Hotič sta dva odvzeta vzorca pitne vode izkazovala neskladnost 
na število kolonij pri 22 in 37°C. Po izrednem servisu klorirne naprave in vzpostavitvi koncentraci-
je prostega klora na omrežju v mejah med 0,10 in 0,30 mg/l je bilo izvedeno kontrolno vzorčenje. 
Odvzeti vzorci pitne vode so izkazovali skladnost na preiskane parametre.

KSP Litija d.o.o.
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NA SREČANJU PARTNERJEV PROJEKTA  
»DIGITAL GENERATIONS« V KAMNIKU RAZPRAVLJALI O 
SPODBUJANJU DIGITALNE KREATIVNOSTI STAREJŠIH

Razvojni center Srca Slovenije je kot vodja projekta »Digital Generations«, 
skupaj z Občino Kamnik, od 22. do 23. februarja gostil prvo srečanje partner-
jev v živo. Projekt spodbuja digitalno ustvarjalnost starejših, vstopili pa 
smo že v najpomembnejši del aktivnosti, v katerem pripravljamo program 
treninga za mlade iz Slovenije, Španije, Grčije, Francije in Bolgarije ki bo 
potekal marca v Atenah. Tudi v Srcu Slovenije bodo mladi izobraževali sta-
rejše od 65 let, kako uporabljati različna digitalna orodja ter jih spodbu-
jali k ustvarjalnosti na spletu.

Tekom izvajanja projekta smo že izvedli raziskavo o vplivih socialne izolacije na starej-
še, identificirali njihove ustvarjalne potrebe ter izmerili njihovo raven znanja digitalnih 
veščin. Pripravili smo tudi nabor dobrih praks, ki spodbujajo ustvarjalnost preko digitalnih 
orodij. Na podlagi rezultatov smo zbrali tista digitalna orodja, ki so uporabna za ustvarjalno 
izražanje. Vsi rezultati so navdih za pripravo treninga in mentorstva za mlade, ki bodo v 
lokalnih okoljih usposabljali starejše.
Cilj srečanja partnerjev v Kamniku je bil pregled in nadgradnja modulov izobraževanja za us-
pešno izvedbo treninga za mlade, ki se bo odvijal od 14. do 16. marca v Atenah. Mladi (od 18 
do 30 let) se bodo usposobili za delo s starejšimi in se opolnomočili s potrebnimi znanji 
za izvedbo izobraževanj, znotraj katerih bodo starejši izboljšali svojo ustvarjalnost, lažje se 
bodo izražali, delili svoje znanje in komunicirali z ostalimi preko digitalnih orodij. Starejšim 
od 65 let bomo pomagali tako pri prvih korakih uporabe pametnega telefona (spoznavanje s 
telefonom, uporaba aplikacij za komuniciranje, fotografiranje) kot tudi pri njegovi bolj napredni 
uporabi (kreiranje video vsebin, urejanje fotografij, ustvarjanje kreativnih vsebin, uporaba so-
cialnih omrežij itd.). Predstavljen je bil tudi okvirni program mentorstva za mlade, ki se bo 
izvedel konec septembra 2023 v Španiji.
Izobraževanja za starejše bodo v Srcu Slovenije potekala predvidoma v septembru in novembru 
2023, povezali pa se bomo z Domovi starejših občanov, Društvi upokojencev, Točkami 
za starejše in Zavodom Oreli. Treninga za mlade se bodo udeležile štiri predstavnice / pro-
stovoljke Regionalnega centra NVO, Mladinskega centra Kotlovnica Kamnik, Zavoda Oreli in 
Razvojnega centra Srca Slovenije.
V Srcu Slovenije bomo izvedli tudi dva večja dogodka za ciljno skupino in splošno javnost,  
kjer bomo predstavili rezultate projekta, ozaveščali o pomembnosti uporabe digitalnih tehno-
logij pri komuniciranju starejših in spodbujanju njihove ustvarjalnosti. Spremljajte naše pri-
hodnje aktivnosti, dogodke, izobraževanja in rezultate preko naše spletne strani projekta  
(https://digitalgenerationsproject.eu/), ki je sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. V kolikor 
želite sodelovati kot mlada oseba ali starejši, nas kontaktirajte na anita.molka@razvoj.si.
  Avtorica: Anita MOLKA

INTENZIVNO DELO NA PROJEKTU RE-CONNECT PRIPELJALO 
DO NOVEGA DIGITALNEGA SREDIŠČA NAMENJENEGA 

RAZVOJU KOMPETENC TURISTIČNEGA KADRA 

Smo družinsko podjetje, ki se že preko 40 let ukvarja z mizarjenjem. 
Podjetje Mizarstvo Otmar, Tatjana Mušič s.p. je dobilo ime po očetu Otmarju, ki je leta 1981 začel 
mizariti v kletnih prostorih družinske hiše. Leta 1993 je svojo mizarsko dejavnost preselil v novo 
delavnico s skladišči. Po 30. letih podjetništva se je oče upokojil in leta 2011 sva z možem prevzela 
podjetje.
Naša glavna dejavnost je izdelovanje notranjega pohištva za poslovne in prodajne prostore. V Slo-
veniji izstopamo kot proizvajalec lekarniškega pohištva. Poleg tega izdelujemo opremo za pisarne, 
banke, šole, vrtce, gostinske lokale, hotele kot tudi opremo hiš in stanovanj. 
Sodelujemo z več arhitekti in notranjimi oblikovalci. Z njihovim sodelovanjem opremimo dom pov-
sem po željah naročnika. Vsak kos pohištva je namreč izdelan po 
meri in je unikaten tako po dimenzijah, kot stilu in obdelavi. 
Po naročilu izdelujemo moderno, klasično ali masivno pohištvo, od 
kuhinj, jedilnic, dnevnih sob, spalnic do kopalnic in notranjih vrat. 
Smo imetnik FSC certifikata, kar pomeni, da uporabljamo FSC cer-
tificirane materiale, kar zagotavlja uporabo lesa kontrolirane sečnje.
V podjetju sledimo trendom, vedno višjim standardom in potrebam 
sodobnega človeka. Razvoju sledimo z uporabo novih materialov pri-
znanih proizvajalcev in dobaviteljev. Na drugi strani pa ti materiali 
zahtevajo vedno boljšo tehnologijo obdelave. 
Naša proizvodnja je opremljena s sodobnimi računalniško vodenimi 
stroji, uvajamo QR kode v proizvodnji, računalniško načrtovanje in 
spremljanje proizvodnje, s čimer dvigujemo kvaliteto, produktivnost 
in nadzor nad proizvodnjo. 
Imamo lastno sušilnico lesa, kot tudi lakir-
nico. To nam omogoča, da smo pri izdelavi 
pohištva neodvisni od zunanjih podizvajal-
cev, lažje kontroliramo čas in kvaliteto iz-
delave pohištva. 
Vseskozi rastemo po obsegu proizvodnje 
in številu zaposlenih. Tako so trenutni pro-
stori postali premajhni. V lanskem letu 
smo pričeli z izgradnjo novih proizvodnih 
prostorov. Del sredstev bo prispevala tudi 
Evropska unija, saj smo bili uspešni na 
razpisu za spodbujanje večje predelave  
lesa.
Podjetje trenutno sestavlja 10 redno zapo-
slenih sodelavcev, vsako leto se nam pri-
druži še kakšen dijak ali študent, ki mora 
opraviti obvezno prakso. 
Najina starejša sinova že obiskujeta Bio-
tehniško fakulteto, Oddelek za lesarstvo v 
Ljubljani. Tudi najmlajši sin bo šel po naših 
stopinjah in prav tako šolanje v jeseni na-
daljeval na Srednji lesarski šoli v Ljubljani.
Vizija podjetja je zadovoljiti vedno zahtev-
nejšega kupca, ki se bo vedno znova vračal 
in širil dobro ime. To pa je možno zgolj z 
nenehnim vlaganjem v strokovni kader in 
tehnologijo. 

Tatjana MUŠIČ

VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVA GORIVA V PROMETU 
IN UMEŠČANJE SONČNIH IN VETRNIH ELEKTRARN V PROSTOR

Prometni sektor je eden največjih onesnaževalcev in povzročiteljev emisij toplo-
grednih plinov, hkrati pa promet prispeva znaten delež h končni rabi energije. V 
EU predstavljajo emisije iz prometa približno četrtino vseh emisij, v Sloveniji, eno 
tretjino. Evropski zeleni dogovor in zakonodajni sveženj, 'Pripravljeni na 55,' zah-
tevata odločno ukrepanje držav članic s ciljem zamejitve in zmanjšanja emisij iz 
prometnega sektorja oziroma s prehodom na podnebno nevtralnost do leta 2050.
V pripravi je Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju pre-

hoda na alternativna goriva v prometu. V predlog zakona je vključen cestni, zračni in pomorski 
promet, velja pa za tri vrste energentov, torej električno energijo, vodik in zemeljski plin. Predpis 
bo dal podlago za vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture 
za alternativna goriva v prometu. Mreža bo morala biti sposobna medsebojnega povezovanja, kar 
bo uporabnikom omogočalo, da lahko enotno uporabljajo različne polnilne postaje, ne glede na 
njihovo znamko, proizvajalca ali državo, v kateri se nahajajo. Mreža polnilnih postaj mora biti za 
lastnike električnih prevoznih sredstev varna, razpoložljiva, dostopna in preprosta za uporabo. Re-
šitve morajo zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih 
mest in nazadnje povečati delež vozil na alternativna goriva.
Evropska komisija v svojih analizah ugotavlja, da so ključne ovire za umeščanje naprav za proi-
zvodno elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) vseh držav članic praktično enake. Najprej so 
to dolgotrajni in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor, pri čemer naj bi se 
postavitev naprav na OVE prednostno spodbujala na umetnih površinah, kot so strehe, območja 
prometne infrastrukture, odlagališča odpadkov, industrijska območja, degradirana območja, ru-
dniki, umetna vodna telesa, umetna jezera in podobno. 
Predlog Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije je osredotočen predvsem na umeščanje fotonapetostnih t. j. sončnih elektrarn in vetr-
nih proizvodnih naprav. Zakon bo opredelil območja prednostnega umeščanja OVE ter določil ne-
katere posebnosti umeščanja na teh območjih, ki jih potrebno upoštevati pri prostorskem načrto-
vanju. Pod strogo določenimi pogoji bo urejena tudi umestitev teh naprav na nekaterih območjih, 
kjer obstaja neizkoriščen potencial in veljavni predpisi umeščanje preprečujejo. Z zakonom se 
uvaja in podrobneje ureja možnost dvojne ali večkratne rabe (npr. fotovoltaika na cestnih zemlji-
ščih, plavajoča fotovoltaika itd). Uzakonjena bo tudi obveza, da se te proizvodne naprave obvezno 
namesti pri novogradnjah, rekonstrukcijah parkirišč in stavb, ki so večje od 1000 m2, oziroma na 
vseh obstoječih objektih, ki presegajo površino 1700 m2. 
Z zakonom se zasleduje doseganje mednarodno zavezujočih ciljev Slovenije na področju OVE ter 
cilje podnebno nevtralne družbe. Ti cilji so opredeljeni v sprejetem Nacionalnem energetskem in 
podnebnem načrtu (NEPN). Slovenija se je zavezana doseči cilj vsaj 27 odstotkov OVE do leta 
2030. Ti cilji se bodo s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije še zviševali.
Vabim vas k sodelovanju. Lahko mi pišete, me pokličete ali po predhodni najavi, da zagotovim 
prisotnost obiščete v moji poslanski pisarni. Skupno bomo kot družba uspešnejši.

Franc PROPS, poslanec Državnega zbora, e naslov: franc.props@dz-rs.si, GSM +386 41 636 160
poslanska pisarna: Jerebova ulica 14, Litija, desno od vhoda.

Mizarstvo otMar  
Tatjana Mušič s.p.

S projektom RE-CON-
NECT bomo na Razvoj-
nem centru Srca Slo-
venije pospešili razvoj 
digitalnih in trajnost-
nih kompetenc turi-

stičnega osebja na od maknjenih turističnih 
destinacijah. S pristopom bolj zelenega, digi-
talnega in trajnostnega turizma ter s principi 
krožnega gospodarstva, bomo iskali rešitve, ki 
bodo spodbujale gospodarski potencial na 
podeželju in razvoj konkurenčnega turizma. 
V zadnjem letu nas je intenzivno delo na pro-
jektu RE-CONNECT pripeljalo do razvoja digi-
talnega središča, ki je namenjeno lokalnemu 
turističnemu osebju. Platforma že deluje, ven-
dar še ni dostopna za širšo javnost. Pred urad-
nim lansiranjem digitalnega središča želimo vsi 
projektni partnerji poskrbeti, da bo le to čim 
bolj uporabno in prijazno za uporabnike.
Digitalno središče je namenjeno lokalnemu 
turističnemu osebju, ki bo v skupni mreži la-
hko delilo svoje izkušnje, izzive in najboljše 
delovne prakse.
Ponosni smo, da vam lahko predstavimo glav-
na orodja, ki jih bo vključevalo naše digitalno 
središče:
•  ORODJE ZA DELITEV IN IZMENJAVO IDEJ - 

Prostor za soustvarjanje in ocenjevanje vaših 
idej o različnih razvojnih izzivih s strokovn-
jaki (tematike: digitalizacija, ravnanje z od-
padki, gradbeništvo, energija, voda in razvoj 
privlačnosti turističnih destinacij);

•  INTERAKTIVNI FORUM O KROŽNEMU TUR-
IZMU - Orodje za izmenjavo mnenj in izkušenj 
s področja krožnega turizma s preostalimi 
uporabniki digitalnega središča;

•  SPLETNO ORODJE ZA OCENJEVANJE TRAJ-
NOSTNIH TURISTIČNIH PONUDB – Orodje, s 

katerim lahko vašo turistično ponudbo ocen-
ite s spletnim testom ter pridobite strokovne 
usmeritve za njeno izboljšanje;

•  PODPLATFORMA ZA INTERAKTIVNO SKU-
PINSKO DELO NA DALJAVO – Orodje, s 
katerim lahko ustvarite zasebne skupine in 
začnete s skupinskim delom preko spletnega 
orodja za vodenje projektov;

•  DRUŽBENO OMREŽJE – Orodje, s katerim la-
hko sledite in komunicirate z drugimi uporab-
niki, uporabljate javni »newsfeed«, delite svo-
je ideje, pošiljate zasebna sporočila članom 
ali komentirate objave;

•  TEMATSKE VSEBINE IN GRADIVO Z EVROP-
SKIMI DOBRIMI PRAKSAMI - Različni članki, 
gradiva ter izbrane dobre prakse za razis-
kovanje in razvoj kompetenc; 

•  IZOBRAŽEVALNO GRADIVO O KROŽNEMU 
TURIZMU - Brezplačni spletni 10-modularni 
tečaj za izobraževanje o krožnemu turizmu; 

•  VODNIK ZA SOUSTVARJANJE - Vodnik o tem, 
kako s soustvarjanjem pospešiti projekte, iz-
delke ali storitve krožnega turizma.

Temeljni elementi za uradni zagon digitalnega 
središča so postavljeni. V prihodnjih dneh 
bomo s projektnimi partnerji aktivno razvijali 
vsebine, ki bodo na voljo širši javnosti. Tre-
nutno urejamo še zadnje detajle, da bo vaša 
uporabniška izkušnja čim boljša ter da vam 
bo digitalno središče v čim večjo pomoč pri 
vašemu delu. Veselimo se prihodnjih mesecev, 
ko vas bomo povabili k vpisu in uporabi RE-
CONNECT digitalnega središča. 

Avtorica članka: Tina PREGEL,  
Razvojni center Srca Slovenije
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KONCERT: ADI SMOLAR 
– PETEK, 14. april

Na naš oder v aprilu 
prihaja znani slovenski 
kantavtor Adi Smolar, 
ki je v svoji glasbeni 
karieri prejel številne 
nagrade tako s strani 

poslušalcev kot strokovne javnosti. Na svoj kri-
tičen, razmišljujoč, vendar zelo hudomušen na-
čin vam bo predstavil svoje skoraj ponarodele 

pesmi. V eni iz-
med svojih pe-
smi pravi: »Se 
počasi daleč 
pride, se prav 
počasi spletejo 
vezi, dokler mi 
sonce ne zaide, 
iskal poti bom 
do ljudi!« Tako 
nam preprosto 
opiše pot, ki jo 
je prehodil od 
leta 1981, ko 

je imel svoj prvi samostojni koncert, pa vse do 
danes. Vljudno vabljeni na nepozaben koncer-
tni večer, 14. aprila ob 19.30 v Kulturnem 
centru Litija. Vstopnice bodo na voljo od 27. 
marca naprej preko Eventima ter na blagajni 
Kulturnega centra. 

OTROŠKA MATINEJA V APRILU 
– ZAJČEK SLADKO IN ZDRAVA 

PREHRANA 
V soboto, 15. aprila, ob 10. 
uri, si bomo na otroški ma-
tineji ogledali predstavo 
ZAJČEK SLADKO IN ZDRAVA 
PREHRANA, ki jo bo izvedlo 
gledališče Enostavno prija-
telji. 

Posebnosti predstave: Zajček Sladko čara 
sladkarije, mama Zajklja pa eko – bio čarov-
nije.

PETEK, 31. MAREC - MOJKINO – Program bo 
objavljen na naših spletnih straneh.

RAZSTAVA LIKOV-
NIH DEL LITIJSKE 
ILUSTRATORKE 
SARAJE CESARINI 
– DEVET SESTER 
– 15. APRIL 
V aprilu bomo v 

galeriji Kulturnega centra otvorili razstavo li-
kovnih del litijske ilustratorke Saraje Cesarini, 
z naslovom Devet sester. Saraja je vseskozi 
močno vpeta v našo lokalno skupnost. Odra-
ščanje med barvitimi hribi se že od otroštva 
povezuje z nje-
nimi zgodbami 
in sanjami ter 
se prepleta in 
odraža v njenih 
likovnih delih. 
Za prihajajočo 
serijo ilustracij 
je našla navdih 
v folklori. Devet 
naključnih be-
sed je upodobi-

la kot personifikacijo in med njimi spletla vezi. 
Na otvoritvi razstave bo za glasbeno spremlja-
vo poskrbela skupina Noreia, s katero je Saraja 
kot ilustratorka že večkrat sodelovala. 
Vljudno vabljeni na otvoritev razstave, v  
soboto, 15. aprila ob 18. uri. 

STRAST, DOJENČEK IN 
ROMPOMPOM – VID VALIČ –  

PETEK 21. APRIL - 19.30
V petek, 21. aprila s svojo avtorsko predstavo 
v Litijo prihaja Vid Valič! »Strast, dojenček 
in rompompom« je komedija, ob kateri 
se boste vsi spomnili na lepe trenutke iz 
otroštva, starševstva (tudi, če še niste starši), 
obdobja korone in seksa pred, med in po no-
sečnosti. Lepo vabljeni. 

Cena vstopnice je 16€, na dan dogodka 19€. 
Prodajna mesta www.vidvalic.si, spletna proda-
ja mojekarte.si, Petrol, trafike 3DVA in ostala 
prodajna mesta Mojihkart.

POMLAD V MESTNEM  
MUZEJU LITIJA

Ogled razstave 
MATEJA STERNE-
NA v Narodni ga-
leriji v Ljubljani
V torek, 28. 3., se 
bomo z Društvom 
univerza za tretje 

življenjsko obdobje Litija in Šmartno zvlakom 
odpeljali na ogled razstave Mateja Sternena v 
Narodno galerijo. Odhod iz Litije z vlakom bo 
ob 8.30, ogled razstave je ob 10. uri.
Matej Sternen sodi med najbolj znane sloven-
ske slikarje. 
Če se nam želite pridružiti, pokličite na 070 
430 202 ali 051 438 236. Število je omejeno.

DELAVNICA PRED VELIKO NOČJO: 
PEKA PLETENIC

V muzeju se bomo lotili peke pletenic - boga-
tega, mehkega sladkega ali slanega kruha v 
obliki različnih kit. Zamesili in spletli jih bomo v 
četrtek, 30. 3. ob 18. uri. Obvezne so prijave 
na 070 430 202 ali mestnimuzej@zkms-litija.si. 
Mesta so omejena. 

SPOMLADANSKA EKSKURZIJA  
V NOVO MESTO - Z VLAKOM

V četrtek, 20.4., skupaj z Društvom univerza 
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno 
organiziramo ekskurzijo v mesto ob čudoviti 
Krki. Odhod iz Litije z vlakom je ob 8.00 uri, po-
vratek okoli 17.30. Ogledali si bomo mesto ob 
dolenjski rečni lepotici in šli na odlično kosilo. 
Če bo čas dopuščal, je možen tudi ogled mesta 
z zvonika cerkve Sv. Nikolaja. Cena: 5€/osebo.
Več informacij in prijave na: 070 430 202 (Tina 
Šuštaršič) ali 051 438 236 (Milena Dimec)

NAŠI TROBENTAČI ODLIČNI NA TEMSIG 2023!
Na 52. tekmovanju mladih glasbenikov Republike 
Slovenije TEMSIG, sta se ta vikend (4. marec in 5. 
marec 2023) v Cerknici udeležila naša trobentar-
ja Izak Petrač in Jaša Končar, učenca prof. Blaža  
Avbarja.
Kljub hudi konkurenci sta dosegla izjemen uspeh!

