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IZ UREDNIŠTVA ...
Četrtina stoletja Občana je bogata preteklost. 
Naš lokalni mesečni časopis je pomemben 
način podajanja novic, tako splošnega značaja 
kot tudi tematsko obarvanih. Skozi vsa leta 
smo ostali dostopen medij, vedno prisluhnemo 
vsakemu dopisniku ali naročniku oglasa, ne 
delamo razlik, vedno sprejemamo kritike 
in pohvale, predvsem pa vedno poskrbimo 
za dobro lokalno obveščenost in pokrivanje 
najrazličnejših področij od športa, kulture, 
novih pridobitev v občini in nenazadnje tudi 
oglasov in vsega, kar sodi v medij, namenjen 
prav vsakemu gospodinjstvu. Tudi zato smo 
skozi leta postali eden od vsebinsko najbolj 
bogatih lokalih medijev, ki je že davno presegel 
suhoparne meje klasičnih novičk in oglasov. 
Vsa leta izdaje časopisa nam občina Litija 
stoji ob strani z delnim sofinanciranjem, zato 
lahko bralcem ponudimo največ, ažurno in 
kredibilno, z zanimivimi tematskimi prispevki 
in tudi najavami dogodkov, prireditev... Ne 
pozabimo niti najmlajših niti najstarejših. Hvala 
tudi za to sodelovanje in zaupanje, da lahko 
delamo dobro in nemoteno. Stalnica časopisa 
je skozi vsa leta tudi prostorska in vsebinska 
nespremenjenost, vsebin ne krajšamo, prav 
nasprotno, ob vašem dobrem odzivu jih želimo 
v prihodnje še nadgraditi. Oblikovno bi si želeli 
več prostora, z večjo pisavo in slikami, a takšna 
pot bi zagotovo omejila številčnost objav. Zato 
smo se odločili, da še naprej nadaljujemo s 
svojim delom v sožitju z dopisniki, bralci, vsemi 
občankami in občani, ki z veseljem prebirate 
časopis. Naše poslanstvo trajnega tiskanega 
zapisa preteklosti se bo nadaljevalo, nikakor 
pa ne smemo pozabiti tudi Tiskarne Aco, 
uredništva, širših sodelavcev, ki sodelujejo v 
procesu nastanka časopisa in vsem preteklim 
urednikom in urednicam. Kljub svojemu red-
nemu delu ta ekipa omogoča živost, pestrost, 
doslednost in kredibilnost časopisa in dol-
goletno izdajo brez ene same prekinitve. Moja 
sklepna misel se končuje z željo po obstanku, 
še naprej svobodnih odločitvah glede vsebine 
in hkrati željo po nadgradnji časopisa z malo 
več stranmi. Pa srečno in pogumno v novo 
četrtletje.

Sašo JOVANOVIČ, urednik

Z vami in za vas ...

Prisrčno vabljeni
V SOBOTO, 4.2.2023 OB 19.30 

V KULTURNI CENTER LITIJA
PREDPRODAJA VSTOPNIC: 

KULTURNI CENTER LITIJA - 041 992 143
VSTOPNICA SAMO 9€ + OTROCI DO 14. LETA GRATIS!

in
V SOBOTO, 11.2.2023 OB 19.30 

V OŠ GABROVKA 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: 

TRGOVINA GABROVKA - 041 594 555
VSTOPNICA SAMO 9€ + OTROCI DO 14. LETA GRATIS!

žUPANOV NOVOLETNI SPREJEM
Župan Občine Litija Franci Rokavec je v sre-
do, 21.12.2022, gostil tradicionalni županov 
sprejem, ki je tako kot vsako leto, name-
njen povezovanju, sklepanju še trdnejših pa 
tudi novih prijateljskih vezi ter razmišljanju 
o vsem, kar je zaznamovalo leto 2022. Na 
srečanju smo se spomnili pomembnih do-
godkov, dosežkov in ljudi, ki so zaznamovali 
našo lokalno skupnost. 
Športniki, ki so v letu 2022 dosegli vidne 
uspehe na svetovnem in evropskem nivoju 
so poskrbeli, da je bilo leto vrhunsko. Odlič-
ne rezultate v posameznih športnih discipli-
nah je letos doseglo kar 9 izjemnih športni-
kov. Župan se jim je zahvalil za njihovo trdo delo in promocijo občine v svetu ter jim poklonil 
protokolarna darila. Žal se jih je nekaj opravičilo zaradi drugih nujnih obveznosti zato jim bo 
župan zahvalo in darila podelil naknadno.

Župan se je za predano delo še posebej 
zahvalil tudi dolgoletnim občinskim sve-
tnikom, ki so funkcijo v Občinskem svetu 
Občine Litija opravljali več zaporednih 
mandatov. To so:- Aleksander Gombač: 
delo svetnika v Občinskem svetu Občine 
Litija je opravljal v obdobju 1998-2022, 
Bojan Železnik: kot član zbora združe-
nega dela občinske skupščine je sodelo-
val že v obdobju 1990-1994 in opravljal 
delo svetnika v Občinskem svetu Obči-
ne Litija v obdobju 1994-2006 in 2010-
2022,- Anton Korimšek: delo svetnika v 

Občinskem svetu Občine Litija je opravljal v obdobju 1994-1998 in 2002-2022, Dušan Haupt-
man: delo svetnika v Občinskem svetu Občine Litija je opravljal v obdobju 2002-2022.
Župan se je za predano delo in opravljanje nalog podžupana v mandatu 2018-2022 zahvalil 
tudi g. Filipu Feletu.
Poleg župana je športnikom, svetnikom in podžupanu čestitala tudi aktualna podžupanja, Lija-
na Lovše. Praznično vzdušje nam je pričaral Moški pevski zbor Polšnik. Dogodek je prijetno 
povezovala direktorica Knjižnice Litija, ga. Andreja Štuhec.

Sprejema so se udeležili: Jaka Polesnik, Vid Ponebšek, 
Nika Žvegelj in Maks Vrhovec.

VABILO
na osrednjo občinsko 

prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku

KULTURA SMO LJUDJE
Torek, 7. februarja ob 19.00, 

KULTURNI CENTER LITIJA
Slavnostni govornik: 

dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec

Program bodo sooblikovali:
SKUPINA BAJATE - DO KONCA 
SVOJIH DNI - koncert slovenskih 

ljudskih pravljic in pesmi

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA, 
zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič

Program povezuje: Saša Kisovec

Prispevke pošljite do 08.02.2023 
po e-pošti: obcan@siol.net ali 

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



LITIJSKI KARNEVAL 2023
KONEC ENERGETSKE KRIZE - SAMO MEGLA JE MEJA

Težave z energijo bodo obeležile tudi letošnji litijski karneval. Tradicija karnevala 
je, da vsako leto nagovorimo najbolj aktualne teme. Tradicija pa veleva tudi, da 
okolici ponudimo rešitve. Pri tem smo bili v preteklosti zelo uspešni. Spomnite se 
le ustanovitve letalske družbe Litija Airways leta 2020. Letošnji načrt je jasen! Tako 
bomo na pustno soboto, 18. februarja, s pomočjo karnevalskih skupin za vselej 
rešili energetsko krizo! Kot vedno bodo / boste dobrodošle tudi vse ostale vesele in 
domiselne karnevalske skupine. Kratka prekinitev karnevalskih povork za skupine 
prinaša večje nagrade, zlasti za najboljše. Za obiskovalce pa spet veliko veselja ob 
domislicah sodelujočih in dopolnilni programski in kulinarični karnevalski ponudbi!

DOGODKI LITIJSKEGA KARNEVALA 2023:
9. februar: karnevalska razstava v avli Občine Litija
11. februar: PREDPUSTNA TRŽNICA – Vsaka pustna sobota ima tudi predpustno soboto in pred-
pustna tržnica v Litiji bo že nudila domače pustne dobrote: krofe, flancate, miške,… 
16. februar: DEBELI ČETRTEK - Natečaj za najboljši pustni krof 2023
Vse občanke in občane vabimo, da sodelujete v tradicionalnem tekmovanju za najboljši pustni 
krof. Preberite razpis za tekmovanje in prinesite svoje najboljše krofe v četrtek do 10.00 na TIC 
v Litiji.
18. februar: PUSTNA TRŽNICA –Od 8.00 dalje se bo Pustna tržnica na Valvazorjevem trgu šibila 
od pustnih dobrot vseh vrst: krofov, flancatov, mišk in ocvirkovih potic. Ob 11.00 bo potekala 
razglasitev za Najboljši krof 2023, zagotovo pa bo na kakšen krof prišel tudi Litko! 
TRADICIONALNI OTROŠKI ŽIV ŽAV – Dopoldansko rajanje za otroke se bo pričelo ob 10.00 v 
Športni dvorani Litija. Najprej nas bodo obiskali Orači in pokači iz Zg. Leskovca. Poleg glasbe nas 
bo s predstavo PUJSA PEPA zabavala Alenka Kolman, zaigrala pa bo domača glasbena skupina F.R 
E.Š.. Seveda se bo zabavi pridružil tudi Litko! 
KARNEVALSKA POVORKA V LITIJI – osrednji dogodek karnevalskega dogajanja! – Po enaki 
trasi kot leta 2020 – od lekarne, preko Valvazorjevega trga, po Cesti komandanta Staneta, po 
Brodarski cesti in nazaj po CKS 
v Športno dvorano Litija. Prijave 
karnevalskih skupin sprejemamo 
do 9. 2. 2023. Nagradni fond je 
največji doslej! V Športni dvorani 
bo cca 16.30 potekala RAZGLA-
SITEV NAJBOLJŠIH SKUPIN z 
Ansamblom Zavriskej ter MAMO 
MANKO! Poleg treh najboljših 
skupin po izboru pustne komisije 
bo razglašena tudi najboljša sku-
pina po izboru občinstva! Zanjo 
boste glasovali z lističi, ki jih bos-
te dobili pri hostesah v povorki. 
Tudi sodelujoče v glasovanju ča-
kajo zanimive nagrade. 
Tudi letos bomo na otroškem živ žav-u in na povorki s srečelovom zbirali denar za še več uspehov 
Ženskega rokometnega društva Litija.
Za zaključek pa ste vabljeni na KARNEVALSKI PLES z VILIJEM RESNIKOM IN ANSAMBLOM 
VZROCK!, ki se prične ob 20. uri v Športni dvorani Litija. Najlepše maske bodo nagrajene, zabava 
je zagotovljena! 
Organizatorji: Občina Litija, ZKMŠ Litija, Turistično društvo Litija, Razvojni center Srca Slovenije
Več informacij o vseh programih Litijskega karnevala 2023 in karnevalskih presenečenjih 
na: litijskikarneval.si, litija.si, kclitija.si, www.facebook.com/litijski.karneval

POZIV SKUPINAM ZA SODELOVANJE NA KARNEVALU
Občane, društva, kolektive, šole, karnevalske skupine preteklih let in ostale vabimo, da obliku-
jete karnevalske skupine in se nam pridružite v karnevalski povorki. Tema letošnjega karnevala  
KONEC ENERGETSKE KRIZE - SAMO MEGLA JE 
MEJA ponuja številne iztočnice za pripravo zabavnih 
interpretacij. Hvaležna publika v soboto, 18.2. na uli-
cah Litije ob 15.00 vas nestrpno pričakuje. Razmislite 
o temi, pripravite predstavitev in se čimprej prijavite.
Seveda ste dobrodošle tudi vse pustne skupine, ki 
boste predstavljale druge teme.
NAJVIŠJE NAGRADE skupinam doslej!
Nagrada vsaki skupini za sodelovanje na karnevalu 
znaša 200 EUR. Najboljše 3 skupine prejmejo nagra-
de v višini 1.000, 500 in 300 EUR. Skupina mora 
imeti najmanj 6 članov. 
Način prijave:
Prijave sprejemamo do četrtka, 9.2.2023 na naslov turisticnod.litija@gmail.com. Za do-
datne informacije lahko pokličete gospo Matejo Šteferl na 040 847 213.
Prijava karnevalske skupine mora vsebovati:
- opis teme predstavitve skupine,
- ime skupine,
- podatke o kontaktni osebi skupine (ime, priimek in telefonska številka),
- podatek ali se bo skupina predstavila na prevoznem sredstvu ali ne,
- ime in priimek vodje skupine, točen naslov,
- davčno številko ter tekoči račun vodje skupine,
- število sodelujočih v skupini.
Kriteriji za ocenjevanje skupin so številčnost skupine, izgled skupine, količina vloženega dela, 
aktualnost izbrane tematike in angažiranost skupine v povorki. 
Zelo bomo veseli vašega sodelovanja!

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI PUSTNI KROF 2023
Organizatorji pustnih dogodkov v Litiji smo v polnem zagonu in pripravah Litijskega Karneva-
la 2023. Vabimo vas, da se vključite v delček teh etnološko obarvanih dogodkov. Na debeli 
četrtek, 16. februarja, bomo v prostorih 
Turistično informacijskega centra Litija (TIC 
Litija) na Valvazorjevem trgu 10 izvedli 
ocenjevanje krofov v okviru tekmovanja 
za »Naj pustni krof 2023«. Vse gospodin-
je, gostince, članice in člane raznih društev 
vabimo, da nam na »debeli četrtek« v TIC Li-
tija do 10. ure prinesete 4 krofe. Med 11. in 
14. uro bo strokovna komisija krofe ocenila 
in izbrala zmagovalca. Razglasitev rezultatov 
ocenjevanja, razdelitev potrdil o sodelovanju 
in nagrad bo potekala na pustni tržnici »Na 
plac«, ki bo 18. februarja ob 11. uri. Razgla-
šen pa bo tudi »Naj pustni krof 2023«. 
Več informacij in prijave: info@visitlitija.si, 051 312 739 (v času obratovalnih ur TIC Litija)
Veselimo se vašega sodelovanja. Odbor za pripravo Litijskega karnevala 2023, ZKMŠ LITIJA
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(Nadaljevanje s 1. str.)

TRASA LITIJSKEGA KARNEVALA 2023

LIDL

SPOMENIK NOB

Fotografija sodelujočih na natečaju za naj pustni krof 2020

Fotografija pustne tržnice 2022 z Litkom

KONSTITUTIVNA SEJA SVETA PREDSEDNIKOV KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI IN MESTNE SKUPNOSTI LITIJA

Že v prvem tednu novega leta 2023 so se sestali novoizvoljeni predsedniki krajevnih skupnosti in 
Mestne skupnosti Litija. Izvolili so predsednico Sveta, ki je za novo 4 letno obdobje predsednica 
KS Ribče Angela Cividini. Za podpredsednika je bil izvoljen Miloš Kimovec – predsednik KS 
Vače. Predstavnikom krajevnih skupnosti in mestne skupnosti Litija je bil predstavljen Odlok o 
proračunu za leti 2023 in 2024, ki naj bi ga občinski svet sprejemal v začetku meseca februarja, 
v prvem branju.
V nadaljevanju je direk-
torica RCSS Mojca Šte-
pic predstavila postopek 
izvedbe participativnega 
proračuna, saj želi župan 
občine Litija Franci Roka-
vec, v okviru predloga Od-
loka o proračunu za leti 
2023 in 2024, del sred-
stev nameniti tudi temu 
mehanizmu. Participativni 
proračun pomeni večje 
vključevanje občanov v 
odločanje o porabi dela 
proračunskih sredstev in odločanje neposredno prenesti na skupnost. Z njim prebivalci posame-
zne krajevne skupnosti sami prepoznajo probleme in potrebe, predlagajo rešitve in določijo pri-
oritete za izvedbo. Na ta način bi povečali aktivacijo prebivalcev pri razvoju občine in izboljšanju 
kakovosti bivanja v svojem okolju; sodelovanje prebivalcev; bolj enakomeren razvoj občine; zau-
panje v demokratične postopke; povečanje učinkovitosti porabe sredstev; hitrejšo gospodarska 
rast; zmanjšanje socialnih razlik; večje identificiranje z in boljše ravnanje z infrastrukturo.

SREČANJE ZASAVSKIH OBČIN V LITIJI
V četrtek, 22. 12. 2022, je Občina Litija gostila tradicionalno srečanje županov, podžupanov in 
direktorjev uprav zasavskih občin. Župan Franci Rokavec je predstavnike Občine Zagorje, Trbo-

vlje in Hrastnik sprejel pred 
vhodom Rudnika Sitarjevec. 
V družbi podžupanje Lijane 
Lovše, vodje TIC Litija Moj-
ce Hauptman in direktorice 
RCSS d.o.o. Mojce Šte-
pic so se preko izvoznega 
rova, v polni zaščitni opre-
mi, spustili po stopnicah 
glavnega rova in naprej po 
živobarvnem limonitnem 
blatu do znamenitega, naj-
večjega limonitnega kapnika 
v rudniku. Po zaključenem 
ogledu so v novo odprti 
dvorani rudnika, pod bar-
vitimi »kresničkami«,zaužili 
»sitarjevško mal'co« in ob 
prijetnem klepetu zaključili 
srečanje.
Za obisk v Litiji se iskreno 
zahvaljujemo županu Občine 
Hrastnik Marku Funklu, žu-
panu Občine Trbovlje mag. 

