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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Voščim vam vesele božične praznike, polne 
miru in topline ter ponosno praznovanje 

Dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto nam spet daje priložnost za nove 
odločitve, nove ideje, za nove uspehe, za 

novo srečo. Naj bodo vaše odločitve modre, 
ideje ustvarjalne in sreča brezmejna. 

ŽUPAN OBČINE LITIJA
Franci Rokavec

s sodelavci in člani občinskega sveta

Foto: Damjan Janša 

Foto: Damjan Janša

več na 20. strani

prihaja nov večstanovanjski 
objekt MAISTROVA

Misli ob iztekajočem letu
zaključujemo že drugo leto zaznamovano z epidemijo. Bolezen COVID - 19 je zagotovo 
temeljito zarezala v naš vsakdanjik, še zlasti v bistvo medsebojnih odnosov in dru-
ženja. Tako na občini, kot v zavodih in društvih smo iskali in izbirali med različnimi 
možnosti povezovanja skupnosti. Vsem iskrena hvala za pomoč in sodelovanje, še zla-
sti zdravstvenim delavcem, mnogim prostovoljcem ter sodelavcem, ki so se izkazali s 
predanim delom v tem zahtevnem času. V mislih sem tudi z vami, ki ste izgubili svoje 
najdražje v bitki s covidom ali bili v izjemno oporo pri premagovanju, oziroma prestaja-
nju hujšega poteka bolezni. Prepričan sem, da nas mora ta preizkušnja še bolj povezati 
v vsakdanjem življenju, kajti le tako bomo uspeli v smeri enakopravnega sprejemanja 
vsakega posameznika, vsake občanke in občana občine Litija.
Kljub vsemu pa je bilo to leto izjemno uspešno pri razvoju naše občine. Skupaj smo izvajali 
več kot 100 različnih projektov, med njimi je zagotovo na prvem mestu gradnja nadomestnega 
vrtca Najdihojca, pa gradnja večnamenske kolesarske cestne povezave, številnih vodovodnih 
sistemov, asfaltiranje skupno kar 15 km cest. Pridobitev gradbenega dovoljenja za vzgojno 
izobraževalni objekt Hotič pomeni jasen namen občine, da prihodnje leto začne iz investici-
jo, prav tako kanalizacija Kresnice in Litija. Urejen športni park v Jevnici in priprava gradnje 
koloparka-PUMPTRACK-a v Litiji ter še vrsto drugih aktivnosti, ki so sestavni del letošnjega 
pregleda projektov.
Športniki so nas tudi letos razveselili z izjemnimi dosežki na svetovni ravni tako v borilnih 
športih, kot v plesu. Jaša Končar je postal svetovni prvak v street dance showu za mladince, 
Anja Gorta si je priplesala naslov svetovne prvakinje v konkurenci solo starejših mladink. Tone 
Vrhovec je veteranski svetovni prvak v brazilskem jiujitsu nad 60 let. Občudovali smo naše 
izjemne »Nikolajevce« na festivalu EUROPA CANTAT. 
Izredno smo bili počaščeni, ker je vlada RS začela svoj obisk v Zasavski regiji prav v na-
šem Medgeneracijskem središču Šmelc. Ob 30. letnici dneva državnosti smo, kot darilo naši 
domovini, odprli čudovit Park osamosvojitve na Valvazorjevem trgu in ob 40-letnici Geoss-a 
prisluhnili ubranim glasovom Slovenskega okteta. V Gabrovki smo prisostvovali predstavitvi 
vsebinsko izredno bogate kronike o Gabrovki z okolico, avtorja župnika Alojza Grebenca.
V mesecu avgustu smo v Oglarski deželi občudovali največjo kopo velikanko v Evropi. Go-
spodarstvu je šlo v tem letu dobro, čutimo rast, ki je posledica Programa za okrevanje. Pri-
čakujemo, da bo prehod občine Litija v Vzhodno kohezijsko regijo dajal tako gospodarstvu, 
podjetnikom, obrtnikom, kmetom in ostalim samostojnim poklicem še dodatne možnosti za 
nadaljnji razvoj. 
To je samo bežen presek minulega leta in njegovih utrinkov. Zagotovo je na tem mestu prava 
beseda HVALA, za vso vašo pomoč meni ali mojim sodelavcem. 
SREČNO!  Vaš župan Franci ROKAVEC 

DRAGE BRALKE IN BRALCI !
Naj bo novo leto 2022 leto strpnosti, 
pozitivnih misli, upanja, predvsem 
pa polno zdravja, sreče, ljubezni 
in medsebojnega razumevanja. 

Želimo vam lepe in mirne praznike. 
Srečno 2022!

Tiskarna ACO

SNEŽNA ODEJA NA SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI VABI
Smučišče obratuje preko tedna (pon.–
pet.) nočna smuka 17.00–21.00, ob 
vikendih (sob, ned.) pa dnevna smuka 
9.00–16.00 in nočna smuka sobota 
17.00–21.00. Organizirali bomo tudi 
smučarske tečaje, tekmovanja za dru-
štva in druge s smučanjem povezane 
dogodke. Spremljajte nas na FB profilu 
Smučišče Dole pri Litiji in na spletni 
strani: www.smucisce.dole.si. Informa-
cije o obratovanju smučišča in za smu-
čarske tečaje: mail: smucisce@dole.si, 
tel.:051 358 876.

(Več na 8. str.)
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PONOVNI POZIV ZA ODDAJO RAZVOJNIH POBUD ZA 
SPREMEMBO NAMEMBNOSTI PROSTORA V OPN LITIJA  

IN ZA DOPOLNITEV ŽE ODDANIH RAZVOJNIH POBUD

DOKONČANJE MODERNIZACIJE LC KUNŠTOV  
MLIN – KOBILJEK – SAVA 

Poleg proračunskih sredstev obči-
ne Litija je tudi Ministrstvo za oko-
lje in prostor zagotovilo sredstva 
za sofinanciranje obnove poškodo-
vane cestne infrastrukture v neur-
ju leta 2018. Občina Litija je že v 
letu 2019 pričela z deli na navedeni 
lokalni makadamski cesti, nadalje-
vala v letu 2020 in zaključila v le-
tošnji jeseni. Rekonstrukcija je bila 
izvedena v dolžini 3700 m in širini 
5 m, urejeno je bilo odvodnjavanje 
in podporna konstrukcija ob erodi-
ranih pobočjih pod cesto.

NOVI PROSTORI KNJIŽNICE VAČE
3. 12. 2021, na Ta veseli dan kulture, je svoja 
vrata  odprla nova Vaška knjižnica, ki je do sedaj 
domovala v prostorih POŠ Vače. Zaradi večjega 
vpisa predšolskih otrok, je bilo potrebno poiska-
ti nadomestne prostore knjižnice. Z veseljem 
vas pričakujejo v novih prostorih, nad trgovino 
KGZ Litija na Vačah, v 1. nadstropju.  V praznič-
nem decembru bodo novim članom podarili le-
tno članarino.

ODPIRALNI ČAS: 
Ponedeljek: 15.00 do 19.00
Sreda: 10.00 do 14.30 
Več informacij: https://www.knjiznica-litija.si/

IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2021
Tudi v letošnjem letu je pred vami pregled 
dokončanih nalog oziroma projektov, ki jih je 
izvajala občina Litija, posamezne krajevne sku-
pnosti, mestna skupnost Litija, javni zavodi, 
podjetja in družbe, društva ter posamezniki. 
Pregled jasno kaže na uspešno zaključene šte-
vilne projekte, pri katerih je bilo vključenih tudi 
veliko naših občank in občanov, predvsem pri 
prostovoljnem zbiranju sredstev in virov za iz-
vedbo projektov, ki predstavljajo pomembno 
dodano vrednost v posameznem okolju.

Mestna skupnost Litija
Zaključena izvedba 2. faze odpiranja rudnika SI-
tarjevec – Mine tour z ureditvijo spremljajoče 
infrastrukture,
Izdelava DGD dokumentacije in pridobitev grad-
benega dovoljenja za izgradnjo urgentnega dela 
NMP pri Zdravstvenem domu Litija,
Uspešno zaključen projekt Visit Litija,
Gradnja nadomestnega objekta vrtca Najdihojca,
Financiranje izgradnje nadstreška za novo gasil-
sko vozilo PGD Litija,
Sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila 
GVC 16/15 za PGD Litija,
Modernizacija dela Šmarske ceste ob Zdra-
vstvenem domu Litija,
Preplastitev dela G2 108 skozi Litijo pri športni 
dvorani in na Ljubljanski cesti ter R-cesti Dolenj-
skega odreda
Selitev Geodetske uprave na Ulico Mire Pregelj 
s pripravo dokumentacije za ureditev prehodov 
med etažami z upravno stavbo na Jerebovi in 
pripravo celovite obnove dvigala,
Gradnja večnamenske kolesarske povezave 
Podšentjur – Pogonik,
Asfaltiranje večnamenske kolesarske povezave 
Pogonik – Sp. Kresniški vrh,
Priprava dokumentacije za gradbeno dovoljenje 
širitve vodovoda Litija v naselju Podšentjur,
Začetek izvajanja projekta Ozeleniti Litijo,
Celovita ureditev parka osamosvojitve na Val-
vazorjevem trgu,
Pričetek projekta Kolesarska veriga na podeželju 
s postavitvijo postaje za e-kolesa na Jerebovi ulici,
Obnova otroškega igrišča na Maistrovi ulici,
Vodenje aktivnosti in priprava dokumentacije za 
izgradnjo koloparka (Pumptrack) na spodnji Ježi,
Oživitev tržnice Na Plac in izvajanje sejemske 
dejavnosti,
Obnova pritličnega dela »Predilniške vile« za bi-
valne stanovanjske enote,
Nadaljevanje urejanja ocvetličenja litijskega 
mostu in nadvoza ter celostnega urejanja me-
stnega središča,
Najem športne dvorane s strani Občine Litija in da-
janje v brezplačno uporabo klubom in društvom,
Izdelava DGD dokumentacije za 100 % pokritost 
mesta Litije s sistemom za čiščenje in odvajanja 
odpadnih vod,
Izgradnja javne razsvetljave v industrijski coni 
Zagorica,
Ureditev javne razsvetljave na Spodnji Sitarjev-
ški ulici,
Spreminjanje OPPN-ja za področje urejanje 
Spodnja Ježa,
Celovita komunalna opremljenost v delu zaselka 
Bobek.

Krajevna skupnost Dole
Asfaltiranje LC ceste Mala goba – Preska,
Priprava spodnjega ustroja JP Javorje in v nase-
lju Prelesje za asfaltiranje,
Pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod 
Dole – Gradišče,
Nadaljevanje urejanja krajevnega središča Dole,
Nadaljevanje obnove cerkve Marijinega vnebov-
zetja na Dolah,
Pridobitev zemljišč smučišča na Dolah in v kra-
jevnem središču,
Humanitarno ekološka akcija zbiranja sredstev 
za defibrilator za območje Jelenska reber,
Geodetska odmera javnih poti in lokalnih cest.

Krajevna skupnost Gabrovka
Izdelava DGD dokumentacije za vodovod Gobnik,
Asfaltna preplastitev odseka regionalne ceste v 
Moravčah in Tihaboj – Pečice,
Asfaltiranje JP Moravška gora,
Preplastitev LC ceste skozi naselje Brezovo,
Asfaltiranje dveh odsekov javnih poti v naselju 
Brezovo,
Urejanje krajevnega središča v Gabrovki,
Osvetlitev vaškega središča Gabrovke,
Sprejetje OPPN-ja za urejanje območja indu-
strijske cone v Gabrovki,
Izdelava OPPN-ja za obvoznico Gabrovka,
Humanitarna ekološka akcija zbiranja sredstev 
za defibrilator.

Krajevna skupnost Polšnik
Asfaltiranje JP ceste Pasjek – Seruč,
Asfaltiranje z adaptacijo JP Stranski vrh,
Asfaltiranje z adaptacijo JP ceste Borovak,
Izdelava PZI dokumentacije za sanacijo plazovi-
tega dela LC ceste proti Polšniku ,odcep Kleviše 
– Polšnik,
Gradnja vodovoda Mamolj 1. faza,
Izdelava DGD dokumentacije za izgradnjo 2. 
faze vodovoda Mamolj,
Gradnja optičnega omrežja na območju KS Polšnik,
Humanitarno ekološka akcija zbiranja denarnih 
sredstev za invalidsko vozilo.

Krajevna skupnost Spodnji Log
Izdelava IDZ dokumentacije, s študijo variant 
prometne ureditve varne pešpoti Sp. Log – 
Sava, z zavijalnim pasom na Savski most,
Sanacija igrišča v Spodnjem logu.

Krajevna skupnost Breg – Tenetiše
Izdelava DGD dokumentacije za priključitev na-
selij Breg in Tenetiše na CČN Litija,
Izdelava PZI dokumentacije za avtobusno posta-
jališče ob G2-108, s predvideno izvedbo spo-
mladi 2022.

Krajevna skupnost Vače
Izgradnja vodovoda Vače – Ržišče,
Asfaltiranje dela JP Klenik – Vovše,
Dokončanje modernizacije LC ceste Sava – Kun-
štov mlin,
Preplastitev dela turistične ceste RT 921 -  
Sp. Hotič – Vače,
Javno zasebno partnerstvo za asfaltiranje treh 
odsekov cest: južni del nove Vače, cesta pod va-
škim trgom, cesta v naselju Sp. Slivna,
Urejanje komunalne infrastrukture ob izgradnji 
stanovanjske soseske Sp.Vače,
Ureditev novega oddelka vrtca na Vačah,
Vzpostavitev Vaške knjižnice na vaškem trgu,
Humanitarno ekološka akcija zbiranja sredstev 
za defibrilator za naselje Ržišče.

Krajevna skupnost Sava
Rekonstrukcija LC Litija – Sava v naselju Smre-
karica,
Pričetek urejanja otroškega igrišča v naselju Sava,
Nakup zemljišča s strani PGD Sava za potrebe 
širitve gasilskega doma,
Prodaja Zadružnega doma na Savi za namen 
ureditve stanovanj in poslovnih prostorov,
Izdelava hidrološke-hidravlične študije za celovi-
to protipoplavno zaščito naselja Sava,
Humanitarno ekološka akcija zbiranja denarnih 
sredstev za invalidsko vozilo.

Krajevna skupnost Konjšica
Zamenjava svetil javne razsvetljave z LED sve-
tilkami,
Pričetek izvedbe sanacije brežin in galerije na 
regionalni cesti Litija – Zagorje.

Krajevna skupnost Hotič
Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
nadomestnega objekta nove šole in medgene-
racijskega središča v Hotiču in naročilo PZI do-
kumentacije,
Geodetska odmera lokalne ceste skozi naselje 
Zgornji Hotič,
Izdelava DPN načrta za obvoznico Zg. Hotič je v 
fazi zaključka,
sodelovanje pri optimizaciji projekta ureditve 
odcepa G2-108 v Spodnjem Hotiču,
Sanacija plazu na LC ceste pod naseljem Zapodje.

Krajevna skupnost Ribče
Sofinanciranje obnove igrišča z izvedbo oporne-
ga zidu pri kulturnem domu Ribče.

Krajevna skupnost Kresnice
Izdelava in vložitev DGD dokumentacije za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
nove čistilne naprave, kanalizacije in celovite 
ureditve komunalne infrastrukture v Kresnicah,
Odkup zemljišč za potrebe izvedbe projekta GJI 
Kresnice - pričetek,
Modernizacija dela ceste v Sp. Kresniškem vrhu 
LC povezava Litija-Kresnice,
Celovita obnova instalacij v POŠ Kresnice in v 
vrtcu Kresniška,
Nadaljevanje odmere ceste LC Kresniški vrh,
Humanitarno ekološka akcija zbiranja denarnih 
sredstev za terapije deklice z redko boleznijo.

Krajevna skupnost Jevnica
Zaključek in prevzem novega povezovalnega  
vodovoda Litija – Golišče,
Izgradnja novih športnih garderob na ŠRC Jevni-
ca in celovita obnova ŠRC Jevnica,
Preplastitev povezovalne LC ceste viseči most 
Senožeti- Jevnica – podvoz,
Izdelava PZI dokumentacije za rekonstrukciji JP 
Poljanski krog, 
Urejanje krajevnega središča v Jevnici s postavi-
tvijo simbola »Vevnice«,
Urejanje prostorov za dramsko sekcijo v Zadruž-
nem domu,
Humanitarno ekološka akcija zbiranja denarnih 
sredstev za terapije deklice z redko boleznijo.

OSTALI PROJEKTI:
-  Investicije za zagotavljanje širjenja odlagalne-

ga polja na regionalnem centru Ceroz,Unično
-  izvajanje prevoza za starejše s pomočjo široke 

mreže prostovoljcev,
-  sodelovanje v humanitarni akciji Manj svečk za 

manj grobov,
-  sodelovanje s cepilnim centrom pri vzpostavi-

tvi digitalnih potrdil za cepljenje,
-  sodelovanje pri projektih v okviru Zasavske regije,
-  nadaljnje aktivnosti pri spremembi občinskega 

prostorskega načrta,
-  izvajanje javnih prevozov in širjenje linije pre-

vozov Litija -Gabrovka – Breg – Sp. Log, Litija – 
Hotič – Vače-Slivna, Ljubljana – Ribče – Vernek,

-  sofinanciranje delovanja bankomatov Vače, 
Gabrovka, Kresnice,

-  nabava novega večnamenskega smetarskega 
vozila JP KSP Litija,

-  urejen sistem čiščenja greznic na območju 
občine in glede na urejenost kanalizacijskega 
sistema,

-  sofinanciranje programov na področju športa, 
kulture socialnega varstva, mladine, gasilstva 
in podeželja.

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, 
ustanovam, podjetjem, ki so sodelovali pri iz-
vedbi navedenih projektov. 

Vaš župan Franci ROKAVEC

Občina Litija je v času od 15.11.2018 
do 31.3.2019, javno pozvala vse zainteresirane 
občanke in občane ter druge lastnike nepremičnin 
na območju občine, k zbiranju razvojnih pobud. V 
tem obdobju smo zbrali cca. 800 razvojnih pobud. 
Občina Litija, je v tem času pred formalnim začet-
kom postopka, digitalizirala vse zbrane razvojne 
pobude, izvedla je postopek izbora izvajalca in 
podpisala pogodbo z izvajalcem za izvedbo jav-
nega naročila izdelave SD OPN 2, ter izvedla tudi 
postopek izbora izvajalca in podpisala pogodbo z 
izvajalcem za pripravo in izdelavo obvezne stro-
kovne podlage za usmerjanje poselitve in dolo-
čitev ureditvenih območij naselij v občini Litija, 
katere izdelava je zakonsko obvezna v postopku 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorske-
ga akta.
Ker je časovno obdobje odkar je Občina Litija 
formalno zaključila obdobje zbiranje razvoj-
nih pobud pred samim začetkom postopka s 
sprejetjem izhodišč in sklepom o pričetku po-
stopka SD OPN 2, že precej oddaljeno, želimo 
ponovno preveriti ali so prejete pobude še 
vsebinsko aktualne oz. pravilno zapisane in 
za kratko časovno omejeno obdobje ponov-
no odpreti obdobje za dopolnitev že oddanih 
pobud in oddajo tudi novih razvojnih pobud. 
V primeru, da želite oddati dopolnitev že 
oddane razvojne pobude Vas prosimo, da 
oddate dopolnitev v pisni oz. fizični obliki, 
na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani 
Občine Litija, v obdobju od 15.12.2021 do 

31.1.2022. Dopolnitev lahko oddate osebno, 
po pošti, ali po elektronski pošti na elektron-
ski naslov: obcina.litija@litija.si.
V primeru, da pa želite oddati novo razvojno 
pobudo za spremembo planske namenske 
rabe pa Vas prosimo, da izpolnite predpisa-
ni obrazec, ki je objavljen na spletni strani 
občine Litija in ga oddate v pisni oz. fizični 
obliki, v obdobju od 15.12.2021 do 31.1.2022. 
Izpolnjeni obrazec lahko oddate osebno, po 
pošti, ali po elektronski pošti na elektronski 
naslov: obcina.litija@litija.si. 
Vse zbrane pobude se bodo preučile v začetni fazi 
postopka SD OPN Litija pri pripravi in oblikovanju 
izhodišč za SD OPN Litija. Pri pripravi osnutka SD 
OPN Litija bodo upoštevane le pobude in predlo-
gi, ki so skladni s cilji in usmeritvami, sprejetimi v 
strateškem delu OPN Litija in ki izpolnjujejo pogo-
je glede upoštevanja varstvenih in varovanih ome-
jitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih 
meril, koncepta načrtovanja poselitve občine in 
možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Osnu-
tek SD OPN Litija se bo kasneje v postopku javno 
razgrnil, z namenom seznanitve javnosti in takrat 
ne bo več možnosti ponovnega podajanja po-
bud in predlogov.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete 
osebno, po telefonu ali po elektronski pošti na 
uslužbenki občinske uprave Občine Litija, Nirma-
lo Krofl, pisarna št. 55, telefon 01 8963 461, nir-
mala.krofl@litija.si ali Kati Zidar, pisarna št. 57, 
telefon 01 8963 436, kati.zidar@litija.si.

OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM ZA PLAČILO NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LITIJA

Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z 62. členom Zakona 
o stavbnih zemljiščih in na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Litija (Uradni list RS, št. 82/2018 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposredni uporabnik zemljišča oz. 
stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. po-
slovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti Občinski upravi občine Litija, nasta-
nek obveznosti plačila nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Te spremembe so vse spremembe, ki nastanejo zaradi npr. prodaje ali nakupa nepremičnine, 
dedovanja po pokojni osebi, delitve premoženja, oddaje nepremičnine v najem (stanovanja ali 
poslovne površine)
Občinska uprava občine Litija zato naproša vse zavezance za odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča, da vse nastale spremembe sporočijo na Občino Litija že med 
letom. 

OPROSTITVE: 
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA ENOLETNO OPROSTITEV:

Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti  
najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri občinski upravi. 

Vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (odločba centra za socialno delo o prejemanju 
denarno socialne pomoči/varstvenega dodatka, dokazilo o upravičenosti do subvencionirane 
najemnine). 

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PETLETNO OPROSTITEV:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objektov seznanja tudi z možnostjo, da 
ob vselitvi v novozgrajeni objekt, na Občini Litija vložijo zahtevek za petletno oprostitev plačila 
nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča, v skladu z 59. členom Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – 
ZSZ in 101/13 – ZDavNepr).
Do petletne oprostitve si zavezanci upravičeni, če je bil za novozgrajeni objekt plačan ko-
munali prispevek in če je zavezanec že vseljen v objekt oziroma ima na objektu že urejeno 
in prijavljeno stalno bivališče.
Vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko 
dobite na Občini Litija, soba 57, pri uslužbenki Kati Zidar ali na telefonu: 01-8963-436, oz. na 
elektronskem naslovu kati.zidar@litija.si.
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ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI
V prvi obravnavi smo potrdili zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga čakamo že dolgih 
20 let. V tem času je bilo pripravljenih sedem različic zakona, vendar se je vedno 
zataknilo pri financiranju. Obenem se je vsebina ves čas selila med ministrstvom za 
zdravje in ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s čimer 
se je še dodatno oddaljevalo sprejem zakona. Pod levimi vladami se je zapravilo na 
milijone evrov za analize in študije o omenjeni vsebini ter za pilotne projekte, ki več 
kot očitno niso dosegli namena. 

Vesel sem, da nam je po vseh teh letih končno uspelo premakniti stvari, saj zakon ureja tudi status družin-
skih pomočnikov, na kar opozarjamo že dolgo.
Čudi pa me, da takšnim dobrim rešitvam nasprotuje konfederacija sindikatov javnega sektorja.

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Ob kar nekaj novih rešitvah v dobro gospodarstva, delodajalcev, zaposlovanja, prakse dijakov in študentov 
in pred vsem športa, je pomembna in težko pričakovana novost splošne olajšave in olajšava za donacije 
za šport. Zvišuje se splošna olajšava iz 0,3% na 1% obdavčenega prihodka, dodatna olajšava v višini 0,2% se 
širi z donacijami za športne namene in
uvaja se olajšava v višini 3,8% obdavčenega prihodka za vlaganja v vrhunski šport. Zvišuje se olajšava za 
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju do višine 80% povprečne mesečne plače zapo-
slenih v RS (prej 20%). 

ZAKON O DOHODNINI
Še bolj nerazumljivo pa je, da tako opozicija kot nekateri sindikati ne podpirajo zakona o dohodnini. Ta 
namreč med drugim prinaša višje neto plače in možnost večjega nagrajevanja delavcev, kar vodi v večjo 
motivacijo in višjo produktivnost. To pa se posledično rezultira v večji kupni moči, svobodi izbire, višji gos-

podarski rasti ter razvoju in napredku Slovenije. Najpomembnejša 
sprememba je zagotovo ta, da se predvideva postopni dvig sploš-
ne olajšane s 3500 eur na 7500 eur do leta 2025, kar pomeni, 
da se je država odpovedala določenemu delu dohodnine, ki jo vsak 
zaposleni v Sloveniji plačuje in bodo ta sredstva ostala posamez-
niku. Poenostavljeno, zaradi tega bo imel višjo plačo. Tak ukrep je 
pomemben, saj mladi, zaradi nizkih in preobremenjenih plač, od-
hajajo v tujino, kjer imajo boljše pogoje. S tem bi se tudi doseglo, 
da se dohodki posameznikov, ki so nujno potrebni za življenje, ne 
bi obdavčevali. Tu gre dejansko za moralno in etično vprašanje, ali 
država obdavčuje dohodke, ki so po strokovnih mednarodnih pri-
merjavah tisti dohodki, ki pomenijo, da so nujni, da nekdo preživi.
Novela predvideva tudi znižanje dohodninske stopnje pri odda-
janju nepremičnin v najem iz sedaj veljavne 27,5 % na 15 
%. Šarčeva vlada je to povišala, s tem pa povzročila, da še manj 
lastnikov oddaja stanovanja. Tako imamo veliko praznih stanovanje, 
medtem pa gradimo nove in nove, ki so predragi za mlade in mlade 
družine, ki jih najbolj potrebujejo. Z nižjim davkom na oddajanje 
nepremičnin se preprečuje oddajanje na črno. Računamo tudi, 
da bo nižji davek vplival na višino najemnine. To ne bo rešilo trga 
nepremičnin, a pomembni so tudi naslednji koraki, ko bi pomagali 
lastnikom, da se odločijo za oddajo svojih nepremičnin in jim 
pomagali z nasveti, kako to počnejo legalno.
Novela predvideva tudi seniorsko olajšavo, kar pomeni znižanje 
davčne osnove v višini 1500 eur za starejše od 70 let.
Spet smo popravili kar nekaj krivic, ki so jih povzročile prejšnje 

vlade: invalidom, študentom invalidom, upokojencem, tudi tistim, ki so plačevali prispevke za dokup delovne 
dobe, pa do poprave krivic lastnikov izbrisanih podjetij. Kar nekaj dodatnih milijonov evrov dobi občina 
iz naslova višjih povprečnin, za infrastrukturne projekte in investicije, za nov vrtec, ceste, urejanje plazov, 
odpravo posledic neurij, itd. Več o tem in mnogih novih uporabnih zakonov v prihodnji številki.
Vsem želim veliko zdravja. Spoštujmo sami sebe in svoje domače ter vse druge in storimo vse, da ne prena-
šamo okužb. Ob tem se zahvaljujem vsem, ki dosledno spoštujejo ukrepe in zdravstvenemu ter medicinske-
mu osebju. Želim vam lepe praznike in srečno v letu 2022! Poslanec Boris DOBLEKAR

POMENLJIVI IN ISKRENI ZGODBI DVEH NAŠIH OBČANOV, KI STA PREBOLELA COVID

Klemen Lipovšek, dr.med., spec., 
vodja NMP Litija, vodja COVID  
protokola. Vir: Facebook

Pandemija Covida-19 nam je v veliki meri odvzela vse tisto, 
kar nam je najljubše - toplino rok, prijazen nasmeh, hiter 
objem ter brezskrbna druženja z družino in prijatelji. V teh 

prazničnih dneh se je to-
liko težje odreči stiku in 
dotiku. V želji in hkrati 
apelu, da bi čimveč naših 
občank in občanov spre-
jelo odločitev za cepljen-
je, pri čemer bodo naj-
bolj zaščitili sebe pred 
tveganjem za težji potek 
okužbe in hkrati zaščitili 
tudi svojo okolico, smo 
naprosili vodjo NMP Li-
tija, g. Klemna Lipovška, 
dr.med,spec, da podeli 
svoje bogate izkušnje s 
COVID situacijo z bralci 
časopisa Občan.
V poplavi nasprotujočih in-
formacij in misli, da COVID 
ni nič posebnega ter ob laž-
nem občutku varnosti, če 

ga ne srečamo iz oči v oči, na županovo pobudo predstavljam 
zgodbi naših občanov. 

