
SLOVENSKA BAKLA V OBČINI LITIJA
Slovenska bakla je 8.5. obiskala 
občino Litija. Po njej je prepoto-
vala 20 kilometrov, več kot 100 
športnikov je imelo čast spremlja-
ti njeno pot. Pozdravili so jo tudi 
najuspešnejši športniki občine 
Litija v zadnjem obdobju in vidni 
športni delavci. Z obilo dobre volje 
in sporočilom »Imamo olimpijske 
sanje« so vse udeležene povezali 
občutki ponosa, vztrajnosti, jekle-
ne volje in želje po uspehu naših 
športnikov na olimpijskih igrah v 
Tokiu.  

(Več na 2. strani)
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Iz urednIštva ...
Časopis kar poka po šivih. Toliko je svežih novic, vse več 
je novih projektov, ki bodo izboljšali in polepšali bivanje v 
naši občini. April je bil v znamenju čistilnih akcij, počistili 
smo za seboj, upam, da kmalu počistimo še koronavirus 
in se brez zakritih obrazov svobodno srečamo na vseh 
prihajajočih jubilejnih prireditvah. Olimpijska bakla je 
že povezala vsa športna litijska društva, naj se čimpreje 
obudi še kulturna dejavnost! Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.06.2021  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

OBISK MINISTRA ZVONKA ČERNAČA V LITIJI
Na podlagi sodelovanja poslanca Borisa Doblekarja in ministra Zvonka Černača, smo 
v ponedeljek 3.5.2021 na delovnem obisku gostili ministra Zvonka Černača, ki je 
pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko. Ministra in vodjo kabineta ter poslanca 
Borisa Doblekarja so pred vhodom v Rudnik Sitarjevec sprejeli župan Franci Rokavec, 
podžupanja in podžupan ter direktor občinske uprave.  (Več na 2. strani)

Kolesarji društva Litijski tempomat na Geossu

Para team in ŠILT

16. JUNIJ – PRAZNIK OBČINE LITIJA
Občina Litija 16. junija praznuje že 14. rojstni dan. Ob občinskem prazniku se spominjamo 
določitve geometrijskega težišča oziroma središča Republike Slovenije na Spodnji Slivni pri 
Vačah.
Tudi letos smo zaradi epidemiološke situacije še vedno omejeni pri praznovanju, zato nas bodo 
opogumljali predvsem lepi spomini na minule slovesnosti in na dosežke, ki smo jih dosegli tudi 
v tem letu, skupaj z vami, spošto-
vane občanke in občani. Ponosni 
smo na Litijo in ponosni smo na 
vse prejemnike najvišjih priznanj 
Občine Litija.
Tako kot lani, tudi letos zaradi ve-
ljavnih ukrepov za zajezitev epi-
demije COVID 19, ne bo posebej 
objavljenega sporeda dogodkov ob 
občinskem prazniku. Za prireditve 
oziroma dogodke v mesecu juniju, 
ki so odvisni od epidemiološke si-
tuacije, vas bomo posebej obvestili. 
vsekakor pa bomo, ob upošte-
vanju nijz priporočil, izvedli 
slavnostno akademijo ob 14. 
občinskem prazniku, ki bo v sredo 16.6.2021 ob 19.00 uri v kulturnem centru.
Dovolite mi, spoštovane občanke in občani, da se ponovno ob tej priložnosti zahvalim še zlasti 
vsem tistim najbolj izpostavljenim posameznikom za odgovorno in pozitivno izvajanje ukrepov 
za zajezitev koronavirusa. Žal je bil davek, ki ga je do sedaj terjal COVID 19 tudi v naši bližini 
velik. Predvsem si želim, da bi bogata in raznolika dejavnost v društvih dobivala nadaljnji zagon 
tudi v letošnjem letu, zato smo pri sprejemanju programa dela tako na področju športa, kultu-
re, sociale, mladih in dejavnosti na podeželju, nadaljevali s trendom postopne rasti podpore. 
Letošnji občinski praznik zaokrožujejo številne pridobitve.
Naj izpostavim najpomembnejše:
-  dokončanje 2. faze ureditve rudnika sitarjevec in zaključek projekta minetour,
- pospešena gradnja optičnega omrežja na območju celotne občine litija,
- dokončanje izgradnje novega objekta na športnem centru jevnica,
- pričetek gradnje nadomestnega vrtca najdihojca,
-  pričetek gradnje večnamenske cestne kolesarske povezave litija-pogonik
V intenzivni fazi izdelave projektne dokumentacije pa se nahajajo projekti; GJI Kresnice in 
širitev kanalizacije Litija ter številni vodovodni sistemi po celotni občini, s ciljem biti pripravljen 
za učinkovito črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi.
Hvala vsem in spoštovane občanke in občani, želim vam lepo ter ponosno praznovanje 
občinskega praznika! Vaš župan Franci ROKAVEC

GEOSS ŽE 40 LET UTRIPA ZA VSE NAS!
40-letnico uresničevanja 
projekta geoss, ki bo obe-
ležena tudi s 30-letnico dr-
žavnosti, Društvo geoss 
praznuje v sodelovanju z 
občino litija. Srčni praznik, 
se bo odvijal 13. 6. 2021 ob  
16. uri na geoss-u, ob upo-
števanju vseh ukrepov nijz. 
Častni pokrovitelj je ministr-
stvo za kulturo rs, dogodek 
pa bodo oplemenitile slavno-
stne besede predsednika  
državnega sveta alojza  
kovšce in sodelovanje slo-
venskega okteta.
   (Več na 6. strani)

(Več na 8. strani)

USODA BANKOMATOV V  
KRESNICAH, GABROVKI IN NA 

VAČAH ODVISNA  
OD POGOSTOSTI UPORABE

Delavska hranilnica, ki upravlja z dislociranimi bankoma-
ti v Kresnicah, Gabrovki in na Vačah nas redno obve-
šča o številu dvigov in vpogledov na posameznih ban-
komatih. Število uporabnikov in število transakcij se iz 
leta v leto manjša zato beležijo močan primanjkljaj pri  
poslovanju posameznih bankomatov, ki pa ga ne želijo 
pokrivati iz svojih sredstev zato napovedujejo ukinitev. 
Pozivamo vse prebivalce omenjenih krajevnih središč, 
pa tudi druge naključne obiskovalce, da si v največji 
meri poslužujejo bankomatov v teh krajih in tako pripo-
morejo k dvigu števila storitev in posledično ohranitve 
dislociranih bankomatov.

Bankomat na Vačah v prostorih gasilskega doma.
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(Nadaljevanje s 1. strani)

SLOVENSKA BAKLA V OBČINI LITIJA
Šesti dan potovanja po Sloveniji je v soboto, 8. maja Slovenska 
Bakla obiskala Občino Litija. V centru mesta so jo sprejeli posla-
nec Državnega zbora RS Boris Doblekar in naši para-športniki 
Amir Alibabić ter Martin in Klemen Žnidar. Predali so jo tekačem 
Društva šmarskih in litijskih tekačev, ki so jo prenesli na igrišče 
Nogometnega kluba Litija. Tu je bil osrednji dogodek sprejema 
bakle v Litiji. Na sprejemu so se zbrali nekateri najboljši šport-
niki in predstavniki športnih kolektivov Občine Litija v zadnjem 
obdobju. Številni so dosegli vrhunske uspehe v mednarodnem 
okolju, nekateri na državnem nivoju, drugi pa so s svojim dolgo-
letnim delom pustili trajen pečat na področju športa v Občini 
Litija. Zbrane je nagovoril župan Občine Litija Franci Rokavec. 
Sprejela sta jih tudi podžupana občine Lijana Lovše in Filip Fele. 
Slovensko baklo so imeli na igrišču čast nositi članice in člani 
Društva šmarskih in litijskih tekačev, nogometnih klubov Litija 
in Jevnica, Plesnega športnega društva NLP, skupina otrok Vrtca 
Litija, učenci osnovnih šol Litija in Gradec, dijaki Gimnazije Litija 
in skupina tekačic Tajin tek.
Slovensko baklo je potem čakala razgibana pot po občini. Naj-
prej so jo kolesarji društva Litijski tempomat popeljali po litijskih 
ulicah in nato naprej proti središču Slovenije. Na Geometrično 
središče Slovenije na Slivni so jo prinesli učenci Podružnične šole 
Vače. Tam je bakla prvič na svoji poti po Sloveniji slišala sloven-
sko himno Zdravljico. Recitacija Anke Kolenc, Društvo za razvoj in 
varovanje GEOSSa, je vse prisotne spomnila na podobnost sim-
bolike olimpizma, bakle in GEOSS-a – domoljubje, povezovalnost, 
prijateljstvo, aktivnost, vztrajnost, ponos, železna volja,… 
Prekrasen sončen dan, 8. maj je bil prežet s temi čustvi. Vsi 
prisotni smo bili ponosni na to, da smo lahko sodelovali na 
sprejemu Slovenske bakle. V pričakovanju olimpijskih iger v 
Tokiu smo doživeli moč sporočila bakle »Imamo olimpijske  
sanje«. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri sprejemu Slovenske 
bakle v občini Litija.

(Nadaljevanje s 1. strani)

OBISK MINISTRA ZVONKA ČERNAČA V LITIJI
Skupaj so si ogledali novo odprti Glavni rov v spodnjem delu 
rudnika in ministra seznanili z rezultati projekta MINE TOUR* za 
aktivno ohranjanje rudarske dediščine preko razvoja novih, čez-

mejnih turistič-
nih proizvodov. 
Srečanje se je 
nato nadaljeva-
lo na sedežu ob-
čine, kjer smo 
ministru pred-
stavili projekte, 
ki bodo za obči-
no pomembni v 
prihodnjih letih. 
Pogovor je tekel 
tudi o možnosti 

za vključitev občine v program pravičnega prehoda iz premo-
govniških regij. Ministru smo predstavili objekt vzornega med-
generacijskega povezovanja Šmelc, ki ga je občina Litija izvedla 
s sofinanciranjem iz lastnih proračunskih sredstev in s pomočjo 
kredita. Na občini Litija še vedno upamo, da bo država končno 
uvidela, da je bilo to nepravično, saj je država tista, ki mora po-
skrbeti za kapacitete namenjene varstvu starejših občanov in 
zato se bomo še naprej trudili, da se zadeve končno uredijo. Mini-
ster je sprejel povabilo poslanca Borisa Doblekarja, in svoj obisk 
v Litiji zaključil prav pred objektom Šmelc.

OBČINA LITIJA BO SUBVENCIONIRALA 
STORITEV OSKRBE NA DALJAVO, KI OMOGOČA 

DALJšE IN VARNO BIVANJE NA DOMU
Občinski svet Občine Litija je na svoji 17. redni seji dne 
26.4.2021 sprejel Pravilnik o subvencioniranju socialno var-
stvene storitve socialnega servisa.
Gre za storitev E-oskrbe, ki predstavlja socialni servis celodnev-
ne povezave prek osebnega telefonskega alarma, oziroma po-
moči 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. Za 
vse informacije v zvezi s subvencijo se lahko obrnete na Občino 
Litija, občinska uprava tel. 01/8963-438 - Karmen Merela.

ODPADKE V NARAVI SMO POBIRALI  
TUDI NA OBMOČJU KS DOLE PRI LITIJI

svetovni dan voda in zemlje smo v ks dole pri litiji obe-
ležili s čistilno akcijo z namenom ohranjanja naše narave. 
organizirali smo jo na pobudo občine litija, ki je k izvedbi 
pozvala vse krajevne skupnosti, potekala pa je v soboto, 
24. aprila 2021.
O čistilni akciji smo pisno obvestili vsa gospodinjstva v naši kra-
jevni skupnosti. K sodelovanju smo povabili tudi vsa društva oz. 
organizacije, da bi s pozitivnim pristopom motivirali svoje člane, 
da se udeležijo akcije. Vse z namenom, da bi opozorili na odgo-
vorno ravnanje do okolja, v katerem živimo.
Koordinatorji čistilne akcije v posameznih soseskah so bili člani 
sveta KS. Organizirane akcije se je udeležilo 26 odraslih, kar 
nekaj je bilo tudi otrok, eni sami, drugi skupaj s svojimi starši. 
Kar je vredno pohvale, saj bomo prav z vzgajanjem otrok v tej 
smeri v največji meri pripomogli k večji ozaveščenosti na po-
dročju varovanja narave in ustreznega ravnanja z odpadki. Ne-
kateri posamezniki so pobirali odpadke že kak dan prej, so pa 
tudi taki, ki te pobirajo skozi celo leto, kar je treba še posebej  
pohvaliti.
Se pa sprašujem: »Kaj neki razmišlja človek, ko v naravo odvr-
že nerazgradljiv odpadek? Pomisli na to, komu škoduje? Da ne 
škoduje samo drugim, ampak tudi sebi?« Ob tem, da imamo 
druge možnosti, prijazne do okolja in prijazne ter zdrave seveda 
za nas, ljudi: domače zabojnike, zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov, zbirne centre, kosovni odvoz odpadkov …

Ne smemo obupati. Še naprej je potrebno opozarjati na tovr-
stno početje, saj kljub vsemu verjamemo, da si prav vsak želi 
ohraniti našo naravo čisto in zdravo, ne samo za nas, ampak 
tudi za naše zanamce.
Hvala vsem, ki ste se udeležili čistilne akcije, vsem, ki skrbite 
za čisto okolje skozi celo leto. Hvala tudi našemu komunalnemu 
podjetju, da je takoj po končani akciji vse te nabrane in zbrane 
odpadke odpeljalo na za to določeno mesto, in Občini Litija, ki 
je priskrbela vrečke ter rokavice. Za pozitivno energijo pa je z 
okrepčilom poskrbela tudi Turistična kmetija Krjan.

Irena BOSTIČ, KS Dole pri Litiji 

NOVA PRIDOBITEV – SMETARSKO VOZILO  
Z VEČJO NOSILNOSTJO

Javno podjetje zaradi sprememb na področju ravnanja s ko-
munalnimi odpadki, mešanih komunalnih odpadkov ne preto-
varja več, ampak jih neposredno s smetarskimi vozili odvaža v 
centre za ravnaje s komunalnimi odpadki. Mešane komunalne 
odpadke zbrane na območju občine Litija odvažamo v CEROZ, 
d.o.o., Brdce 41 b, Dol pri Hrastniku, mešane komunalne od-
padke zbrane na območju občine Šmartno pri Litiji pa v RCERO 
Ljubljana. Zaradi zmanjševanja števila teh odvozov je nastala 
potreba po nabavi smetarskega vozila z večjo nosilnostjo. 
V aprilu 2021 je bilo, po predhodno izvedenem javnem razpisu, 
dobavljeno novo smetarsko vozilo MAN TGS 26.430, na treh 
oseh z vodljivo zadnjo osjo, nadgradnjo STUMER volumna 17m3, 
ki ima nosilnost 13 ton. Predmetno smetarsko vozilo, je kljub ve-
čji nosilnosti dovolj okretno, da bo lahko nadomestilo iztrošeno 
smetarsko vozilo, letnik 2003, z nosilnostjo 6 ton, kar je bila tudi 
največja nosilnost do sedaj razpoložljivih smetarskih vozil na 

javnem pod-
jetju. 
Z novim sme-
tarskim vo-
zilom se bo 
odvažalo me-
šane komu-
nalne odpad-
ke iz rajonov 
z večjo go-
stoto poseli-
tve iz katerih 
je bilo treba 
z obstoječim 

vozilom, z nosilnostjo 6 ton, izvesti v centre za ravnanje z od-
padki dva odvoza dnevno. Vozilo z večjo nosilnostjo bo zmanj-
šala število teh odvozov in posledično stroške na tono zbranih 
komunalnih odpadkov. Z novim smetarskim vozilom želimo iz-
boljšali tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov, predvsem v 
smeri zmanjševanja hrupa, neprijetnih vonjav in prašenja. Upa-
mo, da boste z novo pridobitvijo zadovoljni tudi občani oziroma 
uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki!

Kdo misli, da lahko gozd vse prenese?

CELOSTNA INFRASTRUKTURNA 
UREDITEV NASELJA KRESNICE

Občina Litija namerava izvesti celostno infrastrukturno ureditev 
naselja Kresnice. V ta namen je predvidena gradnja kanalizacij-
skega omrežja za komunalno odpadno vodo s črpališči, grad-
nja čistilne naprave MKČN 1000 PE, gradnja kanalizacijskega 
omrežja za padavinsko odpadno vodo, obnova in gradnja vo-
dovodnega omrežja (primarnega in sekundarnega), obnova in 
rekonstrukcija lokalnih cest z izogibališči in obnova pešpoti v 
sklopu izvedbe kanalizacije in vodovoda ter obnova in novogra-
dnja javne razsvetljave. 
Na podlagi izdelane idejne projektne dokumentacije bo kanali-
zacija, vodovod ali cesta potekala tudi po nepremičninah, ki so 
v lasti občanov Kresnic. V ta namen bo Občina Litija kot lastnica 
vodovoda, kanalizacije in cest, za gradnjo in kasnejše vzdrže-
vanje celostne infrastrukturne ureditve v naselju Kresnice, po-
trebovala služnostno pravico na predmetnih nepremičninah, po 
katerih bo potekala navedena infrastruktura. 

Za namen realizacije projekta si  Občina Litija prizadeva z la-
stniki nepremičnin – služnostnimi zavezanci, skleniti pogodbe 
o ustanovitvi služnosti. Občina Litija bo plačala nadomestilo za 
ustanovitev služnosti in tudi krila vse stroške povezane s skleni-
tvijo pogodbe in ureditvijo vpisa v zemljiško knjigo. Vsi lastniki 
nepremičnin po katerih bo potekala nova infrastruktura, bodo 
prejeli dopis v katerih vas bomo prosili za sodelovanje. Poleg 
dopisa vam bomo priložili tudi podrobnejši opis projekta ter ski-
co  območja dograditve infrastrukture. Celotno projektno doku-
mentacijo pa si lahko ogledate tudi v prostorih KS Kresnice oz. 
vam jo po želji tudi pošljemo v elektronski obliki. Prosimo vas, 
da si dokumente pogledate in po pregledu sporočite na telefon  
št. 01/8963 462 (Tanja Bajc) ali pišete na elektronsko pošto 
tanja.bajc@litija.si, vaše morebitne pripombe oz. mnenje. Na-
knadno bomo, vsem lastnikom nepremičnin po katerih bo po-
tekala infrastruktura, poslali pripravljene pogodbe o ustanovitvi 
služnosti, katere boste podpisali in nato še overili pri notarju. 

NOVO V LITIJI – DESETI DAN V MESECU JE 
SEJEM V STAREM MESTNEM JEDRU

Občina Litija je sprejela nov Odlok o tržnem redu, s katerim se 
ureja prodaja zunaj prodajalen. Lokacija tržnice v Litiji je v sta-
rem mestnem jedru na Valvazorjevem trgu in na parkirišču za 
stanovanjskima stavbama Valvazorjev trg 12 in 6.

Doslej so posamezni ponudniki prodajali izven prodajalen na 
različnih lokacijah v Litiji in ob različnih časovnih terminih. Po 
Odloku je dovoljena prodaja na tržnem prostoru ob sobotah od 
8.00 do 12.00 ure na Valvazorjevem trgu, kjer je izvedena zapo-
ra ceste in ob posebnih dogodkih tudi na parkirišču za večsta-
novanjskima stavbama Valvazorjev trg 6 in 12. 

ZAKLJUČENA SANACIJA PLAZU V ZAPODJU
Izvajalec del Rafael d.o.o. je v pogodbenem roku zaključil sana-
cijo plazu v Zapodju. Vrednost del je cca. 300 000 EUR za kar 
je občina Litija pridobila sofinanciranje s strani proračuna Re-
publike Slovenije v višini 224.508 eur. Ostalo pa so proračunska 
sredstva občine Litija.

Saniran plaz z urejeno cesto.

PRAZNOVANJE 1. MAJA - PRAZNIKA DELA 
Tudi v letošnjem letu smo v mestu 
Litija ohranili tradicijo postavljanja 
mlaja ob 1. maju - praz niku dela. 
Občina Litija se iskreno zahvaljuje 
družbi Trgograd d.o.o, ki je v letoš-
njem letu izvedla postavitev.
Iskrena zahvala tudi članom Pihalne-
ga orkestra Litija, ki so, tako kot vsa 
leta doslej, poskrbeli za prvomaj-
sko budnico in tako že navsezgodaj 
zjutraj razveselili mnoge občanke in 
občane.
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»OBRTNIŠKI 
KOTIČEK«

Negovalni salon “Dotiki lepote” je veliko več, kot le center za razvajanje. V njem 
boste našli vse kar potrebujete za lepoto in negovanost vašega telesa. Z večletni-
mi izkušnjami doma in tujini ter s pomočjo vrhunske kozmetike, bomo poskrbeli 

za Vašo lepoto in dobro počutje.
V salonu nudimo tudi številne novosti na po-
dročju oblikovanja telesa z lesenimi valjčki za 
izvedbo maderoterapije, izvajamo tudi antice-
lulitne masaže, masaže z vročimi kamni ter 
športne masaže.
Novost, ki jo nudimo na področju urejanja obr-

vi je laminacija obrvi – zelo priljubljena metoda oblikovanja obrvi z serumi, kateri 
dlako omehčajo, da jo lahko počešemo v željeno smer in obliko.
Poleg vsega že naštetega v salonu izvajamo tudi nege obraza, pedikure, manikiro 
(klasično manikiro, permanentno lakiranje ter podaljševanje nohtov), depilacijo, 
nudimo vam tudi obisk solarija, možen je tudi nakup darilnih bonov.
V našem salonu vam poleg širokega nabora storitev nudimo tudi nakup kozmetič-
nih izdelkov za domačo uporabo.

SPOšTOVANE OBČANKE IN OBČANIOZELENITI MESTO LITIJA
S projektom »Ozeleniti mesto Litija«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja RS 2014-2020 
bo Občina Litija kot vodilni partner na novo uredila in obnovila »Svetčevo ploščad« pred občin-
sko zgradbo in mestni park ob reki Savi. 
Idejno zasnovo obeh lokacij in vizualizacijo izgleda obeh lokacij sta izdelala Jan Poglajen, u.d.i.a. 
in Žan Lovše, u.d.i.k.a. lokalna mlada strokovnjaka.

Na obeh izbranih lokacijah se bo 
postavila moderno oblikovana 
mobilna oprema, ki bo v večini 
izdelana iz naravnih materialov, 
ki bodo pripomogli k lepšemu, 
bolj naravnemu videzu in izgle-
du. Na Svetčevi ploščadi pred 
občinsko zgradbo, ki sedaj pred-
stavlja le neurejeno asfaltno 
ploščad v samem centru mesta 
se bodo tekom projekta name-
stila 4 korita mobilnih dreves z 
ustrezno zasaditvijo dreves. S 
tem se bo ploščad ozelenila in 
pridobila lepšo podobo, mobil-
na drevesa, pa bodo imela tudi 

izdelane klopce za posedanje in druženje. Občina je že izbrala izvajalca del za izdelavo in postavi-
tev mobilnih dreves in predvideva postavitev mobilnih dreves z otvoritvenem dogodkom v mesecu 
juniju, v okviru dogodkov ob občinskem prazniku, v kolikor bodo seveda epidemiološke razmere to  
omogočale.
Lokacija parka ob Savi pa bo tekom trajanja projekta najprej v prvi fazi pridobila postavlje-
no novo mobilno opremo (namestile se bodo nove mobilne klopce in koši za smeti), v drugi  
fazi projekta pa se bo površina me-
stnega parka na novo zasadila in horti-
kulturno uredila. Z namestitvijo knjigo - 
bež nic in ptičjih valilnic v parku pa se  
bo dodala tudi so-
cialna in vsebinska 
nota in dodatna vlo-
ga parka v mestu  
Litija. 
Projekt je predvi-
deval tudi nabavo 
mobilnih panojev, 
ki bodo občasno 
postavljeni na eni 
in drugi lokaciji z 
možnostjo posta-
vitve različnih raz-
stav tudi za različ- 
na društva, s kate-
rimi bomo dodatno 
obogatili dogaja- 
nje na obeh lokaci- 
jah.

SVOJ TERMIN SI ZAGOTOVITE NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 030 33 44 33!