Zoranu Pozniču, v.d. direktorju občinske uprave Občine Trbovlje Miranu Skobetu in direktorju 
občinske uprave Občine Zagorje Tadeju Špitalarju. Prepričani smo, da bomo uspešno sodelovanje 
gradili tudi v prihodnje.

TEČAJ PRVE POMOČI ZA ČLANE EKIP PRVE POMOČI
Glede izvedbe Temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo po-
moč za bolničarja prve pomoči je prišlo do prenove programa.
Program Temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za prvo pomoč za 
bolničarja prve pomoči (št.: 604-16/2018-11 – DGZR), sprejet dne 11. december 
2020, se uporablja od 1. julija 2021 in je namenjen članom in pripadnikom enot 
za prvo pomoč skladno s 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in uspo-

sabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16).
Usposabljanje traja 45 pedagoških ur, od tega je 17 ur namenjenih teoretičnemu delu in 28 ur 
praktičnemu usposabljanju. Potrdilo o usposobljenosti za bolničarja prve pomoči velja 5 let, ve-
ljavnost pa se podaljša s predpisanim dopolnilnim usposabljanjem.
Med pogoji za vključitev v program usposabljanja je navedeno, da morajo člani in pripadniki enot 
za prvo pomoč predhodno opraviti program Uvajalnega usposabljanja pripadnikov sil za za-
ščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prijava 
na Uvajalno usposabljanje poteka preko RKS – Območnega združenja Litija. Za uspešno prijavo 
na program usposabljanja potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, EMŠO in elektronski 
naslov. Usposabljanje traja skupaj z uvodom devet (9) pedagoških ur, izvaja pa se v spletni učil-
nici. Po opravljenem Uvajalnem usposabljanju pa bodo naši licencirani predavatelji prve pomoči 
izvedli še 45 urni tečaj prve pomoči. Za vse informacije smo vam na voljo na tel. štev. 01 8963 
730, 051 443 600,051 443 602.

NOV CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNIH  
POSTAJAH V OBČINI LITIJA

Velja od 01.01.2023

Cena 1 kWh Pristojbina

0,65 EUR 1,00 EUR

Opomba: Ceni že vključujeta DDV

Cena stroška polnjenja se 
izračuna = (cena/kWh x 
količina porabljenih kWh + 
strošek pristojbine).

Vsi uporabniki za aktivacijo 
uporabljate mobilno aplika-
cijo prijave polnjenja in pla-
čila po končanem polnjenju, 
na izbiro pa boste imeli mož-
nost z bančnega računa ali iz  
Paypal računa (po lastni iz-
biri).
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V PRIČAKOVANJU NOVEGA LETA 2023 –  
utrinki številnih decembrskih dogodkov

PODPRITE DOBRE ZGODBE. GLASUJTE ZA PREJEMNIKE 
NAZIVOV PROSTOVOLJEC ZASAVSKE REGIJE!

Zbrani so predlogi kandidatov za nazive javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 
2022. Od 12.1.2023 do 25.1.2023 poteka glasovanje. Vabljeni, da svoj glas oddate tudi vi! 
Predlagani kandidati prihajajo iz vseh štirih občin in veseli nas, da ste tudi letos prepoznali trud 
in požrtvovalnost posameznikov in 
organizacij ter doprinos prostovolj-
skih projektov k lepšemu življenju v 
zasavski regiji.
Letos bomo podelili nazive v treh 
kategorijah, Prostovoljec zasavske 
regije 2022 po posameznih obči-
nah, Prostovoljska organizacija za-
savske regije 2022 in Prostovolj-
ski projekt zasavske regije. 2022. 
Svoj glas lahko namenite nominiranim v vseh treh kategorijah. Po končanem glasovanju bodo 
podeljeni nazivi tistim, ki bodo v posamezni kategoriji izmed kandidatov prejeli največ glasov.
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 kategoriji 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 2022 (kandidati so predstavljeni 
po občinah in abecednem vrstnem redu)
1. Andrej Ferk, Hrastnik (pošljite KAN1 na 030 400 444)
2. Jerica Laznik, Hrastnik (pošljite KAN2 na 030 400 444)
3. Brigita Rozina, Litija (pošljite KAN3 na 030 400 444)
4. Bogdan Žibert, Trbovlje (pošljite KAN4 na 030 400 444)
5. Franc Pavli, Trbovlje (pošljite KAN5 na 030 400 444)
6. Maja Oprešnik, Trbovlje (pošljite KAN6 na 030 400 444)
7. Ramiz Džanković, Trbovlje (pošljite KAN7 na 030 400 444)
8. Alojzij Klančišar, Zagorje ob Savi (pošljite KAN8 na 030 400 444)
9. Blaž Pižmoht, Zagorje ob Savi (pošljite KAN9 na 030 400 444)
Kategorija 2: Kandidati za naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 (kandidati 
so predstavljeni po abecednem vrstnem redu)
1. RKS – Območno združenje Trbovlje (pošljite ORG1 na 030 400 444)
2. Zasavska ljudska univerza (pošljite ORG2 na 030 400 444)
Kategorija 3: Kandidati za naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 (kandidati so 
predstavljeni po abecednem vrstnem redu)
1.  Prostofer, Zavod Zlata mreža, Občina Trbovlje, OZRK Trbovlje, DPM Trbovlje in ZŠAM 

Trbovlje (pošljite PROJ1 na 030 400 444)
2.  Sopotniki, Zavod Sopotniki in Občina Litija (pošljite PROJ2 na 030 400 444)
3.  Sopotniki, Zavod Sopotniki, Občina Zagorje ob Savi in OZRK Zagorje ob Savi (pošljite 

PROJ3 na 030 400 444)
4.  Urlaub na vasi, Kulturno društvo Podkum (pošljite PROJ4 na 030 400 444)
Razglasitev prejemnikov nazivov

Na osrednjem dogodku Prostovoljec zasavske regije 2022, bo naziv prejel najzaslužnejši prosto-
voljec ali prostovoljka v posamezni občini regije (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje) ter ena 
najzaslužnejša prostovoljska organizacija in en prostovoljski projekt iz zasavske regije. 
Vabljeni, da se nam pridružite na podelitvi nazivov, ki bo potekala v torek, 31. januarja 2023 ob 
17. uri, v Kulturnem centru Litija. Vstop je prost. Zaradi lažje organizacije prosimo, da nam svojo 
udeležbo potrdite na info@consulta.si ali 059 927 619 do četrtka, 26.1.2023. 
Podrobnejše predstavitve kandidatov najdete na www.consulta.si.
Za več informacij pišite na info@consulta.si ali pokličite na 059 927 619. 

Vabljeni h glasovanju!

PANDERJEVA MEDALJA DR. TEI KOLAR - JURKOVŠEK
Visoka mednarodna priznanja slovenskim znanstvenicam in znanstvenikom za njihove razisko-
valne dosežke so vselej razveseljiva, za nas še posebej, če imajo litijske korenine. Mednje spada 
tudi dr. Tea Kolar-Jurkovšek, znanstvena svetnica Geološkega zavoda Slovenije, ki se kljub selitvi 
v sosednjo občino kot raziskovalka še vedno vrača k nam. Nekateri se je morda še spomnite kot 
pomembne raziskovalke fosilnih rastlinskih ostankov izpred 300 milijonov let, iz časa, ko so na-
stajale tudi kamnine Sitarjevca. 
Pred nedavnim je svetovno združenje Pander Soci-
tey v nizozemskem Utrechtu dr. Tei Kolar-Jurkovšek 
podelilo Panderjevo medaljo za življenjsko delo na 
področju konodontologije. V obrazložitvi so zapisali, 
da jo podeljujejo eni najvidnejših slovenskih pale-
ontologinj za njene zasluge in izjemni prispevek k 
proučevanju te nenavadne, že davno izumrle sku-
pine zgodnjih vretenčarjev imenovane konodonti. 
Znanstvenica jim je posvetila velik del svojega ra-
ziskovalnega dela, saj so njihovi, le dober milimeter 
veliki zobci izjemno pomembni za natančno dolo-
čanje starosti kamnin, zlasti tistih ki so pred več kot 
200 milijoni let nastajale v morskem okolju in danes 
gradijo velik del slovenskega ozemlja. Konodonti so 
bili nenavadni starinski vretenčarji, na videz podob-
ni današnjim jeguljam in piškurjem. Nekdanja morja 

so naseljevali 
celih 300 milijonov let, od začetkov starega zemeljskega 
veka pred več kot 500 milijoni let, do konca triasa pred 
200 milijoni let, ko so dokončno izumrli. Ker so bile prav te 
živali nadvse občutljive na spremembe v morskem okolju 
in se izjemno hitro razširjale, veljajo danes za odlične vo-
dilne fosile, s katerimi je mogoče zelo natančno določati 
starost kamnin. Na začetku prebavnega trakta so imeli dva 
niza različnih drobnih zobcev iz apatita, podobnega mine-
rala kot naši zobje, in jih je mogoče pridobiti iz kamnine 
že z raztapljanjem v ocetni kislini. Konodontologija, kot 
imenujemo njihovo proučevanje, je imela tudi v slovenski 
geologiji pomembno vlogo zlasti v času nastajanja Osnovne 
geološke karte Slovenje. Postala je ena od ključnih metod 
za določanje relativne starosti plasti, kar je osnova za po-
znavanje zgradbe in dogodkov v zemeljski skorji, pa naj gre 
za potrese, pot do mineralnih surovin, za študij evolucije 

živega sveta ali za razumevanje velikih dogodkov, ki so krmarili življenje na Zemlji. Med slednje 
spada tudi največja katastrofa v zgodovini našega planeta pred 252 milijoni let, zaradi katere 
je izumrlo kar 95% tedanjih živalskih družin. In del Panderjeve medalje, ki so jo podelili dr. Tei 
Kolar-Jurkovšek velja pripisati tudi prvim odkritjem te znamenite geološke katastrofe na ozemlju 
Slovenije in v širšem prostoru Dinardov.
Dr. Tea Kolar-Jurkovšek je zagotovo zanimiva raziskovalka, ki pušča vidno sled v slovenski in 
svetovni geološki in paleontološki literaturi. Pred nedavnim sta s soprogom dr. Bogdanom Jur-
kovškom objavila dve monografiji Konodonti Slovenije (2019) in Fosili Slovenije (2021), v sloven-
skem in angleškem jeziku, ki poleg promocije slovenske geološke znanosti pomembno dopolnju-
jeta mozaik poznavanja svetovne paleontologije.  Bogdan JURKOVŠEK

Dr. Tea Kolar-Jurkovšek med terenskim delom.

Izsek zgornjetriasnega okolja s konodontni-
mi živalmi iz knjige Konodonti Slovenije, ki jo 
je 2019 izdal Geološki zavod Slovenije (ilu-
stracija: Barbara Jurkovšek)

Prvič smo v našem mestu prižgali svečke na 
adventnem venčku in sočasno tudi praznično 
razsvetljavo po Litiji in krajevnih središčih naše 
občine.

V december smo vstopili z ognjeno 
predstavo sredi mesta.

Na Pravljični poti smo se zabavali z najmlajšimi.

Pekli smo ter razvajali oči in brbončice na de-
lavnicah in razstavi poprtnika. 

Zaploskali smo učencem Glasbene šole Litija-
-Šmartno, Gospel Group-i, pritrkovalski sku-
pini Šmartin in učencem Glasbene šole Bučar.

Obdarili so nas Božički na kolesih.

V Rudniku Sitarejevec smo si ogledali unikat-
ne tematske jaslice v mineralnem okolju, pred 
rud nikom pa predstavo živih jaslic.

Prisluhnili smo nastopoma ženske vokalne sku-
pine LIPA in Luke Vizlarja v podzemlju rudnika 
Sitarjevec.

Tradicionalni novoletni koncert pihalnega orke-
stra Litija so popestrili posebni gostje; igralec 
Konrad Pižorn Kondi in ansambel Lesarji.

NIPKE, ansambel MAMBO KINGS, LESARJI in 
ansambel ZVITE FELTNE so nam pripravili dva 
čudovita večera ob živi glasbi in nas pospremili 
v novo leto 2023.

Najlepša hvala vsem sodelujočim v programu. 
Hvala vsem za množičen obisk. Predvsem pa 
hvala za obilo dobre volje na vseh prireditvah. 
Grela nas bo v letu 2023!

Foto: arhiv Občina Litija
Foto: Anže Malis
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Foto: FB društva Litijski Tempomat

Foto: arhiv Mestnega muzeja Litija
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VABILO NA OSREDNJO OBČINSKO 
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU – KULTURA 
SMO LJUDJE

Program bodo sooblikovali:
SKUPINA BAJATE - DO 
KONCA SVOJIH DNI - kon-
cert slovenskih ljudskih pra-
vljic in pesmi 

(Foto: Bernardka Rupnik)

Člane glasbeno-pripovedovalske zasedbe Bajate 
druži naklonjenost do zgodb - takih od blizu in daleč, 
davnih in nedavnih, ljudskih in osebnih. V svojih 
pripovedih združujejo besede in zvok, pravljično 
in zemeljsko, svetlo in temno. Ob jadranju po 
zgodbah pa najraje trčijo ob nepredvidljive zaplete 
in ne tako zelo srečne konce. Zasedba Bajate se 
v koncertu pravljic Do konca svojih dni posveča 
slovenskemu ljudskemu izročilu, ki ga interpretira 
z veliko mero odgovornosti in spoštovanja do 
preteklega, hkrati pa vanj vpleta nova sozvočja in 
sveže zgodbe.
ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA, zborovodkinja 
Helena Fojkar Zupančič

NOVA RAZSTAVA DRUŠTVA ZASAVSKIH 
KLEKLJARIC SRČEVKE – 16. januar

Od ponedeljka, 16. januarja bo v avli Kulturne-
ga centra Litija na ogled razstava čipk po moti-
vih mojstrice klekljanja Vide Kejžar. Razstavo je 
pripravilo Društvo zasavskih klekljaric Srčevke, 
katere članice prihajajo kar iz 10 občin. Ogled 
je možen v času popoldanskih dogodkov in po 
dogovoru na: 01-8900-200. 
OTROŠKA MATINEJA – PIKIN ROJSTNI 

DAN – SOBOTA, 21. januarja 2023
Na otroško matinejo vas v novem 
letu vabimo v soboto, 21. januarja 
ob 10. uri. Na obisk prihaja PIKA 
NOGAVIČKA v predstavi z naslo-
vom Pikin rojstni dan, v izvedbi 

Studia Anima – Sten Vilar. 
Sobota, 11. februar – BUTALCI – Gledališče 
Makarenko. Kdo bi si mislil? Butalam spet na-
gaja Cefizelj. Koga se bo lotil tokrat? Bo Butal-
skemu policaju uspelo obvarovati Butale in hleb-
ček kruha? Vse to boste izvedeli v prisrčni in 
zabavni predstavi polni smeha in petja. Predsta-
va je zabavna, obarvana s petjem in glasbo ter 
otroke pouči, da je pravičnost najboljša vrlina.

PRIBLIŽEVANJA Z MARIEM GALUNIČEM
Na januarskih Približevanjih bomo gostili tele-
vizijskega voditelja in urednika Maria Galuniča. 
Zgodnja otroška leta je preživel v Hočah, kasne-
je v Mariboru, študij pa je nadaljeval na Filozof-

ski fakulteti v Ljubljani, smer 
slovenski jezik in književnost. 
Kratek čas je bil učitelj sloven-
skega jezika, vmes je honorar-
no že delal na TV Slovenija, k 
sodelovanju pri Razvedrilnem 
programu RTV Slovenija pa ga 
je leta 1992 povabil Mito Tre-

falt. V slovenskem medijskem prostoru je danes 
poznan predvsem kot voditelj in urednik razve-
drilnih oddaj TV Slovenija: Nedeljskih 60, Zoom, 
Mario, Spet doma, Moja Slovenija, Joker in mno-
gih festivalov, prireditev, silvestrskih oddaj ipd. 
Je rekorder med slovenskimi TV voditelji, saj je 
vodil preko 700 oddaj, z največjo gledanostjo.
Pod njegovim urednikovanjem pa so nastale 
tudi oddaje: Vse je mogoče, Vikend paket, Vem, 
Ambienti, Kdo bi vedel … Prejel je 4 viktorje po-
pularnosti za televizijsko osebnost, viktorja za 
najboljšega voditelja zabavne TV oddaje in 5 TV 
gongov popularnosti. V enem od intervjujev je 
dejal, da sta se od začetka njegovega delovanja 
spremenila on in televizija. Ni pa se spremenila 
njegova predanost in zavezanost gledalcem, ki 
so edino, za kar ima smisel delati. Zagotovo bo 
z nami delil veliko zanimivih zgodb, ki so na-
stale v tridesetletnem delovanju na televiziji.  
Z njim se bo pogovarjal Vladimir Jakopič.