JANEZ FORTE, 66 LET
G. Janez Forte iz Ponovič je star 66 let. Ima nekaj kroničnih 
zdravstvenih težav. Oktobra lansko leto je izgubil okus in vonj. 
Ob tem se je počutil dobro. Vedel je, da ima Covid, saj ga je 
prebolevala tudi žena. Kje ga je dobila, ne vedo. Ko je dežurni 
zdravnik čez nekaj dni prišel pregledati prav njo, je prosil, če bi 
tudi njega. Pregled ni pokazal nič posebnega, saturacijo je imel 
96%.1 Zvečer se je počutil malo slabše, ni mu pasal hrup, šel je 
v spalnico. Ko se je ulegel, ga je pričelo dušiti. Takoj je poklical 
NMP Litija. Ekipa je ugotavljala obojestransko pljučnico in sa-
turacijo le 83%. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico ob podporni 
terapiji s kisikom. Pregledan je bil na infekcijski kliniki, od koder 
je bil premeščen na ortopedsko kliniko, kjer se je zdravil 6 dni z 
usmerjeno, moderno terapijo. Izognil se je zdravljenju z respira-
torjem in intenzivni terapiji. 
Pove: »Še sedaj težko verjamem, da se mi je stanje zelo 
poslabšalo tako hitro. Praktično v nekaj urah. Izredno sem 
hvaležen, da se je ekipa takoj odzvala. Prepričan sem, da me ne 
bi več bilo, če ne bi ukrepali tako hitro. Ležati v postelji in ne 
vedeti, kako se bo bolezen obrnila je najtežje. Ko ti predstojnica 
infekcijske klinike reče, da se slišiva jutri in bomo videli če bo 
potreben respirator. Najtežji trenutek je bil drugo noč, ko je umrl 
človek v sobi ob meni in so ga sredi noči zaprli v črno vrečo. V 
času moje hospitalizacije je en človek umrl, dva pa sta šla na 
respirator. Te negotovosti ne priporočam nikomur. Posledice 
čutim še danes. Še se pojavljajo trenutki, ko sem brez vonja in 
okusa. Še kar sem hitro zadihan in ne pridem v pravo kondicijo. 
Ljudem želim povedati, da verjamem samo stroki. Ne Facebook 

zdravnikom. Če ne verjameš dr. Tomažiču, Trampužu, komu pa 
boš? Tistim, ki pravijo, da je bolezen rahla gripa? Prebolel sem 
jih že mnogo, a pri nobeni končal v bolnici. Ne delajte se norca iz 
bolezni, še manj pa iz cepljenja. Seveda sem sedaj polno cepljen. 
Želel bi izpostaviti ekipo NMP Litija, dr. Plaskanovo, reševalca Sil-
vota in tehnika Denisa. Upam, da bo urgenca v Litiji ostala vsaj na 
takem nivoju, če se ne še izboljšala. Zame je bilo ključno, da so 
tako hitro ukrepali, saj bi se sicer končalo s katastrofo.«

MARJAN GODEC, 58 LET
G. Marjan Godec iz Golišč je star 58 let. Pred Covidom je imel 
blažjo sladkorno bolezen. Lani decembra je bil doma na do-
pustu, ko je pričel malo kašljati in imel blago povišano telesno 
temperaturo. Nič hujšega. Ne ve, kje se je okužil. Postajal je 
vedno bolj utrujen in brezvoljen. Po približno 14 dneh, v tednu 
pred novim letom, je bil brez apetita in hudo driskal. Na prvem 
testu je bil negativen, čez 3 dni pa pozitiven. Slabo počutje se 
je stopnjevalo do te mere, da ga niso več držale noge in je pri-
čel izgubljati zavest. Prosil je brata, da ga odpelje v zdravstveni 
dom, kjer so ga čakali reševalci. Hitro so ga slekli, dobil je več 
injekcij in kisik, prestavili so ga v reševalno vozilo, kjer je zaspal. 
Zbudil se je čez tri mesece, februarja, na Ptuju. Potoval je pre-
ko UKC Ljubljana, v bolnišnico Petra Držaja in naprej na Ptuj v 
intenzivno enoto. Tam je ostal do aprila, ko je šel še za tri tedne 
na okrevanje v rehabilitacijski inštitut Soča v Ljubljani.

Pripoveduje: »Mislim, da imaš 50 
odstotkov možnosti da to preži-
viš. Dokler si v umetni komi, se ne 
zavedaš ničesar. Ko se zbudiš, se 
kalvarija šele začne. Si brez glasu, 
imel sem neznosne bolečine. Hra-
nili so me kot dojenčka in previjali 
plenico. Nisem mogel niti roke 
do ust dvigniti. Na rami sem imel 
veliko preležanino, prestavljali so 
me iz boka na bok. Rano je še po 
prihodu domov trikrat tedensko 
previjala patronažna sestra. V bol-
nici je bilo zelo težko. Že ob Co-
vidu sem imel pljučno embolijo2, 
pa več okužb, veliko antibiotikov. 

Izgubil sem 30 kg, noge niso delovale. 2-3 mesece so potrebovali 
fizioterapevti, da so me postavili na noge. Na dan sem naredil 
po 5 korakov. Do ozdravitve me je pripeljala samo lastna volja 
in vztrajnost. Telovadil sem več, kot so mi zapovedali, v začetku 
samo z elastiko v postelji, da sem počasi prišel do posedanja. 
Trajalo je zelo dolgo. Počutje je sedaj mnogo boljše. Nišem še v 
čisto pravi kondiciji a nimam posledic na pljučih ali srcu. Glede 
cepljenja pa tako. Nikomur ne moreš vsiljevati, poznam več ne-
cepljenih v moji okolici. Vsak ravna po svoji vesti. Za nejeverne 
Tomaže imam svojo zgodbo. Ta pove vse. Sam sem absolutno 
polno cepljen, saj ne želim nikoli več kaj podobnega preživeti. Še 
manj pa moji bližnji, ki so morali slišati, naj se pripravijo na vse. 
Veliko je dvoumnih informacij, a popolnoma zaupam stroki. Več 
kot to. Neskončno sem hvaležen vsem zdravstvenim delavcem. 

Rešili so mi življenje, sedaj pa jim nebi zaupal glede cepljenja?! 
Tudi ne poznam nikogar z resnimi zapleti po cepljenju. Kvazi  
stroka me ne prepriča.«
Koga si bo COVID izbral za težek potek bolezni žal ne vemo. 
Vemo pa, da ima polno cepljen človek osemkrat manj možnosti, 
da se bo okužil (trenutno aktualno Delta varianto) in več kot 90 
odstotkov manj možnosti za težek potek bolezni, kot opisano. 
Zelo so mi všeč besede g. Godca. Vsak ravna po svoji vesti. A se 
ne odloča le zase. Za svojce, sosede in celo družbo. 
Iskrena hvala pogumnima gospodoma, ki sta s polno privolitvijo 
razkrila pogled v svojo intimo in soočanje z Covidom. In iskreno 
sožalje ob vseh zgodbah, ki jih vidimo, živimo z vami, a nimajo 
tako srečnega konca.  Klemen LIPOVŠEK, dr.med., spec., 

vodja NMP Litija, vodja COVID protokola  
(klemen.lipovsek@zd-litija.si)

1  Saturacija pomeni nasičenost kisika v krvi in je pri zdravi osebi nad 94%, pod 
70% akutno ogroža življenje.  

2 Krvni strdki v pljučih, življenje ogrožujoča bolezen.

Marjan Godec. Vir: osebni arhiv.
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PLANINSKI KROŽEK NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA,  
PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Ker lepemu vremenu kar ni bilo konca, so se s planinskim krožkom na Podružnici 
s prilagojenim programom ponovno podali v hrib. Tokrat so se odločili za nekoliko 
krajšo pot na Bogenšperk, saj je bil odhod izpred šole po pouku, torej v popol-
danskih urah. V tem času leta, ko so dnevi krajši, bi jih kaj hitro lahko ujela tema. 
Že poznana pot do vrha je bila za njih mali zalogaj. Številčna zasedba učencev v 

spremstvu Renate Dimnik in Polone Baš Jere je odmevala po gozdu, saj je bilo vzdušje pozitivno 
in pevsko razpoloženo. 
Že med potjo so se dogovorili, da bo naslednji pohod na Libergo. Prvo soboto po jesenskih po-
čitnicah so se kljub nekoliko slabši vremenski napovedi odpravili po sledeh tradicionalne poti od 
Litije do Čateža. Učenci so zavzeto sledili označbam na drevesih. Jesen jim je namenile čudovite 
barve in odejo šelestečega listja pod nogami. Med oblaki jih je celo obsijalo sonce. Na Libergi so 
se pogreli s toplim čajem in okrepčali z malico, ob tem pa je že nastajal plan za naslednji pohod. 
Vrnili so se v popoldanskih urah in čeprav z že nekoliko težkimi nogami, so bili sklepčni, da smo 
skupaj preživeli zares lep dan. Polona BAŠ Jere

Tehnični dnevi na Podružnici s prilagojenim programom
V zadnjem tednu novembru so imeli učenci na 
podružnici tehnične dni. Ustvarjali so v okviru 
svojih razredov, saj jim mehurčki niso dopušča-
li mešanja skupin, kot so bili vajeni v prejšnjih 
letih. Učenci so izdelovali voščilnice, božično 
novoletne okraske, uporabne izdelke iz lesa, ter 
adventne venčke in novoletne aranžmaje. Nasta-
lo je veliko lepih izdelkov, ki jih si lahko ogledate 
23. in 24. decembra na tržnici. Tam si izdelke 
lahko izberete in z donacijo v šolski sklad omo-
gočite otrokom iz socialno ogroženih družin leto-
vanje v šoli v naravi. Vabljeni!

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

UČITELJSKI ŽENSKI PEVSKI ZBOR LITUS – NAŠIH 25 LET
Kdor poje slabo ne misli. Čeprav so mislile še tako dobro, koncerta ob 25 - letnici 
delovanja pevskega zbora LITUS niso mogle pripraviti zaradi razmer, ki so poveza-
ne s Covid 19.
Začele so torej 1996; veliko učiteljic na šoli, večina z dobrim posluhom pa je bilo 
vseeno premalo, zato se je pridružilo še nekaj zunanjih pevk. Več kot 20 pevk ni 

bilo nikoli.
V 25. letih so imele 5 pevovodij. Ledino je orala učiteljica glasb Selma Gradišek. Ko je odšla 
poučevat na drugo šolo, jo je nadomestila odlična pevka in učiteljica Sandra Rihter. Po nekaj 
letih, ko je odšla k zboru sv. Nikolaja, 
pa jo je nadomestil Igor Beuermann 
iz Zagorja. Po njegovem odhodu na 
Portugalsko pa sta zbor spet prevzeli 
učiteljici glasbene umetnosti z Osnov-
ne šole Litija, najprej Nastja Grad, po 
njenem odhodu pa Neja Debeljak, ki 
zbor vodi še danes.
V teh 25. letih so imele 138 nastopov v 
naši občini in zunaj nje. Pele so na šol-
skih prireditvah, na treh mednarodnih 
srečanjih učiteljskih pevskih zborov, 
na območnih revijah, na prireditvah v 
litijski knjižnici, na Občini, v obeh do-
movih za starejše občane. Pripravile so tudi 14 samostojnih koncertov, naš zadnji nastop pa je bil 
v januarju 2020; kmalu za tem pa nas je ustavila pandemija. V teh letih so izvedle tudi nekaj pev-
skih vikendov, največkrat nekje ob morju. Od nastanka zbora nas vztraja le še 6 pevk. Nekatere 
so prenehale peti, nadomestile so jih nove. Potrebovale bi nove, mlade glasove, saj je že več kot 
polovica upokojenk. Upamo na boljše čase, da bo naš zbor še naprej deloval in bogatil kulturno 
življenje na šoli Litija in širše. Pesem nas namreč druži, povezuje in razveseljuje.
 Marjana BERLOŽNIK

RAZLIČNOST JE ZAKON! OBISK IZ DRUŠTVA PARAPLEGIKOV 
LJUBLJANSKE POKRAJINE

V petek, 19. 11.2021, so v okviru tehniškega dneva sedmošolce obiskali člani Društva paraple-
gikov ljubljanske pokrajine, ki v okviru projekta »Različnost je zakon!« osveščajo mlade in jih 
opozarjajo na nevarnosti, ki prežijo nanje v prometu in drugje.

Predsednica društva, gospa Mirjam 
Kanalec, je za učence pripravila za-
nimivo predavanje, v katerem sta 
skupaj z gospodom Jožetom razlo-
žila, kako sploh pride do poškodbe 
hrbtenjače, kakšna je razlika med 
paraplegiki in tetraplegiki, iskala 
sta vzroke poškodb ter opozarjala 
na nevarnosti v prometu in prosto-
časnih dejavnosti ter poudarjala 
pomen zaščite (kolesarske čelade, 
pozornost na ostale udeležence v 
prometu, paziti na skoku na glavo v 

vodo…). Predavanje sta popestrila z osebnimi izpovedmi. Razbijali smo stereotipe o invalidnosti 
in tabuje, povezane s to temo. Učenci so spoznali, da se življenje z nesrečo, ki človeka prikuje na 
invalidski voziček, ne ustavi. Nasprotno, nekateri zaživijo še bolj polno življenje. 
Učenci so se preizkusili v igranju košarke na posebnih invalidskih vozičkih (ste vedeli, da so 
koši postavljeni na isto višino kot pri igranju »zdravih« košarkarjev?); igrali so namizni tenis z 
nasprotniki na vozičkih (kaj bi rekli, kdo je zmagal?), z invalidskimi vozički pa so se preizkusili 
tudi z vožnjo po poligonu. Učenci so odšli domov polni vtisov. Razmišljali so o tem, kako hitro se 
lahko zgodi nesreča, ki ti za vedno spremeni življenje ter kako zelo je pomembno, da v prometu 
in ostalih dejavnostih poskrbiš za svojo varnost. Na koncu smo vsi skupaj ugotovili, da največje 
ovire, ki jih moramo premagati, niso fizične narave, pač pa tiste v naših glavah. Ko nam to uspe, 
je vse mogoče.  Milica BUČAR

ZADNJE NOVICE Z ATLANTIKA VODIJO  
V NOVE ZGODBE PO EVROPI
S temi pomenljivimi besedami smo naslovili zadnjo 
mobilnost v okviru Erasmus plus Ka 2 HEArt projek-
ta, ki smo ga zadnje tri leta izvajali šest šol po Evropi. 
Poleg mobilnosti v vsako državo smo v tem času iz-

vedli tudi veliko število nalog in dogodkov, naštetih je samo nekaj: postavitev 
šolskih vrtov, časopisi Green Guide, obiski lokalnih tržnic, festival pozabljenih 
otroških zunanjih iger, knjižica receptov Healthy snacks – Healthy kids, razstave 
izdelkov, natečaji, … Posebej pa je zagotovo treba izpostaviti dvoje dejavnosti. Bodoči oblikovalci 
na delu je bila izvedena v obliki interesne dejavnosti, ki je medse pritegnila ne le učence in uči-
telje, temveč tudi starše in ožjo lokalno skupnost in se je zaključila z nepozabno modno revijo. 
Posebne omembe vreden je seveda še priročnik ABC of Ecology, ki ga je tekstovno in likovno 
pripravila kolegica Vesna Kosmač, s projektnimi partnerji pa smo ga v času mobilnosti pri nas 
nadgradili z večjezičnim slovarjem.
Nemogoče je v kratkem sestavku predstaviti vse pozitivne stvari, ki jih je projekt prinesel, zatorej 
le nekaj ključnih besed: nova znanja, prijateljstva, kompetence, nepozabne spomine, želje po 
vedno novih izzivih. Namesto zaključka pa si še enkrat preberite naslov tega članka!

BULLYING IS NEVER OK
V okviru Erasmus plus KA 2 projekta Reading for Life, v katerega nas 
je vključenih pet evropskih šol, smo učitelj, knjižničarka in pet učenk 
24. 10. odpotovali na mobilnost v Barcelono. Začetek poti je bil stre-
sen in na tem mestu se še enkrat iskreno zahvaljujemo staršem za 
njihov odziv. Preostanek mobilnosti je tekel kot po maslu. 

Rdeča nit tokratne mobilnosti je bilo spletno nasilje oziroma strategije proti le temu, podlaga za 
delo pa knjiga Spletna punca. Spoznavne aktivnosti, različne tematske delavnice, predavanja, 
ogledi, popoldanske aktivnosti v krogu družin gostiteljic. In na koncu slovo, ki vedno pride pre-
hitro in je vedno orošeno s solzami. Prijateljstva, ki se spletejo v kratkem tednu, živijo naprej. 
Projektna skupina OŠ Litija pa se je začela intenzivno pripravljati na mobilnost pri nas, ki jo 
bomo, če bodo razmere dopuščale, v živo izvedli prvi teden februarja. Če covid situacija tega ne 
bo dopuščala, se bomo z mobilnostjo preselili v virtualni svet. 

OSNOVNA ŠOLA LITIJA PREJELA ZLATI KABEL 2021
Projekt A journey through the water je bil izveden v okviru interesne dejavnosti knjižničarski 
krožek. Najprej si je prislužil Nacionalni znak kvalitete, ki mu je sledil še Evropski znak kvalitete. 
Kot češnja na tortici – oziroma še veliko bolj – pa nas je razveselila novica, da je bil nagrajen še z 
Zlatim kablom, nagrado, ki je priznanje slovenskim šolam in učite-
ljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sode-
lovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.
Namen projekta je bilo spoznavanje in obravnavanje najrazličnejših 
vidikov vode (besedno, likovno, kemično, literarno) ter s tem dvigovanje zavesti o okoljski proble-
matiki in o pomenu ohranjanja naravnih virov. 
Poleg tega je sodelovanje pripomoglo k strateškemu razvijanju kompetenc učencev (digitalnih, 
medkulturnih). Projekt je združil veliko število učiteljev in učencev po vsej Evropi, ki so ubrano so-
delovali v mednarodno mešanih skupinah. Tekom projektnega sodelovanja je med drugim nastala 
likovna razstava, več e-knjig, interaktiven zemljevid. Ustrezna tehnologija nam je celo omogočila, 
da smo se virtualno pridružili italijanskemu potapljaču pri potopu v jezeru. Pomembna tema je 

bila tudi varna raba interneta. Prepoznavnost vrednosti tega projekta nas je zelo razveselila in 
nas še utrdila v prepričanju, da so eTwinning projekti vredni truda, vloženega vanje, ker bogatijo 
znanje, izvirnost, kompetence, prijateljstva, kreativnost in prinašajo vedno nove izzive.
Prispevke pripravila Nevenka Mandelj, šolska knjižničarka

UČENKE OŠ LITIJA PODROČNE PRVAKINJE  
V ODBOJKI

Po drugem mestu na področnem tekmovanju v rokometu so 
dekleta OŠ Litija 30. 11. 2021 postale področne prvakinje v od-
bojki. Na tekmovanju je sodelovalo pet ekip iz zasavske regije: 
OŠ Šmartno, OŠ Tončke Čeč Trbovlje, OŠ Trbovlje, OŠ Gradec 
in OŠ Litija. Na tekmovanju so učenke prikazale dobro igro in 
premagale vse nasprotnice. Brez poraza so osvojile 1. mesto in 
se uvrstile na državno tekmovanje.
Za OŠ Litija so igrale: Tjaša Burja, Nataša Branković, Liana Vu-
ković, Ajla Mehulić, Maja Zenković, Tia Virant, Katarina Lapor-
nik, Anja Bregar in Dajana Popović.
Čestitamo!

OŠ GABROVKA - DOLE

Šolski parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST
Šolski parlament OŠ Gabrovka 
- Dole je potekal v sredo, 8. de-
cembra, na Dolah. Udeležili so 
se ga učenci od 4. do 9. razreda. 
Razmišljali so o temi Moja po-
klicna prihodnost.

Po uvodnem delu so se učenci razdelili v 
štiri skupine. V prvi so se pogovarjali o po-
teh do poklica, v drugi o delu v prihodnosti, 
tretja skupina je razmišljala, kakšna bo šola 
v prihodnosti, četrta pa o prednostih in sla-
bostih dela doma in v tujini. 
Na koncu so zbrali še predstavnike za ob-
činski parlament, in sicer po dva predstav-
nika iz Gabrovke in dva z Dol. Iz Gabrovke 
se ga bosta udeležili Loti Zupančič in Manca Sadar Bevc, z Dol pa Neža Brinovec in Pija Ramovš.

Loti Zupančič, 9. razred

JESENSKI LISTI
»Zakaj listi padajo z dreves?« so se spraševali otroci, ko so opazovali poplesavanje 
listov v vetru. Pri ugotavljanju zakaj drevo odvrže liste so bili zelo domiselni. Pove-
dali so: zato, da bo padal sneg, da bodo poleti novi zrasli, ker je mrzlo, zato, ker se 
zima bliža, zato, ker pada dež.
Vprašali so starše in povedali: drevesa liste odvržejo, da prihranijo energijo in se 
zavarujejo, da listi pozimi ne bi pomrznili in se polomili; drevo odvrže svoje liste in 

voda ostane v koreninah, če ne se naredi led in popokajo celice in drevo umre.
Še vedno pa nas je razjedalo vprašanje, ko smo opazovali jesenska drevesa v prelepih barvah. 
»Zakaj v jeseni listi spremenijo barvo?« so se spraševali in opazovali jesenske liste, ki so padali 
z dreves. 
Otroci so povedali, da zato, ker: sonce barva liste, sami 
se pobarvajo, je v oblakih dež, pa dež pada na liste in se 
pobarvajo, ker jih sonce posuši, ker so dolgo na drevesu 
in postanejo rumeni ….
Ugotavljali so, kje bi to lahko izvedeli. Morda v kakšni kn-
jigi, na internetu, ali pa bi koga vprašali. 
»Jaz pa vem, da to vedo tisti, ki raziskujejo. Mislim, da se 
jim reče znanstveniki,« je razmišljal deček v skupini. Pa 
smo se lotili dela. 
V knjigi smo našli opis poskusa kromatografije, s katerim 
bi lahko ugotovili zakaj se to dogaja, pa nismo imeli vseh 
pripomočkov. Na pomoč nam je priskočil doc. dr. Gregor Hostnik, ki je raziskovalec na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Priskrbel nam je vse potrebno, da smo 
lahko izvedli poskus. Mi pa smo pripravili zelene in rumene liste in veliko radovednosti.
Pridno smo se lotili dela. Trgali smo liste, jih v terilniku stlačili, namočili v acetonu, tako dobljeno 
raztopino nanesli na kromatografsko ploščico in po končanem poskusu videli, katere barve so 
prisotne v listu. Otroci so bili vztrajni in potrpežljivi, tako kot je pri takšnih poskusih potrebno. 
Narisali so postopek poskusa. Kar nekaj časa smo čakali na rezultate. Končno smo izvedeli. V 
zelenih listih je še dovolj klorofila, saj ti zrastejo, ko je zunaj toplo in veliko svetlobe. V jesenskem 
času je te čedalje manj in klorofil neha nastajati, zato listi izgubijo zeleno barvo in jim ostane le 
še rumena. Za skupino Kobilice zapisala Slavi HOSTNIK, dipl. vzg.

VRTEC LITIJA
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ORGANIZIRAN PETI DOGODEK NAMENJEN KAKOVOSTNEJŠEMU 
ŽIVLJENJU STAREJŠIH V SRCU SLOVENIJE

USPEŠNI PRI PRIDOBITVI NOVEGA MEDGENERACIJSKEGA 
PROJEKTA, KI BO IZBOLJŠAL USTVARJALNOST STAREJŠIH 

Delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije na področju kakovostnej-
šega življenja starejših se bo v prihodnjih letih še okrepilo.  Odobren je 
namreč nov projekt na programu Erasmus+ “Digitalne generacije”, kjer 
smo vodilni partner. Ostale sodelujoče države so Španija, Francija, Grčija in Bolgarija. 
Skozi projekt, ki se bo izvajal od novembra 2021 do aprila 2024, se bodo razvila orodja za spod-
bujanje digitalne ustvarjalnosti starejših. Mladi (od 18 do 30 let) se bodo usposobili za delo s 
starejšimi, ki bodo izboljšali svojo ustvarjalnost, lažje se bodo izražali, delili svoje znanje in komu-
nicirali z ostalimi preko digitalnih orodij. V projekt je kot partner vključena tudi Občina Kamnik, 
ki bo pripravila smernice za ostale Občine, kar bo vsekakor zelo uporabno tudi za Občino Litija. 
Starejši so se namreč v zadnjih dveh letih soočali z eno najtežjih situacij. Mnogi od njih so še 
vedno izolirani doma ali v domu za starejše, brez naprav za komunikacijo z zunanjim svetom, med-
tem, ko so se mlajše generacije dodobra izurile v ustvarjalni komunikaciji na daljavo z vrstniki, 
prijatelji in družinskimi člani. Projekt bo omogočil kakovostnejše življenje starejših, prilagoditve 
pa so potrebne na številnih področjih, kot so medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo ter 
uporaba digitalnih tehnologij za komuniciranje. 
Cilji projekta v vseh partnerskih državah:
•	 	Raziskati stanje izolacije starejših državljanov in identificirati primere do-

brih praks za spodbujanje ustvarjalnosti preko digitalnih orodij:
•	 Raziskati in izbrati medgeneracijske dobre prakse;
•	 	Raziskati in izbrati digitalna orodja, ki so uporabna za ustvarjalno izra-

žanje;
•	 	Razviti metodologijo medgeneracijskega usposabljanja in mentor-

stva na področju digitalnega ustvarjalnega procesa starejših ter usposo-
biti izbrane mlade na dveh izobraževanjih v tujini;

•	 Spodbujati socialno vključenost in krepiti duševno zdravje starejših;
•	 Spodbujati ustvarjalnost in aktivno staranje;
•	 Pripraviti usmeritve tudi za ostale občine in ključne organizacije za izvajanje takšnega pro-
grama na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
Del projekta „Digitalne generacije” bo tudi izvedba testiranja (pilota) razvite metode uspo-
sabljanja in mentorstva. Vsak partner bo v svojem lokalnem okolju vključil dva mlada in dva 
starejša od 65 let, ki bosta izrazila svojo ustvarjalnost s pomočjo digitalnih orodij in to delila 
z drugimi. V vsaki državi se bosta izvedla tudi dva večja dogodka za ciljno skupino in splošno 
javnost, kjer se bodo predstavili rezultati projekta. Ozaveščalo se bo o pomembnosti uporabe 
digitalnih tehnologij za komuniciranje starejših in spodbujanje ustvarjalnosti. 
Verjamemo, da se bodo sinergije med projekti, ki naslavljajo starejše, še okrepile, aktivnosti pa 
bomo povezali  tudi z LAS projektom „Točko za starejše”, katerega partner je tudi Občina Litija. 

Avtorica članka: Anita MOLKA, Razvojni center Srca Slovenije

Tina Pregel iz Razvojnega Centra Srca Slovenije predstavl-
ja dobro prakso iz Španije "Igre za spodbujanje zdravja in 
dobrega počutja".

ZA NAMI JE ŠE ENO USPEŠNO LETO, POLNO DOGODKOV, SODELOVANJ, 
SOLIDARNOSTI IN SPOZNAVANJA NOVIH TRAJNOSTNIH PRAKS!