V dobrem letu dni sta se 
Vlada in Državni zbor Re-
publike Slovenije večino 
časa ukvarjala z epide-
mijo in njenimi posledi-
cami. Kljub epidemiji pa 
smo skušali uresničevati 

ključne cilje koalicijske pogodbe.
Več o dosežkih vlade pod vodstvom Janeza Jan-
še in parlamenta:

protikoronski paketi so zajeli vse  
državljane republike slovenije

Doslej smo sprejeli 8 protikoronskih paketov, 
ki so bili namenjeni pomoči prebivalstvu ter 
gospodarstvu. Slovenija je bila praktično edina 
država, ki je s PKP-ji naslovila vse.
Protikoronski paketi so veliko pripomogli tudi 
pri hitrem okrevanju Slovenije in zato je država 
v pozitivnem smislu bistveno presegla napove-
di, ki so bile dane ob začetku epidemije. Takrat 
se je Sloveniji napovedoval padec BDP okrog 
povprečja Evropske unije - 7 odstotkov. Konec 
leta so napovedovali 120 tisoč brezposelnih 
in bistveno večji primanjkljaj v državni blagaj-
ni. Padec BDP je danes pod povprečjem EU, 
brezposelnost tudi. Ob koncu leta je bil dejan-
ski padec BDP-ja več kot 20 odstotkov nižji od 
napovedi, številke o brezposelnih pa kažejo, da 
smo pod 85 tisoč.

bonitetne ocene so zgodovinsko visoke
V času vlade pod vodstvom Janeza Janše so 
bonitetne agencije ohranjale bonitetno oceno 
Republike Slovenije nespremenjeno, agencija 
Moody’s je v začetku oktobra lani bonitetno 
oceno celo zvišala. Slovenija s tem dokazuje, 
da ostaja še naprej za tuje investitorje zaupa-
nja vredna država.
Razlogi za ugodne projekcije makroekonom-
skih kazalcev po navedbah agencij ležijo med 
drugim tudi v učinkovitih ukrepih vlade, zaradi 
katerih je bila zaustavitev gospodarstva relativ-
no kratka, in v obsežnih podpornih programih, 
ki zmanjšujejo posledice epidemije na trgu 
dela in pomagajo vzdrževati financiranje go-
spodarstva.

izboljšanje črpanja evropskih sredstev
Trenutna vlada je na področju črpanja evrop-
skih sredstev v letu 2020 naredila velik korak 
naprej v primerjavi s preteklimi leti. Lani je bil 
namreč dosežen najvišji delež črpanja EU sred-
stev finančne perspektive 2014 - 2020 glede 
na načrtovana sredstva, in sicer 90 %. Počr-
panih je bilo 101,4 mio EUR EU sredstev od 
112,5 mio EUR načrtovanih. Samo na področju 
evropske kohezijske politike je ta delež znašal 
kar 93 %. V letu 2021 se bo trend črpanja EU 
sredstev še dodatno stopnjeval, saj načrtuje-
mo kar dvakrat višjo realizacijo EU sredstev oz. 
v višini 217,4 mio EUR.
Poleg tega je ekipa s predsednikom vlade Ja-
nezom Janšo na čelu julija 2020 z Evropsko ko-
misijo dosegla zgodovinski dogovor glede raz-
položljivih evropskih sredstev do leta 2030. Za 
izvajanje večletnega finančnega okvira 2021-
2027 je Slovenija izpogajala 432 milijonov 
evrov več, kot je bilo predvidenih leta 2018.

dvig povprečnine slovenskim občinam
Vlada se zaveda pomembnosti lokalnih sku-
pnosti, zato je aprila 2020 predlagala dvig viši-
ne povprečnine na znesek, ki je bil dogovorjen 
s koalicijsko pogodbo - s takratnih 589,11 evra 
na 623,96 evra. Tako so občine prejele kar 73 
milijonov evrov več sredstev od načrtovanih. 
Septembra 2020 pa je bil podpisan Dogovor o 
višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 
2022, kar se je zgodilo šele tretjič v zadnjih 15 
letih. Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20 
evra na prebivalca. Enak znesek je predviden 
za leto 2022, dokončno pa bo določen s pro-
računskimi dokumenti. Tako je Vlada občinam 
v preteklem letu odmerila skoraj 40 evrov viš-
jo povprečnino. Zato je občina Litija na leto 
pridobila krepko preko pol milijona evrov več 
sredstev, ki bodo še kako prav prišla za mno-
ge investicije, ki se že odvijajo in tiste, ki so  
planirane.

povečana aktivnost slovenske  
diplomacije

Vladna ekipa, predvsem pa predsednik vlade 
Janez Janša in zunanji minister dr. Anže Logar, 
so okrepili strateško sodelovanje z zaveznica-
mi. Zunanja politika je v tem mandatu sovpa-
dala s skupno vizijo o samozavestni in aktivni 
zunanji politiki, ki si bo prizadevala krepiti za-
vezništva z vsemi državami v svetu, s katerimi 
Republika Slovenija deli vrednote in interese.

izboljšanje položaja slovenske vojske
Sprejet je bil Zakon o zagotavljanju sredstev 
za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–
2026, ki zagotavlja postopen, pregleden in 
stabilen vir financiranja najnujnejših investicij 
v oborožitev in opremo Slovenske vojske v sku-
pni ocenjeni vrednosti 780 milijonov evrov v 
naslednjem šestletnem obdobju.
Poleg tega se je popravil položaj vojakov po 45. 
letu starosti. Sprejet je bil Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o obrambi, ki rešuje 

izziv zaposlovanja vojakov po 45. letu starosti 
in jim zagotavlja večjo socialno varnost. Zakon 
omogoča nadaljevanje kariere v Slovenski voj-
ski oziroma na Ministrstvu za obrambo ali pre-
zaposlitev v drug državni organ brez javnega 
natečaja z ohranitvijo višine plače.

debirokratizacija in digitalizacija  
slovenije

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v koali-
cijski pogodbi zapisala, da bodo predstavljali 
kakovostno, učinkovito in pošteno upravljanje 
z državo po načelu, da država in vse institucije 
javnega sektorja služijo kot servis državljanom 
in gospodarstvu in jim ne predstavljajo oviro. 
V tej luči se je vlada odločila, da bo državo de-
birokratizirala in digitalizirala ter tako Sloveniji 
omogočila hitrejši razvoj in večjo blaginjo. V tej 
luči je vlada oblikovala Strateški svet za debiro-
kratizacijo, ki je že oblikoval prvi megazakon, 
ter Strateški svet za digitalizacijo.

obisk ministra černača v litiji
Na delovni obisk v občino Litijo in Šmartno pri 
Litiji, sem povabil ministra, g. Zvonka Černača, 
pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko. 
Srečali smo se z županom občine Francijem 
Rokavcem s sodelavci občinske uprave, priso-
ten je bil tudi podžupan občine Filip Fele.
Skupaj smo si ogledali novo odprti Glavni rov 
v spodnjem delu rudnika in ministra seznani-
li z rezultati projekta MINE TOUR za aktivno 
ohranjanje rudarske dediščine preko razvoja 
novih, čezmejnih turističnih proizvodov. Sreča-
nje se je nato nadaljevalo na sedežu občine, 
kjer smo ministru predstavili aktualne projekte 
in projekte, ki bodo za občino pomembni v pri-
hodnjih letih. 

1. Vključitev Občine Litija v program pravične-
ga prehoda iz premogovniških regiji in možnost 
financiranja sanacije Rudnika Sitarjevec Litija;
2. Možnost sofinanciranja vodovodnih siste-
mov pod 10.000 uporabnikov, čiščenja odpa-
dnih voda pod 2.000 PE in upravičenih stroškov 
druge infrastrukture pri izgradnji vodovodnih in 
kanalizacijskih sistemov; 
3. Odkup Medgeneracijskega središča Šmelc 
in preoblikovanje namenske rabe v negovalno 
bolnišnico; 
4. Možnost financiranja iz ukrepov REACT.
Obisk smo na mojo pobudo zaključil pred 
objektom Medgeneracijsko središče ŠMELC - 
Litija, kjer smo ministru predstavil dobro pra-
kso medgeneracijskega sodelovanja.

minister za kulturo dr. vasko simoniti, 
častni pokrovitelj obeležbe  

40 letnice geoss-a
V imenu vlade Republike Slovenije minister za 
kulturo, prevzema častno pokroviteljstvo ob 
obeležbi 40-letnice določitve geometričnega 
središča Slovenije in projekta Geoss. 

slovenska olimpijska bakla v litiji
Po prihodu iz Šmartnega pri Litiji, sem v Litiji 
prevzel in predal slovensko olimpijsko baklo Li-
tijanu, športniku invalidu Amirju Alibabiču. Pot 

je nadaljevala čez mesto na nogometno igrišče 
Nogometnega kluba Litija, kjer so jo imeli pri-

ložnost, v častnih 
krogih ponesti 
mnogi naši litijski 
športniki. Pot je 
v spremstvu ko-
lesarjev in nada-
ljevala na Geoss, 
kjer smo se od 
nje častno poslo-
vili. Ob tem izre-
kam vso podporo 
in dobre rezule-

tate našim slovenskim šport nikom na letošnji 
Olimpijadi na Japonskem.
 Poslanec, Boris DOBLEKAR
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KuLturnI Center LItIJa in MeStnI MuzeJ LItIJa

TAČKOV 
FESTIVAL 2021

V spomin na Litijana, 
lutkarja, režiserja in igralca Naceta Simončiča 
v Litiji že od leta  2011 v juniju poteka Tačkov 
festival. Kulturni festival, ki temelji na temah 
o sobivanju človeka s psom skozi lutkovne in 
glasbene dogodke, spodbuja bralno kulturo in 
uči o pomembnosti kulturne dediščine. Tačkov 
festival žal tudi letos ne bo potekal, kot bi si 
želeli. Ampak vseeno smo pripravili nekaj za-
nimivega, zato vsi lepo vabljeni k sodelovanju! 

s tačkom po mestu –  
spletna igra - aplikacija

Taček je po mestu skril 10 točk, katere lahko 
odkrijete s pomočjo spletne strani stackompo-
mestu.si, skupaj rešite naloge, potelovadite ali 
zapojte! Če boste našli in rešili vseh 10 ugank, 
boste lahko sodelovali v žrebanju lepih nagrad. 
Igra je podobna Litkovi pustolovščini, vendar 
lažja. Naloge lahko rešujete z družino, z vrtče-
vskimi skupinami ali šolskimi razredi. Skrili smo 
jih po mestu in naj prišepnemo, da jih lahko naj-
dete ob kulturnih ustanovah, s katerimi Taček 
sodeluje ter še… tam, kjer se otroci zelo radi 
zadržujejo. Imeti morate naloženo aplikacijo za 
branje QR kod in slediti namigom po mestu. 
Spletna igra bo na voljo od 1. junija do 27. junija 
2021! 
Vrtčevske otroke in šolarje prve triade bomo 
povabili na UČNE FILMSKE URICE (v balončkih) 
v naše ustanove in sicer od 1.6.–8.6.2021 - do 
zapolnitve prostih terminov.  Vse podrobnosti 
glede prijav bomo poslali ravnateljem. 
Vsi pa ste vabljeni, da sodelujete tudi v TAČ-
KOVEM LIKOVNEM IN FOTOGRAFSKEM NATE-
ČAJU, ki ima letos naslov: taček je pogrešal 
prijatelje in s tem spodbujati razmišljanje o 

pomembnosti medsebojnih odnosov med lju-
dmi in živalmi v današnjem času. Izdelke lahko 
oddate v Knjižnici Litija, do 31. 5. 2021!
Podrobnosti  bodo objavljene na spletni stra-
neh kclitija.si in knjižnica-litija.si ter na Tačk-
ovem Facebook profilu: Tačkov festival Litija! 
Pri izvedbi letošnjega festivala sodelujemo:  
Knjižnica Litija, Kulturni center Litija, Glasbena 
šola Litija Šmartno, Mestni muzej Litija in Mla-
dinski center Litija. 
Tudi Taček bo prišel…Ampak še ne vemo kdaj 
in kam. Naj bo to skrivnost in veselo pričako-
vanje! 

FESTIVAL SLOVO POLETJU 2021
Bo! Predvidoma v zadnjem tednu avgusta: od 
25.8. do 27.8., tudi letos na 3 lokacijah. Izved-
bo bomo seveda prilagodili epidemiološkim 
razmeram in upamo na najboljše! Več pa v pri-
hodnjih številkah Občana.

POMLAD V  
MESTNEM MUZEJU LITIJA

razstava odtenki 
svetlobe

Razstava svetil od Anti-
ke dalje iz Pokrajinskega 

muzeja Ptuj-Ormož je na ogled še do začetka 
meseca junija. Ne zamudite te edinstvene pri-
ložnosti!

poletna muzejska noč,  
v soboto, 19. junija

Tudi letos se bodo muzeji povezali v največji ak-
ciji slovenskih muzejev in galerij in brezplačno 
odprli svoja vrata.
Vabljeni od 18. ure dalje:
18:00 delavnica slikanja za otroke, v organiza-
ciji Društva LILA
19:00 podelitev licenc lokalnim vodnikom po 
Občini Litija in Šmartno pri Litiji v okviru pro-
jekta Visit Litija
20:00: delavnica slikanja za odrasle, v organi-
zaciji Društva LILA
20:00: voden ogled stalnih razstav Mestnega 
muzeja Litija. Število oseb je omejeno.
Vsi dogodki bodo na prostem in v skladu z na-
vodili NIJZ.

Prisrčno vabljeni!

KNJIŽNICA LITIJA

Tačkov likovni in  
fotografski natečaj 2021

Lani nam je epidemija preprečila 
izvedbo Tačkovega festivala in vseh 

spremljajočih dejavnosti. Letos bo Tačkov fe-
stival potekal s pomočjo aplikacije, družili se 
bomo v manjših skupinah, nismo pa pozabili na 
naše najmlajše, ki radi rišejo ali fotografirajo. 
Tačkov likovni in fotografski natečaj ima letos 
naslov: taček je pogrešal prijatelje. S to 
temo smo želeli izpostaviti medsebojne odno-
se med ljudmi in živalmi, njihovo povezanost, 
danes drugače, kot smo bili vajeni pred letom 
2020. Izdelke bodo otroci oddali v Knjižnici Liti-
ja, do 27. 6.  2021, ustvarjajo pa lahko v različ-
nih likovnih tehnikah. Izdelki bodo prek poletja 
na ogled v knjižnici Litija. Več informacij je na 
spletni strani Knjižnice Litija. 

Bralne majčke 2020/2021
Bralna značka se je že zaključila, v maju smo 
zbrali podatke o številu cici bralcev in bral-
cev po osnovnih šolah. Odločili smo se, da v 
letošnjem letu znova podarimo bralne majice. 
Lani nas je epidemija presenetila in posegla v 
načrte za pripravo bralnih majic – tudi bralna 
značka oziroma branje se je podaljšalo v jesen. 
Motivi na bralnih majicah ostajajo preverjeno 
hudomušni (ustvarja jih Gabrijel Vrhovec), prav 
tako sporočila o branju. 
Prvič smo majice podarili v šolskem letu 
2011/12. Izjema je bilo leto 2020, ko zara-
di šolanja na daljavo branje za bralno značko 
ni bilo zaključeno v aprilu. Branje je zabavno, 
vedo vsi, ki so uspešno zaključili bralno značko 
in bodo majice prejeli v juniju, vsem čestitke, 
mentorjem pa hvala za pomoč. 

Poletavci
Letos bo projekt potekal desetič in sodelujo-
čim slovenskim knjižnicam se je pridružila še 
17., Knjižnica Josipa Vošnjaka iz Slovenske Bi-
strice. Knjižnica Litija v projektu Mestne knjiž-
nice Ljubljana sodeluje od leta 2012. Tudi letos 
se bo branje začelo 10. 6., zaključilo pa 10. 9. 
Glavne nagrade tudi letos prispeva Hervis, za 
Poletavce bo to elektronski pikado. Knjižnica 
Litija je projekt izpeljala tudi v lanskem letu, 
z zaključno prireditvijo v dvorani KC Litija, s 
teatrom Cizamo. Tudi letos vabimo k branju 
čimveč Poletavcev in NajPoletavcev, zloženke 
bodo od junija dalje na voljo v naših knjižnicah 
in na spletu. 

Ob dnevu Primoža Trubarja
osmi junij je rojstni dan Primoža Trubarja. V 
šolah so nas naučili, da je izdal prvo natisnje-
no slovensko knjigo, oziroma dve: Katekizem in 
Abecednik. Kasneje so nas zaznamovale mno-
ge knjige in poslanstvo knjižnice je, da skrbi, 
da bi se knjige dotaknile čim več ljudi. Da je 
to v zadnjih letih vse težje, poslušamo precej 
pogosto in stanje je zares zaskrbljujoče. Ker 
beremo manj, se tudi naše izražanje siromaši, 
razumemo vse manj besedil, pomenov. V Knji-
žnici Litija smo se odločili, da na pomembnost 
bralne kulture in knjig pokažemo tudi z vizual-
nim opozorilom – veliko oljno fresko, ki je na-
stala na opornem zidu poleg knjižnice v Litiji. 
Narisala jo je Natalija Borišek. Kaj sporoča sli-
ka? Naj vas radovednost pripelje do knjižnice 
– še bolje pa bo, da obiščete tudi knjižnico in 
berete… kot nekoč. 

Aleksandra MAVRETIČ, Andreja ŠTUHEC

MLadInSKI Center LItIJa
Mladinski center Litija 

praznuje
Mladinski center Litija v maju 
praz nuje svoj, že 15. rojstni dan. 
Zaradi omejitev, ki so naša real-

nost že več kot eno leto tudi letos žal, ne bomo 
organzirali večjega praznivanja. A to ne pome-
ni, da ne praznujemo! V torek, 25. 5. bomo vse 
mimoidoče obiskovalce razveselili s sladkim 
presenečenjem, zato se le oglasi mimo in se 
z nami posladkaj. Na dvorišču bomo od 15.00 
pa vse dokler ne pade mrak (beri kot dokler ne 
zmanjka sladkih dobrot). 

Javni razpis za sofinanciranje 
mladinskih projektov/programov 
2021 Mladinskega centra Litija 
in Kluba litijskih in šmarskih 

študentov
Končal se je postopek ocenjevanja prispelih 
vlog na Javni razpis za sofinanciranje mladin-
skih projektov in programov v letu 2021, ki ga 
objavljata Mladinski center Litija in Klub litij-
skih in šmarskih študentov, za spodbujanje ak-
tivnosti mladih v lokalnem okolju. Podprli smo 
5 projektov, ki so jih prijavile neformalne skupi-
ne mladih in 3 projekte organizacij. 
Vsem upravičencem čestitamo in želimo obilo 
sreče, zadovoljstva in aktivnih mladih pri izva-
janju projektov!

Prvomajske počitnice v MC
V tednu prvomajskih počitnic smo za otroke 
in mlade pripravili program, ki smo ga poime-
novali kar Počitnice v parku, saj je bilo večino 
dogajanja skoncentriranega v parku na Stav-
bah. Otroci so se pomerili v športnem poligo-
nu, igrali so badminton, košarko, odbojko in 
nogomet. Za občutek kaj smo se igrali, ko smo 
bili tudi animatorji mlajši, smo pripravili izziv v 
»balinčkanju«. Za vključitev tistih, ki jih šport 
ne premami smo tokrat poskrbeli z družabni-
mi igrami, igrali smo Enko ter igri Volkodlak in 
Vohun. 
Prišepnemo vam še, da že pospešeno pripra-
vljamo POLETNI POČITNIŠKI program, kjer 
bo vsak lahko našel nekaj zase, zato pozorno 
spremljaj našo spletno stran, da slučajno ne 
zamudiš napovednika in prijav na delavnice!

Dnevni center vabi na druženje!
Dnevni center je prostor, ker mladi aktivno pre-
življajo svoj prosti čas in se družijo. Ponedeljki 
so po večini družabni, srede športne in petki 
prostovoljski. Na voljo je pestra izbira družab-
nih in računalniških iger, materialov za ustvar-
janje in polna skleda malih norih idej. Ves čas 
je v centru prisoten mladinski delavec, ki po-
skrbi, da mladim ni nikoli dolgčas in pomaga 
pri uresničevanju malih in velikih idej. 
Organiziramo široko paleto dejavnosti za aktiv-
no in koristno preživljanje prostega časa, ure-
sničevanje različnih interesov mladih ter mla-
dim omogočamo vključevanje v širše družbeno 
okolje.
Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka, 
med 14.00 in 20.00.*

*V dnevnem centru je potrebno upoštevati vse 
ukrepe za zajezitev epidemije Corona virusa. 
Obvezna je uporaba obrazne maske in razkuže-
vanje rok. Mi skrbimo za redno prezračevanje 
in kolikor je le mogoče, aktivnosti izvajamo na 
dvorišču pred Mladinskim centrom.

Brezplačno tiskanje/kopiranje, učna 
pomoč in uporaba računalnika

Še vedno nudimo brezplačno fotokopiranje in 
tiskanje za osnovnošolce, dijake in študente. 
Gradivo, ki ga želite natisniti, nam lahko pošlje-
te na elektronski naslov info@mclitija.si, ali pa 
se osebno oglasite v delovnem času dnevnega 
centra. 
Tudi učna pomoč za osnovnošolce in dijake je 
še vedno na voljo. Še vedno velja, da nam lah-
ko po telefonu ali elektronski pošti sporočiš pri 
katerem predmetu in v kolikšnem obsegu po-
trebuješ pomoč, mladinski delavec pa bo do-
govoril prvo uro srečanja z inštruktorjem. Učna 
pomoč je brezplačna, v kolikor pa se izkaže, da 
osnovnošolec oz. dijak potrebuje kontinuirano 
dodatno delo pa je učna pomoč sofinancirana. 
Višino sofinanciranja dogovarjamo z vsakim 
učencem posebej, saj vedno upoštevamo prav 
vse okoliščine (socialno stanje, motivacija in 
resnost pri učenju). 
Spremljaj nas na naših družbenih omrežjih Fa-
cebook in Instagram ali klikni na našo spletno 
stran za ‘frišne’ informacije. 

Za eno leto v Francijo?  
Zakaj pa ne?

Si se znašel/-a v situaciji, ko iščeš službo am-
pak nimaš dovolj izkušenj? Si si vzel/-a leto 
odmora, da izkusiš kaj novega? Potem beri 
dalje, saj je projekt protovoljstva super prilo-
žnost za pridobivanje novih (delovnih) izku-
šenj, poleg tega pa narediš še nekaj zase in za  
druge.
Mladinska organizacija Hors Pistes iz Marseill-
-a razpisuje 10 prostih mest za projekte pro-
stovoljstva v Franciji. Delo bo potekalo v različ-
nih ustanovah in organizacijah kot so potujoča 
knjižnica, kulturno društvo, skupnost socialnih 
stanovanj in v že zgoraj omenjeni Hors Pistes. 
Prostovoljci bodo skrbeli za promocijo dogod-
kov in organizacij, pripravljali bodo delavnice, 
aktivnosti za lokalno skupnost, upravljali druž-
bena omrežja in spletne strani ter promovirali 
prostovoljstvo in priložnosti za mlade, ki jih po-
nuja EU. Projekti so financirani iz evropskega 
programa ‘Evropska solidarnostna enota’.
Kdo se lahko prijavi? Vsi, stari med 18 in 30 let.
Kakšni so stroški? Jih ni. Projekt krije tvojo 
namestitev, pot v Francijo in nazaj v Slovenijo, 
dodatno zdravstveno zavarovanje Cigna, vsak 
mesec pa si upravičen/-a do denarja za hrano 
in do žepnine.
Kako se prijaviš? Pošlji svoj življenjepis v angle-
ščini in izpolnjen vprašalnik na masa.sorsak@
mclitija.si
Rok za prijavo: 25. maj 2021
Dodatne informacije in vprašalnik so na voljo 
na mclitija.si/priloznosti-za-prostovoljstvo-v-
-franciji/

Ekipa MC Litija

z veseljem vam sporočamo da so 
se z 19. aprilom odprla vrata kli-
šeja za uradne ure. z vami smo 
zopet ob ponedeljkih, sredah in 
petkih od 16.00-20.00, še vedno 
pa se lahko na nas obrnete tudi v 

dopoldanskem času. 
V mescu aprilu, ko beležimo dan Zemlje, smo 
Klišejevci izvedli prav poseben trajnostni iz-
ziv #zazemljo*, v katerem so bili udeleženci 
pozvani k majhnim trajnostnim korakom in ob-
javi le-teh. Tako so v svetu trajnostnega načina 
življenja, kjer lahko hitro prevlada mentaliteta 
»vse ali nič« si opravili majhne, a pomembne 
korake, spremembe v pravo smer, za svoje so-
delovanje v izzivu pa so bili nagrajeni z bonom 
v vrednosti 10 €, ki ga lahko izkoristijo v trgovi-
ni z druge roke Stara šola Litija.
V duhu dne Zemlje pa smo izvedli še klepet ob 
kavi*, na temo energije prihodnosti, kjer smo 
si izmenjali mnenja in znanja o tem kakšna pri-
hodnost nas čaka s področja energentov, ka-
tere vrste elektrarn se nam zdijo bolj primerne 
kot druge in katere se nam ne zdijo v koraku 
s časom. V klepetu smo se dotaknili hidroe-
lektrarn, termoelektrarn, vetrnih, solarnih in 
nuklearnih, prav tako pa smo se pogovarjali o 
baterijah, ki shranjujejo energijo, porabi le-te 
za družinske hiše in nenazadnje tudi mesta.
Prav tako v aprilu smo se še srečali na 3. edi-
ciji projekta zgodbarjenje (ang. Storytelling): 
Življenje se začne v tridesetih, kjer je Elena, 

mednarodna prostovoljka Slovenske Filantro-
pije predstavila niz srečnih dogodkov zaradi 
katerih je zamenjala udobje svojega doma za 
novo, prostovoljsko, življenje v Sloveniji.
Program meseca maja pa smo otvorili v sobo-
to, 8.5. z dogodkom menjalnica potaknjen-
cev*. V času korone, ko smo naše seje pre-
selili v online prostor, smo aktivisti med seboj 
opažali kakšne lepe rastline nam krasijo sobe 
in tako prišli na idejo 1-dnevne izmenjevalnice 
potaknjencev sobnih rastlin ker vemo, da že 
ena sama rastlina poživi prostor in blagodej-
no vpliva na počutje poleg izboljševanja zraka 
v zaprtih prostorih. Tako so na naš dogodek 
udeleženci prinesli razne sobne rastline, ki jih 

imajo v izobilju in v zameno v nov dom odnesli 
rastline drugih udeležencev.
Takoj naslednji dan v nedeljo, 9.5. pa smo se 
pridružili svetovnemu teku Wings for life 
World run. Tek, ki že 8. leto zapored druži več 
tisoč ljudi po celem svetu, ki jih vodi skupen cilj 
– teči za tiste, ki tega ne morejo in tako poma-
gati pri iskanju 
zdravila za po-
škodbo hrbtenja-
če. Kliše in nje-
gova ljubiteljska 
tekaška skupina 
run4fun smo 
se odločili, da se 
akciji pridružimo 
ter financiramo 
nakup startnin, 
ki je 100 % namenjena za iskanje zdravila za 
poškodbo hrbtenjače.
Klišejeva tekaška skupina run4fun je ponov-
no v akciji in teče večkrat tedensko, po dogovo-
ru, v okolici Litije in Šmartna. Če si želiš družbe 
pri teku ali motivacije za začetek, nam piši na 
FB, Instagram ali pa se prijavi na uradih urah 
in dodali te bomo v zaprto skupino, kjer se do-
govarjamo za termine. Udeležba je brezplačna!
Kot v preteklih mesecih potekajo naša nefor-
malna druženja ob igranju družabnih iger – 
petkova liga, vsak petek ob 19.00 – pridruži 
se nam na Discordu, preko sledeče povezave: 
https://discord.gg/8ZUUmP5 in z nami odi-
graj najrazličnejše igre, kot so: Among us, Scri-
bble, Jackbox itn.
Nadaljujemo pa tudi z izvajanjem učne pomo-
či za oš/sš, ki je za osnovnošolce in dijake 
iz lokalnega okolja brezplačna. Naši inštruk-
torji so na voljo za dodatno pomoč pri usva-
janju znanja v tem obdobju. Kontaktiralo nas 
je že precej otrok in mladostnikov, ki so bodisi 
potrebovali dodatno razlago bodisi zgolj potr-
ditev, pozitivno besedo in s tem samozavest, 
ki je potrebna za uspešno opravljanje šolskih 
obveznosti. Če tudi ti ali vaš otrok potrebuje 
pomoč nam pišite na klub.klise@gmail.com.

slavnostna akademija ob  
prazniku občine litija s podelitvijo 

priznanj, sreda, 16. junij 2021 –  
19.00 – kulturni center litija
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OSnOvna šOLa LItIJa
Učenci Osnovne šole 

Litija tekli z  
olimpijsko baklo

V soboto 8. 5. 2021 se je v Liti-
ji ustavila slovenska olimpijska bakla, ki bo v 
dveh mesecih obkrožila vse slovenske občine. 
Teka s slovensko olimpijsko baklo so se udele-
žili tudi športniki Osnovne šole Litija. Baklo so 

pričakali na nogometnem igrišču, kjer so učen-
ci z veseljem in ponosom odtekli s plamenico 
svoj krog. S tribun so mlade litijske športnike 
vzpodbujali številni starši in športni navdušen-
ci, ki so se zbrali ob nogometni zelenici na var-
ni koronski razdalji.

Srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja logike

Kot vse ostalo, je tudi tekmovanje iz znanja lo-
gike zaznamovala epidemija. Septembra 2020 
smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje za učen-
ce od 3. do 9. razreda. Bronasto priznanje je 
prejelo 27 učencev. Trije učenci so se uvrstili 
na državno tekmovanje. Glede na dane razme-
re je bilo tekmovanje šele 24. 3. 2021. Učenec 
Žiga Cvikl iz 7. b je prejel srebrno priznanje. 
Čestitke. Mentorica učencev je Angela Marolt.

Cankarjevo tekmovanje  
na Osnovni šoli Litija

V torek, 13. 4. 2021, je na matični šoli OŠ Litija 
in podružnični šoli Darinke Ribič Polšnik pote-

kalo Cankarjevo tekmovanje na šolski ravni. Na 
OŠ Litija so sodelovali učenci od 4. do 9. razre-
da, na podružnični šoli na Polšniku pa učenci 4. 
in 5. razreda. Vseh sodelujočih učencev je bilo 
62, od teh jih je kar 24 prejelo bronasto pri-
znanje. Tekmovanje je potekalo po predpisanih 
pravilih. Na državno tekmovanje, ki bo 22. 5. 
2021, so se uvrstile 3 učenke, in sicer osmošol-
ki Nur Oshish ter Zarja Ribič, od devetošolcev 
pa je bila najbolj uspešna Ala Cvetežar. Držav-
no tekmovanje bo potekalo na daljavo, področ-
no tekmovanje pa je letos zaradi izjemnih raz-
mer (koronavirusa) odpadlo.

Tekmovanje v znanju naravoslovja 
– naravoslovna KRESNIČKA

Na OŠ Litija je 21. 4. 2021 potekalo tekmova-
nje iz naravoslovja KRESNIČKA za učence 4. in 
5. razredov.
Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki pa 
so jih učenci v korona času izvedli kar doma. 
Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov 
potrebujejo, so zelo preprosti.
Vsaka tekmovalna skupina je izvedla tri nara-
voslovne poskuse. Letošnje vsebine so USE-
DLINE, SVETLOBNO ONESNAŽENJE in PRIPRA-
VIMO OZIMNICO.
Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na 
opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa 
in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo. Cilji 
in namen tekmovanja so spodbujanje in po-
pularizacija eksperimentiranja, širjenje znanja 
in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad 
zahtevnostjo rednega programa na področju 
naravoslovja za OŠ, popularizacija naravoslov-
ja, odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje 
nadarjenih učencev.
Tekmovalo je 26 učencev. 12 učencev je preje-
lo zadostno število točk in je osvojilo priznanja.
Čestitamo!
 Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Eko dan
v četrtek, 22. 4. 2021 smo po vsem 
svetu praznovali dan Zemlje. 
Mladi za podnebno pravičnost Litija 

smo ga obeležili skupaj z učenci Osnovne šole 
Litija, Podružnice s prilagojenim programom. V 
okviru “Eko dneva” smo z učenci spoznavali člo-
vekov škodljiv vpliv na okolje in iskali potencial-
ne rešitve za okoljsko krizo. 
Zaradi posebnih koronskih razmer sva prosto-
voljki Maša in Rina dan izpeljali preko Zoom-a, 
velika zahvala gre tudi učiteljicam_em za njiho-
vo pomoč pri izpeljavi aktivnosti v razredu. 
Dan smo začeli z bolj splošnim pogovorom o 
podnebnih spremembah in našem vplivu na oko-
lje. Mlajši učenci so si ogledali posnetek o po-
menu ločevanja in zmanjševanja količine odpad-
kov, starejši pa so si ogledali posnetek o tem, 
kako pride do segrevanja ozračja in podnebnih 
sprememb ter kateri dejavniki najbolj vplivajo na 
dvig globalnih temperatur. Starejši učenci so iz-

računali svoj 
ogljični odtis. 
Presenetili so 
jih rezultati, 
ki so pokaza-
li, da s svojim 
trenutnim na-
činom življe-
nja porabijo 
toliko virov 

in ustvarijo toliko odpadkov, onesnaženja, da 
bi potrebovali kar 4-5 planetov Zemlja, če bi vsi 
Zemljani živeli na tak način. Za konec smo si še 
pogledali, kateri dejavniki ustvarjajo največ emi-
sij in poudarili, da so posamezniki v primerjavi 
z velikimi podjetji, odgovorni za le manjši delež 
emisij. 
Nato smo še posebej obeležili dan Zemlje-na ra-
bljene kartone, ki so jih učenci prinesli od doma, 
so Zemlji narisali in napisali voščila. Zaželeli so 
ji čist zrak, čisto vodo, več rastlin, manj betona 
in da bi lepše skrbeli zanjo. Nastala je lepa raz-
stava z voščili. 
Po malici so se učenci razdelili na tri skupine in 
delo nadaljevali po delavnicah. 
Prva skupina najmlajših učencev je na savske 
prodnike slikala različne živalske vrste, ki prebi-
vajo v naši reki Savi. Naslikali so vidro, čapljo, vo-
domca, raka koščaka, sulca, platnico… Končane 
prodnike so postavili zraven daljšega kosa mo-
drega blaga in tako ustvarili svojo “notranjo reko 
Savo”. Preko tega so se dotaknili tudi pomemb-
nosti skrbi za naše neposredno okolje in ohra-
njanja narave za vsa živa bitja-vidre, ribe, ptice…
Druga skupina se je ukvarjala z vplivom proizvo-
dnje oblačil na okolje, še posebej s hitro modo. 
Iz starih majic, ki so jih učenci prinesli sami ali 
pa jih dobili iz »second hand« trgovine Stara Šola 
Litija, so izdelovali vrečke, zapestnice in rutke. 
Starim, pozabljenim ali zavrženim oblačilom so 
dali novo življenje in s tem podaljšali njihovo 
dobo uporabe ter prihranili vire, ki bi bili drugače 

potrebni za izdelavo novih izdelkov.
Tretja skupina pa se je lotila kuhanja. Skuhali so 
vegansko bolonjsko iz leče in spekli veganske 
rjavčke (»brownije«) iz fižola. Rjavčke so razdelili 
še ostalim učencem in učiteljem, ki so jih zelo 
pohvalili. Okolju je najbolj prijazna pretežno ra-
stlinska prehrana, saj živinoreja (mesna in mleč-
na) pomembno prispevata k skupnim emisijam, 
izsekavanju gozdov, onesnaževanju voda… 
Učenci enega razreda, ki so prej zaključili s svo-
jo delavnico, so se odpravili tudi na manjšo či-
stilno akcijo v okolico šole. 
Za konec smo se zopet vsi skupaj zbrali na Zoo-
mu, kjer je vsaka skupina predstavila svoje izdel-
ke in poročala o delu. Vse delavnice so pravza-
prav predstavljale enega od načinov kako lahko 
posamezniki pripomoremo k skrbi za okolje. Vse 
te načine združili na plakat in dodali še nekaj no-
vih idej (uporaba javnega prevoza, nakupovati s 
svojo vrečko za večkratno uporabo, jesti manj 
živalskih izdelkov, reciklirati odpadke…).
Učenci in učitelji so bili zelo zadovoljni, preživeli 
so lep in poučen dan s prostovoljkama MZPP.

Maša CVETEŽAR,  
Mladi za podnebno pravičnost Litija

Na šolskem vrtu se je odprl nov hotel
Žuželke na vrtu niso samo škodljive, ampak 
so nam lahko tudi v pomoč. Zato smo se pri 
gospodinjstvu odločili, da kljub ukrepom in 
prepovedim turizma, na našem šolskem vrtu 
postavimo hotel, za žuželke seveda. Učenci 9. 
razreda PPP, so pri tehniki in tehnologiji iz zida-
kov, lesa in kritine izdelali ogrodje. Učenci 7. in 
8. razreda pa so hotel odnesli na vrt in ga na-

polnili z različnimi naravnimi materiali – lišaji, 
slamo, trsjem, stoži… Učenci 1. in 2. razreda so 
nato hišico okrasili še s pikapolonicami. Zatoči-
šče v hotelu si na našem vrtu zdaj lahko poišče-
jo čebele samotarke, pikapolonice, strigalice, 
čmrlji in druge koristne žuželke. Dobrodošle! 
 Nina Kuhel, 9. razred

Pridni vrtnarji
učenci 9. razreda PPP, pri gospodinjstvu obrav-
navamo setveni koledar. Najboljši način, da se 
tega naučimo je, da vse to znanje preizkusimo 
na šolskem vrtu. Zato smo v aprilu najprej na-
polnili visoke grede s humusom in odstranili 
plevel. Nato smo posadili različne sadike (por, 
solato, nadzemno kolerabico, cvetačo in broko-
li) ter posejali različna semena (korenje, špina-
čo, solato). Naša naloga je, da redno zalivamo 
rastline in kmalu bomo lahko obrali plodove na-
šega dela.  Gašper Mikez, 9. razred

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Presenečenje  

za bodoče prvošolce
Na PŠ Jevnica že več let izvajamo 
srečanja učencev šole in predšol-
skih otrok, bodočih prvošolcev. 

Običajno so šolarji zanje pripravili pravljične 
ure, v juniju pa so nas »Jurčki« obiskali na na-
šem igrišču, kjer so se skupaj igrali. Zaradi epi-
demije je to v tem šolskem letu odpadlo, zato 
smo napeli možgane in za naše bodoče učence 
pripravili presenečenje. 

Z učenci prvega in drugega razreda smo po-
sneli kratek film, v katerem je »učiteljica« Koka 
Figelj nagovorila naše prijatelje, učenci pa so 
jim prebrali pravljico, zapeli pesem ter jih po-
vabili, da se čim prej vidimo v prostorih šole. 
To pa ni bilo vse. Koka je »Jurčke« povabila na 
šolski ekovrt, kjer jih je čakalo presenečenje – 
pismo ter igra skriti zaklad. Po vrtu smo skrili 
uganke o vrtnih živalih, ki so otroke vodile do 
skritega zaklada. V zakladu so bile dobrote z 
našega vrta, ki so jih pripravili učenci – zeliščni 
sirup in marmelada iz jagodičevja ter sadika jo-
ste, ki so jo z vzgojili učenci 4. razreda. 
Kljub temu da se nismo družili kot običajno, 
so se naši učenci obiska zelo veselili ter skozi 
ograjo oprezali, kaj se na vrtu dogaja. Najbolj 
jih je skrbelo, če bodo otroci našli skriti zaklad. 
Ker so ga našli, verjamemo, da so pripravljeni 
na nove izzive in da komaj čakajo, da se nam 1. 
septembra pridružijo.  Darja RAJŠEK

Sovkova nočnobralnica
V petek, 23. aprila 2021, je potekala Sovkova 
nočnobralnica. To je spletni, videokonferenčni 
dogodek, s katerim smo na Osnovni šoli Gra-
dec obeležili svetovni dan knjige in avtorskih 
pravic. Izvedla sta jo učiteljica Maruša Gajić in 
šolska maskota, Sovko.
Dogodek smo otvorili s predvajanjem napove-
dnika Noči knjige 2021. Nato je učiteljica pre-
brala zgodbo z naslovom Pozor! Cvetača priha-
ja! avtorice Mojiceje Bonte (prej Podgoršek). 
Pogovorili smo se o pomembnosti sadja in zele-
njave v prehrani. Zgodba je bila izbrana z name-

nom oza-
veščanja 
udeleženih 
o Medna-
r o d n e m 
letu sadja 
in zelenja-
ve 2021. 
Razglaše-
no leto pri-
naša edin-

stveno priložnost za ozaveščanje o pomembni 
vlogi sadja in zelenjave pri prehrani ljudi, zane-
sljivi preskrbi s hrano ter uresničevanja ciljev 
trajnostnega razvoja.
Otroci so s seboj v nočnobralnico prinesli tudi 
svoje plišaste igrače ter najljubše knjige in 
zgodbe. Mladi bralci in mlade bralke so se nato 
zvrstili drug za drugim: 
Reka je prebrala del 
zgodbe o Tomažu, Ela 
je brala o zelo zanimi-
vih konjih, Bor je po-
gumno prebral obsež-
no zgodbo o Kevinu, 
ki je ostal sam doma, 
Katarina je brala o vol-
ku in štorklji, Mark je 
bral o mišku Pipu, ki 
si je želel biti netopir, 
Mojca se je pridružila 
s kratkim življenje-
pisom kubanske ba-
lerine Alicie Alonso, 
Lavra se je opogumila 
z branjem Sovice Oke, 
Lev pa nam je bral kar 
o Božičku. Kulturni 
večer smo zaključili z 
odlomkom Zvezdice 
Zaspanke in pesnika, 
ki je iskal rimo na be-
sedo lonec.
Skupaj je bilo na po-
vezavi kar 54 ekra-
nov, ponekod je za 
ekranom sedelo in 
poslušalo tudi več 
udeležencev – mladih 
po letih in po srcu. 
Branje je aktivnost za 

Samopostrežni prodajni aparat, ki 
vse buje domače pridelane izdelke 
lokalnih ponudnikov, zdaj na voljo v 
Litiji (Ul. Mire Pregljeve 6 - pri Remi 
baru).

Aparat omogoča enostaven in hiter 
nakup domačih izdelkov, ki so hra-
njeni na primerni temperaturi in so 
na voljo 24 ur na dan ter 7 dni v ted-
nu. Hkrati pa je nakup hiter in varen. 
V aparatu najdete izdelke kmetije 
Duša, Čož in Dobravc. Izbirate med 
domačimi mlečnimi izdelki, jajci,  
suhomesnatimi izdelki ter deserti.

S svojim nakupom podpiramo lokal-
ne pridelovalce, ohranjamo delovna 
mesta ter prispevamo k čistejšemu 
okolju z manj transportnimi potmi.

Zato izberite domače!

Burja nad vasjo, Zoja Šinko

širjenje besednega zaklada in za spodbujanje 
koncentracije, hkrati pa je ena tistih kulturnih 
dejavnosti, s katero je mogoče priti skoraj v 
najbolj neposreden stik s čustvi nekoga dru-
gega. Mislim, da je dokazano reči, da imamo 
na Osnovni šoli Gradec čudovite mlade bralce, 
ki so z veseljem soustvarjali Noč knjige 2021. 
 Maruša GAJIć

Uspehi Kaje Vozelj, Zoje šinko in 
drugih mladih ustvarjalcev Oš Gradec
Svet je v zadnjem letu obstal, odzivi na naše 
delo v prejšnjem šolskem letu pa se še kar vr-
stijo. Najprej k najbolj sveži nagrajenki, Kaji 
Vozelj. Kaji je (mimogrede – tako kot njenima 
sestrama) likovno ustvarjanje pisano na kožo. 
Ko je pred likovnim izzivom, se umiri in posve-
ti nalogi. Njena zbranost in osredotočenost jo 
vodita do ustvarja-
nja zanimivih in kva-
litetnih upodobitev. 
Samo poglejte si 
njeno Kofetarico. 

Kajina reprodukcija 
slike Kofetarica Ivane 

Kobilca iz leta 1888
Njen smisel za li-
kovnost in tanko-
čutnost je opazila 
tudi tričlanska komisija, ki je ocenjevala dela 
na drugem likovnem natečaju Poštna znamka, 
izvedenem v organizaciji OŠ Elvire Vatovec Pra-

de. Med 182 
deli iz 26 slo-
venskih šol so 
prav Kajini sliki 
morja podelili 
prvo nagrado!

Morje, 
Kaja Vozelj

Razveselili smo 
se tudi priznanj 24. mednarodnega likovnega 
natečaja Kraj burje v organizaciji OŠ Danila 
Lokarja, Ajdovščina. To ni kar tako - iz sedmih 
držav je na na-
tečaj prispelo 
1341 del, pet-
članska komi-
sija je izbrala 
373 del in po 
triadah pode-
lila zlata, sre-
brna in brona-
sta priznanja. 
Zoja Šinko je prejela zlato priznanje za sliko 
vasice, nad katero divja burja, Nika Godec je 

za sliko burje, ki 
raznaša pošto 
prejela srebrno 
priznanje, učenci 
Mark Zupančič, 
Mila Sevčnikar 
in Štefan Golouh 
pa so za svoje 
upodobitve burje 
prejeli bronasta 
priznanja.
Vsem nagrajen-
cem iskreno če-
stitamo in želimo 
še mnogo ustvar-
jalnih podvigov, 
ki dvigajo duha 
in širijo obzorja.
 Petra PROSEN



6    OBČAN - MAJ 2021 DRUŠTVA  /  DOGODKI

društvO uPOKOJenCev LItIJa

PRIPRAVE NA 70 LET DU LITIJA

Spoštovani, vedno naš g. Ivan Blažič
Samo nekaj podatkov, da poudarimo tvoje delo, ki je vpeto v delovanje DU Litija. V članske vrste 
si vstopil v letu 1988. Leta 1990 pa si že prevzel delo predsednika društva, snoval njegovo dejav-
nost in množil članstvo. Med člane si sejal toplino, vnašal medsebojno spoštovanje, nove zamisli 
in ideje. Ko se je bližalo leto 2000 si poiskal pravega človeka, da stopi na tvoje mesto, zato si imel 
osebni vzrok. A ti nisi odšel na zapeček. Na svoja ramena si 
prevzemal različna dela v društvu. Leta 2007 si prevzel delo 
socialne sekcije. Vsa tvoja osebnost z bogato vsebino se 
je razlila v to delo. Z vsem spoštovanjem povem, da je bilo 
v socialni sekciji mnogo narejenega. Na noge si postavil 

skupino optimistov in postal njihov 
kažipot. Ko se je pokazala želja po 
učenju igranja na citre, prav nič nisi 
odlašal s to nalogo, še celo sam si 
se prijavil in delo je steklo.
Ja bogata je tvoja bera v našem 
društvu. Veš, nikoli ne bom pozabila 
besed naše Verice, takratne tajnice 
društva, ki je dejala »Naš predse-
dnik je dober kot kruh. Kruh nare-
jen z ljubeznijo iz najboljše moke.« 
Resnica teh besed še danes živi in 
je oplemenitena z žlahtno patino 
vseh preživetih dni tvojega dela v 
društvu.
Za tvojih 90 let ti povemo, da nam 
je lepo pri srcu, ker si naš in med 
nami. Si človek z veliko začetnico in 
vedno odprtih dlani za ljudi.
Hvala ti, od srca, da bi tvoja vez z 
nami še trajala, saj devetica ni tež-
ja od osmice, naj ti desetica ponudi 
svoje lice. - Srečno!  DU Litija

Mila GROŠELJ

DAN ZA SPREMEMBE 2021

IZLET V MOZIRSKI GAJ
društvO dIaBetIKOv LItIJa In šMartnO PrI LItIJINadaljevanje s 1. strani)

GEOSS ŽE 40 LET UTRIPA ZA VSE NAS!
Srčno domoljubni Projekt GEOSS se je začel v letu 1981. Njegov za-
četek opredeljujemo z dnem, ko se je iniciativni odbor prostovoljcev 
na svojem skupnem sestanku soglasno opredelil, da bo vse svoje 
znanje in navdušenost usmeril v uresničitev projekta GEOSS, ki ga 
je zasnoval geodet Peter Svetik. To je bilo 16. junija 1981. Dolga leta 
smo projekt srčnega domoljubja, sprejemanja različnosti, samo-
spoštovanja in povezovanja, ki smo ga že od vsega začetka črpali iz 
prešernove zdravljice, uresničevali z veliko vztrajnostjo, srčnostjo 
in navdušenostjo ter vanj vložili na tisoče prostovoljnih ur. 
Na pobudo petra svetika in jožeta dernovška, vsa leta dveh vo-
dilnih članov Društva GEOSS, pa smo se v letu 2003 posvetili tudi 
temeljni lastnosti poslanstva GEOSS, prostovoljstvu in hvaležnosti. 
Tako je nastala tradicionalna, zahvalna prireditev – Dan GEOSS. Po 
smrti Petra Svetika, očeta GEOSS-a, smo k poimenovanju Dneva GE-
OSS dodali tudi Petrov dan.
Projekt GEOSS pa vsebuje tudi izjemno povezanost z Občino Litija. Poslanec v državnem zboru, 
sedanji župan, g. franci rokavec, je dal pobudo za pripravo Zakona o GEOSS-u, ki je bil sprejet 
oktobra 2004; Dan GEOSS pa je Občina Litija sprejela tudi za svoj praznik, praznik Občine Litija. 