ABONMA IN IZVEN – PRAVI HEROJI –  
komedija SLG Celje – IZJEMOMA  

v torek, 24. JANUARJA 2023
V mesecu januarju se bomo na 3. abonmaj-
ski predstavi srečali IZJEMOMA V TOREK, 
24.1.2023. Ogledali si bomo predstavo PRAVI 
HEROJI, SLG Celje.
O predstavi: Rok Vilčnik - rokgre je slovenski pisa-
telj, pesnik, dramatik, režiser, scenarist in drama-
turg. Za svoje literarno ustvarjanje je med drugim 
prejel tri Grumove nagrade za najboljšo slovensko 
dramo, Glazerjevo listino za književnost in dve 
žlahtni komedijski peresi, drugič prav za šarfno 
komedijo Pravi heroji.
Pogrebna dejavnost je lahko v potrošniški družbi 
donosen posel in tega se dobro zaveda Ingemar 

ERASMUS+ SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU

OB 90. žIVLJENJSKEM JUBILEJU
Josip Kimovec - Jože

KNJIŽNICA LITIJA

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

SMELO V LETO 2023
Obrnili smo list in pred nami je koledar za leto 2023. Kot odprta družba, ki stavi 
na spoštovanje človekovih pravic, dostojanstvo vsakega posameznika in vladavino 
prava, smo, kot je dejal predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, pripravljeni, da 
sprostimo tisto najboljše v sebi in združimo vse svojene vrline v to, da kot sku-
pnost ustvarimo boljšo prihodnost. 
Leto 2023 bo leto reform, s katerimi moramo obvladati vse tiste izzive, ki so se ko-
pičili zadnjih 30 let. Popolnoma bo potrebno spremeniti sistem delovanja javnega 

zdravstva. Kot dolgoživa družba bomo morali zagotavljati možnosti in priložnosti za kakovostno 
življenje vseh generacij in dostojno staranje, za kar so potrebne prilagoditve na številnih podro-
čjih, tudi v pokojninskem sistemu. V načrtu je vpeljava sprememb tako v pravosodju kot v šolstvu. 
Za gradnjo potrebnega števila stanovanj bo potrebno zagotoviti reden pritok javnega denarja. Z 
davčno reformo pa bomo iskali nov družbeni dogovor glede tega, koliko smo pripravljeni plačati 
za pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo.
Kot je dejal predsednik vlade, mora to vse našteto biti temelj posodobitve naše države, s čimer bo 
Slovenija postala moderna evropska država, na katero bomo lahko vsi ponosni kjer koli v svetu.
Poleg podpiranja sprememb, ki jih bomo vpeljali v našo družbo v prihodnjih letih, bo moje de-
lovanje letos namenjeno sodelovanju in pomoči občinama Litija in Šmartno pri Litiji. Pri izvedbi 
načrtov, razvojnih programov in aktivnostih, ki so bile predstavljene pred lokalnimi volitvami s 
strani izvoljenih svetnic in svetnikov ter obeh županov, bom nudil vso podporo pri odpiranju vrat 
do odločevalcev na ministrstvih in znotraj institucij državne uprave. 
Ob tem želim poudariti, da bomo občini in državo s pripadajočimi skupnostnimi (javnimi) sistemi 
uspešno razvijali le, če bomo poskrbeli, da bo naše gospodarstvo lahko delovalo v ustreznih po-
gojih in tako konkuriralo ter uspešno poslovalo tako doma kot na globalnih trgih.
Vabim vas k sodelovanju. Lahko mi pišete, me pokličete ali po predhodni najavi, da zagotovim 
prisotnost obiščete v moji poslanski pisarni. Skupno bomo kot družba uspešnejši.

Franc PROPS, poslanec Državnega zbora
e naslov: franc.props@dz-rs.si

GSM +386 41 636 160
poslanska pisarna: Jerebova ulica 14, Litija, desno od vhoda.

Eden od programov Erasmus+ je 
tudi Sledenje na delovnem mestu 
(Job shadowing), katerega namen 
je načrtovanje novih projektov in 

vzdrževanje obstoječih, nadgraditi sledenje na 
delovnem mestu s kratkotrajnimi mobilnostmi 
z učenci ali eTwinning projektom. Učiteljici Kar-
men Špan in Jana Štojs iz Osnovne šole Litija sta 
se udeležili tega programa na partnerski šolo 
I.E.S. Banaderos – Cipriano Acosta Gran Cana-
ria. Prvi dan sta imeli po vodenem ogledu šole 
srečanje z ravnateljico šole Otilio Oliver in koor-
dinatorico Erasmus+ projektov, nato sta hospiti-
rali pri pouku angleščine, geografije in športa, s 
ciljem pridobiti primere dobre prakse in načine 
vključevanja otrok z manj priložnostmi.
Naslednji dan so jima učenke predstavile pro-
gram mediacije in izpostavile, kdo je lahko me-
diator in pravila, ki se jih morajo držati vse tri 
strani (udeleženca in mediator). Nato so učenci 
predstavili medijsko odmeven projekt AMHA 
(to je nevladna organizacija, ki raziskuje po-
boje v času španske državljanske vojne, ko so 
na območju Arucasa izginili številni domačini), 
imeli so razgovor z ustanoviteljico organizaci-
je Pino Soso, raziskovali zgodovino pobojev na 
tem območju in poudarili, kaj mladim pomeni 
raziskovati ta del preteklosti. Sledilo je sreča-
nje v prostorih te organizacije s Pino Soso in 

ogled video posnetka o odkrivanju posmrtnih 
ostankov in izkazovanju poslednje časti najde-
nim žrtvam tudi s strani vlade. Pripravili so še 
sprejem pri županu v mestni palači.
Na šoli je bilo poleg učiteljic OŠ Litija na izme-
njavi tudi 7 učiteljev iz otoka Reunion. Tako so v 
sredo načrtovali skupne aktivnosti, spoznavali 
so tradicijo, kulturo otoka in Unescovo dedišči-
no in tako dosegli enega od ciljev mobilnosti, in 
sicer razširiti znanstva in partnerstva ter razvi-
jati evropske razsežnosti preko mobilnosti. 
V četrtek sta imeli sestanek z glavnim timom 
Erasmus +, predstavili so kriterije, ki jih mora-
jo izpolniti učenci, da se udeležijo mobilnosti. 
Te najprej predstavijo staršem. Sledil je voden 
ogled okolice šole in votlin The Tagoror del Gal-
lego, ki so jih uporabljali za skladiščenje hrane. 
Ob 14. uri pa so imeli slavnostno akademijo, 
na kateri so sodelovali učenci, vodstveni tim, 
gostujoči učitelji, koordinatorji projektov in uči-
telji šole.
V petek so koordinatorji projektov v knjižnici 
šole predstavili vse projekte, ki jih izvajajo na 
šoli. Vsak mesec izvedejo enega, na katerem 
zbirajo denar in ga podarijo določeni dobrodel-
ni ustanovi. Sledil je obisk priznanega vulka-
nologa in delo na terenu, ki se je zaključilo ob 
18. uri z ugotovitvijo, da so bili cilji mobilnosti 
doseženi. Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Josip Kimovec-Jože se je rodil 1. 
9. 1932 na domačiji pri Čevlovih. 
Očetu Josipu in mami Olgi, rojeni 
Zadnik, se je rodilo 5 otrok: Anica, 

Dora, Tončka, Josip in Janez. Mama Olga je bila 
doma z Vač, oče je bil doma na Žbalovi domači-
ji, pozneje pa je kupil domačijo pri Čevlovih, pri 
delu so pomagali vsi otroci. Jože je v osnovno 
šolo dve leti hodil na Vačah, potem pa je priš-
la 2. svetovna vojna in nemški učitelji.  Oče je 
pomagal partizanom, zato so ga aretirali in ga 
za več mesecev odpeljali v Begunje. Po vojni 
so otroci šolanje nadaljevali še 2 leti in tako 
končali osnovno šolo. 
Po vojni je bil kot furman lesa 3 tedne v delovni 
brigadi v Šmartnem, leta 1949. Po tej brigadi 
bi moral v brigado v Kočevju, a se je odločil za 
delo v rudniku Zagorje, to obvezno delo je traja-
lo 6 mesecev. Ker sta ga na kmetiji potrebovali 
sestra in mama se je vrnil domov. Leta 1952 
so ga vpoklicali v JLA, v Gornji Milanovac, kjer 
je služil dve leti. V letu 1954 je prevzel skrb za 
mamo, mlajšo sestro in brata. Leta 1955 se je 
zaposlil  v Industriji apna Kresnice. Na delo je 
hodil peš, po službi je delal še na domači kme-
tiji, delovni dan je bil dolg med 14-16 ur. Ker sta 
dom zapustila še brat in sestra in sta z mamo 
ostala sama, je potreboval družico. Leta 1957 
se je poročil z Anico Dolar, doma je bila v vasi 
Dol pri Pečah. S skupnimi močmi sta obnovila 
hišo, gospodarsko poslopje, garažo za stroje. 
Po 20 letih dela je postal invalid III. kategori-
je. Po 35 letih v Industriji apna Kresnice se je 
upokojil. Pred 40 leti je imel hudo okvaro hrb-
tenice, pred 25 leti raka na črevesju, zdravje si 
je povrnil z rednim plavanjem in telesno vadbo. 
S soprogo Anico sta do leta 1965 imela samo 
kmetijo, nato pa sta na pobudo turističnega 
društva na mestu stare domačije odprla skrom-
no točilnico. Z leti se je objekt razvijal, nastala 
je gostilna Pr Kimovec, 30 let jo je vodila sopro-
ga Anica, pozneje sta jo dala v najem, danes 

se imenuje Gostilna 
Vrabec. Gostilno so 
obiskali številni znani 
politiki, vlada, člani 
DZ. Jože Kimovec je 
sodeloval pri mno-
gih projektih v vasi, 
obnovili so kilometre 
cest, elektriko, v vas 
pripeljali prvi telefon. 
Največja investicija je 

bil vodovod, domačini so vložili svoja sredstva 
in delo. Tudi asfaltiranje so krajani sami finan-
cirali, v letu 1977.  Bil je predsednik odbora za 
gradnjo Doma na Zgornji Slivni, ki so ga doma-
či fantje zgradili do strehe. Jože Kimovec je bil 
predsednik Krajevne skupnosti Vače in eden 
prvih predsednikov v projektu Vače 81-Geoss. 
Veliko fizičnega dela pri Geossu je opravil kar 
sam: odkup zemlje, izkop temeljev, izdelava 
platoja, priprava okolice, izdelava klopi okrog 
lipe, sajenje trave, tlakovanje z lesom, postavi-
tev droga za zastavo, ki jo je obesil ob otvoritvi 
Geossa na dan borca leta 1982.  
V 40 letih je zbral veliko kmečkega orodja, 
starih predmetov. Starine je pobiral na terenu 
in sčasoma se jih je nabralo toliko, da so se 
stroški vzdrževanja zelo povečali. Tako je nekje 
na začetku 90. let zgradil muzej starožitnos-
ti, muzej kmečkega orodja. Kmečki muzej na 
kmetiji Kimovec na Slivni  je danes na ogled 
obiskovalcem, ob predhodni najavi v Društvu 
Geoss ali pri lastniku.  
Jože Kimovec in soproga Anica sta v letu 2022 
praznovala 65 let skupnega življenja in 90. 
rojstni dan. Družine si nista ustvarila, sta pa 
ves trud vložila v razvoj domačije, vasi Slivna 
in njene okolice.  Za svoje delovanje je prejel 
številna priznanja in nagrade. Za visok jubilej 
mu čestitamo! Aleksandra MAVRETIČ

(več na portalu www.obrazisrcaslovenije.si)

Ferš, ki želi svoje privatno pokopališče v Mariboru 
»Večno razkošje« spremeniti v najbolj moderen 
grobarski resort v Evropi. Pokopališče morajo 
zaradi ureditve množičnega grobišča za domo-
brance preseliti na novo lokacijo, tam pa odkri-
jejo jamo, polno partizanskih kosti. Težaško delo 
ločevanja in selitve mora opraviti enonogi Canek. 
Lačni psi mu odnesejo domobranske kosti, zato 
se Ferš spomni, da bi v množično domobransko 
grobišče pač prenesli partizanske kosti, ki jih je 
Canek našel na novi lokaciji. »Kosti so kosti in ne 
ljudje, in zaradi njih je samo prepir,« pravi Ferš, 
»zato je čas, da jih zakopljemo.« Abonenti vabila 
prejmete po pošti. Nekaj vstopnic za izven ješe na 
voljo. Več na kclitija.si. 

NOV SLOVENSKI FILM: DEDEK GRE  
NA JUG – petek, 27. januar ob 19.00 

Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pri-
čakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o prija-
teljstvu in ljubezni.
Vlado ugrabi svojega najboljšega prijatelja Bo-
risa iz bolnišnice, saj se ne želi sprijazniti z dej-
stvom da Boris umira. Boris in Vlado, oba glas-
benika, se poznata že vrsto let, saj sta skupaj 
igrala v jazz orkestru. Vlado se odloči odpeljati 
Borisa v Makedonijo, da bi ponovno srečal svo-
jo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo 
s katero je zaradi nesrečnih spletov okoliščin 

pred leti preki-
nil stike.
Sprva gre vse 
po planu, po-
tem pa jima pot 
prekriža Romin-
ja Esma, ki je 

bila priča likvidaciji in je sedaj na begu. Življe-
nje gre od tu naprej po svoji poti. Naši junaki 
doživijo romantične, komične in akcijske dogo-
divščine polne glasbe in upanja.
Režiser in scenarist: Vinci Vogue Anžlovar
Igrajo: Boris Cavazza, Vlado Novak, Zala Djurić, 
Jonas Žnidaršič, Goran Navojac
Dolžina: 103 min, vstopnica: 5 € - vstopnice: 
kulturnicenter@zkms-litija.si

XENONA – avtobiografska monoko-
medija – sobota, 4. februar 2023

XENONA nam v avtobiografski monokomediji 
(igralka Ksenija Hribar) predstavi izzive
vsakdana, pa tudi zabavne trenutke v življenju 
preprostih podeželanov v Oglarski deželi na 
Dolah pri Litiji.
Je ženska srednjih let, zaposlena kot čistilka v 
vaški osnovni šoli. Naključno je izbrana,
da svoj poklic predstavi na šolskem kariernem 
dnevu. V svojem nastopu odkrito
spregovori o svojem delovnem dnevu, o cenje-
nosti čistilskega poklica v javnem sektorju,
o križih in težavah, ki tarejo učence, obenem pa 
opozori na stiske malega človeka in
zarobanti čez oblast. Vse to v prikupnem zasa-
vskem dialektu.
V celovečerni monokomediji ne bo manjkalo 
zanimivih idej, koketiranja s publiko in veliko
smeha. Cena vstopnice samo 9,00€, otroci do 
14. leta GRATIS! Nakup vstopnic v Kulturnem 
centru Litija: kulturnicenter@zkms-litija.si
Vabita vas KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji 
in Kulturni center Litija!

PREDAVANJE: ZANIMIVA ZNANOST
Tako zanimiva, da Knjižnica 
Litija in Mestni muzej Litija 
organiziramo dogodek sku-
paj!

Predavanje Žana Lovšeta: Ker je Litija mnogo 
več kot le spalno naselje
V Mestnem muzeju Litija bo v četrtek, 26. 1. 
ob 19:00 potekalo predavanje Žana Lovšeta, 
ki se je v svoji magistrski nalogi posvetil ideji 
celovite urbanistične zasnove središča mesta 
Litije. Poleg same vizije pa hkrati poudarja, da 
se zaradi prostorske stagnacije Litija sooča z 
nevarnostjo dojemanja mesta kot spalnega na-
selja. Če vas zanima, kako si je avtor zamislil 
ureditev mestnega jedra Litije vas vabimo, da 
se nam pridružite. Zanimivo bo!

ODPRTA VRATA MUZEJA:  
PREŠERNOV DAN 8. FEBRUARJA

Letos se bomo v Mestnem muzeju Litija obelež-
ja kulturnega praznika lotili malo drugače.
Vabljeni v našo družbo med 9. in 18. uro:
10.00 delavnica izdelovanja pustnih mask za 
otroke, v sodelovanju z Mladinskim centrom in 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno 
12.00: vodstvo po stalnih razstavah
16.00: vodstvo po stalnih razstavah
Vsi dogodki so brezplačni! 