Podatki o dosežkih projekta #LIST v letu 2021: 
Izvedli smo 62 dogodkov, kjer smo gostili 351 udeležencev in 
obiskovalcev ter sodelovali z 42 prostovoljci.  V sklopu trgovin 
ponovne uporabe Stare šole smo rešili več kot 16.000 oblačil, 
ob enem pa na skupnostnem vrtu pridelali preko 250 kilogramov 

zelenjave in sadja. V raznih medijih od spleta, časopisov do regionalnega radija smo z vami delili 
152 objav na temo trajnosti.
Poleg tega smo za vas in skupaj z vami, za lokalno okolje, v septembru izvedli 1-dnevni Festival 
trajnosti, v okviru katerega smo na spletu predstavili 25 trajnostnih praks iz Zasavske regije 
ter dodatno gostili 13 trajnostnih praks lokalnih organizacij na stojnicah v času trajanja 
festivala, istočasno smo izvedli 9 dogodkov, vključujoč okroglo mizo z 18-imi govorci. Festival 
smo izvedli s pomočjo 23 prostovoljcev, obiskalo pa ga je preko 420 udeležencev in drugih 
obiskovalcev.
Tudi v letošnjem letu pa smo se soočali s svojevrstnimi izzivi. Največji med njimi je bil zagotovo 
prodaja Koblerjeve hiše, v kateri je deloval skupnostni prostor projekta List, za delavnice in 
dogodke, večnamenski prostor za zunanje najeme ter prostori društva Lojtra v 1. nadstropju, vsi 
prostori bodo sedaj delovali naprej na različnih lokacijah, butik ponovne uporabe Stara šola pa 
ostaja v pritličju Koblerjeve hiše še naprej. Na tem mestu gre zahvala skupnosti in projek-
tnim partnerjem, z vsemi nasveti, kontakti in zaupanjem, da vam bomo še naprej lahko 
nudili kvaliteten brezplačni program za skupnost.
Društvo Lojtra je tako večino svojih projektov trajnostne narave preselilo na splet, spomladi in 
poleti pa bo zopet dogajalo v naravi, kjer s pomočjo projekta Nazaj k naravi stoji nov toplar, in na 
#Skupnostnem vrtu, ki bo naslednje leto obogaten s številnimi sadikami zelišč, v sklopu projekta 
Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja.
Klub litijskih in šmarskih študentov bo še naprej izkoriščal potencial svojih prostorov, ki se 
nahajajo v centru mesta Litija, urbanega vrtička na lastni terasi ter po potrebi na spletu. Kliše bo 
mladim nudil še več trajnostno naravnanih izobraževalnih vsebin, poleg svojega rednega delova-
nja na področjih neformalnega izobraževanja, športa, kulture, sociale in opolnomočenja mladih.
Butik ponovne uporabe Stara šola Litija je prenovil svojo podobo in ostaja v pritličju Koblerjeve 
hiše, kjer vam nudijo lepo ohranjena oblačila za odrasle in otroke, knjige, kuhinjske predmete 

in čistila ter kozmetiko 
brez plastične embalaže. 
Obiščete jih lahko med 
ponedeljkom in petkom 
med 8.00 in 16.00, ter 
ob sobotah med 8.00 in 
12.00. Še vedno spreje-
majo donacije (oblačil, 
obutev, knjige, okraske 
in kuhinjske predmete), 
nova ekipa pa vam nudi 
tudi odvoz pohištva. V ko-
likor vas zanimajo delav-
nice kreativne reciklaže, 
bodo le te za vas pripra-
vile sodelavke projekta 
#LIST v Ukmarjevi vili, na 
Ponoviški cesti 12.

KMETIJSKE NOVIČKE:
OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA

Obračun pavšalnega nadomestila mora imetnik dovoljenja predložiti davčnemu 
organu od 1. do 31. januarja 2022 za preteklo leto 2021. Oddaja obračuna je 
obvezna ne glede na to ali je bila v preteklem letu opravljena dobava na podlagi 
dovoljenja ali ne. 

NOVOSTI V LETU 2022
V prihodnjem letu prihaja novost glede oddaje zahtevka za vračilo trošarine. Od 1. januar-
ja 2022 se zahtevek oddaja le v elektronski obliki, preko informacijskega sistema davčnega  
organa in ne več fizično preko predpisanega obrazca. Zahtevek je potrebno oddati do konca 
junija 2022. Enako velja za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic. Rok za oddajo vloge je 28. 
februar 2022.

PRETEKLA IZOBRAŽEVANJA
V mesecu novembru smo organizirali 3 spletna predavanja. Potekala so v večernem času, tako 
so se lahko udeležili tudi kmetje, ki so dopoldan v službi. Začeli smo z oskrbo travnikov, ki jih je 
prizadela poletna suša. Povabili smo g. Antona Zavodnika, specialista za travništvo in pašništvo s 
KGZS Zavoda Ljubljana, da nam je predstavil nekaj napotkov kako travnike pripraviti na naslednjo 
sezono. Naslednja dva predavanja sta bila namenjena rejcem drobnice. Mag. Peter Pšaker nam 
je predstavil zakonodajo in praktične primere novogradnje in preureditve hlevov za drobnico. 
Na zadnje predavanje smo v goste povabili mag. Marjeto Ženko, ki nam je predstavila oskrbo in 
prehrano jagnjet in kozličev.
Vsi, ki ste na naši listi za obveščanja, prejemate vabila po e-pošti. Če nam še niste posredovali 
elektronske pošte, lahko to še storite na elektronski naslov sonja.zurbanija@lj.kgzs.si). Ostali 
lahko prihodnja predavanja najdete na spletni strani KGZS Zavod Ljubljana (https://lj.kgzs.si).

Pripravila Ana CIRAR
Terenski kmetijski svetovalci izpostave Litija:

mag. Sonja Zidar Urbanija, 01/899 50 14, sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Karmen Skalič Holešek, 01/899 50 15, karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si

Ana Cirar, 01/899 50 13, ana.cirar@lj.kgzs.si
Slavko Bokal, 01/899 50 13, slavko.bokal@lj.kgzs.si

LEP USPEH ŽENSKE EKIPE DU DOLE PRI LITIJI
Kegljanje s kroglo na vrvici je manj poznana tekmovalna disciplina. V manjših krajih, kjer so mo-
žnosti za izbiro rekreativnega udejstvovanja, posebno upokojencev, skromnejša, pa so igrišča za 
ta šport kar pogosta. Včasih so ga imenovali tudi «Rusko kegljanje«.
Na Dolah pri Litiji deluje v okviru Društva upokojencev 
športna sekcija in prav kegljanje s kroglo na vrvici je 
poleg pohodništva zelo priljubljena disciplina, tako pri 
moških, kot pri ženskah. V področni zveze Zasavje po-
teka vsako leto vrsta športnih tekmovanj. Za tekmova-
nje v kegljanju s kroglo na vrvici se prijavi malo ekip, 
vendar velja tudi kot izbirno tekmovanje za udeležbo na 
državnem prvenstvu.
Že vrsto let se ženska in moška ekipa uvrščata na 
državno prvenstvo, kamor se uvrstijo prvoplasirane 
ekipe področnih zvez. Posebno ekipe s štajerskega po-
dročja so zelo kvalitetne, saj imajo organizirana ligaška 
tekmovanja in vrsto kvalitetnih pokritih kegljišč. Naši ekipi sta bili do letošnjega leta skromnejši 
pri uvrstitvah, letos pa se obrestovala zavzetost na treningih in ženska ekipa se je uvrstila na peto 
mesto od dvanajstih ekip, v kategoriji posameznih tekmovalk pa je Branka Povše zasedla tretje 
mesto. Moški so sicer napredovali v številu podrtih kegljev, vendar vidnejše uvrstitve niso dosegli.
Udeležba na državno prvenstvo je priznanje, hkrati pa pomeni tudi finančni šok za društvo z manj 
člani, zato se pridružujemo pobudi, da se v okviru Področne zveze Zasavje oblikuje fond za pokri-
vanje stroškov ekipam, ki se bodo plasirala na državna prvenstva. Anton SVERŠINA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Razvojni center Srca 
Slovenije je 20. okto-
bra 2021 organiziral 

peti dogodek v okviru projekta EU_SHAFE, 
ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prija-
zna okolja. Tokrat so bile predstavljene dobre 
prakse iz štirih evropskih držav s področja 
zdravja in potreb po lokalnih storitvah. 
Dogodka so se udeležili Občina Litija, Društvo 
upokojencev Šmartno pri Liitji, Občina Lukovi-
ca, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Zve-
za društev upokojencev Slovenije, Regionalni 
center NVO, LAS Srce Slovenije ter nekateri 
prostovoljci, ki bodo sodelovali v LAS projektu 
“Točka za starejše”. 
Kakovost življenja je osrednja družbena vre-
dnota, pri čemer zdravje vsekakor igra najpo-
membnješo vlogo. Vedno več je potreb po lo-
kalnih storitvah, ki bi starejšim omogočile bolj 
zdravo in kakovostno bivanje. Mojca Štepic, di-
rektorica Razvojnega centra Srca Slovenije, je 
v uvodnem nagovoru pozdravila vse udeležen-
ce in izpostavila, da projekt EU_SHAFE beleži 
dobre rezultate, saj ponuja konkretne primere 
tujih dobrih praks iz katerih se lahko marsikaj 
naučimo ali jih celo prenesemo v lokalno oko-
lje. Kot rezultat smo zasnovali in prejeli potrdi-
tev sofinanciranja LAS za vzpostavitev točk za 
starejše v treh občinah. 
Iz Španije so bile predstavljene tri dobre prakse. 
Delovna skupina za starejše je oblikova-
la strategijo aktivnega staranja, katere cilj je 
prilagoditi regijo starejšim. Ti so vključeni in 
aktivno sodelujejo pri predlogih in izboljšavah 
določenih storitev, območij in orodij. 

Dobra praksa Alkar Zaintzen spodbuja zmanj-
ševanje preobremenjenosti negovalca, tako da 
omogoči čas tudi za njegove hobije, vsakodnev-
ne aktivnosti, druženje s prijatelji in počitek, 
hkrati pa se mu zagotovi tudi strokovna podpo-
ra. Spodbuja se tudi samostojnost oskrbovan-
ca, izboljša njegova funkcionalnost, razvija nova 
orodja za oskrbo ter preizkuša nove metode. 
Zelo zanimive so tudi igre za spodbujanje 
zdravja in splošnega počutja starejših, kar 
izboljša njihovo kakovost življenja in samostoj-
nost na domu. Preko uporabe pametnih telefo-
nov in tablic si lahko urijo spomin in igrajo zah-

tevnejše igre, ki spodbujajo zdrave življenjske 
navade, tako telesne kot kognitivne. 

Portugalska dobra praksa Blue Line priča o 
izboljšanju mobilnosti osebam s težavami v gi-
banju. Gre za brezplačni prevoz z električnim 
avtobusom v stari del mesta. Ta linija nima 
ustaljenih postankov, saj se avtobus ustavi na 
preprost signal vozniku. Lijana Lovše iz Občine 
Litija je omenila prevoz Sopotniki, ki ga izva-
jajo in da tudi sami načrtujejo nakup električ-
nega vozila zaradi pozitivnega vpliva na okolje. 
Dobra praksa iz Nemčije je medsektorska 
mreža pomoči in podpore (NWGA), ki omo-
goča starejšim, da čim dlje samostojno bivajo v 
svojih domovih. Razvili so komunikacijsko plat-
formo, ki nudi podporo starejšim pri vsakda-
njem življenju (posvetovanja z zdravnikom na 
daljavo, video klici s sorodniki, možnost naro-
čila storitev oskrbe, klic v sili ter informacije o 
prihajajočih dogodkih). 
Predstavili smo tudi dobro prakso iz Irske, in 
sicer prvo starosti prijazno mesto Ardee. 
Projekt je vključeval pomoč pri izbiri domov za 
starejše, urejanje njihove okolice z različnimi 
storitvami in prostori za druženje v neposre-
dni bližini, da bi lahko uporabniki ostali aktiv-
ni, zdravi, neodvisni in bi tako lahko prispevali 
svoji skupnosti. Lijana Lovše je izpostavila, da 
bo Občina Litija naslednje leto pričela z akcijo 
invalidom prijazna Občina in takšne dobre 
prakse so zelo dobrodošle. 
Po vsaki predstavitvi je sledila krajša diskusija 
o primernosti dobre prakse za lokalno okolje. 
Ob koncu smo govorili tudi o prihodnjih aktiv-
nostih LAS projekta »Točka za starejše«, ki 
se izvaja v Litiji, Šmartnem pri Litiji in Lukovici. 
V začetku decembra bo za bodoče koordina-
torje točk za starejše ter ostale zainteresirane, 
organizirano spletno predavanje o Strategiji 
dolgožive družbe, nato pa do konec januar-
ja 2022 še tri delavnice na temo prostovolj-
stva, projektnega vodenja ter vzpostavitve in 
vodenje informacijskih točk. V drugi fazi, od 
marca do decembra 2022 bodo vzpostavljene 
»Točke za starejše« po modelu Zavoda Oreli, 
vzpostavila se bo mreža sodelujočih orga-
nizaciji in prostovoljcev ter razvile storitve 
za starejše. V kolikor se želite vključiti v mrežo 
prostovoljcev, nas kontaktirajte na: anita.mol-
ka@razvoj.si ali 01 8962 710.

Avtorica članka: Anita MOLKA,  
Razvojni center Srca Slovenije
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ČAROBNA LITIJA 2021
ŠKRATOVA čARObnA POT 
zA nAJmLAJšE - od 17.12. 
do 3.1. - od muzeja do le-
karne (Valvazorjev trg) 
poiščite škrate in ostale 
praznične like, hišice in še 

kaj… Preberite zgodbo, se fotografirajte in ter 
uživajte v domišljiji, ki naj vas popelje daleč tja 
na sever, kjer je doma Božiček. 

Domača skupina GOSPEL GROUP vabi na pre-
mierni večer čRNSKIH DUHOVNIH PESMI, 

v ponedeljek, 
20.12.2021 ob 
19. uri, v Kul-
turni center Li-
tija. Rezervacija 
vstopnic: prire-
ditve@kclitija.si

Od 22. decembra si lahko v izložbi TIC Litija ogle-
date razstavo božičnega kruha – POPRTNIKA! 

BOŽIčNA TRŽNICA bo potekala na Valvazor-
jevem trgu v četrtek, 23. decembra od 15h 
dalje, ter v petek, 24. decembra od 8.00-
12.00. Poleg bogate ponudbe na stojnicah, bo 
za otroke tudi animacijski program s kolesom 
sreče! 

S kočijo in s spremstvom se bo od 17. ure dal-
je po ulicah čarobnega mesta popeljal DEDEK 
MRAZ! 

JASLICE V RUDnIKU SITARJEVEC:
•  MINERALNE JASLICE: od 26. do 30. decem-

bra: ogledi vsak dan od 16.00 do 19.00 
•  ŽIVE JASLICE – BOŽIČNA ZGODBA – KUD 

Jevnica in MePZ Miha Vahen Jevnica 26. de-
cember ob 17.00 

•  NASTOPI V RUDNIKU: ob 17.00 in 18.00
 28. december –  ŽENSKA VOKALNA  

SKUPINA LIPA 
 29. december –  MEŠANI PEVSKI ZBOR  

KUD JEVNICA

ODLIčEn POGOVORnI VEčER Z DR. DRA-
GANOM PETROVCEM NA PRIBLIŽEVANJIH

V ponedeljek, 
6. decembra 
2021 smo na 
Približevanjih 
gostili pravni-
ka, kriminali-
sta, penologa, 
predavatelja, 
kolumnista… Človek z mnogo talenti nas je tudi 
na humoren način popeljal v svetove, ki nam 
niso znani in skozi razmišljanja o življenju osmi-
slil mnoga nerazumljiva dejanja našega časa. 
V pogovoru z Andrejo Štuhec je z iskrenostjo 
navdušil občinstvo in srečanje je prehitro mi-
nilo.

OTROšKE mATInEJE – ob so-
botah, ob 10. uri v Kulturnem 
centru Litija
V mesecu januarju se bomo 
na otroški matineji srečali v 
soboto, 22.1.2022, ko si bomo 

ogledali predstavo Junaški Jelen v izvedbi Gle-
dališča Kolenc. Cena vstopnice je 4€. Predsta-
ve so primerne za otroke od 3 let dalje. Več 
o predstavah izveste na: https://www.kclitija.
si/otroske-matineje/ ali spremljajte naš Face-
book Kulturni center Litija. 

čARObnO VESOLJE – razstava Društva zasav-
skih klekljaric Srčevke – 17.1.2022 – ob 19. uri
Članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke, 
so se zazrle v naše prostrano vesolje in se od-

ločile, da bodo 
naredile čipke 
- horoskope. 
Čipke so nare-
jene po vzor-
cih različnih 
avtoric iz sko-
raj cele Evro-
pe. Prav tako 

bodo na ogled ozvezdja, katera pokrivajo nebo 
med Savo in Savinjo. Prisrčno vabljeni na ogled 
razstave v avlo Kulturnega centra Litija! 

GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN – TUTOŠO-
MATO, sreda, 26. januar 2022
V sredo, 26 januarja 2022 bomo na odru 
Kulturnega centra Litija gostili predstavo SNG 
Nova gorica Tutošomato. O podrobnostih vas 
bomo obveščali na naši spletni strani in Face-
book profilu ter preko elektronske pošte. 

Do 14. januarja 2022 je v Kulturnem centru 
na ogled razstava likovnih del Litijana JANE-
zA PRAšnIKARJA. Janez Prašnikar je človek z 
mnogo talenti. Eden izmed njih ga popelje v 
nepozabne trenutke likovnega ustvarjanja. V 
zadnjem letu je nastalo veliko novih oljnih slik, 
katere bo na ogled postavil v avli Kulturnega 
centra Litija. Je velik ljubitelj narave in vsega 
lepega, vse življenje že prepeva in obožuje 
morje ter seveda družino, ki mu omeni največ! 
Ogled je možen v dopoldanskih urah od 8.00 
do 12.00 oz. po dogovoru na: 01-8900-200. 

Gost na PRIBLIŽEVANJIH V JANUARJU 2022 
bO TOnE PARTLJIč, slovenski pisatelj, drama-
tik, scenarist, komediograf… 
O točnem datumu sreča-
nja boste obveščeni preko 
spletne strani kclitija.si ali 
knjiznica-litija.si in na naših 
Facebook profilih! 
Vstop v Kulturni center Litija 
je možen ob izpolnjevanju pogoja PCT – od 12 
leta dalje (+ os. izkaznica ter maska).
O vseh spremembah vas bomo obveščali na 
naši spletni strani, zato nas spremljajte na: 
kclitija.si in na našem facebook Kulturni center 
Litija! 

ZIMSKO DOGAJANJE V MESTNEM 
MUZEJU LITIJA

RAZSTAVA BOŽIčnEGA 
KRUHA -POPRTNIKA
V prejšnji številki Ob-
čana smo objavili, da 
bo otvoritev razstave 

božičnega kruha v okviru Čarobne Litije v mu-
zeju 22.12. Zaradi ukrepov je razstava presta-
vljena v izložbo TIC-a Litija na Valvasorjevem 
trgu, kjer bo postavljena na ogled od 22.12. do 
6.1.2022. Vabljeni k ogledu!

PREDAVANJE: KAJ IMA HRANA STAREGA 
RImA SKUPnEGA S PREKmURSKO GIbAnI-
CO In KAJ z nA VIDEz EKSOTIčnImI JEDmI 
DALJNEGA VZHODA?
Več, kot bi morda mislili. Na predavanju 20. 1. 
ob 18. uri se bomo sprehodili po pisanem sve-

tu rimske kuhinje. Spo-
znali bomo, kaj so jedli 
v mestih in kako so ku-
hali na podeželju. Pobli-
že si bomo ogledali tudi 
eno od nam bolj ekso-
tičnih sestavin – garum 
oziroma ribjo omako, ki 
se je občasno znašla 
tudi v sladicah.
Predavala bo arheolo-

ginja Kaja Štemberger Flegar. Trenutno dela 
kot specialist za drobne najdbe v podjetju PJP 
d.o.o. Na Univerzi v Ljubljani je leta 2013 diplo-
mirala iz rimske arheologije, na univerzi King’s 
College London v Veliki Britaniji pa leta 2018 
doktorirala na temo rimske pogrebne arheolo-
gije. Vabljeni!

NOVI RAZSTAVI V MUZEJU
Društvo LILA je v muzeju postavila dve novi 
razstavi. V kletnih prostorih so v sodelovanju 
z JSKD Litija postavili fotografsko razstavo por-
tretov. Razstava je rezultat delavnice pod men-
torstvom mag. Zorana Pozniča.
V pritličju pa so postavili likovno razstavo Kako 
so ljudje včasih živeli z reko Savo. Razstava je 
rezultat njihove 5. slikarske poti, kjer so prika-
zali življenje na in ob reki, stare, skoraj izumrle, 
poklice in naravo. Ob razstavi so izdali tudi ka-
talog, ker so likovna in fotografska dela združi-
li z mnogimi pripovedmi in spomini življenja z 
našo Savo.
Vabljeni k ogledu v času uradnih ur: torek-četr-
tek: 8.00-12.OO, torek in četrtek: 17.00-19.00, 
sobota: 10.00-12.00

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
Leto, ki se počasi poslavlja, ni bilo nič kaj prijazno. Naučilo nas je še bolj spo-
štovati in ceniti vrednote življenja. Želimo si, da bi bilo leto 2022 boljše. Zato 
pa lahko poskrbimo s strpnostjo, disciplino in sočutjem. Hvala vsem, ki ste bili 
del naše zgodbe! 

OBVESTILA
Meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, kisika v krvi, holesterola in trigliceridov, smo 
v mesecu decembru že opravili, nadaljujemo v prihajajočem letu kot do sedaj, vsako prvo sredo 
v mesecu, če bo možno. Prve meritve bomo izvedli v sredo 5.1.2022 v društveni pisarni od 8:00 
do 10:00 ure. Z vsemi našimi aktivnostmi: plavanje in vadba, telovadba, pohodi in predavanja, pa 
nadaljujemo zopet po novem letu. 
Za kopanje v Dolenjskih, Šmarjeških Toplicah in Talaso Strunjan vam nudimo nakup celodnevnih 
kopalnih kart v vseh treh destinacijah. Karte lahko koristite tekom celega tedna. 

V ZNAMENJU SVETOVNEGA DNEVA SLADKORNE BOLEZNI – 14. NOVEMBRA 
Društvo ga je obeležilo s tradicionalnim pohodom, 
okrasilo Občino Litija in Občino Šmartno pri Liti-
ji z modrimi obročki, ki so svetovni simbol slad-
korne bolezni ter z modro barvo osvetlilo po en 
objekt v vsaki občini z podporo obeh občin. V ob-

čini Litija smo s pomočjo 
podžupanje gospe Lijane 
Lovše osvetlili Mestni mu-
zej, v občini Šmartno pri 
Litiji pa spomenik Davorina 
Hostnika in Slavka Gruma 
na Staretovem trgu.
Preko medijev in naših ob-
vestil smo pozvali občanke 
in občane naj se v tednu 
svetovnega dneva diabeti-
kov oblečejo v modro in s 
tem podprejo vse osebe, ki 

se vsak dan borijo s sladkorno boleznijo, tako kot 
to počnejo po vsem svetu. 
Poleg tradicionalnega pohoda, obešanja obročkov 
in osvetljevanja objektov v modro smo v zname-
nju 14. novembra za osnovnošolce v Osnovni šoli 
Šmartno in dijake na Gimnaziji Litija pripravili tudi strokovno predavanje z naslovim »SLADKOR-
NA BOLEZEN IN MLADI«. Za občane in občanke pa smo organizirali meritve krvnega sladkorja v 
trgovinah KGZ v Litiji in v Šmartnem, za naše člane pa smo pripravili predavanje na temo »VPLIV 
SLADKORNE BOLEZNI NA SRČNO-ŽILNE BOLEZNI«. Predaval je prim. g. Matija Cevc dr. med.
Tradicionalni pohod ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo izpeljali 11. novembra, odpravili smo 
se na Kras. Lokalni vodič nas je popeljal na pohod po spominskih poteh po Brestovcu in Gradbišču 
ob Soči- po nekdanjih položajih soške 
fronte. Del poti smo prehodili čez utrdbo 
»kanonjero«, drugi del poti pa po Gradišču 
ob Soči, nekdaj imenovanem Emopoli. 
Zgradili so ga Benečani v 15.stoletju, 
zaznamovali pa so ga Leonardo da Vinci, 
Napoleon, Radetzki,… Spremljalo nas je 
prečudovito sončno jesensko vreme in 
prijetno druženje. Uživali smo v barvitosti 
kraške pokrajine in jesensko obarvanega 
Ruja.  Društvo diabetikov 

Litija in Šmartno pri Litiji

PLESNO DRUŠTVO NLP VSTOPA V DRUGO DESETLETJE
Leto 2021 bo v zgodovini litijskega plesa zapisano kot zelo uspešno, saj smo 
postavili nove mejnike v tekmovalnem plesu v naši občini. Dosedanje uspehe 
naših plesalcev smo nadgradili kar z dvakratnim naslovom, Anja in Jaša sta pred 
kratkim namreč postala svetovna prvaka. Prav tako smo zelo ponosni, da smo 

v letu 2021 praznovali 10-letnico obstoja našega društva. Obletnice sicer nismo uspeli obeležiti 
s prireditvijo za naše plesalce, starše ter vse ostale ljubitelje kulture in plesa, smo pa posodobili 
grafično podobo društva.
V teh dneh smo se v preteklih desetih letih družili v Špor-
tni dvorani Litija, kjer smo tradicionalno nastopali na bo-
žično novoletni prireditvi. Že drugo leto zapored organi-
zacija tako velike prireditve ni bila možna, a smo letos za 
vas pripravili nekaj posebnega. Plesalci in trenerji PŠD 
NLP smo posneli posebno plesno predstavo, za katero 
smo navdih našli v božični zgodbi Hrestač. Predstavo si 
lahko ogledate na spletu, povezava za ogled se nahaja 
na facebooku in spletni strani našega društva. Snema-
nje in pripravo plesne predstave so podprli Občina Litija, 
ZKMŠ in JSKD Litija. Za pomoč se iskreno zahvaljujemo.
V letu 2022 bomo nadaljevali s širjenjem pozitivne plesne energije v vseh starostinih obdobjih 
od tretjega leta dalje. Nadaljevali bomo s pripravo tekmovalnih točk za vsa razpisana tekmovanja 
doma in v tujini, zelo pa si želimo tudi nastopati pred domačim občinstvom, zato držimo pesti, da 
se vidimo v juniju na naši tradicionalni zaključni prireditvi.
Vsem našim plesalcem in njihovim staršem se zahvaljujemo za zaupanje, vsem pa želimo lepe 
božične praznike ter veselo in plesa polno leto 2022. Ekipa NLP

Pohodniki na tradicionalnem pohodu  
ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

LED pano in modri obročki, 
svet. simbol slad. bolezni

Osvetlitev Mestnega muzeja v Litiji



8    OBČAN - DECEMBER 2021 MLADI  /  DRUŠTVA

MLADINSKI CENTER LITIJA
Narava se že pridno barva v belo barvo, prav tako pa se je mladinski center odel v 
nove barve in za konec leta pokazal v novi podobi. 

PRENOVA
Od zadnje prenove, največje v MC-jevi zgodovini, je minilo že devet let in v tem 
času se je v naših prostorih zamenjalo veliko obiskovalcev, posledično pa je tudi 

prostor plačeval svoj davek. Čas je že bil, da našim stenam damo novo preobleko. Na novo so 

urejeni hodnik, dnevna soba in galerija. Zamenjali smo tudi stare dotrajane luči z novimi, poskr-
beli pa smo tudi za praznično okrasitev. V prazničem decembru se le oglasi kaj naokoli, morda te 
kakšna malenkost pričaka pod našo smrekico.