Za enega izmed naših najmlajših trobentarjev Izaka Petrača, je bilo to prvo tekmovanje, a je vse-
eno dosegel izjemen uspeh v kategoriji 1. a in sicer srebrno plaketo (94 točk). Ob klavirju ga je 
spremljal prof. Tomaž Petrač.
Jaša Končar pa je v kategoriji 1. c osvojil odlično zlato plaketo (95,67 točk). Ob klavirju ga je 
spremljal prof. Tilen Bajec. 

KNJIŽNICA LITIJA

Dan žena z LILO
Že tradicionalno se v Knjižnici 
Šmartno srečamo s člani KUD 
LILA, ki pripravijo razstavo in 
pesniški recital. Tokrat so člani 
ustvarjali v tehniki akvarel, pod 

vodstvom mentorja Romana Kovačiča. Člani 
sekcije LILA piše so brali svoje pesmi in tekste. 

V programu so sodelovali učenci Glasbene šole 
Litija in Šmartno. Z rožico je vsem prisotnim 
ženskam dan polepšal JSKD, OI Litija. Razstava 
bo v šmarski galeriji na ogled ves mesec. 

Maksim Gaspari Maksim Gaspari,  
iz naroda za narod

V Knjižnici Šmartno se bomo v četrtek, 13. 
4. ob 19. uri srečali z avtorjem monografije 
o Maksimu Gaspariju Robertom Kužnikom, ki 
bo pripravil predavanje in razstavo reprodukcij 
slikarjevih del. Maksim Gaspari, slovenski sli-
kar, se je rodil 26. januarja 1883, umrl pa 14. 
11. 1980.Za svoje delo je leta 1953 prejel Pre-
šernovo nagrado. Ilustriral je knjigo Slovenske 
narodne pravljice. Od leta 1972 je bil stalni 
član SAZU. Letos zaznamujemo 140-letnico 
njegovega rojstva, zaslužen je za ohranitev slo-
venske nacionalne dediščine.

Kako so rože prišle na svet, 
pripovedovalski večer  

ob zaključku Srčnega bralca
Ob zaključku bralne značke za odrasle in med-
narodnem dnevu knjig, bomo v Knjižnici Litija 
pripravili pripovedovalski večer z avtoricama 
knjige Kako so rože prišle na svet? Breda Pod-
brežnik Vukmir in Klarisa Jovanović sta napisali 
zbirko pravljic, povedk, bajk in legend Kako so 

rože prišle na svet: pravljice o rožah z vsega 
sveta. Kljub temu, da se izbor ozira po vsem 
svetu, je njegovo središče v resnici v sloven-
skem prostoru. Dogodek bo v sredo, 19. 4. ob 
19. uri, v Knjižnici Litija. 

Andersenov teden –  
pripovedujmo si pravljice!

V tednu od 3. do 7. 4. se bomo spominjali ve-
likega danskega pravljičarja. Ure pravljic bodo 
posvečene ustvarjalnosti in življenju Hansa 
Christiana Andersena. Rodil se je v družini rev-
nih, a izjemno ljubečih staršev, ki sta imela po-
sluh za nežnega in zamišljenega dečka. Izdal je 
več kot 70 knjig za odrasle in otroke, svetovno 
slavo pa si je že zgodaj pridobil prav s pravlji-
cami. Napisal jih je več kot 150, med njegovimi 
najbolj priljubljenimi pa so: Grdi raček, Kraljič-
na na zrnu graha, Vžigalnik, Bedak Jurček, Pal-
čica, Snežna kraljica, Mala morska deklica …

Delavnica zasaditve  
z Loreto Vlahović

Univ. dipl. inž. agr. je priznana strokovnjakinja 
za cvetje, tako bo pripravila praktično delavni-
co zasaditve zunanjih korit pred Knjižnico Litija, 
v ponedeljek, 17. 4. ob 17. uri. 

Zanimiva znanost  
z Ireno Tomažin

Na predvečer dneva žena smo v litijski knjižnici 
spoznali izjemno ustvarjalnost Irene Tomažin, 
šivilje in krojačice v Mladinskem gledališču 
Ljubljana. Izdeluje oz. ustvarja »sanjske« in zelo 
posebne kostume za gledališke in filmske igral-
ke. Radovednost obiskovalcev je z veseljem 

potešila in nam odstrla zakulisje ustvarjanja in 
predvsem čudovit poklic, ki ga opravlja. 

 Aleksandra MAVRETIČ

GIMNAZIJA LITIJA

INFORMATIVNI DAN
V petek, 17. 2., in so-
boto, 18. 2., smo na 
šoli pripravili informa-
tivna dneva za bodoče 
dijake. Po dveh letih, 
ko je predstavitev po-

tekala na daljavo, smo le-to letos spet 
lahko izvedli »v živo«. Z obiskom smo 
bili več kot zadovoljni, saj smo šolsko 
predavalnico napolnili kar trikrat. Vseh 
obiskovalcev je bilo več kot 270, od 
tega kar 130 učencev. Seznanili smo 
jih z življenjem in delom na šoli, pred-
stavili predmetnik šole, obvezne izbirne 
vsebine, ekskurzije in podali osnovne informacije o vpisnem postopku. 

Učenci so si lahko ogledali tudi predstavitve posameznih predmetnih področji. Rok, do katerega 
morajo devetošolci oddati prijave, je 3. 4. 2023.
  Maja DENIŠA

OPRAVIČILO IN POJASNILO
V februarski številki občana v rubriki pisma bralcev z naslovom ZDRUŽENJE BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB je bilo napisano da nisem omenil tudi požiga Manožnikove doma-
čije, za kar se iskreno opravičujem.
Bi pa pojasnil, da sem vsebino članka, ki je bil napisan v decembru »Spomin na žrtve 
zločina v Goliščah« vzel povzetek iz knjige Eve Kovič POGLED NAZAJ v kateri opisuje 

GORELE SO HIŠE IN LJUDJE in iz govora Jožeta Godca iz leta 2011 objavljenega v OBČANU. Članek 
sem napisal z namenom, da občane spomni na ta dogodek, ki se je zgodil 29. in 30. novembra 
1944 v teh krajih.
S spoštovanjem. Bojan CIMERMAN

Tomaž Petrač in Izak PetračTilen Bajec in Jaša Končar

Iskreno čestitamo Izaku, Jaši, njunima korepetitorjema in predvsem njunemu učitelju prof. Blažu 
Avbarju! 

Ravnateljica Brigita ŠULER, prof. 
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

1. MESTO V ČETRTFINALU DRŽAVNEGA TEKMOVANJA  
ZA ROKOMETAŠICE OSNOVNE ŠOLE LITIJA

V organizaciji OŠ Ig je v ponedeljek, 27. 2. 2023,  potekalo četrtfinale državne-
ga  tekmovanja v rokometu za dekleta. Na tekmovanju sta sodelovali OŠ Ig in 
OŠ Litija. OŠ Grm Novo 
mesto je odpovedala so-
delovanje zaradi bolezni 

v ekipi. Tako je bila odigrana samo tekma 
med OŠ Litija in OŠ Ig. Učenke iz Litije so 
srečanje odlično začele in so hitro pove-
dle za pet golov ter do konca polčasa raz-
liko povečale na 14 : 7. V drugem polčasu 
so skoraj do konca vzdrževale prednost 
petih golov. V sami končnici pa so do-
mačinkam dovolile, da so se približale na 
dva gola zaostanka. Tekma se je končala 
z rezultatom 23 : 21 za Litijo. Z zmago so 
učenke OŠ Litija osvojile prvo mesto in se uvrstile v polfinale državnega tekmovanja.
OŠ Litija so zastopale:, Nataša Branković, Liana Vuković, Ajla Mehulić, Lana Ana Novaković, Maja 
Zenković, Ela Penik, Rebeka Hrovat, Alina Ilić Čeliković in Anita Novaković.  Karmen Špan

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ZA ŠESTOŠOLCE
Teden od 20. do 24. februarja 2023 je bil za šestošolce OŠ Litija še posebej zanimiv in poln doži-
vetij. Preživeli so ga namreč  v zimski šoli v naravi, ki se je odvijala v CŠOD Bohinj in na smučišču 
Vogel. Prvi dan je minil v duhu priprav na smučanje, ki jih je čakalo naslednje jutro. Kot odgovorni 
(bodoči) smučarji, so se podučili o varnosti na smučišču, za piko na i pa so se zvečer podali še na 
nočni sprehod z lučkami. V torek so učenci prvič spoznali s soncem obsijano smučišče na Voglu. 
Še posebej zanimiva izkušnja zanje je bila vožnja z nihalko do smučišča. Učenci so nato v več 
skupinah usvajali oziroma nadgrajevali smučarsko znanje. Popoldanske aktivnosti so vključevale 
tek na smučeh, pohod ob jezeru in krpljanje. Vsak razred se je do konca tedna tako preizkusil v 
vsaki od teh aktivnosti. Večeri pa so minili v znamenju družabnih aktivnosti, priprave in izvedbe 
zabavnega programa, kjer so se učenci predstavili s kratko točko, ter učenju cirkuških trikov. 

Zadnji dan jih je na smučišču pričakala gosta megla in rahel dež, vendar jih vreme ni vrglo s tira, 
zato so si hitro pripeli smuči in si pričarali še eno zanimivo in uspešno smučarsko dopoldne. Po 
kosilu so bila podeljena še priznanja za najlepše urejeni sobi, nato pa so se odpravili proti domu. 
Vsi so se strinjali, da so preživeli lep, zabaven, poučen in uspešen teden v CŠOD Bohinj.

Tanja TERAŽ Železnik

TIM IN SAŠ IZ OSNOVNE ŠOLE LITIJA  
V ODDAJI MALI ŠEF

Saš Slokan Topolinjak in Tim Ribič Koražija, šestošolca iz Osnovne šole 
Litija, sta se oktobra prijavila na avdicijo za tekmovanje v oddaji Mali šef 
Slovenije. V vseh izzivih sta se izvrstno odrezala in se uvrstila med osem 
najboljših tekmovalnih parov, ki pred kamero kuhajo, sekljajo, mešajo, 
pečejo, kreirajo in predstavljajo svoje dobrote trem strogim ocenjeval-
cem. 
Oba v zadnjih mesecih ogromno časa preživita v kuhinji in se zavzeto uči-
ta novih postopkov in tehnik priprave hrane. Fanta pravita, da bo letošnja 
sezona še posebej napeta in polna zanimivih kuharskih dogodivščin, zato 
lepo vabljeni k navijanju in ogledu oddaj, ki so na sporedu vsako nedeljo 
ob 18.10.  Maja Klopčič

DOGODKI NA PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Na pustni torek so se učen-
ci in učitelji OŠ Litija in 
Podružnice s prilagojenim 
programom našemili v pust-
ne maske. Učenci so postali 

kavboji in indijanci, miške, metuljčki, jež-
ki, klovni… Naši mlajši učenci so se ude-
ležili povorke z maskotama Litka in Tačka, 
starejši učenci pa so si ogledali pusto-
vanje na tribuni v Športni dvorani Litija. V 
lepo okrašeni dvorani so si ogledali trike 
klovna Sama Sebastjana in plesali z ani-
matorko Aleksandro Košir, na koncu pa 
so se z največjim veseljem posladkali še s krofom. Pustne maske so se potrudile pregnati zimo in 
priklicati pomlad. Počakajmo in kmalu bomo videli, če so bili uspešni. Renata DIMNIK 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je v četrtek, 23.2.2023, po-
novno organizirala stekloslikarsko kolonijo, ki je potekala v prostorih njihove 
šole. Kolonije sta se poleg učenk Osnovne šole Litija, udeležili tudi učenki 
Podružnice s prilagojenim programom in sicer Amina Ljubjankić in Eva Po-
nebšek. Slikali sta na ravno steklo, svojo ustvarjalnost pa sta preizkusili tudi v 
krašenju dekorativnih steklenih predmetov. Nastali so čudoviti izdelki.

Tudi v letošnjem letu so v mesecu februarju 2023 učenci OŠ Litija in Podruž-
nice s prilagojenim programom, na prošnjo Turistično informacijskega centra 
v Litiji, pripravili dekorativne izdelke za ureditev njihove izložbe. Izdelke na 

temo »Pust« so učenci pod vodstvom mentorjev S. Rihter, P. Baš Jere, Š. Komatar, P. Prosen in 
B. Klanšek, ustvarili v času pouka likovne umetnosti, delovne vzgoje in v oddelkih podaljšanega 
bivanja. Za postavitev in ureditev izložbe sta poskrbela M. Bizilj in B. Klanšek.  Barbara KLANŠEK

V sredo, 22.2.2023 so se učenci PPVi z mentorjem Igorjem Mihailovićem s kombijem odpravili 
na Vojsko, kjer je v organizaciji VDC Vrhnika – Idrija, potekal državni turnir Specialne olimpiade 
Slovenije v krpljanju. Našo šolo so zastopali Kevin Cvetko, Marcel Gorišek in Žiga Repovž. Vsi trije 
tekmovalci so tekmovali v kategoriji tek na 100m. Marcel je postal državni prvak, Žiga je osvojil 
5. mesto, Kevin je zaradi zdravstvenih težav po kvalifikacijah odstopil. Tekmovanje je bilo dobro 
organizirano in je potekalo brez težav. Igor MIHAILOVIć

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

EKSKURZIJA V LONDON
V četrtek, 23. 2. 2023, smo se devetošolci OŠ Gradec zjutraj neučakano odpravili 
v šolo. Bili smo z mislimi že v Londonu, ampak naši učitelji nam tudi takrat niso 
hoteli dati miru, saj smo zadnjo šolsko uro v šoli morali pisati še preizkus znanja iz 
angleščine. Potem smo se z avtobusom odpravili do letališča v Benetkah. V hotel 
v Londonu smo prišli okoli polnoči. Vsi smo bili utrujeni od potovanja, zato smo 

se hitro namestili v sobe in zaspali. Na našo srečo smo spali eno uro dlje zaradi časovne razlike. 
Zjutraj smo najprej pojedli zajtrk, potem pa se odpravili na podzemno železnico do Buckingham-
ske palače, kjer smo si ogledali menjavo straže. Sledil je sprehod po čudovitem parku, zasutem 
z rumenimi narcisami in s številnimi vrstami rac in labodov. Potem smo se sprehodili do West-
minster Palace in Abbey. Tam potekajo kronanja kraljev in kraljic že vrsto let. Nadaljevali smo do 
Big Bena. Ura je bila ravno 12, zato smo poslušali, kako bije. Potem smo se odpravili do Madame 
Tussauds, muzeja voščenih lutk, kjer smo se slikali z našimi najljubšimi zvezdami in mnogimi 
drugimi. Ko smo končali ogled, smo se sprehajali po Londonu in poslušali našega vodiča Roberta, 
ki nam je pripovedoval zgodbe o znamenitostih, ter končno prišli do London Eya. Razgled je bil 
prečudovit. Imeli smo srečo, saj je bilo ravno v času sončnega zahoda, ki je bil izjemen. Ogledali 
smo si še musical Levji kralj v West Endu. Scena in kostumi so nas vse presenetili, saj so bili res 
kreativno zamišljeni in lepo narejeni. Ko smo prišli nazaj v hotel, smo se še malo družili v sobah in 
potem okoli enih zaspali. 
Naslednji dan smo se naj-
prej odpravili do greenwi-
škega poldnevnika, potem 
pa smo imeli prosto dopol-
dne. V tem času smo se 
sprehajali po parku, preiz-
kusili »fish and chips« (ribo 
z ocvrtim krompirčkom) in 
si ogledovali različne trgo-
vine. Ko smo se znova zbra-
li, smo šli z ladjico po reki 
Temzi. Večino časa smo sedeli notri, se pogovarjali ob Starbucksu in skozi okno ogledovali stavbe, 
saj je zunaj pihalo. Na prosto smo šli samo, da smo fotografirali London Bridge, potem pa nazaj 
na toplo. Po vožnji smo vstopili v dvonadstropni avtobus. Vsi smo imeli željo sedeti v zgornjem 
nadstropju, ampak ker nas je bilo zelo veliko, so nekateri morali sedeti tudi spodaj. Izstopili smo 
blizu Britanskega muzeja, kjer smo si ogledovali čisto prave mumije in razstavo starega Egipta. Po 
ogledu smo šli do trga Covent Garden, kjer smo poslušali ulične umetnike, se smejali komikom in 
občudovali čarodeja iz Avstralije. Ko smo se ponovno zbrali, smo se posladkali z vodičevimi piško-
ti. Ob prihodu nazaj v hotel smo se nekateri odpravili še v hotelski fitnes, drugi pa so se vrnili v 
sobe in se družili. Ko smo prišli s fitnesa, smo v avli hotela igrali namizni hokej, potem pa šli spat. 
Nedeljsko jutro je bilo še bolj mrzlo kot pretekli dnevi. Oblekli smo se v debele puloverje in se od-
pravili na postajo King’s Cross, kjer smo si ogledali peron 9 in ¾. Sprehodili smo se še do elizabe-
tinskega gledališča The Globe, kjer je ustvarjal Shakespeare, in uprizarjali svoje različice Romea 
in Julije. Kasneje smo šli na Oxford Street. Tam smo imeli kar tri ure prostega časa za kosilo in 
nakupovanje. Potem pa smo se sprehodili čez kitajsko četrt in filmski trg. Ko smo se vrnili v hotel, 
smo se v dolgo v noč pogovarjali in zabavali, ker je bil to naš zadnji večer v Londonu in smo ga že-
leli izkoristiti. Izkušnje prejšnjih noči so nas naučile, da ne smemo biti preglasni, saj bodo potem 
učitelji jezni in slabe volje, zato smo bili kar previdni. Zjutraj smo si morali še pripraviti prtljago 
in izprazniti hotelsko sobo, potem pa smo se z avtobusom odpeljali do prirodoslovnega muzeja. 
Ogledali smo si najrazličnejše razstave, tudi dinozavre, in se potem utrujeni odpeljali naprej do 
letališča. Nazaj v Slovenijo smo prišli okoli osmih zvečer. Naši učitelji nam niso želeli dati še enega 
prostega dne, zato smo morali naslednji dan zjutraj nazaj v šolo. 
Naš izlet je bil poln poučnih informacij, druženja in zabave. Meni je bilo najbolj všeč, da sem spo-
znala sovrstnike v čisto drugačni luči, kot sem jih poznala prej. V Londonu smo ustvarili nova prija-
teljstva in predvsem nepozabne spomine. V imenu vseh, ki smo šli na ta izlet, bi se rada zahvalila 
turistični agenciji Twin in našemu izjemnemu vodiču Robertu Urekarju, da so nam vse zapisano 
omogočili. Seveda pa ne smem pozabiti naših učiteljev spremljevalcev: Tjaše Lemut Novak, Jane 
Isoski, Nike Koprivnikar in Luke Lavrina. Tudi njim najlepša hvala! Lara VODNIK Koncilja, 9. b

LIKOVNI NATEČAJ LIDICE
Mednarodni otroški likovni natečaj Lidice je eden izmed najve-
čjih na svetu, ki vsako leto poveže otroke z vsega sveta. Poteka 
v počastitev spomina na otroške žrtve iz češke vasice Lidice, 
umorjene med drugo svetovno vojno, in otroške žrtve vseh voj-
nih konfliktov. Vsako leto je razpisana drugačna tema natečaja. 
Tema 50. mednarodnega otroškega likovnega natečaja Lidice – 
50th International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice – je bila 
MUZEJ. Na natečaju sta v preteklem šolskem letu pod mentor-
stvom učiteljice Petre Prosen sodelovala naša mlada ustvarjalca 
Valentina Žarić in Leon Režek. Učenca sta bila med nagrajen-
ci iz približno 80 držav. 2. marca 2023 nas je na Podružnični 
osnovni šoli Jevnica obiskala predstavnica veleposlaništva Če-
ške republike v Ljubljani, ga. Katica Gale, ki je učencema pode-

lila priznanje, medaljo in druge nagrade. Učencema in mentorici čestitamo ter jim želimo veliko 
ustvarjalnega navdiha tudi v prihodnje! Maja LENART

EKIPA SMRKCI NA 33. DRŽAVNEM TEKMOVANJU  
MLADINA IN GORE BRONASTA

V Postojni je potekalo 33. državno tekmovanje Mladi-
na in gore. Udeležili sta se ga ekipi Gorske vever’ce in 
Smrkci. Ekipo Gorske vever’ce sestavljajo Rok, Sergej, 
Zoja in Štefan. Smrkci pa so Vida Lia, Ana Marija, Vita 
Viktorija, Eva in Gašper.
20 osnovnošolskih ekip se je pomerilo v znanju in vešči-
nah s področij planinskega delovanja. Znanje in veščine 
si učenci OŠ Gradec in člani Planinskega društva Litija 
pridobivajo na planinskih taborih, pri interesni dejav-
nosti, na družinskih izletih ter s pomočjo Planinskega 
vestnika in knjige Planinska šola. V finale tekmovanja se je uvrstila ekipa Smrkci, ki je v kvizu 
pokazala veliiiko znanja in dosegla odlično 3. mesto. Iskrene čestitke!
 Maja BREGAR