Predavanje Maše Bračič: LITIJSKI 
KMET- HLAPEC ALI MARTIN KRPAN?

V četrtek, 23.2.2023 bo ob 19:00 v Mestnem 
muzeju Litija potekalo predavanje kustosinje 
Maše Bračič z naslovom Litijski kmet- hlapec 
ali Martin Krpan? Na primeru listin iz 19.stole-
tja muzejskega arhivskega fonda boste lahko 
slišali zanimivo zgodbo o življenju lokalnega 
kmeta, ki je kljub nepismenosti bil dolgoletni 
boj za svoje zemljiške pravice in pri tem dose-
gel celo Dunaj. 
Vabljeni k odkrivanju naše lokalne zgodovine!
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SEMINAR NA PORTUGALSKEM
V sklopu projekta Erasmus+ 
Potovanje v znanje sta se Tjaša 
Dražumerič in Mojca Žugič Pe-
rić v mesecu decembru udeležili 
seminarja z naslovom Managing 

diversity in the classroom. Na pet dnevnem se-
minarju, ki je bilo organizirano s strani Better 
Teacher, sta udeleženki razbijali stereotipe, spo-
znali mnoge ideje dobre prakse za sprejemanje 
različnosti in razvijali medkulturne kompetence. 
Španski predavatelj Fracisco Frisuelos Kromer 
je poudarjal vlogo učitelja kot vzgled za učence 
in podajal dejavnosti za izboljšanje samopodobe 
učencev. 

UČILNICE PRIHODNOSTI: POUČEVANJE S POMOČJO  
SOCIALNIH MEDIJEV

Učilnica danes se v marsičem razlikuje od učilnice nekoč. Zelene table so zamenjali interaktivni 
zasloni, pametne table, prenosne tablice, aplikacije ter interaktivne aktivnosti. Današnja 
generacija učencev odrašča s sodobno tehnologijo, zato mora biti tudi učitelj vešč vsaj nekaterih 

digitalnih kompetenc. Anita Eltrin in Vita Kralj sta se od 14. 11. 
2022 do 19. 11. 2022 v Valenciji udeležili izobraževanja The Clas-
sroom of the Future: Teaching with Social Media (Učilnice pri-
hodnosti: Poučevanje s pomočjo socialnih medijev) v izvedbi Eu-
ropass Teacher Academy. Predavanja je vodil predavatelj Iacopo 
Falciani. Izobraževanje je bilo mednarodno, udeležilo se ga je 15 
učiteljev iz petih različnih držav. Uvodoma so udeleženci predsta-
vili šole, na katerih poučujejo (program poučevanja, organizacijo 
dela, opremo in orodja, ki jih uporabljamo). Spoznali so način 
dela na petih osnovnih šolah, dveh srednjih šolah in en program 
za izobraževanje odraslih. Nadalje so sistematično osvajali znan-
ja s področja IKT in socialnih medijev. Predavatelj je predstavil 
»LMS« programe (Learning Managment Systems). Seznanili so 
se z različnimi interaktivnimni programi in aplikacijami ter izvedli 
praktične delavnice. Predavatelj je izpostavil moč socialnih me-

dijev, s katero se učence motivira ter jih spodbudi k raziskovanju novih informacij in pridobivanju 
novega znanja, hkrati pa tudi pasti in nevarnosti, ki jih spletno okolje ponuja. S pomočjo pridob-
ljenih digitalnih kompetenc na izobraževanju bodo udeleženci lažje razumeli »spletne govorice« 
mlade generacije in uporabljali digitalne ter socialne medije pri pouku. Učitelji (in starši) morajo 
stremeti k temu, da bodo naši otroci varno uporabljali pametne naprave, da se bodo zavedali, 
koliko časa preživijo pred zasloni in predvsem s kakšnim namenom.  Vita KRALJ in Anita ELTRIN

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
PREDNOVOLETNI BAZAR NA OŠ LITIJA

Učenci OŠ Litija, POŠ Sava in Polšnik ter Podružnice s prilagojenim programom so v 
četrtek, 24. 11. 2022, po dveh letih premora zaradi epidemije COVID, povabili njiho-
ve starše, dedke, babice, bratce in sestrice ter tudi ostale občane na prednovoletni 
bazar. Za obiskovalce so pripravili čudovite izdelke za novoletna darila in ročno iz-

delane voščilnice. Za praznični vonj na bazarju so poskrbele kuharice s slastnimi palačinkami in 
skupina staršev za samopomoč 
s prijetno čajanko, pred šolo pa 
so pekli tudi kostanj. Na vhodu 
so obiskovalce pričakali mlajši 
učenci, oblečeni v božična obla-
čila. Otroški in mladinski pev-
ski zbor sta pripravila nastop 
z božično glasbo na balkončku 
nad avlo. Obiskovalci bazar-
ja so lahko spoznali evropski 
projekt Joga za face 2, v okviru 
katerega so učenci posebnega 
programa obiskovalcem nudili 
masažo rok z aromatičnim pilin-
gom. Na bazarju se je predsta-
vil tudi šolski projekt učencev 

PPVI4 Boš piškot. Številni gostje so si v mali telovadnici ogledali plesne nastope. V šoli je bilo res 
čutiti pozitivno vzdušje. Obisk in izkupiček za šolski sklad sta presegla vsa pričakovanja. Hvala 
vsem obiskovalcem in upamo, da se drugo leto spet vidimo.  Katarina KOS

MALA PRAZNIČNA TOVARNA VOŠČILNIC 
2. decembra so v OŠ Litija, Podružnici s prilago-
jenim programom izvedli tehniški dan z naslovom 
Mala praznična tovarna voščilnic. Tehniški dan je 
bil namenjen izdelavi novoletnih voščilnic, opremlje-
nih z voščili. Učenci in učitelji so se pridružili pro-
jektu Mala pozornost za veliko veselje na pobudo 
DEOS Centra starejših, kjer že sedmo leto zbirajo 
praznične voščilnice in pisma za starejše občane 
v domovih po celi Sloveniji. Učenci Osnovne šole 
Litija so izdelali 300 voščilnic, lepo okrašenih s 
pozitivnimi posvetili, ki so jih napisali na roke. Pri 
izdelavi voščilnic so se učencem Podružnice s prila-
gojenim programom pridružili tudi nekateri oddelki 
osnovne šole. Del voščilnic so predali DEOS-u, Centru starejših Notranje Gorice, 170 voščilnic 
pa bodo namenili Domu starejših Tisje in z njimi obdarili stanovalce doma ter jim tako polepšali  
praznične dni. Barbara KLANŠEK

BRONASTO PRIZNANJE NA  
3. MEDNARODNEM LIKOVNEM NATEČAJU 

OTROŠKA GRAFIKA
V okviru delovanja Galerije OŠ Prule je bil od 17. novembra 
2021 do 30. junija 2022 razpisan mednarodni likovni natečaj 
Otroška grafika. Na natečaj se je odzvalo poleg Slovenije kar 
pet tujih držav. Sodelovalo je 1062 avtorjev iz 87 osnovnih šol 
in likovnih ustanov. S pomočjo mentorjev so učenci skušali 
prikazati zanimive dogodke in doživetja na temo »Pod svobo-
dnim soncem« Navedenega likovnega natečaja se je udeležil 
tudi učenec OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom, 
Aljaž Mravlje skupaj z mentorico Barbaro Klanšek. Dela se je 
lotil v grafični tehniki kolažni tisk in nastal je izjemen izdelek, 
katerega je mednarodna komisija ocenila s priznanjem za po-
sebne dosežke oz. bronastem priznanjem za šole s prilagoje-
nim programom. Čestitke Aljažu. Barbara KLANŠEK

OSNOVNA ŠOLA GRADECOSNOVNA ŠOLA LITIJA

PLAVALNA ŠOLA V CERKNEM
V začetku decembra smo se s četrtošolci matične šole OŠ Gradec odpeljali na pet-
dnevno plavalno šolo v CŠOD Cerkno. Vsak dan po zajtrku smo odšli na plavanje, 
v popoldanskem času pa so se odvijale razne delavnice, pohodi in ogledi. Učenci 
so spoznavali kraj in njegove kulturne ter naravne znamenitosti. Izvedli smo kino 
večer, delali bivake, gradili iz 

deščic, spoznavali vodo in njene skrivnosti ter 
uživali na večerni zabavi. Šli smo v Društvo La-
ufarija Cerkno, kjer so nam predstavili tradicio-
nalne cerkljanske pustne maske. 
Šola v naravi je odlična priložnost za nove izku-
šnje in učenje v drugačnih okoliščinah. Učenci 
so se navajali na samostojnost, sklepali nova 
prijateljstva, uživali na svežem zraku, pridobiva-
li kondicijo, predvsem pa se urili v plavanju. Svoje vtise so zapisali takole:

V spomin se mi je najbolj vtisnil obisk muzeja s cerkljanskimi pustnimi maskami. (Ela)
Meni je bilo najbolj všeč takrat, ko sem dobila srebrnega delfinčka in ko smo gledali film. (Livija)
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se naučila skakati na glavo. (Brina) 
Všeč mi je bilo, ko smo imeli disko večer. (Stela)
Meni je bilo všeč, da smo veliko plavali in imeli lepe sobe. (Nika)
Všeč mi je bilo, ko smo skakali v vodo. (Mark, Alex, Erik, Marcel)
Dobra večerja ob pici in skakanje na glavo v bazenu. (Kenan)
Najbolj so mi bile všeč naše sobe. (Lavra)
Imel sem se zelo lepo. (Lev) Ines ŠTAUT

BOžIČNO-NOVOLETNI SEJEM V HOTIČU
V ponedeljek, 19. decembra, smo imeli na Podružnični osnovni šoli Hotič, v sodelovanju z vrtcem 
Taček in s Krajevno skupnostjo Hotič, božično-novoletni sejem. Na stojnicah so se prodajali iz-

delki učencev POŠ Hotič, v šoli pa je potekal 
srečelov in prodaja vafljev ter toplega čaja. 
S pesmijo in z recitacijo so se predstavili 
otroci vrtca Taček, s kratko igro pa učenci 
POŠ Hotič. Na koncu so vsi otroci poklicali 
dedka Mraza, ki jih je razveselil z darili. Pra-
znično vzdušje ni nikogar pustilo ravnodu-
šnega in prav vsi obiskovalci sejma so se z 
veseljem podružili med seboj. Hvaležni smo 
krajanom, ki so se množično odzvali našemu 

povabilu in s svojimi prispevki omogočili, da bo delo na POŠ Hotič še bolj kakovostno. Verjame-
mo, da se drugo leto ponovno srečamo na tako prijetnem dogodku. Nika KOPRIVNIKAR

BARVITI NIKOLAJEVI BOžIČNI KONCERTI
Zbor sv. Nikolaja Litija je s ciklom tradico-
nalnih božičnih koncertov odprl jubilejno, 
25. sezono delovanja.
Ob letošnjem božiču smo pevci skupaj z diri-
gentko segli k lastnim koreninam in na oder zo-
pet postavil znano spevoigro skladatelja Matija 
Tomca, Slovenski božič. V ta namen smo si pri 
Folklorni skupini Rožmarin iz Vnanjih Goric izpo-
sodili barvite slovenske noše različnih pokrajin 
in s pomočjo scenografije ter luči ustvarili pravo 
pevsko-gledališko uprizoritev božičnega čudeža. 
Po kantati je zazvenelo še nekaj starih božičnih, 
novoletnih in trikraljevskih kolednic. 
Dogajanje so popestrili tudi krajši igrani prizori, 
večer pa smo zaključili s skupnim petjem Svete 
noči. Zboru in dirigentki Heleni Fojkar Zupan-
čič se je pri spevoigri na koncertnem harmoni-
ju pridružil Tomaž Sevšek, pri kolednicah pa na 
harmoniki še domačin Evgen Malis. Letos smo 
izvedli tri koncerte. Kot vsako leto smo na bo-
žični dan, 25. 12. 2022, koncertirali v doma-
či župniji, v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji, kjer nas 
je pričakala nabito polna cerkev nasmejanih  
obrazov. 
Prav nič drugače ni bilo dan zatem, ko smo 
slovensko pesem ponesli čez mejo v Gorico, v 
stolnico sv. Hilarija in Tacijana, kamor smo bili 
povabljeni ob 50. letnici tamkajšnjega Združe-
nja cerkvenih pevskih zborov. Cikel smo sklenili 
s koncertom v Ljubljani, 6. 1. 2023, kjer nas je 
polna cerkev sv. Antona Padovanskega na Viču 
nagradila z navdušenjem in stoječimi ovacija-
mi. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
prisluhnili in vas vabimo, da nam sledite tudi na 
socialnih omrežjih. 
Želimo vam prijeten in uspešen začetek novega 
leta ter vas vabimo, da nam prisluhnete tudi v 
prihodnje.
 Avtor besedila: Alex Centa

Spoštovane občanke  
in občani občine Litija

Naj Vam v začetku leta zaželimo obilo zdravja,  
sreče in uspeha v letu 2023.

Iskreno se vam zahvaljujemo za izkazano podpro na lokalnih volitvah, ki ste jo 
namenili našemu kandidatu Borisu Bevcu za župana občine Litija in naši stranki 
Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolitev dveh svetnikov v Občinski svet 

občine Litija, ter izvolitev predstavnika v Mestno skupnost Litija je za nas zaveza in 
obljuba, da bomo delali v dobro vseh naših občanov in občank občine Litija.

 Občinski odbor N.Si Litija

ZAHVALA
Osnovna šola Gradec se javno zahvaljuje članom Prostovoljnega gasilskega društva Litija za pomoč pri 
investicijskem posegu v centralni kuhinji na matični šoli, ki ga brez njihove pomoči ne bi mogli izvesti. 
Tudi v prihodnje si želimo tako tvornega medsebojnega sodelovanja. Damjan ŠTRUS

Od leve proti desni: Evgen Malis na harmoniki in Tomaž Sevšek 
pred harmonijem. V ozadju pevci Zbora sv. Nikolaja Litija. 

Foto: Matic Dolenc

Od leve proti desni: Petra Skubic v vlogi Marije in Andraž Fink;  
angeli: Zala Erent, Klara Razboršek, Kristina Medvešek in Eva 
Amon v vlogi sv. Jožefa. V ozadju pevci Zbora sv. Nikolaja Litija.

 Foto: Matic Dolenc

Petra Skubic v vlogi Marije in Andraž Fink v vlogi sv. Jožefa.  
V ozadju pevci Zbora sv. Nikolaja Litija.  Foto: Matic Dolenc
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DOBRODELNI DECEMBER NA ENOTI LITIJA
V sredo, 21. 12. 2022 je v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji potekalo predbožično 
srečanje. Srečanje so popestrili mladi gledališki nadobudneži 7. razreda Osnovne 
šole Gabrovka-Dole pod mentorstvom Vesne Kores s predstavo Rdeča kapica in leni 
volk, ni pa manjkal niti Božiček, ki je med prisotne razdelil bogata pisana darila. 
Tudi v letu 2022 je Center za socialno delo Osrednja Slovenija, vključno z Enoto 
Litija, tradicionalno sodeloval v vseslovenskem humanitarnem projektu Zavoda 364 

- Božiček za en dan. V projekt smo v letu 2022 vključili 128 otrok in mladostnikov ter 38 odraslih 
oseb z motnjami v telesnem in 
duševnem zdravju in razvoju ter 
starostnikov iz litijske in šmarske 
občine, dobrodelni Božički pa 
so pripravili vseh 166 paketov. 
Na tem mestu naj se zahvalimo 
vsem, ki so nam pomagali pri 
risanju prazničnih nasmehov: 
Zavod 364 in projekt Božiček za 
en dan, Javni zavod Bogenšperk, 
Osnovna šola Gabrovka-Dole, 
Osnovna šola Šmartno, Boštjan 
Medved, Mahkovic d.o.o. ter 
Okrepčevalnica Kuhla in Pizza 
Pozza.
V letu 2022 smo že drugo leto 

zapovrstjo uspešno sodelovali tudi s humanitarnim društvom ADRA Slovenija. 
Pred pričetkom novega šolskega leta so za učence in dijake pripravili pakete 
šolskih potrebščin, sredi decembra pa donirali pakete potrebščin za osebno 
higieno za 15 gospodinjstev.
Tudi sodelovanje z dobrodelno 
organizacijo Truhoma je obrodi-
lo sadove, saj nas je na pragu 
novega leta pričakala čudovita 
novica, da so bila v projektu 
Od ljudi za ljudi preko spletne 
platforme zbrana vsa finančna 

sredstva za nakup prehrambnih paketov za 15 
posameznikov oziroma družin, ki so se znašle 
v finančni, materialni in socialni stiski ali živijo v 
drugih neugodnih življenjskih okolišcinah.
Decembra so nas pretresale objave humani-
tarnega društva Humanitarček. Brez besed, a ne 

brez čustev in grenkega priokusa, smo ostale vse strokovne delavke 
in ostale zaposlene na enoti. Zaposlene kakršno koli vpletenost v po-
dajanje spornih seznamov vztrajno zanikamo, zadevo pa v obravnavo 
prepuščamo pristojnim institucijam. Strokovne delavke centrov za 
socialno delo v prvi vrsti nudimo in želimo nuditi pomoč in podporo, 
seveda v okvirih obstoječe zakonodaje, tistim, ki jo potrebujejo ter so 
pripravljeni sodelovati v procesu pomoči in soustvarjati rešitve. A tudi 
ko so izčrpane zadnje možnosti, naše glave ne počivajo in pogosto s 

povezovanjem v lokalnem ali širšem okolju zmoremo 
našim uporabnikom in vselej skupaj z njimi najti tudi 
druge načine spopadanja z življenjskimi stiskami.
In kot pravi rek, da je novo leto čas za nove začetke, 
se na Enoti Litija že skrbno načrtuje obuditev projekta 
donirane prehrane, ki smo ga v sodelovanju s trgovina-
ma HOFER in Lidl izvajali predpreteklo leto, vanj pa je 
bilo takrat vključenih preko 70 posameznikov in družin.