ŠE ENO LETO ZA NAMI
Za nami je ponovno aktivno mladinsko leto, z občasnimi prekinitvami in mnogimi prilagoditvami. 
Leto smo začeli z »druženjem« na spletu v virtualnem mladinskem in dnevnem centru na Discord-
-u in v Minecraft-u. Spomladi smo ponovno odprli tudi dnevni center in se končno spet družili v 
živo. Konec maja smo na dvorišču obeležili že petnajsti rojstni dan Mladinskega centra, postavili 
smo visoko gredo, prebarvali in porisali škarpo na dvorišču in delili spomine iz zadnjih let. 
Po taboru za prostovoljce smo že dodobra zakorakali v poletni počitniški program. Bilo je pestro 
z aktivnostmi po mestu in mobilnim mladinskim centrom po okoliških vaseh, kar je bila letošnja 
novost na programu. Mlade smo peljali tudi na ogled novega dela rudnika Sitarjevec in na adre-
nalinsko pustolovščino v Pustolovski park Geoss. Prav tako so mladi na izletih po okoliških hribih 
in gričih spooznavali svoje lokalno okolje in možnosti krajših izletov v okolici Litije. 
Na jesen nas je s prihodom razveselila nova mednarodna prostovoljka Robbie iz Škotske, ki pri 
nas skrbi za področje multimedije. Ustvarja videe, plakate in pomaga v popoldanskem dnevnem 
centru. Počasi so se začele tudi priprave na najstrašnejšo noč v letu – noč čarovnic. Tokrat smo 
zunaj pred hišo postavili labirint z liki iz grozljivk poimenovan ‚Ulica groze‘. Na našem Youtube 
kanalu si poglej video kako so potekale priprave in postavitev ter utrinke iz dogodka. Kot bi mignil 
je šel mimo tudi november, katerega del smo bili zaprti zaradi prenove. 
In končno smo tu, v decembru. Na pragu novih izzivov v prihajajočem novem letu in snovanju 
novih aktivnosti za mlade. Na našem Instagram-u in Facebook-u vlada pravo decembrsko raz-
položenje - Najdeš zabavna dejstva o božiču in praznikih, ideje za izdelovanje okraskov, božične 
pesmi in igraš kviz.
Lepo si seveda vabljen/-a, da se prideš podružiti v našo prenovljeno dnevno sobo, odigrat »enko« 
ali pa samo »eno rečt« in pogreti mrzle roke ob čaju. 
Ne pozabi, da so srede še vedno rezervirane za odbojko v dvorani Gimnazije Litija. Več informacij 
najdeš na naši spletni strani mclitija.si
Želimo ti lepe in mirne praznike, v prihajajočem letu pa seveda zdravja in čim več uresničenih 
novoletnih zaobljub!  MC

GUMBI ZA SREČO
Zadnja dva meseca, november 
in december, sta bila zelo dina-
mična in delavna. November je 
zaznamovala kaligrafija, ki je 
sprožila verižno reakcijo zani-
manja in privabila veliko tistih, 
ki so se hoteli preizkusiti v tej 

stari umetnosti. Nismo ostali le pri tečajniški obliki, 
ampak smo na pobudo in povabilo Društva za pomoč 
civilni družbi (DPCD) skupaj nadgradili projekt Sta-
rost – darilo mladim tako, da smo z različnimi udele-
ženci začeli izdelovati incialke na papirnatih krogih, 
premera 11 cm.
»Obeski« z začetnicami imen oskrbovancev Doma 
Tisje Litija so bili mišljeni kot okraski na novoletni 
jelki; zanimivo je, da v domu stanuje 27 ljudi, katerih 
imena se začnejo s črko M. Delovna terapevtka je od-
ločila, kako napraviti iskanje začetnice svojega imena 
zabavno. To je ena izmed oblik zaposlitve in igre. 
Veseli smo bili povabila v VDC Litija; najprej smo ustvarjali z belo gli-
no, na naslednji delavnici smo pisali začetnice imen. Tudi z udeleženci 
Socialne aktivacije pri Ic Geoss smo pisali dvakrat in se družili s skavti. 
Nastalo je skoraj 200 krogov z okrašenimi incialkami. Nekateri izdelki 
so bili prave mojstrovine. Dovolj jih je bilo za obe enoti Doma Tisje.
Dobrodelnost se je zopet pokazala, ko smo na družbenih omrežjih 
objavili, da bomo tudi mi za osebe z demenco izdelovali (kvačkali ali 
pletli) rokavčke pomagavčke in se odločili še za dekice, na katere smo 
prav tako prišili »igračke«: gumbe, kroglice, kvačkane rožice...
Dokazano je, da rokavčki pri osebah z demenco zmanjšujejo stres, 
stimulirajo, izboljšajo zaznavanje in jih sproščajo. 
Pomagajo dementnim osebam, da ko so izgubljeni in nervozni, si nade-
nejo rokave, s katerimi se »igrajo«, zaposlijo, umirijo . 
Presegli smo lokalne meje, saj smo izdelke dobili tudi iz Dešna, Tuhi-
nja, Hrastnika, Trbovelj, Novega mesta.
S petošolci OŠ Gradec smo se družili eno dopoldne: oblikovali smo 
glino in pletli s prsti. Odlično jim je šlo. Domov so odnesli priložnostne 
uporabne izdelke. Med njimi so gumbi za srečo z mislijo. Ena izmed 
njih je: Če se vam v sanjah prikaže kakšen gumb, morate na loterij-
skem listku obkrožiti številko 16.
Koledarsko leto smo zaključili s predavanjem Dušice Kunaver o šegah 
in navadah v zimskem času. V butični izvedbi, a nadvse prijetno in 
toplo, kot se za praznični čas spodobi.
Razstava Kozlovska sodba v Višnji Gori pa je potovala v Izolo na enotedensko gostovanje v Hotelu 
Delfin. Pripravili smo multimedijsko predstavitev, skrajšano vsebino humoreske na you tube v 
oddaji EVJ HD, Beremo ter predavanjem. 
Želimo vam vse dobro v prazničnem decembru in novem letu.  Milena DIMEC

NOVICE O NAKUPU LOKALA ODLOčNO  
ZAVRAčAM IN JIH PRIPISUJEM  

PREDVOLILNI VROčICI!

Spoštovane Litijanke, spoštovani Litijani!
Vsem, ki želijo ustvariti nasproten vtis, sporočam, da nisem 
pozabil na domači kraj. Moji načrti aktivnosti so, žal, v pretežni 
meri, tako kot življenja nas vseh, pogojeni z epidemiološkimi 
razmerami. In kot vidimo, so te razmere v naši domovini med 

slabšimi v Evropi. Vendar to ni ovira, da pri svojem delu ne bi upošteval tudi in-
teresov lastnega kraja in regije. Nasprotno; ko sprejemam odločitve, izhajam iz 
tega, kaj je dobro za Litijo, Zasavje in Slovenijo. Nazoren primer tega je Sklad za 
pravični prehod, kjer smo uspeli oblikovati merila, po katerih je do sredstev upra-
vičeno tudi Zasavje. Pogajanja s kolegi, ki so želeli več sredstev nameniti drugim 
evropskim regijam, so bila zelo zahtevna, vendar smo uspeli.
Svoje delo bom z ekipo soobčankam in soobčanom z veseljem predstavil na do-
godku v Litiji, takoj ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Tokrat pa se 
na vas obračam, zaradi razjasnitve govoric, ki jih zlobni jeziki vztrajno širijo po 
domačem kraju. Govorijo, da naj bi evropski poslanec Grošelj v Litiji za svojo 
ženo kupil lokal. Sam to pripisujem predvolilni vročici ali pa morda strahu neka-
terih pred konkurenco. Močno upam, da razlog ni preprosta zloba in prislovična 
slovenska »foušija«. No, kakršnikoli že bili razlogi, zelo jasno in odločno povem, 
da evropski poslanec Klemen Grošelj ni kupil lokala, ne v Litiji, ne v Sloveniji in 
ne kjerkoli drugje. Ne zase ne za svojo ženo.
Naj ob tem dodam, da sem vesel, da se v Litiji vlaga v novo gostinsko ponudbo 
in upam, da če se ta, ki vlaga, piše Grošelj, to zanj ne predstavlja ovire ali celo 
prepreke. Prepričan sem, da smo kljub norostim aktualne vlade, dovolj zrela in 
demokratična družba, da to ne predstavlja ovire.
Zavoljo nas vseh Vas vse še enkrat naprošam, da se zaradi epidemije, ki divja in 
žal terja preveč žrtev, odločite za cepljenje oziroma z najboljšimi nameni upošte-
vate veljavne epidemiološke ukrepe.

Klemen GROŠELJ,
Evropski poslanec

GLASUJTE TUDI VI!  
ZNANI SO KANDIDATI ZA NAZIVE JAVNEGA NATEČAJA 

PROSTOVOLJEC ZASAVSKE REGIJE 2021 
Zbrani so predlogi kandidatov za nazive javnega nate-
čaja Prostovoljec zasavske regije 2021. Od 5.12.2021 do 
31.12.2021 poteka glasovanje. Vabljeni, da svoj glas oddate 
tudi vi! Vse prejete kandidature je temeljito pregledala st-
rokovna komisija in vse ustrezne predloge uvrstila na javno 
glasovanje. 
Letos bomo podelili nazive v treh kategorijah, Prostovoljec za-

savske regije 2021 po posameznih občinah, Prostovoljska organizacija zasavske regije 2021 
in Prostovoljski projekt zasavske regije 2021. Svoj glas lahko namenite nominiranim v dveh 
kategorijah. V kategoriji Prostovoljec zasavske regije 2021 lahko glasujete za prostovoljke in 
prostovoljce iz občine Litija, Hrastnik in Trbovlje in v kategoriji Prostovoljski projekt zasavske 
regije 2021 za prostovoljske projekte, programe, dogodke, akcije ipd. Po končanem glasovanju 
bodo podeljeni nazivi tistim, ki bodo v posamezni ka-
tegoriji izmed kandidatov prejeli največ glasov.
Kandidat za naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 
iz občine Zagorje ob Savi je le eden, prav tako je ena 
organizacija v kategoriji za naziv Prostovoljska orga-
nizacija zasavske regije 2021. Vsi prejemniki nazivov 
bodo javno objavljeni 10.1.2022.
Glasujete tako, da na številko 030 400 444 pošljete 
SMS s ključno besedo, ki je navedena v oklepaju pri 
imenu oziroma nazivu vsakega kandidata. V vsaki ka-
tegoriji lahko oddate po en glas. V vsaki kategoriji se upošteva en glas iz ene telefonske številke. 
Storitev ni dodatno zaračunana. 

KATEGORIJA 1: Kandidati za naziv Prostovoljec zasavske regije 2021 (kandidati 
so predstavljeni po občinah in abecednem vrstnem redu)
1. Jelka Jantol, Litija (pošljite KAN1 na 030 400 444)
2. Mijo Levačič, Litija (pošljite KAN2 na 030 400 444)
3. Milena Dimec, Litija (pošljite KAN3 na 030 400 444)
4. Kristina Strmšek, Hrastnik (pošljite KAN4 na 030 400 444)
5. Slobodan Filipovič, Hrastnik (pošljite KAN5 na 030 400 444)
6. Jožefa Kukovič, Trbovlje (pošljite KAN6 na 030 400 444)
7. Nataša Pavlovič, Trbovlje (pošljite KAN7 na 030 400 444)
8. Zvonka Medvešek, Trbovlje (pošljite KAN8 na 030 400 444)

KATEGORIJA 2: Kandidati za naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2021 
(kandidati so predstavljeni po abecednem vrstnem redu)
1.  Dobrodelna štrikalnica / od doma, Klub litijskih in šmarskih študentov  

(pošljite PRO1 na 030 400 444)
2.  Poletni program Društva prijateljev mladine Zagorje in Večgeneracijskega cen-

tra Zasavje, Društvo prijateljev mladine Zagorje (pošljite PRO2 na 030 400 444)
3. Prostofer, Zavod Zlata mreža in Občina Hrastnik (pošljite PRO3 na 030 400 444)
4. Urlaub na vasi, Kulturno društvo Podkum (pošljite PRO4 na 030 400 444)

Podrobnejše predstavitve kandidatov najdete na www.consulta.si. Za več informacij pi-
šite na info@consulta.si ali pokličite na 059 927 619.  Vabljeni h glasovanju!

Prostori med prenovo in po njej (foto: Robbie Hopper)

(NadaljevaNje s 1. straNi)



DRUŠTVA OBČAN - DECEMBER 2021    9

KORONA VIRUS NAM KROJI ŽIVLJENJE
Žal sta nas leti 2020 in 2021 močno zaznamovali zaradi epidemije, ki je zajela ves 
svet. Če smo lansko leto bili prepričani, da smo premagali korona virus, smo letošnje 
leto ugotovili, da ni tako. Vendar nam je, kljub vsem preprekam in omejitvam, kar 
nekaj zadanih nalog uspelo izpeljati.
V spomladanskih mesecih so pohodniki izvedli osem pohodov, v jeseni pa celo devet. 
Izletniška sekcija je izvedla štiri izlete, kljub obveznim maskam in PAT potrdilom. 

Sodelovali smo tudi na športnih igrah v Zasavski pokrajinski zvezi v kegljanju, balinanju, ribolovu, 
pikadu in streljanju.
Naše prostovoljke v ustvarjalnih delavnicah so v Domu Tise z oskrbovanci ustvarjale rože, pri projektu 
Dobrodelna Klišejev štirikapnica sodelovale s svojimi izdelki, ki so bili dani na licitacijo. Izkupiček 
sredstev je bil namenjen starostnikom v domu Tisje, ki si težko plačujejo oskrbo. Sodelovali smo tudi 
na Medgeneracijskem festivalu z razstavo ročnih del, na razstavi ročnih del v Zasavski pokrajinski 
zvezi in na Medgeneracijskem druženju ob tednu otroka.

Čez poletje, ko je virus 
popustil, smo izvajali projekt 
»Starejši za starejše« in 
tako starejšim krajšali čas. 
Tudi na naše šolarje nismo 
pozabili, saj smo jih prve 
tri dni novega šolskega leta 
pospremili v šolo. Literarni 
skupini je uspelo predstaviti 
knjigo »Utrinki iz našega 
življenja«, ki je izšla že v 
letu 2020, obenem smo 
podelili priznanja društva 
najzaslužnejšim članom in 

izvesti strokovno ekskurzijo v Velike Lašče, kjer smo obiskali spominsko sobo Frana Levstika in Josipa 
Stritarja ter se nato odpeljali v Retnje na Trubarjevo domačijo.
V sodelovanju z SKD območno izpostavo Litija in Društvom GEOSS, smo pripravili na GEOSS-u 
slovesnost “ Poklon GEOSS-u“, v počastitev njegove 40 letnice. Sodelovali sta Mešani pevski zbor 
in Mavrica iz našega društva ter Ženski pevski zbor U3 iz Sevnice. Zapela pa je tudi pevska skupina 
literarne skupine UD Litija. V septembru so citrarji in pevke Mavrice združili moči in pripravili v 
Kulturnem centru prijeten in pester koncert, ki je bil lepo sprejet.
Kot že vrsto let smo se v oktobru srečali s člani nad 80 let, jih pogostili v gostilni Kovač ter obdarili 
z darili, izdelanimi v naših delavnicah. Za tiste najranljivejše člane smo preko Rdečega križa razdelili 
pakete. Komisija za organiza-
cijsko kadrovska vprašanja 
ter priznanja je spremljala 
informacijo o gibanju član-
stva in pripravlja predloge 
za priznanja. Stanovanjska 
komisija je zbirala vloge za 
oddajo najemnih stanovanj 
Nepremičninskega sklada, 
pripravila prednostno listo 
in predloge za oddajo stano-
vanj. Letos je oddala enosob-
no stanovanje.
Da društvo dela dobro, smo 
dobili potrditev ob prejemu 
Zlate plakete Občine Litija, citrarski orkester Srebrne Strune DU Litija pa je prejel Bronasto Jerebo-
vo priznanje Občine Litija. Ta zlata plaketa je zahvala vsem, ki že vrsto let prostovoljno gradijo naše 
društvo. Želimo si, da bi tudi še naprej bili tako uspešni in povezani. Hvala vsem za vaš trud. Že dve 
leti zapored pa nam ni uspelo organizirati Zbora članov v živo. Izvedli smo ga preko elektronske pošte, 
ampak najlepše je kadar se srečamo in pokramljamo.
Še najtežje pa nas je doletelo v mesecu novembru, ko smo načrtovali slovesnosti ob 70letnici našega 
društva. Za to slavje smo se pripravljali vse leto, in konec oktobra je izšla knjiga NAŠIH 70 LET. Izde-
lali smo tudi razstavo, ki bi prikazala v sliki in izdelkih naše delovanje. Obe prireditvi smo bili prisiljeni 
zaradi razmer odpovedati. Morda bi res lahko izpeljali katero od njiju, vendar z velikimi omejitvami. 
Naše društvo pa je še vedno najštevilčnejše v občini, zato se nam to ni zdelo primerno. Tu smo in 
delamo za vse naše člane in ne pristajamo na izbor in si tudi za v naprej zastavljamo nove cilje, pri-
pravljamo programe, iščemo načine, kako obdržati pridobljeni nivo v zadovoljstvo vseh naših članov.
Največja sreča nas vseh pa je, da bivamo v dobri družbi ljudi, ki nas spoštujejo in nas imajo radi. 

Najlepše vsakodnevno darilo, 
ki je povrhu še zastonj, je na-
smeh, je lepa in prijazna be-
seda, je beseda optimizma in 
spodbude. Svojo notranjo moč 
gradimo na lepih spominih, se-
danjost pa nas opominja, da 
bomo le skupaj zmogli v bolj-
šo prihodnost, vsem koronam  
navkljub.

Pazite nase in ostanite zdravi.

 Predsednica DU Litija
Irena KRAMAR

ZAKLJUČEK OCENJEVANJA ZA LEPŠI IZGLED KRAJA
Turistično društvo Litija je v letu 2021 v okviru vseslovenske akcije moja deže-
la lepa in gostoljubna zaključilo ocenjevanje urejenosti okolice in ocvetličenosti 
stanovanjskih hiš, gostinskih lokalov ter kmetij. Na podlagi ogledov na terenu in 
fotografij se je komisija odločila, da za leto 2021 prejmejo priznanja in sicer.
Za ocvetličenje in 

urejenost okolice:
Marija MOLKA, Badjurova 6; Dra-
go ANDREJČIČ, Partizanska pot 27; 
Olga SINRAJH, Predilniška 17; Marija 
PRETTNER, Grumova 6
Za ocvetličenje stanovanjske hiše:
Marjan ZAGORC, Tepe 67; Marinka 
RIBIČ, Gabrovka 42; Tjaša JUDEŽ, 
Tepe 24
Za urejenost in ocvetličenost kmetij:
Malči BERDAJS, Sp. Log 7; Martina 
MANDELJ, Tihaboj 21; Ignac PATER-
NOSTER, Tenetiše 1; Marinka KASTE-
LIC, Tepe 3
Gostinski lokali in drugi;
Gostilna Berdajs, Sava pri Litiji 38; BI-
STRO »Lipa«, Breg pri Litiji 44; Gostil-
na »Kimovec«, Zgornji Hotič 15; Gostilna, kavarna in okrepčevalnica »Pri mostu«, Ljubljanska cesta 
1; Frizerski SALON DINKA, Graška cesta 30
Priznanja bodo podeljena na skupnem srečanju v kolikor bodo razmere dovoljevale, v nasprotnem 
primeru bodo dostavljene po pošti. Čestitke vsem prejemnikom priznanj z željo, da še naprej skrbijo 
za urejenost in ocvetličenje stanovanjskih hiš, kmetij in gostinskih lokalov. Ciril GOLOUH
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               ŽIVLJENJE JE KOT REKA 
Naj vam v letu 2022 odnese negotovost, bolezen in skrbi
ter naplavi bolj brezskrbne in srečne dni.
Srečno in zdravo 2022! Predsednik MDI Litija – Šmartno:

Miro VIDIC

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

ICA-EFT, osebno in poslovno svetovanje d. o. o.,  
Potok 13a, Vače; GSM: 041 356 771

SE JE OTROKU 
ZATAKNILO 

V ŠOLI?

Ne razume,  
ne zmore,  

noče?

Se upira,  
odgovarja…?

CELOSTNA  
OBRAVNAVA 

OTROK
•  Pomoč pri učnih, 

čustvenih in vedenjskih 
težavah,

• motnjah koncentracije, 

• motiviranju,

•  razlagi snovi (inštrukcije) 
– osnovna in  
srednja šola,

• šolanje na domu…

SRCEM. Srce z besedo sicer na deski ni izpi-
sano, je pa na tem mestu nameščen prelep  
srček.
Na ta način smo po našem mnenju izpolnili pri-
čakovanja organizatorja. Z našo okrasitvijo in 
sloganom smo jasno nakazali pomen delova-
nja Društva, saj na področju dela z invalidnimi 
osebami vedno ni dovolj, da na pereče stvari 
gledamo samo z očmi in razumom, brez tega, 
da ne bi pri tem uporabili tudi čustva naših  
src.  Vera BRIC

OBISKI RANLJIVIH  
NA DOMOVIH

Druženja v obliki prednovoletnega srečanja žal 
ne moremo nadomestiti. Zaradi tega spozna-
nja, so se članice socialne komisije odločile po-
večati število predprazničnih obiskov na domu. 
V ta namen smo v Društvu napolnili darilne 
vrečke. Pri tem nam je kot vsako leto poma-
galo območno združenje Rdečega križa Litija. 
Obiskali bomo preko 60 invalidk in invalidov.
 Bogomir VIDIC

DOM TISJE

75. LET DOMA TISJE – SKUPAJ V PRIHODNOSTI
Tokratne vrstice prispevka namenjamo posebnemu jubileju Doma 
Tisje, kateri obeležuje že tri četrt stoletja delovanja. 
Tako visok jubilej zahteva temu primerno pozornost. Najprej nas 
vodi v premislek o doseženih ciljih in o premaganih izzivih v pre-
teklosti. Veseli nas, da lahko s ponosom pogledamo na prehojeno 

pot, saj kaže na razvoj in napredek. Rezultati našega dela slonijo na strokovnem 
delu zaposlenih, kjer se v duhu vrednot doma vsakodnevno odločamo za izboljšave na vseh po-
dročjih delovanja. 
Skupni imenovalec vseh zastavljenih ciljev je znan – povezovanje. Kvalitetno življenje stanovalcev 
v domu lahko dosežemo le, če v tem cilju tesno sodelujemo vsi, ne le stanovalci, svojci in zapo-
sleni, pač pa tudi prostovoljci in drugi, 
ki prihajajo v dom in popestrijo dneve 
z glasbo, plesom, kreativnimi delavnica-
mi. Ne smemo pa pozabiti na osnovno 
pot zbliževanja ljudi – pogovor. 
Uravnotežen pogum! Tako je bila oce-
njena naša odločitev o organizaciji do-
godkov ob jubileju, ki so bila prilago-
jena trenutni situaciji. Praznovanja so 
potekala v mehurčkih, po posameznih 
enotah. Dramska skupina stanovalcev 
se je predstavila z igrano glasbeno 
predstavo Moj novi dom, ki je zaživela z 
delom prostovoljke, Sabine Palka in delovne terapevtke, Renate Ozimek. 
Za glasbeni del prireditev se zahvaljujemo Zoranu Cilenšku. Njegovo glas-
beno posredovanje je obogatilo praznovanje s petjem in plesom. Čuteči 
nastopi glasbenikov so praznovanje obogatili: mlada talenta Julija in Ben 
Maj, pevec Renato Leber- Štajerski Brendi, Rok Kemperle-Roky, Zoran 
Cilenšek, pevka Andreja Zaljetelj in dolgoletni prostovoljec, glasbenik Vi-
lijem Lušina.
S projektom Rastoča knjiga, ob 75. obletnici delovanja doma, smo ustva-
rili unikatno, inovativno glineno odprto knjigo. Rastoča knjiga je obrodila 
sad medgeneracijskega sodelovanja prostovoljcev, gospe Milene Dimec, 
kot predsednico Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje, s katero 
uspešno raziskujemo meje kreativnosti že vrsto let in oživljamo pestro 
paleto naše kulturne dediščine. Rastoča knjiga Dom Tisje je za stanovalce 
prava pustolovščina. Misli in besede ustvarjajo naša prihodnja doživetja. 
Vsebuje tri liste, s tremi tematskimi naslovi, krasi jo črnopotoški kamen, 
po katerem kraj Črni Potok nosi ime. Rastoča knjiga zajema elemente ino-
vativnosti, širjenje besednega zaklada, bogatenje kognitivnih sposobnosti 
in medsebojne povezanosti. 
V prihodnosti si želimo, da bi uspešno razvijali način dela gospodinjskih skupin in nadaljevali z 
uvajanjem novih znanj v procese dela. Zaposlenim želimo omogočiti izboljšanje delovnih pogojev 
in s tem omogočiti čim boljšo obravnavo stanovalcev. Upamo, da bodo sistemske spremembe 
naklonjene posebnostim najranljivejše skupine prebivalstva in da jim bo zagotovljena vsa podpo-
ra, ki jo potrebujejo. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem za izkazano solidarnost v najtežjih 
časih in za požrtvovalno delo, ki ga opravljajo vsak dan. 
Hvala tudi vsem, ki ste na svoj način prispevali k bogati zgodovini Doma Tisje. Zaupamo, da bodo 
prihodnja doživetja še naprej krepila vezi med nami in usmerjala naše moči v zagotavljanje naj-
boljše kvalitete življenja stanovalcev.

LILIN VRTILJAK

RAZSTAVA PORTRETI
Od ideje do fotografije

V okviru JSKD smo v Likovnem ateljeju Lila Litija orga-
nizirali tečaj fotografije z mentorjem Zoranom Pozni-
čem, kjer smo se srečali z raziskovanjem neštetih mo-
žnost transformacije fotografije z različnimi digitalnimi 
orodji, v likovno delo, ki upošteva vse postolate likov-
noteoretičnih izhodišč. Dela so razstavljena v muzeju  
LITIJA.

Za Foto Lila Marija URANKAR Murn

TEKOČE IN PREDVIDENE 
DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Letovanje v letu 2022
Glede na to, da je bila enotna ocena letošnjega 
letovanja izredno dobra, smo z agencijo Travel 
Tilago in hotelom Bonaca dosegli načelen do-
govor, da bomo na tej destinaciji, s storitvijo All 
inclusive, letovali tudi v letu 2022. Termin bo 
ostal isti, to je od 1.9. do 8.9.2022. 
Storitev ALL INCLUSIVE vključuje:
-  samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, popol-

dansko kavo, domače brezalkoholne in alko-
holne pijače v All inclusive baru od 10.00 do 
24.00 ure in v restavraciji ob obrokih, pred-
stavnika, ki bo skrbel za jutranjo telovadbo, 
animacijo, športne aktivnosti, turistična ta-
ksa, coris zavarovanje in odpovedni riziko

- avtobusni prevoz Litija- Bol- Litija
- vse sobe so klimatizirane in imajo balkon
Predvidena cena bo znašala za člane 520 EUR 
in za nečlane 540 EUR. Vse navedeno velja ob 
pogoju, da zagotovimo najmanj 120 udeležen-
cev.
Informativne prijave zbiramo že sedaj, s po-
drobnejšimi informacijami in sprejemanjem 
akontacij, bomo začeli v začetku leta 2022.

Za 8. marec – naproti morju  
in pomladi

V pogovoru z agencijo Travel-Trilago bomo v po-
častitev Dneva žena organizirali 4-dnevni izlet (3 
nočitve) z nastanitvijo v Opatiji, Hotel Istra***.
Cena 199 eur vključuje (povzetek):

- polpenzion s pijačo ob večerjah
- ogled Opatije, Bakra in Pazina
- kosilo in degustacijo tartufov v Istri
- turistična taksa 
- prevoz z vrhunskim avtobusom

Podrobnejši opis vsebine lahko dobite na Dru-
štvu ali na vaš e-naslov. Prijave zbiramo v za-
četku leta 2022. Bogomir VIDIC

GLEJMO S SRCEM …
Slogan, ki ima na mednarodni dan invalidov še 
poseben pomen. Praznujemo ga 3. decembra 
vse od leta 1992. Ta dan je določila Organiza-
cija združenih narodov, ki se med ostalim bori 
za pravičnost, mir in enakost po vsem svetu. 
Namen tega dne vsekakor tudi je, da v družbi 
spodbudimo boljše razumevanje problematike 
invalidov ter njihovo vključitev v družbo kot 
enakovredne člane, ki lahko po svojih zmožno-
stih prispevajo k družbenem, gospodarskem, 
kulturnem in političnem življenju. 
V Društvu si prizadevamo, da ta dan obeležimo 
na poseben način z dogodkom, ki je neposre-
dno namenjen invalidom. Tudi letos je bilo tako. 
V uporabo smo izročili električni invalidski vo-
ziček, ki ga nam ga je doniralo društvo Žarek 
upanja iz Ljubljane. Voziček je že od pomladi v 
prostorih društva čakal na predajo, vendar se 
na poziv ni zglasil nihče. 
Ne dolgo tega pa je predsednik Društva na 
parkirišču v Litiji srečal invalida, ki se je vo-
zil z navadnim invalidskim vozičkom. Ker naš 
predsednik zna gledati tudi s srcem, je kljub 
temu, da gospoda ni poznal, pristopil k njemu 
in ga seznanil, da imamo v Društvu na razpo-
lago električni voziček, ki bi mu ga z veseljem 
izročili. Navdušenje je bilo obojestransko. Do 
realizacije dogodka je tako prišlo ravno na dan 
invalidov.
Predaje električnega invalidskega vozička se 
je poleg prejemnika gospoda Jožeta Marjano-
viča iz Brodarske ulice v Litiji, udeležil pred-

V okviru Javnega sklada 
Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti (JSKD) je 
med 1. julijem in 15. sep-
tembrom 2021 potekal 

spletni natečaj »Modro poletje«. Pohvalo je 
prejela tudi Gabrijela Hauptman za sliko Mo-
drina neba. 
Naša članica Jelka Jantol se je uvrstila na dr-
žavno srečanje odraslih literatov v projektu V 
zavetju besede, organizatorja JSKD RS, in pre-
jela priznanje za kratko zgodbo »Najboljša kava 
v mestu«. Zaključno srečanje bo na gradu Raj-
henberg v Brestanici.
Ob bližajočem se izteku tega leta vse sekcije 
delajo na zaključnih projektih. 16. 11. 2021 
je bila v ateljeju LILA „Ustvarjalnica mladih“, 
kamor smo povabili osnovnošolce Litijske in 
Šmarske občine ter Gimnazije Litija.
Od 18. 11. 2021 dalje je v Mestnem muzeju Li-
tija razstava portretne fotografije, ki je nastala 
v sodelovanju z JSKD OI Litija in sicer po zaklju-
čenem tečaju fotografije z mobilnimi telefoni, 
ki jo je vodil mentor mag. Zoran Poznič, akad. 
kipar in magister novomedijskih umetnosti. 
Prav tako je v muzeju Litija likovna razstava 
„Kako so včasih živeli ob reki Savi“. Luč sve-
ta je ugledal tudi katalog z istoimenskim na-

slovom, kjer so poleg likovnih del in fotografij 
zbrane pripovedi Litijanov, katerih spomini se-
gajo daleč nazaj, ko se je pomemben del življe-
nja odvijal ob reki Savi.
V Knjižnici Litija je na ogled pregledna razstava 
društva Lila, tudi v Domu Tisje bomo postavili 
manjšo razstavo na-
ših likovnih del.
V soboto 13. 11. 
2021 se je v Dela-
vskem domu Trbo-
vlje zaključil projekt 
Zlata paleta 2021, 
kjer so podelili naj-
višja priznanja ter 
plakete posamezni-
kom in društvom. 
Tudi naši člani so 
prejeli plakete in si-
cer: zlati paleti sta 
prejela Sabina Sla-
na Cvikl s fotografi-
jo in Tilen Dominik Perko v kategoriji osnovne 
tehnike in grafike, Anita Vozelj pa v isti katego-
riji bronasto paleto.
Ostanite zdravi in kljub vsemu v veselem priča-
kovanju bližajočih se decembrskih praznikov!