DRŽAVNO TEKMOVANJE GLASBENA OLIMPIJADA
Na 12. državnem tekmovanju Glasbena olimpijada, ki poteka v organizaciji Glasbene mladine Slo-
venije in Akademije za glasbo v Ljubljani, je OŠ Gradec zastopala devetošolka Zoja Rokavec, ki 

se je na državno raven uvrstila z najboljšim rezultatom na šolskem 
tekmovanju. Tekmovanje je obsežno, saj morajo učenci v treh delih 
tekmovanja izkazati tako teoretično znanje kot tudi izvajalske veščine 
in ustvarjalne zamisli. Zoja je napisala svojo lastno, avtorsko, skladbo 
Prebujanje pomladi za harmoniko in jo v prelepi dvorani palače Kazina 
tudi uspešno predstavila. Prav tako je odlično (dosegla je vse možne 
točke) opravila tudi pevski nastop v drugem delu tekmovanja ter pisni 
del tekmovanja. V skupnem seštevku je Zoja 4. marca 2023 dosegla 
najžlahtnejše - zlato - priznanje. Iskrene čestitke! Mentorica Ana TORI
peclassroom@yahoo.com 
Učilnica pobega spodbuja k uspešni komunikaciji, aktivnemu sodelo-
vanju ter ustvarjalnemu razmišljanju … Bi vi lahko pobegnili?
 Ekipa VAT
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OSNOVNA ŠOLA GABROVKA - DOLE

KARIERNA ORIENTACIJA NA OŠ GABROVKA-DOLE
V sredo, 15. 2. 2023, smo za učence od 6. do 9. razreda iz Gabrovke in Dol na matični 
šoli v Gabrovki pripravili dan dejavnosti na temo karierne – poklicne orientacije.
V svojo sredo smo povabili sorodnike naših učencev in tako so se nam predstavili 
doktorica veterinarske medicine ga. Lesjak, doktor elektrotehnike g. Povše, 
mizarski tehnik g. Brinovec ter magister filozofije g. Klinc. V 15-minutnih pred-

stavitvah so učenci spoznali njihove poklicne poti, sedanje delo ter njihove storitve ali izdelke, ki 
pri tem nastanejo. Vsem štirim predstaviteljem poklicev se iskreno zahvaljujemo za obisk in vse 
zanimive informacije, ki so nam jih podali.
V nadaljevanju dneva so se vsi učenci srečali z delavci ZD Litija g. Kordežem, go. Povše ter  

go. Perič, ki so predstavili poklice v zdravstvu, njihove 
poklicne poti ter lastnosti, ki jih morajo imeti zdravstveni 
delavci. Učenci so se tekom tehniškega dne spoznali s te-
meljnimi postopki oživljanja ter uporabo defibrilatorja 
ter oboje preizkusili tudi v praksi. Tudi ekipi ZD Litija se 
zahvaljujemo za prijazen in strokoven prikaz oživljanja in 
uporabe AED ter predstavitev poklicev v zdravstvu.
Učenci 6. in 7. razreda so na dnevu dejavnosti izdelali še 
vsak svojo karierno mapo, v katero so že vložili prve izpol-
njene učne liste, vezane na karierno orientacijo. Skozi igro 
vlog pa so se preizkusili v prepoznavanju različnih poklicev 
ter lastnosti, ki so za te poklice značilne.
Učenci 8. razreda so pod vodstvom šolske svetovalne de-
lavke ge. Plazar v nadaljevanju del tehniškega dne namenili 
razmišljanju ter raziskovanju poklicnih možnosti z uporabo 
spletne strani Kam in kako, pri ostalih dejavnostih pa so 
razmišljali tudi o svojih lastnostih ter se seznanili s sestavl-
janjem življenjepisa.

Učenci 9. razreda pa so poleg razmišljanja o svojih lastnostih in vizijah 2 šolski uri preživeli v 
družbi dijakov ter profesorja g. Podgornika iz gimnazije Litija, kjer so se preizkusili v deba-
tiranju. Hvala tudi dijakoma ter profesorju za njihov čas in pripravljenost za debatiranje z našimi 
devetošolci. Tako učenci kot učitelji smo z izvedenim dnevom dejavnosti zelo zadovoljni, saj smo 
spoznali ter se naučili marsikaj novega o poklicih, karierni orientaciji, nas samih. So nam pa vsi 
gostje popestrili vsakdan ter nam različne poklicne in karierne poti predstavili v drugačni luči, za 
kar se vsem še enkrat iskreno zahvaljujemo z željo po sodelovanjih tudi v prihodnje.

Vodja tehniškega dne, Nataša Cerovšek

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
Proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praz-
nika smo v sodelovanju s KUD Venčeslav Taufer 
Dole tradicionalno pripravili učenci in učitelji naše 
podružnice. Ker je prav, da se poklonimo našemu 
največjemu pesniku. Ker se spodobi, da negujemo 
slovenski jezik. Ker je prav, da ozaveščamo, da kul-
tura niso samo književne stvaritve, ampak tudi pet-
je, ples, likovni izdelki in nenazadnje tudi to, kako 
se vedemo do narodne dediščine ter še bolj, kako v 

vsakdanjih stikih 
ravnamo s soljud-
mi, javno lastni-
no, materjo naravo in našim svetom.
Na valentinovo popoldne smo se zbrali v dvorani POŠ na Dolah. 
Učenci so nastopili s plesom, petjem, igranjem na klavir oz. 
kitaro in/ali recitacijo. Ob tem pomembnem dnevu smo v goste 
povabili Gabrijelo Hauptman, ki nam je na kratko predstavila 
svoje umetniško ustvarjanje ter z nami delila nekaj svojih pogle-
dov na življenje in umetnost.  Marta HROVAT

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT
V petek, 3. 3., smo se učenci matične in podružnične šole 
srečali na šolskem otroškem parlamentu v Gabrovki. Pogo-
varjali smo se o duševnem zdravju: kaj nam ta pojem sploh 
pomeni, kdo mora poskrbeti za naše duševno zdravje ter 
kaj vse vpliva nanj. Razmišljali smo o tem, kdo nam poma-
ga, ko nam je težko in se ne počutimo srečne, in kaj nam 
takrat pomaga. Svoje odgovore na zastavljena vprašanja 
smo delili z ostalimi udeleženci srečanja. Na koncu smo 
zapisali svoje predloge za izboljšanje duševnega zdravja 
med otroki in mladostniki ter – zelo pomembno – kdo od 
nas bo te predloge predstavil na občinskem otroškem parlamentu v Litiji.  Tjaša Brinovec Obolnar

ZABAVNO Z MATEMATIKO IN LOGIKO
Na matični šoli v Gabrovki so učenci, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet matematične  
delavnice tekom ur spoznavali miselne igre in eno tudi sami načrtovali ter izdelali. Kar nekaj 

šolskih ur smo prebili v učilni-
ci za tehniko, kjer smo žagali, 
brusili, risali, oblikovali. Izdelali 
so tudi navodila za igranje po-
samezne igre. Tako je nastalo 
7 miselnih iger, nekaterih že 
poznanih, nekaterih pa izumlje-
nih s strani učencev. Igre smo 
seveda tudi preizkusili med se-
boj ter jih predstavili mlajšim  
učencem.

Na šolskem odru pa smo jih po-
stavili na razstavo, da se bodo 
z njimi lahko igrali ter razvija-
li svoje matematično logično 
mišljenje tudi vsi učenci naše 
šole. 

Nataša Cerovšek, 
učiteljica MD

SPUST GREGORČKOV PRI ŽELVICAH IN PIKAPOLONICAH
12. marca – gregorjevo je praznik ljubezni. Na gregorjevo se po starem ljudskem 
običaju ženijo ptički in s tem naznanjajo pomlad. Na predvečer gregorjevega se po 
rekah in potokih spušča luči. Gregorčki, v katerih je luč, naznanjajo prihod dela leta, 
ko je sonce dovolj dolgo na obzorju, da rokodelcem ni treba več delati ob luči. Takrat 
se ‘’luč vrže v vodo’’. Našlo se je tudi razvedrilo za otroke. Na ta dan naj bi namreč 

ptice v vsakem grmu čakala ptičja pogača. Radovedni otroci 
so seveda z največjim veseljem iskali ptičje dobrote. Najpo-
gosteje pa so jih v grmovju čakale le malenkosti, ki so jih tam 
za njih pustili starši. 
S temi običaji smo seznanili tudi otroke, ustvarjali smo ptičke, 
prepevali in plesali ljudske pesmi o ptičkih ter gregorjevem. 
Naredili smo poskus »kaj plava, kaj potone«. Ta poskus nam 
je dal možnost razmišljanja, ugotavljanja in napovedovanja 
rezultatov. Po poskusu smo se lahko odločili, iz česa smo 

kasneje ustvarjali in krasili 
svoje gregorčke.
Tradicijo gregorjevega v 
vrtcu ohranjamo že vrsto 
let. Pred mrakom smo se 
zbrali pred vrtcem. Z nasto-
pom otrok smo proslavili 
običaj gregorjevega. Sledi-
la je zanimiva »ptičja gosti-
ja« za otroke. Otroci so na 
vrtčevskem igrišču iskali 
ptičje dobrote, s katerimi 
so se ob čaju posladkali. 
Nato smo se odpravili do 
bajerja, kjer smo skupaj s 
starši spustili gregorčke.
Uživali smo v soju lučk, pri-
jateljskem klepetu in vesel-
ju otrok.

Za male čebelice, 
Marinka LENART

VRTEC ČEBELICA - OŠ GABROVKA

VRTEC LITIJA

RIME SREDI ZIME
V mesecu januarju in februarju se je v enoti Medvedek 
Vrtca Litija odvijal projekt na temo poezije, ki se nave-
zuje na letošnjo prednostno nalogo Razvijanje ustvar-
jalnega izražanja z vključevanjem poezije. Otroci so se 
v tem času poglobljeno srečali s to literarno zvrstjo in 
jo zaznavali predvsem preko rim, ritma v poeziji in be-

sedil, ki so njim blizu.
Skozi ustvarjalni proces so spoznavali nastanek poezije od besede do 
končnega izdelka. Na samem začetku so bili k sodelovanju povabljeni 
starši, ki so skupaj z otroki iskali rime in tako postavili temelj poezije. 
V vsakem oddelku je iz teh igrivih, šaljivih, nagajivih in hudomušnih 
besed zrasla čisto prava pesem. To so otroci nadgradili in obogatili 
še z likovno umetnostjo. Ko smo te zbrali, je nastala zbirka pesmi z 
naslovom Rime sredi zime, ki so izšle v naši interni knjigi. Zaključek 
projekta smo slavnostno obeležili na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v naši enoti, 
kjer so posamezni oddelki tudi predstavili svoje pesmi. Dramska skupina strokovnih delavk pa 
je otroke presenetila s predstavo priredbe ruske pravljice Živali pri babici zimi, ki se je v celoti  
odvila v rimah.
Knjigo Rime sredi zime si lahko ogledate v naši enoti. Ponosni smo, da smo eno od knjig lahko na 
mednarodni dan boja proti otroškemu raku lahko podarili junakom tretjega nadstropja. Razstavo 
pesmi in njih likovna dela si lahko ogledate v Litiji na bankah SKB in NLB.

Kolektiv enote Medvedek

OBELEŽITEV KULTURNEGA DNE
Za kulturni praznik 
smo v vrtcu Taček pri-
pravili nastop za star-
še naših otrok. V le-
tošnjem šolskem letu 
je ena izmed predno-
stnih nalog našega 
vrtca poezija. Velik 
poudarek dajemo ra-
zvoju besednega za-
klada in ustvarjalnega 
izražanja. Z deklama-
cijami, izštevankami, 
ugankami in s šaljiv-
kami se otroci učijo 

ritma, rim ter se ob tem zabavajo. S pomočjo slikopisov so tudi najmlajši usvojili lepo število 
deklamacij. K aktivnem sodelovanju na prireditvi smo povabili tudi starše, ki so s svojimi otroki 
deklamirali ter s skupnimi močmi premagali strah pred javnim nastopanjem. 
Ob uglasbenem Povodnem možu Mihe Renčelja smo z gibalno uprizoritvijo zaključili prireditev. 

Mojca GROŠELJ Radulovič

15. februar MEDNARODNI DAN BOJA  
PROTI OTROŠKEMU RAKU

Je že res, da vsi vemo za 14. februar, ko praznujemo valentinovo. 
Dan za njim, 15. februarja, ko je dan boja proti otroškemu raku, pa 
ve le peščica ljudi. 
Tako smo v enoti Kekec letos temu dnevu posvetili posebni namen. 
Skupaj z otroki smo pripravili zlate pentlje, ki so simbol ozaveščanja 
BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU. Že v jutranjem krogu smo strokov-
ne delavke poskušale otrokom približati, čemu posvečamo ta dan, 
kako pristopati do družin, ki imajo obolelega otroka … Po pogovoru 
smo si pripeli zlate pentlje in jih nosili tekom dneva. 
Skupini Žabice in Miške sta se udeležili akcije USTVARI DREVO ŽI-
VLJENJA za JUNAKE 3. NADSTROPJA. Skupaj z otroki smo narisali 
deblo drevesa in nanj odtisnili svoje dlani. Naše dlani so bile bar-
vite, kar simbolizira življenje. Izdelka smo fotografirali in poslali na 
društvo junakov 3. nadstropja, poleg drevesa pa smo jim poslali tudi en velik objem. Nazaj smo 
prejeli odgovor, da se vsem lastnikom odtisnjenih dlani lepo zahvaljujejo in nam tudi oni pošiljajo 
en velik objem in zahvalo. 
Po končani akciji bodo iz vseh prispelih fotografij dreves ustvarili barviti gozd. Mi pa poskušamo 
ozavestiti, da je 15. februar MEDNARODNI DAN BOJA PROTI OTROŠKEMU RAKU.  Mateja NOVLJAN
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VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO ŠE ŽIVITA
V ponedeljek, 13. 2. 2023, je v Mestnem muzeju Litija potekala pred-
stavitev vinogradništva in sadjarstva na šmarskem in litijskem območju, 
ki sta jo pripravila Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno in Sadjarsko 
društvo Litija. Odlična obiskanost je pokazala, da sta obe tematiki zelo 
aktualni. 

Na začetku sta polno dvorano obiskovalcev pozdravila predsednik Društva ŠTUC 
Jože Zadražnik in članica Sadjarskega društva Vesna Velikonja. Za njima je član Vinogradniškega 
društva ŠTUC Jože Perme predstavil zgodovino vinogradništva v svetu in na Slovenskem. Kot 
zanimivost je omenil, da je o vinogradništvu na našem območju pisal že Janez Vajkard Valva-
sor v svoji Slavi vojvodine Kranjski. Vinograde,  
ki jih obdelujejo člani društva ŠTUC, je Jože  
Perme umestil v Dolenjski vinorodni okoliš. 
Želje vinogradnikov po izboljšanju pridelave 
grozdja, kletarjenju in medsebojnemu druženju 
so leta 2005 pripeljale do ustanovitve Vino-
gradniškega društva ŠTUC Šmartno, katerega 
glavna gonilna sila so bili Jože Zadražnik, Franc 
Šuštar, Jože Verbajs in Jože Perme. Kot ime in 
simbol društva so izbrali ime ŠTUC, ki se nana-
ša na vinogradniško posodo »štuc«, ki je name-
njena opravilom pri trgatvi in pretoku vina. Štuc 
pa je tudi visok kozarec, ki ima dno navadno v 
obliki mnogokotnika.
Ustanovnega zbora Društva ŠTUC se je ude-
ležilo več kot sto vinogradnikov iz šmarskega 
in litijskega območja, kar je bil pokazatelj, da 
vinogradniki res potrebujejo povezovalno or-
ganizacijo. Društvo je skrbelo za strokovna 
izobraževanja na področju vinogradništva in 
kletarjenja, za ocenjevanje vin, organizacijo 
tradicionalnega pohoda in druženje z drugimi 
društvi. Nekateri posamezniki so na različnih 
tekmovanjih dosegali lepe rezultate in meda-
lje. S tem je bila med ŠTUC-arje nehote vne-
sena pozitivna tekmovalnost in konkurenčnost,  
ki vzpodbuja težnjo po še kvalitetnejši pridelavi 
vin.
Društvo ŠTUC je uspešno tudi pri črpanju 
evropskih sredstev na razpisih LAS Srce Slove-
nije. Pridobili so nepovratna sredstva za nabavo 
tehnične opreme za meritve vin, računalniško 
opremo, opremo za ureditev prostora, nakup 
društvenega prapora in izdajo društvene brošu-
re. Tudi aktualen dogodek je bil podprt s stra-
ni LAS Srce Slovenije in je del projekta Okusi 
domačnosti, ki ga sofinancirata Evropski kme-
tijski sklad in Republika Slovenija iz Programa 
razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Člani 
Društva ŠTUC so izvedli testne degustacije lo-
kalnih vin tudi v Rudniku Sitarjevec Litija. 
V društvu se lahko pohvalijo tudi z vinogradni-
ško brajdo s cepičema najstarejše trte iz mari-
borskega Lenta, ki so jo postavili pri župnijskem vrtu v Šmartnem, in z vinskim regalom v grajski 
kleti gradu Bogenšperk. Člani društva ŠTUC so ponosni na svoje delo in verjamejo, da se bodo 
dobre prakse nadaljevale tudi v prihodnje. 
Sledila je predstavitev Od sadja do žganja s strani Janija Hostnika. Obiskovalcem dogodka je 
predstavil podroben postopek žganjekuhe. Opozoril je na vrsto napak, ki se pri žganjekuhi naj-
pogosteje pripetijo in jih podkrepil s praktičnimi nasveti. Še posebej je opozoril, da je potrebno 
paziti na čistočo. Uporabiti je potrebno nepoškodovano in čisto sadje, saj se s tem že na začetku 
odstrani škodljive mikroorganizme, ki bi kasneje lahko vplivali na kvaliteto žganja. Paziti je po-
trebno tudi na način mletja, izbiro kotla, način kuhanja, destilacijo in na koncu tudi na pravo 
redčenje. Svojo predstavitev je zaključil z rekom Paracelsusa: »Vse je strup in nič ni neškodljivo, le 
odmerek loči zdravilo od strupa!«
Po predstavitvi je sledila degustacija vin in žganja. Udeleženci dogodka so lahko preizkusili kar 
devet različnih vin, pet vrst žganja in tri likerje članov obeh društev. Razvila se je tudi sproščena 

razprava. Dogodek je bil poučen in 
prijeten, zato bi ga veljalo kdaj po-
noviti. 

Tina VATOVEC, LAS Srce Slovenije

IZ FESTIVALA V SUBOTICI V DOMAČO DVORANO
Po zmernem januarju je prišel pestri in zelo delovni februar.
Poleg nastopov po rodni Sloveniji je bil Zoran letos povabljen 
na Valentinov 22. FESTIVAL 
LJUBAVI I VINU v Subotico, 
ki se je odvijal 14. februarja  
v veličastnem objektu Grad-
ske kuće v Subotici, katere-
ga organizator je Aleksandar  
Toković, ki ga je Zoran spoznal 
na festivalu na Korčuli. Festi-

val ni bil tekmovalne narave ampak je bil namenjen predvsem 
druženju.
Zoky je s svojim izvirnim in srčnim nastopom ter pozitivno ljudsko 
karizmo in energijo tudi tokrat očaral in osvojil tako publiko v dvo-
rani, kot vse nastopajoče in organizatorje tega festivala.
Seveda pa se je Zoran odzval tudi na povabilo organizatorja,da se 
mu pridruži na tamkajšni radijski postaji.
Na lokalni radijski postaji Radio Subotica se je Zoky predstavil 
poslušalcem in jim predstavil tudi 
svojo pesem.
Po vrnitvi domov pa je sprejel 
odločitev, da se predstavi tudi 
svojim domačim poslušalcem in 
oboževalcem.
V svojem domačem kraju Litiji v 
tamkajšni dvorani.
Sedaj že potekajo priprave za nje-
gov koncert s spremljajočo sku-
pino Tornado, glasbenimi gosti ...
Koncert bo 25.3.2023 v Litiji v 
dvorani na Stavbah.
Več informacij pa bo Zoky sproti 
objavljal na svoji fb strani.
  Brigita POTISEK

LITERARNO - PEVSKI VEČER Z ALPINISTOMA  
ŠTREMFELJ IN MOPZ POLŠNIK

V petek, 10. februarja 2023 smo kulturni teden zaključili z nepozabno lepim večerom 
na Veliki Preski. Dogodek je potekal v soorganizaciji Muzeja Lesarius oz. družine Kos 
iz Velike Preske ter KD Pavle Voje Polšnik. V prijetnem ambientu Muzeja Lesarius smo 
se imeli res lepo in občutke je takole odlično 
povzela Špela Pavlič Kos: »Objemali smo se 

na vrhu Preske in sreča se je svetlikala v vseh ob-
likah«. Vsi, ki smo prišli »gor po navdih«, smo ga tudi 
prejeli. Izjemna zapisovalca in pripovedovalca zgodb, 
Marija in Andrej Štremfelj, sta nas očarala s svojimi 
doživetji, pevci s Polšnika pa so nas s pesmijo popel-
jali od Velikega vrha do Triglava. Muzejski večer posve-
čen kulturi v literaturi je navdihnil tudi obiskovalko Vido 
Lukač, ki je alpinistoma posvetila pesem: Bela svetloba 
na vrhu sveta (polsnik.si) Hvala gostoma zakoncema 
Štremfelj, Kulturnemu društvu Pavle Voje Polšnik, MoPZ 
Polšnik - umetniškemu vodji Žigi Toriju, Antonu Lokarju 
in predsednici Tanji Ribič za soustvarjanje dogodka, 
Mateji Vozelj-Tejčki za vlogo »hribolazke«, pekaricam 
slaščic - Greti Kumar, Zdenki Pavlič, Tončki Borišek, Zin-
ki Tori, Mili Kmetič in družini Kos za pogostitev (mimog-
rede... Damirjeve pice so bile ODLIČNE), Mizarstvo Kos 
za sponzorska sredstva in seveda ekipi muzeja Lesarius za organizacijo. Na dogodku in po njem 
je res vladala pozitivna, srčna in srečna energija. Srečanje prijateljev, znancev, ljubiteljev prepe-
vanja in planin nam je prineslo novo, bogato kulturno izkušnjo, za katero lahko zapišem, da je bila 
neponovljiva in hvaležni smo lahko, da smo bili njen del. Mateja SLADIČ Vozelj

Z vadbo DIHAMO Z NARAVO do notranjega miru in zdrave hrbtenice
V sodobnem času smo ljudje zelo zaposleni s številnimi opravili, kar nas 
izčrpava. Na delovnem mestu pa pogosto zavzemamo nenaravno prisilno 
sedečo držo ter izvajamo ponavljajoče gibe, kar lahko vodi k obrabam skle-
pov in bolečinam v 
hrbtenici. 