Zaposleni na CSD OSV, enota Litija

MOž ŠTEVILNIH ZANIMANJ
Danes težko najdeš posameznika, ki v sebi skriva toliko zanimanj, kot jih premore Viktor  
Požaršek s Sitarjevške 59, iz Litije. Izhaja iz kmečke družine, male vasice na nadmorski višini 
427m iz Ržišč pri Vačah. Rodil se je kot nezakonski otrok. Mati, ki je bila predilniška delavka, je v 

izmenskem delu težko skrbela za sina. Tako je otroštvo pre-
živel pri starih starših, kjer se je seznanil z mnogimi kmeč-
kimi opravili in tam se je razvila tudi ljubezen do živali, ki 
ostaja vse do današnjih dni. Po mamini poroki se je družina 
preselila v Litijo. Stanovali so v Farbarjevem gradu. Tu se je 
tudi začela njegova osnovnošolska pot, ki je vodila mimo 
kar nekaj litijskih obrtnikov – rokodelcev. Še posebno se je 
rad ustavil v kovaških delavnicah, kjer je opazoval podko-
vanje konj. Z navdušenjem je spremljal vsak gib kovača, ki 
je iz kosa železa s kovanjem izdelal ne malokatero kmečko 
orodje. V šoli pa ga je zanimal predvsem tehnični pouk. 
Navduševal se je nad izdelavo številnih lesenih izdelkov, 
modelarstvu se je zapisal že v otroštvu. Tu se je »šniclalo«, 
lepilo, brusilo, žagalo, kitalo. On, ki je bil spretnejši, si je 
sam izdelal šahovske figurice. 
Ko je njegov očim podedoval manjšo kmetijo po svojih star-
ših, so se preselili v Sitarjevec. Zgradili so novo hišo in si 
uredili dom. Po priporočilu starega očeta ga je v uk vzel 

mojster in vodja takratne mestne kovačije v Šmartnem pri Litiji, Franc Železnik. Kot vajenec se 
je učil podkovati konja, narediti voz, izdelati razna kmečka orodja. Kovačija je bila zanj učna de-
lavnica, kjer mu ni nikoli zmanjkalo idej. Postal je v mnogočem boljši od pomočnikov. Nadalje se 
je izobraževal v industrijskem kovaštvu, postal strojni ključavničar. Svoje znanje je spretno upo-
rabljal pri izdelovanju šasij za viličarje in številnih kovinskih konstrukcij. Po opravljeni delovodski 
šoli v Ljubljani, je prevzel delavno mesto, kjer je bil odgovoren za nekje 20 delavcev. Mikala ga je 
samostojna pot in tako je leta 1994 odprl ključavničarsko obrt, specializirano za kovinska okna, 
vrata in pohištvo iz jeklenih profilov, torej tisto, kar je takratni trg zahteval.
KAJ PA DANES? Če je že v mladosti risal risbe za sošolce, izdelal kakšen izdelek, je to ustrež-
ljivost ohranil do današnjih dni. Ob odprtju rudnika Sitarjevec je oblikoval in umetniško skoval 
številne izdelke, od šatulje z delčkom svinčene rude, brodnika, drobilca za orehe, svečnike. Ostala 
je ljubezen , žilica, spretnost do oblikovanja železa tudi v številnih pokalih za konjenike.
KAJ PA LJUBEZEN DO ŽIVALI? Mladost 
je bila ključna, nadgrajena pa je bila po-
tem, ko sta hčerki domov prinesli prvo 
papigo, bele miši, zlate ribice. Od tu 
potem konji, danes jih je 12, pa činčile, 
prašički, ameriški dihur, kače, kameleo-
ni, ameriški pritlikavi prašiček in še in še. 
Danes so tu že vnuki, ki radi poprimejo 
za vsako delo, njegova naloga pa je še 
vedno nakrmiti jih v dopoldanskem času. 
Pa naj kdo reče, da ni Miro, kot ga mnogi 
kličemo, rokodelec in mojster z veliko za-
četnico. Jožica VRTAČNIK

MLADINSKI CENTER LITIJA

MLADINSKI CENTER LITIJA VABI NA FEBRUARSKI  
POČITNIŠKI PROGRAM 

PONEDELJEK 6.2. 2023, 10:00 - 13:00 ŠPORTNE AKTIVNOSTI, 
DVORANA AMBIENT

Alan in Marko pripravljata novo epizodo MCATLONA, zato nikar ne oklevaj in se 
nam pridruži! S sovrstniki se boste pomerili na poligonu, kjer šteje spretnost, hit-
rost in iznajdljivost. 
Dobimo se pred MC-jem ob 9:50 in gremo skupaj do dvorane. Aktivnost je namen-

jena starejšim od 12 let. 

TOREK 7.2. 2023, 10:00 - 15:00 GAMER’S CLUB, MC 
Tokrat na sporedu daljša edicija Gamer’s cluba. Prižgali bomo vse razpoložljive mašine, priklopili 
PS in preverili kako stvari stojijo v nogometnem svetu. Čaki mal, a je kdo omenil FIFA turnir?? 
Oglasi se okoli v torek in preveri!

SREDA 8.2. 2023, 10:00 - 13:00 MESTNI MUZEJ LITIJA:  
IZDELAVA PUSTNIH MASK

Na dan slovenskega kulturnega praznika se bomo družili v muzeju. Kot je že v navadi, smo v 
muzeju kreativni in ker se nam nezadržno bliža pust, smo za vas tokrat pripravili delavnico izdelo-
vanja pustnih mask. Na vodenju delavnice se nam bodo pridružili sodelavci muzeja in prostovoljci 
Društva U3 Litija-Šmartno. Pridruži se nam še ti in si izdelaj masko s katero boš obiskal/a LITIJSKI 
KARNEVAL. 

ČETRTEK 9.2. 2023, 10:00 - 13:00 KUHARSKA DELAVNICA V MCju
Tradicionalna sladica, ki jo lahko ob pustu jemo v neomejenih količinah so…….miške!!!! Si jih 
že kdaj poskusil/a narediti sam/a? Nič lažjega, vam pokažemo v četrtek v Mladinskem centru!  
Dobimo se ob 10h, pridi lačen/a 

PETEK 10.2. 2023, 10:00 - 13:00 GLASBENA DELAVNICA, MC KLUB
V našem MC Klubu imamo kar nekaj glasbene opreme. Ne verjameš? Pridruži se nam na aktivno-
sti »Spoznavamo glasbeno opremo« in preveri kaj vse se dogaja v kleti naše vile. Naš mladinski 
delavec Denis, tudi glasbenik, ki bo delavnico vodil, je obljubil, da bo zanimivo.
Za vse aktivnosti so obvezne prijave na info@mclitija.si, vsaj 1 dan pred posamezno aktivnostjo.
Za več info redno spremljaj naš FB in IG profil ter spletno stran www.mclitija.si.

Redni program Mladinskega centra Litija
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLCE

Program UČNA POMOČ je namenjen osnovnošolcem, ki potrebujejo pomoč pri šolskih nalogah 
in učenju. Program je za učence OŠ brezplačen. Poteka ob četrtkih med 16.00 in 18.00 v prosto-
rih Mladinskega centra Litija. Vodijo ga študentje in prostovoljci, zato lahko prihaja do odpovedi 
terminov.
Program ni nadomestek za inštrukcije in ni primeren za učence, za katere se izkaže, da potrebu-
jejo konsistentno pomoč in stalno prisotnost inštruktorja. V teh primerih obvestimo starše in vas 
napotimo na KLIŠE (Klub litijskih in šmarskih študentov), ki ponuja plačljive inštrukcije.
Za izvajanje programa iščemo okrepitve! K sodelovanju vabimo dijake, študente in ostale, ki bi se 
radi vključili v naše programe kot aktivni soustvarjalci. Če te zanima se nam javi na 051/443-410 
ali na e-naslov info@mclitija.si.

DNEVNI CENTER
Vsak dan, od ponedeljka do petka, se lahko prideš (po)družiti v naš dnevni center. Odprti smo od 
14:00 do 20:00. Aktivnosti se prilagajajo potrebam in željam mladih, nek osnovni program pa za-
jema: ponedeljke in torke je prevzel Anže s programom Gamer’s club. Ob ponedeljkih ste na naše 
mašine vabljeni mladi, ob torkih od 15h do 18h pa bo pri nas potekal Junior gamer’s club, program 
za otroke med 12. in 15. letom starosti. Tu lahko tudi mlajši v varnem okolju pod poostrenim na-
dzorom odkrivajo prostran svet računalniških iger! Srede so navadno ekološko obarvane, teme 
in program pripravlja naša nova mladinska delavka Sandra (to je tudi vabilo, da se oglasiš kaj 
okoli in jo spoznaš :)), četrt-
ki so namenjeni ležernemu 
pogovoru, igranju namiznih 
iger in gledanju filmov, ob 
petkih pa v dnevnem cen-
tru kraljuje Denis in lokalni  
prostovoljci. 

PRIDRUžI SE NAM 
TUDI TI IN Z NAMI 

SOUSTVARJAJ 
UTRIP DNEVNEGA 

CENTRA! 
Večerno gibanje  

z MC-jem – ODBOJKA
Vsak torek, med 17:00 in 
18:30 ter ob sredah, med 
17:30 in 19:00 uro, se nam 
lahko pridružiš v dvorani 
Gimnazije Litija na športnem 
programu za mlade. Vadba 
je za udeležence med 15. 
in 29. letom brezplačna, za-
željeno je, da se na vadbo 
prijavite. Zaželjeno je, da pri-
dete cca. deset minut pred 
samo vadbo, zaradi pomoči 
pri postavljanju igrišča. Za 
vstop v dvorano potrebujete 
primerne športne copate, na-
menjene vadbi v zaprtih pro - 
storih.
*Kako se prijaviš? Pošlji nam 
mail na info@mclitija.si, v za-
devo napiši ODBOJKA in se 
prijavi najkasneje do vsake-
ga ponedeljka oz. torka pred 
vadbo.
Večerno gibanje ne poteka v 
času šolskih počitnic in pra-
znikov. Na urniku ostajamo 
vse do konca aprila 2023.
  Tjaša VIDERGAR

PONED. 6.2.2023, ob 16.uri
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EVROPSKO LETO MLADIH
V petek, 16. decembra, smo na Gimnaziji Litija obeležili »Evropsko leto mladih«.
Dijaki 2. in 3. letnika so, razdeljeni po skupinah, ob vodstvu sodelavk Kulturnega in 
izobraževalnega društva Pina razmišljali 
o tematikah, ki mlade še posebej zani-
majo, kot so človekove pravice, ekologi-

ja, migracije ter globalno učenje.
Delu v razredu je sledilo srečanje dijakov z gostoma, 
nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdor-
fer in evropskim poslancem dr. Klemnom Grošljem. 
Dijaki so gostoma predstavili svoja razmišljanja in z 
veseljem prisluhnili njunim pogledom na še kako aktualna vprašanja sodobnega časa.
Ker je bil to dan, namenjen mladim, so na šoli potekale tudi spremljevalne aktivnosti, kjer so 
delavci Mladinskega centra Litija dijakom predstavili številne programe in dejavnosti, v katere se 
lahko aktivno vključujejo. (Foto: Žiga Lupše) Mateja GOLOUH

VPIS V ZLATO KNJIGO IN ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE
V četrtek, 15. decembra 2022, sta se na Gimnaziji Litija v popoldanskih urah odvila dva prav 
posebna dogodka. Ob tradicionalnem vpisu zlatih maturantov v zlato knjigo smo pripravili tudi 
odprtje likovne razstave dijakinje Lucije Kolander.

V zlato knjigo so se vpisali vsi maturanti, ki 
so se v preteklih štirih letih na maturi izkazali 
z odličnim uspehom s pohvalo in postali zlati 
maturanti. Ob tej priložnosti je župan Obči-
ne Litija vsem sedmim maturantkam podaril 
litijski srebrnik. Proslavo so pospremili dijaki 
gimnazije z deklamacijo slovenske poezije in 
glasbenimi točkami.
Vpisu je sledilo odprtje likovne razstave di-
jakinje 4. a razreda Lucije Kolander. Lucija 
je vsestranska umetnica, predvsem jo veseli 
ustvarjanje likovnih del; najpogosteje se po-

služuje motivov človeškega telesa in živali v tehniki svinčnika, grafita, akrila ali flomastra. Na 
pobudo profesorjev se je odločila, da bo svoja umetniška dela zadnjih let uredila v razstavo, ki je 
na voljo za ogled v prostorih gimnazije. Odprtje razstave smo zaključili z manjšo pogostitvijo in 
prijetnim pogovorom o likovnih umetninah. Ob vpisu v zlato knjigo in otvoritvi iskreno čestitamo 
vsem zlatim maturantom in Luciji za odprtje razstave. Vesna Vavtar, 4. a

OŠ GABROVKA - DOLE
BOžIČEK ZA EN DAN

Učenci 7. razreda iz Gabrovke ter njihova razredničar-
ka Jasna Lepold Phillips smo se že na začetku šolske-
ga leta odločili, da bomo sodelovali v dobrodelni akciji 
Božiček za en dan, ki ga že vrsto let organizira Zavod 
364. Na razrednih urah smo se podrobneje seznanili 
s projektom, vsak učenec pa je samostojno ali v sku-

pini s sošolci sodeloval pri pripravi darila. Lično okrašene škatle 
s praktično vsebino so bile nato dostavljene v Litijo, od tam pa 
odpremljene prejemnikom.
Ker se nam je porajalo veli-
ko vprašanj, predvsem nas 
je zanimalo, kako škatle 
najdejo prave naslovnike, 
smo se povezali z litijskim 
centrom za socialno delo. 
V sredo, 21. 12. 2022, po-
poldne smo se z minibu-
som podjetja Sanditours, 
d. o. o. odpeljali v Šmartno 
pri Litiji. Del učencev je Božičku pomagal pri prenašanju daril v 
Kulturni dom Šmartno, šest učencev pa je pod mentorstvom 
Vesne Kores za obdarovance in njihove spremljevalce odigrala 
igrico Rdeča kapica in leni volk.
Med čakanjem na hišnika, ki sta nas s kombijema odpeljala na-
zaj v Gabrovko, smo se podprli s pico (hvala, CSD). Bogatejši za 
novo izkušnjo ter predvsem polni lepih občutij smo sklenili, da 
to ni naše zadnje razredno dobrodelno dejanje.
  Sedmošolci in učiteljici

IZLET V PRAZNIČNO LJUBLJANO S SKUPINO 
NADARJENIH UČENCEV »THE NERDS« 

Na šoli že tretje leto deluje skupina za nadarjene učence na 
področju angleškega jezika z imenom »The Nerds«. Med našimi 
urami si pripravimo skodelico angleškega čaja s piškoti in se 

posvetimo angleški 
kulturi, dnevni poli-
tiki, temam mladih, 
glasbi ter tudi drug 
drugemu. Pogovor, 
ki poteka izključno 
v angleščini, nam 
pomaga, da se po-
polnoma potopimo 
v svet tuje kulture, 
in poglablja medse-
bojne odnose. 
Ob zaključku vsa-
kega šolskega leta 
prespimo v šoli in 

takrat beremo angleško literaturo, poslušamo glasbo, igramo 
družabne igre, zjutraj pa si pripravimo angleški oziroma ameri-
ški zajtrk. Letos pa smo si decembra privoščili tudi izlet z vla-
kom v praznično Ljubljano. Sprehodili smo se po glavnih trgih 
in ulicah ter si ogledali čudovito okrasitev. Privoščili smo si tudi 
pico. Izlet smo zaključili z dobro voljo in željami, da bi takšni 
prijetni dogodki bili stalnica naših druženj.  Učenci in učiteljica 
Jasna Lepold-Phillips