Za Lilo piše Aleksandra KRNC

sednik Društva Miro Vidic, podžupanja Občine 
Litija Lijana Lovše, predstavnik društva Žarek 
upanja iz Ljubljane Mijo Levačič in tri članice 
socialne komisije.

Ob predaji vozička

Predsednik je uvodoma poudaril pomen med-
narodnega dneva invalidov ter povzel poslani-
co, ki jo je na Društvo naslovil minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Janez Cigler Kralj. Podžupanja Lijana Lovše je 
izrazila zadovoljstvo nad izborom prejemnika 
vozička in izpostavila pomen in vlogo Društva 
pri skrbi za invalide. Poudarila je, da se tudi 
lokalna skupnost zaveda te problematike in 
navzoče seznanila, da bo prihodnje leto tudi 
Občina Litija pristopila k projektu Občina po 
meri invalidov.
Gospod Jože Marjanovič se je ob predaji zahva-
lil in se na našo pobudo iz svojega navadnega 
vozička presedel na električnega. Vsi navzoči 
smo bili navdušeni nad njegovo spretnostjo, 
saj je gospod brez obeh nog od kolena nav-
zdol, pa tudi prste na obeh rokah ima močno 
poškodovane, v bistvu jih skoraj nima. Ob kraj-
šem pogovoru z njim, pa sem bila nad njegovim 
optimizmom več kot navdušena. Na življenje 
gleda izredno pozitivno. Za večino osnovnih 
življenjskih potreb poskrbi sam in nad mojim 
predlogom, da bi si uredil osebno asistenco, ni 
bil najbolj navdušen. »Dokler bom lahko, bom 
zase skrbel sam. Navadil sem se na svoj način 
življenja. Vozim tudi osebni avto tako, da nisem 
čisto priklenjen doma. Vesel pa sem vsake po-
moči, ki sem jo deležen od sosedov in dobrih 
prijateljev.«
Gospodu Jožetu smo zaželeli srečno vožnjo z 
novim vozičkom in prepričani smo, da bo z njim 
veliko lažje premagoval nujne poti po našem 
mestu. Vsem nam z dokaj zdravimi rokami in 
nogami pa naj bo svetel vzgled, kaj vse človek 
lahko stori sam zase. 

SMREKA S SRČKI
»Staretov trg bo tudi letošnji december krasila 
prav posebna zgodba«, se je glasil uvodni sta-
vek, s katerim sta Medobčinsko društvo inva-
lidov občin Litija in Šmartno pri Litiji h krasi-
tvi smrečic povabila Občina Šmartno in Javni 
zavod Bogenšperk. Glavni vlogo pri krasitvi so 
tako prepustili organizacijam, društvom in za-
vodom, ki gradijo in bogatijo kulturno, družbe-
no in civilno sfero šmarske občine. 
Manjšo zadrego kako in kaj, saj zaradi omeji-
tev druženja ročnih delavnic že vse jesenske 
mesece v Društvu ni bilo, je rešila naša nad-
vse domiselna in ročno spretna članica Mateja. 
Sledila je navodilom organizatorja in s pomo-
čjo družinskih članov sešila lične srčke. Ker je 
bilo potrebno našo zgodbo tudi poimenovati, 
smo si domislili slogan, ki je za naš okus prav 

lepo dopolnil smreči-
co, ok rašeno s števil-
nimi srčki. Na leseno 
desko, ki nam jo je 
priskrbel Javni zavod 
Bogenšperk, smo iz-
žgali napis, ki smo 
ga uporabili tudi pri 
obeležitvi Mednarod-
nega dneva invalidov 
in se glasi: GLEJ S 
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Slovenski etnografski 

muzej (SEM) in 
Cukrarna, galerija

Zadnji kulturni dan za osmošolce 
matične šole je nosil naslov Bivalna umetnost. 
Široko zastavljena vsebina je bila usmerjena 
v usvajanje pojmov iz likovne umetnosti, ki so 
vezani na arhitekturo, urbano okolje in kulturno 
dediščino. 
Obiskali smo Slovenski etnografski muzej, kjer 
nam je kustosinja v zgodbi predstavila zbirko 
Med naravo in kulturo. Načudili smo se boga-
stvu starin in namenom, za kakršne so naši 
predniki predmete izdelovali in jih uporabljali, 
kako so se skozi prostor in čas razlikovale in 
spreminjale njihove oblike. Predvsem nas je na 
ta kulturni dan zanimala prenovljena Cukrarna 

– stavba z zgodovino, zgodbo in s spominom. 
V obeljeno stavbo s prepoznavnimi okni smo 
skozi neopazen glavni vhod pod nadvozom ce-
ste vstopili v velik galerijski prostor. V palači 
sodobne umetnosti, kot ji pravijo nekateri, se 
pogled odpira iz pritličja do strešnih tramov. 
Opazovali in raziskovali smo trenutno otvoritve-
no razstavo z naslovom Čudovitost spomina, ki 
je izpeljan iz besed, prebranih v enem izmed 
pisem, ki sta si jih izmenjala Ivan Cankar in 
Dragotin Kette ter v njih drug z drugim delila 
svoje misli o poeziji in prozi, o družbenih vpra-
šanjih in vsakdanjih temah. Naloge, ki smo 
jih reševali ob opazovanju razstavljenih ume-
tniških del, so nas poučile, kako opazovati in 
opisati doživljanje umetnine. Spoznavali smo 
različne pristope in tehnike, ki so jih umetni-
ki predstavili v umetniških delih na temo Spo-
min. Kulturni dan je gotovo navdihnil kakšno 
ustvarjalno misel in nam bo ostal v lepem  
spominu.
  Maria PRIMOŽIČ 

Europe Direct Zasavje  
na OŠ Gradec

V petek, 19. novembra 2021, nas je na urah do-
movinske in državljanske kulture in etike v od-
delkih 8. razreda obiskala predstavnica točke 
Europe Direct Zasavje, ga. Jasmina Janjić. Ena 
ključnih prioritetnih nalog točke je, da lokalne-
mu prebivalstvu približa vrednote in politiko 
Evropske unije. Ga. Janjić je z učenci izvedla 
delavnico EU in jaz, v kateri so na konkretnih 
primerih spoznali svojo vlogo kot državljani 
Evropske unije. Učenci so ob kvizu preverili 
svoje znanje o pomenu EU v vsakdanjem 
življenju in s tem prepoznali prednosti, ki jih 
prinaša vključenost v skupnost. Obenem je 
gostja učence seznanila z aktualnim dogaja-
njem znotraj unije.

Ga. Janjić se je videokonferenčno priključi-
la tudi sestanku učiteljev OŠ Gradec in jim 
predstavila razna orodja, ki se lahko upora-
bljajo pri obravnavanju snovi o Evropski uniji. 

Kotiček za učenje, ki je bil tam predstavljen, 
nudi mnogo zanimivih vsebin in veseli nas, 
da smo lahko v polletju predsedovanja Svetu 
Evropske unije posamezne učne ure nameni-
li poglobljeni obravnavi tematike o Evropski  
uniji. Manca POGLAJEN

Pestro dogajanje na  
POŠ Kresnice

Učenci podružničnih šol imajo zaradi odma-
knjenosti šole od mestnega vrveža večinoma 
zelo dobre pogoje za povezovanje procesa 
vzgoje in izobraževanja z naravo. Na POŠ Kre-
snice veliko ur športne vzgoje in podaljšane-
ga bivanja poteka zunaj: na igrišču, na trav-
niku ali v gozdu. Na voljo imamo učilnico na 
prostem, prav tako pa učenci določene učne 
vsebine uspešno usvajajo tudi pri skrbi za vi-
soki gredi in pri urejanju okolice šole. Učen-
ci imajo po novem na voljo tudi novo plezalo 
- zviralo. Ideja o nakupu zvirala je vzkalila v 
preteklem šolskem letu v okviru projekta Gi-
banje za zdravje, ki ga je uspešno vodila in 
koordinirala učiteljica Andrejka Setničar. Ve-
čino pridobljenih sredstev za nakup so poda-
rili starši naših učencev, za kar se jim iskreno  
zahvaljujemo. 

Plezalo zviralo

Sodelovanje s sokrajani prav gotovo predsta-
vlja pomemben doprinos učnim vsebinam, zato 
nam je vključevanje krajevnih društev v boga-
to podporo. S pomočjo članov PGD Kresnice 
smo tako uspešno izpeljali evakuacijsko vajo, 
ko so ustvarili zelo dober prikaz dejanskega 
požara. Zadimili so šolo, reševali učence 1. 
razreda skozi okno, iz šole rešili našo kuha-
rico, ki je ostala ujeta v zgradbi, jo nenaza-
dnje tudi oskrbeli ter učence opolnomočili z 
znanjem o prvi pomoči ob morebitnih opekli-
nah. Po končani evakuaciji je sledila še pred-
stavitev gasilskih vozil in podelitev priznanj 
dekletom, mladim prostovoljnim gasilkam, 
ki kljub svoji mladosti že obvladajo osnove  
gasilstva. 

Požarna vaja

Na šoli pa smo gostili tudi zanimive goste,  
člane Društva za zaščito eksotičnih živali Bio-
exo in njihove ljubljenčke. Mongolski skakač, 
činčila, bradata agama, rdečerepi udav, ptičji 
pajek, in madagaskarski sikajoči ščurek so ne-
katere od živali, ki smo 
jih imeli v sklopu na-
ravoslovnega dne mo-
žnost od blizu spoznati 
in vse (razen ptičjega 
pajka) tudi vzeti v naro-
čje, pobožati ali se jih 
dotakniti.

Bioexo na obisku

Ne le poučno, ampak 
tudi zelo zanimivo, 
zabavno, pozitivno 
in na trenutke malce 
adrenalinsko je bilo 
premagovanje pred-
sodkov in rokovanje z 
manj znanimi živalmi. 
Mi smo uživali. 
 Sandra ŽELEZNIK

UČENKA GLASBENE ŠOLE  
LITIJA - ŠMARTNO, ANJA KRANJEC  

NIZA USPEH ZA USPEHOM!
Za učenko 7. razreda flavte Anjo Kra-
njec je uspešna glasbena pot, ki pa 
ne pozna meja.
Že večkrat nagrajena z zlati priznanji 

na državnih kot na mednarodnih tekmovanjih se je prejšnji teden 
udeležila mednarodnega glasbenega tekmovanja »Woodwind & 
Brass« v hrvaškem Varaždinu. Prejela je zlato priznanje, in sicer 
si je prvo mesto z izjemnimi 97.33 točkami delila še z dvema flav-
tistkama. 
Iskrene čestitke mladi Anji Kranjec, 
njeni mami in hkrati tudi profesorici 
Miri Kranjec za izjemno delo in prof. 
Tilnu Bajec za odlično klavirsko spre-
mljavo.

Glasbena šola Litija - Šmartno  
želi vsem občanom srečno,  

zdravo in glasbenih trenutkov  
polno leto 2022!

Brigita ŠULER 

INFRASTRUKTURNE NOVOSTI NA POLŠNIKU
Plazeči tereni, stara in poškodovana infrastruktura so stalnica v naši krajevni sku-
pnosti. Krajani se ves čas trudijo, da ohranjajo dokaj sprejemljivo stanje in čakajo 
na čas, ko bo prišla na vrsto obnova. Letos smo dočakali kar nekaj obnov in novo-
sti. Pri lovski koči, je nepregledni in 
v klanec postavljeni ovinek, mnogim 
povzročal težave in je bil vzrok za 

kar nekaj nesreč. S pomočjo Občine Litija in KS 
Polšnik je bil znižan klanec, narejen spodnji ustroj 
in fina spodnja podlaga peska pred asfaltiranjem. 
Obnovilo pa se je tudi cca 700 m ceste proti Stran-
skemu vrhu, kjer je KS poskrbela za nasipni mate-
rial za spodnji ustroj, posebna zahvala gre Damirju 
Tomcu. Na Borovaku so krajani pripravili spodnji 
ustroj cestišča ter zagotovili pesek tako za spo-
dnji ustroj kot za fino pripravo pred asfaltiranjem. 
Na pomoč so jim priskočili tudi nekateri vaščani 
Velike Preske. Največ zaslug za izvedbo pa ima 
Simon Hiršelj, ki je poleg dela prispeval tudi ves 
pesek. V okviru razpisa za elementarno pomoč se 
je asfaltiral velik odsek iz Pasjeka proti Seruču. Za 
ureditev ceste so tudi prispevali so krajani Pasjeka 
ter KS Polšnik. Hvala za trud Bogdanu Trelcu ter 
Ivanu Matijeviču. Na nevarnih odsekih javnih poti 
v Tepah in na Polšniku so bile postavljene odbojne 
ograje, popravljena pa je bila tudi ena na lokalni 
cesti v Tepah. Krajani so se razveselili preplastitve 
Kadunčevega klanca v Tepah, saj smo v preteklih 
letih beležili večje število zdrsov avtomobilov. Zelo 
prometna cesta, katero veliko uporabljajo številni 
Polšničani, iz Velike Preske proti Čepljam je dobila 
1,1 km asfaltne prevleke, kar bo omogočalo večjo varnost, predvsem lažje čiščenje v zimskih 
razmerah. Seveda se nadaljujejo dela na gradnji vodovodnega omrežja na Mamolju, dokončan je 
nov rezervoar ter položeno cca 1,3km cevovoda od Izerce do Mizarstva Otmar. 
Zahvala vsem krajanom, ki s svojim delom skrbite za boljšo kvaliteto bivanja na podeželju. Hvala 
Občini Litija za zagotovitev finančnih sredstev za dokončanje projektov ter seveda KSP Litija za 
pomoč. 
V zadnjih mesecih je bilo poskrbljeno za lepo število infrastrukturnih zadev, kar je v teh časih 
pohvale vredno. Vendar ljudje v večji meri potrebujemo druge dobrine, kot so socialni stik, 
druženja, srečanja oz. dogodke in verjamem ter želim, da nam novo leto prinese vseh teh 
drugih dobrin v obilju, nas poveže in napolni z optimizmom, z zdravjem ter z ljubeznijo. 
 Mateja SLADIČ Vozelj 

DECEMBER NA GIMNAZIJI LITIJA
Čas bližajočih se praznikov in 
decembrskega veselja je vedno 
tudi čas, ko se številni dijaki Gi-
mnazije Litija udeležujemo raz-
ličnih tekmovanj, projektov in 

drugih aktivnostih, ki so tako ali drugače pove-
zani z vzgojno-izobraževalnim procesom.
V Debatnem klubu Gimnazije Litija, ki deluje že 
vrsto let in je prava tradicija na naši šoli, smo 
zelo veseli, da so se nam v letošnjem šolskem 
letu pridružili številni novinci iz prvih letnikov, ki 
so skupaj s starejšimi debaterji sodelovali že na 
dveh debatnih turnirjih. Še posebej smo pono-
sni na uvrstitve z zadnjega turnirja, dve naši eki-
pi sta namreč dosegli zelo dober rezultat, in si-
cer šesto ter enajsto mesto na angleškem delu 
turnirja, med posamičnimi govorci pa je na is-
tem turnirju Maši Cvetežar uspelo odlično tretje 
mesto. Prav tako se je Maši Cvetežar ponovno 
(že drugič) uspelo uvrstiti v nacionalno sloven-
sko debatno ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na 
prihodnjem svetovnem debatnem prvenstvu. 
Sodelovali smo tudi na državnem tekmovanju v 
znanju o sladkorni bolezni, na katerem so šte-
vilni dijaki izkazali poglobljeno znanje, še pose-
bej sta se izkazali Klara Mahkovic, ki je prejela 
zlato, ter Rebeka Drnovšek, ki je osvojila srebr-
no priznanje. 
Poleg tekmovanj na Gimnaziji Litija udeležuje-
mo strokovnih ekskurzij. Ena izmed takih se je 
zgodila v mesecu novembru, ko smo v sode-
lovanju z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo 

dijaki 4. letnika odšli na strokovno ekskurzijo 
v Pivko. Obiskali smo Park vojaške zgodovine 
v spomin na 30. obletnico odhoda zadnjega 
vojaka JLA iz Slovenije. Del ogleda je bila tudi 
razstava Pot v samostojnost, ki predstavlja no-
silno razstavo Parka vojaške zgodovine, kjer 
je Slovenija dobila stalno razstavo, posveče-
no osamosvojitvenemu dogajanju in vojni za 
obrambo slovenske samostojnosti leta 1991. 
Ob tej priložnosti smo od Zveze veteranov voj-
ne za Slovenijo prejeli spominsko plaketo.
December že tradicionalno izkoristimo za 
praznično okrasitev naše šole, za kar je letos 
poskrbela skupina mladih gimnazijcev v okvi-
ru predmeta Podjetništvo, v sklopu katerga se 
dijaki že intenzivno pripravljajo, da bodo na 
božičnem sejmu v Litiji pokazali vse izdelke, ki 
so jih zasnovali kot poslovni načrt: od ideje do 
končnega izdelka. S svojimi poslovnim načrti 
bodo dijaki sodelovali na tekmovanju Popri. 
Tudi zadnji šolski teden v tem koledarskem letu 
bomo namenili prostor številnim projektom, 
v katere smo vključeni poleg rednega pouka. 
Najprej bomo izvedli špansko-ruske dneve, na 
katerih se bodo zvrstila številna predavanja in 
delavnice, namenjene španskemu in ruskemu 
jeziku ter španski in ruski kulturi in tradiciji. 
Zadnji šolski dan bomo raziskovali kulinarike 
evropskih držav, s poudarkom na slovenski ku-
linariki, in za zaključek postavili še informacij-
sko točko v sklopu projekta Ambasadorji EU. 
 Dijaki Gimnazije Litija



VIRTUALNI PODJETNIŠKI RISE
Minilo je že nekaj časa od zadnjega članka, v tem času pa smo izvedli nekaj 
posodobitev, predvsem v spletni podobi.
Z veseljem vam predstavljamo brskalnik lokalnih ponudnikov. Na njem 
boste našli različna podjetja, obrtnike, kmetije, ustanove, posamezne 

ustvarjalce, ki imajo sedež v občini Litija ali Šmartno, z okolico. Brskanje po sami bazi je dokaj 
preprosto, saj smo ponudnike razporedili po kategorijah. Izberete kategorijo, ki vas zanima in 
se vam že pokažejo vsi ponudniki 
izbrane panoge. Seveda pa lahko 
iščete tudi z vpisom besede v sam 
brskalnik. 
Novost pa je tudi spletna tržnica, 
kjer lahko naročite produkte in 
storitve lokalnih ponudnikov. Za-
deva je tudi tukaj zelo preprosta, 
saj je zasnovana po principu fizič-
ne tržnice. Ko kliknete na ponudni-
ka, se vam prikažejo produkti ali 
storitve s cenami, nakar izberete 
artikle, označite količino, vpišete 
svoje podatke in izberete način 
prevzema naročila. Za način pla-
čila pa se dogovorite kar s samim 
ponudnikom. 
K sodelovanju na spletno tržni-
co vabimo vas vse, ki še nimate 
spletne trgovine ali imate artikle, 
za katere bi radi preverili zanima-
nje na lokalnem trgu? 
Vabimo tudi vse posameznike, 
ki bi želeli prodati svoje doma-
če pridelke(sadje in zelenjava) in 
produkte (moka, mleko in mlečni 
izdelki, mesnine, kis, sok, vino, 
ipd.).
Za vpis nam pišite na info@rise.si.
Na naši strani so na voljo tudi sve-
že novice o aktualnih podjetniških 
vsebinah in razpisih 
ter aktualni dogodki 
z lokalnega okolja in 
tudi s celotne Slove-
nije.
Lepo vabljeni, da nas 
obiščete tudi v našem 
prostoru na naslovu 
Breg pri Litiji 54 (in-
dustrijska cona Zago-
rica), kjer nas najdete 
v desnem delu prvega nadstropja (na sliki rdeči stebri). Naši prostori so opremljeni z mini ka-
varnico, dvorano za sestanke, predavanja in delavnice, prostor za delo (delovna enota), mode-

larski kotiček (CNC laser in 3D 
tiskalnik), mini knjižnico, mini 
razstavna izložba in še kaj bi 
se našlo.
Veseli bomo vašega obiska in 
uporabe naše spletne strani 
rise.si, ter prostorov. Lepo 
vabljeni da postanete del RISE 
ekosistema. 

Podjetniški RISE  
Šmartno Litija

Gregor BERČON

LITKOVO NOVOLETNO 
VOŠČILO

Pred vami so še zadnji veseli decembrski 
dnevi ob božičnih in novoletnih praznikih. 

Litko in člani organizacijskega  
odbora Litijskega karnevala vam želimo 

srečno in uspešno leto 2022. 
V pustnem času pa si vsi skupaj zaželimo 

čim več druženja in norčij.
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PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI  
V KRAJEVNEM SREDIŠČU NA DOLAH

Mesec december je čas veselja, velikih želja, zabav in praznovanj in za mnoge najlepši mesec v 
letu.
Lepo okrasje v naših domovih, topel čaj, slasten piškot, debel pulover in zimska obutev. Zakorakali 
smo v pravi čarobni decembrski čas. Počasi se približuje praznično vzdušje.
Male stvari, drobne pozornosti, pozitivna misel, vse to nas napolnjuje, nas veseli in radosti ter nare-
di naš vsakdan lepši. Seveda, če zmoremo vse to opaziti. Še posebej v teh negotovih korona časih, 
ko smo omejeni z vsem in na vse strani.
December je tudi mesec, ko zasijejo praznične luči. 
In te smo kljub vsemu tudi letos prižgali v našem 
krajevnem središču v soboto, 4. decembra 2021, 
ob 17. uri.
Luč, ki daje svetlobo, toploto, prinaša upanje! Luč, 
ki prežene temo, tisto zunaj, da bo vse skupaj še 
bolj slovesno oz. praznično. In kaj je še pomembne-
je? Luč, ki prežene temo, tisto znotraj nas. 
Zaradi vseh omejitev smo bili premorani prižig pra-
zničnih lučk opraviti v ožjem krogu, v sklopu delov-
nega sestanka s predstavniki društev in organizacij 
v kraju, člani Sveta krajevne skupnosti Dole ter ne-
katerimi posamezniki. Ob skromnem, a slovesnem 
dogodku in v prijetnem ambientu smo poklepetali o načrtih za razvoj našega kraja.
Spoštovane krajanke in krajani, vsi lepo vabljeni v našo krajevno središče in naj vam ta skromen 
prispevek pričara prijetno praznično vzdušje.
Iskrena hvala vsem posameznikom, ki ste pomagali pri okrasitvi ter tako s svojim pozitivnim pri-
stopom pripomogli, da so Dole zasijale v vsej svoji prelepi podobi.
V kratkem se bomo razveselili tudi jaslic, ki bodo letos prvič krasile naše središče.
Naj lepo osvetljene Dole prispevajo kanček k lepšemu decembrskemu vzdušju tudi vsem občan-
kam in občanom občine Litije, zato lepo vabljeni na Dole. Irena BOSTIČ, KS Dole 

MLADI PLANINCI PREHODILI POT OD ZAGORICE  
PRI DOLSKEM DO GEOSS-a

V soboto, 16. oktobra 2021, je PD Litija v okviru vseslovenske akcije Slovenija plani-
nari organiziralo planinski izlet za mlade planince iz litijske in šmarske občine. Učenci 
iz OŠ Gradec, OŠ Litija in OŠ Šmartno smo se s svojimi mentoricami zbrali pred roj-
stno hišo Jurija Vege v Zagorici pri Dolskem. Tam so nas že čakali izkušeni vodniki PD 
Litija Miklavž, Rudi in Joul, v spremstvu katerih smo preživeli čudovit dan. Pred poho-
dom nas je toplo pozdravila tudi predsednica litijskega društva, ga. Alma Jere. Pri njej 
smo nato kupili planinske knjižice Badjurova krožna pot (BKP), saj smo na tem izletu 

obiskali kar 4 kontrolne točke in si tako pridobili 4 žige. Zadali pa smo si tudi cilj, da Badjurovo 
krožno pot v celoti prehodimo nekje v dveh do štirih letih. Po krajših začetnih formalnostih in ob-
veznemu štetju, saj nas je bilo vseh planincev kar 102, smo se drug za drugim povzpeli na Cicelj, 
kjer smo imeli prvi krajši postanek za malico in sladek prigrizek. Pot smo nadaljevali po slemenu 
do zaselka Katarija in šli 
tudi na vrh, kjer stoji cer-
kvica sv. Miklavža. Daljši 
postanek smo nato imeli 
v bližini planinskega doma 
na Uštah, kjer je že dišalo 
po pečenem kostanju, ki 
so ga za nas spekli člani 
mladinskega odseka PD 
Litija. Prijetno utrujeni 
smo se posedli na tla in 
poslušali govor načelni-
ce mladinskega odseka, 
Lane Bercieri Povše. Najemniki planinskega doma na Uštah so nam prijazno dovolili uporabo 
njihovih igral in poligona, kjer so se učenci pomerili v spretnosti gibanja in hitrosti, spoznavali so 
teme iz planinske šole ter se pomerili v čisto pravem planinskem kvizu. Po aktivnem oddihu smo 
se podali proti našemu cilju, preko Slivne do GEOSS-a. Pri tamkajšnji gostilni smo si v knjižico 
BKP dali še zadnji žig. Prijetno utrujeni in polni vtisov čudovitega sobotnega dne smo se odpravili 
vsak proti svojemu domu. Misli pa nam že uhajajo k naslednjemu izletu, za katerega upamo, da 
ga ob danih okoliščinah realiziramo še pred novim letom. Maruša KRNC

To, kar vidite, je logotip Vaške 
knjižnice (Knjižnica Litija - Izpo-
sojevalnica Vače), ki se je zaradi 
prostorske stiske vrtca (naraslo 
je število otrok – radi se imamo) 

morala preseliti v nove prostore nad trgovino 
(3. december 2021). Občina je odstopila sta-
novanje in ga preuredila v knjižnico. 