Dan za spremembe povabi vse ljudi v Slove-
niji, da sooblikujejo boljšo družbo, tako, da 
se v svojem okolju povežejo v akcije, ki lahko 
rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo ka-
kovost bivanja. Vsako leto v mesecu aprilu, s 
sloganom »Ne prepuščaj se toku, spreminjaj 
tudi ti« nagovarjajo prebivalce Slovenije, da 

vsaj za en dan postanejo prostovoljci in pro-
stovoljke. Ta dan je navadno 10.april, ker pa so 
letos covid razmere to onemogočale, smo dan 
za spremembe izpeljali 17.aprila, že dvanajstič 
zapovrstjo.
Slogan letošnjega leta se glasi »Premagajmo 
osamljenost«, in zasavski prostovoljci progra-
ma Starejši za starejše smo se dogovorili, da se 
letos odpravimo v domove starejših na podro-
čju, ki ga pokrivamo.
V Dom Tisje v Črnem potoku in v enoto v Litiji 
smo se podali prostovoljci omenjenega pro-
grama iz DU Litija, Šmartno, Dole in Gabrovka. 
Skupaj z nami sta 
bila tudi Dušan Ko-
tar s harmoniko in 
Peter Pirc s kitaro.
Čeprav nam korona 
čas tisto iskreno 
druženje skoraj one-
mogoča, smo se 
zbrali zunaj na zraku 
pod varnimi pogoji, 
ki jih določa NIJZ 
in ko sta muzikanta 
zaigrala nekaj po-
skoč nih viž, so se ustnice prisotnih razlezle v 
vesel nasmeh. Tisti najbolj korajžni so skupaj 
z njima tudi zapeli in zavriskali, kmalu so se 
začela odpirati še okna, da smo se pozdravili 

še s tistimi, ki zaradi takšnega ali drugačnega 
razloga nismo mogli ven na zelenice. Sledilo je 
še nekaj pozdravnih besed in predaja skromnih 
sladkih darilc za vse stanovalce ter predaja pla-
katov z lepimi mislimi, ki smo jih izdelali v vseh 
društvih in jih bodo obiskovalci lahko prebirali 
v naslednjih dneh in tednih.
Ko smo se pripravljali na ta obisk, smo si is-
kreno želeli, da bi z njim res nekoliko razbili 
osamljenost v domovih, ki se je zaradi tega po-
sebnega časa še povečala. Želeli smo, da bi od 
zadovoljstva zaigrala srca oskrbovancev, da bi 
mi začutili, da jim to nekaj pomeni, da so srečni 
in veseli našega obiska. In prav to se je zgodilo. 
Začutilo smo njihovo toplino hvaležnosti, ki se je 
zlila skupaj z našim zadovoljstvom, da smo lah-
ko bili gostje v obeh ustanovah in da smo pro-
stovoljno naredili nekaj dobrega. Da je bila naša 
odločitev dobra, so nam povedali tudi zaposleni 
v obeh domovih. Oni so še najbolj začutili srečo 
oskrbovancev, saj so dan za dnem z njimi in jih 

poznajo do obisti. Povedali so nam, da že zelo 
dolgo niso imeli nobenega srečanja, posebno ne 
takšnega s poskočno zaigranimi vižami. V obeh 
ustanovah so nas povabili, da kakšen podoben 
obisk pripravimo znova in čim prej. Vsi smo za-
čutili, kako malo je potrebno, da vsaj za nekaj 
trenutkov premagamo osamljenost.
V imenu vseh prostovoljcev, ki smo se srečanja 
udeležili pa se moram zahvaliti vsem zaposle-
nim v obeh domovih, ki so srečanje omogočili 
in pripravili vse potrebno, da je potekalo vse po 
strogih predpisih Vlade RS in NIJZ-ja. Zahvala 
velja tudi za njihovo vsakodnevno skrb za oskr-
bovance, saj odnos med njimi pokaže, da so 
»njihovi«. Hvala tudi za pripravljeno pogostitev.

Helena PERKO,
Koordinatorica DU Gabrovka

Prav v času izida majskega Ob-
čana, natančneje 22. maja, mi-
neva 70 let, odkar je bila v Litiji 
ustanovljena Podružnica društva 

upokojencev ljudske republike Slovenije, s 
prvim predsednikom Andrejem Voljčanškom. 
V Društvo upokojencev Litija se je preime-
novala leta 1976, ko je društvu predsedoval 
Marjan Šeruga. Za njim so se do današnjega 
dne zvrstili še štirje predsedniki, zadnja peta, 
pa je v tem nizu moških, postala predsedni-
ca ženska, naša sedanja predsednica Irena  
Kramar.
Korona čas nam je preprečil, da bi jubilej obele-
žili v mesecu maju in 
srčno upamo, da bo 
to možno vsaj jeseni. 
Prireditev sama je še 
v osnutku, resno pa 
smo se lotili priprave 
knjige 70 let du 
litija, s poudarkom 
na delovanju društva 
zadnjih deset let. 
V veliko pomoč sta 
vsem nam, ki smo to 
nalogo prevzeli, obe knjižici, izdani ob 50 in 60 
letnici. V obeh knjigah je prispevke skrbno in 
natančno zbral Ivan Godec, takratni član dru-
štva, sicer pa poznan kot družbeno politični in 
kulturni delavec, publicist, po poklicu učitelj, ki 
je nam Litijanom, poleg omenjenih knjig, s svo-
jimi drugimi deli ohranil zgodovinski spomin na 
osebnosti in dediščino Litije.
V zadnjih desetih letih se nam je zgodilo dvo-
je. Število članstva je upadlo, dejavnosti pa je 
bilo več in so bile vsebinsko bogatejše. Morda 
to dvoje ne gre skupaj, a tako pač je in težko 
bi našli prave vzroke za prvi podatek, medtem 

ko je drugi plod pridnih, vestnih in sposobnih 
članov našega društva, ki s svojim znanjem in 
odrekanjem bogatijo naš vsakdan in hkrati skr-
bijo tudi za svojo osebno rast.
Na področju društvenih dejavnosti, predvsem 
športa, načrtovanih prireditev, pohodov, izletov 
in družabnih srečanj, jo je tudi nam korona po-
šteno zagodla. Naše delovanje je v večini pri-
merov skupinsko, zato smo ves čas omejeni, 
predvsem je težko pevcem, saj oba zbora ne 
vadita, s kratkim jesenskim presledkom, že več 
kot leto dni.
Kljub vsemu pa računamo na bolj sproščene 
jesenske mesece, tako da bi lahko naš jubilej 

dostojno pro-
slavili nekje v 
začetku meseca 
novembra. Do ta-
krat pa potekajo 
intenzivne pripra-
ve na našo novo 
knjigo, za katero 
močno upam, 
da bo dostojna 
naslednica prvih 
dveh. Hkrati pa 

bi bili veseli tudi vaših pobud za naše prazno-
vanje, dragi člani DU Litija, kajti 70 letnica dru-
štva bo praznik nas vseh. Iva SLABE
NAPOVEDNIK
poHodi: 
29.5.2021 Vitovlje, Vipavski Križ
12.6.2021 Obisk domačih krajev: Vodice, Veli-
ka Goba, Javorski Pil
26.6.2021 Potočka Zijalka, Klemenča Peč
izleti:
25.5.2021 Sveta gora nad Novo Gorico, Prva-
čina (aleksandrinke)

V društvu diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji smo se prvič, po dolgem premoru, 
v ponedeljek, 10.5.2021 odpravili na izlet v Mozirski gaj. Ogledali smo si cveto-
ča polja tulipanov, mačeh, azelej in rododendromov različnih barv, se sprehodili 
po Začarani vasi in si 

ogledali ljubke vilinske hišice. Spro-
stili smo se ob žuborenju potočkov, 
posedeli na klopeh pod krošnjami 
veličastnih dreves in uživali v lepem 
ambientu ob kavici. Po ogledu smo 
se odpravili na kosilo v Gostiče Gaj 
in nato še v bližnjo vrtnarijo Jožeta 
Skornška, kjer smo si tudi za domov 
kupili nekaj rožic.
G. Skornšek je znameniti vrtnar in 
»oče« Mozirskega gaja. V letih od 
1975 do 1978 je na zamočvirjenem 
zemljišču z divjimi odlagališči in za-
raslo gmajno nastal sodobno zasno-
van naravni park. Takratni »Savinjski 
gaj«, zasajen z avtohtonimi drevesi, 
grmovnicami in številnimi cvetličnimi nasadi, je v štiridesetih letih postal mednarodno poznan 
park cvetja – Mozirski gaj.
Domov smo se odpravili zadovoljni, polni lepih misli, saj je bil za nami krasen sončen dan in lepo 
cvetoče doživetje.

OBVESTILA ZA MESEC JUNIJ
merjenje krvnega sladkorja,  
krvnega tlaka, Holesterola  

in trigliceridov
Meritve se bodo izvajale v društveni pisarni, v 
sredo 2.6.2021 od 8.00 do 10.00 ure.

poHodi
Ob četrtkih bomo nadaljevali s pohodi.
20.5.2021 – goče nad vipavo – avtobusni 
prevoz 
27.5.2021 – moravče – moravška gora – ga-
brovka – lokalni avtobus 
3.6.2021 – Šmarna gora – avtobusni prevoz 
10.6.2021 – pasjek – orlek – preko mamo-
lja v litijo – lokalni avtobus
17.6.2021 – okolica blejskega jezera – avto-
busni prevoz
24.6.2021 – Čemšeniška planina – avtobusni 
prevoz

vse naše programe bomo izvajali po pri-
poročilih nijz. pri dodatnih omejitvah, za 
katere upamo, da jih ne bo, vse aktivnosti 
odpadejo.
Ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne 

aparate in merilne lističe ter lancete. Lahko nas 
predhodno pokličete, da vam pripravimo vse 
kar potrebujete. V društvu smo vedno prisotni 
ob uradnih urah v ponedeljek in sredo od 8.00 
do 11.00 ure, dosegljivi smo na naših telefonih 
031 777 153, 031 777 154, 01 898 15 84 in 
na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net. 
Zaradi plačila članarine (13,00 EUR) v trenutni 
situaciji ni nujno, da se zglasite v društvu, lah-
ko jo nakažete tudi na trr si56 0311 0100 
0021 983 (ne pozabite pripisati imena za koga 
nakazujete).

doHodnina
našemu društvu lahko namenite del do-
hodnine za donacije, v letu 2021 je to 1% ali 
manj, odločitev je povsem vaša. To je doho-
dnina, ki je obračunana državi in jo namesto 
državi lahko namenite društvu (obrazec dobite 
v društveni pisarni ali na spletu). S tem nam bo-
ste omogočili, da bo naše delovanje program-
sko še bogatejše. vsem, ki ste to že storili se 
najlepše zahvaljujemo!

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji
Mihaela AMRŠEK, predsednica
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CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD 
V PROJEKTU DONIRANE HRANE S PODJETJEM HOFER

V času, ko sta solidarnost in strpnost toliko bolj pomembna in dobrodošla, tudi na 
centrih za socialno delo iščemo še dodatne načine, kako pomoči potrebnim omogočiti 
tisto, kar potrebujejo.
Na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, Enota Litija, 
smo se povezali s podjetjem HOFER in v začetku marca pričeli s 

projektom Donirana hrana. Njihove dona-
cije hrane - povečini sadja, zelenjave, kru-
ha in pekovskih izdelkov, trikrat na teden 
v litijski trgovini HOFER prevzema naš 
javni delavec, ki s skrbno organizacijo in 
ob upoštevanju higienskih standardov pripravi pakete hrane 
za materialno in socialno ogrožene družine in posameznike. 
Projekt je zaživel v trenutku, vanj pa je po dobrih šestih te-
dnih sodelovanja vključenih že 33 družin in posameznikov 
na območju litijske in šmarske občine. Po dogovoru nekateri 
pakete sami prevzamejo na enoti Centra, drugim pakete do-
stavimo tudi na dom.
V luči aktualne epidemije v državi centri za socialno delo be-
ležimo povečanje stisk ter potreb po materialni in denarni 
pomoči. Zavedamo se, da k reševanju le-teh lahko pripomo-
remo tudi z iskanjem drugih virov in povezovanjem v lokal-
nem okolju. Pozitivna izkušnja nekajtedenskega sodelovanja 
z litijsko trgovino HOFER nas navdihuje z idejami za nove in 

še večje podvige v želji, da ponudimo raznoliko podporo tistim, ki jo potrebujejo.
Zaposleni na CSD OSV, Enota Litija

SLOVENSKA BAKLA V OBČINI LITIJA
Šesti dan potovanja po Sloveniji je v soboto, 8. maja Slovenska Bakla obiskala Občino Litija. 
V centru mesta so jo sprejeli poslanec Državnega zbora RS Boris Doblekar in naši para-špor-

tniki Amir Alibabić ter Martin in 
Klemen Žnidar. Predali so jo teka-
čem Društva šmarskih in litijskih 
tekačev, ki so jo prenesli na igri-
šče Nogometnega kluba Litija. Tu 
je bil osrednji dogodek sprejema 
bakle v Litiji. Na sprejemu so se 
zbrali nekateri najboljši športniki 
in predstavniki športnih kolekti-
vov Občine Litija v zadnjem obdo-
bju. Številni so dosegli vrhunske 
uspehe v mednarodnem okolju, 
nekateri na državnem nivoju, 
drugi pa so s svojim dolgoletnim 
delom pustili trajen pečat na po-

dročju športa v Občini Litija. Zbrane je nagovoril župan Občine Litija Franci Rokavec. Sprejela sta 
jih tudi podžupana občine Lijana Lovše in Filip Fele. 
Slovensko baklo so imeli na igrišču čast nositi 
članice in člani Društva šmarskih in litijskih tekačev, 
nogometnih klubov Litija in Jevnica, Plesnega 
športnega društva NLP, skupina otrok Vrtca Litija, 
učenci osnovnih šol Litija in Gradec, dijaki Gimnazije 
Litija in skupina tekačic Tajin tek.
Slovensko baklo je potem čakala razgibana pot po 
občini. Najprej so jo kolesarji društva Litijski tempo-
mat popeljali po litijskih ulicah in nato naprej proti 
središču Slovenije. Na Geometrično središče Slove-
nije na Slivni so jo prinesli učenci Podružnične šole 
Vače. Tam je bakla prvič na svoji poti po Sloveniji slišala slovensko himno Zdravljico. Recitacija 

Anke Kolenc, Društvo za razvoj in 
varovanje GEOSSa, je vse prisotne 
spomnila na podobnost simbolike 
olimpizma, bakle in GEOSS-a – do-
moljubje, povezovalnost, prijatelj-
stvo, aktivnost, vztrajnost, ponos, 
železna volja,… 
Prekrasen sončen dan, 8. maj je 
bil prežet s temi čustvi. Vsi pri-
sotni smo bili ponosni na to, da 
smo lahko sodelovali na sprejemu 
Slovenske bakle. V pričakovanju 
olimpijskih iger v Tokiu smo doži-
veli moč sporočila bakle »Imamo 
olimpijske sanje«. 
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
sprejemu Slovenske bakle v občini 
Litija.  ZKMŠ Litija

MAJNIšKA DEKLARACIJA
8. maja pred 32 leti je bila na kongresnem trgu v ljubljani prebrana znamenita 
majniška deklaracija. “Hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda!”, je 
predstavljalo njeno osrednje 
sporočilo. 
Na množičnih demonstra-
cijah proti aretaciji janeza 

janše je slovenski pesnik tone pavček 
na Kongresnem trgu prebral Majniško 
deklaracijo. Šlo je za politično izjavo, ki 
so jo leta 1989 oblikovale prve opozicijske 
politične stranke in jo je podpisalo nekaj 
več kot sto tisoč ljudi. Ime dokumenta, 
Majniška deklaracija, je prevzeto od zna-
menite deklaracije dr. antona korošca 
iz leta 1917, ki je napovedovala konec 
Habsburške monarhije in začetek Jugo-
slavije. Majniška deklaracija, ki je bila spi-
sana 72 let kasneje, pa je tlakovala pot v 
samostojno državo slovenskega naroda in 
napovedovala konec totalitarne Jugoslavije.

KVIZ, SLOVENIJA MOJA DRŽAVA!
Odvijal se zanimiv izziv za mlade v Sloveniji. Šolska 
sekcija VSO in Nova24TV v sodelovanju z evropskim 
poslancem Milanom Zverom so povabili dijake in 
osnovnošolce 8. in 9. razreda na tekmovanje v znanju 
o zgodovini nastanka slovenske države. Kviz, Slovenija 
moja država!

OBVESTILO O ZAKLJUČKU  
SPLETNIH KVALIFIKACIJ ZA 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 
SLOVENIJA, MOJA DRŽAVA

Spoštovane tekmovalke, spoštovani tekmovalci, spošto-
vani starši, cenjeni učitelji in učiteljice, ravnatelji in ravnateljice!
Spletno tekmovanje iz znanja slovenske zgodovine, ki ga organizirata Združenje za vrednote slo-
venske osamosvojitve in televizijska hiša Nova24 TV ob pokroviteljstvu evropskega poslanca dr. 
Milana Zvera se je zaključilo 30. aprila 2021. Pregledali smo izide tekmovanja in ugotovili, kdo 
so bili najbolj uspešni tekmovalci oziroma tekmovalke. Kot smo napovedali, bo dvaintrideset (32) 
tekmovalcev oziroma tekmovalk z najboljšimi izidi povabljenih na tekmovanje v studiu televizijske 
hiše Nova24TV. V prihodnjih dneh bodo dobili povabilo in navodila za udeležbo na tekmovanju na 
svoj elektronski naslov.
Spoštovane tekmovalke, spoštovani tekmovalci, zahvaljujemo se vam za udeležbo na spletnem 
tekmovanju, kvalifikacijam za udeležbo na kvizu o znanju slovenske zgodovine. Upamo, da vam je 
spletno tekmovanje iz slovenske zgodovine, ki ste se ga udeležili, pomenilo pravi izziv, in da ste 
se ob reševanju tudi mnogo naučili. Zahvaljujemo se tudi vašim staršem, ki so vas spodbujali pri 

tekmovanju in vašim učitelji-
cam in učiteljem, ki so vas 
učili o slovenski zgodovini 
ter ravnateljem, ki so vam 
ljubeznivo prenesli obvestilo 
o tekmovanju.
Tudi drugo leto bomo orga-
nizirali podobno tekmovanje 
in še razširili nabor vprašanj. 
Lepo vas pozdravljamo in 
vam želimo nadvse uspešen 
zaključek najbolj nenavadne-
ga šolskega leta in najbolj 
navaden toda ambiciozen za-
četek novega šolskega leta.
Vsi sodelujoči boste pre-
jeli priznanje Domoljub na 
elektronski naslov, zapisan 
na prijavnici, najkasneje do 
zaključka pouka v tem šol-
skem letu.
mojca škrinjar, predsednica 
pedagoške sekcije vso
boris tomašič, 
direktor nova24tv

Združenje za vrednote  
slovenske osamosvojitve

Območni odbor Litija,  
Šmartno pri Litiji

Predsednik Boris DOBLEKAR

Pesnik Tone Pavček pred večtisočglavo množico na 
Kongresnem trgu 8. maja 1989 prebral Majniško de-
klaracijo, ki je zahtevala suvereno državo slovenskega 
naroda in odcepitev od Jugoslavije.

Domuljubni kviz za učence
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ZAKLJUČEK PROJEKTA JOGA ZA FACE
DRUŠTVO SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO

IZ DELA RKS  
OZ LITIJA

Rdeči križ Slovenije se tudi letos 
vključuje v obeleževanje med-
narodnega praznika Svetovnega 

dneva Rdečega križa, 8. maja, in Tedna Rdeče-
ga križa Slovenije, ki tradicionalno poteka od 8. 
- 15. maja in tako nadaljuje tradicijo dobrih del.
K obeleževanju praznika Rdečega križa se je 
pridružilo tudi RKS Območno združenje Litija 
s svojimi aktivnostmi, ki imajo tudi letos po-
udarek na preventivno zdravstveni dejavnosti, 
nudenju pomoči ljudem v stiski, pridobivanju 
novih znanj in spoznanj ter aktivnostim, kot 
so: terenske meritve pritiska, sladkorja in hole-
sterola, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, 
uporaba defibrilatorja, obiski po domovih in 
domovih za starejše in še veliko drobnih aktiv-
nosti in nalog, ki vodijo v in za korist občanov.
V mesecu maju bodo sprejeti v mlade člane RK 
učenci osnovnih šol na podlagi pristopne izja-
ve staršev za članstvo otroka. Za zaupanje naši 
največji in najstarejši humanitarni organizaciji 
Rdečemu križu smo se staršem zahvalili. 
Še enkrat hvala, ker tudi vi starši, našim  
najmlajšim kažete pot humanosti in soli-
darnosti !

POSLANICA ob Tednu  
Rdečega križa

Spoštovane prebivalke in prebivalci Republike 
Slovenije, cenjeni prostovoljci, krvodajalci, do-
natorji in podporniki Rdečega križa Slovenije!
Ob tednu Rdečega križa, ko slavimo solidar-
nost, človečnost in humanitarne vrednote, so 
vse oči sveta uprte v naše delo in delo prosto-
voljcev, ki nesebično pomagamo ljudem v sti-
ski. V zadnjem letu, ko se soočamo z izrednimi 
razmerami zaradi epidemije, sta naša vključe-
nost in pomoč skupnostim še toliko vidnejši in 
pomembnejši.
Zaradi spremenjenih družbenih vrednot social-
na država vse bolj slabi. Vse več ljudi je na robu 
preživetja. Njihove stiske in bremena 
humanitarnih organizacij postajajo 
vse težja. Kot nosilni steber člove-
koljubja in humanitarnosti si v Rde-
čem križu Slovenije prizadevamo za 
ohranjanje zdrave družbe. Tudi zara-
di našega delovanja človeštvo ostaja 
človečno in družba solidarna.
Naša moč je v naši mreži prostovolj-

cev, ki vedno znova izkazujemo nesebičnost in 
solidarnost s pomoči potrebnimi. Z dobrim po-
znavanjem potreb skupnosti, širokim strokov-
nim znanjem ter s svojo neodvisnostjo in nev-
tralnostjo zmanjšujemo ranljivost ogroženih 
skupin ter krepimo odpornost družbe. Skupaj 
zmoremo veliko. S svojim delovanjem v družbi 
puščamo vidno sled sprememb na bolje.
Ob tednu Rdečega križa vam izrekam izredno 
zahvalo za vaše požrtvovalno delo, za vsako-
dnevno pomoč in podporo, ki nam jo izkazuje-
te. Skupaj dokazujemo, da solidarnost in razu-
mevanje stiske drugih še vedno obstajata in da 
za našo družbo morda le še ni prepozno. Hvala 
in ostanite zdravi!

Mag. Vesna MIKUŽ, predsednica Rdečega 
križa Slovenije

LILIN VRTILJAK
kot vedno, se v lili veliko dogaja …
 V sredo 5. 5. 2021 se je začel 2. del 
tečaja fotografije z mobilnimi telefoni, ki 

ga v sodelovanju z JSKD OE Litija vodi mag. Zoran Poznič. 
Sledila bo ura tečaja s praktičnim delom na terenu, 
 Oddana so bila dela za Zlato paleto pri ZLDS in sicer za 
klasično slikarstvo in sodob-
no slikarstvo. 
 V Trbovljah, v stari gale-
riji je na ogled razstava del 
osnovne tehnike in grafike 
za Zlato paleto 2021.
 V delavnici smo spozna-
vali pastozno slikanje in me-
šane tehnike z dodajanjem 
granulatov, gipsa in podobnih materialov.
 V juniju načrtujemo ex tempore na temo „kako so včasih 
živeli ob reki Savi“. Za Lilo piše Aleksandra KRNC

POLHKI IZ VRTCA POLHEK POLšNIK NA OBISKU  
PRI MOJCI POKRAJCULJI

V mesecu aprilu smo se Polhki podali na pot k Mojci Pokrajculji in se preko knjige ter predstave 
seznanili z različnimi poklici, ki so jih opravljale živali v pravljici. 
Nato pa smo se tudi mi poizkusili v različnih poklicih. Postali smo pravi vrtnarji, saj smo posejali 

in skrbeli za fižol ter bučke. Vsako jutro smo spre-
mljali in beležili vreme na vremenskem koledarju. 
Kot kuharji so si otroci pripravili sadna nabodala, kot 
slikarji pa so naslikali cvetoča dre-
vesa. Vsakodnevno so se otroci 
igrali igro vlog po kotičkih: kuhinja, 
pisarna, dom in družina, trgovina, 
knjižnica, zdravnik ter delavnica. 
Igrali smo se z namiznimi igrami o 
poklicih. Obiskovali smo našo knji-
žnico in pripovedovali zgodbe. Ob praznovanju roj-
stnih dni dveh otrok smo se spremenili v gasilce ter 

oblikovalce modelirne mase. Mesec april smo posvetili tudi ozaveščanju o čisti naravi. Pogovarjali 
smo se, kako ravnamo z odpadki in kaj se z njimi zgodi, ko jih odvržemo v koš. Poskrbeli smo za 
čisto okolico vrtca. ZAHVALJUJEMO se vsem staršem in otrokom, ki so se pridružili zbiralni akciji 
zamaškov. Luka in njegovi starši se vam zahvaljujejo za vsak zamašek, z zbiralno akcijo pa še 
nadaljujemo. Martina ROŽANEC

vrteC POLHeK - POLšnIK

(Nadaljevanje s 1. strani)               LITIJSKI TEK 2021 – LITIJA TEČE
sprejem slovenske bakle v litiji, 8. maja je bil tudi simboličen 

mesec janez s. p.
kleče pri dolu 3

1262 dol pri ljubljani

z a p o s l i
•   delavca za izdelavo palet 

(delo v delavnici)

•   gaterist: iii. ali iv. stopnja lesne 
smeri (delo na polnojarmeniku)

Delovni čas: ponedeljek – petek, od 7.00-15.00

prošnje pošljite na naslov:
MESEC JANEZ

KLEČE PRI DOLU 3, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

ALI NA ELEKTRONSKI NASLOV: 
zaga.mesec@gmail.com

Za dodatne informacije pokličite na telefon: 
040/26 78 16.