ZAKLJUČEK KOLEDARSKEGA LETA  
Z ZABAVNIM PROGRAMOM DEVETOŠOLCEV, 
PRIREDITVIJO SEDMOŠOLCEV IN SLOVESOM 

ČISTILKE VESNE VOGRIN
Zadnji dan pred božično-novoletnimi počitnicami smo na OŠ 
Gabrovka-Dole preživeli v prazničnem vzdušju.
Sedmošolci na Dolah so pripravili scenarij in v sodelovanju z 
otroškim in mladinskim zborom izpeljali prireditev ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti. Naslednje tri ure so bile pod okriljem 

devetošolcev, ki 
so za učence 5.–
8. razreda pripra-
vili pester zabavni 
program. Na kon-
cu so se vsi pre-
pustili praznične-
mu rajanju in se 
s plesom poslovili 
od leta 2022.
Devetošolci v Ga-
brovki so za učen-

ce 6.– 8. razreda pripravili plesni program s kvizom in različnimi 
nalogami, na koncu pa so vsi skupaj zaplesali na pesem #Sayhi, 
ki mlade opozarja na problem medvrstniškega nasilja. Sledila 
je prireditev ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti, ki so 
jo izvedli učenci 7. razreda, 
popestile pa so jo pesmi 
otroškega in mladinskega 
zbora ter učenci 2. razreda, 
ki so s plesnim venčkom bo-
žičnih pesmi dvorano pope-
ljali v praznični čas. Na kon-
cu smo se poslovili od naše 
čistilke Vesne Vogrin, ki se je s svojo vedrino in prijazno besedo, 
dotaknila vsakega učenca. Učenki Larisa in Maruša Rozman sta 
ji izročili simbolično darilo in se v imenu vseh učencev in delav-
cev šole zahvalili za njeno delo in predanost. 
Zaključek koledarskega leta 2022 je minil v čudovitem vzdušju 
sodelovanja in medsebojne povezanosti. Naj se le-to nadaljuje 
tudi v letu 2023. Barbara TEŽAK

MESEC DECEMBER S KLIŠEJEM
Zadnji mesec leta 2022 je bil za Kliše klub zelo pester. Začeli smo ga z udeležitvijo kon-
ference MOVIT Mladost je (ni) norost, kjer smo predstavili naš projekt Skoči na Kliše po 
pomoč (KliŠAID), preko katerega je bila mladim iz občin Litija in Šmartno pri Litiji nudena 
brezplačna psihosocialna pomoč. V duhu prazničnega meseca decembra smo pri akciji 
Božiček za en dan s pomočjo mnogih prostovoljcev zbrali več kot 110 daril in z njimi ob 

koncu meseca uspešno obdarili mnoge otroke 
in starostnike. Za prevoz daril je velikodušno 
poskrbelo društvo PGD Litija. Po treh letih smo 
končno spet imeli priložnost uživati v slovenski 
rock glasbi v sklopu dogodka KLIŠE ROCKS. V 
Šmarski športni dvorani Pungrt so 10. decem-
bra zatresli tla Flirrt, Mi2, Lumberjack in Joker 
Out, ki so množico navdušili z energičnimi in 
nepozabnimi nastopi. Presenetil nas je sicer iz-
pad elektrike, a na srečo je bila težava rešena 
in dogodek uspešno izveden. Hvala ekipi Wake 
Up, sponzorjem ter vsem vam, obiskovalcem! 
Organizirali smo tudi delavnico Kaj nam spo-
ročajo mediji, na kateri smo govorili o nevarnosti lažnih novic in zaupanju medijem. Seveda nismo 
mogli izpustiti letnega prazničnega izleta, v sklopu katerega smo letos obiskali prestolnico naše 
sosede Avstrije in se tako imeli prekrasno med ogledovanjem prazničnega Dunaja. Znova smo 
organizirali tudi Painting night, kjer smo pod vodstvom dijakinje Srednje šole za oblikovanje in 

fotografijo letos ustvarjali z voščenkami. Na ob-
čnem zboru in volitvah za mesto Svetnika Sveta 
ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS smo za svo-
jo predstavnico izvolili Nežo Stopar Koprivnikar, 
kateri zaupamo, da nas bo zastopala po svojih 
najboljših močeh. 
Vabljeni tudi, da si na spletu preberete digital-
ni izvod Klišejevega kompasa 2022, v katerem 
smo razmišljali o izobraževanju. Dostop najdete 
v objavi na naši spletni strani in na Facebook 
profilu. V januarju se bomo odpravili na bele str-
mine Nassfelda, 19. 1. pa v Kavarni Stara pošta 
prisluhnili jazzovskemu triu Maraal z Nino Baš na 

klavirju, Julianom Eingangom na kontrabasu in Samuelom Feimerjem na bobnih. Toplo vabljeni!
Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali s Klišejem v letu 2022 in se udeleževali naših dogodkov. Želimo 
vam uspešno leto 2023 in še veliko skupnih dogodivščin, ki jih lahko spremljate na našem Face-
book profilu https://sl-si.facebook.com/klise.klub/.   Avtorica: Živa BUČAR

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

NA ZALOGI TUDI: BMW serija 1 Coupe: 118d, letnik 2012, prev. 183185 km, teh. pregl. 
7/2023, 105 kW (143 KM), 1995 ccm, diesel motor, ročni menj. (6 pr.), coupe, 2 vrati, 
temno modra kov. barva, cena 9.460,00 €;  PeUGeOT 308 1.5 BlueHDi 100 stt navi 
avt. klima, letnik 2018, prev. 114026 km, 73 kW (99 KM), 1499 ccm, diesel motor,  
5 vrat, ročni menjalnik (6 pr.), bela barva, cena 12.380,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

VOLksWAGeN Passat Alltrack 2.0 TDI 4M 
BlueM.Alltrack avt. Let nik: 2013, prev. 230788 
km, 125 kW (170 KM), 1968 ccm, diesel motor, roč-
ni menj. (6 pr.), 5 vrat, karavan, bela barva, kLIMA.

12.990,00 EUR

ReNAULT scenic Blue dCi  Let nik: 2019, prev. 
132643 km, teh. pregl. 9/2023, 88 kW (120 KM), 
1749 ccm, diesel motor, ročni men j. (6 pr.), van,  
5 vrat, temno siva kovinska barva, kLIMA.

14.880,00 EUR
VOLksWAGeN Golf 1.2 TsI Comfortline 
Let nik: 2011, prev. 140801 km, 77 kW (105 
KM), 1197 ccm, bencinski motor, ročni menjal-
nik (6 pr.), 5 vrat, srebrna kov. barva, kLIMA.

8.280,00 EUR

CITROeN C3 1.6 Feel BlueHDi 75 s s LeD 
NAVI Let nik: 2018, prev. 96007 km, 55 kW  (75 
KM),  1560  ccm, diesel motor, ročni menjalnik (5 
pr.), 5 vrat, kombilimuzina, bela barva, kLIMA.

10.560,00 EUR

ReNAULT Megane energy LeD NAVI 
Let nik: 2018, prev. 100211 km, 66 kW (90 
KM), 1461 ccm, diesel motor, ročni menjal-
nik (6 pr.), 5 vrat, bela barva, kLIMA.

11.480,00 EUR
OPeL Astra GTC 1.7 CDTI eNJOY Let nik: 2014, 
prev. 141179 km, teh. pregl. 1/2023, 81 kW (110 
KM), 1686 ccm, diesel motor, ročni menjalnik (6 
pr.), 3 vrata, coupe, temno modra kov. barva, kLIMA.

8.650,00 EUR

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

Aureum Beauty d.o.o.
Breg pri Litiji 45, Litija
031-776-705
info@aureumbeauty.si
Delovni čas: po dogovoru

LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAČIC 

Vas moti poraščenost z dlakami?  
Bi se jih želeli znebiti? Iščete salon, ki nudi  
lasersko odstranjevanje dlak?

Obiščite lepotni salon Aureum Beauty v Litiji,  
ki se izključno specializira na področju najnovejše 
IPL+RF tehnologije trajnega odstranjevanja dlak  
z izjemnim uspehom.

Odločite se za visokokvalitetne storitve že od 40€  
na predel in se poslovite od nadležnega britja, 
vraščanja dlak in razdražene kože.

Ostanite gladki skozi vse leto in ob vseh priložnostih.

Nudim brezplačni posvet in v januarju za vse nove stranke 10% popust.

NuDImO VAm STORITVE z LASERJEm:
 lasersko odstranjevanje dlačic
 pomlajevanje kože
  odpravljanje pigmentacije, stanja 

aken in kapilar
V zimskem času je idealno  

za pričetek tretmajev.

Društvo GEOSS   in   Družinsko gledališče Kolenc

Vas iskreno vabita na 38. Kulturni praznik na GEOSS-u, ki bo  
v nedeljo, 5. februarja 2023, ob 15. uri, na GEOSS-u.

Prisrčno vabljeni!
Predsednik Društva GEOSS: Lovro LAH
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DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI  
GLAVE DELUJE žE 30 LET

ZGODBE IN SLIKE ZA OHRANJANJE SPOMINA
Društvo LILA izdalo katalog ob 70 letnici mesta Litija

Ob izteku leta 2022 je društvo LILA 
izdalo katalog z naslovom 70 let 
mesta Litija, ki je izjemen dokument 
o novejši zgodovini mesta Litija. Po-

svečen je lani praznujoči sedemdeseti obletnici, ko 
je bila Litija iz trga povišana v mesto. O izjemnosti 
kataloga pričajo že same številke. V literarnem delu 
je sodelovalo kar 40 pripovedovalcev, v likovno fo-
tografskem pa 29 odraslih ustvarjalcev. V projektu 
je sodelovalo še 19 mladih likovnih ustvarjalcev na 
otroškem ex temporu 2022. Življenje v mestu in bli-
žnji okolici iz časa po drugi svetovni vojni pa do sre-
dine 70. let prejšnjega stoletja v katalogu orišejo tudi 
številne stare fotografije, ki so jih prispevali posame-
zni pripovedovalci in Mestni muzej Litija iz svojega 
bogatega arhiva. Celoten projekt, ki združuje več 
dejavnosti 6. slikarske poti in se je zaključil z izdajo 
kataloga, je zahteval dobrega pol leta intenzivnega 
dela. Začelo se je spomladi z organizacijo likovno fo-
tografskega ex tempora, ki že tradicionalno poteka v 
sodelovanju z JSKD Območna izpostava Litija. 
Slike na platna, nastale na ex temporu, so sedaj na 
ogled v Mestnem muzeju Litija, fotografije pa od 3. 
decembra, ko častimo Ta veseli dan kulture, gostu-
jejo v prostorih litijske knjižnice. Slike, večinoma v 
akrilni tehniki, so nastajale po predlogah starih foto-
grafij ali pa so odziv na novejše preoblikovanje me-
sta. Na fotografijah so zajeti posamezni detajli stavb 
ali delov mesta, na manjkajo pa tudi panoramski po-
snetki, ki pričajo o širitvi in razvoju mesta do danes.
Literarnemu delu kataloga, zaznamovanem s precej 
osebno noto, ki jo zgodbam dajejo pripovedi nekda-
njih in sedanjih prebivalcev Litije, se pridružuje uvo-
dni oris zgodovinskega konteksta, ki na kratko opiše 
svet, Slovenijo in Litijo pred 70 leti. Mnogo zanimi-
vih podatkov izvemo tudi iz dela Jožeta Zupančiča, 
ki jih je izbrskala Joža Ocepek, sicer urednica publi-
kacije in gonilna sila zbiranja pripovedi. Tako lahko 
ob bolj znanih imenih za posamezne dele Litije, kot 
sta Grbin in Frtica, izvemo tudi za Klečet, Štirc ali pa 
Močvirnice. V razmislek so nam tudi podatki, kako je nekdaj Predilnica skrbela za stanovanja 

svojih zaposlenih. Z listanjem 
po katalogu se sprehodimo tudi 
skozi seznam starih hiš v Litiji s 
kratkimi opisi njihove preteklo-
sti. Mnoge med njimi stojijo še  
danes. 
Katalog v celoti lahko označi-
mo kot barvit opis v besedi in 
sliki nekega, ne tako davnega, 
pa vendar hitro izginjajočega ži-
vljenja majhne skupnosti. 
Projekt so podprli Javni sklad 
Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti, JSKD Območna 
izpostava Litija in Občina Litija.

Za društvo LILA 
Marija HAMERŠAK Lavrenčič

VABILO NA DELAVNICE – SPOZNAJTE PROGRAM ZA VODENJE 
ČLANSTVA, OPRAVLJENIH PROSTOVOLJSKIH UR IN VODENJE 

ENOSTAVNEGA RAČUNOVODSTVA 
Razvili smo program za vodenje članstva in prostovolj-
skih ur ter vodenje računovodstva na enostaven način. 
Program na enem 

mestu omogoča vodenje evidenc o članstvu, plačanih 
članarinah, prostovoljcih in opravljenih prostovoljskih 
urah …, ko tudi izdajanje računov, vodenje blagajne, 
izdajanje potnih nalogov in pripravo in oddajo letnih 
poročil ter davčnega obračuna. Program je dostopen 
preko spleta in se ga lahko uporablja v celoti (vse funk-
cije enostavnega računovodstva, članstva in prosto-
voljstva) ali pa le izbrane funkcije.
Program je namenjen vodstvenim članom društev, blagajnikom, tajnikom in osebam, ki v društvu 
vodijo to vrstne evidence. Vabimo vas, da se udeležite delavnic na katerih vam bomo program bolj 
podrobno predstavili. Vsem, ki se boste odločiti za uporabo programa bomo do konca marca na 
voljo za pomoč in podporo pri uporabi.
17.1.2023 ob 10.00 in ob 17.00 – celovita predstavitev programa 
24.1.2023 ob 10.00 – predstavitev programa za vodenje prostovoljskih ur
24.1.2023 ob 17.00 – predstavitev programa za vodenje članstva
2.2.2023 ob 17.00 – predstavitev programa za pripravo potnih nalogov
14.2.2023 ob 17.00 – predstavitev programa za izdajanje računov
16.2.2023 ob 17.00 – predstavitev programa za vodenje blagajne
28.2.2023 ob 17.00 – predstavitev programa za pripravo in oddajo letnih poročil
2.3.2023 ob 17.00 – predstavitev programa za pripravo in oddajo davčnega obračuna
Termin delavnica so okvirni. Delavnice bodo potekale preko MS Teams. Link do delavnice bomo 
vsem prijavljenim poslali dan pred delavnico na mail. Prijave na delavnice so izključno na spletni 
strani www.consulta.si/prijavnica
Poglejte na našo spletno stran www.consulta.si kjer je predstavljena podrobna vsebina delavnic 
in povezava do prijave na delavnice. Več in informacij dobite tudi na številki 059 927 619 ali preko 
mail info@consulta.si .  Tjaša BAJC, vodja projektov

BOžIČNA PREDSTAVA RUDOLF IN SPEČA PRINCESA 
NASMEJALA MALE IN VELIKE OBISKOVALCE

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

Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.
Časopis brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,

tiskarna.aco@siol.net,  obcan@siol.net

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada: 5.850 izvodov
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev, ki niso 
novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu, izid glasila pa je 
okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata in lektorirata 
objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