Pogosto imamo občutek, da nam zmanjkuje 
časa za vse kar bi morali postoriti in si zato 
ne vzamemo čas za tisto, kar je za zdravje 
zelo pomembno. Aktiven počitek v naravi.
Ker je ravno pomanjkanje časa najpogostej-
ši razlog oz. izgovor, da si za aktiven počitek 
v naravi ne vzamemo časa, sta Andraž Pur-
ger (prof. šp. vzg. in Zhineng Qigong učitelj) 
in Mauro Lugano (mednarodni Zhineng Qi-
gong učitelj) razvila vadbo Dihamo z naravo. 
Gre za projekt humanitarnega društva Šola 
zdravja za obdobje 2023-2025, ki ga je podprlo Ministrstvo za zdravje.
Kako je lahko počitek aktiven? Z vadbo Dihamo z naravo najprej umirimo um in poglobimo dih, kar 
v telesu sproži umiritev živčnega sistema. Iz tega sproščenega stanja, ko so naša čustva in misli 
umirjene, mi pa smo povezani s svojim telesom in naravo, nadaljujemo z mehkim, enakomernim, 
počasnim gibanjem rok in treh delov hrbtenice: vratni, prsni in ledveni del hrbtenice. Ker se vadba 
izvaja v parkih, gozdičkih in travnikih, smo vedno znova deležni tudi dobrobiti svežega zraka in na-
ravnega okolja. Vadba nam, ko jo osvojimo, vzame dobre pol ure časa in jo lahko izvajamo dnevno. 
11. 2. 2023 je v Komendi potekalo Izobraževanje strokovnega kadra, ki bo v letu 2023 vodil vadbo 
Dihamo z naravo na 24ih lokacijah po Sloveniji. Poglobili smo se v teorijo in prakso posameznih delov 
vadbe, jih ponovili in spoznali 
podrobnosti. Delo v parih in 
manjših skupinah nam je dalo 
izkušnjo vodenja in soočanja z 
izzivi, ki se pojavijo pri izvajanju 
aktivnosti. Sproščenost, smeh, 
pogovor, več kratkih odmorov 
in dobra malica so prispevali k 
odličnem vzdušju in zbranosti 
celodnevnega izobraževanja.
Tedenska vodena vadba Di-
hamo z naravo je za udele-
žence BREZPLAČNA. 
Redno izvajanje vadbe Diha-
mo z naravo deluje preven-
tivno, saj umirja um, sprošča 
čustvene napetosti in skrbi za 
gibljivost hrbtenice ter skle-
pov. Blagodejno vpliva tudi na 
že prisotna zahtevna psihična 
stanja kot so depresija in an-
ksiozna motnja. Predstavlja 
odlično podporno aktivnost pri 
bolečinah v hrbtenici in zmanj-
šani gibljivosti sklepov. Nudi 
pa tudi priložnost za medgene-
racijsko povezovanje in spod-
buja socialno aktivacijo. 
Z vadbo na savi začnemo 20. 
3. 2023 ob 8.30 – zbirališče 
na športnem igrišču pri Zad-
ružnem domu, nato gremo 
na nogometno igrišče ob 
reki Savi. Srečevali se bomo 
tedensko, in sicer vsak pone-
deljek od 8.30 do 9.30. 
Priključite se lahko od marca 
do konca junija, ter v septem-
bru in oktobru 2023. Za več 
informacij, lokacije in termine, 
obiščite spletno stran: https://
solazdravja.com/category/di-
hamo-z-naravo/
Za prijavo na vadbo pišite na: 
vidalukac.1@gmail.com. Pri-
java ni obvezna, je pa pripo-
ročljiva, saj vas lahko vaditelj 
v primeru slabega vremena 
obvesti o nadomestni lokaciji 
oz. o nadomestnem terminu 
izvedbe vadbe. 
Avtor: Andraž PURGER, prof. šp. vzg., 

vodja projekta Dihamo z naravo, 
društvo Šola zdravja

NA ZALOGI TUDI:  CITrOeN C3 Feel PureTech 82 S S NAVI, letnik 2019, prev. 95021 
km, teh. pregl. 6/2023, 61 kW (83 KM), 1199 ccm, bencinski motor, ročni menj. (5 
pr.), 5 vrat, bela barva, cena 10.980,00 €;  OPeL Meriva 1.4 LPG TUrBO 88KW eN-
JOY, letnik 2013, prev. 108105 km, 88 kW (120 KM), 1364 ccm, LPG avtoplin, 5 vrat, 
ročni menjalnik (5 pr.), VAN, bela barva, cena 7.480,00 €;  ter še nekaj testnih vozil.

KIA Sportage 1.6 T-GDi 110kW LX Fresh. ISG 
M T Let nik: 2023, prev. 1000 km, teh. pregl. 01/2027, 
110 kW (150 KM), 1598 ccm, benc. motor, ročni 
menj. (6 pr.), 5 vrat, SUV, rumena kov. barva, KLIMA.

28.990,00 EUR

KIA Stonic 1.2 DPI 62 kW 84 KM eX Urban 
M T  Letnik: 2017, prev. 23532 km, 62 kW 
(84 KM), 1248 ccm, bencinski motor, ročni 
men j. (5 pr.), SUV, 5 vrat, bela barva, KLIMA.

13.880,00 EUR
BMW serija 1: 116i Advantage LeD NAVI 
Let nik: 2018, prev. 124506 km, 80 kW (109 
KM), 1499 ccm, bencinski motor, ročni me-
njalnik (6 pr.), 5 vrat, črna kov. barva, KLIMA.

15.780,00 EUR

KIA Ceed 1.5 T-GDi eX Champion Let nik: 
2022, prev. 14040 km, 118 kW (160 KM), 1482  
ccm, bencinski motor, ročni menjalnik (6 pr.), 5 
vrat, modra kovinska barva, KLIMA.

20.490,00 EUR

KIA Ceed SW 1.0 T-GDi 88 kW  Let nik: 
2018, prev. 153095 km, 88 kW (120 KM), 998 
ccm, bencinski motor, ročni menjalnik (6 pr.), 
karavan, 5 vrat, črna kovinska barva, KLIMA.

10.990,00 EUR
reNAULT Clio energy dCi 75 NAVI 
LeD Let nik: 2019, prev. 102811 km, 55 kW 
(75 KM), 1461 ccm, diesel motor, ročni me-
njalnik (5 pr.), 5 vrat, bela barva, KLIMA.

9.280,00 EUR

Spodnji Log 27 pri Litiji
Tel.: (01) 897 48 88
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ZGODILO SE BO
Učenje uporabe pametnih naprav: Dosedan-
je znanje vadimo na naših tedenskih srečanjih, 
ki se nadaljujejo:
-  ob sredah ob 9:30 uri v prostorih IC GEOSS, 

kjer spoznavamo osnove računalnika. Prosi-
mo za predhodne prijave!

-  ob četrtkih ob 9:30 uri za začetnike in ob 
10:00 uri, kjer se spoznavamo z osnovami 
uporabe pametnega telefona in zahtevnejši-
mi aplikacijami.

-  predvidoma 13. aprila se bomo naučili izo-
braževanja in srečevanja na daljavo (Zoom, 
MS Teams). Potrditev in ura srečanja bo ob-
javljena na oglasni deski društva in na spletni 
strani.

Načrtujemo še spoznavanje družabnih omrežij 
in varno uporabo pametnih naprav. Podpirajo 
nas IC Geoss, Consulta, Ministrstvo za Javno 
upravo.
Plesne urice: vsako prvo sredo v Kulturnem 
centru Litija ob 17:00 uri.
Družabne igre: vsak torek ob 17:00 uri v druš-
tvenih prostorih.
Pohodi: 25. 3. 2023 – Sv. Jošt nad Kranjem, 
22. 4. 2023 - Primorska, Tomaj

SIMBIOZA
V začetku marca smo s Simbiozo uspešno 
izvedli spoznavanje strani Digitalno vključeni 
v okviru projekta ZDUS in pristojnega ministr-
stva. 

Udeležba je bila dobra, sobo v Muzeju Litija 
smo dodobra zapolnili. Gospod Gorazd se je 
potrudil z nazorno razlago.  Vida VUKOVIČ

KO VEČ NE ZMOREMO  
VSEGA SAMI…

Leta prinesejo svoje pravijo. Ko ugotovimo, da 
težko zmoremo gospodinjska opravila, higieno, 
kuhanje, so postopoma potrebne zunanje po-
moči, ali pa je potrebna oz. zaželena names-
titev v dom upokojencev. Pripravili smo nekaj 
informacij, ki vam bodo morda v pomoč.

POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu, nega na domu, pomoč v gos-
podinjstvu je organizirana tudi preko Zavoda 
Pristan. Namenjena je upravičencem, z zago-
tovljenimi bivalnimi in drugimi pogoji za živl-
jenje v svojem bivalnem okolju, pa zaradi sta-
rosti ali hude invalidnosti, ki oskrbe in nege ne 
zmorejo več sami. Osebe stare nad 65 let, ki 
za popolnoma samostojno življenje teh opravil 
zaradi starosti ne zmorejo več, osebe s statu-
som invalida (po oceni komisije), druge inva-
lidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči, kronično bolni in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja (po oceni CSD), hudo bol-

ni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem 
razvoju ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike 
varstva. Vsak uporabnik je upravičen do 20 ur 
pomoči na teden (največ do 4 ure dnevno). 
Pomoč je plačljiva po trenutno veljavnem ceni-
ku. Dodatne informacije so dosegljive na kon-
taktih, v času uradnih ur: info@pristan.si, tel. 
01 547 95 79, 031 702 698
Pomoč na domu nudi tudi dom Dom Tisje (Vir: 
http://www.dom-tisje.com/pomoc-na-do-
mu-storitve-za-zunanje-uporabnike/cenik/)

HRANA NA DOM
Dom Tisje omogoča kosilo v svojih prostorih 
ali pa z dostavo kosil na dom (do 5km) po vel-
javnem ceniku. Naročanje na tel št. 01/ 890-
01- 06 ali 01/ 890-01-07. 
Zavod Pristan dostavlja kosila vsak dan tudi do 
več kot 5 km oddaljenosti.
Vir:  http://www.pristan.si/pomoc-druzi-

ni-na-domu/litija/, 
http://www.dom-tisje.com/enota-litija/ 

PREVOZI SOPOTNIK
Občina Litija je skupaj z Občino Šmartno pri 
Litiji vključena v projekt brezplačnih prevozov 
za starejše. Za pomoč starostnikom za vsa-
kodnevno pomoč pri opravkih do zdravnika ali 
v trgovino in hkrati nuditi spremstvo. Prevoz 
je brezplačen, namenjen upokojencem, starim 
nad 60 let. Tel. št.: 041 448 822 (Vir: https://
www.litija.si/objava/186981)

SPREJEM V INSTITUCIONALNO 
VARSTVO (Dom upokojencev)

Dom Tisje Litija je enota matičnega doma, ki 
je začela z delovanjem v letu 2015. Kapaciteta 
je 91 namestitvenih mest. Polovica teh je eno-
posteljnih sob, polovica dvoposteljnih. Ima ob-
likovane gospodinjske skupine, ki delujejo kot 
družinske skupnosti. Poskrbljeno je za oskrbo 
in zdravstvene storitve z ustreznim strokovnim 
kadrom, tudi v sodelovanju z ZD Litija. Pravico 
do institucionalnega varstva ima oseba s 65. 
letom starosti, če je potrebno, glede na razme-
re, pa že prej. V Občini Litija je enota Šmelc, 
v Občini Šmartno pri Litiji je Dom Tisje v Čr-
nem Potoku. Sprejem v dom poteka v skladu 
s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pra-
vice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS št. 
38/2004, 23/ 2006 in 42/2007).
Na spletni strani, npr. http://www.dom-tisje.
com/enota-litija/, poiščemo obrazec Prošnja 
za sprejem ali premestitev v institucionalno 
varstvo, ki ga izpolnimo. Priloga je zdravniško 
mnenje o zdravstvenem stanju in Izjava osebe, 
ki bo, če je potrebno, (do) plačevala storitev. 
Izpolnjen obrazec s prilogami pošljemo na na-
slov izbrane institucije. Doplačila so odvisna od 
prejemkov uporabnika in od odobrenih social-
nih transferjev. 
O sprejemu odloča Komisija za sprejem, od-
pust in premestitev. Več o tem na spletni strani 
http://www.dom-tisje.com/sprejem-v-dom/. 
V Občini Litija je čakalna doba za obe enoti. 
Za pare je kasneje tudi možnost združitve, če 
gre eden od obeh prej v dom. Omogočeno je 
tudi počitniško varstvo oseb, če so na razpola-
go proste kapacitete. Na vrstni red lahko vpliva 
zdravstveno stanje, socialne razmere, po pre-
soji strokovnjakov.
Zakaj moramo čakati na vrsto za sprejem? Ker 
so vse kapacitete zapolnjene. Sprostijo se le 
redko z odhodom uporabnika v domačo oskrbo, 
navadno pa se sprostijo zaradi smrti uporabni-
kov. Ko prejmete obvestilo o sprejemu, imate 
navadno 3 dni časa, da se odločite za vselitev. 
V kolikor želite v ta dom kdaj kasneje, imate 
pravico ponovno izpolniti vlogo, ki gre na konec 
čakalne vrste. Glede doplačil, če so pokojnine 
prenizke, lahko poiščete pomoč na pristojnemu 

Centru za socialno delo, 
ki na podlagi vaše vloge 
presodi, ali vam pripada 
dodatek za pomoč in po-
strežbo in vodi postopke 
glede doplačil svojcev oz. 
občine. Glede na dolge 
čakalne dobe, da imate 
večjo možnost spreje-
ma v dom, je priporočl-
jivo vložiti prošnjo še v 
kakšen dom, predvsem 
s krajšo čakalno dobo. V 
primeru, da ste sprejeti v 
dom, je priporočljivo, da 
ostale domove obvestite, 
da sprejem ni več aktu-
alen, oz. podate prošnjo 
za premestitev v izbrani 
dom.  DU Litija

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

DRUŽENJE  
OB DNEVU ŽENA 

Tudi letos smo imeli tradicionalno družen-
je ob mednarodnem dnevu dan žena, ki je 
bilo od, 2.3. do 5.3.2023, v Opatiji, v hotelu 
Istra. Hotel je ob samem morju, do centra 
Opatije je kratek sprehod. Leta 2022 je pre-
jel prestižno nagrado Turistični cvet kot naj-
boljši hotel s tremi zvezdicami.
Prvi dan smo potovali z udobnim avtobusom 
do Novigrada. Mesto se nahaja na zahod-
ni obali istrskega polotoka, blizu izliva reke 
Mirne v morje.
Ogledali smo si mestno obzidje, ki je arhi-
tekturni spomenik mesta, župnjisko cerkev 
sv. Marka, samostojni zvonik po vzoru zvo-
nika sv. Marka v Benetkah. Pot smo nadal-
jevali v Buzet, ki je staro obzidano mesto na 
vrhu grička, na 150 metrov nadmorske viši-
ne. Naseljen je bil že v prazgodovini. Imenu-
jejo ga tudi mesto tartufov.
V destilarni Aura smo si ogledali in posku-
sili tradicionalne istrske izdelke, narejene 
na način, kot so jih delale babice. Podjetje 
izdeluje marmelade, domači gin, rakijo, me-
dico in različne sadne likarje.
Drugi dan smo se sprehodili po Opatiji, ki 
nas je zopet čisto očarala. Sprehodili smo 
se po prekrasnem sprehajališču Lungoma-
re do simbola opatije kipa Dekleta z gale-
bom. Med potjo smo občudovali prvovrstne 
hotele s čudovito zunanjostjo, vile, cerkve  
in parke.
Tretji dan smo se odpeljali na izlet do Nove-
ga Vinodoskega. Mesto nas je takoj očara-
lo z vijugastim starim mestnim središčem, 
z razgledišči Oči Vinodolskega, kvadratnim 
stolpom Kvadrac, in 36 m visokim zvonikom 
župnjiske cerkve.
Lokalna vodička je dejala, da Vinodol ena 
lepa zgodba stkana iz bogate zgodovine, na-
ravnih lepot in tradicije.
Ustavili smo se v res lepo urejeni vinski hiši 
Pavlomir z degustacijo vina, sira in pršuta. 
Pogostili so nas tudi z oku-
snim kosilom izpod peke. 
Obiskali smo tudi Reko, 
ki je tretje največje mesto 
in največje pristanišče na 
Hrvaškem. Ogledali smo 
si utrdbo Trst, cerkev sv. 
Vida, mestno gledališče in 
rimska mestna vrata Rim-
ski lok. 
Četrti, zadnji dan smo 
zlo žili svoja oblačila in 
spominke v potovalke 
in se odpeljali na ogled 
mesta Labina.
Labin se deli na stari Grad 
in delavski Podlabin, ki je 
nastal kot rudarsko nasel-
je. Iz Labina se razteza ču-
dovit razgled na morje, od-
daljene otoke in poraščeno 
naravo. Zaradi bogate kul-
turne dediščine je predv-
sem za tiste, ki obožujejo 
kulturni turizem. Celotno 
mestece je pravi muzej na 
prostem.
Prekrasen dan smo zakl-
jučili v Taverni Bani, ki de-
luje od leta 1983. Uživali 
smo v prijetnem podeželj-
skem ambientu, ob tradi-
cionalnih istrskih jedeh in 
domačih pesmih ob spre-
mljavi harmonike. Vzdušje 
je bilo nepozabno.
Hvala čisto vsem, ki ste 
pripravili toliko poučnih 
vsebin, skrbeli za enkratno 
vzdušje in privabljali smeh 
na naša lica.
 Marjana Dražumerič

TRADICIONALNO LETOVANJE  
NA DUGEM OTOKU

Tudi letos gremo na Dugi otok. Zaradi dobrih 
izkušenj iz preteklih let, smo se tudi letos 
odločili sprejeti ponudbo za letovanje na 
Dugem otoku z agencijo Travel Tilago d.o.o. 
od 5.6. do 10.6.2023 v hotelu Luka.
Ponudba vsebuje: pet polnih penzionov, 
prevoz Litija - Dugi otok- Litija, pijača dobro-
došlice, zavarovanje, riziko odpovedi, turis-
tično takso, dalmantinska večerja s štirimi 
hodi z živo glasbo za ples, in brezplačni izlet 
po otoku z degustacijo olja. Cena letovanja 
je 299 eur za člane društva in 310 eur za  
nečlane.
Prijave sprejemamo v pisarni društva. 
Plačilo se izvede na recepciji hotela ob pri-
hodu. 

SPOMLADANSKI IZLET,  
ZAGREB - HRVAŠKO  

ZAGORJE
V torek 18.4.2023 bomo ob 7. uri odpo-
tovali od Društva invalidov proti Zagrebu, 
kjer bomo obiskali živalski vrt in si ogledali 
Zagreb. Vračali se bomo preko Hrvaške-
ga Zagorja, kjer bomo imeli pozno kosilo. 
»Obvezen sendvič« in okrepčilni napitek 
si bomo med tem privoščili na primernem  
mestu.
Prispevek udeležencev znaša: invalidi 30 
eur, podporni člani 35 eur in nečlani 40 eur. 
V primeru večjega zanimanja bomo izlet po-
novili 20.4.2023, če bo prijavljenih vsaj 40 
udeležencev.

LETOVANJE OMIŠ
Udeleženci letovanja se lahko odločijo o na-
stanitvi v hotelu ali bungalovu ki so za 2 ali 
4 osebe in so do 150 m oddaljeni (cena je 
enaka). Zaradi rezervacij prosimo udeležen-
ce, da se čimprej opredelijo.
Račune za plačilo bodo udeleženci prejeli v 
mesecu juliju.  DI Litija

vabiMo vas
na redni zbor članov Medobčinskega društva  

invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji,  
socialno podjetje, ki bo v PETEK 24. marca 2023  

ob 10. uri v KULTURNEM CENTRU v Litiji 
(Trg na Stavbah)

(Vabilo ste člani dobili skupaj z društvenimi Obvestili.)