Joga za face je projekt, ki ga je 
pod okriljem ESE in agencije MO-
VIT izvajalo Društvo Sožitje Litija 
in Šmartno. Potekal je od avgusta 

2019 do marca 2021. V projektno skupino so 
bili večinoma vključeni mladostniki z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju, stari od 18 do 30 
let in so člani Društva Sožitje Litija in Šmartno. 
Namen projekta je bil povečati skrb za lastno 
zdravje, povečati gibalno aktivnost s primerno 
vadbo, predvsem pa odpiranje novih možnosti 
in vključevanje mladostnikov z motnjami v du-
ševnem razvoju v širšo družbo. V ta namen je 
bila v prvi vrsti organizirana vadba joge, enkrat 
tedensko. Eno leto je potekala v Osnovni šoli 
Litija, kasneje v VDC Zasavje, enota Litija. Ko 
zaradi epidemije, vadbe niso mogli izvajati v 
živo, so jo uspešno preselili na splet. Povabili 
so tudi varovance Varstveno delovnega centra 
Zasavje ter učence Posebnega programa Po-
družnice s prilagojenim programom, 6.stopnja. 
Število vadečih se je zato zelo povečalo, saj so 
se vadbi pogosto pridružili tudi starši in ostali 
družinski člani vadečih. Redna tedenska vadba 
še vedno poteka, kljub temu, da se je projekt 
že zaključil. To pa je bil hkrati tudi cilj prijavlje-
nega projekta, da se vadba nadaljuje tudi v pri-
hodnje in skrb za lastno zdravje postane rutina. 
Vadba poteka v večernih urah zato jo imenujejo 
Večerna joga. Številne raziskave navajajo, da 
redna vadbe joge pozitivno vpliva tako na te-
lesno kot čustveno in mentalno področje po-
sameznika. Hkrati je bila to zelo dobrodošla 
oblika povezovanja v času karantene in moti-

vacija za aktivno preživljanje časa omejenega 
na bivalni prostor. Udeleženci so načrtovali 
tudi dogodke s katerimi so obogatili družbene 
dejavnosti v kraju. Sodelovali so na Festivalu 
medgeneracijskega sodelovanja ter novoletnih 
delavnicah Osnovne šole Litija. Pripravili so 
športni dan Joga za vse učence na Podružnici 
s prilagojenim programom ter sodelovali pri 
urah joge za mlajše otroke. Izdali so zloženko, 
ki je uporabna kot pripomoček osebam s po-
sebnimi potrebami za samostojno prakso joge. 
Izvedli so Dneve samostojnosti oz. Joga oddih 
v Strunjanu. Projekt je bil predstavljen tudi na 
XIX. Izobraževalnih dnevih društva Specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov z mednarodno 
udeležbo. Naslov mednarodne konference je 
bil Sobivanje brez nasilja oz. Kako pomagati 
otrokom, mladostnikom in odraslim osebam 
iz vrtinca čustvenih težav. Projekt je krepil so-
lidarnost mladih in vseh ciljnih skupin, ki so 
bili del jogijskih vadb. Mladostnikom z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju je omogočil večjo 
vključenost v družbo in širše okolje, projek-
tne aktivnosti pa so ponudile dobre prakse za 
ohranjanje zdravja. Slikovno gradivo si lahko 
ogledate na spletni strani Društva Sožitje Liti-
ja in Šmartno. Projekta skupina se zahvaljuje 
vsem sodelujočim posameznikom. Hvala tudi 
Osnovni šoli Litija, VDC Zasavje - enota Litija 
ter Kaji Mlakar Agrež.
 Alenka VIDGAJ  

OŽIVELI SO LIKI IZ KOZLOVSKE SODBE...
Jurčičevo leto nas je spodbudilo, da smo v Društvu U3 Litija in Šmartno razpi-
sali avtorski ustvarjalni natečaj, kajti vsebina Kozlovske sodbe ponuja nešteto 
izzivov, da v različnih tehnikah (kvačkanje, pletenje, kleklja-
nje, vezenje, šivanje, rezljanje, oblikovanje...) in materialih 

(papir, kreppapir, blago, filc, volna, les, perlice, kovina, glina...) izrazimo svojo 
kreativnost.
Člani društva smo si v letih delovanja pridobili širok krog prijateljev, enako 
mislečih, ustvarjalnih ljudi z znanjem in žilico, da se z izzivi spoprimejo. Izrazili 
so se s tistimi materiali in tehnikami, ki jih imajo najrajši ali z njimi veliko 
delajo.

Veseli smo, da so naš natečaj sprejeli tudi v JSKD OI 
Ivančna Gorica, v Rokodelskem centru Moravče in 
da smo navezali stik s posameznimi ustvarjalkami iz 
različnih krajev in društev upokojencev. Povezali smo 
ustvarjalke od zahoda do vzhoda in od severa do juga.
Ko bo natečaj zaključen, jih bomo objavili poimensko 
in z razstavo, ne samo doma, povabljeni smo že izven lokalnega okvira, 
pokazali, kako kreativni so bili rokodelci. 
Že sedaj pa lahko pokažemo kvačkanega in polstenega kozla Lisca, zelje 
iz krep papirja, vezenino na kuhinjsko krpo in vezenino iz perlic. Na ostalo 
še čakamo. Do konca maja se nam lahko še vedno pridružite tudi vi. 
Nekaj izdelkov je nastalo po ilustracijah Roberta Kuharja, ki nam je upo-
rabo le-teh dovolil.  Za Društvo U3 Milena DIMEC

začetek tradicionalnega litijskega teka. letos bo potekal do 
4.6.2021. Še vedno se lahko priključite rekordnemu številu tekačev, 
ki jih je kljub fizični oddaljenosti povezal spomin na pretekle li-
tijske teke in strast po gibanju v naravi. 

Tek v mehurčkih po izobraževalnih ustanovah je že pri koncu. Na njem so sodelovale prav vse 
osnovne šole in vrtci v občini Litija in tudi občini Šmartno pri Litiji. Vsem tekačicam in tekačem, 
bilo vas je rekordno 
število, hvala za so-
delovanje. Hvala tudi 
vsem pedagoškim de-
lavcem za pomoč pri 
izvedbi teka.
Za odrasle tekačice 
in tekače (ne glede 
na starostno katego-
rijo) Litijski tek 2021 
poteka individualno. 
Relacijo in čas teka (v okviru razpisanega obdobja) si tekači izberete sami. Poročilo o pretečenih 
kilometrih pošljete organizatorju (ne glede na število pretečenih kilometrov) sami - s pošiljanjem 
slik pretečene relacije na elektronski naslov organizatorja – litijskitek@gmail.com. Vsi sode-
lujoči prejmete praktične nagrade.
Odzivi na tako imenovani »virtualni tek« so izjemni. Številni tekači iz Litije, bližnje in daljne okolice 
redno sporočajo pretečene kilometre. Že sedaj smo na Litijskem teku 2021 pretekli več kilome-
trov kot na preteklih enodnevnih prireditvah. Morda nam uspe, v letošnjem olimpijskem letu, pre-
teči toliko kilometrov, kot znaša razdalja od Litije do Tokia. To bomo dokončno izvedeli po koncu 
teka. Vabim vas, da še naprej pridno pošiljate podatke o pretečenih kilometrih. 
Med tekačicami in tekači, ki boste v enem kosu v okviru Litijskega teka 2021 pretekli več kot 10 
kilometrov bomo izžrebali glavne nagrade – dva para športnih copat Hoka One One po izbiri – in 
številne druge nagrade. Razglasitev rezultatov in podelitev glavnih nagrad bo na Litijski tržnici, 5.6. 
med 8.00 in 11.00. 
Do takrat spremljajte obvestila na FB strani Litijski tek, tecite veliko in odgovorno ter pošiljajte 
poročila o pretečenih kilomet rih. Skupaj pritečemo do TOKIA � ZKMŠ Šport
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

IZLET NA PRIMORSKO
V društvu smo se odločili, da bomo na letošnji pomladanski izlet krenili proti Primor-
ski. odhod izpred društva bo v sredo, 26. maja (prvi avtobus) ter 2. junija 2021 
(drugi avtobus), obakrat ob 7:00.

Prvi postanek bo pred Koprom, kjer se bomo okrepčali z malico.
Sledi voden ogled mesta Koper ter čas za kavico in uživanje ob morju.
Zatem se bomo odpravili do Marezig, ki so znane po prvi vinski fontani v Sloveniji, edinstveno in 
nepozabno doživetje za ljubitelje vina in gurmane. Ob čudovitem razgledu na slovensko obalo si 
lahko privoščite odlična odprta vina iz lokalnih kleti. Marezigah bomo imeli kosilo. Cena izleta za 
invalide je 20 EUR, za podporne člane 25 EUR ter za nečlane 30 EUR. 
Prijave bomo zbirali do zasedbe mest obeh avtobusov. Izlet bo potekal skladno z navodili NIJZ in 
omejitvami Vlade RS. Obvezna je uporaba maske.
doplačilo: Z nakupom vinskih kuponov za degustacijo vin dobite vrečko s kozarcem, ki vam 
ostane v spomin.

LETOVANJE V ROVINJU - SPREMEMBA DATUMA
Agencija Travel Tilago, ki nam letos organizira letovanje v Rovinju v hotelu Villas- Rubin ***nam je 
sporočila, da je zaradi negotovih razmer v zvezi s COVID virusom in posledičnimi ukrepi in omeji-
tvami, preložila rezervacijo začetka našega letovanja iz 2.6.2021 na 16.6.2021. Po tej spremembi 
bomo letovali od 16.6.21 do 20.6.2021. Vsi ostali pogoji (tudi finančni) 179,00 eur in turistična 
taksa, ostajajo nespremenjeni: 4 polpenzioni, prevoz Litija-Rovinj-Litija, vodič- animator. Prijavlje-
ni interesenti lahko potrdijo ali odstopijo od načrtovanega letovanja. Možne so še prijave novih 
interesentov. Nastanitev bo v dvoposteljnih sobah v bungalovih ali apartmajih 4-5 oseb s kuhinjo, 
dnevno sobo ter kopalnico v pritličju ter dvema spalnicama v nadstropju. Za obe vrsti nastanitve 
velja enaka cena (179 EUR po osebi). Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 50 eur.
O podrobnejših pogojih o prestopu državne meje v času letovanja vas bomo pravočasno, pred 
odhodom še obvestili.

Predsednik MDI Litija- Šmartno, so. p. 
Bogomir VIDIC

PRIBLIŽUJE SE LETOšNJI PRVI VIKEND  
ODDIHA V NARAVI

V okviru projekta Nazaj k naravi bo društvo Lojtra v mesecu juniju organizi-
ralo vikend oddiha z naslovom z nego glasu do samega sebe. Vikend bo 

potekal od 25.6. – 27.6. na prelepi lokaciji blizu Litije, v kraju Ponoviče. Več informacij o sami 
prijavi in natančnejši program bosta kmalu na voljo na našem FB profilu (https://www.facebook.
com/lojtradrustvo) in spletni strani www.drustvolojtra.si.
Izvedba vikend izobraževanj v naravi je namenjena spodbujanju učenja in preživljanja časa v na-
ravi ter spodbujanju kakovosti bivanja.
Ker je rok dobave  za novo platno za tipi malce daljši kot načrtovano, bo tudi šotor dobil novo 
preobleko v mesecu juniju. Pridružite se nam na delovni akciji!
Projekt Nazaj k naravi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 
Na projektu sodelujemo Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih, Društvo Soži-
tje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno in Nesta d.o.o.. 
Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobra-
ževalnega turizma.  

Tina TRDIN, društvo Lojtra

GEOSS – 40 LET PROJEKTA
NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

OKROGLA MIZA O 
PROSTOVOLJSTVU

V naši občini opravljajo prosto-
voljci svoje prostovoljsko delo 
v različnih društvih, organizaci-
jah, izobraževalnih ustanovah, 

skupnostih ter številni posamezniki. Prostovoljno 
delo osrečuje tistega, ki mu je namenjeno in se 
kot zadovoljstvo in radost vrača k tistemu, ki to 
delo opravi. Epidemija Covid 19 in sprejeti ukrepi 
so  marsičem preprečili izvajanje in organizacijo 
starih in novih oblik prostovoljskega dela v naši 
občini lanskem in letošnjem letu. 
V Svetu za medgeneracijsko po-
vezovanje  občine Litija smo  že v  
letu 2020 planirali okroglo mizo o 
prostovoljstvu, ki  pa jo bomo iz-
vedli letos, 27. maja 2021. Udele-
ženci si bodo izmenjali pozitivne izkušnje, spoznali 
lokalne izvajalce prostovoljskega dela, se pogovo-
rili o projektih in dobrih praksah, o problemih , na 
katere naletijo pri opravljanju prostovoljskega dela 
in skupaj iskali nove oblike prostovoljskega dela, ki 
bi bile najprimernejše v času epidemije. Organiza-
cija in izvedba okrogle mize bo odvisna od ukrepov 
NIJZ zaradi epidemije, lahko bo potekala v enem 
izmed primernih prostorov ali pa preko spletne 
aplikacije kot videokonferenca.   Vida LUKAČ

INFORMACIJE IZ DEJAVNOSTI 
SVETA ZA MEDGENERACIJSKO 
POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA

V torek, 4. 5. 2021, je bila 6. seja kolegija pred-
sednika sveta za medgeneracijsko povezovanje v 
Občini Litija. Člani kolegija, prisotni so bili vsi, so 
največ časa namenili dejavnosti sveta v času epi-
demije in intenzivnim pripravam za izvedbo načrto-
vanih nalog po sprostitvi epidemioloških ukrepov.
Podali so sledeče ugotovitve, predloge in zaključ-
ke:
1.  Aktivnosti za izdajo publikacije »Pot iz osa-

mljenosti« potekajo po vsebinski zasnovi in 
rokovniku. Javna predstavitev bo v mesecu ok-
tobru 2021. v glasilu Občan bo po predstavitvi 
objavljen krajši prispevek, kako si lahko poma-
gamo iz osamljenosti.

2.  V mesecu novembru 2021 bo v avli občine Li-
tija razstava o dejavnosti sveta 2020 – 2021 
pod sloganom »Povezujemo, sprejemamo, da-
jemo in se bogatimo«. Na razstavnem panoju 
bo obeleženo tudi leto Josipa Jurčiča – 140 let 
njegove smrti.

3.  Po sprostitvi epidemioloških ukrepov bo gle-
de na izkazan interes iz krajevnih skupnosti 
in mestne skupnosti Litija izvedenih več zdra-
vstvenih predavanj z demonstracijo, različnih 
ustvarjalnih delavnic za vse generacije in dru-
žabnih srečanj.

4.  Ker v letu 2020 zaradi razmer ni bil izveden 
program drugega festivala medgeneracijskega 
povezovanja bo festival v letu 2021 naš drugi 
festival. Festival medgeneracijskega povezo-
vanja pod sloganom »Od mladosti do modrosti 
stopamo skupaj« bo izveden v času od četrtka 
16. do sobote 18. 9. 2021 (rezervni termin od 
23. do 25. 9. 2021). trajal bo tri dni v dopol-

SE SPLOH šE ZNAMO POGOVARJATI?
Tokrat vam bom 

napisala dve zgod-
bi in vas pustila, da 
razmišljate ali se s 
kom pogovarjate o 
teh zgodbah.

Bilo je za Veliko 
noč. Praznik, ki je 

po tradiciji združeval in zbliževal ljudi. Kljub ko-
rona času so bili, tokrat, obiski dovoljeni. Ob 
vse večji odtujenosti in osamljenosti, bi tudi po 
mnenju strokovnjakov, obisk spet zbližal druži-
ne. Posebno starejši in ostareli, ki živijo sami, 
so že čutili praznino in si želeli bližine. Tako je 
bilo tudi z Angelco. Mož ji je umrl, otroka sta 
si ustvarila svoji družini in zaživela 
po svoje. Ostarela mama je še ve-
dno živahna, vesela, skromna, pri-
srčna gospa, zadovoljna z vsem. 
A kljub vsemu pogreša svoje in 
nadvse se je veselila njihovega 
obiska. Ko sva se čez nekaj dni 
pogovarjali, pa je potožila tako:

»Ah, tako sem žalostna! Saj se 
sploh nismo pogovarjali. Vsi so str-
meli samo v svoj mobitel ali tablico 
in se zame sploh niso zmenili. Med 
seboj so se cukali in se smejali, 
ko so gledali v zaslone, mene pa 
nihče ni vprašal niti tega kako se 
počutim. Kako preživim dan, kaj 
delam. Ne vem, kako se bo končalo, če bo šlo 
tako naprej. Saj se še pogovarjati ne bodo več 
znali.«

Nisem ji odgovorila, saj tudi jaz ne vem kako 
se bo končalo, če bo šlo tako naprej.

Vem pa za še eno podobno zgodbo, ki sem 
jo prejela kot šalo, a ker jaz pišem pravljice in 
vem, da se v vsaki skriva nauk, sem tudi tu na-
šla še kako resničen nauk.

Zgodba naj bi bila taka:

Mamica in hčerkica sta hoteli risati. Ko sta 
si že pripravili barvice in risalni blok, je prišel 
očka. Gledal ju je in zmajal z glavo. Iz torbe je 
vzel tablico in pokazal nanjo.

»Tu lahko rišeta, zdaj ne uporabljamo več ri-
salnega bloka, ampak tablico. Papir sodi v pre-
teklost,« je učeno povedal.

Debelo sta ga pogledali in najbrž naredili po 
svoje.

Minilo je nekaj dni in hčerkica je začela ra-
čunati s preprostimi števili. Ko sta z mamico 
vadili, sta spet pisali v zvezek, mož pa jima je 
pokazal tablico in jo vztrajno priporočal za vse 
vaje, branje pravljic in vsa dela. Predvidevam, 
da se je to priporočilo nadaljevalo, saj je sam 

ves čas hodil s tablico v roki. 
Po nekaj tednih ga je imela 

žena dovolj. Resnično je bila je-
zna, saj sta se s hčerko zabavali 
ko sta risali, pisali in računali. 
Nič ju ni motil papir, ničesar ni-
sta pogrešali. V jezi na moža in 
tablico, je ženo »spreletela« ne-
navadna ideja. Odločila se je za 
nagajivost, zato je iz WC-ja vzela 
ves papir. Potem je potrpežlji-
vo čakala, da se je mož vrnil iz 
službe. Ko je res prišel in čez 
čas izginil v WC je samo čakala 
njegov odziv. Bil je pričakovan, 
tak kot si ga je predstavljala. 

Mož jo je poklical, da rabi papir. Nekaj časa ga 
je pustila, da je klical in prosil, potem pa mu je 
na njegovo tablico poslala sliko: v rokah je dr-
žala tablico, na njej pa je bil viden napis: PAPIR 
SODI V PRETEKLOST!

Kako je pogledal in reagiral mož, ne vem. 
Vem pa, da je ta zgodba tako zgovorna, da ne 
potrebuje pojasnila in je vsaka beseda odveč. 
Le zdravo pamet nas vseh in pravo mero pri 
vseh stvareh. Darinka KOBAL

danskem in popoldanskem času, zaključni del 
bo v soboto tudi z uprizoritvijo ulične predstave 
Kozlovska sodba v Višnji Gori. Program festiva-
la in povabilo za sodelovanje bosta objavljena v 
glasilu Občan v mesecu juniju 2021.

5.  Člani kolegija so po razpravi glede pomanjkanja 
stanovanj za mlade družine (neprofitna stano-
vanja) ter glede dostopnosti do stanovanj sta-
rejših in invalidnih oseb oblikovali pobudo za 
reševanje teh vprašanj in jo naslovili na župana 
občine Litija.

6.  Člani kolegija so posebno pozornost namenili 
tudi dolgoletni prostorski problematiki knjižni-
ce Litija in dostopnosti do teh prostorov za in-
validne in starejše osebe. V pobudi, ki smo jo 
naslovili na župana občine Litija je navedeno, 
da reševanje te problematike zahteva takojšen 
in načrtni pristop občine. 

7.  V četrtek 27. 5. 2021 ob 10. uri bo svet za med-
generacijsko povezovanje v občini Litija v veliki 
sejni sobi občine Litija organiziral okroglo mizo 
na temo »Prostovoljec in prostovoljno delo«. 

8. Do 15. 6. 2021 se skliče seja sveta za medge-
neracijsko povezovanje v Občini Litija.

Karlo LEMUT

BITI SAM, A NE OSAMLJEN
Ob postavljenem naslovu ne gre zgolj za igro črk 
in besed. Priznamo si lahko, da je pomen globlji. 
O osamljenosti posameznikov se pogovarjamo 
že več kot eno leto. Strokovnjaki opozarjajo, da 
tema ni pavšalna, problemi pa ne enostavni. Ob 
nasvetih, kako se soočati s težavami, ki nastanejo 
ob ukrepih epidemije, so poleg tistih, povezanih s 
fizičnim zdravjem, tudi nasveti povezani z občutki 
nemoči, osamljenosti, zapuščenosti, brezizho-
dnosti… 
V Knjižnici Litija so nam bralci in bralke sporočali, 
da so občutili precejšnjo praznino, ko niso mogli 
do knjig. Če se spomnimo, je bila v letu 2020 knji-
žnica popolnoma zaprta v pomladnem času – in 
sicer dober mesec dni. Takoj ko je bilo mogoče, 
smo gradivo ponudili na različne alternativne nači-
ne. Saj je kar paradoksalno pomisliti, da nekdo ne 
more živeti brez knjige, mar ne? V resnici seveda 
lahko, a zakaj bi imeli svoj notranji svet mrk, za-
krčen in predvsem omejen? Zakaj, če pa ga lahko 
napolnimo s soncem, s celim svetom? 
Bralci si svoj svet osmislijo z marsičim - dimenzije 
so nepredstavljive, zato prostora za osamljenosti 
ni. Čudovito pri branju namreč je, da zgodbi sledi 
nova, pridobljenemu znanju nadgradnja tega, du-
hovnim spoznanjem nove širine… In biti sam pri 
branju seveda ni enako kot biti osamljen. 
V Knjižnico Litija je včlanjenih 22 % prebivalcev 
Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji – to je 
4.300 ljudi. Gotovo jih bere več, gotovo je tudi, da 
vsi, ki ne berejo, niso osamljeni. A če bi mogli tiste, 
ki se čutijo osamljeni, ki ne najdejo poti iz svojega 
nelepega sveta, povabiti v knjižnico, bi to storili še 
danes. Tudi zato, ker se z bralci in knjižničarji stke-
jo posebne vezi, ker srečevanja rodijo nove zami-
sli, ker pomagajo življenje okrasiti s pristnimi stiki. 
Knjiga je prijateljica, pomočnica, zaupnica, učite-
ljica. Knjiga nas nasmeji, potolaži, navdihne, spod-
budi in poveže. Knjižničarji pa smo tisti, ki znamo 
poiskati prave.  Andreja ŠTUHEC

Pred 173-imi leti je Lovro Toman 
v Ljubljani prvi izobesil slovensko 
narodno zastavo. Čez 173 let bodo 

rekli: Pred 173 leti je 6 maskirancev – 11. apri-
la 2021 (od leve proti desni ): v imenu Občine 
Litija - župan Franci Rokavec, v imenu Društva 
Heraldica Slovenica - predsednik Aleksander 
Hribovšek, v imenu umetnosti in kulture - igra-
lec Tone Kuntner, v imenu Društva za zaščito 
in varovanje GEOSS-a – predsednik Lovro Lah, 
v imenu spodbujanja in varovanja poslanstva 
GEOSS-a – Anka Kolenc in v imenu domači-
nov - Tone Vrtačnik, prvič izobesilo slovensko 
narodno zastavo na GEOSS-u. Pridite pogledat, 
kako plapola v vetru! Tudi garda SV je maski-
rana izobesila Slovensko državno zastavo. Cel 
filmček si lahko pogledate na https://www.
youtube.com/watch?v=0HbX5iS2X6M . Tudi 
ob kulturnem prazniku je bila proslava, ki si jo 
lahko ogledate na https://www.youtube.com/
watch?v=iUIDPFCOwBY . Jerca Mrzel – neiz-
merno poglablja razumevanje in lepoto Prešer-
novih del. Na obeh prireditvah je bila uprizor-
jena Zdravljica. Recitaciji le-te Anke Kolenc in 
Toneta Kuntnerja sta vedno pika na i. Skoraj 
preveč je bilo živahno 8. maja na GEOSS-u, kjer 
smo (skupaj z vodstvom društva GEOSS) oko-
li 12. ure pozdravili štiri ultratrailerje, ki so se 
spopadli s ~ 280 km dolgo Vranovo potjo; okoli 
13. ure so učenci naše šole prinesli na GEOSS 

olimpijski ogenj; pridružili so se kolesarji Litij-
skega Tempomata, ki so tudi nosili baklo svoj 
del poti. Bilo je čudovito: srečni obrazi, lepi 
ljudje, vodilne osebe v naši občini … Razmere 
se izboljšujejo, zato bosta slovesnosti ob 40-le-
tnici GEOSS-a, 13. 6. 2021, ob 16. uri in Dan 
državnosti s Praznikom kulturne dediščine, 20. 
junija, ob 16. uri, na GEOSS-u, skoraj gotovo iz-
vedena. Gotovo si ju bomo lahko pogledali tudi 
na YouTubu. Sicer ste pa vsi prisrčno vabljeni v 
skladu z določili NIJZ.
Rad nas imam! In mislim, da bi končno morali 
nehati z nenehnim vohljanjem in obsojanjem, 
kje je bil kdo med 2. svetovno vojno. Treba 
je samo vedeti in čutiti, kaj je prav in kaj je s 
človeškega, srčnega, moralnega, narodnega in 
državljanskega vidika škodljivo ali kakorkoli dru-
gače nesprejemljivo! Tovrstno izobraževanje pa 
je naloga šolskega sistema, v katerem bo slej 
kot prej končno imela svoje mesto »Šola srč-
nega razvoja in narodnega zavedanja«, ki jo že 
40 let razvija Društvo GEOSS. To bo resnična 
SPRAVA!  Zvonček Norček
Če koga zanima še več o slovenskih zastavah, 
naj si pogleda Uvod v zastavoslovje gospoda 
Valta Jurešiča – kar na internetu. Če pa greste 
na spletno stran tega članka http://www.
vace.si/zastava.htm, boste pa lahko samo 
klikali na vse te bližnjice o zastavi. V prejšnjem 
Občanu je o zastavah in domoljubju veliko  

napisal naš poslanec Bo-
ris Doblekar, ki je hkrati 
predsednik Združenja 
VSO Litija, Šmartno pri 
Litiji. Ste vedeli, da smo 
Slovenci imeli včasih za-
stavo s polmesecem kot 
Turki? Vse to in še več (o 
olimpijski bakli, o aktu-
alnih dogodkih na Med-
narodni spominski poti 
zavezništva – Vranov let) 
boste izvedeli na spletni 
strani tega članka, pa še 
fotografije si boste lahko 
ogledali.
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OBLETNICA USTANOVITVE OF
V aprilu se spominjamo 80. letnice ustanovitve 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda in junija 
30 letnice samostojne Slovenije, dveh pomemb-
nih mejnikov v zgodovini slovenskega naroda za 

njegov obstoj, usodo in prihodnost.
Ob 80 obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda je predsedstvo ZZB za vre-
dnote NOB Slovenije sprejelo posebno spomenico, s katero poziva svoje člane in širšo slovensko 
javnost k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnosti in ena-
kopravnosti.