17. december 2022 je bil dan, ko je 
najmlajše na Polšniku zopet obiskal 
Božiček. Vendar je svojim škratom 
naročil, da otrokom najprej odigrajo 
božično predstavo Trnuljčica, ki pa 

ni bila čisto prava pravljica, ampak je imel je-
lenček Rudolf prste vmes in tako je nastalo ve-
liko smešnih situacij. Povabilu k sodelovanju se 
je letos odzvalo enajst staršev polšniških otrok 
in naša druženja na vajah so bila res enkra-
tno ter nepozabno doživetje. Smeh, veselje in 
ustvarjanje je napolnilo delovne torkove urice 
gledaliških vaj. Boštjan Medved je neprecen-
ljiv igralec in tudi tokrat smo mu zaupali eno 
od glavnih vlog in sicer jelenčka Rudolfa. Med 
poletjem je preveč jedel in lahko bi se zgodilo, 
da ne bi mogel na pot z Božičkom. Zato se je 
z glavnim škratom Božotom, ki ga je odlično 
odigrala Petra Petrič, lotil športnih aktivnosti in 
se zelo trudil manj jesti. Božičkovi škrati so od-
igrali dvojno vlogo, saj so uprizorili še pravljico 
Trnuljčica, ki jo je odigrala nežna Alenka Am-
brožič. Novinec na odru, Damir Tomc, močan 
in lep princ, jo je prebudil iz spanja. Kralja in 
kraljico sta odigrali srčni Lidija Brudar in Ma-
teja Jager, grajska trubadurka je postala naša 
kitaristka Manja Pižmoht, grajska kuharica Iza-
bela Nograšek je napekla velik kup piškotov in 
grajska služabnica Tejčka Vozelj je skrbela, da 
je bil grad čist in urejen. Seveda nista manjkali 
tudi vili. Dobra vila, debitantka na odru, Špela 
Vodišek je navdušila s prijaznostjo ter deklice s 
svojo lepo, roza obleko. Marsikoga pa je prepla-
šila zlobna vila Špela Vodlan, ki je prepričljivo 
odigrala kar tri vloge. Odlična kostumografinja 
Katja Poznajelšek je tudi letos poskrbela, da je 
predstava izgledala pristno in prisrčno. Veseli 
smo, da se je ekipi tokrat pridružila umetnica 
Sabina Božjak, ki nam je narisala čudovit grad. 
Kaj bi brez našega mizarja Boštjana Medveda? 
Težko bi šlo. Poleg tega, da je odličen igralec, je 
tudi nepogrešljiv mizar, ki vedno pomaga nare-
diti sceno. Scenarij je nastal po mojem trenu-
tnem navdihu, ko je bila zbrana celotna igralska 
ekipa in res so se vsi vživeli v tekst ter ga srčno 
nadgradili s svojimi talenti, ki jih imajo vsi ve-
liko. Odzivi občinstva so bili navdihujoči in bili 
smo veseli, da nam je uspelo predstavo izvesti, 
kot smo si jo zamislili. Srčno, predano in ne-
ponovljivo! Zato še enkrat hvala vsem staršem 
- igralcem, da ste kljub napornim urnikom našli 
čas za naša druženja. Dokazali ste, da se vse 
da, če se hoče in vem, da so vaši otroci zelo po-
nosni na vas. In kaj se je 
zgodilo ob koncu predsta-
ve? Rudolf je kljub okro-
glemu trebuščku dokazal, 

da je še fit in je Božička na saneh pripeljal kar 
v dvorano in otroci so bili navdušeni. Hvala 
Božičkovemu pomočniku Slavku Kosu ter Mii 
Vozelj za tehnično pomoč. Vodja projekta ob-
darovanja otrok v KS Polšnik je Tomaž Vozelj, 

ki je skupaj s Katarino Juvan Božičku pomagal 
izbrati darila. Seveda pa gre NAJVEČJA ZAHVA-
LA številnim sponzorjem, ki vsako leto prispe-
vajo v Božičkovo malho: TESARSTVO HRIBAR, 
ROMAN HRIBAR s.p., TESARSTVO, KROVSTVO BU-
ČAR ANTON s.p., ASFALT KOVAČ d.o.o., ANIMALIA, 
ŠPELA VODLAN s.p. POLŠNIK, JEREB RAJKO, s.p. 
AVTOCENTER JEREB, RORC-ASFALT d.o.o., PREVOZ 
MLEKA, META KONČAR s.p., POPRAVILO PLOVIL, 
REPOVŽ ANDREJ, s.p., MIZARSTVO OTMAR, TATJA-
NA MUŠIČ, s.p. , MIZARSTVO KOS D.O.O. POLŠNIK, 
DEBA PREVOZI DIZDAREVIČ DENIS s.p., GOLOBINEK 
D.O.O. POLŠNIK, GOSTILNA JUVAN, ANA MARIJA 
MAJCEN, s.p., GRAS - PAAN D.O.O. MORAVČE,LMA 
MONTAŽE, KLAVS MATJAŽ s.p., MIZARSTVO BO-
ŠTJAN, BOŠTJAN MEDVED s.p., MONTAŽA PIP IN 
INŠTALACIJ, FRANCI KAPLJA s.p., PETRIČ GREGA, 
s.p. GP SKLEPANJE ZAVAROVANJ, RAZPOTNIK SIL-
VO, s.p. GMP, RORC LINE d.o.o. POLŠNIK, ZELENI 
RAJ, UREJANJE VRTOV, KOS MIHA, s.p., KOMBIVOZ, 
SEDEVČIČ SREČO s.p., ZAKLJUČNA DELA V GRAD-
BENIŠTVU, AVDIL NRECAJ S.P. TER POLŠNIŠKA 
DRUŠTVA: LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK, PGD POL-
ŠNIK, KD PAVLE VOJE POLŠNIK, DPŽD POLŠNIK, TD 
POLŠNIK IN KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK. Hvala 
Barbari Bučar za odlične fotografije, iz katerih 
je vidna enkratna energija, ki je vladala na odru 
in hvala tudi za snemanje predstave. Posnetek 
je na voljo na youtube. 
Zaključek naj bo SRČNA HVALA vsem, ki ste ali 
ste bili del tega vsakoletnega projekta, ki skrbi 
za iskrice v očeh, navdušenje in veselje naših 
najmlajših krajanov. Starši pa tudi naslednje 
leto vabljeni k sodelovanju in zelo bomo veseli 
novih pogumnih igralcev.  Mateja SLADIČ Vozelj

Prvonagrajeno likovno delo na ex temporu 2022,  
avtorica Anita Vozelj.

Spomin na visoki sneg v Litiji, 136 cm, 19.2.1952, 
fotografija v katalogu.

Fantje pod skakalnico Svibno, fotografija v katalogu.

Poškodbe glave 
so civilizacijski 
davek sodobne-

ga časa in eden največjih zdravstveno – social-
nih problemov v večini razvitih zahodnih dežel. 
Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način 
življenja, ekstremni športi in nasilje so glavni 
vzroki nezgodnih možganskih poškodb. Priza-
denejo vsa področja človekovega delovanja: 
gibanje, čutenje, zaznavanje in dojemanje okol-
ja, odzivanje nanj, sporazumevanje, vedenje, 
čustvovanje. Pogosto so trajne in ne spremeni-
jo le življenja poškodovanega, ampak prizade-
nejo celotno družino. 
Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev 
poškodovanih otrok in deluje že okroglih 30 
let. Poškodovanim nudimo socialnovarstvene 
programe za vključevanje v družbo, aktivno 
preživljanje časa, razvijanje in ohranjanje so-
cialnih veščin, miselnih sposobnosti ter fizičnih 
in psihičnih sposobnosti. 
V Ljubljani deluje dnevni center kjer se naši 
člani družijo, se udeležujejo delavnic, organi-
ziramo pa tudi fizioterapijo in masažo. Vsak 
mesec organiziramo izlet ter tako spoznavamo 
lepote Slovenije in pridobivamo nova znanja, 
dvakrat letno pa za naše člane organiziramo 
tabor. Svojci poškodovanih pri nas lahko dobijo 

nasvete in se vključijo v podporno skupino. 
Poleg socialno varstvenih programov izvajamo 
tudi program osebne asistence, ki je namen-
jen vsem vrstam invalidnosti. V ta program se 
lahko vključijo invalidne osebe, ki preko odda-
je vloge na Centru za socialno delo pridobijo 
odločbo o pravici do osebne asistence. V letu 
2023 se bomo vključili v izvajanje obnovitvene 
rehabilitacije, katero financira Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje.
Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb 
čim manj, je pomembna dejavnost društva tudi 
preventiva na področju cestnega prometa. Naj-
več poškodb možganov se namreč zgodi zaradi 
prevelike hitrosti, uporabe mobilnih telefonov 
med vožnjo ali hojo, vožnje pod vplivom alko-
hola ali mamil, neuporabe varnostnega pasu 
in čelade, slabe vidnosti pešcev na cesti in 
neupoštevanja cestno prometnih predpisov. V 
ta namen, s podporo Agencije RS za varnost 
prometa, redno izvajamo predavanja s katerimi 
ozaveščamo javnost o tovrstni problematiki.
Več o nas, aktualna dogajanja in kontakte bos-
te našli na spletni strani http://www.vita-po-
skodba-glave.si/ in družabnem omrežju Face-
book pod imenom Društvo Vita (https://www.
facebook.com/d.vita.novicke).

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

ZGODILO SE JE
BILO JE PRAZNIČNO

Sijaj prazničnih luči je ugasnil in 
ostajajo lepi spomini na vse dru-
ženja, ki jih je bilo tudi v našem 
društvu v mesecu decembru kar 
nekaj. Novoletno srečanje smo 
tudi tokrat organizirali v gostišču 
Valvazor, ki je mnogim našim čla-

nom najbolj dostopno. Izkazalo pa se je, da je bil 
interes večji kot smo pričakovali, kar nas je zelo 

razveselilo, žal pa je bil prostor, predvsem ple-
sišče, premajhen. Ob prijetnih zvokih mladega, 
odličnega harmonikarja, polnega dobre volje in 
humorja, pa je večer minil kot bi trenil in razšli 
smo se dobre volje in polni optimizma.

Tudi na srečanju prostovoljcev v zadnjem tednu 
starega leta je bilo prijetno. Predsednica nam je 
predstavila naše opravljeno delo in se vsem za-
hvalila za trud z željo, da ostanemo društvu pre-
padni tudi v prihodnje in delamo za skupno dobro 
vseh naših članov. Smo velika družina, ki dela 
dobro in vabi v svoje vrste vse, ki jim je mar so-
človeka in si tudi sam želi spoznati kaj novega in 
se družiti s sebi enakimi. Iva SLABE

ZGODILO SE BO
KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

DRUŠTVA V LETU 2023
Že konec leta je Upravni odbor društva pripravil 
ZGIBANKO o delu sekcij v prihodnjem letu, ki jo 
vsak član prejme ob plačilu članarine.
Dejavnosti bodo v novem letu delovale skoraj v 
enakem obsegu in tudi programi posameznih 
sekcij so bolj ali manj stalnica, imamo pa nekaj 
novosti, ki bodo naše delovanje popestrile in obo-
gatile. Ena takšnih je INFORMACIJSKA TOČKA, 
kjer bodo naši člani dobili koristne informacije iz 
več področij, če se bodo znašli v stiski. USPO-
SABLJANJE ZA UPORABO PAMETNIH TELEFO-
NOV se je pričelo že v preteklem letu in se bo 
zaradi velike uporabnosti teh in drugih naprednih 
naprav, nadaljevalo. 
V SOCIALNI SEKCIJI se bo nadaljeval projekt 
Starejši za starejši in vse stalne naloge pomoči, ki 
jih uporabniki dobro poznajo. Za sprostitev pa so 
dodane še družabne igre, ki bodo krajšale čas v 
zimskih mesecih. 
USTVARJALNE DELAVNICE potekajo v spomla-
danskem in jesenskem terminu in vabijo vse, ki 
so jim ročne spretnosti blizu in poznajo še kakšno 
pozabljeno dejavnost, ki bi jo bilo vredno obuditi 
in pokazati tudi mladim.
KULTURNA DEJAVNOST je pomemben dejavnik 
društva že vsa leta, saj so prireditve tiste, kjer 
je mogoče dejavnost celotnega društva pokazati 
širšemu občinstvu. Delovala bosta oba pevska 
zbora, ki sta v zadnjem tromesečju lanskega leta 
uspela pridobiti nove člane in obogatiti program 
ter citrarski orkester, kjer je pridobitev novih 
članov bolj problematična. Vedno pa jim uspe pri-
praviti letni koncert in v manjši sestavi sodelovati 
na številnih prireditvah.
Bralna značka, ki deluje v okrilji Knjižnice Litija, 
pa ima namen, da se bralna kultura ohrani in obo-
gati tudi med našimi člani.
ŠPORTNA SEKCIJA dosega že vrsto let lepe re-
zultate na številnih področjih in vabi nove, mlajše 
upokojence, da se jim pridružijo in poskrbijo za 
ohranitev telesne in duševne kondicije.
IZLETNIŠKA SEKCIJA je pripravila kar nekaj zani-
mivih destinacij in druženj, novost pa je povabilo 
na enotedenski oddih v Banji Vručici (BIH), za 
katerega se bodo že v januarju pričele zbirati pri-
jave. Vse informacije so na voljo v društvu.
POHODNIŠKA SEKCIJA je ena najaktivnejših in 

ji je zvesto lepo število pohodnikov. Pohode pri-
pravljajo praktično skozi vse leto in tudi v letu 
2023 ne bo drugače. Prijazno vabijo vse, ki jim 
narava veliko pomeni in zmorejo združiti prijetno 
s koristnim.
Stalnica društva pa so tudi KOMISIJE (kadro-
vska, stanovanjska, inventurna ...), ki pomaga-
jo reševati naloge in probleme društva.
Naj bo vodilo v prihodnjem letu prijazen nasmeh, 
beseda optimizma in spodbude in prisrčen stisk 
roke. Naj nam novo leto prinese čim več lepih dru-
ženj in čim več novih članov.
 Predsednica Irena KRAMAR

OPOROKA
Oporoka je dokument, v katerem se navede komu 
se naj dodeli premoženje (kdo so dediči) in v kakš-
nih razmerjih. Določijo se lahko tudi obveznosti in 
dolžnosti dedičev ter posebne želje oporočitelja 
(npr. kako želi biti pokopan).

Vrste oporoke
Lastnoročna oporoka mora biti napisana in pod-
pisana lastnoročno. V zakonu ni določeno, na 
kakšen papir in v katerem jeziku mora biti napi-
sana. Podpis mora biti čitljiv. Oporoka je veljavna, 
če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpi-
sal. Oporoka je veljavna, čeprav ni v njej naveden 
datum, kdaj je bila napravljena. 
Pisna oporoka s pričami mora biti lastnoročno 
podpisana s strani oporočitelja v prisotnosti dveh 
prič in hkrati mora biti poleg tudi izjava, da je to 
njegova/njena oporoka. Na oporoki morata biti 
tudi lastnoročna podpisa obeh prič. (Priča mora 
biti polnoletna oseba, ki zna brati in pisati). 
Sodna oporoka - oporočitelj izrazi želje v zvezi z 
njegovim premoženjem po smrti pred sodiščem 
in se natančno zapišejo v zapisnik.
Notarska oporoka - oporoko lahko sestavi notar, 
na podlagi ustne izjave, lahko pa oporoko sestavi 
oporočitelj sam in jo predloži notarju v potrditev.
Izredne oporoke - so sestavljene v primeru na-
ravnih nesreč, nenadnega poslabšanja zdravja 
in podobno. Poznamo vojaško oporoko, oporoko 
sestavljeno na ladji ali letalu in ustno oporoko 
(potrebni dve priči).
Ustna oporoka - oporočitelj lahko izjavi svojo po-
slednjo voljo ustno pred dvema pričama le tedaj, 
če zaradi izrednih razmer ne more napraviti pisne 
oporoke. Ustna oporoka neha veljati, ko preteče 
trideset dni od prenehanja izrednih razmer, v ka-
terih je bila napravljena. Pri ustni oporoki so lah-
ko priče samo osebe, ki smejo biti priče pri sodni 
oporoki (priče polnoletne osebe, ki jim ni vzeta 
poslovna sposobnost in ki znajo brati in pisati 
ter ne smejo biti v sorodstveni vezi s sodnikom 
ali zapustnikom). Priče, pred katerimi je oporo-
čitelj ustno izjavil svojo poslednjo voljo, morajo 
brez odlašanja zapisati oporočiteljevo izjavo in jo 
čimprej izročiti sodišču ali jo ustno ponoviti pred 
sodiščem in pri tem povedati tudi, kdaj, kje in v 
kakšnih okoliščinah je oporočitelj izjavil svojo po-
slednjo voljo. 
Če vam bo oporoko sestavil odvetnik, vas bo to 
stalo od 240 evrov navzgor. Brezplačno pa bo, če 
jo boste napisali lastnoročno brez prič.
Pomembno:
-  Oporoka pride v veljavo šele po smrti osebe, ki 

je oporoko napisala. Do tedaj pa lastnik s svojim 
premoženjem razpolaga po svoji volji.

-  Vsebino oporoke lahko napiše samo imetnik 
premoženja in je neveljavna, če se dokaže, da je 
bila napisana pod prisilo.

-  Oseba, ki napiše oporoko mora biti stara vsaj 
15 let in mora biti razsodna, kar pomeni, da se 
mora razumeti smisel, vsebino in tudi posledice 
oporoke.

-  Dediči poleg premoženja dedujejo tudi oporo-
čiteljeve dolgove, vendar le v vrednosti premo-
ženja.