PONED. 3.4.2023, ob 16.uri
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ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET - DOLE PRI LITIJI

VZEMI SI ČAS ZASE
Društvo podeželskih žena in deklet Dole pri Litiji je v petek, 3. marca 2023, 
sklicalo zbor članic društva. Pregledale smo svoje delo in bile ponosne, kaj 
vse smo opravile v preteklem, precej še koronskem letu.
Delovalo smo tako na področju izobraževanja s Sašo Einsiedler na temo 
Ženske so čudovite, na predavanju Irene Potočar Papež Recept za dober 
dan, na področju strokovne ekskurzije v Slovenski planinski muzej, z ogle-
dom Liznjekove domačije in vaškega jedra Kranjske Gore, Planice, ogledom 
jezerca Zelenci in jezera Jasna. Zlasti je bilo uporabno znanje pridobljeno 
na delavnici Pravilna postavitev rastlinjakov, organizirana s strani KGZ Ljubl-
jana, Izpostava Litija na domačiji Okrajšek. Bile smo dobrodelne, saj smo 
sodelovale v akciji Manj svečk za manj grobov, sodelovale pri prižigu lučk in Miklavževanju. 

Zdravje smo si krepile s po-
hodništvom. Nismo pozabile 
tudi na društveno in družabno 
življenje, bile na Aktualovem 
dnevu žena v dvorani Stožice, 
na 20. kmečkem prazniku v 
Polšniku, na martinovi večerji, 
na 20. letnici delovanja druš-
tva kmetic Litija in Šmartno 
pri Litiji, na prednovoletnem 
srečanju na kmečkem turiz-
mu pri Krjan.
Čeprav smo generacijsko in 
izo braz beno zelo raznolike, se 
vključuje tudi nekaj mladih, 
delujemo medgeneracijsko in 

družbeno odgovorno. Sodelujemo s društvi in šolo v kraju in širše. Kot je povedala predsednica 
društva Irena Bostič, je izredno ponosna na tako številčno članstvo, je pa izrazila, da je vedno 
še lahko bolje in več. »Sprašujem se, kako je mogoče ob tolikem prizadevanju še več?« Žene in 
dekleta na podeželju si prizadevamo vsak dan vzeti kot darilo in uživati v njem, pa četudi nas čaka 
še precej obveznosti. Vzeti si je treba čas zase, ne le ob marčevskih praznikih, ki sledijo.
 Jožica VRTAČNIK

ETNOLOŠKO DRUŠTVO JURIJA HUMARJA PRIMSKOVO 
V SODELOVANJU Z ŽUPNIJO PRIMSKOVO

prireja
BLAGOSLOV MOTORJEV in MOTORISTOV ter SEKANJE PIRHOV

Velikonočni ponedeljek, 
10.4.2023, ob 10.00,
na Primskovem, pod 

primskovško lipo

VABLJENI!

za Etnološko društvo Jurija Humarja, Marinka VIDGAJ

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

18. IN 19. APRIL – DRŽAVNI PRAZNIK 
Kdo bi si mislil, da se bo zgodil Rimski simpozij, ki so ga ukinili pred 13 leti, ravno 
ko so nameravali obravnavati našega rojaka, škofa Matevža Ravnikarja (sl.1). Ampak 
zdaj ne bo potrebno iti v Rim! Zgodilo se bo v Ljubljani 
in v Trstu. To bo dvodnevni MEDNARODNI ZNANSTVENI 
POSVET O TRŽAŠKO-KOPRSKEM ŠKOFU MATEVŽU RAV-

NIKARJU, 18. in 19. aprila, 2023, v veliki dvorani Teološke fakultete in 
naslednji dan v Peterlinovi dvorani v Trstu. V obeh dneh se bo zvrstilo 
kar 22 predavateljev - dr. znanosti, ki nam bodo približali njegovo živl-
jenje in delo. Ob koncu bo izšel še zbornik vseh referatov, kar bo trajen 
zapis o škofovi dobroti in sposobnosti, saj je bil on tisti, ki je uvedel 
slovenščino tudi na univerzo. Iz njegovega sklada so študenti dobivali 
štipendijo (Lajovic, Juvan, Celestin…). Vse do prve svetovne vojne so 
reveži dobivali podporo – ajmožno. Najlepši Božji grob na svetu v naši 
cerkvi in obnovljene Vače po požaru 1834 so gotovo rezultat tudi ško-
fove domoljubne prizadevnosti in ljubezni. Takrat smo Vačani uživali v škofovi naklonjenosti – ali 
protekciji. Če je kdo še bolj vedoželjen pa naj pride na srečanje, ki sicer nič ne stane, samo sam si 

moraš priskrbeti prevoz in kaj za pod zob; za aktivne udeležence (pre-
davatelje) bo pa poskrbel organizator; vabilo lahko najdete na spletnih 
straneh Krajevne skupnosti Vače. Če bom živ – pridem! Vse bom pos-
nel, se pogovarjal, spraševal, pa tudi kaj povedal v razpravi. Več o škofu 
Matevžu Ravnikarju pa na spletnih straneh tega članka: http://www.
vace.si/ravnikar-posvet. To je državni praznik za Vače. Ob otvoritvi 
plošče na njegovi rojstni hiši (sl.2) je tudi bil državni praznik – vse je 
potovalo na Vače, vozovi, pešci, uniformirani sokoli iz Zagorja, godba iz 
Trbovelj ….; iz Ljubljane do Litije je vozil poseben vlak; na postaji so ča-
kale konjske vprege za prevoz na Vače; ob poti so stali ljudje in mahali 
udeležencem otvoritve; čestitke, pisma, brzojavke pomembnih oseb 
(npr. Frana Celestina) so kar deževale; zastave so plapolale povsod …
Slavnostni govornik je bil sam Luka Svetec. V takratnih časopisih (npr. 

Slovenski narod) so celo v nadaljevanjih opisovali, kaj se je dogajalo ob tej priložnosti. Pravo ljud-
sko rajanje, čeprav je bil deževen dan!
Etnološko hvaležni in ponosni moramo biti Vačani tudi na to, da je v Turističnem informacijskem 
centru Litija (Valvazorjev trg) od 1. marca na ogled ljubka prodajna razstava polstenih in ple-
tenih izdelkov, ki so bili idejno zasnovani in izdelani na EKO kmetiji Vovše (Leopold in Andreja 
Kovač), kjer sicer v jogurt, skuto in sir predelujejo ovčje mleko, pridelujejo pa tudi zelenjavo in 
zelišča.
1. aprila v soboto (na moj in vseh norcev in 
lažnivcev god) se bomo spet podali Po poti 
osebne izkaznice (sl.3). Na osebni izkaznici so 
samo izohipse iz zemljevida, ki prikazuje obmo-
čje od vasi Štance laze – mimo Vač – do Zasa-
vske Sv. gore (18 km). Komur je to izziv, naj si 
prebere podrobnosti na spletni strani tega član-
ka - http://www.vace.si/ravnikar-posvet. Lahko me pokličete 041 896 632 ali pišete na zvonimir.
kolenc@guest.arnes.si .
Dan zastave na GEOSS-u bo 16. aprila ob 14.00. To je navadno najbolj obiskana prireditev, ki s 
svojo pisanostjo in slovensko simboliko pritegne rodoljube iz vseh delov Slovenije. GEOSS pa je 
pravi kraj za to, saj je domoljubni projekt s slovenskimi simboli, ki kličejo in prebujajo srčno pri-
padnost svoji domovini! Zasluge za to ima Društvo Heraldica Slovenica. 
Rad te imam! Zvonček NORČEK

IZBOR OCVELIČENJE 2022
TD LITIJA je v okviru akcije »Slo-
venija moja dežela, lepa, čista in 
urejena« pripravilo izbor najlepše 
urejenih in ocvetličenih stanovanj-
skih objektov, kmetij in lokalov v 

naši občini za leto 2022.
Ocenjevalna komisija je pri izboru upoštevala ce-
lostni izgled objektov in vrtnih površin, zasaditve z 
okrasnimi grmovnicami in cvetlicami ter urejenost 
živih mej. Na podlagi ogledov in foto dokumentaci-
je je komisija izbrala sledeče nagrajence: 
Kategorija I: STANOVANJSKA HIŠA Z VRTOM: 
MOČILAR Ana Tepe, MEHLE Darinka Ponoviče,  
SINRAJH Olga Litija, NOVAK Ivica Vače, POZNA-
JELŠEK Irena Litija, KRALJ Rafko Litija
Kategorija II: KMETIJA Z UREJENO OKOLICO:
KOMAT Dori Tihaboj, MANDELJ Branka Tihaboj, 
PREGEL Majda Litija, BERDAJS Peter Sp. Log,  
KASTELIC Marjan in Marinka Tepe, RIBIČ Marinka 
Gabrovka
Kategorija III: GOSTINSKI LOKAL:
Bistro Lipa D.O.O Breg pri Litiji.
Na letošnjem izboru smo se v TD Litija odločili, da 
podelimo posebno priznanje »DRUŠTVU ZELENI 
INVAL LITIJA«, ki je skozi celo leto 2022 vzorno 
skrbelo in negovalo cvetje na nadvozu in mostu 
čez reko Savo.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in 
vas vabimo na slavnostno podelitev priznanj, ki bo 
na Zboru članov TD Litija v torek, 28.marca, 2023 
ob 17 uri v Modri sobi Kulturnega centra na Stavbah  
v Litiji.  Turistično društvo Litija

OBISK PISATELJA IVANA SIVCA  
V ŽUPNIJI KRESNICE

V naši župniji smo po letih epidemije, v sredo, petnaj-
stega februarja, znova organizirali kulturni večer. Obi-
skal nas je priljubljeni slovenski pisatelj Ivan Sivec, 
najbolj pišoči pisec v Sloveniji; napisal je sto petin-
sedemdeset knjig. Predstavil nam je svojo novo knji-
go o življenju in delu katoliškega župnika ter pionirja 
modernega alpinizma Valentina Staniča. Pred polno 
župnijsko kapelo nam je v dobrem razpoloženju, s 
svojo iskrivostjo, smislom za humor in sposobnostjo 

za pripovedovanje zgodb iz svojega doživljajsko bogatega življenja ustvaril lep večer, ki smo ga  
nadaljevali v sproščenem vzdušju ob prigrizkih še dolgo v noč. Leonida RAZPOTNIK

BRIGITA ROZINA, PROSTOVOLJKA  
ZASAVSKE REGIJE 2022 IZ LITIJE

Prejemnica naziva Prostovoljec zasavske regije 2022 iz občine 
Litija je Brigita Rozina. Je vsestranska prostovoljka, ki deluje 
na različnih področjih in je vključena v različne prostovoljske 
projekte ter tako sodeluje s številnimi nevladnimi organizaciji.
»Prostovoljstvo mi da 

toliko pozitivne energije. Poleg tega se vedno naučiš 
kaj novega. Zato naj povabim vse, predvsem mlade 
upokojence, ki ne vedo kaj bi s časom, da pridejo in 
se pridružijo kateri od skupin.« Brigita Rozina, pros-
tovoljka, prejemnica naziva Prostovoljec zasavske 
regije 2022
K aktivnemu prostovoljstvu jo je pripeljala upo-
kojitev. Kot pravi, kot mlada upokojenka ni mogla 
samo sedeti doma med štirimi stenami, ampak si 
je želela nekaj delati, prispevati in se družiti s pozi-
tivnimi ljudmi. Kar prostovoljci zagotovo so. Poleg 
tega dobi veliko pozitivne energije tudi od uporab-
nikov, pa naj bodo to starejši ali mladi, s katerimi dela. 
Najprej se je pridružila Društvu Univerza za tretje življenjsko obdob-
je Litija in Šmartno, kjer izvaja projekte, ki osveščajo posameznike o 
pomembnosti zdravega načina življenja in prostovoljstva. Ko so začeli 
leta 2017 z Zavodom Sopotniki v Litiji in Šmartnem izvajati brez-
plačne prevoze za starejše, se je takoj našla tudi v tem prostovoljskem 
delu. Saj je delala kot potnik in je še vedno rada za volanom in rada 
govori z ljudmi. Ustavila pa se ni pri tem. Vsako leto sodeluje v akciji 
Manj svečk za manj grobov in je bila leta 2022 pobudnica za izvedbo 
poslikav savskih prodnikov, ki so bili namenjeni prav tej akciji in so jo 
realizirali skupaj z U3 Litija in Šmartno. Njena strast, kvačkanje, jo je 
priključila akciji Slovenija kvačka ter se tako skupaj z 211 kvačkaricami 
uvrstila v Guinnessovo knjigo rekordov. Svoje znanje s tega področja pa 
predaja tudi osnovnošolcem na OŠ Gradec pri izvajanju izven šolskih dejavnosti. Ob Rožnatem 
oktobru se vedno odzove s svojimi pletenimi izdelki pri okraševanju dreves. 
Koliko časa nameni prostovoljstvu na teden, ne beleži. Včasih sta to dva, drugič trije dnevi  
v tednu. Vedno, ko čuti, se pri-
druži akcijam, če ne, pač ne 
sodeluje. 
Brigiti Rozina ob prejemu nazi-
va iskreno čestitamo in ji že-
limo še veliko energije in idej 
za prostovoljsko udejstvovan-
je. Vse, ki bi se radi pridružili 
prostovoljcem, pa vabimo, da 
prostovoljska dela poiščejo 
na naši spletni strani www.
consulta.si ali se prijavijo na 
prejemanje obvestil o prosto-
voljskih aktivnostim, ki se jim 
lahko pridružijo. 
Pošljite SMS z besedo prijava 
na številko 030 400 444.
  Klara KRŽIŠNIK
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DOM TISJE

PRAZNOVANJE 100. ROJSTNEGA DNE V DOMU TISJE 
ŠMARTNO PRI LITIJI

Praznovanja rojstnih dni se vedno znova veselimo, še posebej okroglih obletnic. 
Dne 25. 2. 2023, je gospa Frančiška T. v svojo življenjsko zgodbo vstavila prav po-
seben košček. Praznovanje visokega jubileja, častitljivih 100 let. V znak ljubezni in 
zahvale za njeno zaupanje, so ji zaposlene enote Lokvanj v ta namen pripravile prav 
posebno presenečenje. S številnimi baloni in cvetjem so slavju primerno okrasile 

njeno sobo ter enoto Lokvanj, spekle slaščice, pripravile prigrizke in ji tako priredile pravo rojst-
nodnevno zabavo. Svoj 100. rojstni dan je gospa Frančiška slavila skupaj s svojimi sostanovalci 
in zaposlenimi Doma Tisje, ki so ji z njihovo prisotnostjo in srčnostjo prav gotovo ogreli srce. Kot 
se za takšno priložnost spodobi sta praznik gospe Frančiški polepšala župan občine Šmartno pri 
Litiji, g. Blaž Izlakar in direktorica Doma Tisje, ga. Irena Špela Cvetežar. Skupaj so razrezali torto 
in se družili ob prepevanju pesmi.

Vse najboljše, draga gospa Frančiška!

eConsulta – VODENJE ČLANSTVA, PROSTOVOLJSKIH UR  
IN ENOSTAVNEGA RAČUNOVODSTVA NA ENEM MESTU

Za vas smo razvili super program za vodenje članstva 
in prostovoljskih ur, ki na enem mestu omogoča vo-
denje evidenc o članstvu, plačanih članarinah, prosto-

voljcih in opravljenih prostovoljskih urah... Program, 
ki smo ga razvili v okviru projekta 1,2,3 e-drustvo.si je 
dostopen prek spleta, z zbranimi podatki in evidencami 
pa bo dolgotrajna priprava poročil le še spomin. 
Program je namenjen vodstvenim članom društev, 
blagajnikom, tajnikom in osebam, ki v društvu vodijo 
tovrstne evidence. Glede na vaše potrebe se lahko 
odločite za uporabo v celoti, s funkcijami za vodenje 
enostavnega računovodstva, vodenje članstva in pros-
tovoljskih ur; ali pa le za uporabo posameznih funkcij.
Želite preizkusiti program? Pokličite nas na 059 927 619 ali nam pošljite sporočilo na 
elektronski naslov info@consulta.si.
Aktivnosti organiziramo v okviru projekta 1,2,3 e-drustvo.si, ki se sofinancira iz Sklada za NVO v 
okviru Ministrstva za javno upravo.  NVO, Tjaša BAJC

DRUŠTVO LOJTRA VAS VABI NA VIKEND ODDIH -  
SPOZNAJ SVET AROMATERAPIJE, 7.–9.4.2023

ZBOR ČLANOV
Spoštovane članice, člani in podporni člani. 
Zbor članov Društva diabetikov Litija in Šmartno bo v sredo, dne 29. 3. 2023 v veliki 
sejni sobi ob 17:00 uri. Vabljeni!

MERITVE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, 
HOLESTEROLA, TRIGLICERIDOV IN SATURACIJE

Meritve se bodo izvajale v sredo:  05. 04. 2023 v društveni pisarni od 8:00 – 10:00 ure.
Meritve opravlja med. sestra, ga. Bojana Vidic.

STROKOVNO PREDAVANJE
Predavanje bo predvidoma v mesecu aprilu, pod naslovom »TPO, Temeljni postopki oživljanja« 
(priporočamo udeležbo pohodnikov). Predaval bo strokovni predavatelj iz Zdravstvenega doma 
Litija.

POHODI
MAREC Pohod vodi

23.3.2023 Koreno nad Horjulom (avtobus) Jože Groboljšek
30.3.2023 Ljubljana Orle (avtobus) Jože Pavli

APRIL
6.4.2023 Litija – Dragovšek - Litija Alojz Kavčič
13.4.2023 Jesenice – Most na Soči – Nova Gorica – Sežana (vlak) Alojz Hauptman
20.4.2023 Pečice - Vesela Gora – Šentrupert (redni, izredni avtobus) Jože Pavli
27.4.2023 PRAZNIK /

*OPOMBA: Pri pohodih lahko pride do spremembe relacije, zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer. 

TELOVADBA
poteka pod strok. vodstvom, ga. Klare Dev, vaditeljice pilatesa, joge in skupinske vadbe, vsako 
sredo, od 18:30 do 19:30 ure,  v ŠP Litija. 

PLAVANJE IN VADBA
v bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, skupaj z MDI Litija in Šmartno, 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

JOŽE GORENC – dobitnik priznanja z zlato medaljo ZKDS
Jože Gorenc je že od osemdesetih letih prejšnjega stoletja eden najbolj dejav-
nih ljudi na področju ljubiteljske kulture pri nas. Kot dolgoletni predsednik KUD 
Jevnica in dolgoletni predsednik Zveze kulturnih društev Litija je zaslužen ne 
le za živahno kulturno življenje v svojem kraju in 
občini, ampak tudi za regijsko povezovanje zvez 

kulturnih društev v celotnem Zasavju, zaradi česar je bila pred leti 
ta regija eno najaktivnejših območij na področju ljubiteljske kulture. 
Ni nenavadno, da je Gorenc kot eden od ustanoviteljev naslednice 
nekdanje Zveze kulturnih organizacij Slovenije, Zveze kulturnih druš-
tev Slovenije, po letu 1997 kar dve desetletji prizadevno deloval kot 
član predsedstva te krovne organizacije. Za njegov velik prispevek 
k razvoju ljubiteljske kulture v kraju, občini in na državni ravni mu Zveza kulturnih organizacij 
Slovenije podeljujeje priznanje z zlato medaljo Zveze kulturnih društev Slovenije. Za njegovo delo 
se mu iskreno zahvaljujemo. V KUD Jevnica smo ponosni, da je med našimi člani in to še aktivni 
predsednik društva prejemnik najvišjega priznanja s področja ljubiteljske kulture na državnem 
nivoju. Priznanje z zlato medaljo je Jožetu Gorencu na prireditvi ob Krajevnem prazniku KS Jevnica 
podelil nekdanji dolgoletni predsednik ZKDS in sedanji predsednik NO ZKDS, Jože Osterman.

Zapisali: Jože OSTERMAN in KUD Jevnica

KOREOGRAFA MICHAL IN NASTJA RyNA V LITIJI
Vsi poznamo aktualne oglase 
znane trgovine za pohištvo, kjer 
v oglasu plešeta dva plesalca. 
Michal in Nastja sta priznana slo-

venska koreografa iz Nove gorice. Naše dru-
štvo je v soboto 11.3. v sodelovanju z JSKD 
Litija organiziralo brezplačno plesno delav-
nico, ki se je je udeležilo cca 30 plesalcev. 
V dveh terminih smo se spoznali z nekoliko 
drugačno plesno zvrstjo, modernom. 
Odlična plesna koreografa sta plesalce nav-
dušila s svojim znanjem, kontrolo telesa in 
ritmičnostjo. Navdušeni in nasmejanih ust 
smo zaključili s sobotnim dopoldnevom. Mi-
chalu in Nastji se zahvaljujemo za obisk v 
Litiji.  Tadej PREMK

V najem oddamo stanoVanje
na naslovu Zavrstnik 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Dvosobno stanovanje se nahaja v  
večstanovanjski stavbi v 1. nadstropju  

in meri 47 m2. Stanovanju pripada tudi klet.  
Stanovanje je neopremljeno, z obnovljeno 

kopalnico in novimi okni.