Med obema vojnama je bila knjižnica v Prosve-
tnem domu ( danes - Vače 41), ki ga je s farani 
zgradil inovativen in zelo napreden župnik Anton 
Porenta (zgradil je celo elektrarno). Tam je bila 
še majhna dvoranica, oder, telovadno orodje,… 
Knjig je bilo okoli 1000. To so bili romani in po-
vesti naših klasikov (npr. Pod svobodnim son-
cem, Deseti brat, Miklova Zala …). Knjižnica je 
bila odprta ob nedeljah in okoli enajste ure se je 
kar trlo bralcev, ki so si hoteli izposoditi knjige. 
Knjižničarka je bila Klančarjeva Breda (Vidmar). 
Med vojno so Nemci knjižnico preselili k Bušl 
(Vače 18), na koncu vojne so jo pa domobranci 
prenesli k Dolinar (Vače 11). Potem se je pre-
selila v takratno šolo v gasilnem domu (danes 
- parkirišče in dovoz pod trgovino), v nadaljeva-
nju pa v šolo, ki je bila na mestu, kjer je danes 
šola (vir: Marinka Mali). Zelo obiskana je bila 
potujoča knjižnica v Krajevnem uradu od leta 
1981 – 1985, ko so takratno poslovno tajnico 
in knjižničarko Anko Kolenc po krivem obtoži-
li grabeža ter krajevni urad zaklenili in ukinili. 

Ta potujoča knjižnica je bila v stari stavbi, ki je 
prej stala točno na tistem mestu, kjer je zdaj tr-
govina. Z otvoritvijo obnovljene šole, je litijska 
knjižnica dobila svoje prostore pod novim vrt-
cem (knjižničarka je bila Ana Vrhovec). Na leto-
šnji »Ta veseli dan kulture« se je knjižnica vrnila 
skoraj točno tja, kjer je nekoč že bila. Odprta 
je ob ponedeljkih od 15.00 do 19.00 in sredah 
od 10.00 do 14.30. Na odprtju knjižnice, na 
katerem niso načrtovali kulturnega dogodka, 
se je ta – kot se spodobi za »Ta veseli dan kul-
ture« - vseeno zgodil. Navdušena nad knjižnico 
se nekdanja knjižničarka Anka Kolenc ni mogla 
premagati, da ne bi povedala Zdravljice. 

Obisk je proti pričako-
vanju velik in vsakokrat 
vpišejo vsaj 4 nove bral-
ce. Knjižničarji so člani 
kolektiva litijske knjižnice. 
Seveda pa imata šola in 
župnišče še knjižnico za 
svoje potrebe. 
Vaške knjige (knjige, ki so 
povezane z Vačami) imajo 
svojo polico, na kateri je 
vse več knjig. Prvih nekaj 

knjig je podarilo Društvo GEOSS (sl). Pri dru-
štvu GEOSS tudi obstoja domoznanska knji-
žnica, ki ima že preko 200 vpisov. Poglejte na 
spletno stran www.vace.si/domoznanstvo.pdf. 
Nekatere knjige je možno tudi kupiti.
Ali ste vedeli, da je izšla tudi znamka za 0,79€ 
na kateri je upodobljena situla z Vač? Več na 
spleti strani tega članka www.vace.si/vaska-
knjiznica.pdf
Želim nam zdravo novo leto in ne pozabimo 
najpomembnejše na svetu: čarobne besede 
(Rad se imam! Rad te … itd.) in magični gib 
(samo previdno) objem iz srca! Pa veliko bralnih 
užitkov v dolgih čarobnih zimskih nočeh!  Zvon-
ček Norček
Poglejte si tudi Novice na ETV z dne 7.12.2021 
na YuoTube!

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

IZ DELA OZRK LITIJA

DOBRODELNA AKCIJA KORK JEVNICA IN KORK KRESNICE
Letos smo v akciji »Manj svečk za manj grobov« zbirali sredstva za deklico Leo, ki se je rodila s 
težko boleznijo, imenovano spinalna mišična atrofija. Akcijo smo izvedli v sodelovanju s KORK 
Jevnica in KORK Kresnice. V dneh pred praznikom Dneva spomina na mrtve smo postavili stojnico 
na pokopališču v Kresnicah, kjer so obiskovalci lahko prispevali prostovoljne prispevke namesto 
nakupa sveč.
Da so v našem okolju ljudje, ki jim ni vseeno za sočloveka in 
radi prispevajo za dober namen, so dokazali s tem, da smo 
zbrali kar 1.233,30 €. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena 
za terapevtske pripomočke oz. terapije za malo Leo in bodo 
nakazana na ustanovo, ki izvaja tovrstno dejavnost. Upamo in 
želimo si, da bi ji z zbranim denarjem vsaj malo pomagali pri 
zdravljenju in ji s tem olajšali težave pri gibanju.
Ob simbolični predaji čeka se je mamica Simona Jerebič za-
hvalila vsem dobrim ljudem, ki ste sodelovali v akciji in prispe-
vali denarna sredstva.
V imenu KORK Jevnica in KORK Kresnice pa se tudi mi zahva-
ljujemo vsem krajanom, ki ste se odzvali na akcijo, hvala vsem 
in vsakomur posebej.
Želimo si, da bi se v prihodnje še več posameznikov odzvalo na 
tovrstno zbiranje sredstev, saj s tem, ko zmanjšujemo porabo 
plastičnih sveč, tudi skrbimo za okolje. Jelka KOTAR
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Iz poslanice predsednice RKS 
mag. Vesne Mikuž, ob svetovnem 
dnevu prostovoljstva
Združeni narodi so že skoraj pred 
štirimi desetletji, na svetovni rav-

ni, prepoznali pomemben prispevek prostovolj-
stva k družbeni blaginji in 5. december razgla-
sili za mednarodni dan prostovoljstva.
Gre za praznik prostovoljk in prostovoljcev, a 
hkrati tudi dan, ko imamo humanitarne in pro-
stovoljske organizacije ter društva, pripadniki 
oblasti, mediji in širša družba, edinstveno pri-
ložnost, da se ozremo in prepoznamo enormni 
prispevek, ki ga prostovoljstvo prinaša k druž-
beni blaginji ter se vsakemu posebej in vsem 
skupaj zahvalimo za nesebični prispevek za 
boljšo prihodnost človeštva. 
Seveda pa je mreža 14 milijonov prostovoljcev 
Mednarodnega gibanja Rdečega križa in več kot 
10.000 prostovoljk in prostovoljcev RK Sloveni-
je, neustavljiva vse dni v letu. S svojo aktivno 
participacijo prostovoljci RKS blažijo stiske in 
spreminjajo življenja na tisočere soljudi, tudi v 
položajih, kjer je lahko celo ogroženo njihovo la-
stno življenje. Prostovoljci, ki na letni ravni opra-
vijo okoli pol milijona prostovoljskih ur, so gibalo 
vseh humanitarnih programov in storitev, ki jih 
za/in v korist ljudi v stiski, izvaja RK Slovenije.
Sodobni, kompleksni humanitarni izzivi, s kate-
rimi se človeštvo spopada v zadnjem obdobju 
– migracije, kompleksne naravne nesreče ve-
čjih razsežnosti in pandemija covida-19, so še 
dodatno osvetlile pomembnost prostovoljk in 
prostovoljcev, ki se nesebično razdajajo v lajša-
nju trpljenja in blaženju stisk sočloveka. Veliko 
je bilo že napisanega na to temo, a ne moremo 
mimo dejstva, da so v drugem valu odziva na 
covid bolničarji RKS – prostovoljci usposobljeni 
za nudenje laične prve pomoči na visokem stro-
kovnem nivoju – in drugi prostovoljci opravili 
158.000 prostovoljskih ur, kar je toliko kot opra-
vi ur podjetje s 75 zaposlenimi na letni ravni! 
Dosedanje izkušnje dokazujejo, da smo skupaj 
neustavljivi in krepijo prepričanje, da bomo s 
skupnimi močmi zmožni učinkovitega odziva 
na humanitarne izzive, ki nas čakajo v priho-
dnosti. Hvala prostovoljkam in prostovoljcem 
Rdečega križa Slovenije

Krvodajalstvo
Letošnja tretja redna krvodajalska 
akcija je potekala 25.11.2021 v 
Osnovni šoli Gradec v Litiji. Zaradi 
zaščite krvodajalcev in zaposlenih 
ter preprečevanju možnih prenosov 
bolezni, krvodajalske akcije še ve-

dno potekajo prilagojeno, torej s predhodnim 
naročanjem krvodajalcev. 
Krvodajalske akcije se je udeležilo 196 krvo-
dajalcev, katerim se zahvaljujemo za udeležbo 
in darovano kri. Med njimi jih je 21 darovalo 
prvič. Zahvaljujemo se tudi Osnovni šoli Gra-
dec za sodelovanje pri uspešno izvedeni krvo-
dajalski akciji. 

Zahvalili smo se g. Hostniku, ki se je krvoda-
jalskih akcij udeležil že več kot 85 x in g. Prcač 
Dolinšku za darovano kri več kot 75 x.

Zbiranje hrane v Lidlu
Prejeli smo prijazno povabilo trgovine Lidl v 
Litiji. 
V Lidlu Slovenija se trudijo ustvarjati boljši svet 
za vse, zato že osmo leto zapored zbirajo hra-
no za ljudi v stiski. Z nagovorom »Kupi 1 več 

in odloži v zbiralno košaro« vabijo k nakupu 
izdelkov z daljšim rokom trajanja in higienskih 
izdelkov za lokalne organizacije, ki po vsej Slo-
veniji pomagajo posameznikom in družinam  
v stiski. 
Lidl Slovenija tako pomaga ljudem, ki so se 
znašli v stiski, 
zato v praznič-
nem delu leta, 
ko pomanjka-
nje občutijo 
še bolj kot si-
cer, za njih or-
ganizirajo zbi-
ranje hrane. V 
Lidlu Slovenija 
se zavedajo, 
da je bilo tudi 
letošnje leto 
za marsikoga precej težko, stiske ljudi so zara-
di trenutnih COVID-19 razmer postale še večje. 
S trgovino Lidl v Litiji sodelujemo že vrsto let, 
naši organizaciji so omogočili zbiranje hrane za 
ljudi v stiski. Zbiranje izdelkov in hrane z dalj-
šim rokom trajanja bo potekalo od 1. 12. 2021 
do 8. 1. 2022. Hvala vsem, ki boste prispevali! 

KRAJEVNA ORGANIZACIJA  
RK HOTIČ
COVID čas

Leto se bliža koncu, med nas pa je neusmiljeno 
posegel COVID. Zato smo se v KORK-u odločili, 
da za letošnje praznike ne bomo obiskovali na-
ših starejših in bolnih kot običajno. Vseeno pa 
se bomo potrudili in tudi osebno koga pozdra-

vili, če nam 
bodo razme-
re to dopu-
ščale. Druga-
če pa bomo 
vizitke in za-
ščitne maske 
za starejše in 
bolne odlo-
žile v poštni 
nabiralnik. 
Čas, ko se 
brez omejitev 

ne družimo, že kar nekaj časa traja, zato pro-
simo vse naše člane oziroma vse krajane KS 
Hotič, »cepite se«. Tudi tako boste prispevali, 
da se bomo kmalu srečali.
Ker so tukaj prazniki, vam želimo mirne, srečne 
in zdrave božično novoletne praznike.

Prostovoljke KORK-a Hotič

Pomoč v prehranskih paketih  
in pralnem prašku 

Da bi v prazničnem mesecu vsaj malo olajšali 
stisko nekaterim prebivalcem smo s prosto-
voljci krajevnih organizacij RK razdelili 159 
prehranskih paketov skupaj s 3 kg pralnim pra-
škom. 

Spoštovani,
naj z novim letom zbledi vse slabo, vse dobro 
naj zavedno ostane.
Želimo vam vse dobro. Veliko veselja in miru 
med prazniki ter srečno v novem letu.

Danica SVERŠINA, 
predsednica RKS OZ Litija

Irena VIDEC, str. sodelavka



Spoštovane občanke  
in občani Litije
Leto, ki se izteka, je bilo polno negotovosti 
in preizkušenj, predvsem na področju 
zdravja zaradi izčrpavajoče epidemije 
COVID-19. Hvala vam za potrpljenje, 
upoštevanje ukrepov, za vzpodbujanje 
drug drugega, za vlivanje prepotrebne 
volje in optimizma za dobro vseh.
Dokazali smo da zmoremo, zato 
verjamem, drage občanke in občani, da 
z veliko optimizma stopamo v novo leto, 
katero bo prineslo ne malo sprememb  
na boljše.
Še posebej bi se ob zaključku leta 2021 
zahvalil svojim ožjim članom OO N.Si 
Litija, s katerimi smo implementirali 
naš program in načrte za letošnje leto. 
Posebna zahvala gre podpredsedniku 
OO N.Si Litija Alešu Juriču, občinskemu 
svetniku Srečku Primožu Kobilšku, Marjani 
Kolar, Darku Rovšku, Marjanu Soncu 
in Borisu Bevcu. Zavedam se, da ko 
stopimo skupaj zmoremo, ker se znamo 
pogovarjati, poslušati in slišati, kar je ključ 
do uspeha.

Spoštovane občanke in občani, preživite lepe in mirne praznike, v Novo leto 2022 
pa stopimo pogumno, polno entuziazma, na vaših poteh pa naj vas spremljata 
zdravje in sreča. Predsednik Občinskega odbora N.Si Litija, Janez Beja

MINERALNE JASLICE V RUDNIKU 
SITARJEVEC LITIJA
od 26. do 30. decembra  

V tednu med Božičem in novim letom vas vabimo pred in 
v Rudnik Sitarjevec Litija, ki je eden najbogatejših mineral-

nih rudnikov v Evropi. Ogled Izvoznega rova 
rudnika bo v teh dneh brezplačen in sicer 
med 16:00 in 19:00. Ogled Glavnega rova 
rudnika pa ob predhodni najavi mogoč s 50 
procentnim prazničnim popustom. Najava 
na ogled Glavnega rova na info@visitlitija.
si ali na 070 700 484, 051 312 739 (TIC 
Litija). 
Od Božiča pa vse do svečnice bodo v rudni-
ku razstavljene edinstvene jaslice iz kamnin 
in mineralov rudnika Sitarjevec. Postavila 
jih bo lokalna umetnica Joži Jamšek. Brez-
plačne oglede jaslic v rudniku bodo 28. 12. 
ob 17:00 in 18:00 s kulturnim programom 
popestrile pevke Ženske vokalne skupine Lipa, 29. 12. ob 17:00 in 18:00 pa MEPZ KUD Jevnica. 

ŽIVE JASLICE PRED RUDNIKOM SITARJEVEC
nedelja, 26. december ob 17. uri

Na praznično nedeljo, 26. 12. vas vabimo, da se iz Liti-
je ali s pakirišča pri Zdravstvenem domu Litija peš po-
date do Rudnika Sitarjevec Litija in prisluhnite božični 
zgodbi v izvedbi in interpretaciji gledališke skupine 
KUD Jevnica, katero bodo z ubranimi glasovi spremljali 
pevci MEPZ Miha Vahen. Pred in po uprizoritvi božič-
ne zgodbe je možen brezplačen ogled Izvoznega rova 
rudnika.
Programi bodo organizirani samo v primeru, da bo nji-
hova izvedba dovoljena in ob upoštevanju PCT pogojev. 
Zato spremljajte spletno stran rudniksitarjevec.si. 

Z LUČKAMI DO RUDNIKA SITARJEVEC LITIJA
Ob decembrskih večerih vas vabimo na sprehod do portala Rudnika Sitarjevec Litija. Priž-
gite si baterijo, naglavno svetilko ali si posvetite z mobilnim aparatom in za pohod izberite varne 
poti. Pred rudniškim vhodom – portalom se 
fotografirajte. Svojo fotografijo nam pošljite 
na info@visitlitija.si. Pošiljatelji boste sode-
lovali v nagradni igri za brezplačne vodene 
oglede po rudniku. Žrebanje nagrajencev bo 
objavljeno na FB Rudnik Sitarjevec Litija v 
četrtek, 30. decembra.

TIC Litija

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

NOVICE IZ KLIŠEJA
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»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

Verjetno ste poznali kakšnega lesarskega 
mojstra, ki je z ročnim orodjem ustvarjal na 
»ponku«? Ti lokalni umetniki so bili s svojim 
čutom do gozda, dreves in oblikovanja lesa 
navdih za snovanje muzeja starih lesarskih 

rokodelskih poklicev na Veliki Preski 
pri Polšniku. Muzej je nastal na pobudo 

družinskega podjetja Mizarstvo Kos, ki je v 
oktobru praznovalo 30-letnico ustanovitve. 

Pri nas želimo, da obiskovalci vzamejo 
v roke orodje, žago, dleto, vrtalnik ali 
kladivo. Da stopijo do delovne mize, 

vpnejo les in ga začnejo obdelovati. Pri 
tem doživijo zvok orodja in vonj lesa, ki ga 
otipajo. Tako spoznajo rokodelske občutke 

in se prelevijo v tesarja, mizarja, kolarja, 
sodarja, strugarja, rezbarja in pletarja. S 
sprehodom mimo slovenskih drevesnih 

vrst, z iskanjem tarč v navidezni resničnosti 
(AR aplikaciji) in miselnimi igrami pa 

skočijo v poučno leseno zabavo.
Raziskovalci in drevesoljubi, virtualni lik 

Lesarius vas pričakuje!

Za obisk je potrebna predhodna rezervacija 
na 051 615 020 ali na info@lesarius.si

7- ČUTNI MUZEJ LESARIUS
Velika Preska

www.lesarius.si

Klišejev projekt Dobrodelna štrikalnica je kandidat za najboljši prostovoljski pro-
jekt Zasavja! Trenutno poteka glasovanje, podprete nas lahko tako, da pošljete sms 
PRO1 na 030 400 444. Glasovanje je odprto do 31. 12. 2021. Štrikalnica ne bi zmo-
gla brez pomoči naših pletilj, podpornikov in 
licitatorjev. Nominacija je samo potrditev po-

membnosti sodelovanja in solidarnosti. 
Na Klišeju smo veseli december otvorili s predajo daril pro-
jekta Božiček za en dan, humanitarne akcije, ki letos obe-
ležuje svoje 10 leto delovanja. Kliše je za projekt ponovno 
odprl svoja vrata kluba in deloval kot zbirno mesto za darila. 
V letošnjem letu se jih je pri nas nabralo preko 130, medtem 
ko se jih je širom Slovenije nabralo preko 13.500! Najlep-
ša hvala vsem sodelujočim v tej srčni akciji, posebna 
zahvala še prostovoljnim gasilcem iz PGD LITIJA, ki so 
nam priskočili na pomoč s prevozom paketov v centralno 
skladišče, od kjer bodo romala k končnim uporabnikom. Hvala.
V petek, 3.12. smo v okviru projekta Zgodbarjenje (ang. storytelling) gostili starega znanca, bivšega 
predsednika, ki pa je z dogajanjem v lokalnem okolju ostal v tesnem stiku, saj je po zaključku študent-
skih dni svojo profesionalno pot nadaljeval v vodah mladinskega dela. Prisluhnili smo zgodbi Aljaža 
Zupana, trenutnega predsednika društva Lojtra, ki pa se je društvenih trikov naučil ravno v našem 
študentskem klubu. Beseda je tekla o delovanju študentskih klubov, obvezno je bilo primerjanje več 
kot 10 letnih razlik, o trenerskem delu, o razpisnem in nasploh mladinskem delu in najbolj aktualno, 
o Odloku o mladini Občine Litija, kjer je bil Aljaž ena izmed gonilnih sil in česa se (lahko) nadejamo v 

prihodnosti.
Takoj naslednji dan, v soboto, 4.12., pa smo 
se aktivisti in člani zbrali na Občnem zboru, v 
Kulturnem centru Litija, v okviru katerega smo 
izvedli tudi Volitve v organe kluba Kliše ter 
volitve za svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOS. 
Prisotni smo izvolili novo predsednico, s pre-
dlagano listo ter svetnico Zveze ŠKIS in Sveta 
ŠOS. Čas sprememb in novih podvigov pa smo 
ovekovečili še na slavnostni večerji, na gradu 
Bogenšperk.
V torek, 7.12., se je naša strokovna mladinska 
sodelavka udeležila Nacionalnega mladin-
skega posveta 2021, kjer je skupaj z več kot 
100 predstavniki mladinskega sektorja razisko-

vala in iskala rešitve na aktualne in ključne družbene izzive.
V petek, 10.12., smo se zbrali na sedežu kluba, na dogodku Pavlov in Predor: od ideje do albuma, 
kjer so člani Miha, Domen in Marcel predstavili podrobnosti prvenca in ob enem odgovarjali na vsa 
vprašanja udeležencev.
V soboto, 18.12., pa smo se po enoletnem premoru odpravili na Klišejev božično-novoletni izlet, v 
avstrijsko prestolnico, ki nas je napolnila s svojim božičnim vzdušjem.
Za več informacij in napovednikih naših dogodkov in aktivnosti spremljaj https://www.facebook.
com/klise.klub. In še za konec te spomnimo, da smo na Klišeju z 9. septembrom začeli z 1-letnim 
projektom KlišAID - skoči na Kliše po moč, v okviru katerega mladim nudimo brezplačne pogovore s 
svetovalkama Heleno Ditar, spec. psihoterapije (na sedežu Klišeja) in Alenko Žavbi, mag. socialne 
pedagogike (preko Zoom-a). Individualna svetovanja potekajo ob torkih in četrtkih, z uro po dogovoru. 
Posamezen pogovor oziroma svetovanje traja 60 minut in je zaupne narave. Če si v stiski, nas kontak-
tiraj na klise.aid@gmail.com, da se dogovorimo za termin, ki ti najbolj ustreza. Tudi če potrebuješ 
samo pogovor.  Erika HORVAT



KUHAMO Z VEVNICO
V sklopu Festivala V hvaležnost jeseni, ki se je v Jevnici odvijal koncem oktobra je zadišalo tudi iz 
kuhinje, ki smo jo poimenovali kar »Kuhamo z vevnico«.
Ljubiteljska Skupina, ki jo je okoli sebe zbral ku-
harski »chef« Robert Merzel, je skušala kar naj-
bolje in najokusneje predstaviti nekatere jedi, ki 
sodijo v jesenski čas ter hkrati sodijo tudi na nek-
danji jedilnik naših babic in dedkov, naših pred-
nikov.
Na naših stojnicah ste tako lahko poskusili odlič-
no gobovo juho Irene in Ervina Godec iz Zgornje 
Jevnice, najmlajši so prisegali na slastni Mojčin 
šmorn, ki ima v naših krajih že dolgo tradicijo, 
spet drugi so poizkusili jevniško vezivko in kosta-
njevo potico Tatjane Rusjan, odlične so bile tudi 
Jurčkove pečenice z zeljem. Sladokusci so zelo 
pohvalili Robertove hladne predjedi, namaze na 
rezini domačega pisanega kruha Martine Kaste-
lic, ki so se pričeli s čemažem, nadaljevali s po-
strvmi Janka Bokala iz Kresniških Poljan, do okusa 
pečenih buč in na koncu še sladkim kostanjevim 
namazom.
Ne smemo pozabiti seveda na učence POŠ Jevni-
ca, ki so stojnico obogati z dobrotami s šolskega 
eko vrta, ki so vsebovale zeliščne sirupe, sivkine piškote, metino pecivo in drugo.
Naš Bruno je kot je že običaj postregel s pečenim kostanjem, ki je šel za med, kot bi temu lahko 
rekli. Več si lahko ogledate na fotografijah, v živo pa zagotovo spet v prihodnjem letu v Jevnici. 
Dober tek. KS Jevnica

JEVNIŠKI FESTIVAL "V HVALEŽNOST JESENI"  
JE ZA NAMI, A ŠE VEDNO ODMEVA

Našemu kraju je na koncu vsega pred 
ŠC Jevnica ostala velika vevnica, ki je 
čudovit izdelek Bruna Rusjana, Irene  
Režek in Jožeta Gričarja, za kar jim ve-
ljajo vse pohvale. Tudi vpad nice v našo 
KS že krasijo karte krajevne skupnosti 
z bližnjo okolico, ki smo jih pridobili ob  
pomoči Iztoka Kari-
ža in Izimap d.o.o.
Poleg Lesenih rogi-
s tov in drugih do-
mačih izvajalcev so 
nas na prireditvi 

navdušili tudi tamburaši iz Senožet, ki se jim je na odru pridružil odlični 
bobnar Issiaka Sanou (na sliki levo), za zaključek večera pa so še poskrbeli 
Lesarji ter Blaž Gec, pevec Zvite feltne, s katerim so se želele fotografirati 
vse mladenke, ki so bile na prizorišču (na sliki desno).
Še enkrat zahvala vsem sodelujočim, marljivemu osebju, nastopajočim, 
sponzorjem in Občini Litija.  KS JEVNICA

KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA KNJIŽNICA LITIJA

Ta veseli dan 
Ta veseli dan kulture, ki je bil 3. 
decembra, smo v Knjižnici Litija 
s pomočjo članov LILE, ki so pri-
pravili pregledno razstavo svojih 
likovnih in fotografskih del v gale-

riji litijske knjižnice, razsvetlili 
leto delovanja; bilo je posebno, 
a za LILO tudi zelo uspešno. 
Razstava bo v času odprtosti 
knjižnice na ogled do 31. 12. 
Na Vačah pa smo se razveselili 
nove Vaške knjižnice, v pros-
torih nad trgovino KGZ. Nova 
knjižnica je odprta dvakrat te-
densko, ob ponedeljkih popoldan, ob sredah 
dopoldan. Otvoritvenega dogodka ni bilo, smo 

pa odprtje 
delili v krogu 
zagovorni -
kov in usta-
novi te ljev. 
Knjižnica na 
vaškem trgu 
je umešče-
na v srce 
kraja in želi-

mo si, da bi jo z veseljem obiskovalo čim več 
članov. Tako bo lahko opravljala svoje poslan-
stvo. (Foto slika LILE, vir Jelka Jantol; Foto z Vač, vir 
Občina Litija) 

Paketniki – bližnjice do knjig
Paketniki, ki smo jih namestili na litijsko in šmar-
sko knjižnico, imajo več prednosti. Do naroče-
nih knjig bralci dostopajo tudi, ko je knjižnica 
že zaprta, vračajo jih lahko kadarkoli, če ne (z)
morejo do knjižnice, iz kakršnih koli razlogov, jih 
knjige počakajo v zabojčkih. Če še niste vešči 
uporabe paketnikov, nas pokličite – praktično 
vam bomo pokazali, kako priročni so. Namestili 
smo jih, da olajšajo in skrajšajo poti do knjige!

Mostovi časa 
Knjiga Mostovi časa, izpod peresa Ide Dolšek, je 
dragocen vir spominov na Šmartno z okolico in 
dr. Slavka Gruma. Predstavitev knjige je bila 19. 
novembra v Kulturnem domu v Šmartnem pri Li-
tiji. Pogovor z avtorico je vodila Andreja Štuhec, 
dogodek so polepšali Oktet Valvasor, pevke 
ljudskih pesmi KUD FS Javorje in KUD Vajkard. 
Knjigo Mostovi časa lahko kupite v Knjižnici Liti-
ja in Šmartno ter v prostorih TIC Šmartno. 

Podarite dediščino,  
podarite knjigo!

V razmišljanju in iskanju vsebinskega darila, ki 
bo v nekomu, ki zasluži našo pozornost, vzbu-
dilo trajnejše veselje, predlagamo pripovedi 
in spomine o minulih časih, prednikih, delu in 
ustvarjalnosti. Bolj ko je komat okrancljan, 
bolj konj z veseljem vleče je knjiga o furma-
nih, obrtnikih in delu s konji na območju Obči-
ne Litija in Občine Šmartno pri Litiji. 
Na voljo je v naših knjižnicah; z nakupom pod-
pirate raziskovalno delo domoznanskega od-
delka. 

Približevanja
Leto prireditev smo zaključili ob srečanju z gos-
tom, ki s svojimi kolumnami, eseji, strokovnim 
delovanjem na področju kriminologije, penolo-
gije in prava zaznamuje našo družbo. Humanist 

in skrbni pre-
učevalec pri-
kritih oblik na-
silja v družbi, 
raziskovalec 
in publicist dr. 
Dragan Petro-
vec je v dvora-
ni Kulturnega 

centra Litija ob svojih odgovorih v pogovoru 
poudaril predvsem, da si želi drugačnega raz-
mišljanja v družbi, več empatije med ljudmi. 
Želja, ki jo lahko sprejme sleherni med nami.
Ljubitelje pogovornih srečevanj Približevanja 
vabimo, da nam s svojimi predlogi za vabljene 
osebe pomagajo sooblikovati ta srečevanja z za-
nimivimi in posebnimi ljudmi. (Foto: Mateja Sladič Vozelj)

Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ

Spoštovani bralci in bralke!
Okrnjeno življenje ni spodbudno. Marsikdaj 
težko najdemo pozitivno misel, upanje, sve-
tel obet za jutrišnji dan in leto. Brez pravih 
človeških odnosov je to še težje. 
Želimo si povezanosti, kot smo je bili vajeni, 
človeške pristnosti, brez zadržkov in oklevanj. 
Želimo si, da bi si v letu 2022 spet podali 
roke, se srečevali in spoštovali našo različnost, 
drugačnost, v kateri smo vsi skupaj bogatej-
ši. Ostanite zdravi – naj vam najpomemb-
nejše stvari ostanejo dostopne. In naj bodo 
med njimi tudi knjige! 