Slovensko ozemlje so med drugo svetovno vojno zasedle in razkosale nacistična Nemčija, faši-
stična Italija in Madžarska, razkosanju se je kasneje priključila Nezavisna država hrvaška.
Slovenski narod je bil obsojen na nasilno potujčevanje in uničenje, zato so vsi napadalci nad 
Slovenci zagrešili strahotne zločine.
Častni odgovor na zasedbo je pomenila ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda (27. 
aprila 1941), ki je v najtežjih okoliščinah vsestranskega nasilja in grozodejstev v času druge sve-
tovne vojne vodila boj za osvoboditev in združitev Slovencev. S tem zmagovitim bojem je rešila 
obstoj narodne skupnosti, osvobodila domovino in jo združila s Primorska. Osvobodilna fronta je 

bila občenarodna in nadstrankarska organizacija 
in jo je med drugo svetovno vojno podpirala ve-
lika večina Slovencev. Hkrati z bojem za svobodo 
si je OF prizadevala tudi za socialno osvoboditev, 
zmanjšanje velikih neenakosti med družbenimi 
sloji, večjo pravičnost in enakopravnost vseh lju-
di-tako žensk kot moških ter narodov. Ta boj nam 
je prinesel samozavest in nas oblikoval kot narod 
z državnostjo v lastni republiki. Pod vodstvom OF 
so Slovenci drugo svetovno vojno končali kot del 
zmagovitega protinacističnega zavezništva Zdru-
ženih narodov z mednarodno priznano partizan-
sko vojsko, ki jo je priznala tudi Kraljevina Jugo-
slavije.

Na slovenskem med drugo svetovno vojno ni bilo državljanske vojne, ker ta v razmerah okupacije 
ni mogoča in ker so se maloštevilni nasprotniki partizanov borili pod neposrednim poveljstvom 
fašističnih in nacističnih oboroženih sil-domobranci celo pod neposrednim poveljstvom zločinske 
organizacije SS. Krivdo za bratomorni boj nosijo tisti cerkveni in posvetni politiki, ki so lastne 
koristi postavili pred narodov obstoj,sprejeli orožje od smrtnih sovražnikov narodne skupnosti ter 
se s tem zavedno zaznamovali s sramoto izdajstva. NOB za-
vrača poskuse »sprave« in poenotenja, saj temelji današnja 
»sprava« predvsem na potvarjanju zgodovine za politične 
obračune in preobračanju zločincev v žrtve. Z enačenjem 
osvobodilnega boja z izdajstvom in kolaboracijo se uničuje 
slovenski zgodovinski spomin. Domobranstvo in kolabo-
racija sta služila fašizmu in nacizmu, ne pa slovenskemu 
narodu, zato z njima ne more biti sprave. Edini pristop k 
pomiritvi med ljudmi je spoštljivo in resnično prikazovanje 
zgodovinskih dejstev o drugi svetovni vojni.
ZZB ostaja zvesta vrednotam osvobodilne fronte, saj je ure-
sničevanje njenih temeljnih načel omogočilo preživetje in 
združenje večine pripadnikov slovenske narodne skupnosti po osvoboditvi v republiški državnosti 
kot sestavini zvezne Jugoslavije (1945) in končno samostojni državi 1991. Domoljubne in občečlo-

veške vrednote (enakost, pravičnost, resnica, svoboda, ki 
so povezovale množice ljudi v OF in na katerih je slonel 
partizanski boj, ostajajo trajna spodbuda za skupno delo-
vanje v prid vseh in vsakogar. Ob poskusih razgrajevanja 
družbene skupnosti in njenih demokratičnih ustanov pa v 
samostojni slovenski državi z vsakim dnem postajajo še 
bolj potrebno.
V počastitev ustanovitve OF in dneva upora proti okupa-
torju je 26/4-2021 ob Plečnikovem spomeniku v Litiji po-
tekala spominska slovesnost, ki jo je organizirala Zveza 
združenj borcev za vrednote NOB Litija Šmartno. Spomin 
na upor je obudil župan občine Litija Franci ROKAVEC: 

»Občina Litija in mesto Litija je ponosna na spomenik padlim v narodno osvobodilnem boju še zlasti 
ob dejstvu, da je bilo to eno izmed zadnjih izjemnih del pokojnega arhitekta Jožeta Plečnika. Do-
volite mi, da vam ob tej priliki sporočam, da se občina Litija zaveda pomembne kulturne dediščine 
tega spomenika, zato je letos že pristopila k sodelovanju z Zavodom za naravno kulturno dediščino 
RS in mestnim muzejem Litija, k izdelavi projekta celovite obnove Plečnikovega spomenika v Litiji. 
V prihodnjem letu pa namerava občina izvesti tudi dejansko obnovo, saj se to spodobi glede na 
vrednoto, ki jo predstavlja ta spomenik in vseh padlih za svobodo, ki so dali svoje življenje in so 
vpisani v ta spomenik«.
V kulturnem programu so sodelovali z recitacijami predsednik zveze združenja borcev Litija- 
Šmartno Mirko KAPLJA, Joža OCEPEK in Jože SEVLJAK, ter Zasavski rogisti, baritonist Darko VI-
DIC, harmonikar Marko KREBS ter praporščaki. Ciril GOLOUH

TELOVADNICA NA PROSTEM - VAČE
Med člani KS Vače se je pred časom porodila ideja, da bi v našem kraju, nekje ob šoli, lahko 
postavili telovadnico na prostem. Na ta način bi vsem krajanom ponudili nek dodaten prostor za 

rekreacijo, blizu šolskega igrišča, ki je pre-
majhno za vse športne navdušence našega 
kraja. 
Z idejo smo pristopili do lokalnih obrtnikov 
in jih prosili za pomoč. Veseli in ponosni 
smo, da so se prav vsi odzvali. Zagotovili so 
material ter poskrbeli za kakovostno izved-
bo telovadnih elementov. Vodstvo šole je 
ponudilo prostor tik ob šoli in ideja o telo-
vadnici na prostem se je lahko začela reali-
zirati. Za izkop in samo postavitev so poskr-
beli krajani sami in na ta način pomagali pri 
uresničitvi ideje. In rezultat sodelovanja ter 
medsebojne pomoči je pet novih elementov 
na zelenici ob šoli, ki so vsi namenjeni vadbi 
in krepitvi mišic z lastno težo telesa.
Zahvaljujemo se Justinu Škrabanja, Iztoku 
Kunc in Andreju Lavrič, ki so prispevali za 
material in izdelali elemente - brez njih telo-
vadnice na prostem ne bi bilo. Prav tako gre 

zahvala krajanom, ki so pridno pomagali pri postavitvi telovadnih elementov. Vsem, ki pa se bodo 
posluževali telovadnice na prostem, pa želimo prijetno, aktivno in varno uporabo le-te.
Verjamemo, da je telovadnica na prostem dobrodošla novost v našem kraju in vabimo krajane, 
da jo pridno in varno uporabljajo. KS Vače

Tekst in fotografije: Ana VRHOVEC

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

NAšI DIJAKI NA 
TRŽNICI V LITIJI

V soboto, 8. maja, smo dijaki 2. le-
tnika v okviru projekta od semen in 
sadik do samooskrbe dijakov na 

tržnici v Litiji organizirali veliko izmenjavo sadik.
Sadike smo izmenjevali z vašimi, večino pa podarili 
mimoidočim in obiskovalcem. Veseli smo, da so nas 
na stojnici obiskali tudi sodelavci iz različnih projek-
tov, bivši in sedanji dijaki ter njihovi starši, babice 
in dedki. Upamo, da smo s sadikami razveselili tudi  
vas. Pošiljamo vam vrtnarski pozdrav:
Naj vam dobro raste.
 Vrtnarji iz 2. letnika Gimnazije Litija

USPEšNA ČISTILNA AKCIJA V KS KRESNICE
v soboto, 17.4.2021 je ks kresnice ob upoštevanju ukrepov nijz, organizirala čistilno ak-
cijo. na določenih zbornih mestih, v kresnicah in kresniškemu vrhu, se je ob 8. uri zbralo 
rekordno število krajanov, več kot 160 pridnih prostovoljcev, med njimi mnogo otrok. 
Razdelili so si vrečke, zaščitne rokavice in 
maske, ki smo jih prejeli na Občini ter si za-
dali posamezne naloge čiščenja. Velika večina 
krajanov je čistila obcestni pas, nabrežje reke 
Save, urejala cestne bankine in čistila zavrže-
ne odpadke v kraju. KSP Litija  je pred akcijo 
pometla pesek iz cestišč, kar je olajšalo delo 
krajanov. KSP Litija je pripeljala zbirni zabojnik 
za zbrane odpadke, v katerega je PGD Kresni-
ce ob koncu akcije zbrala vse vreče sortiranih 
smeti ob cesti in okolici kraja. Med akcijo smo 
razdelili zasluženo malico po lokacijah, kraja-
ni so bili veseli tudi tega prispevka. Hvala KGZ 
Litija, ki je pripravila okusne sendviče in nam 
priprave ni zaračunala.  

Poudariti in opozoriti moramo na kosovne od-
padke, ki jih mnogi še vedno zavržejo kar v na-
ravi, največje presenečenje pa smo doživeli na 

brežinah reke Save, kamor 
za zdaj neznani malomarne-
ži redno mečejo kupe smeti, 
največ v bližino industrije 
IAK, kar so opozorili tudi 
lastniki industrije, zato pro-
simo vse, ki morda opazite 
storilce, da o tem obvestite 
policijo.
V prihodnje si želimo, da bo 
čim več takšnih, ki jim bo 
mar za svoj kraj ter da se na 
naslednji akciji zbere še več 
krajanov. Hvala vsem sode-
lujočim.

Vodja akcije: 
Sašo JOVANOVIČ

in Marija MURN
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KAJ PA PRI VAS KUHATE?
(projekt turizem in vrtec v vrtcu litija)

vrteC LItIJa

L.I.F.E. – Live! Improve! 
Feel! Educate!

V Vrtcu Litija smo se z željo po 
dodatnem izobraževanju in pri-
dobivanju novih izkušenj v letu 

2020 vključili v prvi 
mednarodni Erasmus+ 
projekt. Projekt vodi 
koordinatorski Vrtec Pedenjped iz Ljubljane, 
vanj pa so vključene še 4 partnerske organi-
zacije iz Češke, Italije, Španije in Norveške. 
Projekt z naslovom L.I.F.E. Love! Improve! Feel! 
Educate! daje poudarek socialno čustvenemu 

opismenjevanju otrok. Tekom projekta otroci 
spoznavajo sebe, svoja močna področja ter 
lastna čustva, krepijo samozavest in samopo-
dobo, spoznavajo tehnike obvladovanja stresa 
in samouravnavanja svojih čustev s pomočjo 
narave, krepijo medvrstniško sodelovanje in 
prilagajanje, razvijajo strpnost do drugačnih, 
spoznavajo terapevtsko vlogo živali, se izražajo 
preko umetnosti in še in še.
V projekt so vključene 3 skupine, in sicer iz 
enot Griček, Najdihojca in Ribica. Na začet-
ku šolskega leta smo z otroki preko različnih 
dejavnosti razvijali veščine samozavedanja in 
spoznavanja sebe ter svojih močnih področij. 
Odkrivali smo svet okrog sebe in spoznavali 
države naših partnerskih organizacij. Sodelo-
vanje z otroki iz tujine smo brez težav priredili 
trenutnim razmeram ter si z njimi v času božič-
no-novoletnih praznikov izmenjali voščilnice in 
drobna darilca. V času strožjih ukrepov zaradi 
epidemije smo z otroki »odkrivali« povezovanje 
na daljavo in s pomočjo Zoom aplikacije za za-
četek premagovali krajše razdalje ter pozdra-
vili prijatelje iz sodelujočih enot našega vrtca 
. V času omejenega delovanja vrtca, se je v 
‚‘zapuščeni‘‘ igralnici naselila lutka »Trmica« in 
nam jo večkrat zagodla, kar pa so na srečo uje-
le nadzorne kamere in nas sproti obveščale o 
dogajanju v vrtcu. Najbolj srečni pa smo bili, ko 

smo se lahko po daljšem zaprtju vrnili v vrtec, 
med prijatelje. V novih razmerah je bilo še toli-
ko bolj dragoceno spoznanje o tem, kako lepo 
je imeti družino in prijatelje, kako pomembno 
je biti prijatelj. Z otroki smo se pogovarjali 
o tem, kaj je prijateljstvo in kakšen je dober 
prijatelj, kaj radi s prijatelji počnemo pa tudi 
o tem, koga smo pogrešali v 
času zaprtja vrtca ipd. Ker do-
gajanje v povezavi s projektom 
pridno dokumentiramo, smo 
skupaj z otroki naredili posne-
tek na temo prijateljstva za 
naše prijatelje iz tujine. Z veseljem ga delimo 
tudi z vami!
Za več informacij o ostalih temah projekta pa 
lepo vabljeni tudi na našo spletno stran! Sedaj 
pa držimo pesti, da vam v prihodnje pošljemo 
pozdrave tudi z obiska katere od partnerskih 
organizacij. Neža PAVLI, soc. ped.

Pismo medvedkom
Otroci in odrasli iz vrtca že močno pogrešamo 
druženje med skupinami in enotami. Zaradi 

danih razmer smo se 
znotraj enote Jurček 
odločili, da se bomo 
preko pisem povezali 
z otroki in vzgojitelji 
ostalih enot. 
Pri Krtkih (1 do 3 let) 
smo napisali pismo v 
obliki slikopisa in ga 
poslali skupaj s foto-
grafijo otrok v enoto 
Medvedek, v skupino 

Medvedki, kjer so otroci podobne starosti. Ne-
strpno smo pričakovali odgovor, ki smo ga od 
Medvedkov tudi zelo 
hitro dobili. V pismu 
so se nam otroci za-
hvalili in priložili svojo 
fotografijo ter odtise 
dlani z njihovimi ime-
ni. Razveselili smo se 
tudi njihove deklama-
cije o Dežju, ki smo 
se jo že naučili.
V dneh po ponovnem 
odprtju vrtca, smo 
se pri Krtkih pogovarjali o vrtcu ter preko em-
blema poimenovali enote vrtca. Otroci so poi-
menovali tudi imena skupin v Jurčku in imena 
zaposlenih ter njihove poklice.
  Tanja ROZINA in Ika KODERMAN

OBČINSKI SVET SKOZI OČI OBČANA

Odprta vrata stalne 
razstave savskih 

prodnikov in naših 
ptic na Bregu

V Gasilskem domu na Bregu pri Litiji so spet 
odprta vrata stalne razstave savskih prodnikov 
in razstave naših ptic. Na ogled je postavljenih 
več kot 300 čudovitih primerkov prodnikov iz 
reke Save in fotografije ptic, ki domujejo ob 
reki Savi. Pokličite na 031 342 171 (Tomaž) in 
se dogovorite za ogled.

Zbirka savskih prodnikov
Z zbirki prodnikov je razstavljenih več kot 300 
značilnih in edinstvenih primerkov kamnin iz 
bogate geološke dediščine porečja reke Save. 

Celotna zbirka zajema več kot 1200 različnih 
primerkov. Kamnine so nastajale v skoraj 400 
milijonih let burne geološke zgodovine tega ob-
močja. Poimenovani primerki v 12 vitrinah so 
razvrščeni po načinu in okolju svojega nastan-
ka. Spremlja jih poljudna razlaga. Z uvodno 

avdiovizualno predstavitvijo vas spoznamo z 
metodami prepoznavanja, načinom in okoljem 
nastajanja in z »življenjskimi zgodbami« ne-
katerih najbolj zanimivih. V savskih prodnikih 
prepoznamo “zapis” delov izjemno bogate geo-
loške zgodovine slovenskega ozemlja.

Naše ptice
Poleg prodnikov si lahko v gasilskem domu na 
Bregu ogledate tudi razstavo Naše ptice in jim 
tudi prisluhnete. Zapele vam bodo svojo značil-
no melodijo oz. se 
oglasile s svojim 
značilnim oglaša-
njem. Če boste to 
ponovili večkrat 
jih boste počasi 
prepoznali tudi v 
naravi. V razstav-
nem prostoru se na steni nahaja razstava z 36 
fotografijami ptic, ki domujejo ob reki Savi. Li-
tijska kotlina z okolico je namreč od nekdaj bo-
gata s ptičjim življenjem. Z gozdovi poraščeno 
hribovje je dom številnim vrstam, svoj pečat pa 
je dala reka Sava. Savske sipine so bile od nek-
daj dom pticam, ki so se prodnikom prilagodi-
le tudi s svojimi barvami in vzorcem petja. Na 
rečni breg so vezane ptice, ki jim vodno okolje 
pomeni bodi si gnezdišče ali lovišče. Namen 
razstave o pticah je lahkoten način spoznava-
nja s pticami. Vseh približno 380 vrst, ki živijo 
v Sloveniji tu seveda ne bomo spoznali. Morda 
pa bo ogled razstave namig za sprehod v nara-
vo s priročnikom za določanje vrst ali izdelavo 
gnezdilnice za ptice. Vabljeni na Breg!

PONED. 7.6.2021, ob 16.uri

POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE 
 – 25. LET – POLšNIK 

25. let – 25. dni – 25. nagrad – od 6. junija do 30. junija 2021
Spoštovani pohodniki! Tudi letos vas lepo vabimo, da v mesecu juniju prehodite pot 

Od cerkvice do cerkvice. Pripravljamo nekaj novosti in sicer nove smerokaze, žige na postojan- 
kah... ter  tudi nov del poti. Pot smo 
za nekaj 100 m skrajšali in vključili še 
najvišji vrh Občine Litija – Preveški hrib 
(872 m). Verjamemo, da boste navdu-
šeni. Vse naše obiskovalce-pohodnike 
bomo tudi nagradili in sicer, če boste 
pot prehodili enkrat od 6. do 30. juni-
ja, zbrali vse žige na zbirni kartonček 
in ga oddali v Gostilni Juvan na Polšni-
ku, boste vključeni v žrebanje za lepe 
nagrade! Če se bodo epidemiološke 
razmere še kaj spremenile, pa mogoče 
pripravimo še kakšno presenečenje! 
Podrobne informacije na polsnik.si ter 
na našem Facebook profilu Polšnik!  Lepo vabljeni na Polšnik!

Za menoj je dobra polovica delo-
vanja v občinskem svetu naše ob-
čine, in nekako se mi je porajala 
misel, da na kratko opišem svoje 

delo v samem svetu občine. Med samim delo-
vanjem sveta se bilo sprejetih kar nekaj odlo-
čitev, tako slabih kakor tudi dobrih za občane 
naše občine.
Med drugimi npr. tudi začetek projekta Vrtec Naj-
dihojca, seveda upam, da to spet ne bo na kon-
cu eden takšnih finančnih zalogajev, da bi lahko 
s temi sredstvi speljali tudi projekt OŠ Hotič, na 
katero bo potrebno nekaj časa še počakati. 
V tem obdobju je bilo veliko razprav tudi glede 
delovanja samega podjetja CEROZ, ki je po mo-
jem mneju vreča brez dna, in za katerega mo-
ramo občani plačevati grehe, predvsem zaradi 
napačnih odločitev, prejšnjih občinskih svetov 
z županom na čelu.
Sem pa tudi jaz z našo svetniško skupino, tako 
Občinski upravi kakor tudi županu g.Rokavcu 
nemalokrat posredoval kar neka predlogov, ki 
sem jih tudi izpostavil že na 
samih pristojnih odborih, ka-
kor tudi na samih sejah ob-
činskega sveta.
Gre predvsem za prioritetne 
usmeritve, in sicer;
1.  Sofinanciranje izgradnje 

zasebni čisitilnih naprav
2.  Zemljiška in komunalna 

ure ditev ceste na Zgor-
njem Logu

3.  Varnostna ureditev ceste 
Litija - Prehudnik - Zgornji 
Log, tako, da se fizično 
omeji uporaba same ceste; 
razen lokalnega prebival-
stva ob cesti.

4.  Potrebno je izvesti pre-
nos lastništva in odkup 
zemljišč ceste št. 708360 
Prevalca –Vrdjan

5.  Predlaganje povišanje 
sredstev za kmetijstvo, 
razen podpor pri prevozu 
mleka, se ostali kmetje ne 
vidijo v proračunu. Leto-
šnja sredstva so posmeh 
vsem cca. 600 kmetom v 
naši občini, ki so bila na-
menjena investicijam

6.  Dokončanje modernizacije 
LC Renke – Konjšica – Se-
novc. Potreben je celovit 
pristop k reševanju zade-
ve, saj večletno postopno 
urejanje meter po meter 
ne daje pravih rezulta- 
tov.

7.  Ureditev ustreznega od-
vodnjavanja (neustrezen 
odtočni jašek) na Grbinski 
cesti, pri hišni številki 4. 
Ob večjem deževju prihaja 
do poplavljanja cestišča in 
nevarnih situacij v cestnem 
prometu.

  8.  Ureditev šolskega igrišča pri Osnovni šoli 
v Gabrovki (dotrajana ograja, preplasti- 
tev,…). 

  9.  Nadaljevanje postopkov ureditve vaškega 
središča v Gabrovki.

10.  Nadaljevanje postopkov ureditve trim steze 
v Gabrovki

11.  Sprožitev postopkov urejanja bankin ob re-
gionalni cesti Litija – Gabrovka.

12.  Nadaljevanje postopkov ureditve prometne 
ureditve pri OŠ Gabrovka

13.  Pristop k ureditvi vodovodnega sistema v 
Spodnjem Gobniku

14.  Pristop k ureditvi povezovalne ceste med 
občinama Litija in Šmartno pri Litiji v na-
seljih Gabrska Gora – Poljane pri Primsko-
vem.

Upam, da se do konca tega občinskega sve-
ta kaj v te smeri naredi, predvem pa da se na 
občino gleda celovito, in ne samo kot Mestna 
skupnost ali Krajevna skupnost.