Najemnina: 300,00 EUR mesečno + stroški.

Več informacij lahko dobite na sedežu  
KGZ Litija z.o.o. (tel. 041-306-381,  

01-8963-206 ali 01-8963-200)

V najem oddamo posloVni prostor 
(Bistro Valvasor)

Poslovni prostor je primeren tudi za izvajanje trgovske, 
storitvene ali druge dejavnosti. 
Parkirna mesta so zagotovljena.

Prostori se nahajajo v dveh etažah.
Skupna površina prostorov znaša 270 m2. 

Za gostinsko dejavnost je možna 
uporaba terase na ploščadi ob stavbi. 

Poslovni prostor ima nova okna in fasado.
Ugodna cena najema prostorov!

Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru.

Več informacij dobite na sedežu KGZ Litija z.o.o.,  
Valvazorjev trg 3, Litija - oziroma lahko pokličete  

na tel. 041-306-381, 01-8963-206 ali 01-8963-200.

Aromaterapija, tako ob-
sežna tema, nadvse upo-
rabna, a širše (še) precej 
slabo poznana. Na vikend 
oddihu se bomo spozna-

li z varno uporabo eteričnih olj, ustvarili bomo 
individualne produkte, natančneje spoznali naj-
pogosteje uporabljena eterična olja, v objemu 
gozda bomo odpirali svoje čute. Večerne glas-
bene meditacije s prepletom aromatičnih na-
ravnih vonjav pa bodo poskrbele, da se bomo 
na vikendu še bolj poglobljeno sprostili in se 
prepustili toku življenja.
Dogodek je namenjen vsem, ki se še nikoli niste 
srečali z aromaterapijo in tudi tistim, kateri moč 
eteričnih olj že uporabljate v svojem vsakdanu 
in bi želeli izpopolniti svoje znanje, izvedeti še 
več o uporabi, izdelati svoje aromaterapevtske 
pripravke,...Na vikend oddihu bomo izvedli in-
tenzivne, zabavne, sproščujoče in poučne delav-
nice, ki bodo poleg TEORETIČNEGA PODAJANJA 
znanja vsebovale VELIKO PRAKTIČNEGA DELA. 
Izdelke boste udeleženci prejeli za domov.
Prijave in informacije: Tina Trdin, telefon: 031 
877 684 ali e-naslov: 212.tina@gmail.com
Rok prijave: 2. april 2023, oziroma do zasedbe 
prostih mest
Delavnice:
- POTOVANJE Z VONJEM (uvodna delavnica 
prepoznavanja različnih vonjav),
-  (VARNA) UPORABA ETERIČNIH OLJ (kako ku-

piti kvalitetno eterično olje, kakšne so pripo-
ročene in varne koncentracije, uporaba ete-
ričnih olj pri otrocih in starostnikih,..),

-  PORTRETI ETERIČNIH OLJ (podrobnejše spo-
znavanje karakteristik 8-10 najpogosteje 
uporabljenih eteričnih olj),

-  SAMOMASAŽA OBRAZA (delavnica samoma-
saže obraza z uporabo aromaterapevtskih pri-
pravkov),

-  PRAKTIČEN PRIKAZ UPORABE AROMATERA-
PEVTSKIH PRIPRAVKOV (praktična delavni-
ca prikaza kako narediti aromaterapevtske 
pripravke za razline namene - topla/hladna 
obloga, masažno olje, inhalator, roll-on, mazi-
lo,..)

- ODPIRANJE ČUTIL (ozaveščanje in odpiranje 
čutov s podporo narave),
- IZDELAVA DEODORANTA (izdelava deodoran-
ta iz naravnih sestavin),
-  IZDELAVA INDIVIDUALNEGA AROMATERA-

PEVTSKEGA PRODUKTA (vsak udeleženec 
bo s pomočjo izvajalk delavnic sformuliral in 
izdelal produkt, ki ga v trenutnem času naj-
bolj potrebuje),

-  GLASBENE VODENE MEDITACIJE (zvok shru-
tija, tibetanskih posod, koshi zončkov nas bo 
zazibal v naše globine in nas sprostil).

Vikend oddih poteka v sklopu projekta Nazaj k 
naravi, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja RS 2014–2020. Se vidimo!

Tina TRDIN, društvo Lojtra
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KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

KLIŠE NA PREHODU V POMLAD
Mesec ljubezni je bil na Klišeju pester. Začeli smo ga z organizacijo Zgodbarjenja z 
gostjo Vido Habjanič, ki se je odvijalo v prostorih Klišeja 8. februarja. Vida je mlada 
fotografinja, snemalka in kamermanka, ki nam je predstavila snemalsko delo, govorila 
o težavah, ki jih takšna služba lahko prinaša in celo pokazala nekaj svojih kreacij. Na 
valentinovo smo z dogodkom Klišejev Kupid pomagali udeležencem spoznati nove ljudi 

preko vrste pestrih vprašanj in se na splošno zabavali. Seveda pa tudi še nismo opustili zimskega 
vzdušja in se tako 25. februarja odpravili na tek na smučeh, ki se je odvijal na prekrasnem zasne-
ženem Jezerskem. Prisotni in vešči smo seveda tudi v umetniških vodah. V prostorih Mladinskega 
Centra Litija si tako lahko ogledate razstavo z naslovom PREDOR, ki prihaja izpod domiselnih rok 
naših Klišejevcev, ki jo je navdihnila glasba naše lokalne glasbene skupine Pavlov. Objavili smo 
tudi razpis za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v letu 2023, ki bo sredstva namenil 
izbranim prijavljenim mladim za pomoč pri njihovih projektih. V marcu seveda tudi ne bomo poči-
vali. Začeli smo ga športno in sicer že z drugim smučarskim izletom letos, tokrat v Katschbergu. 

Tam smo se znova imeli super in uspešno izpeljali še ta smučarski projekt, ki se lahko pohvali z 
rekordno udeležbo. Poleg vsega omenjenega pa smo začeli na Klišeju izvajati tudi Petkovo ligo, 
v sklopu katere se bomo ob petkih od 18. ure dalje zabavali ob družabnih in video igrah. Vsi, ki 
ste željni zabave in sprostitve med druženjem ste tako dobrodošli v Klišejevih prostorih ob petkih 
zvečer. Čeprav zima že prehaja v pomlad, se lahko z nami še vedno udeležite peščice zimsko 
obarvanih dogodkov, kot sta ogled smučarskih skokov v Planici (1. 4. ) in Biatlona (26. 3. ). Naše 
projekte, dogodivščine in prihodnje dogodke lahko kakor vedno spremljate na naši facebook stra-
ni na linku https://www.facebook.com/klise.klub/ ali na naši spletni strani. Komaj čakamo na 
nova skupna doživetja! Vaš Kliše Živa BUČAR

NA DEBELI ČETRTEK…..
Po tradiciji so se »Prave 
Litijanke« dolgo let sre-
čevale na debeli četrtek. 
Tudi letos se nas je kar 
precej zbralo. Veseli smo 
bili obiska tudi Erike, ki 
nas je razveselila s šop-
kom mimoz.
Na debeli četrtek je pra-
znovala svoj rojstni dan 
ga. Marjana.
Ob prijetnem klepetu je 

čas kar prehitro minil. Naslednjič se srečamo proti koncu meseca maja. Danica SVERŠINA

KRAJEVNA SKUPNOST RIBČE

POSLOVNI PROSTOR V NAJEM
Krajevna skupnost Ribče na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja namero 
o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu poslovnega prostora (za namen gostinske dejav-
nosti, frizerskega, kozmetičnega salona ali podobne dejavnosti). Predmet neposredne pogodbe je 
del stavbe ID znak k.o. 2656 Ribče stavba 13 del stavbe 2 po-
slovni prostor 2, v izmeri 53,10 m2 s pripadajočim skladiščem 
v izmeri 17,10 m2 (skupaj 70,20 m2) na naslovu Ribče 14, 1281 
Kresnice. Prostor se daje v najem za nedoločen čas najugo-
dnejšemu ponudniku. Ponudba ali izjava o interesu mora biti 
predložena v pisni obliki in mora vsebovati višino ponujene 
najemnine (v EUR brez DDV). V primeru več ponudb/izjav o 
interesu, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o na-
jemnini in drugih pogojih pravnega posla. Prostor je možno 
preurediti primerno ponujeni 
dejavnosti.
Informacije o stvarnem in prav-
nem stanju predmeta najema 
ter o ogledih lahko zainteresira-
ni ponudniki pridobijo pri pred-
sednici KS Ribče, ga. Angeli Ci-
vidini, tel.: 031-351-580/ angy.
cividini@gmail.com. Za ogled se 
je potrebno vnaprej dogovoriti.
 Angela CIVIDINI

OPROSTI MAMA, NE MOREM OSTATI
Prirejeno po Sanne 
Burg. Zapisano za vse 
mame, pa tudi tete … 
in očete … zato, da bi 
lažje razumeli svoje 
otroke, oziroma mla-
dostnike.

Ne morem ostati, mama. Rodila sem se, da 
bi našla svojo resnico.

Rada te imam, a saj veš, da me nisi rodila za 
to, da ti bom ugajala.
Nisem rojena za to, da bi te jaz osrečila.
Nisem rojena za to, da bi bila celo življenje 
pod tvojimi peruti.

Ne morem ostati, učiteljica.
Nisem bila rojena, da bi me stlačila v svoje 
škatle,
da bi razmišljala znotraj tvojih okvirjev.
Rojena sem, da razmišljam s svojo glavo.

Ne morem ostati, mojstrica, duhovna 
učiteljica.

Nisem bila rojena za to, da bi sledila tvojim 
idejam o tem, kaj je resnica
in živela le po tvojih dogmah. 

Rodila sem se, da bi našla svojo resnico in 
ustvarila svoja pravila.

Rodila sem se, da odpotujem,
da spoznam različne obraze, kraje in kulture,
da tečem z volkovi in se soočim s svojimi 
strahovi,
da me prevzame svet,
da me zavzame nevihta,
da mi nekdo zlomi srce,
da sem osupljena, vržena v globine.

Rojena sem bila, da si umažem roke,
da dobim pesek v oči,
blato na obleke,
trnje pod noge.
Rodila sem se, da bi skočila v brezno,
da bi presegla čas in prostor, se odprla 
čarovniji, 
se popolnoma predala.

Rojena sem bila, da močno čutim svet 
okoli sebe,

ga okušam –
grenak okus žalosti,
neprijeten okus prevare,
sladek okus ljubezni.

Rodila sem se, da bi se naučila, kako 
elegantno stopati skozi spremembe,

da bi spoznala resnico,
se naučila leteti,
se naučila govoriti jezik ljubezni,
kako razvezati svoje srce,
kako zavreči vse,
kako opustiti vsa pričakovanja.

Rodila sem 
se, da bi se 
naučila, kako 
je, ko izgubiš 
vse, razen 
tistega, kar 
je zares 
pomembno.

Rodila 
sem se, da 
bi živela 
življenje,
ki bo odstranilo vse, kar ni resnično,
vse maske,
vse, kar nisem bila jaz.

Jaz sem feniks.
Rojena sem, da razširim svoja krila
in vzletim proti soncu.
Da zagorim in se spremenim v pepel,
padem na zemljo in se znova dvignem.
Ko se postaram,
bom ponosna na svoje brazgotine,
svoje gube,
svoje spomine,
svoje zgodbe,
svojo modrost
in svojo svobodo.
Rodila sem se, da bi bila SVOBODNA.

Darinka KOBAL

RAZPIS ZA MLADE 2023
V mesecu februarju smo v sode-
lovanju s Klubom litijskih in šmar-
skih študentov objavili razpis za 
sofinanciranje mladinskih progra-
mov in projektov v letu 2023, kate-
rega namen je spodbuditi aktivno 

participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše 
mladinsko 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.
Na razpis je letos prispelo kar 21 vlog, od tega 
dve prepozno. Ostale vloge bo komisija pregle-
dala in ocenila ter najkasneje do 22. marca pro-
silcem predložila sklepe o rezultatih razpisa. 

33. OBČINSKI OTROŠKI 
PARLAMENT

V petek, 10. marca so se učenci, ki v osnovnih 
šolah obiskujejo aktivnosti otroškega parla-
menta, srečali na že 33. občinskem zasedanju. 
Letos učenci razpravljajo na temo »Duševno 
zdravje otrok in mladih«. Zasedanje je po-
tekalo v veliki sejni sobi Občine Litija, zbrane 
mlade parlamentarce iz OŠ Gradec, Gabrovka - 
Dole, Litije in Šmartnega pri Litiji, sta ob začet-
ku pozdravila in nagovorila župana obeh občin, 
g. Franci Rokavec in g. Blaž Izlakar, za kar se 
jima na tem mestu še enkrat zahvaljujemo. 
Dinamična razprava nam je zopet ponudila vpo-
gled v življenja odraščujočih mladostnikov, na 
njihovo doživljanje sveta in na izzive s katerimi 
se srečujejo, kako se z njimi spopadaju in jih 
premagujejo. Aktivnosti otroških parlamentov 
(po)skrbijo, da učenci razvijajo veščine spoštlji-
ve izmenjave mnenj, razvijajo kritično misel, se 
učijo iskanja preverjenih in relevantnih podat-
kov in informacij, izvajajo ankete ipd. aktivnosti 
med ostalimi učenci ter interpertirajo rezultate. 
Vse to seveda ne bi bilo mogoče brez čudovi-
tih mentoric, ki na šolah vodijo le-te aktivnosti. 
Nataša Cvetežar Zupan, Hajdeja Praprotnik, 
Vesna Kores in Anita Mirjanić, hvala vam, ker 
skrbite za tako pomemben program.
Mladi parlamentarci so na zasedanju sprejeli 
4 sklepe, s katerimi nagovarjajo obravnavano 
temo in ponujajo nekaj rešitev za ohranjanje 
duševnega zdravja otrok in mladih, saj menijo, 
da je izredno pomembno, da težave prepozna-
mo dovolj zgodaj, ko jih še lahko nagovarjamo 
in omilimo brez pomoči zdravnikov. 
1.  Predlagamo »nabiralnik« za težave, ki bi jih 

kasneje obravnavali na razrednih urah ter 
aktivnost na začetku šolskega leta, kjer za-
pišemo svoje cilje in pričakovanja, ki jih ob 
koncu leta zopet preberemo in preverimo kaj 
smo dosegli in kaj oziroma na čemu morma-
mo delti v prihodnje. 

2.  Predlagamo organizacijo večih in večjih 
športnih turnirjev za OŠ – medrazrednih in 
medšolskih. Poleg tega si v mestu želimo 
prostore za mlade, namenjeni izvajanju ak-
tivnosti kot so joga, meditacija, ipd. Želimo 
si, da so te aktivnosti brezplačne, namenje-
ne osnovnošolcem ter da je poskrbljeno tudi 
za prevoz učencev iz oddaljenejših krajev, ki 
mora biti zanje brezplačen. 

3.  Od staršev potrebujemo podporo, spodbudo 
in manj pritisov ter razumevanje, da smo tudi 
mi sami svoji ljudje. Predlagamo organizaci-
jo »družinskega krožka«, kjer bi se lahko v 
bolj sproščenem okolju pogovarjali s svojimi 
starši (ob igrah, športu, ipd.). 

4.  Družabna omrežja nam sicer olajšajo življe-
nja, vednar je potrebno biti pri uporabi previ-
den in zmeren. Duševno zdravje bi lahko bilo 
stalna tema otroškega parlamenta. 

Sprejete sklepe bodo predstavili na regijskem 
srečanju z udeleženci iz Zagorja, Trbovelj in 
Hrastnika. Regijsko srečanje letos poteka 30. 
marca v Trboljah. Na nacionalnem srečanju v 
državnem zboru RS, ki bo letos 11. aprila, bosta 
naši občini predstavljala učenca OŠ Gradec. 

NAPOVEDUJEMO
Filmska delavnica DZMP  

Luksuz Produkcija
Opis delavnice in izvajalca

DZMP Luksuz Produkcija je filmska produkcija 
s sedežem v Krškem. Glavnino njihovega dela 
predstavlja medijska vzgoja, saj ustvarjajo pro-
stor za novo generacijo filmskih ustvarjalcev.
Luksuz produkcija je eden od pionirjev demo-
kratizacije filma kot medija v Sloveniji. 
S strokovno podporo se bodo udeleženci ne le 
učili o filmskem ustvarjanju, ampak tudi posne-
li kratki igrani ali dokumentarni film. Udeležen-
ci bodo imeli umetniško svobodo pri izbiri teme
svojega filma. Na delavnici se bodo udeleženci 
seznanili z različnimi digitalnimi orodji vizualne-
ga pripovedovanja zgodb, upravljanja s kame-
ro, snemanja zvoka in montaže.
Mladim dajemo priložnost za razvoj lastnega 
umetniškega glasu in ustvarjalnosti ter hkrati 
nudimo podporo pri povečevanju njihove soci-
alne občutljivosti, ozaveščenosti ter družbene, 
politične in kulturne angažiranosti.

Komu je namenjena?
Mladim, ki jih zanima proces snemanja filmov 
in se ob tem zabavajo.

Kdaj in kje?
Delavnica bo potekala v Mladinskem centru Li-
tija, 3. in 4. aprila med 16.00 in 19.00. Delavni-
ca bo potekala v angleškem jeziku.

Kako in do kdaj se prijavim?
Prijave zbiramo na elektronskem naslovu info@
mclitija.si, do zapolnitve mest, a najkasneje do 
30. marca 2023. 

REDNI PROGRAM  
Mladinskega centra Litija

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 pridružiš 
v dvorani Gimnazije Litija na športnem progra-
mu za mlade. Vadba je za udeležence med 15. 
in 29.letom brezplačna, zaželjeno je, da se na 
vadbo prijavite. Zaželjeno je, da pridete cca. 
deset minut pred samo vadbo, zaradi pomoči 
pri postavljanju igrišča. Za vstop v dvorano po-
trebujete primerne športne copate, namenjene 
vadbi v zaprtih prostorih.

*Kako se prijaviš? 
Pošlji nam mail na info@mclitija.si, v zadevo 
napiši ODBOJKA in se prijavi najkasneje do vsa-
kega ponedeljka oz. torka pred vadbo. Večer-
no gibanje ne poteka v času šolskih počitnic 
in praznikov. Na urniku ostajamo vse do konca 
aprila 2023. MC Litija

MLADINSKI CENTER LITIJA



ZAHVALA

ANA kElAVA
roj. 31.3.1953 – 19.1.2023

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, hvala sosedom, 
znancem in vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. 
Posebna zahvala gre Mandić Jeli in Branki. Hvala.
Ana je bila in ostala eno veliko srce. Vsi, ki ste jo poznali, bi se 
strinjali s tem, njena pozitiva in volja do življenja je bila velika, toda 
življenje je izbralo drugače. Njena pot se je tako na žalost prezgodaj 
končala. Ampak za vedno bo ostala v naših srcih. 

Počivaj u miru draga Ana.

Žalujoči: sin Mario, hčerka Sanja z Danijelom,  
vnuki Lana in Luka ter vsi njeni bližnji
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VETERANI SE RADI DRUŽIJO VETERANSKO DEJANJE
To je simbolno veteransko dejanje miru - svobode - neuklonljivosti 
- zmage - ponosa - spominov - opomina.
Ta miza s štirimi nogami je simbol trdnosti in dokončne vpetosti 
Slovenije v zemljevid Evrope in sveta.
Prazen stol je simbol vojne za Slovenijo, ki jih ni več med nami. 
Spomnite se jih in prisluhnite bitju svojega srca, ki naj utripa v tem 
trenutku za njih, ki jih več ni. Naj bodo večno v našem spominu.
 Bel prt na mizi je simbol čistosti in neomadeževanosti naših misli 
in dejanj.
Ta kamen z našega očaka Triglava je simbol naše trdne 
odločnosti, da na tem slovenskem prostoru ostanemo.
Rdeč nagelj je simbol spomina na vse tiste, ki so v vsej 
zgodovini prelili kri za slovensko domovino, vaza čiste 
vode pa je simbol solza njihovih najdražjih.
Ščepec soli in vejica pelina sta simbol bolečine in 
grenkobe družin padlih.
Bodalo je simbol boja, poguma, hrabrosti in zvestobe 
tistih, ki so se bojevali za samostojno Slovenijo.
Kozarec rdečega vina je simbol spomina na vse tiste, ki so se bojevali za Slovenijo, zato:
•  prva zdravica naj velja vsem, ki so padli, umrli in prelili kri za domovin, za solze njihovih otrok, 

žena, mater in očetov;
• druga zdravica naj velja vsem, ki so v vsej zgodovini delovali v dobro slovenstva;
• tretja zdravica naj velja vsem tukaj zbranim.
Ostanek vina je žarek upanja veteranov, da nam bosta čas in prostor vendarle dala vsaj del topline 
in priznanja za naša dejanja, dosežke in posledice.
Spoštovani!
To veteransko dejanje je pogosto predstavljeno na zborih veteranov vojne za Slovenijo.  
S tem želimo obuditi spomin na pretekle dogodke in izpostaviti odnos do zgodovine našega 
naroda in domovine.
Predpostavljam, da mnogi ne poznajo besedila in pomena tega veteranskega dejanja, zato sem ga 
ob tej priliki tu povzel, da se lahko seznanite z njim. (fotografija Stane Vidmar) Karlo LEMUT, 

Člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Litija - Šmartno so se v soboto 
25. februarja 2023 zbrali v 
dvorani gostišča “KOVAČ” v Litiji 

na svojem rednem letnem občnem zboru.
Po svečanem prihodu praproščaka s praporom 
našega združenja, izvedbi častnega veteran-
skega dejanja in nastopom harmonikarice se je 
s slovensko himno zaključil uvodni del občnega 
zbora. Na zboru je sodelovalo 147 članov ob-
močnega združenja in 4 gostje; župan Občine 
Litija g. Franci Rokavec, župan Občine Šmartno 
pri Litiji g. Blaž Izlakar, predsednik Pokrajinske-
ga odbora ZVVS Ljubljana okolica g. Janez Gre-
gorič in predstavnik Policijskega veteranskega 
društva ”SEVER” odbor Litija.