Zaposleni Knjižice Litija

POT IZ OSAMLJENOSTI
V Svetu za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija smo 
pripravili in izdali knjižico z naslovom Pot iz osamljenosti. 
Načrtovali smo, da bomo vsebino knjižice predstavili v no-
vembru, a je javna predstavitev preložena na čas, ko bodo 
prireditve ponovno dovoljene. O javni predstavitvi vas bomo 
obvestili.

V Občanu bomo v prihodnjih mesecih objavili posamezne članke, v tokrat-
nem objavljamo 
uvodno misel pred-
sednika Sveta za 
medgeneracijsko 
povezovanje, gospoda Karla Lemuta in 
strokovni članek prof. dr. Mojce Zvez-
dane Dernovšek, dr. med., spec. psihi-
atrije, in dr. Barbare Vogrinec Švigelj, 
univ. dipl. filozofinje. Ilustracije, ki so 
objavljene ob člankih, je narisal gospod  
Janez Prašnikar. 
V maju smo organizirali Okroglo mizo o 
prostovoljstvu. Zaključke le te, smo zbra-
li in natisnili v zloženki, ki jo bomo prav 
tako predstavili skupaj s knjižico Pot iz 
osamljenosti.  Vida LUKAČ

Uvodna misel
Skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in medgeneracijsko povezovanje nas bogati, ter nam dviga 
kvaliteto življenja. Od mladosti do modrosti stopamo skupaj. 
Modrost pomeni, da se zavedamo zmogljivosti svojih nazorov in mnenj. 

Vsak izmed nas lahko ne glede na leta, izkušnje ali zmožnosti pomaga 
nekomu drugemu. S tem dejanjem osreči človeka, ki je v stiski in potreben 
pomoči ter tudi sebe, da je nekomu polepšal dan. Skrb za sočloveka naj 
nas spremlja vse življenje saj s tem plemenitim dejanjem krepimo med-
sebojno zaupanje in spoštovanje ter bogatimo človečnost in solidarnost.
Bodimo prijazni drug do drugega! 

Predsednik Sveta za medgeneracijsko 
povezovanje v Občini Litija, Karlo LEMUT
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UPAMO IN SI MOČNO ŽELIMO

SREČANJE OBRTNIKOV, PODJETNIKOV IN KMETOV
Zadnji petek v mesecu oktobru 
so se v industrijski coni Zagorica, 
Breg pri Litiji zbrali obrtniki, podjet- 
niki in kmetje iz obeh naših občin.

Srečanje sta organizirala Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija in Podjetniški RISE  
z namenom povezovanja in druženja ter izobraževanja udeležencev. 
Tema izobraževanja je bila varstvo pri delu in požarna varnost z naslednjimi vsebinami:
- Aktualno s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti – strokovni delavec 
- Predstavitev vrste gasilnikov in varna uporaba 
- Praktični prikaz gašenja začetnih požarov 
-  Možen nakup gasilnikov ter ostale opreme za 

gašenje in odkrivanje začetnih požarov
- Higiena in varnost živil - HACCP SISTEM
Izvajalci strokovnega dela so bili: GASCO Janko 
Zaman s.p., RE-AL Aleksander Remškar s.p., dipl. 
var. Inž., strokovni sodelavec varnosti in zdravja 
pri delu ter varstva pred požarom, ki ima dolgolet-
ne izkušnje na področju načrtovanja, pregledova-
nja, izobraževanja ter svetovanja.
Pokrovitelji dogodka: Rudi turs d.o.o., Makplast 
d.o.o., Trgograd d.o.o., Groles d.o.o., Palva d.o.o., Kozmotekton Gregor Berčon s.p., Omahen 
transport d.o.o., Poker d.o.o., Lesokras d.o.o., POK Martina Petrovčič s.p., GASCO Janko Zaman 
s.p., Mesnine Bajec Natalija Bajec s.p. in MEGO d.o.o.
Za odlično izvedbo kulinaričnega dela sta poskrbela Muzga Oton in Berdajs Drago.
Vsem organizatorjem, sodelujočim in udeležencem se zahvaljujemo za obisk in upam, da se na-
slednjič srečamo brez omejitev. predsednik Simon LOKAR

NOVOLETNA VOŠČILNICA
Naj staro leto, ki mineva, Naj vsi ljudje sklenemo krog, 
s seboj odnese vse bridkosti,  iskrenosti in empatije, 
v novem letu, ki prihaja,  skupaj ustvarimo prijazen svet, 
srce naj polno bo radosti.  medgeneracijske povezave. 
Hvala vsem za sodelovanje v preteklem letu, s skupnimi močmi smo zmogli uresničiti večino 
zastavljenih ciljev, kljub razmeram, ki so nam spremenile način življenja. Hvala za darove,  
prijazne besede in dobre misli, ki ste jih namenili vsem generacijam v občini Litija.

Želimo Vam blagoslovljen Božič, naj Vam novo leto 2022 prinese notranji mir,
zdravje, radost in ljubezen, naj bo srečno in uspešno.

Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija

Zadnji ukrepi zaradi poslabša-
nja covidne situacije in naša 
odgovornost za njihovo dosled-
no izvajanje so bili razlog, da je 
Svet za medgeneracijsko po-
vezovanje v Občini Litija odpo-

vedal več prireditev in aktivnosti, ki so bile že 
dogovorjene ter objavljene.
V okviru svetovnega dneva otroka, ki ga pra-
znujemo 20. 11., sta bili za ponedeljek (22. 
11. 2021) predvideni dve gledališki predstavi 
»Motovilščica« v izvedbi KUD Desni žepek iz 
Ljubljane za učence od 3. do 6. razreda OŠ in 
prav tako dve predstavi, tokrat lutkovni, za to-
rek (23. 11. 2021) »Picko in Packo« v izvedbi 
gledališča Makorenko iz Jesenic za predšolske 
otroke ter učence od 1. do 3. razreda.
Odpovedali smo načrtovano izvedbo dveh zdra-
vstvenih predavanj »O bolezni srca in ožilja« z 
demonstracijo oživljanja ter tri ustvarjalne de-
lavnice za vse generacije v krajevnih skupno-
stih.

Napovedana otvoritev razstave o dejavnosti 
Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Ob-
čini Litija v letu 2020 in 2021 za 29. 11. 2021 
prav tako ni bila izvedena.
Ob otvoritvi te razstave pa sta bili predvideni 
tudi javna predstavitev zgibanke »Okrogla miza 
o prostovoljstvu« in publikacije Pot iz osamlje-
nosti.
Poleg naštetih aktivnosti pa so bili odpovedali 
še številni drugi dogodki in dejavnosti Sveta za 
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, 
med drugim tudi razgovor o usklajenem delo-
vanju na področju prostovoljnega dela v letu 
2022.
Upamo in si močno želimo, da bi se razmere 
v državi v zvezi s trenutnim zdravstvenim sta-
njem čimprej izboljšale in da bo tudi naš Svet 
lahko nadaljeval svoje delo v dobrobit vseh ge-
neracij.

Karlo LEMUT
predsednik Sveta za medgeneracijsko  

povezovanje v Občini Litija



Zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mami, babice in prababice

MARIJE PEČAR
iz Jevnice

18.3.1927 – 7.11.2021

se iskreno zahvaljujemo za izražena sožalja, za darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala župniku dr. Božidarju Ogrincu za lep 
poslovilni obred in vsem sodelujočim na pogrebni slovesnosti.  
Zahvala Domu Tisje (enota Šmelc) za nego in oskrbo in vsem, ki ste 
ji stali ob strani. Hvala vsem, ki st se od mami še zadnjič poslovili in 
vsem, ki jo ohranjate v lepih spominih.

Vsi njeni

Srce je omagalo, dih je zastal,
a na njega spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oči in dedi

STANISLAV KIRM
9.4.1955 – 11.11.2021

po domače Posilnčev Stane iz Laz pri Gobniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani in nam pomagali. Hvala za vsa izrečena sožalja in tolažilne 
besede, darovano cvetje, darove za svete maše in sveče, ki bodo 
gorele v njegov spomin.
Posebej se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, Denisu za strokovno 
pomoč, znancem, dr. Kranjcu, patronažni sestri Mateji, g. župniku 
Romanu Ivanetiču in Pogrebni službi Perpar. Hvala tudi vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Pogrešamo te.

Žalujoči: žena Jožica, hčerki Vesna in Andreja z družinama

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga žena,  

mati, babica in prababica

ZUHRA GROŠIĆ
6.6.1943 – 18.10.2021

iz Litije

Iskreno se  zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, 
prijateljem in sodelavcem za darovano cvetje, sveče ter besede 
sožalja in spodbude s katerimi smo jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebna zahvala sosedom in sodelavcem za finančno pomoč 
ter Pogrebni službi KSP Litija in NMP Zdravstveni dom Litija.

Ne bomo tožili ker si odšla, hvaležni smo, ker si bila.

Vsi tvoji

Mama je angel sama, 
pa angela ne potrebuje.
Njej je naloga dana,
da druge varuje. 
… 
A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi. 
(T. Pavček, Angel za mame)

V SPOMIN
Minilo je prvo leto našega življenja brez drage mame

ANE ŠTuHEC
 8.6.1929 – 19.12.2020

Bolečina ob zavedanju, da je več ni, se je omilila. Ostala nam je 
dobrota. Neminljiva je milina. Brezpogojna je ljubezen. Hvaležni 
smo za čas, ki nas je povezal do večnosti. Spomini in občutja so 
topli, tolažeči, a včasih gluhi za praznino in bol, ko jo pogrešamo.  

Njeni

V naših srcih vedno še živiš
zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš.
Tam skupaj smo spet v nemi bolečini,
a z nami so bridki in lepi spomini.

V SPOMIN
16.12.2021 je minilo pet žalostnih let odkar nas je zapustila  

naša ljuba žena, mama, tašča in babica

ANÐA PERIĆ
iz Litije

1959 – 2016

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

prižigate sveče v njen spomin

Pogrešamo te.

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

Delo, skrb, poštenje
vajino je bilo življenje.
Sledi ostale so povsod
od dela vajinih pridnih rok.

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu,  
prižgete svečko in ju ohranjate v lepem spominu.

 Vsi njuni

 AVGuST 
PETEK 

 1.6.1932 – 15.4.2001

 IVANA  
PETEK

15.8.1936 – 7.12.2020

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

V SPOMIN
Minilo je že 30 let odkar nas je zapustil

EDVARD LENART
26.10.1933 – 10.12.1991

iz Moravške Gore, Gabrovka

Zahvaljujemo se vsem, 
ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši…

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustil naš dragi

JANEZ KASTELIC
17.12.1942-7.11.2021
Moravče pri Gabrovki

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše in besede tolažbe.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Romanu Ivanetič za tople 
besede, opravljen obred in sveto mašo, Pogrebnemu zavodu KSP 
Litija, pevcem za zapete žalostinke in g. Polajnar za besede slovesa. 
Posebna zahvala Lovski družini Gabrovka in lovcem sosednjih družin 
ter Lovskim rogistom za lepo opravljen lovski pogreb. Prav tako 
se zahvaljujemo dr. Milojki Juteršek in patronažni sestri Mateji za 
skrbno nego. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
10. decembra so minila štiri leta  

odkar nas je zapustila

MARIJA KISOVEC
iz Jevnice

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

ob njenem grobu. 

Vsi njeni

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo, 
po Tebi merim stvarem pomen
in Tvojo pesem skušam peti za Tabo. 
T. Pavček

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, ata in brat

KLEMEN GROŠELJ
20.2.1951 – 21.11.2021

iz Litije

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, sočutne besede, darovano 
cvetje in sveče. Hvala Tržnemu inšpektoratu RS, Občini Litija in 
KK Litija. Zahvaljujemo se g. župniku Mrlaku in Pogrebni službi 
KSP Litija za lep pogrebni obred. Iskrena hvala g. Hauptmanu in  
g. Soncu iz MS Litija ter g. Zadniku za besede slovesa, pevcem Lipe 
in trobentaču ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Za vedno boš ostal v naših srcih in mislih. Počivaj v miru.

Vsi njegovi

Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni a ostala je tišina
ki močno boli.

V SPOMIN
19. decembra je minilo 1 leto odkar nas je zapustila  

naša draga mama, stara mama in prababica

MARTINA ERŽEN
iz Litije

Hvala vsem, ki se jo spominjate  
in postojite ob njenem grobu

Vsi njeni

»Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala tu, del nas.
Za vso dobroto in ljubezen, ki si jo nam dala,
še enkrat ti iskrena Hvala.«

ZAHVALA
Prezgodaj nas je zapustila

LADISLAVA ZUPANČIČ
roj. Lavrinc

9.6.1943 – 8.11.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala za lep obred 
g. župniku in pogrebcem. Posebna zahvala Tonetu Lokarju za lepe 
poslovilne besede, pevcem, trobentaču, Dr. Juterškovi za nesebično 
pomoč in partonažni službi ZD Litija. Hvala vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

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
Ob izgubi dragega soseda

IVANA REKARJA
1933 – 2021

iz Kresniških Poljan

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala g. Lemut 
Stanetu za organizacijo pogreba, g. župniku Ogrinc Božidarju, 
pevcem, trobentačema, pogrebcem in Pogrebni službi KSP Litija. 
Posebej hvala go. Muzga Mileni za lepe poslovilne besede. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku.

Počivaj v miru.

Žalujoči: vsi ki so te imeli radi

Kje so tiste stezice,  
ki so včasih bile…

ZAHVALA
Tiho se je poslovil naš dragi mož, oče in dedek

MILAN NOVAK
1942 – 2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 
strani, nam izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku Zupanc  Oberwalder 
Tilnu za lepo opravljen obred, pevskemu zboru Polšnik, trobentaču 
Tori Žigi in hvala za govor gospe Repovž Olgi in gospodu Lokar 
Antonu. Iskrena hvala Pogrebni službi Litija, hvala tudi patronažnim 
sestram Zdravstvenega doma Litija. 

V naših srcih bo ostal za vedno.
Hvaležni smo, da smo lahko bili del zgodbe njegovega življenja. 

Žalujoči žena Marica, sin Srečko z družino in hči Marjeta z družino

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

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

partnerica in tašča

JOŽICA BIBER
1952 – 2021

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sokrajanom in znancem za izrečena sožalja, nesebično pomoč in 
spremstvo na njeni zadnji poti. Prav tako se zahvaljujemo tudi ekipi 
prve pomoči Zdravstvenega doma Litija, pogrebni službi, pevcem, 
trobentaču in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

Vem,da nikoli ne bom sam,
čeprav moram drugam...

ZAHVALA

VIkTOR TREBEC
1943 – 2021

iz Kresniških Poljan

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in 
strica, izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala 
tudi patronažni sestri go. Vanji, pevcem za lepo zapete pesmi in 
go. Lidiji za tople besede slovesa, g. župniku dr. Božidarju Ogrincu 
za lepo opravljen obred, Pogrebni službi KPS Litija in g. Jožetu 
Setničarju za zaigrano melodijo.

Pogrešamo te, vsi tvoji

Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza.....
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mami in žene nihče
nam ne more več vrniti.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga žena, mami in babi

NEŽkA VERBOVŠEk
15.1.1954 – 27.11.2021

Iskrena hvala vsem prijateljem, sosedom, sorodnikom in sodelavcem 
za pomoč in izraze sožalja, sočutne besede, za darovano cvetje in 
sveče. Zahvaljujemo se osebnemu zdravniku dr. Nikolaju Benedičič 
in zdravnici iz onkološkega oddelka za dolgoletno zdravljenje.
Hvala gospodu župniku, pevcem, trobentaču in uslužbencem KSP 
Litija za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji zemeljski poti.

Za vedno boš v naših srcih!

Mož Marjan, hči Helena s Petrom, Blažko in Timonom,  
sin Mitja z Jonom in Zojo

Je čas, ki daje in je čas, ki vzame. 
Pravijo je čas, ki celi rane,  
je tudi čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

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

 Vsi njuni

FRANC  
KOTAR
1939 – 2012

Minilo je 9 let odkar nas je 
zapustil naš dragi ata

 MARIJA  
KOTAR
1936 – 2020

Minilo je 1 leto odkar nas je 
zapustila naša draga mama
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In memoriam
KLEMNU GROŠLJU V SLOVO

Konec novembra smo se na litijskem po-
kopališču poslovili od Klemna Grošlja, 
moža, očeta, dedka, družbeno-politične-
ga delavca, športnega funkcionarja in še 
kaj bi se našlo. Klemen je bil vsestranski 
človek, predvsem pa je bil človek s trdno 
oblikovanimi vrednotami in načeli. Res 
so dandanes tovrstni ljudje redkost in  

Klemen je v svojem življenju to velikokrat dokazoval, doma, 
v službi kot tržni inšpektor, nazadnje pa tudi v dveh manda-
tih v Mestni skupnosti, nazadnje kot njen predsednik. Žal 
mu je kruta bolezen preprečila dokončanje dela in načelen 
kot je bil, je nedokončane projekte težko sprejel.
Meščani mesta Litije smo hitro prepoznali njegovo vestno 
in natančno delo ter prizadevanja za izboljšanje kakovo-
sti življenja v mestu. Za seboj je pustil tudi trajne uspehe, 
kot je npr. postavitev replike litijske kapelice. Kot vodja in 
koordinator tega projekta je sodeloval z arheologi, grad-
binci in ostalimi, ki so mu priskočili na pomoč. Neizmerno 
ponosen in vesel je bil otvoritve kapelice, vanjo je vložil 
veliko osebnega angažmaja, saj je bil velik lokalpatriot in 
mu je bila litijska dediščina nekaj plemenitega in vrednega 
spoštovanja. Tudi pri postavitvi LED zaslona za obveščanje 
na Športni dvorani je aktivno sodeloval.
Kot tak je Klemen pogosto težko prenašal trenja in nepra-
vilnosti v lokalni skupnosti in v odnosu z občino, poštenje 
mu je bila ena najvišjih vrednot, predvsem pa je bil velik 
zagovornik zakonitega delovanja. Tu kompromisi zanj niso 
obstajali. Pogosto je težave reševal na osebni ravni in je 
dolgo v noč iskal rešitve, ki bi bile koristne za vse. Sovra-
žil je povprečnost, saj je za svojo Litijo vedno želel več in 
bolje. Spoštoval je njeno zgodovino, dosežke naših pred-
nikov, kulturo in umetnost, bil je široko razgledan človek, 
ki med ljudmi nikoli ni delal razlik. Njegova vrata so bila 
vedno odprta za vse.
Eden njegovih zadnjih vidnih dosežkov in zaslug je tudi re-
šitev vseh odprtih vprašanj v zvezi z izgradnjo kotlovnice 
pri Športni dvorani. Dosežena je bila namreč mediacija 
med vsemi deležniki.
Tudi ko ga je bolezen že zaznamovala, a je bil še dovolj pri 
močeh, se je živo zanimal za dogajanje in novosti v delova-
nju Mestne skupnosti in nasploh v občini Litija.
Klemen, pogrešali te bomo! Naj ti bo lahka slovenska  
zemlja! 

Svet Mestne skupnosti Litija

 DELO IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA IZGNANCE 
KO LITIJA – ŠMARTNO V LETU 2021

Kljub težki in zahrbtni bolezni, ki razsaja med 
nami, smo bili člani društva izgnancev aktivni.
Ujeli smo pravi čas, da smo izpeljali naš letni 
občni zbor, kot vsako leto v gostišču Kovač z 
kulturnim programom in prisotnostjo pova-

bljenih iz drugih društev izgnancem in prisotnostjo podžupa-
nje Lijane Lovše iz Občine Litija. Po nekaj mesecih predaha 
zaradi slabe epidemiološke slike Covida-19 smo vendarle 
uspeli organizirati skupaj z Turistično agencijo Rudi turs d.o.o. 
pet dnevni oddih na naši obali v Portorožu. Med oddihom smo 
naredili še izlet v Marezige. Ustavili smo se pri vinski fontani, 

kjer se razprostira čudovit pogled na našo slovensko obalo, 
privoščili si malo pokušine njihovih vin in ostalih dobrot. Ogle-
dali smo si tudi spomenik, katerega so postavili v spomin pr-
vim padlim borcem v drugi svetovni vojni. Da smo v teh časih 
uspeli vsaj to izpeljati gre zasluga našim članom, saj so se vsi 
cepili proti covidu in ostali zdravi. Veliko naših članov pa se za-
radi starosti ali bolezni ne more udeležiti kakšnih izletov ali od-
diha. Težko nam je za vsakega posebej, da ne more biti z nami.
Rek pravi, da za vsakim dežjem posije sonce. Tudi za naše 
izgnance upamo, da bo drugo leto sonce sijalo dlje in topleje, 
da se ta bolezen oddalji od nas in da se bomo zopet brezskrb-
no srečevali. Za drugo leto imamo veliko načrtov, upamo da 
jih bomo tudi uresničili. Za konec leta nas, čakajo še božično 
novoletna voščila članom in podpornim članom.
Vsem skupaj, tudi bralcem in bralkam glasila Občan, želimo 
lepe praznične dni in ostanite zdravi

Upravni odbor DIS KO Litija-Šmartno
Predsednica, Marija ZAJC

OSVAJALI KALIGRAFIJO IN OSREČILI 
STAROSTNIKE 

Za nami so uspešno izvedeni tečaji kali-
grafije v okviru projekta Starost darilo 
mladim, kjer so nastala čudovita voščila, 
s katerimi smo polepšali praznični čas 
stanovalcem Doma Tisje. v enoti Litija ter 

zaradi odličnega odziva dodatno tudi v enoti črni Potok. 
Velika zahvala za uspeh pri izvedbi gre Mileni Dimec, saj smo 
ustvarjali in se učili kaligrafije pod njenim mentorstvom. Na-
stalo je več kot 200 voščilnic in zapisov želja, ki smo jih na-
menili starostnikom. Pri tem je sodelovalo devet organizacij 

in več kot 100 posame-
znikov iz Društva za pod-
poro civilne družbe, Dru-
štva Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Litija 
in Šmartno, Ženskega ro-
kometnega društva Litija, 
IC Geoss - Socialna ak-
tivacija Litija, NLB – Po-

slovalnica Litija, VDC Zasavje - enota Litija, Oratorija Litija, 
Osnovne šole Gabrovka in POŠ Dole. Vsem sodelujočim se 
zahvaljujemo za podporo in sodelovanje v projektu.

DO KONCA LETA NA OGLED RAZSTAVA
V okviru projekta Starost darilo mladim so prostovoljke z obi-
ski starejših in v sodelovanju z Društvom upokojencev Litija in 
Domom Tisje, enota Litija zapisale pripovedovanja starejših in 
zbrale fotografije iz njihove mladosti. Nastala je razstava, ki si 
jo lahko do 31. 12. 2021 ogledate v avli Občine Litija.
Aktivnosti so se skozi celo leto izvajale v okviru projekta Sta-
rost – darilo mladim, ki spodbuja prenos znanja ter povezo-
vanja starejše in mlajše generacije. Gre za solidarnostni pro-
jekt, ki se izvaja v okviru Društva za podporo civilne družbe, 
podruž nica Litija. Urša TRENTELJ

ZAHVALA
Iskrena zahvala za jutranjo hitro intervencijo 25. 11. 
2021 policistom PP Litija in požrtvovalnim gasilcem PGD 
Sava. Šlo je za sekunde ali minute. Dobro je, da smo celi, da 
je zgorel samo en prostor, ostalo zadimljeno, da je bilo gaše-
nje hitro in strokovno z minimalno tekočine in je za las ostalo 
celo zgornje nadstropje in ostrešje. Kapo dol. Hvala za pomoč 
družini Benčič, Sašotu, Zdravkotu, KSP Litija za kontejner za 
kosovne odpadke, Elektro Jani Šmartno pri Litiji za elektro  
pomoč. 
Sam delujem prostovoljno na dimniku Trbovlje v isti občini, v 
ferati Renke v občini Zagorje in v rudniku Sitarjevec v občini 
Litija. Prostovoljci PGD Sava so mi rešili dom, dobro se z do-
brim vrača. Hvala in Srečno. Brane POVŠE

Občane obveščamo, da bomo spomin na 80. obletnico bit-
ke II. štajerskega bataljona na Tisju obeležili s polaganjem 
venca in krajšo kulturno slovesnostjo, ki bo v petek 24. de-
cembra ob 11. uri pri spomeniku na Tisju.
Ob tej priliki vsem občankam in občanom želimo prijetno 
praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, čestitamo o 
državnem prazniku – Dnevu samostojnosti in enotnosti – v 
Novem letu 2022 pa želimo oblilo zdravja, sreče in medse-
bojnega razumevanja. ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno



Zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mami, babice in prababice

MARIJE PEČAR
iz Jevnice

18.3.1927 – 7.11.2021

se iskreno zahvaljujemo za izražena sožalja, za darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala župniku dr. Božidarju Ogrincu za lep 
poslovilni obred in vsem sodelujočim na pogrebni slovesnosti.  
Zahvala Domu Tisje (enota Šmelc) za nego in oskrbo in vsem, ki ste 
ji stali ob strani. Hvala vsem, ki st se od mami še zadnjič poslovili in 
vsem, ki jo ohranjate v lepih spominih.

Vsi njeni

Srce je omagalo, dih je zastal,
a na njega spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oči in dedi

STANISLAV KIRM
9.4.1955 – 11.11.2021

po domače Posilnčev Stane iz Laz pri Gobniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani in nam pomagali. Hvala za vsa izrečena sožalja in tolažilne 
besede, darovano cvetje, darove za svete maše in sveče, ki bodo 
gorele v njegov spomin.
Posebej se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, Denisu za strokovno 
pomoč, znancem, dr. Kranjcu, patronažni sestri Mateji, g. župniku 
Romanu Ivanetiču in Pogrebni službi Perpar. Hvala tudi vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Pogrešamo te.

Žalujoči: žena Jožica, hčerki Vesna in Andreja z družinama

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga žena,  

mati, babica in prababica

ZUHRA GROŠIĆ
6.6.1943 – 18.10.2021

iz Litije

Iskreno se  zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, 
prijateljem in sodelavcem za darovano cvetje, sveče ter besede 
sožalja in spodbude s katerimi smo jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebna zahvala sosedom in sodelavcem za finančno pomoč 
ter Pogrebni službi KSP Litija in NMP Zdravstveni dom Litija.

Ne bomo tožili ker si odšla, hvaležni smo, ker si bila.

Vsi tvoji

Mama je angel sama, 
pa angela ne potrebuje.
Njej je naloga dana,
da druge varuje. 
… 
A sreča kot sonce zahaja
in z njo odidejo mnogi,
le mama vztraja do kraja
v svoji angelski vlogi. 
(T. Pavček, Angel za mame)

V SPOMIN
Minilo je prvo leto našega življenja brez drage mame

ANE ŠTuHEC
 8.6.1929 – 19.12.2020

Bolečina ob zavedanju, da je več ni, se je omilila. Ostala nam je 
dobrota. Neminljiva je milina. Brezpogojna je ljubezen. Hvaležni 
smo za čas, ki nas je povezal do večnosti. Spomini in občutja so 
topli, tolažeči, a včasih gluhi za praznino in bol, ko jo pogrešamo.  

Njeni

V naših srcih vedno še živiš
zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš.
Tam skupaj smo spet v nemi bolečini,
a z nami so bridki in lepi spomini.

V SPOMIN
16.12.2021 je minilo pet žalostnih let odkar nas je zapustila  

naša ljuba žena, mama, tašča in babica

ANÐA PERIĆ
iz Litije

1959 – 2016

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

prižigate sveče v njen spomin

Pogrešamo te.

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

Delo, skrb, poštenje
vajino je bilo življenje.
Sledi ostale so povsod
od dela vajinih pridnih rok.

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu,  
prižgete svečko in ju ohranjate v lepem spominu.