Srečko Primož KOBILŠEK

V šolskem letu 2020/2021 je rdeča nit projek-
ta Turizem in vrtec »MOJ KRAJ, MOJ CHEF.«
Projekt otrokom skuša približati krajevni turi-
zem in v njih vzbuditi zanimanje po odkrivanju 
kulinarike. Preko aktivnega sodelovanja pri pri-
pravi jedi, sodelovanja z okoljem spoznavajo 
lokalno kulinariko nekoč in danes. 
Naš cilj je bil otrokom predstaviti kulinarične 
posebnosti  kraja, jim ponuditi možnost okuša-
nja surovin in končnega izdelka. Spoznavali so 
proizvodnjo domačih pridelkov in delo lokalnih 
kmetij.
V našem vrtcu se je za sodelovanje v projektu 
odločilo 9 skupin.
Tematike smo se navkljub letošnji situaciji ob-
širno lotili in skušali izpeljati čim več načrtova-
nih dejavnosti s področja kulinarike v poveza-
vi z lokalnim okoljem. Projekt smo prilagodili 
tako, da smo namesto sodelovanja z zunanjimi 
delavci (kuharji, peki, čebelarji, lokalnimi pride-
lovalci) otrokom ponudili več praktičnih vsebin 
in priprave jedi.
Tako smo cvrli krofe, flancate, kuhali domačo 
mineštro, pekli potico, torto, palačinke, jabolč-

no pito, stiskali sok, kuhali marmelado, puding, 
obirali grozdje, kuhali in pekli kostanj, pripra-
vljali sadne kaše, Gregorjeve ptičke, štrudelj, 
regratov sirup…
Otroci v takšnih dejavnostih zelo uživajo, saj 
vključuje vse njihove čute. Hrano spoznavajo 
s tipanjem in okušanjem. Učijo se poimenova-
nja sestavin in usvajajo nove izraze. Z velikim 
pričakovanjem od doma prinesejo kuharske 
predpasnike, potem pa vedoželjno spoznavajo 
recepte, režejo, mešajo, gnetejo. Tisto, česar 
pa se najbolj veselijo, je okušanje njihovega iz-
delka, končne jedi.

povzetek projekta bomo širši javnosti 
predstavili v maju preko razstave  

v avli občine litija.
razstava bo potekala  

od 17.5 – 31.5.2021
vse, ki vas zanima, kako kuHajo bodoči 
cHefi v vrtcu, vas vljudno vabimo, da 

si jo ogledate.

Špela KRANJC



Ni res, da si odšla – nikoli ne boš.
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak spremljala v tišini.

ZAHVALA
Na praznični dan, 27. aprila 2021 nas je v 87. letu tiho zapustila 

naša draga mama, babica in prababica

MARIJA GREŠAK
iz Kresnic

Vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z nami, nam izrekali besede 
tolažbe ter darovali sveče in cvetje se lepo zahvaljujemo. Posebna 
hvala osebju Doma Tisje, enota Litija ter vsem sodelujočim na 
pogrebni svečanosti (pevkam, trobentaču, župniku iz Kresnic in 
pogrebnemu osebju).

Vsi njeni
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NA ZALOGI TUDI:  MINI - Mini Cooper 1.6 D, letnik 2009, teh. pregl. 7/2021, prev. 
193000 km, 3 vrata, diesel motor, 80 kW (109 KM), 1560 ccm, ročni menjalnik (6 
pr.), srebrna kovinska barva, 5.800,00 €; OpeL Astra 1.6 16V N-Joy, letnik 2003, teh. 
pregl. 5/2021, prev. 157290 km, 5 vrat, bencinski motor, 74 kW (101 KM), 1598 ccm, 
ročni menjalnik (5 pr.), svetlo siva kovinska barva, 1.590,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

ReNAULT Clio dCi 75 energy Let nik: 
2017, teh. pregl. 12/2021, prev. 76600 km, 5 
vrat, bela barva, diesel motor, 55 kW (75 KM), 
1461 ccm, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.880,00 EUR

OpeL Astra Karavan 1.7 CDTI essentia 
Letnik: 2008, teh. pregl. 6/2021, prev. 196850 
km, črna kov. barva, diesel motor, 81 KW (110 
KM), 1686 ccm, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

2.670,00 EUR
OpeL Corsa 1.3 CDTI Cosmo Let nik: 
2016, prev. 96763 km, 5 vrat, srebrna kovin
ska barva, diesel motor, 70 kW (95 KM), 1248 
ccm, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

6.980,00 EUR

peUGeOT 208 1.6 BlueHDi 75 Letnik: 
2017, prev. 70109 km, 5 vrat, srebrna kovinska 
barva, diesel motor, 55 kW (75 KM), 1560 ccm, 
1560 ccm, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.780,00 EUR

CITROeN C3 1.2 pureTech 83 S S Feel 
Let nik: 2019, teh. pregl. 3/2023, prev. 47814 km, 
5 vrat, bela barva, bencinski motor, 61 kW (83 
KM), 1199 ccm, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

9.260,00 EUR
CITROeN C3 picasso 1.6 BlueHDi  Let nik: 
2018, teh. pregl. 4/2022, prev. 114808 km, 
5 vrat, rdeča barva, diesel motor, 73 kW (99 
KM), 1560 ccm, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

8.350,00 EUR

POMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA IN UREJANJE JAVNIH POTI  
TER PEšPOTI V KRAJEVNI SKUPNOSTI JEVNICA

dOM tISJe

LAJšANJE KRONIČNE  
BOLEČINE - POLH

Delovna skupina za bolečino pri Sekciji medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziolo-

giji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, ki deluje v okviru Zbor-
nice – Zveze v zadnjem letu intenzivno izpostavlja problem v 
povezavi s kronično bolečino, ki ni ustrezno lajšana. Ta predsta-
vlja velik zdravstveni in družbeni problem na svetovni ravni. V 
razvitem svetu kronično bolečino opisuje približno 20 odstotkov 
ljudi. V Sloveniji zaradi kronične bolečine trpi 22 odstotkov pre-
bivalstva med 18. in 75. letom, kar pomeni, da prizadene enega 
od štirih odraslih Slovencev. Povprečna starost ljudi s kronično 
bolečino je 49 let, zanjo pa povprečno trpijo kar 4,8 let. Močna 
kronična bolečina (jakost 8–10 na lestvici 0–10) se v Sloveniji 
pojavlja v 11 odstotkih, kar nas uvršča na drugo mesto med 13 
evropskimi državami (Utrip, december, januar 2020/21). 

Strokovna sekcija je z namenom 
ozaveščanja o učinkovitem ob-
vladovanju bolečine predstavila 
akcijo, namenjeno tako zdravstve-
nim delavcem kot bolnikom. V ta 
namen pripravlja izobraževanja za 
izvajalce zdravstvene in babiške 
nege. K aktivni udeležbi na njiho-
vem zadnjem izobraževanju v apri-
lu 2021 sta bili v okviru Doma Tisje 
povabljeni zaposleni Irena Špela 
Cvetežar in Silva Dremelj. Predsta-
vili sta obvladovanje kronične bole-
čine na področju socialno varstve-
nih zavodov in večletne aktivnosti 
Doma Tisje na tem področju. 

Izpostavili sta, da je na tem področju vizija delovanja Doma Tis-
je strateški cilj, ki so ga pred več desetletji zaposleni sprejeli 
kot način dela in to je, da naj bo starost brez bolečin. V tem 
kontekstu so bila sprejeta tudi načela delovanja, ki stanovalca 
postavljajo v središče svojega delovanja. Njegovo izražanje bo-
lečine se sprejema kot verodostojno/neprimerljivo na podlagi 
katerega se izvedejo nadaljnje aktivnosti. Pomembno delovanje 
na tem področju je kontinuirano spremljanje področja obrav-
nave bolečine pri posameznemu stanovalcu, celostni pristop, 
timsko sodelovanje ter vključevanje svojcev. Kot način izboljše-
vanja dela na tem področju pa je analiza posameznih primerov, 
iskanje kritičnih točk in sprejemanje izboljšav. 
Za doseganje strateškega cilja, »starost brez bolečin«, v Domu 
Tisje potekajo stalna izobraževanja s področja obvladovanje 
bolečine in paliativne oskrbe. Pri analizi izobraževanj v zadnjih 
desetih letih smo ugotovili, da so se zaposleni udeležili vseh 
slovenskih kongresov paliativne oskrbe in se usposabljali na 
izobraževanjih v izvedbi Onko-
loškega inštituta Ljubljana in 
Zbornice-Zveze. Prav tako smo 
uspeli za področje paliativne 
oskrbe starostnika v okviru 
projekta Munera izobraziti za-
poslene, ki delajo na različnih 
delovnih mestih. Projekt omo-
goča brezplačno usposabljanje 
in vrhunske strokovne izvajalce 
(Mateja Lopuh, Marija Hribar 
in Mojca Kotnik v organizaciji 
Srednje zdravstvene šole Lju-
bljana). Tako nam je od 2019 
do 2020 uspelo 30 urno uspo-
sabljanje izvesti za 50 zaposle-
nih. Prav tako že celo desetle-
tje intenzivno izvajamo lastna 
izobraževanja za zaposlene v 
izvedbi strokovnih sodelavcev 
Doma Tisje (Vida Lukač, Branka Pihler in Irena Špela Cvetežar). 
Zaposleni Doma Tisje sodelujemo s stroko zdravstvene in babi-
ške nege pri ozaveščanju širše populacije, ki v predstavlja štiri 
korake za obvladovanje in učinkovito lajšanje bolečine »POLH«, 
kar pomeni: Prepoznaj – Oceni – Lajšaj – Hitro in podpiramo na-
prezanja, da v slovenskem prostoru ne bi prihajalo do trpljenja 
bolečine po nepotrebnem.

Silva DREMELJ, namestnica direktorice za ZDO

Letošnja čistilna akcija je bila v KS Jevnica kljub zapletenim ča-
som, ki jih narekuje pandemija korone, zelo uspešna. Potekala 
je ločeno po štirih večjih naseljih KS Jevnica, med 31.3. in 10.5. 
2021, osrednji del akcije pa je bil izveden v soboto, 17.4.2021, 
pridružili pa so se ji tudi posamezna društva in klubi ter POŠ 
Jevnica. letos je iz že navedenih razlogov žal izostal skupni 
zaključek ob pijači in prigrizku. Za reklamo se je poskrbelo s 
plakati in z obvestili po domovih, s strani učencev POŠ Jevnica. 
Rokavice in vreče je prispevala Občina Litija, v trgovini je KS 
Jevnica naročila sendviče in brezalkoholno pijačo. Delo so po 
naseljih in skupinah vodili člani sveta kot koordinatorji, za kon-
tejnerje in odvoz pa je poskrbela KSP Litija. Brez vseh naštetih 
ne bi bili tako uspešni, zato velja vsem skupaj velika zahvala. 

golišče 
V Golišču se je čistilne akcije udeležilo 22 krajanov, kar je dokaj 
dobra udeležba v tem zaselku, glede na pretekla leta. Zbor ude-
ležencev je bil pri vodovodnem zajetju v Goliščah.

Tam so bile udele-
žencem razdeljene 
vreče za smeti, ro-
kavice, sendviči in 
voda v plastenkah.
Krajani so se raz-
delili po območjih, 
tako da so uspeli 
očistiti pretežni del 
zaselka ob lokalni 
cesti in ob večini 
javnih poti.

Vse pobrane smeti so krajani v vrečah odpeljali na skupno zbir-
no mesto v Jevnici.

jevnica
Čistilne akcije se je v naselju Jevnica udeležilo 18 oseb, udele-
ženci pa so očistili celotno naselje Jevnica.
Tako so očistili območje od Slapnice do Kresniških poljan, kakor 
tudi območje ob reki Savi od Slapnice do ŠD Jevnica, prav tako 
Jevniško dolino do vodnega zajetja Jevnica in še naprej proti 
ljubljanski občini. 
S pomočjo prevoza s traktorjem so na deponijo odpeljali tudi 
kavč ter več vreč smeti, nabranih pri mostu čez reko Savo. 

kresniške poljane
Čistilne akcije se je udeležilo okoli 25 krajanov Kresniških Po-
ljan. Večina se jih je zbrala na zbirnem mestu pri cerkvi, kjer so 
dobili vreče in rokavice. Krajani so bili razdeljeni po skupinah, 
po območjih zaselkov Kresniških Poljan. Tako se je počistilo 
predel ob cesti Kresnice- Kresniške Poljane (Pod krajem - Sla-
tnarjev prod), nato pod železnico do reke Save vse do starega 
nogometnega igrišča v Jevnici. Prva skupina je počistila obmo-
čje nad progo do ceste skozi Kresniške Poljane, med Anžokom 
in vse do Kovača. Druga skupina je čistila od Kovača po peš 

poti Kresniške Poljane - Jevnica in vse do Jevnice. Tretja skupina 
je čistila ob cesti skozi Kresniške Poljane (Poljanski krog), nasle-
dnja skupina pa je počistila smeti v zaselku Mahkole (od cerkve 
do Presa - Zajc). Nabrane vrečke se je odložilo ob glavni cesti 
skozi Kresniške Poljane.
Po tej uri so bile smeti odpeljane s traktorjem v Jevnico na zbir-
no mesto. Med čiščenjem in po koncu akcije so bili udeležen-
cem razdeljeni sendviči in napitki. Med udeleženci je bilo veliko 
mladih in otrok, kar je še posebno vzpodbudno.

zgornja jevnica
Čiščenje Zgornje Jevnice (Mala in Dolga noga) je v soboto 
izvedlo 8 krajanov, nekaj pa se jih je pridružilo tudi čiščenju 
evropske pešpoti Jevnica-Zgornja Jevnica-Janče.
Ostali krajani pa so bili po tradiciji aktivni pri urejanju javnih 
poti in cest. Nekaj del, predvsem čiščenje prepustov je bilo na 
cestah opravljenih že dan prej, to je v petek.
Na ceste se je najprej podal strojnik, ki je počistil prepuste in 
kanale.
Nato so bili na JP 709981 navoženi 3 kamioni peska za bankine. 
Dodatno je bil k posameznim makadamskim cestnim priključk-
om opravljen še navoz 4 kamionov peska. Ročna dela je v Mali 
nogi skupaj opravljalo 12 krajanov.
Na odseku Dolga noga - Lemut sta bila pripeljana in poravnana 
dva kamiona peska,.
Na odsek Pintar-Polic sta bila navožena in poravnana dva ka-
miona peska, k dvema od cestnih priključkov pa še 1 kamion 
peska.
Ročna dela je v Dolgi nogi skupaj opravljalo 9 krajanov.

poš jevnica
V akciji Čistimo svoj kraj so letos kar dva krat čistili tudi učenci 
POŠ Jevnica. Prvič so se na čiščenje odpravili 31.3. 2021, saj 
se ni vedelo kdaj 
bodo šole odpr-
te. Odpadke so 
učenke in učenci 
pobirali ob cesti 
Jevnica - Senože-
ti, do mostu in do 
vrtca ter do ceste, 
ki pelje v Zgornjo 
Jevnico. Ugotovili 
so, da je najbolj 
onesnažena trav-
nata klančina pod 
železnico, saj po-
tniki, ki izstopajo 
iz smeri Ljubljana 
- Litija, očitno po 
izstopu iz vlaka 
odpadke odvržejo 
kar na zelenico. 
Predlaga se, da se 
tam postavijo koši 
za smeti. 
Drugič so čistili tudi v petek, 16.4.2021. Tudi takrat se je nabra-
lo kar nekaj odpadkov. 

nk jevnica
Okoli 40 članov NK Jevnica je čistilno akcijo opravilo kasneje in 
sicer 10.5.

Počistili so predel med reko Savo in železnico, na drugi strani do 
starega nogometnega igrišča ter konca pešpoti Jevnica-Kre-
sniške Poljane. Za odvoz smeti se je zaprosilo KSP Litija.

FINALE 
Ostane nam še čiščenje dela evropske pešpoti Jevnica-Jan-
če v sodelovanju s PD Litija, čiščenje gozdov in travnikov s 
pomočjo lovcev ter obrežja reke Save po možnosti z ribiči in 
v sodelovanju z rafting klubom, kar bomo predvidoma opra-
vili do konca meseca maja.
In na koncu je potrebno opozoriti na nekulturo nekaterih lju-
di, čeprav bi si bolj zaslužili imenovanje packi. Folklora me-
tanja pločevink iz avtomobilov in sicer ob cestah, železnici in 
poteh je še vedno prisotna, kakor tudi odlaganje gradbenih 
ostankov ob skritih cestnih delih ali celo ob reki Savi. Na 
deponiji v centru Jevnice imamo le še dva kontejnerja za 
steklo, vse ostalo pa imamo krajani doma, a se kljub temu 
na deponiji najde marsikaj, največ kot izgleda ob vikendih. 
Takrat so očitno v akciji nekateri izletniki ali vikendaši, ki jim 
do našega kraja ni ravno mar, smo pa večkrat zalotili tudi 
posameznike, ki smeti pripeljejo iz sosednjih vasi in občin. 
Za takšne je edina rešitev namestitev kamere ali preverja-
nje odloženega ter prijava. Omenjeni predstavljajo zelo slab 
vzor svojim otrokom in sokrajanom, zato upamo, da bodo 
spoznali, da njihovo ravnanje in odnos do narave ter sokra-
janov, nista prava. Ne glede na vse se bomo krajani KS Jev-
nica še naprej vsako leto na prvo soboto v aprilu zbrali na 
tradicionalni čistilni akciji in poskrbeli, da bomo vsi skupaj 
živeli v čistem in zdravem okolju.

SVET KS JEVNICA



Ni res, da si odšla – nikoli ne boš.
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak spremljala v tišini.

ZAHVALA
Na praznični dan, 27. aprila 2021 nas je v 87. letu tiho zapustila 

naša draga mama, babica in prababica

MARIJA GREŠAK
iz Kresnic

Vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z nami, nam izrekali besede 
tolažbe ter darovali sveče in cvetje se lepo zahvaljujemo. Posebna 
hvala osebju Doma Tisje, enota Litija ter vsem sodelujočim na 
pogrebni svečanosti (pevkam, trobentaču, župniku iz Kresnic in 
pogrebnemu osebju).

Vsi njeni

ZAHVALA
Prezgodaj nas je zapustil

ALBIN JERE
16.11.1943 – 20.4.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem za 
izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala dr. Kokotovi, patronažni sestri Sandri ter 
Domu Tisje za vso oskrbo. Hvala sosedi Slavi Bolte za vso pomoč, 
kaplanu Tilnu in mojemu nečaku minoritu Andreju za lepo opravljen 
obred, pevcem Lipe za zapete pesmi, trobentaču, delavcem 
Komunale Litija ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Zorka, sestri Vera in Nada, brata Zdravko in Jože  
iz Švice ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA 
IN 

V  spomIN

FRANČIŠKE CIRAR
31.7.1930 – 10.4.2021

iz Konja 9

Ob izgubi naše mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče. 
Posebna zahvala dr. Stanetu Ptičarju za dolgoletno skrb, Splošni 
bolnišnici Trbovlje, Zdravstvenemu domu Litija za patronažo, Domu 
Tisje Šmartno pri Litiji, Zavodu Pristan in negovalkam Marjani, 
Mojci, obe Darji, Ireni, Gerti in Moniki, župniku fare Vače za obred, 
govorcu Kolenc Zvonetu, pogrebni službi, pevcem Lipe, trobentaču 
in Vozelj Lojzetu za pomoč. Zahvala darujočim za vse svete maše. 
Iskrena zahvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči vsi njeni

O, saj ni smrti, ni smrti! 
Samo tišina je pregloboka. 
Kakor v zelenem, 
prostranem gozdu.
(S. Kosovel)

ZAHVALA
V 67. letu nas je nenadoma zapustil naš dragi

mILAN pETJE
1954 – 2021
iz Gabrovke

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za podarjene sveče, cvetje 
in vso podporo. Posebno zahvalo LD Gabrovka za lepo opravljen 
lovski pogreb in pogrebni službi KSP Litija. Zahvala g. župniku, 
govornikoma za tople besede in za zaigrani pesmi ob slovesu. Iskrena 
hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

 Pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njegovi

Kako je hiša strašno prazna
odkar tebe v njej več ni, 
prej bilo tako prijazno,
zdaj otožno se mi zdi. 

ZAHVALA
 Ob smrti našega dragega 

MIlANA KlANČNIK
11.10.1948 – 30.4.2021 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, 
za darovano cvetje in sveče. Hvala Me PZ ZVON Šmartno, ki so 
ga s pesmijo in govorom pospremili na zadnjo pot in nam tudi v 
času bolezni nudili podporo. Hvala dr. Benedičiču, g. župniku za 
opravljen obred, trobentaču za zaigrano Tišino in pogrebni službi 
KPS Litija. 

Žalujoči vsi njegovi

Tiho si živela, 
tiho si odšla. 
Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš, 
dom je prazen in otožen, 
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Zapustila nas je žena, mama in babica

mAGDALENA HAUpTmAN
roj. PAVLIN

13.2.1944 – 12.4.2021
iz Moravč pri Gabrovki.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in denarno pomoč. 
Zahvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, 
pogrebni službi KSP Litija, dr. Kranjcu za hitro posredovanje in 
osebju Nevrološke klinike. 

Hvala vsem, ki ste in ki še pomagate.

Žalujoči: mož Pavle, hči Mojca s Francijem, vnuka Manja in Sašo

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

ZAHVALA
V 87. letu je tiho odšel

AlOJZIJ SMREKAR
iz Cirkuš pri Vačah

9.4.1934 – 18.4.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Iskrena hvala dr. 
Kokotovi, patronažni službi in ekipi NMP Litija. Zahvaljujemo se za 
prijaznost in strokovno delo SB Trbovlje. Hvala gospodu župniku za 
lepo opravljen obred slovesa, Lokar Antonu za poslovilne besede, 
pevcem Lipe, trobentaču ter pogrebni službi KSP Litija. Hvala tudi 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Ljubezen se ne začne 
in ne konča. 
Ljubezen vedno obstaja.  

V spomIN

BOŠTJAN ŽElEZNIK
15.6.1984 – 24.5.2020

Z ljubeznijo in hvaležnostjo se spominjamo 
trenutkov našega življenja, ki smo jih imeli 

priložnost doživeti ob tebi. 
Ne da se opisati z besedami, kako močno te  

pogrešamo.

Vsi tvoji

Bolečina da se skriti, 
pa tudi solze ni težko zatajiti, 
le ljube skrbne mame, 
nihče nam ne more vrniti.

V spomIN
25. maja bo minilo 7 let, odkar nas je zapustila naša mami,  

mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

IVANKA JERINA
rojena Južnič 

iz Ribč 10

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi,  
jo ohranjate v lepem spominu, ji prižigate sveče, 
prinašate cvetje in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Ne bo te več na pragu ni te več v hiši.
Nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pa pot nas vodi tja, kjer rože ti cvetijo
in sveče v spomin gorijo.

V spomIN
2.6.2021 mineva žalostno leto odkar nas je  

nepričakovano zapustil dragi

AlEKSANDER GlUŠIČ
28.9.1968 – 2.6.2020

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

Žalujoči: žena Ana, sinova Andraž in Sandi,  
mama, ata in sestra Vlasta

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

ZAHVALA
V 81. letu se je poslovil dragi mož, oči, očim in dedek

IVAN ROJŠEK
12.5.1940 – 14.4.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, ter za darovano 
cvetje in sveče. Hvala dr. Sabini Kokot, za vso pomoč ob njegovi 
bolezni.  Zahvaljujemo se tudi g. župniku Janezu Ferležu za lepo 
opravljen obred , pogrebni službi za organizacijo pogreba in gospe 
Verici Žlabravec za ganljive besede slovesa.
Hvala tudi vsem, ki postojite ob njegovem grobu in se ga spominjate.

Žalujoči: Vsi njegovi

ZAHVALA

MARTA VAJDIČ
roj. Južnik

11.6.1947 – 13.4.2021

Draga mami. Vse si nas naučila, razen,  
kako živeti brez tebe....

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in z njo delili trenutke  
na poti življenja, ter se od nje še zadnjič poslovili.

 Sin in hči z družino

Oh, kako boli, 
ko ljuba mama, več te ni, 
ostali so sledovi tvojih pridnih rok, 
katere cenil bo še pozni rod. 
Ponosna, trdna kakor skala 
vso ljubezen in sebe si nam dala, 
za vse, prav vse ti še enkrat hvala.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti sklenila 

MARIJA PROSENC
rojena Sonc

iz Ribč
3.4.1938 – 4.3.2021

Ob izgubi naše drage mame, babice, sestre in tete, se iskreno 
zahvaljujemo vsem bližnjim, sosedom, prijateljem in znancem za 
vsa izrečena sožalja in finančno pomoč. Zahvala gre tudi gospodu 
župniku in pevcem, ter KSP Litija, kolektivu Vrisk, Termit in vsem, ki 
ste nam ob žalujoči izgubi stali ob strani. 
Vsem bi se radi še enkrat iskreno zahvalili.

Žalujoči: vsi njeni
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OLIMPIJSKA BAKLA
Pripadla nas je čast, da smo v soboto, 
08.05.2021 gostili Slovensko olimpijsko 
baklo na našem nogometnem igrišču. Or-
ganizator dogodka je bil z našo pomočjo 

ZKMŠ. Baklo je na igrišče prinesla ekipa ŠILT na čelu 
z Dušanom Jovanovičem, kjer so jih pričakali župan 
Franci Rokavec, podžupanja Ljiljana Lovše, Stefan 
Joksimović, Andrej Vrhovec, poslanec Boris Doblekar 
ter ostala športna elita Litije. Po županovem govoru 
so člani športnih društev in vzgojnih ustanov tekli tudi 
svoj častni krog z olimpijsko baklo, in sicer: NK Litija, 
NK Jevnica, Plesno društvo NLP, OŠ Litija, OŠ Gradec, 
Gimnazija Litija, Vrtec Litija in Tajin tek.
Po zadnjem častnem teku, je baklo prevzel Samir Han-
danović in nato člani kolesarskega društva Litijski tem-
pomat, ki so jo “odpeljali” naprej proti Vačam.