Po izvolitvi organov občnega zbora je vodenje 
le tega prevzelo delovno predsedstvo zbora, ki 
je v skladu s sprejetim dnevnim redom skrbelo 
za nemoten potek zbora.

Predsednik OZVVS Liti-
ja - Šmartno g. Ivan Lo-
vše je v poročilu o delu 
območnega združenja v 
letu 2022 zelo pregled-
no izpostavil aktivnosti 
v posameznem mesecu.
Iz tega poročila je bilo 
razvidno, da le štiri na-
črtovane naloge iz ob-
jektivnih razlogov niso 
bile izvedene, na primer 

smučarsko tekmovanje na Dolah zaradi po-
manjkanja snega. Bile pa so izvedene aktivnos-
ti, ki jih v letnem programu nismo načrtovali 
(kot na primer: v mesecu maju smo gostili 16 
predstavnikov občinskih štabov za Teritorialno 
obrambo, ki v letu 1990, kljub zahtevi vojaških 
organov niso oddali orožja. Gostili smo tudi ve-
terane iz Maribora).
V mesecu juniju je naše združenje sodelovalo 
na veteranskih športnih igrah v Izoli in med 42 
nastopajočimi ekipami doseglo 16. mesto, v pi-
kadu pa 3. mesto.
Na družabno - športnem srečanju članov naše-
ga združenja in spremljevalcev v Veliki Štangi 
je sodelovalo 106. oseb.
Predsednik je izpostavil tudi praznovanje Dne-
va samostojnosti, ki ga vsako leto obeležimo s 
tradicionalnim športnim srečanjem ”Memorial 
Riharda Urbanca”, tekmovanje je potekalo: v 
streljanju z zračno puško, v kegljanju in malem 
nogometu. 
Sodelovale so ekipe iz vseh OZVVS Pokrajin-
skega odbora ZVVS Ljubljana - okolica ter ekipa 
iz Policijskega veteranskega društva ”SEVER” - 
odbor Litija in ekipa Območnega združenja slo-
venskih častnikov Litija - Šmartno, sodelovalo 
je 119 oseb.
Predsednik našega združenja je zelo pozitivno 
ocenil aktivnost območnega združenja v letu 
2022, se zahvalil članom združenja za njihovo 
sodelovanje in izpostavil veliko razumevanje 
občine Litija za delovanje OZVVS Litija - Šmart-
no ter se še posebej zahvalil županu g. Franciju 
Rokavcu za dobro sodelovanje.

Finančno in poslovno poročilo OZVVS Litija 
- Šmartno za leto 2022 je prisotnim članom 
območnega združenja predstavil predsednik g. 
Ivan Lovše.
Na podano poročilo ni bilo pripomb in dodat-
nih predlogov, kot tudi ne na program dela in 
finančni načrt za leto 2023.

Po končanem uvodnem delu občnega zbora sta 
predsednik PO ZVVS Ljubljana okolica g. J. Gre-
gorič in predsednik našega združenja g. Ivan 
Lovše, za večletno uspešno delo v OZVVS Litija 
- Šmartno podelila priznanja in plakete ZVVS.

Priznanja so dobili:
RED 3. STOPNJE

Ivan Lovše, Radovan Petje
(opomba: priznanje bo podeljeno na ravni ZVVS)

ZLATA PLAKETA zvvs

Aleksander Jovanovič, Jože Kos, Iztok Mlakar,  
Rado Poglajen, Janez Škrabanja, Drago Vozelj

SREBRNA PLAKETA zvvs

Roman Huč, Tomaž Kokalj, Drago Kovič,  
Martin Lindič, Martin Marolt, Matjaž Urbanc

BRONASTA PLAKETA zvvs

Janez Jurič, Marjan Cerovšek, Roman Ciglar,  
Simon Markovšek, Stanislav Vidmar,  

Roman Vodenik, Miran Zupančič

Vsi člani območnega združenja, ki imajo urejen 
status veterana, pa so na tem občnem zboru pre-
jeli spominsko medaljo ob 30. obletnici samo-
stojne in neodvisne države Republike Slovenije.
V spoštljiv spomin na čas, ko smo združili moči 
za Slovenijo.
Te spominske medalje podeljuje Vlada Republi-
ke Slovenije.
Vlada je sklep o podelitvi spominskih medalj 
sprejela v letu 2019.

Po podelitvi priznanj se je predsednik našega 
območnega združenja še enkrat zahvalil vsem 
za sodelovanje z željo, da še naprej aktivno so-
delujejo pri nalogah območnega združenja in 
ohranjanju spomina 
na dogodke na poti 
samostojne in ne-
odvisne Republike 
Slovenije.
Udeležence občne-
ga zbora so pozdra-
vili: župan Občine 
Šmartno pri Litiji, 
predsednik PO ZVVS 
Ljubljana okolica ter 
naš župan g. Franci 
Rokavec. Ta je po-
hvalil delo območ-
nega združenja ter 
predlagal da se oblikuje delovna skupina, ki bo 
zbrala gradiva in informacije o vlogi občine in 
njenih občanov v vojni za samostojno in neod-
visno Republiko Slovenijo.
Sledilo je družabno srečanje in obujanje spo-
minov.
Veterani se radi družijo.

Karlo LEMUT
(fotografije: Stanislav Vidmar, Miran Zupančič)

FOLKLORNA SKUPINA JAVORJE ŽALUJE
Pavlu Kokalju v slovo!

Sredi zaposlenega tedna popoldne, ko smo se počasi iz služb 
vračali domov k družini nas je zadela žalostna novica. Še 
sredi življenjske moči, nenadoma, nepričakovano, dokončno 
nas je zapustil Pavle Kokalj.
Zagotovo sta bila Pavle in njegova harmonika sinonim za pri-
stno ljudsko glasbo. Večina ga je poznala kot to- ljudskega 
godca: samostojnega ali v družbi ansambla Zimzelen ali kot 
najprepoznavnejšega člana Folklorne supine Javorje.
Pavle je bil godec, vir pozitivne energije in pomoči, vzor vztrajnosti in predanosti, 
mož, oče, mentor, prijatelj in še veliko več.

Njegova pot se je začela skoraj 68 let nazaj na domačiji pri Lesarji v Bukovici. Kasneje se je pre-
selil v Ponoviče, nazadnje pa se ustalil v Tepah kjer si je ustvaril družino. Šolska pot ga je vodila iz 
Save v Litijo in nazadnje v Ljubljano, kjer se je izšolal za monterja plinskih naprav. Njegove pridne 
roke so skrbele za družino. A kljub naporni službi ni odložil harmonike. Ta mu je bila položena že v 

zibelko, saj je bil njegov oče pravi ljudski godec. Pavle 
je od malega poslušal melodije, si jih zapomnil in jih 
kasneje, kot samouk, vestno in spoštljivo uporabljal 
v svojem poslanstvu ljudskega godca. Razveselil je 
mnoge poročne pare in slavljence, popestril praznike 
in na kakršno koli druženje vnašal dobro voljo. 
K folklorni skupini ga je pot zanesla leta 1990. Tu so 
se spletle prijateljske vezi, ki so 4 leta kasneje pri-
pomogle k nastanka ansambla Zimzelen. Prihajal je 
na vsako vajo in potrpežljivo ponavljal že neštetokrat 
zaigrano melodijo za ples. Kmalu je razumel, kaj je 
nesnovna kulturna dediščina in skrbno ohranjal slo-

venske ljudske viže, ki so jih igrali stari godci. Z vso vztrajnostjo je vzel harmoniko v roke tudi med 
tednom, vadil že osvojene melodije in se učil novih. Vse po posluhu, kar je terjalo mnogo vaj. Ne 
da bi vnašal lastne priredbe ali moderne glasbene elemente se je trudil čimbolj približati pristnim 
ljudskim izvajalcem. Vse tako, kot je slišal na seminarjih. Na njega smo se lahko vedno zanesli. 
Prav v odgovornosti do dela, spoštljivosti do človeka in veselju do življenja je bil nam mladim in 
starim največji zgled. Skupaj smo rasli, strokovna izpopolnjevanja pa so nas dvignila do te ravni, 
da smo nastopali tudi na državnih srečanjih in gostovali v tujini. Obilo nastopov pa se je ob spre-
mljavi njegove harmonike odvilo pred domačo publiko v celovečernih nastopih društva in v okviru 
folklornih revij. Kamorkoli je zašel, so ga prepoznali kot kakovostnega, pravega godca, ki s svojo 
energijo vdahne inštrumentu še nekaj več kot zvok in ritem. 
Delu je bil predan. Vložil je nešteto ur vaje, ki so nam plesalcem in poslušalcem ostale skrite. Temu 
primerni so bili tudi rezultati: Glasbeni CD-ji, posnetki prireditev, avtorska glasba,…. Vestno si je za-
pisoval ure in številke so presegle preko 400 nastopov in 1300 vaj. Zagotovo gre zahvala tukaj tudi 
njegovi družini, ki je razumela njegovo poslanstvo in ljubezen do harmonike. 
Prejel je kar nekaj priznanj s harmonikaških tekmovanj. Ker je bil dejaven tudi na drugih podro-
čjih je prijel priznanje občine Litija za dosežke na področju ljubilteljske kulture. Folklornikom pa so 
najbolj poznana Maroltova 
priznanja, ki jih podeljuje 
JSKD. Pavle si je s svojim 
delom zaslužil vse: brona-
sto, srebrno, zlato in na-
zadnje častno Maroltovo 
značko za 30 ali večletno 
neprekinjeno delovanje na 
področju ljubiteljske kultu-
re, ki jo je prejel na priredi-
tvi ob 40-letnici delovanja 
Folklorne skupine Javorje.
Ob njegovi glasbi ni bilo tež-
ko plesati. Pogosto smo na 
vajah rekli: »Pavle ti samo 
igraj, mi bomo že plesali«. 
In res je bilo tako. Njegova 
glasba je bila pogosto nav-
dih odrskega ustvarjanja. 
Z njegovim prehitrim od-
hodom smo izgubili veliko, 
pravzaprav se še ne zave-
damo koliko. Z vsem spo-
štovanjem bomo poskušali 
ohraniti njegovo glasbo in 
nadaljevati poslanstvo.
Pavle, neizmerno te bomo 
pogrešali. Tvoji folkoristi.
  Dunja GORIŠEK Simončič, 

KUD FS Javorje

Župan občine Litija Franci 
Rokavec

Župan občine Šmartno  
pri Litiji, Blaž Izlakar

Predsednik PO ZVVS  
Ljubljana okolica  
g. Janez Gregorič



ZAHVALA

ANA kElAVA
roj. 31.3.1953 – 19.1.2023

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, hvala sosedom, 
znancem in vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. 
Posebna zahvala gre Mandić Jeli in Branki. Hvala.
Ana je bila in ostala eno veliko srce. Vsi, ki ste jo poznali, bi se 
strinjali s tem, njena pozitiva in volja do življenja je bila velika, toda 
življenje je izbralo drugače. Njena pot se je tako na žalost prezgodaj 
končala. Ampak za vedno bo ostala v naših srcih. 

Počivaj u miru draga Ana.

Žalujoči: sin Mario, hčerka Sanja z Danijelom,  
vnuki Lana in Luka ter vsi njeni bližnji

Mornar ne umire …
On mirno ode, na onu stranu neba i vode, 
u nešto slobodnije od slobode.

Duša mu pitomo zamiriše, ko maslinjaci posle kiše.
I misliš: gotovo! Nema ga više …
A on i dalje u vetru diše.
                        (Mika Antić – Druga strana vetra)

ZAHVALA
Januarja se je za vedno poslovil naš dragi

JOŽEF BAŠ
1942 – 2023

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem,  
kolegom podmorničarjem in sosedom  

za izrečena sožalja in spomine,  
podarjeno cvetje ter sveče.

Vsi njegovi

Tam za tisto zvezdo
Na koncu neba,
Tam na tistem koncu
Neskončnega morja,
Tam morda nekoč,
Nekje se srečamo, kdo ve.

V SPOMIN
Letos mineva deset let odkar vaju ni, a v naših srcih  

bosta živeli večno.

AdElA dElIć - PEtrA lEPIčNIk
2013 – 2023

Neizmerna je naša  
bolečina in ni besed kako  

vaju zelo pogrešamo.

Zahvaljujemo se vsem,  
ki se spominjate naših deklet  
in jih še vedno nosite v srcu.

Vsi njuni

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

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi ati, dedi in pradedi

IVAN SOtlAr
iz Gabrovke

20.9.1937 – 12.2.2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, svete maše in sveče. Zahvala tudi  
g. župniku Romanu Ivanetiču za lepo opravljen cerkveni obred, 
ge. Heleni Perko za napisan govor in g. Otonu Meserku za lepo 
prebran govor ter pevcem, pogrebcem in vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njegovi

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
                   (T. Pavček)

ZAHVALA
Kljub lepi starosti, pa vendar iznenada, nas je zapustila

tErEzIJA MANdElJ
rojena Kos

1.6.1931 – 20.2.2023 
Iz Tep 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče 
in darovane svete maše. Zahvaljujemo se NMP ZD Litija in dr. Leonu 
Kranjcu. Iskrena hvala g. kaplanu Tilnu O. Zupancu za lepo opravljen 
obred, g. Janiju Zagorcu za zvonjenja na Žambohu, polšniškim 
pevcem za odpete žalostinke ter pogrebni službi KSP Litija. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Še naprej bo živela v 
naših srcih in spominih.

Vsi njeni

Odšla si tja, 
kjer ni bolečin.
Tolažimo se s tem, 
da uživaš sladek sen. 

ZAHVALA
Od nas se je poslovila

ErNA dOlINŠEk
 30.3.1943 – 7.2.2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraze sožalja, za darovano cvetje in sveče.
Hvala g. župniku Marku Mrlaku za govor, uslužbencem KSP Litija in 
trobentaču. Zahvala Domu Tisje, enota Šmelc za nego in nesebično 
pomoč v vseh letih v enoti Lipa in sostanovalki Stanki.

Vsi njeni

Težko je pozabiti človeka, 
ki ti je bil drag,
še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se
živeti brez njega.

V SPOMIN
Mineva deset žalostnih let, ko te ni več med nami.

lEOPOld FrElIH
11.11.1950 – 6.3.2013

Hvaležni smo ti za vse  
in te neizmerno pogrešamo.

Hvala vsem, ki ga skupaj z nami 
ohranjate v spominih in srcih.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
Nepričakovano in nenadoma nas je zapustil  

dragi mož, oče, dedi,…

MArtIN PlANINŠEk
28.2.1937 – 7.2.2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, darove za 
dobrodelne namene in sv. maše. Za izvedbo pogreba zahvala 
pogrebni službi KSP Litija, moškemu pevskemu zboru Polšnik, 
g. Antonu Lokarju za ganljiv poslovilni govor in trobentaču. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Marku Mrlaku za lepo opravljen 
obred slovesa. Posebna zahvala tudi dr. Nikolaju Benedičiču za 
dolgoletno zdravstveno oskrbo. Iskrena hvala vsem, ki ste ga tako 
v velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Pogrešamo te.

Vsi njegovi

V SPOMIN
V mesecu marcu mineva dve leti 

odkar si odšla… 

lJuBOMIrA MAJcEN
Tvoje srce kot zvezda na nebu nam žari,  

saj vedno v naših srcih si ti.
Vsi tvoji.

  Hvala vsem, ki se je še spominjate.

Ljubljeni nikoli ne umrejo ...
Živijo,

dokler živijo tisti, 
ki jih imajo radi.

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

ata, brat, tast, stric in pradedek

kONrAd krHlIkAr
Iz Litije

12.2.1934 – 04.3.2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
pogrebni službi KSP Litija in Cvetličarni Vijolica za vso pripravo in 
opravljen obred. Zahvala go. Avbelj za ganljive besede slovesa, 
pevcem za zelo lepo zapete, njemu najljubše pesmi in trobentaču 
za zaigrano Tišino. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Posebna zahvala gre ZD Litija – NMP in Splošni bolnišnici Trbovlje, 
Kirurški oddelek.

Vsi njegovi žalujoči

ZAHVALA
Za vedno se je poslovila naša draga mama,  

babica in prababica

FrANčIŠkA PAVlIHA
Iz Spodnjega Hotiča

18.9.1938 – 19.2.2023

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se zaposlenim v Domu Tisje, še posebej 
enoti Vrtnica. Zahvala tudi KSP Litija za lepo opravljen pogreb in 
župniku dr. Božidarju Ogrincu za opravljen obred in lepe poslovilne 
besede.

Žalujoči: vsi njeni

Tiho mirno si zaspala,
niti zbogom nisi rekla
odšla si v svet, kjer ni več bolečin
a nate bo ostal prelep spomin.

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame

MArIJE SEMEc
iz Podbukovja pri Vačah
13.11.1933 – 23.2.2023

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem sosedom 
in znancem za darovano cvetje sveče in darove za svete maše. 
Iskreno se zahvaljujemo tudi ZD Litija, Pogrebni službi KSP Litija, 
gospodu župniku Petru Bregarju za lepo opravljen obred, moškemu 
pevskemu zboru Polšnik, gospodu Antonu Lokarju za lepo prebran 
poslovilni govor in trobentaču Žigi Tori.

Hvala vsem ki ste jo imeli radi  
in vam bo ostala v večnem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

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

ZAHVALA
V 96. letu starosti je od nas odšla naša draga  

mama, babi in prababi

dANIcA čElESNIk
roj. Bukovec

25.11.1927 – 27.2.2023

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi strežnemu 
osebju Doma Tisje, pogrebni službi ter trobentaču za čutno 
spremljavo ob pogrebu in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni
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DRŽAVNI PRVAK V SKOKIH Z  
MALE PROŽNE PONJAVE

V soboto, 25. februarja, je v organizaciji Gimnastične 
zveze Slovenije v Divači potekalo Državno prvenstvo 
2023 v skokih z male prožne ponjave. Sergej Aškerc, 
ki trenira gimnastiko v ljubljanskem Športnem druš-
tvu Moste, je v starostni kategoriji »starejši dečki«, v 
konkurenci 54 tekmovalcev zasedel prvo mesto in tako 
postal državni prvak. (Foto: ŠD Moste) Marko AŠKERC

ZIMSKI PREMOR VEČ KOT USPEŠEN ZA MLADINSKE SELEKCIJE
Zimski premor so naše mladinske selekcije izkoristile za udeležbo na dvoranskih tur-
nirjih in tradicionalnih pripravah v Umagu.
Selekcija U9 pod vodstvom Damijana Savška se je turnirja v Trbovljah udeležila z dve 
ma ekipama. Ena ekipa je morala priznati premoč v finalu in je tako zaključila kot 2., 
druga ekipa pa je turnir končala kot 5. uvrščena.
Varovanci Roka Cirarja, selekcija U11 pa je v Trbovljah dvignila pokal za končno  

3. mesto. Ista selekcija se je okusila tudi na mednarodnem tur-
nirju »Banja Luka Youth Winter Cup«. Turnir se je odvijal v 
Banja Luki - Bosna in Hercegovina.
Žal se fantom ni uspelo prebiti v izločilne boje.
Danijel Pantić pa je svojo U13 na turnirju v Zagorju popeljal do 
končnega 3. mesta. Ista selekcija je prijavljena na zelo močen 
in kakovosten turnir »Cordial Cup«. Turnir bo potekal v nedeljo 
16.04.2023 v Radomljah.

PRIPRAVE UMAG 2023
Od 02.03. do 05.03. smo opravili priprave v naši stalni bazi v Umagu. Priprav se je udeležilo 60 
otrok od U9 do U15. Vse selekcije so odigrale prijateljske tekme, in vse so vknjižile zmago. Neka-
tere naše selekcije, so igrale proti starejšim nasprotnikom in iz višjega ranga tekmovanja, pa so 
kljub temu pokazali svojo kakovost in odnos ter si priborili zmago. V zimskem premoru smo v na-
šem klubu okrepili trenersko stroko. Pridružila se nam je prva trenerka v zgodovini kluba, 25-letna 
Sabina Jolić. Preden se nam je pridružila, je bila trenerka v NK Termit Moravče.