 Vsi njuni

 AVGuST 
PETEK 

 1.6.1932 – 15.4.2001

 IVANA  
PETEK

15.8.1936 – 7.12.2020

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

V SPOMIN
Minilo je že 30 let odkar nas je zapustil

EDVARD LENART
26.10.1933 – 10.12.1991

iz Moravške Gore, Gabrovka

Zahvaljujemo se vsem, 
ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši…

ZAHVALA
Tiho in nepričakovano nas je zapustil naš dragi

JANEZ KASTELIC
17.12.1942-7.11.2021
Moravče pri Gabrovki

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše in besede tolažbe.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Romanu Ivanetič za tople 
besede, opravljen obred in sveto mašo, Pogrebnemu zavodu KSP 
Litija, pevcem za zapete žalostinke in g. Polajnar za besede slovesa. 
Posebna zahvala Lovski družini Gabrovka in lovcem sosednjih družin 
ter Lovskim rogistom za lepo opravljen lovski pogreb. Prav tako 
se zahvaljujemo dr. Milojki Juteršek in patronažni sestri Mateji za 
skrbno nego. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
10. decembra so minila štiri leta  

odkar nas je zapustila

MARIJA KISOVEC
iz Jevnice

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

ob njenem grobu. 

Vsi njeni

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo, 
po Tebi merim stvarem pomen
in Tvojo pesem skušam peti za Tabo. 
T. Pavček

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, ata in brat

KLEMEN GROŠELJ
20.2.1951 – 21.11.2021

iz Litije

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, sočutne besede, darovano 
cvetje in sveče. Hvala Tržnemu inšpektoratu RS, Občini Litija in 
KK Litija. Zahvaljujemo se g. župniku Mrlaku in Pogrebni službi 
KSP Litija za lep pogrebni obred. Iskrena hvala g. Hauptmanu in  
g. Soncu iz MS Litija ter g. Zadniku za besede slovesa, pevcem Lipe 
in trobentaču ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Za vedno boš ostal v naših srcih in mislih. Počivaj v miru.

Vsi njegovi

Solze, žalost, bolečina
te zbudila ni a ostala je tišina
ki močno boli.

V SPOMIN
19. decembra je minilo 1 leto odkar nas je zapustila  

naša draga mama, stara mama in prababica

MARTINA ERŽEN
iz Litije

Hvala vsem, ki se jo spominjate  
in postojite ob njenem grobu

Vsi njeni

»Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala tu, del nas.
Za vso dobroto in ljubezen, ki si jo nam dala,
še enkrat ti iskrena Hvala.«

ZAHVALA
Prezgodaj nas je zapustila

LADISLAVA ZUPANČIČ
roj. Lavrinc

9.6.1943 – 8.11.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala za lep obred 
g. župniku in pogrebcem. Posebna zahvala Tonetu Lokarju za lepe 
poslovilne besede, pevcem, trobentaču, Dr. Juterškovi za nesebično 
pomoč in partonažni službi ZD Litija. Hvala vsem, ki ste jo v tako 
velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

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
Ob izgubi dragega soseda

IVANA REKARJA
1933 – 2021

iz Kresniških Poljan

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in prijateljem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala g. Lemut 
Stanetu za organizacijo pogreba, g. župniku Ogrinc Božidarju, 
pevcem, trobentačema, pogrebcem in Pogrebni službi KSP Litija. 
Posebej hvala go. Muzga Mileni za lepe poslovilne besede. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku.

Počivaj v miru.

Žalujoči: vsi ki so te imeli radi

Kje so tiste stezice,  
ki so včasih bile…

ZAHVALA
Tiho se je poslovil naš dragi mož, oče in dedek

MILAN NOVAK
1942 – 2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob 
strani, nam izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku Zupanc  Oberwalder 
Tilnu za lepo opravljen obred, pevskemu zboru Polšnik, trobentaču 
Tori Žigi in hvala za govor gospe Repovž Olgi in gospodu Lokar 
Antonu. Iskrena hvala Pogrebni službi Litija, hvala tudi patronažnim 
sestram Zdravstvenega doma Litija. 

V naših srcih bo ostal za vedno.
Hvaležni smo, da smo lahko bili del zgodbe njegovega življenja. 

Žalujoči žena Marica, sin Srečko z družino in hči Marjeta z družino

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna se nam zdi.

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

partnerica in tašča

JOŽICA BIBER
1952 – 2021

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sokrajanom in znancem za izrečena sožalja, nesebično pomoč in 
spremstvo na njeni zadnji poti. Prav tako se zahvaljujemo tudi ekipi 
prve pomoči Zdravstvenega doma Litija, pogrebni službi, pevcem, 
trobentaču in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njeni

Vem,da nikoli ne bom sam,
čeprav moram drugam...

ZAHVALA

VIkTOR TREBEC
1943 – 2021

iz Kresniških Poljan

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in 
strica, izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala 
tudi patronažni sestri go. Vanji, pevcem za lepo zapete pesmi in 
go. Lidiji za tople besede slovesa, g. župniku dr. Božidarju Ogrincu 
za lepo opravljen obred, Pogrebni službi KPS Litija in g. Jožetu 
Setničarju za zaigrano melodijo.

Pogrešamo te, vsi tvoji

Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza.....
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mami in žene nihče
nam ne more več vrniti.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga žena, mami in babi

NEŽkA VERBOVŠEk
15.1.1954 – 27.11.2021

Iskrena hvala vsem prijateljem, sosedom, sorodnikom in sodelavcem 
za pomoč in izraze sožalja, sočutne besede, za darovano cvetje in 
sveče. Zahvaljujemo se osebnemu zdravniku dr. Nikolaju Benedičič 
in zdravnici iz onkološkega oddelka za dolgoletno zdravljenje.
Hvala gospodu župniku, pevcem, trobentaču in uslužbencem KSP 
Litija za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji zemeljski poti.

Za vedno boš v naših srcih!

Mož Marjan, hči Helena s Petrom, Blažko in Timonom,  
sin Mitja z Jonom in Zojo

Je čas, ki daje in je čas, ki vzame. 
Pravijo je čas, ki celi rane,  
je tudi čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

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

 Vsi njuni

FRANC  
KOTAR
1939 – 2012

Minilo je 9 let odkar nas je 
zapustil naš dragi ata

 MARIJA  
KOTAR
1936 – 2020

Minilo je 1 leto odkar nas je 
zapustila naša draga mama
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POGLED V LETO 2021
Za nogometni klub je bilo leto zelo razgibano in delovno. Dobili smo nove garderobe 
in uredili celotni športni park. Za podobo parka je velika zahvala VAm, ki ste prosto-
voljno pomagali s svojim delom, materialom, nasveti in denarnimi prispevki.
Začelo se je zgodaj pomladi, ko smo pripravili igrišča za igranje redne lige MNZ Lju-
bljana, ki je potem zaradi korone odpadlo. Igrišča so se redno vzdrževale in preko 
poletne vročine tudi zalivala. 

Z pripravljenimi igrišči smo dočakali jesenski začetek MNZ lige 2021/2022 v katerega smo vsto-
pili z osmimi selekcijami in uspešno odigrali jesenski del. Po končanem jesenskem delu smo 
pospravili zaščitne mreže in igrišča pripravili za zimovanje.
Ker pomladi ni bilo tekmovalnega nogometa smo se odločili za temeljito prenovo klubskega loka-
la in ga do jesenske sezone tudi končali. Preko celega leta je potekala gradnja in urejanje novih 
garderob z oktobrsko otvoritvijo. Posebna zahvala gre OBčINI LITIJA,ki je omogočila izgradnjo 
objekta, vodila koordinacijo in odobrila izredno denarno pomoč pri urejanju okolice.
Za zunanjo ureditev parka smo v zadnjih dveh mesecih organizirali delovne akcije in uspelo nam 
je. Za urejanje nogometnih igrišč smo organizirali štiri delovne akcije, opravili 77 delovnih ur in 
8 strojnih ur. Za tekoče vzdrževanje pa smo naredili še 36 ur. Za obnovo lokala smo naredili 93 
delavnih ur, za prestavitev odbojkarskega igrišča je bilo narejenih 50 delovnih in 7 strojnih ur, za 
urejanje celotnega športnega parka je bilo organiziranih 6 delovnih akcij na katerih je bilo opra-
vljenih 434 delovnih ur, za organizacijo prireditve je bilo opravljenih 83 delovnih ur. 
Za brezhibno izvedbo prireditve je prostovoljno pomagalo 18 simpatizerjev nogometnega društva.
Za celostno ureditev smo zbrali 3733 € donacij od naših simpatizerjev, za kar se jim ob tej priliki 
iskreno zahvaljujemo. Vsi ostali materiali, ki so bili porabljeni v obnovitev celostne strukture pa 
so stali nogometni klub 10167€. Zahvala gre tudi gasilskim društvom JEVNICA, LAZE in SENOŽETI 
za pomoč in brezplačno postavitev miz. Tako smo v letu 2021 v športnem parku Jevnica opravili 
773 delovnih in 15 strojnih prostovoljnih ur. Za leto 2022 smo natisnili tudi nekaj klubskih kole-
darjev, ki jih lahko dobite v našem klubu vsak dan po 16 uri.

NOGOMETNI KLUB JEVNICA vam želi srečno, 
uspešno in predvsem zdravo leto 2022.

Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

JUDOISTI SO SE BORILI NA POKALU BEŽIGRADA
Judoisti Judo kluba Litija so v soboto, 13.11.2021 tekmovali na Pokalu Bežigrada, ki 
ga organizira najštevilčnejši klub v Sloveniji JK Bežigrad. Natopilo je 290 tekmoval-
cev iz 39 klubov. Za Litijo se je borilo 8 
judoistov, ki so nastopili tako dobro, da 
so skupaj kot ekipa osvojili 20. mesto. 

Tekmovanje je potekalo v starostnih kategorijah U12, 
U14 in U16. Veseli smo, da lahko zopet tekmujemo na 
tatamijih in zadovoljni z rezultati judoistov JK Litija, ki 
na vsaki tekmi pokažejo napredek. Kolajne so pode-
ljevali vrhunski slovenski judoisti z odličnimi rezultati 
v svetovnem merilu: Andreja Leški, Juš Mecilošek in 
Patricija Brolih. Za Judo klub Litija sta si kolajno pribo-
rila JORIK KVAPIL, ki je s kar tremi zmaganimi borbami osvojil 1. mesto in pometel s konkurenco 
v kategoriji mlajših dečkov U12 in EVA FORTE, ki se je po dolgem premoru vrnila na tatami in že 
na prvem tekmovanju osvojila odlično 2. mesto. REZULTATI naših tekmovalcev: Jorik Kvapil (u12) 
- 1. mesto; Eva Forte (u14) – 2. mesto; David Lazić (u16) – 4. mesto; Tia Virant (u16) – 5. mesto. 
Nastopili so še Alex Anžel Lara, Rua Kvapil, Jakob Simonič in Jaša Končar, ki so se odlično borili a 
v številčni konkurenci žal ostali brez uvrstitve. Katarina KUMER

JESEN 2021 V OLMN NA TRAVI LITIJA
Člani upravnega odbora OLMN na travi Litija so na seji v mesecu avgustu 
sklenili, da se jesenski del lige OLMN izvede, vendar pod pogojem, da vsi 
vključeni izpolnjujejo enega izmed PCT pogojev ter upoštevajo veljavna 
priporočila NIJZ. Večji del tekem jesenskega dela OLMN na travi je bilo uspe-
šno odigranih (z izjemo treh tekem, ki so prestavljene na spomladanske 

mesece prihodnjega leta), s odlično igro si je prvo 
mesto v 1. ligi OLMN na travi zagotovila ekipa ŠD 
YU TEAM, najuspešnejša ekipa druge lige OLMN na 
travi je bil NK DOLINA, v veteranski ligi pa so si prvo 
mesto zagotovili člani ekipe CARGLASS ZGORNJI 
LOG. Podrobno si lahko pogledate na spletni strani  
www.olmn.si
Člani upravnega odbora OLMN na travi Litija upamo 
in si želimo, da bodo epidemiološke razmere v dr-
žavi v mesecu marcu oziroma aprilu prihodnje leto 
dopuščale, da se bodo lahko tekme spomladan-
skega dela lige pričele igrati po ustaljenem urniku.
 Upravni odbor OLMN

TENIS V KRESNICAH NA PRAGU  
30 - LETNICE

Letno sezono tenisa nam je, kot vsako leto, ustavila hladna 
in mokra jesen.
Objektivno oceno, kako je bila uspešna bi lahko izrekli ude-
leženci, ki so  rekreirali in se družili na igriščih Špitala. Moje 
mnenje je, da je sezona minila relativno dobro. Ta ocena 
sloni na ugotovitvi, da se je obisk na igriščih tudi preteklo 
leto nekoliko povečal. Pri tem je treba upoštevati, da se epi-
demija še vedno ni umirila in, da tenis v Sloveniji ni ravno v  
vzponu.
Kot vsa leta je tudi letos skozi vso sezono potekala liga v 
kateri je sodelovalo 16 rekreativcev. Ob zaključku lige je bil 
izveden tudi turnir, na katerem so lahko  sodelovali  igralci, ki 
niso tekmovali v ligi.
Ne glede na pavšalno pozitivno oceno za minulo leto, vemo, 
da so še odprte mo-
žnosti za izboljšanje 
pogojev za rekreacijo 
ljubiteljev tenisa. Prav 
to bo izziv za naslednje 
leto, ko bomo beležili 
30 let delovanja tenisa 
in družinskega podjetja 
Špital d.o.o. ki je med 
tem razširilo dejavnost 
na gospodarskem po-
dročju, s prodajo, ser-
visiranjem in rentanjem 
viličarjev »Linde«
Vsem obiskovalcem se 
zahvaljujemo za sodelo-
vanje in priporočamo še 
za naslednje leto.
 Zapisal: 

Miro VIDIC

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZAKLJUČUJE SEZONO 2021  
NA FLORIDI

Bor Artnak se je v koncu novem-
bra odpravil na dva turnirja najviš-

jega ranga na Florido. Na prvem turnirju, ki 
poteka v njavečji teniški akademiji na svetu 
IMG se je uvrstil med 16 najboljših kjer je 
po težki tekmi izgubil proti Latvijcu Edasu 
Butvillasu, s katerim tudi skupaj trenirata 
na akademiji v španskem Alicanteju. Bor 
je imel na turnirju čast spoznati tudi enega 
izmed najboljših teniških trenerjev vseh ča-

sov Nicka Bolle-
tierija, ki je tudi 
lastnik IMG aka-
demije. Bor bo 
na Floridi nastopil še na turnirju ORANGE BOWL, ki velja za neuradno 
svetovno prvenstvo. Po vrnitvi iz ZDA se Bor začel pripravljati na svoj 
prvi Grand Slam turnir in sicer se bo v januarju udeležil prvega Grand 
Slam turnirja nove sezone Australia Open.
Žiga Šeško je nastopil na odprtem prvenstvu Slovenije do 14 let v 
Ljubljani in osvojil drugo mesto. To je dober obet pred prihajajočim 
državnim prvenstvom, kjer bo Žiga nedvomno veljal za enega glavnih 
favoritov.

V letošnjem letu na teniškem centru AS ponovno po dobrem letu premora poteka tudi rekrea-
tivna liga HERZ-AS. V letošnjo ligaško tekmovanje se je prijavilo več kot 50 igralcev iz Litije ter 

okoliških mest, prav 
vsi pa so se razvese-
lili prenovljenih te-
niških igrišč, ki smo 
jih v Tenis klubu AS 
Litija preplastili s 
pomočjo sredstev 
Fundacije za šport.

  Melita
POGLAJEN

DRUGA SLOVENSKA KOŠARKARSKA LIGA
LITIJA NA VISOKEM PETEM MESTU

Litijski košarkarji so uspešno začeli prvenstvo v drugi ligi, saj po nepopolnih de-
vetih krogih (dve tekmi sta bili preloženi) zasedajo visoko peto mesto na lestvici. 
Litijani so zmagali na vseh petih domačih tekmah, v gosteh pa so premagali tudi 

Sežano. Kljub težavam s poškodbami in z boleznimi neka-
terih igralcev je Litija prikazala dobre predstave in izko-
ristila ugoden žreb. Ob takšni igri Litije še vedno ostaja 
osnovni cilj te sezone uvrstitev med prvih osem moštev, 
in s tem sodelovanje v končnici za uvrstitev v prvo ligo. 
 Marko GODEC

LESTVICA po 9. krogih:
  1. Troti 9 7 2 16
  2. LTH Cast. 9 7 2 16
  3. Slovan 8 7 1 15
  4. Celje 9 6 3 15
  5. Litija 9 6 3 15
  6. Sežana 9 4 5 13
  7. Portorož 8 5 3 13
  8. Postojna 9 3 6 12
  9. Medvode 9 3 6 12
10. Gorica 9 2 7 11
11. Branik 8 1 7  9
12. Ljubljana     8 1 7  9

Voščilo 2022
V dneh, ko se poslavljamo od starega leta 
  in s pričakovanjem zremo v novo leto, 
   se tudi košarkarski klub LITIJA 
     pridružuje dobrim željam
      Športni pozdrav, Košarkarski klub Litija

TURNIR MINI ROKOMETA
Po dolgem času, letu in pol brez pravih treningov in tekmovanj, sta bila v letošnji 
sezoni organizirana že dva turnirja v mini rokometu. Prvi v mesecu novembru v naši 
organizaciji in drugi v decembru v Sevnici. Ekipe, ki so se udeležile teh turnirjev so 
razdeljene na mlajšo in starejšo skupino. V Sevnici je poleg naše starejše ekipe 
mini rokometašic in mini rokometašev prvič sodelovala tudi ekipa naših najmlajših 

mini rokometašic in mini rokometaši, ki se letos prvič spoznavajo s rokometno žogo. Obe ekipi, 
ki trenirata na OŠ Litija vodi bivša igralka Lučka Prašnikar. Vsi, tako mlajših, kot tudi njihovi malo 

starejši roko-
metni prijatelji 
so uživali in se 
veselili ponov-
nega srečanja. 
Turnirjev se po-
leg naših ekip 
udeležujejo tudi 
ekipe RD Herz 
Šmartno, RK 
Sevnica, RŽK 

Zagorje, RK Dol TKI Hrastnik in RK Radeče papir nova. Otroci so tako začutili utrip tekmovanja 
kot seveda tudi druženje z vrstniki. Na treningih mini rokometa je poleg same vadbe rokometnih 
veščin poudarek na splošnem motoričnem razvoju otrok, gibljivosti in odgovornemu vedenju v 
skupini. Še naprej se bomo trudili, da otrokom na zanimiv način predstavljamo vse prednosti in 
lepoto ukvarjanja s športom. Vsem našim selekcijam, vključno z mini rokometom se še vedno 
lahko pridružijo vsi rokometa oz. športa željni otroci.  Športni pozdrav in srečno 2022!
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. 

LESTVICE: uvrščeni prvi trije
PRVA LIGA
1. ŠD YU TEAM  9 8 0 1 40:15 24
2. SALETRANS&TIMV.  10 7 2 1 33:12 23
3. KAVARNA PRI MOSTU 10 7 1 2 42:30 22
DRUGA  LIGA
1. NK DOLINA 8 6 0 2 23:18 18
2. FC JANČE UNITED 8 5 0 3 25:22 15
3. LOG UTD  8 4 1 3 37:20 13
VETERAnSKA LIGA
1. ZL. VET/CARGLASS 6 6 0 0 43:8 18
2. ŠD SAVA VET. 6 4 0 2 27:23 12
3. BHD TEAM 6 4 0 2 22:16 12

ČEVLJARSTVO IN IZDELAVA KLJUČEV
DJUKIČ ZORAN s.p.  •  Predilniška ul.10, 1270 Litija

DELOVNI ČAS:
PO.– PE.: od 16.00 do 19.00 ure • SOBOTA ZAPRTO!

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

PREDILNICA LITIJA

TRGOVINA
MERCATOR

Na fotografiji z leve:
Tomi Grgić, drugi na zaključnem turnirju, 
Marjan Končar, zmagovalec zaključnega 
turnirja in Janez Novak, zmagovalec lige 
Špital, 2021.
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KUPIm razne stare predmete, odlikovanja, medalje, značke, bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare 
razglednice, kipce, slike, nakit, kovance, knjige in druge starejše drobnarije, ki jih morda ne potrebu-
jete več.  051 740 430

MALI OGLASI

SEčNJA IN SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa. Les tudi odkupujemo 

in izdelujemo gozdne poti. Po dogovoru možen tudi 
odkup na panju.

GOzDARSTVO 
Primož Žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače, gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 252 bodo prejeli bon za pizzo re
stavracije Mona Lisa. Bon bodo prejeli po predhod nem dogo
voru na 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni Aco, cesta Dušana 
Kvedra 39, Litija.

1. Marinka Probs, Sitarjevška 15, Litija
2. Marta Škerbina, Spodnji Hotič 3a, Litija
3. Barbara Vozelj, Mamolj 22, Polšnik

Težje besede:  RIALE, DODO, ŠOGUN, LAVAL, 
APOLLONIO

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 253 pošljite najkasneje do 8.1.2022  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli knjigo »Boj za lastno zdravje«. Nagrajenci bodo 
knjigo prejeli po predhod nem dogovoru na 041 719 444  
(Aco J.) v Tiskarni Aco, cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 253
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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.

»POTEM« … BO MORDA ŽE PREPOZNO!
Pred meseci sem po elektronski pošti dobila misel, ki je vredna raz-
misleka. Ker vem, da jo večina bralcev ne pozna, jo bom prepisala z 
željo, da bi razmislili in novo leto začeli brez besedice »potem«. Tebi, 
draga prijateljica, pa iskrena hvala za poslano misel.

Komaj se je dan začel in ….. že je 6 zvečer.
Pravkar je prišel ponedeljek in že je petek,
in meseca je konec
in leta je konec
in že 30, 40, 50, 60, 70 ali več let našega življenja mine

in zavemo se, da smo izgubili starše, prijatelje.
In zavemo se,  da je prepozno, da bi šli nazaj.

Torej,
poskusimo kljub vsemu uživati čas, ki nam je ostal,
ne nehajmo iskati aktivnosti, ki jih imamo radi…..
dodajajmo barvo v našo sivino…..
nasmehnimo se majhnim stvarem v življenju, ki so balzam za naša srca.
Kljub vsemu moramo nadaljevati uživanje v času, ki nam je ostal.
 Poskusimo izločiti besedo »potem«:
 bom naredil potem…..
 bom povedal potem…..
 bom razmislil potem…..
 puščamo vse za kasneje, kot da je 

»potem« naš.
Kajti kar ne razumemo je to:
 potem je kava mrzla…..
 potem se spremenijo prioritete…..
 potem je čar minil…..
 potem zdravje mine….
 potem otroci zrastejo……
 potem so obljube pozabljene…..
 potem dan postane noč…….
Potem se življenje konča…..
 in potem je največkrat prepozno.
Torej, ne puščajmo ničesar za kasneje. Lahko izgubimo najboljše trenutke,

najboljše izkušnje, najboljše prijatelje, najboljšo družino…..
Dan je danes …. trenutek je sedaj!
Nismo več v letih, ko si lahko privoščimo, da prestavimo na jutri, kar je

treba storiti sedaj. To povejte vsem, ki jih imate radi.

Moj pripis:
Kaj ni škoda, da mnogo ljudi neutolažljivo joka POTEM, ko je že prepozno?
Želim vam predvsem razumno in zdravo leto, ki prihaja. Darinka KOBAL

PIROTEHNIKA
V prihajajočih prazničnih dneh je aktualna uporaba pirotehničnih sredstev. Ne-
premišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto 
povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti 
živali ter onesnažuje okolje. Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki 
bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov (Zakon o eksplozivih in piro-
tehničnih izdelkih). 

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, uči-
telje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.

SPLETNA POVEZAVA ZA VEč INFORMACIJ:
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/oosebna-varnost/varna-uporaba-pirotehnike

VARNOST PEŠCEV
Policisti beležimo povečano število prometnih nesreč z udeležbo pešcev in ugotavljamo nepravil-
nosti ravnanja le teh. Smo v zimskem času, zaradi česar so dnevi krajši in je posledično vidljivost 
pešcev ponoči slaba. Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni ploč-
nika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena 
proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje 
in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z 
vdelanim odsevnimi trakovi bele barve.
Pešci so zaradi slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim pro-
metnih nesreč, zato vozniki bodite previdni na območjih, kjer se 
lahko pričakuje prisotnost pešcev, še posebej v bližini prehodov za 
pešce!
Policisti izvajamo poostrene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati ve-
čjo problematiko varnosti pešcev, predvsem v bližini prehodov za 
pešce. Policisti bodo pešce še naprej opozarjali na varno udeležbo 
v cestnem prometu, upoštevanje cestnoprometnih pravil in uporabo 
prometne površine, namenjene pešcem. 

SPLETNA POVEZAVA ZA VEč INFORMACIJ: 
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/prometna-var-
nost-category-blog/vozniki-pazite-na-pesce

 Policisti Policijske postaje Litija želimo vsem občanom mirno prazno-
vanje in SREČNO v letu 2022!

Danijel STANOJEVIČ, pomočnik načelnika PP Litija

POLICIJA SVETUJE ZA VAŠO VARNOST

NAVODILA za oddajo 
ZAHVALE ali V SPOMIN 

v časopisu OBČAN
•  Besedilo naj vsebuje do 110 besed. 

(pridržujemo si pravico do slovničnih 
popravkov). Slika naj bo v ločljivosti 300 
dpi (velikost slike prilagodimo sami).

•  Elektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko 
pošljite na naš elektronski naslov: tiskarna.
aco@siol.net ali obcan@siol.net

•  Vsi, ki nimajo možnosti elektronskega 
pošiljanja nam besedilo in sliko lahko 
pošljete po navadni pošti: Tiskarna ACO, 
C.D.K. 39, 1270 Litija ali osebno dostavite 
v naš poštni predal.

•  Rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu 
ali po dogovoru dan ali dva kasneje.

•  Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + 
DDV = 70,76 EUR.

•  Dodatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).



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.: 7.00-17.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-17.00
SOBOTA: 7.00-13.00

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

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

»TOP AKCIJA KGZ LITIJA«

DORINA  100 g
0,69 €

SNICKERS 10-pak
1,69 €

CEDEVITA 500 g
2,49 €

LENOR 930 ml
2,29 €

DOMAČICA 300 g 
1,89 €

BOERI BONB. 200 g 
2,59 €

RIO MARE 4 x 80 g 
4,49 €

DASH KAPS. 35 
8,99 €

NUTELLA 700 g
3,99 €

ČOKOLATINI 500 g
3,29 €

 BARCAFFE 400 g
4,39 €

PERSIL 3,90 kg
11,99 €

MILKA 100 g
0,69 €

ROLADA  250 g
0,99 €

FRUC  1,5 l
0,69 €

WC BREF 3-pak
3,79 €

več informacij
www.bminvest.si

prihaja nov večstanovanjski 
objekt MAISTROVA

2022 2023 49 6 95

predviden začetek 
gradnje

predviden zaključek 
gradnje

skupno število
stanovanj

število nadstandardnih 
stanovanj

število parkirnih 
mest v garaži

Vabimo vas, da nas za več informacij pokličete na telefon št.: 030 369 202, nas 
obiščete na spletni strani www.bminvest.si ali nam pišete na: info@bminvest.si

Z veseljem vam bomo posredovali podrobnejše informacije o projektu in o 
posameznih stanovanjskih enotah, ki bodo na prodaj v objektu MAISTROVA.
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Z veseljem vam sporočamo, da bomo v Litiji v letu 2022 
pričeli z gradnjo novega stanovanjsko – poslovnega objekta 
MAISTROVA. Zgradili bomo nov, sodoben objekt, ki bo prija-
zen do družin in do posameznikov različnih generacij. Objekt 
bo sestavljalo 49 stanovanjskih enot in trije poslovni prosto-
ri. V objektu bodo zgrajena stanovanja različnih velikosti - od 
enosobnih do moderno načrtovanih penthouse stanovanj s 
prostornimi terasami. Stanovanja so zasnovana preprosto in 
sledijo logični razporeditvi prostorov glede na pričakovane 
potrebe sodobne družine, para ali posameznika. Dnevni del 
bivalnih prostorov bo velik in odprt, neposredno povezan s 
kuhinjo in zunanjim prostorom. 

Stavba bo v celoti podkletena, kar pomeni, da bo imelo vsako 
stanovanje zagotovljeno pokrito parkirno mesto. V pritličju 
bo zagotovljena nadstandardno velika kolesarnica. Objekt 
MAISTROVA bo umeščen poleg obstoječe večstanovanjske 
zazidave na jugovzhodnem delu Litije. V radiju nekaj sto 
metrov se bo nahajal vrtec, šola, več trgovin z živili, tehnična 
trgovina, občinski in državni uradi, banka, pošta, avtobusna 
postaja in zdravstveni dom. Severno od stanovanjskega 
objekta MAISTROVA je predviden nizek objekt HIŠA IGRE. V 
tem delu objekta se bodo nahajali večnamenski prostori, ki 
bodo namenjeni različnim dejavnostim za vse generacije. 