Ob upoštevanju NIJZ zahtev trenažni procesi potekajo 
normalno. Ali bomo lahko nadaljevali s tekmovanji, pa 
v tem trenutku še ni znano. Namreč informacije iz NZS 
in MNZ dotekajo zelo počasi, lahko bi tudi rekli, da so 
zveze nekoliko pozabile na nižjeligaše.
Upamo, da se bodo v kratkem spomnili tudi na naš 
obstoj. 
NK Litija v svoje vrste vabi novega nogometnega tre-
nerja oziroma tiste, ki bi to želeli postati. Več informa-
cij na email nogometniklublitija@gmail.com, ali na tel. 
040792512 (Elvid Velić). Za NK Litija: Elvid VELIć

ZMAGA ČLANSKE EKIPE NA PRVI TEKMI KONČNICE
V začetku meseca maja je članska 
ekipa odigrala prvo tekmo končnice 
za obstanek, za razvrstitev od 9. do 

11. mesta v 1. A državni rokometni ligi za ženske. 
V domači športni dvorani so gostile ekipo ŽURD 
Koper, ki je po rednem delu prvenstva zasedela 10 
mesto. V drugi polovici tekme so dekleta pokazala 
svoje znanje in željo in tekmo zmagale. Trenutno s 
11 točkami držijo 9. mesto, ki zagotavlja obstanek 
v ligi. Potek končnice, kot že celo sezono, kroji vi-
rus in zato trenutno razpored tekem ni znan. Do 
konca maja, ko mora biti prvenstvo končano, bo 
naša ekipa odigrala še dve tekmi proti ekipi ŽRK 
Ptuj in povratno tekmo proti ŽURD Koper. Dekleta 
pridno trenirajo in verjamejo v izpolnitev osnovnega cilja sezone, ostati v ligi najboljših ženskih 
rokometnih ekip v Sloveniji.

MLAJšE SELEKCIJE ODIGRALE PRVE TEKME PO DALJšEM PREMORU
Po dolgih mesecih treningov preko ZOOMa, kasneje prilagojenih treningih v dvorani, zdaj vse 
mlajše selekcije trenirajo »normalno« v dvorani. Kadetinje so pod taktirko, nekdaj zelo uspešne, 
vrhunske rokometašice Tanje Oder odigrale tudi že prvo »po koronsko« tekmo. V domači športni 
dvorani so bile boljše od vrstnic iz Tržiča. V mesecu maju so oz. bodo s tekmami začele tudi vse 
ostale naše selekcije. Glede na razplet sezone je nadaljevanje prvenstva pri vsek selekcijah prila-
gojen. Prvenstvo se bo zato podaljšalo, tekme se bodo igrale do sredine junija. 
Spremljate rokometno dogajanje na našem Facebook in Instagram profilu.

1% dohodnine – nič vas ne stane, če jih namenite Ženskemu rokometnemu društvu Litija. Izpolnjujemo 
pogoje, zato izpolnite obrazec (ali pa v sistemu e-davki) in nam namenite 1% dohodnine. Vsak zaposlen, 
lahko nameni največ 1%, kar ga nič ne stane. Veseli bomo če jih podarite nam, nam pomeni veliko. 

Športni pozdrav!

ŽENSKI ROKOMET

PRVENSTVO ŽE DRUGIČ PREKINJENO
Košarkarji Litije so zadnjo ligaško tekmo pred prekinitvijo prvenstva v 2. slovenski 
košarkarski ligi, zaradi epidemije, odigrali 17. oktobra, nato pa so s treningi ponov-
no lahko začeli šele konec februarja. Predolg premor se jim je še kako poznal na 

prvi tekmi po ponovnem začetku tekmovanja, ko so gostovali pri Ljubljani in izgubili z rezultatom 
78:68. V naslednjem krogu je Litija na svojem igrišču gostila Celje in dosegla visoko zmago 97:64. 
Vsem ekipam se pozna, da gre za tekme po res dolgem premoru v katerem ni bilo dovoljeno niti 
trenirati, kaj šele igrati tekme. Pa tudi ostale okoliščine, to je obvezno testiranje vseh igralcev in 

celotnega osebja pred vsako tekmo in ostali 
ukrepi, seveda ne gredo v prid nobenemu 
športnemu tekmovanju. Gledalcev ob špor-
tnih igriščih v Sloveniji pa tako ali tako ni 
že več kot eno leto. Košarkarska zveza Slo-
venije je bila glede na sprejete odločitve v 
začetku meseca aprila primorana ponovno 
prekiniti vsa tekmovanja in treninge, tokrat 
celo v prvi državni ligi. Kljub logični in razu-
mljivi želji, da košarka in drugi športi v Slo-
veniji, potem ko so močno zastali, ne bi še 

povsem prenehali z delovanjem, se na drugi strani postavlja tudi vprašanje regularnosti takšnega 
prvenstva. Optimistična pričakovanja so, da naj bi se prva in druga liga ponovno nadaljevali, ko 
bodo ukrepi in razmere to dovoljevale. Upati je, da se bo to zgodilo čimpreje. 
Rezultat 5. kroga
ljubljana : litija 78:68 (22:17, 40:35, 58:54)
strelci za kk litija: Kmetič 16 (2:3), Pavliha 2, Mlakar 6 (2x3), Novak 12 (3:4,3x3), Kotar 2, Ko-
drič 2, Pušič 8 (4:4), Žagar, Kosin 4 (2:2), Sakač, Stemberger 8 (2:6), Soldo 8 (2;4).
Rezultat 6. kroga
litija : celje 97:64 (21:20, 46:32, 71:49)
strelci za kk litija: Kmetič 19 (1x3), Virk, Mlakar 5 (1x3), Novak 14 (1:2,3x3), Kotar 5 (1x3), Ko-
drič 5 (1x3), Pušič 7 (1:2,1x3), Žagar 2, Kosin 7 (1x3), Sakač 2 (2:2), Stemberger 15 (3:4), Soldo 
16 (2:2). Marko GODEC

BOR ARTNAK MED OSEM NAJBOLJšIH NA  
DRUGEM RANGU V AVSTRIJI

bor artnak je uspešno nastopal na turnirju 2. ranga ITF v avstrijskem Oberpullendorfu. 
V prvem krogu je prmagal nasprotnika iz Švice z razultatom 
4:6, 6: 4 in 6:1, v drugem krogu pa je bil boljši od kanadčana 
Templemana z razultatom 6:4 1:6 6:0. V četrfinalu je po več 
kot štirih urah igre moral priznati premoč najboljšemu Srbu do 
18 let, ki je Bora nadigral v podaljšani igri tretjega niza. 
Prav tako med osem 
najboljših se je v Vin-
kovcih, na turnirju 
Tennis Europe do 14 

let, uvrstil Žiga šeško. Ostali tekmovalci so trenirali in se 
pripravljali na turnirje, ki se bodo v mesecu maju odvijali 
v Sloveniji in v sosednjih državah.
Tenis klub AS Litija obvešča tudi vse ljubitelje tenisa, da 
se je že začela sezona na zunanjih teniških igriščih. Tudi 
letos imate na voljo poletno teniško kartico, ki Vam za 
samo 50,00 eur/osebo omogoča neomejeno igranje v poletni sezoni. Vabljeni!

tenIS KLuB aS

DRUšTVO šILT – TEK Z OLIMPIJSKO BAKLO
Slovenska bakla je simbol trdnosti, 
modrosti, povezovanja in upanja. Prav 
to povezanost v našem društvu pri re-
kreaciji kot tekmovanjih to dokazuje. 

Lep sobotni sončni dan je bil za nas društva ŠILT 
nekaj posebnega. Imeli smo to čast, da smo po-
nesli Olimpijsko baklo iz starega litijskega jedra, 
po litijskih ulicah, čez litijski most na nogometno 
igrišče NK Litija. Po prihodu na igrišče so nam  
organizatorji pripravili lep sprejem. Po pozdrav-
nem govoru župana smo odtekli častni krog oko-
li igrišča, predali baklo in se odpravili na otvori-
tveni Litijski tek do Pogonika. Tek z Olimpijsko 
baklo nam bo ostal v trajnem spominu. Za pova-
bilo na nošenje olimpijske bakle se zahvaljujemo povabilu organizatorja ZKMŠ Litja, Občini Litija 
in vsem sponzorjem. V imenu ŠILT tekačev Dušan JOVANOVIČ

NOGOMET ZA VSE SELEKCIJE,  
A šE BREZ TEKMOVANJ

Treningi nogometa so se začeli za vse selekcije, pod določenimi pogoji. Predvsem 
otroci so z veseljem prišli na prve treninge, ki so potekali v več skupinah na različnih 
mestih po igrišču. Sedaj vidimo kako je dobro je imeti dovolj veliko travnatih in ostalih 

površin, da se treningi selekcij lahko izvajajo istočasno in ne pride do mešanja otrok med seboj. 
Igralci na treninge še vedno prihajajo v športni opremi, se pridružijo svojim trenerjem in po trenin-

gu odidejo domov.
Večmesečna prepo-
ved treniranja pa je 
pustila tudi posledi-
ce na igralcih, saj 
se jih kar nekaj ni 
vrnilo na zelenice. 
Z trenerji ugotavlja-
mo, da je kar ne-
kaj igralcev ostalo 
doma za računalniki 
ali pa so se enostav-
no zasedeli in se jim 
ne da več prihajati 
na vadbo. Veliko pa 
je tudi takih, ki so 
postali manj gibljivi 

in tako trenerje čaka težka naloga, da jih zopet postavijo nazaj na stanje pred epidemijo. V klubu 
se bomo maksimalno potrudili, da se vrnemo na stare tirnice in normalno delamo naprej. Tudi 

nove garderobe so že tik pred zaključkom del 
in s tem pred odprtjem za uporabo. Potrebno 
je še narediti nekaj popravkov, pregledati funk-
cionalnost vstavljenih elementov, urediti papi-
rologijo in kar še spada zraven za obratovanje 
javnega objekta. 
Vabimo vas, da se nam pridružite vsi, ki bi radi 
igrali nogomet in to od 5 leta pa do takrat do-
kler imate voljo biti del našega kluba. Za vsako-
gar se pač najde mesto, ki si ga želi!

Ostanite zdravi, in pridružite se nam v N.K. JEV-
NICA.
 Za NK Jevnica,

Marjan MEDVED - Medo

Trening selekcij
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kupim razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, čelade, sablje, uni-
forme, stare razglednice, kipce, 
slike, nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, ki 
jih morda ne potrebujete več.  
 051 740 430

MALI OGLASI

NEPREMIČNINEsečnja in  
spravilo lesa

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  
Po dogovoru možen tudi  

odkup na panju.

gozdarstvo  
primož Žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače,  
gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

prodam zazidljivo parcelo  
710 m2, naselje Ustje,  

zemljiško urejeno, dovozna 
asfaltirana cesta. Informacije 

na GSM: 031 630 931

garaŽo za osebni avto  
NAJAMEM ali KUPIM.  

Po možnosti locirano na  
Maistrovi ulici ali v njeni bližini.

Gsm: 040 996 404

na primskovem prodam 
zazidljivo parcelo 750 m2. 

Parcela je v naklonu in ima lep 
razgled na celotno Dolenjsko. 

Nahaja se v naselju Sevno, 
od bivše gostilne Kopačija je 
oddaljena 200 m. Dodatne 

informacije po telefonu  
041 202 704.

Izžrebanci križanke št. 245 bodo prejeli bon za malico »Resta-
vracije Mona Lisa«. Bon bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni Aco, 
Cesta Dušana Kvedra 39, Litija, po predhod nem dogovoru na 
041 719 444 (Aco J.).

1. Berta Cirar, Boltija 8, Vače
2. Drago Belja, CKS 15, Litija
3. Nada Setničar, CKS 18, Litija

Težje besede:  ETRURIJA, OCANA, KEVO, IESI, ORSK, 
EBRO, ABAS

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 246 pošljite najkasneje do 8.6.2021  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli majico časopisa Občan. Majico bodo nagrajenci po 
dogovoru prejeli v Tiskarni Aco, Cesta Dušana Kvedra 39, 
Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 246

TISOČ Z 
RIMSKO 

ŠTEVILKO

NJIVA 
(NAREČNO)

NAJAVITEV
PALESTINSKI 
PREDSEDNIK

NADALJE
VANJE 
GESLA

JUDOVSKI 
VERSKI 
UČITELJ

GRŠKI 
POVELJNIK 

PRED TROJO 
(AJANT)

AMER. VESOLJ 
SKA AGENCIJA

SLOVENSKI PI   
SATELJ DANILO

LIJAK,  
LIV

NEOBIČAJ
NOST

VELIKA 
JUŽNO

AMERIŠKA 
KAČA

MESTO V 
RUSIJI  
(JUŽNI  
URAL)

TROPSKA 
OVIJALKA

ŠPANSKI 
KOLESAR 

(LUIS)

IVO JAN

18. ČRKA 
ABECEDE

OZEMLJE, 
OBMOČJE

LJUBEZENSKI 
SESTANEK

LEPO 
VEDENJE

EDEN

JAVOR 
LATINSKOUROŠ  

NOVAK

ANTIČNA 
DRŽAVA V 

ITALIJI

SMUČARKA 
BUCIK

STARA MERA 
ZA VINO

SESTANEK, 
SREČANJE 
(KNJIŽNO)

RACMAN

ŠPANSKA 
REKA

IZRASTEK 
NA STEBLU 

VRTNICE

SLOVENSKA PES
NICA (MAJDA)

SLOVENSKI 
METALEC 
KLADIVA 

(VLADIMIR)
IGRALKA 
NIELSEN

VERDIJEVA 
OPERA

ALENKA 
BRATUŠEK

ALŽIRSKA 
LUKA

PREKOP
PRITOK 
VOLGE

VTIS 
NJENJE

PODZEMNI 
HODNIK

DELNIŠKA 
DRUŽBA

PRITOK 
NERETVE

DEDIČ, 
NE DAJ SE ....

ROBERT 
OVEN

IGRA S 
KARTAMI

SEIDEL

BRAZILSKO 
MESTO 
KRAJŠE

IME IGRALKE 
(LUPINO)

IME  
AMERIŠKE 

PEVKE 
(GRANDE)

REKA  
V ITALIJI IVAN 

IVAČIČPOVRŠINSKA 
MERA

ŠPANSKI 
NARODNI 

JUNAK

JAPONSKA 
NABIRALKA 
MORSKIH 
BISEROV

MESTO V 
SEVERNI 
ITALIJI

IME 
IGRALKE 
(SAVINE)

VARUH 
OGNJIŠČA  

PRI  
RIMLJANIH

BOSANSKO 
SLOVENSKI 

PESNIK 
(JOSIP)

01/ 898 41 37

jarkice - mlade kokoši 
nes nice. Trenutno so na 
voljo rjave v začetku nes-
nosti. V juniju pa tudi gra-
haste, črne in marogaste. 
Vse pri nas vzrejene jar-
kice so zdrave in zaščite-
ne proti osmim boleznim. 
Nudimo tudi brezplačno 
dostavo v Litijo in po dogo-
voru na dom. 031 751 675. 
Kmetija Šraj, Poljčane. 

informacije
•  Članek za objavo v 

časopisu naj naj ne bo 
daljši od ene A4 strani. 
Vsebuje pa lahko 1 ali 2 
fotografiji.

•  Vsi članki za objavo 
morajo biti obvezno 
avtorsko podpisani!

•  Tekste za objavo ne 
preverjamo in ne 
lektoriramo.

Uredništvo Občana

MOTORISTIČNA SEZONA

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.

Ob začetku motoristične sezone, ki se je za-
čela spomladi, je asfaltna površina še vedno 
hladna in kot takšna ne omogoča optimalne 
oprijemljivosti pnevmatik. Prav tako pa je zima 
na voziščih lahko pustila posledice kot so udar-
ne jame. Motoristi se naj zavedajo, da njihove 
sposobnosti obvladovanja motornega kolesa 
najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz 
prejšnjih let, zato je priporočljivo, da se ustre-
zno pripravijo na motoristično sezono. 
Nekaj koristnih nasvetov:
•  Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmati-

kah in jih pri prvih kilometrih vožnje primer-
no ogrejte.

•  Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno 
motoristično čelado (priporočljivo je v sve-
tlih barvah). Pravilno si jo zapnite, prav tako 
pa je pomembno, da je vizir čist, saj omogo-
ča potrebno vidljivost.

•  Pri vožnji uporabljajte oblačila s ščitniki.
•  Ker je motorno kolo ozko, vas pri večji hi-

trosti drugi udeleženci v cestnem prometu 
hitro lahko spregledajo, zato naj bo vaša 
hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo 
drugi pravočasno opazili, vi pa njih.

•  Na motornem kolesu imejte vedno prižgane 
luči in nosite zaščitna oblačila s čim več od-
sevniki. Nosite tudi odsevni brezrokavnik.

•  V prvih minutah deževja hitrost in način vož-
nje še posebej prilagodite.

•  Če vaše motorno kolo nima zavornega siste-
ma ABS, na spolzkem vozišču ali v dežju ne 
zavirajte na talnih označbah.

•  Izogibajte se asfaltiranim površinam, na ka-
terih je razlito olje, posut pesek in podobno.

•  Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od 
ločilne črte na sredini vozišča.

•  V idealnih pogojih je reakcijski čas 0,6 do 
0,8 sekunde, v cestnem prometu v povpre-
čju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem 
vozniku pa že 2 sekundi ali več.

•  Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 
km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je seštevek 
reakcijske in zavorne pot.

•  Če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna 
zdravila ali ste utrujeni, ne vozite!

Glavni vzroki najtežjih prometnih nesreč moto-
ristov je prevelika hitrost, odvzem prednosti in 
vožnja motornega vozila pod vplivom alkohola.
vsem voznikom enoslednih motornih vozil 
svetujemo naj bodo predvsem izjemno pre-
vidni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo raz-
meram na cesti. prav tako svetujemo vozni-
kom drugih vozil, da naj vozijo previdno, pri 
čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste.
Vir: www.policija.si

ZAVARUJTE SE PRED VLOMI V STANOVANJSKE HIšE,  
STANOVANJA IN VOZILA

lastnikom stanovanj, stanovanjskih hiš in vozil!
Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna 
dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Poprosite znance, so-
sede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje, dnevno praznijo vaš 
poštni nabiralnik in podobno. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni (ne puščajte 
vidnih sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom 
in podobno, ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami). Lastnikom podjetij svetujemo, da 
med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti morebiten vlom. 

Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna 
ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, 
zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna 
prisotnost, alarmne naprave) lahko odvrne more-
bitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo ško-
do. Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne 
odpirajte vrat neznancem.
Pozornost je potrebno posvečati na tatvine iz 
stanovanjskih hiš, ki jih organizirane skupine sto-
rilcev izvršujejo na posebno predrzen način. Sto-
rilci se starejšim oškodovancem predstavljajo za 
delavce raznih služb (Telekom, Telemach) in jih 

zvabijo stran od hiše, s pretvezo, da bodo izvedli ogled območja za izkopavanja in postavitev ko-
munalnih, električnih ali telekomunikacijskih napeljav. V tem času sostorilci pregledajo hišo ter 
ukradejo vrednejše predmete - denar, nakit, orožje. 
Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih 
vrednih predmetov. svoja vozila primerno zavarujte.
občanom svetujemo, da v kolikor postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo polici-
jo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo.
 Danijel Stanojevič

pomočnik komandirja PP Litija



KGZ LITIJA z.o.o.

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

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-15.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-15.00

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

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

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

DOBRODOŠLI!

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

UGODNE CENE!

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

»TOP AKCIJA«

DOMAČICA 300 g
1,89 €

DASH KAPS 35/1
8,99 €

BIOKILL 500 ml
3,25 €

NAMAZ MILKA 350 g 
1,99 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

ZEMLJA BALKONIA 60 L
8,99 €

ČOK. MILKA 300 g
1,99 €

BREF WC 3-PAK 
3,49 €

BALIRNA FOLIJA 750 mm 
79,50 €

VEGETA 500 g
2,99 €

ARIEL MS 3 Kg
9,90 €

RUMENA PLOŠČA 10/1
3,59 €

V LAS SRCE SLOVENIJE PODPRTI šTIRJE 
EVROPSKI PROJEKTI IZ LITIJE

Na zadnji javni poziv 
za sredstva evrop-

skega kmetijskega sklada (eksrp) za razvoj 
podeželja, ki jih je razpisal las srce sloveni-
je v letu 2020, je prispelo 16 vlog. Po pregledu 
ocenjevalne komisije je prag za potrditev doseglo 
10 projektov, od tega tudi štirje projekti, ki bodo 
doprinesli k razvoju občine Litija: Okusi domač-
nosti, Medgeneracijsko središče Javorje, Točka 
za starejše ter Aromaterapija in zelišča za zdravje 
in vitalnost domačega okolja.
Rudnik Sitarjevec se zadnja leta po dolgem pre-
moru prebuja iz pozabe. Občina Litija namerava 
s projektom okusi domačnosti nadgraditi vse-
bine rudnika z degustacijsko-razstavnim pro - 
storom, ki bo temeljil na lokalni gastronomski 
ponudbi. Poseben poudarek bo na izdelkih, ki 
nosijo certifikat kakovosti Kolektivne tržne znam-
ke Srce Slovenije, ter lokalnih vinih in žganjih. S 
pomočjo projekta bo urejena tudi pot do rudnika, 
s čimer bo turistična točka postala dostopna tudi 
osebam z gibalnimi oviranostmi. S programskimi 
vsebinami bodo pridobili priložnost za sodelova-
nje pri razvoju vsebin lokalni podjetniki, kmetje in 
druga zainteresirana javnost. 

Projekt točka za starejše bo občanom litije 
prinesel nove storitve na področju pomo-
či starejšim. LAS Srce Slovenije bo kot vodil-
ni partner prenesel dobro prakso organizirane 
prostovoljne pomoči doma živečim starejšim 
iz Kamnika še v druge dele območja LAS Srce 
Slovenije. Potrebo po pomoči starejšim so prepo-
znali tudi v občini Litija, zato so se pridružili pro-
jektu. Partnerji v projektu bodo pridobili znanje 
in praktične izkušnje iz dobre prakse delovanja 
kamniškega Zavoda Oreli, ki kaže na to, da je za 
dobro organizacijo ključna koordinacijska pisar-

na, ki sprejema prošnje za pomoč od starejših in 
obenem hitro in učinkovito skoordinira pomoč s 
pomočjo lokalnih inštitucij in prostovoljcev. Pre-
ko projekta se mreža sodelujočih organizacij in 
prostovoljcev širi na širše območje LAS. Nove 
»točke za starejše« bodo začele delovati še v Liti-
ji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji. 
Na ekološki zeliščni kmetiji Hanuman so z željo 
po razširitvi svojih znanj in posledično tudi razši-
ritvi svoje ponudbe izdelkov in storitev poiskali 
somišljenike v lokalnem okolju in skupaj pripra-
vili projekt aromaterapija in zelišča za zdravje 
in vitalnost domačega okolja. Skupaj z zapo-
slenimi iz Doma Tisje in s člani društva Lojtra 
bodo partnerji v projektu izmenjali in pridobili 
nova znanja s področja gojenja in predelave ze-
lišč. Poseben poudarek  bo na aromaterapiji, iz 
katere bodo pridobili nacionalno poklicno kvali-
fikacijo. V nadaljevanju bodo znanje uporabili pri 
svojem delu z mladimi in starejšimi. Projekt je 
namenjen tudi postavitvi oz. preureditvi zelišč-
nih vrtov. V okviru projekta bodo izvedena različ-
na predavanja in delavnice na temo zeliščarstva 
in aromaterapije, organiziran pa bo tudi »vikend 
aromaterapije«. 
Po zaslugi vodilnega partnerja Kulturnega dru-
štva Javorje in partnerja Občine Šmartno pri Li-
tiji bo s projektom medgeneracijsko središče 
javorje prišlo do obnove stare šole in njene pre-
ureditve v medgeneracijsko središče s povezo-
valnimi družbenimi, kulturnimi in gospodarskimi 
vsebinami. V obnovljenih prostorih se bodo s 
pomočjo projektnega partnerja RISE Šmartno 
Litija z. b. o. Litija izvajali programi za zdravo in 
aktivno življenje vseh generacij, s poudarkom 
na skrbi za starejše in najbolj ranljive skupine 
prebivalcev. Aktivnosti na področju medgenera-
cijskega sodelovanja, kot so delavnice, predava-
nja, izobraževanja in druženje, bodo vključevale 
prenos znanja starejših na mlajše in obratno, 
ohranjale običaje in navade, omogočale sociali-
zacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in 
pripadnost vaškemu okolju. 
Preostali potrjeni projekti, ki so predstavljeni na 
www.las-srceslovenije.si, so usmerjeni k varova-
nju okolja in k vključevanju lokalnih prebivalcev 
v povezovalne družbene, kulturne, izobraževalne 
in gospodarske vsebine. V LAS Srce Slovenije si 
želimo, da bi razmere v državi dopuščale, da se  
projektne aktivnosti izvedejo na način, kot je bilo 
predvideno, da bi lahko čim več dogodkov izvedli 
v živo in da bi ljudje kmalu lahko normalno zaži-
veli.   Tina VATOVEC, LAS Srce Slovenije