V klubu trenutno deluje 5 licenciranih 
trenerjev ter 2 trenerja katera sta na 
šolanju za pridobitev licence.
Članska selekcija je tudi začela priprave 
na spomladanski del sezone.
Kot vsak prestopni rok se naredijo ne-
kateri pomiki. Tako sta ekipo zapustila 
Nik Okorn in Ervin Kaltak. V ekipo so 
prišli Aldin Lulić (NK Rudar Trbovlje), 
Amir Dizdarević (FK Vitez Bužim BiH) in 
Adin Velić (NK Ivančna Gorica). Članska 
selekcija je 18.3. odigrala mednarodno 

prijateljsko tekmo z Avstrijsko ekipo SV Afritz 1975. Tekma se je odigrala na igrišču NK Litija.
 Elvid VELIć, Sekretar NK Litija

ČISTILNA AKCIJA NK LITIJA
Povabilu UO NK Litija na delovno akcijo, se je odzvalo veliko število staršev in igralcev mlajših selekcij. Izvedlo se je:

Postavitev 
plastičnih 
sedežev 
na tribune. 
Postavilo  
se je 300 
sedežev.

Popravilo porušene ograje in čiščenje brežine. Ureditev okolice kluba.

Osvežili in pobarvali smo jurčka, klopi ter uredili (očistili in pobarvali) klubske prostore lokala in shrambe.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za udeležbo.  Elvid VELIć, NK Litija

EKIPE PRIPRAVLJENE - UREDITEV IGRIŠČ
Za začetek pomladanskega dela lige se pripravljajo že vse selekcije. Trenirajo od dva-
krat do štirikrat na teden. Ekipe, ki igrajo v zimskih ligah imajo še zadnje tekme, kjer 
že pripravljajo igralce za začetek prvenstva. Ekipa U-15 je v zelo močni zimski ligi na 
INTERBLOKU, kjer je sodelovalo 11 ekip, kon-
čala ligo na odličnim 3. Mestom. ČESTITKE 

za uspeh igralcem in trenerju.
Treningi selekcij potekajo na umetni travi, asfaltni plo-
ščadi za najmlajše in travi za glavnim igriščem za sta-
rejše selekcije. Članska ekipa je odigrala že nekaj pri-
pravljalnih tekem, kjer se igralci trudijo za igranje v prvi 
enajsterici.

V sredini marca pa so se selekcije odpravile na mini pri-
prave v sosednjo Italijo v kompleks LIGNANO SABBIADO-
RO. Večina časa so ekipe namenile treniranju in uigrava-
nju. Velikega pomena pa je druženje igralcev, saj so vsi na 
enem mestu in skupaj preživijo prosti čas, da bolje spo-
znajo drug drugega še izven trenažnega procesa.
V soboto 4.3 2023 pa je NK Jevnica organiziral veliko de-
lovno akcijo ureditve igrišč in okolice. Na akcijo se je pri-

šlo 21 oseb, ki so se razporedili na več skupin. Med njimi je bilo nekaj igralcev, trenerjev, staršev 
igralcev,simpatizerjev kluba in članov kluba. Največ dela je bilo opravljenega na starem igrišču, 
kjer je močan veter v februarju podrl nekaj starih dreves, ki so na obronku igrišča. Uspelo nam je 
odstraniti vsa drevesa, pograbiti igrišče in postaviti zaščitne mreže. Tudi na glavnem igrišču smo 
odstranili kar nekaj suhega vejevja, postavili zaščitne mreže in na igrišče razgrabili 15t zemlje za 
pokritje manjših vdolbin. Poravnali smo igrišče in ga zasejali s travo, tako da ga pred prvenstvom 
še povaljamo in označimo. Hvala vsem, ki ste se akcije udeležili.
Vse, ki vas zanima nogomet vabimo, da se nam pridružite v športnem parku saj je žoga za nas 
najboljša droga. Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

NOVICE IZ NK KRESNICE
Članska ekipa je v intenzivnih pripripravah za spomladansko tekmovalno sezono. 
Ekipa je dopolnjena z novimi igralci in ti se prilagajajo novim pogojem uigravanja. 
Kvaliteta igre se izboljšuje iz tekme v tekmo. Z dosedanjimi pripravami je zadovoljen 
trener članske ekipe g. Jurij Sajovic.
Ekipa je do sedaj odigrala pripravljalne tekme z ekipami NK Slovan, NK Kamnik, 

NK Interblock, NK Ljubljana in NK Šmartno pri Ljubljani vse na igriščih z umetno travo. Domače 
igrišče še ni usposobljen na tekme, vendar 
se pripravlja tekma z NK Dragomer, ki bo 
11. marca.
Člani trenirajo dvakrat tedensko na umetni 
travi na igrišču ŽAK Ljubljana. Priprave so 
intenzivne in kažejo resen pristop, k nada-
ljevanju spomladanskega tekmovanja. Gle-
de na stanje na lestvici bo hud boj za obsta-
nek v ligi. Po končanju prvih štirih tekem se 
liga razdeli na dva dela in sicer zgornji del 
za prvaka, spodnji del za izpad.
Mlajše selekcije se prav tako pripravljajo za 
tekmovanje. Prve tekme se pričnejo v za-
četku aprila. Ekipe se dopolnjuje z novimi 
igralci in bodo pripravljenje za začetek tekmovanja.
Življenje v klubu se poslavlja od zimskega mirovanja, začela so se dela na urejanju igrišča. To je 
valanje, gnojenje in celo košnja. Prva tekma na domačem igrišču bo v soboto 11. marca. V mese-
cu marcu bodo tudi ostale aktivnosti. Sklican bo upravni odbor kluba, ki bo razpravljal o realizaciji 
Programa dela za leto 2022 in potrjeval predlog Programa dela za leto 2023. Jože KOVIČ

ŽENSKA ČLANSKA ROKOMETNA REPREZENTANCA
Žensko rokometno društvo Litija obstaja in deluje od leta 2005 in vseskozi zelo 
uspešno gradi dober sloves ženskega rokometa v Litiji ter v celotni Sloveniji. Že če-
trto leto zapored imamo člansko ekipo v 1. državni ligi, kar vsem mlajšim igralkam 
predstavlja cilj igranja v športni rokometni karieri. Z dobrim delom tako vodstva kot 
tudi trenerjev se naše igralke razvijajo v dobre rokometaši-

ce. Čeprav se pri mlajših ne osredotočamo na končno uvrstitev na lestvi-
ci, saj je v ospredju igra in njihov razvoj, smo ponosni, da naše mlajše 
selekcije zasedajo zelo spoštljiva mesta na državni ravni.
Da se trud in trdo delo poplača dokazujejo naše igralke, ki so članice 
državnih reprezentanc. V tradicionalnem marčevskem tednu EHF so 
bile s strani selektorja Adžić Dragana, v izbrano vrsto ženske članske 
rokometne reprezentance na reprezentančno akcijo vpoklicane tudi tri 
igralke našega kluba, Blažka Hauptman, Manca Kogovšek in Špela Bajc. 
Tokratna reprezentančna akcija je bila pripravljalne narave, kjer so naše 
igralke dobile priložnost, da se dokažejo in upravičijo svoj vpoklic v re-
prezentanco. Po treh dneh treningov v ljubljanskih Stožicah so odpoto-
vale na Slovaško, kjer so odigrale dve tekmi z domačo reprezentanco. Na drugi tekmi so tudi naše 
igralke dobile priložnost in tako prvič zaigrale v dresu s slovenskim grbom. Blažka Hauptman je na 
tekmi dosegla tudi svoj prvi gol za Slovenijo.
Poleg članskih reprezentantk smo ponosni tudi na vpoklic naših igralk v vse mlajše reprezentanč-
ne selekcije. Na pripravah mladinske reprezentance, ki je treninge opravljala na Rogli, dve tekmi 
s Hrvaško pa odigrala v Poreču, sta bili Tinkara Kogovšek in Saša Posega. Kadetska izbrana vrsta, 
katere članici sta bili tudi Lana Petek in Lucija Rozina, je tokratne priprave opravila v Ormožu. Na 
preglednem treningu mlajših kadetinj pa sta sodelovali Ajla Mehulić in Žana Zupančič.
Športni pozdrav!  ŽRD Litija

ŽENSKI ROKOMET

TENIS KLUB AS

NIK RAZBORŠEK NAJBOLJŠI NA ODPRTEM PRVENSTVU  
V MURSKI SOBOTI, JAN ZEVNIK DO PRVEGA POKALA  

NA MINI TENIS TURNIRJU
Nik Razboršek je ponovno dokazal, da še vedno vzdržuje odlično formo in je na član-
skem Telemach odprtem prvenstvu Slovenije, ki je pote-
kal v Murski Soboti znova dokazal, da je razred zase. V 
finalnem dvoboju je Nik Razboršek prvič prekrižal loparje 
z Maksom Mehom in prepričljivo slavil z rezultatom 6:1, 

6:2.
Pri članicah je v Murski Soboti 
nastopila Poglajen Pia, ki je iz-
gubila v četrtfinalu.
Bor Artnak se bo v mesecu 
marcu udeležil turnirjev na viš-
jem ATP nivoju Challenger v 
Čilu, kjer se bo imel možnost 
pomeriti tudi z igralci, ki so uvr-
šeni med TOP 100 na svetovni 
teniški lestvici. 

Naši najmlajši ASI Jan Zevnik, Tesa 
Savšek in Sara Bajrektarovič so se 
uvrstili MINI in MIDI turnirja pod 
okriljem Teniške zveze Slovenije, ki 
je potekal v Ljubljani. Janu Zevniku, 
ki ga trenira Vodnik Luka, je uspelo 
osvojiti 3.-4. mesto in si je s tem 
zagotovil prvi pokal na uradnem 
tekmovanju Teniške zveze Slove-
nije. Bravo Jan, bravo trener Luka! 
Vsi naši mali ASI so pokazali odlič-
no igro in zabeležili veliko zmag in 
že komaj čakajo naslednja tekmo-
vanja.  Melita POGLAJEN

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

3D VizualizacijaArhitekturno projektiranje Gradbeni nadzor

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.
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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. 267 bodo prejeli spominsko majico 
25 let časopisa Občan. Izžrebanci bodo prejeli majico  
po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni 
ACO.

1. Cvetka Zupan, Trg na Stavbah 9, Litija
2. Ivanka Čeh, Sitarjevška c. 17, Litija
3. Janez Skubic, Ponoviče 17, Sava pri Litiji

Težje besede:  AZA, CAAMANO, BIAPINA, ŠAMOA, 
ABT, ADAGIO

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 268 pošljite najkasneje do 8. 4. 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: 268
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V  
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CELOKUPEN
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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.

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.

AKTIVNOSTI, NAMENJENE BOLJŠI VARNOSTI  
VOZNIKOV ENOSLEDNIH VOZIL

Motoristi so spomladi pri prvih prevoženih kilometrih še previdni, nekateri med 
lepim vremenom pa pridobijo lažni občutek varnosti in zato tudi vozijo hitreje ter 
bolj agresivno, zato bodo policisti v prihodnjih tednih in mesecih izvajali aktivnosti, 
namenjene boljši varnosti voznikov enoslednih vozil. Pozorni bodo zlasti na upošte-
vanje omejitve hitrosti in drugih prometnih predpisov, psihofizično stanje voznikov 
in tehnično brezhibnost vozil.

Ker sodijo vozniki enoslednih vozil med kategorijo bolj izpostavljenih udeležencev, so namreč 
aktivnosti policije, ministrstev, nevladnih organizacij in predstavnikov civilne družbe, predvidene 
skozi vso motoristično sezono. Policisti bodo tako nadaljevali s poostrenimi nadzori nad večkrat-
nimi kršitelji cestnoprometnih predpisov in nadzori v naseljih nad vozniki enoslednih vozil. Merili 
bodo hitrost, preverjali tehnično brezhibnost enoslednih motornih vozil in psihofizično stanje nji-
hovih voznikov. Poleg tega v policiji načrtujemo tudi številne preventivne aktivnosti.
S tovrstnimi aktivnostmi želimo vplivati zlasti na spremembo vedenjskih vzorcev in vzpo-
staviti enakovreden odnos med vozniki enoslednih motornih vozil in ostalimi udeleženci v 
prometu, pa tudi med samimi motoristi, ki morajo spoznati, da lahko za lastno varnost in 
varnost drugih udeležencev največ storijo sami.
Voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujemo tudi:
•  Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. Pravilno jo zapnite. Čist vizir vam 

omogoča potrebno vidljivost.
• Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
•  Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udeleženci hitro lahko spregle-

dajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi 
njih.

• Poskrbite, da boste čim bolj vidni.
•  Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo vaša glava 

brzela tudi meter globoko po smernem vozišču za nasprotni promet.
• Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih minutah deževja.
•  Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito olje ali podobno (predvsem 

v ovinku).
• Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni.

Policijska postaja Litija

POLICIJA

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OZ LITIJA

VABILO NA 18. POHOD PO JABLANIŠKI POTI
V soboto, 1. aprila 2023 vas vabimo  

na 18. tradicionalni  
POHOD PO JABLANIŠKI POTI,

ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline. 

Start: GD Jablanica od 7.00 do 10.00.
Zaključek: Gradišče pri Litiji ob 13.00 s kratkim kulturnim programom.

Organizatorji bomo poskrbeli za avtobusni prevoz iz Litije 
ob 7.55 železniška postaja, 8.00 športna dvorana Litija, 
8.05 uvoz na Breg (Tenetiše-Pr' Pleskovcu). Prevoz iz  
Gradišča pri Litiji bo organiziran glede na povpraševanje.

Vljudno vabljeni!

Za več informacij si oglejte http://www.laz.si ali 
pokličite 051 312 739.

KRAJEVNA SKUPNOST  
KRESNICE

Vabi na

ČISTILNO AKCIJO,
dne 1. 4. 2023.

Zbor na rednih zbirnih mestih 
bo ob 8.00 uri. Letošnje leto se 

udeleženci akcije zberemo  
ob 12.00 uri pri Športnem 

domu v Kresnicah, kjer vam 
bomo postregli z zasluženo toplo 

malico in pijačo.

Člani sveta KS Kresnice bomo 
poskrbeli za rokavice in vrečke za 

smeti ter navodila, zato se  
oglasite na najbližjem zbirnem 
mest pri koordinatroju akcije.

KS Kresnice

(dodatne info.: Sašo Jovanovič 041 344 292)

IZ DELA RKS OZ LITIJA
Dvodnevni posvet predsednikov in sekretarjev

3.3. in 4.3.2023 je bil organiziran posvet predsednikov in sekretarjev območnih 
združenj Rdečega križa Slovenije ter strokovnih sodelavcev. Posvet je potekal o okviru 
dvodnevne delavnice priprave operativnega načrta udejanjanja Strategije RKS 2030 
v Metliki. 

Obiskali smo zibelko delovanja Rdečega križa Slovenije - Muzej RKS v Gradacu, izmenjevali smo 
izkušnje in znanja z različnih področij, 
zasnovali smo tudi nadaljnje korake za 
uspešno delovanje naše organizacije v 
prihodnjih letih. 

Posvet z blagajniki krajevnih 
organizacij Rdečega križa

V četrtek 9.3.2023 smo organizirali 
posvet blagajnikov krajevnih organiza-
cij Rdečega križa, kjer smo pregledali 
finančna poročila za leto 2022 posa-
mezne krajevne organizacije. Prejeli  
so tudi nadaljnja navodila glede blagaj-
niškega poslo-
vanja.

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
od 7.00 do 13.00 ure

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

Nadaljevanje s 1. str.



AKCIJA KGZ LITIJA!

Hlebec Dolenjski 1 kg Žito 
2.99 €

  Nutella, 700 g 
4.15 €

Olje verige TesTerOl,  
4 lit.  11.99 €

Univerzalna zemlja  
45 lit.  4.59 €

Zemlja N8 70 lit.  
12.59 €

Kuhan pršut Kras 
8.99 €/kg

Monster energy 0,5 lit.  
1.25 €

Cement lafarge,  
25 kg  4.19 € 

(pOpUsT –7% na paleto)

sir Jošt lM
9.99 €/kg

Kava BArCAFFe,  
400 g  4.99 €

NpK KUTINA 15-15-15l  
21,80 € / vreča

KAN KUTINA.  
15,95 € / vreča

Čebulček holandski 
500 g od  0.99 €

Zelenjavna vrečka 
rOYAl  0.79 €

Zemlja Gramoflor 
70 lit.  10.59 €

Organsko gnojilo 
25 kg  8.99 €

Hrenovke Kz sevnica
7.99 €/kg

rADler IsO 0.0%  0,5 lit.
0.85 €

Dodatek ADBlue  
0.85 € /lit.* 

 * v Dom marketu Šmartno

Burek sirov 260 g  
pečjak  1.99 €

MIlKA lešnik, 100 g
0.89 €

Olje Olma 15W-40,  
10 lit.  32.99 €

Ponudba velja do 9. aprila 2023 oziroma do prodaje zalog.
Litija, Valvazorjev trg 3

DOBRODOŠLI v trgovinah KGZ Litija!

Vrečka Royal Seeds tudi v prodaji  
živilskih trgovin Kgz Litija

Količinski popust. Cena velja za omejeno količino!

TC Agromarket Litija  Tel.: 01 896 32 41
DEL. ČAS: PON.- PET.: 7.00-19.00 

              SOBOTA: 7.00-13.00

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

              SOBOTA: 7.00-18.00
              NED.- PRAZ: Zaprto

PC Dom market Šmartno  Tel.: 01 896 32 49
DEL. ČAS: PON.- PET.: 7.00-19.00 

              SOBOTA: 7.00-13.00

PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS: PON.- PET.: 6.30-19.30 

              SOBOTA: 7.00-18.00
              NED.- PRAZ: Zaprto

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

(slike so simbolične)

DRISKA − NEPRIJETNA TEŽAVA
Diareja ali driska je definirana kot črevesno obolenje, za katero je značilno odvajanja tekočega blata 
več kot trikrat v 24 urah. Posledica intenzivnega izgubljanja telesne tekočine je elektrolitsko neravno-
vesje in dehidracija. Posebej moramo biti pozorni na znake dehidracije (žeja, zaspanost, pospešeno 
dihanje, temen urin) pri majhnih otrocih in starostnikih, saj pri njih dehidracija lahko nastopi zelo hitro. 
Pogosti spremljajoči simptomi driske so še: slabost, bruhanje, napenjanje, abdominalni krči, lahko tudi 
vročina. Ločimo akutno, vztrajajočo in kronično drisko. Slednja je lahko znak resne bolezni (Crohnova 
bolezen, ulcerozni kolitis). Vzroki za drisko so zelo različni. Pogosto je driska posledica okužbe z virusi, 
z bakterijami, ali paraziti. Virusno povzročene driske se prenašajo preko umazanih rok, pojavljajo se 
v obliki epidemij in so pogostejše pri mlajših otrocih. Za bakterijsko trebušno okužbo lahko zbolimo 
na potovanjih v tujino, če zaužijemo okuženo hrano ali vodo. Vzrok za pojav driske je lahko tudi preob-
čutljivost organizma za določena živila oz. sestavine živil (laktozna intoleranca, celiakija, alergija 
na beljakovine kravjega mleka), zastrupitev s težkimi kovinami ali z alkoholom in različna zdravila 
(antibiotiki, magnezijevi antacidi). Drisko lahko povzročijo tudi stresni dogodki in prekomerna upo-
raba umetnih sladil (manitol, sorbitol). Farmacevt v lekarni ima pomembno vlogo pri svetovanju glede 
ustreznega načina samozdravljenja in oceni resnosti težav. Z zdravnikom se moramo nujno posve-
tovati pri otroku, ki je mlajši od treh let, pri zelo hudi driski (več kot osem odvajanj blata dnevno), pri 
pojavu alarmantnih znakov (telesna temperatura nad 38, 5 °C, kri v blatu, znaki dehidracije), pri sumu 
na hujšo okužbo ali zastrupitev s hrano (npr. oporečni tatarski biftek, francoska solata), pri bolnikih, 
kjer obstaja nevarnost resnih komplikacij (sladkorni in imunosupresivni bolniki). Čas samozdravljenja 
driske je omejen in je odvisen od starosti pacienta. Pri otrocih starih od treh do dvanajst mesecev 
lahko traja največ en dan, v starosti enega do treh let največ dva dni, pri starejših otrocih in odraslih 
pa največ tri dni.  Nadomeščanje vode in izgubljenih elektrolitov je najpomembnejše za prepreči-
tev dehidracije pri driski. V ta namen uporabljamo peroralne rehidracijske soli, ki jih raztopimo v 
predpisani količini neoporečne vode ter zaužijemo po požirkih, da ne izzovemo bruhanja. Odmerjanje 
prilagodimo stopnji dehidracije in telesni masi bolnika. Za lajšanje težav pri driski so v lekarni na voljo 
različni probiotiki in pripravki iz zdravilnih rastlin, ki vsebujejo čreslovine (čaj iz posušenih plo-
dov borovnic, pravi ali ruski čaj). Priporoča se uživanje hrane s čim manj vlakninami (riž, prepečenec, 
prežganka, korenčkova juha, banane). Izogibati se je treba sladkorju, kofeinu, mastni in zelo začinjeni 
hrani. Za lajšanje driske so na trgu tudi različni enterosorbenti (diosmektit, silicijev gel, medicinsko 
oglje), ki po zaužitju potujejo skozi prebavni trakt in nase vežejo različne snovi (strupe, tudi zdravila!), 
same pa se v telesu ne absorbirajo. Za zdravljenje driske je v Sloveniji na voljo tudi zdravilna učinkovina 
racekadotril.  Darja ŠTULAR, mag. farm.