-  Oporočitelj lahko v oporoki določi tudi obvez-
nosti, ki jih ima dedič (npr. skrb za hišnega ljubl-
jenčka.

-  V primeru, ko oporoka ne obstaja, dedujejo pre-
moženje tisti dediči, ki jih določa zakon. Najprej 
dedujejo zapustnikovi potomci in njegov zako-
nec (prvi dedni red). Če teh ni, se upošteva drugi 
dedni red.

-  Če ni dedičev, premoženje deduje Republika Slo-
venija.

-  Možna je tudi popolna preprečitev dedovanja 
zakonskih dedičev z razdedinjenjem.

Kako napisati oporoko
-  Svoje premoženje natančno opišite, da ne pri-

de do nesporazumom ob izvršitvi oporoke. Npr. 
če zapuščate nepremičnine, pri 
vsaki nepremičnini napišite na-
tančno lokacijo, kvadraturo in 
podatke iz zemljiške knjige (ZK), 
če je nepremičnina že vpisana; 
pri vozilih je najbolje, če napi-
šete znamko, letnik, registracijo 
ipd; čim bolj natančno navedite 
tudi osebe, ki jim želite zapustiti 
svoje premoženje: točno ime in 
priimek, rojstni datum in naslov; 
v oporoki lahko navedete tudi 
imena upravičencev do izplačila 
zavarovalne vsote, številke zava-
rovalnih polic in imena zavaro-
valnic, pri katerih so sklenjene. 
-  Oporočitelj lahko do smrti 

vedno prekliče svojo oporoko 
– deloma ali v celoti tako, da

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
ŠTIRIDESETI ŠAHOVSKI, 

BOžIČNO NOVOLETNI TURNIR  
JE USPEL

Šahovski klub Litija je pred dese-
tletji deloval zelo uspešno. Imel je 
relativno veliko članov in obetaven 
podmladek. Med najbolj viden do-
sežek so šteli organizacijo simul-

tanke z aktualnim svetovnim prvakom v šahu 
Viktorjem Korčnojem. V tistem obdobju, natan-
ko pred 40. leti, so začeli z organizacijo turnirja, 
poimenovanega Božično novoletni turnir.
Po 20. letih neprekinjenih turnirjev je klub 
popustil v dejavnosti in grozila je prekinitev 
spoštljive tradicije. Tedaj je dolgoletni član 
kluba Nebojša Nele Milinković, ki je bil tudi 
vodja šahovske sekcije v Društvu invalidov Li-
tija, predlagal, da začasno organizacijo turnirja 
prevzame Društvo invalidov. Tako bi nadalje-
vali s tradicionalnim turnirjem, do ponovnega  
aktiviranja Šahovskega kluba. Ta “začasnost” 
je trajala vse do danes, ko je Društvo poskrbelo 
za tradicionalni, ŠTIRIDESETI turnir. Ob tem ve-
lja omeniti vsaj nekaj imen, ki so zaznamovala 
šahovsko dejavnost v Litiji. V začetnem obdo-
bju je bil med najbolj prizadevnimi Ivo Baus, V 
obdobju izvajanja turnirjev zadnjih dvajset let, 
pa so bili nosilci dejavnosti člani šahovske sek-
cije Društva invalidov: Nebojše Nele Milinković, 
Franci Prettner, Mirko Plaznik, Milan Prašnikar 
in Nedjeljko Sekulić.
Z leti smo se udeleženci in organizatorji turnir-
ja odločili znižati rang tekmovanja. Osredotočili 
smo se na udeležence iz domačega okolja, Po-
savja in Zasavja. Posledično se je tudi zmanjše-
valo število udeležencev, tako da se je zadnjega 
turnirja udeležilo le 17 šahistov. 
Uspešno izvedbo turnirja so nam s kritjem stro-
škov omogočili: Občina Litija, KSP Litija, Elektro-
instalaterstvo, Janez Dragar s.p., Predilnica Litija 
d.o.o., Damjana Kogovšek, Domen Okrožnik 
s.p., Bilič Marin s.p. in Mestna skupnost Litija. 
Ob koncu želim poudariti, da sem informacije o 

dejavnosti šaha v Litiji od ustanovitve kluba do 
približno leta 2000, pridobil po ustnem izročilu, 
zato dopuščam možnost netočnih podatkov, za 
kar se v tem primeru opravičujem.
Rezultati 40. turnirja, ki je bil izveden 17. 12. 
2022 v novem domu invalidov so: 
1. Grčar Janez, 2. Benko Boštjan, 3. Jazbec Hin-
ko, 4. Papež Viktor, 5. Babič Miroslav, 
6. Bregar Rudi, 7. Sadikovič Rufad, 8. Loc Jože, 
9. Džamastagič Muharem, 10. Čičič Boško, 
11. Tomažič Martin, 12. Laznik Milan, 13. Vido-
nja Taja, 14. Bajraktarevič Bajro, 15. Sekulič 
Nedjeljko, 16. Dvornik Klemen in 17. Vrečar 
Vili.  Miro Vidic

DRUžENJE OB DNEVU žENA
Tradicionalno druženje ob mednarodnem dne-
vu žena bo letos ponovno v Opatiji, v hotelu Is-
tra, v času od 2.3. do 5.3.2023.
Cena izleta znaša 209,00 eur na osebo in vkl-
jučuje:
-  3 x polpenzion z neomejeno količino pijače 

ob večerji (vino, pivo, sokovi),
- avtobusni prevoz,
-  uporaba bazena v hotelu Istra in bazena v ho-

telu Palace,
- vodenje po programu,
- riziko odpovedi ,
- 1x glasbeni večer.
Program po dnevih:
1. dan –  ogled mesta Novigrad in Buzet z de-

gustacijo likerjev in čokolad v destilar-
ni Aura v Buzetu,

2. dan – ogled Opatije,
3. dan -  izlet z avtobusom (doplačilo 40 eur) in 

po večerji glasba v hotelu,
4. dan -  odhod iz hotela, ogled mesta Labin in 

fantastično istrsko kosilo ob spreml-
javi harmonike na kmečkem turizmu 
»Bani«.

Za izlet se lahko prijavite v društveni pisarni, po 
elektronski pošti (mail: drustvo.inv.litija@siol.
net) ali po telefonu: 031 676 768.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NAPAKE …
Velikokrat sem že omenil, kako noro srečen sem, kadar se kdo zanima za Vače, ali o 
Vačah kaj napiše. Da ne bi koga od tega odvrnil, pa nikoli doslej nisem omenil napak, 
ki se pri tem dogajajo. 
Najpogostejše so slovnične napake: »Obiskal vas bom v Vačah. Ker ste iz Vač, 
torej Vačán, boste gotovo veliko vedeli o čudovitih figurah iz vaške situle.« 

Pravilno bi bilo: »Obiskal vas bom na Vačah. Ker ste z Vač, torej Váčan, boste gotovo veliko vedeli 
o čudovitih figurah s situle z Vač.«
Takšne napake nam ponagajajo, če nismo doma z Vač, ali če še nismo bili na vodenju po Vačah, 
na katerem klepetulja Ana o vsem teh stvareh na zabaven način že na začetku poklepeta. 
Torej na Vače gremo / z Vač smo / Váčan je prebivalec Vač - s poudarkom na prvem zlogu. Če 
bi bile figure v situli (torej znotraj vedra - v prostoru za pijačo), šele potem bi lahko rekli figure 
iz situle. Ker so figure na situli, rečemo figure s situle. Klepetuljam na vasi rečemo vaške kle-
petulje. Vaška situla bi tako pomenilo – situla z 
vasi. Če pa rečemo situla z Vač, je pa jasno, da 
je situla s kraja, ki se imenuje Vače. Pravilno je 
torej situla z Vač.
Druge zmote in napake se pojavljajo zato, ker 
je nek »strokovnjak« v literaturi ali celo v encik-
lopediji navedel napačno trditev, ki jo zdaj drugi 
pisci ponavljajo: »Povečana kopija situle stoji na 
mestu, kjer je bila leta 1882 izkopana situla 
z Vač.«
Kopija situle - Na Kleniku ne stoji kopija. Kopi-
ja pomeni natančen odlitek originala. Kipar, ki je 
izdelal spomenik, je bil Vekoslav Bombač. Figure 
niso natančno take in namenoma niso v pravem 
razmerju, da pridejo bolj do izraza. Izraz kopija situle je nepravilen. Zato rečemo takemu umet-
niškemu izdelku poustvaritev. Pravilno bi torej morali ta spomenik imenovati Povečana poustva-
ritev situle z Vač.
Stoji na mestu, kjer je bila leta 1882 izkopana situla z Vač. Vsi vemo, da temu ni tako. Situla 
je bila izkopana na označenem mestu - okoli 100 metrov višje od povečane poustvaritve. Pa tudi 
uradna letnica 1882 je gotovo napačna. Domači vedo, da je to bilo leta 1878.
»Situla z Vač je ena od najpomembnejših arheoloških najdb!« To je napačna trditev za situlo, ker 
situla ni samo ena od, temveč JE NAJPOMEMBNEJŠA arheološka najdba na Slovenskem in vsi 
točno vemo zakaj. Zato tega tukaj ne bom ponavljal. 
Ker je napak še veliko več, tu pa premalo prostora, naj bo za danes dovolj, saj je najvažnejše, da 
postanemo na te stvari pozorni.
V nedeljo, 5. februarja, pa vas ob 15. uri vabim na GEOSS. Na prireditvi, ki je posvečena Sloven-
skemu kulturnemu prazniku, nam bo – če bo le uspela z nami uskladiti svoj prenapolnjen urnik 
- spregovorila predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar! 
Če vam slučajno tega še nisem povedal … Rad nas imam! Zvonček Norček

  poda izjavo v katerikoli obliki, v kateri se po za-
konu lahko napravi oporoka. Zato je dobro, če na 
vsako oporoko napišete datum, ko ste jo napisali, 
čeprav to ni pogoj za veljavnost oporoke. Pisno 
oporoko lahko prekličete tako, da jo uničite. Če 
pozabite uničiti prejšnjo oporoko, bo datum na 
listini dokazoval, katera je vaša poslednja volja.

-  Če ste napisali oporoko, je smiselno, da jo shra-
nite tako, da jo bodo tisti, ki jim namenjate svoje 
premoženje, našli, ko bo to potrebno. Najlažje 
je, če tistim, ki dedujejo po vaši oporoki, po-
veste, da ste napisali oporoko in kje jo hranite. 
Lahko pa jo shranite v sef ali pri notarju ali od-
vetniku. Take oporoke bodo vpisane v Centralni 
register oporok (vpis stane okrog 50 €).

Vir: Zakon od dedovanju: http://zakonodaja.gov.si/
rpsi/r07/predpis_ZAKO317.html

PLESNE URICE
V društvu smo se odločili, da vam ponudimo še 
eno druženje, tokrat PLES. Ne potrebujemo ple-
snega znanja. Ob glasbi se bomo družili, potrošili 
odvečno energijo in se zabavali. Morda pa bomo 
našli nekoga, ki bi nam rad pokazal kakšen novi 
plesni korak. Plesalo se bo brez obveznosti, kadar 
kdo želi ali mu dopušča čas. Povejte svojim prija-
teljem, sosedom, znancem, ki jim doma postaja 
dolgčas in ne vedo kam s časom. Ni pomembno, 
da pridete v paru. Za glasbo bomo poskrbeli mi, vi 
pa pridite, da se bomo imeli fajn. 
Plesne urice bodo vsako prvo sredo v mesecu 
v avli KC na Stavbah od 17. do 19. ure. Prvič 
se bomo dobili v sredo, 1. februarja ob 17. uri. 
Veselimo se srečanja z vami. 

Marjana KOLAR, Socialna sekcija

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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MOPZ POLŠNIK IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA LITIJA 
ZDRUžILA GLASOVE NA NOVOLETNEM KONCERTU

Petek, 6. januarja 2023 so pesmi in besede napolnila dvorano na Polšniku. Zbrani v krogu in ob 
ognju smo prisluhnili Moškemu pevskemu zboru Polšnik in gostom, Moški vokalni skupini Lipa 
Litija, ki so prepevali božične, ljubezenske in domoljubne pesmi. Zborovodja obeh skupin Žiga Tori 
je izbral pesmi, ki so povezale pevce in ubrani moški glasovi so navdušili poslušalce. Skozi pove-
zovalni program smo spoznali nekatere manj znane stare novoletne običaje, ki sta jih bolj podrob-
no predstavili srednješolki Zarja Ribič in Mia Vozelj, uvod in zaključek z voščilom in zahvalo pa sva 
zaokrožili Tanja Ribič in Mateja Sladič Vozelj. Za sceno, ognjeno središče dogodka,  je zaslužno 
Mizarstvo Kos in kot je obrazložil avtor Jože,  24 ste-
bričkov predstavlja dan in vsaka ura v dnevu naj gradi 
ogenj medsebojne ljubezni in dajanja. Vse prisotne 
je pozdravil tudi župan občine Litija, g. Franci Roka-
vec in pohvalil delo Polšničanov ter voščil vsem ob 
novem letu. Koncert je bil tudi priložnost, da smo se 
krajani oz. Krajevna skupnost Polšnik zahvalili Anto-
nu Korimšku za dolgoletno, kar 24-letno delo, ko je  z 
izjemnim občutkom plul v viharnih valovih občinske-
ga sveta, da je  pripomogel k uresničitvi vseh večjih 
projektov v našem kraju.  Kar 25 let je bil predsednik 
in kasneje podpredsednik Kulturnega društva Pavle 
Voje  Polšnik, že več kot 40 let je pevec Moškega 
pevskega zbora Polšnik in Mešanega cerkvenega 
zbora Lurške matere božje na Polšniku. Toni je s sr-
cem predan našemu kraju in je eden najzaslužnejših 
krajanov, da je  Polšnik napredoval in je skozi dese-
tletja postajal zgled mnogim vasem širom Slovenije. 
Koncert smo zaključili z druženjem ob dobri pijači in 
hrani, še posebej pa smo bili veseli in hvaležni za ne-
pozabno dober poprtnik, božični kruh, ki ga je spekla ga. Marinka Poznajelšek iz Tep. Hvala vsem, 
ki ste dodali delček v krog celote, da je izvedba dogodka potekala,  kot smo si zamislili in glede na 
pozitivne odzive obiskovalcev, smo skupaj preživeli res srčno glasbeno uro.  S hvaležnostjo smo 
zaključili večer, saj:  »Hvaležnost daje smisel preteklosti, omogoča vizijo prihodnosti ter prinaša 
obilico miru in spokojnosti v trenutku, ki je za vse nas najbolj pomemben – zdaj.« (bolj podrobno 
o dogodku na polsnik.si). Mateja SLADIČ Vozelj

DOM TISJE

PRIžIG LUČK V MATIČNEM DOMU TISJE
Praznično vzdušje in veselje nas je v hiši zaobjelo že v prvih dneh najbolj radostne-
ga meseca v letu. Pridne roke stanovalcev in zaposlenih so pričarale čudovite deko-
racije, izkazali pa so se tudi pri celotni okrasitvi posameznih 
enot v Domu Tisje. 
Ker so nam zdravstvene razmere končno dopuščale, da de-

cembrsko veselje občutimo in delimo, tako kot se spodobi, smo v skupinah 
za samopomoč razmišljali, kako bi še lahko razveselili naše stanovalce. Prav 
hitro se je porodila ideja o ogledu lučk, vendar smo žal še hitreje ugotovili, 
da je zaradi transporta ljudi, to praktično neizvedljivo. Rešitev problema se 
je ponudila kar sama od sebe - če naši varovanci ne morejo do lučk, bodo 
le-te prišle do njih. Samo izvedbo postavitve lučk smo prepustili našemu 
vzdrževalcu Alešu, ki se je neverjetno izkazal. 
Slavnostni prižig z odštevanjem gospe direktorice smo imeli 14. 12. 2022, takoj, ko je mrak padel 
na okoliška pobočja. In naš Medoviti vrt je v trenutku zasijal v soju tisočerih lučk, ki so ga spre-
menile v čudovito pravljično deželo. Ob kozarčku toplega napitka smo se zaposleni sproščeno 

družili s stanovalci in njihovimi svojci, 
obiskal pa nas je tudi Božiček, ki je 
razveselil naše najmlajše. 
Ob tem dogodku nam je postalo še 
bolj jasno, kako s(m)o ljudje zadnji 
dve leti pogrešali druženja v sprošče-
nem vzdušju, ki ga s seboj prinesejo 
še posebno takšni prazniki. Zato je 
prav, da stanovalcem omogočimo naj-

višjo kakovost bivanja v domu. (in damo vse kar je v naši moči, vsak dan znova.) Ob tej priložnosti 
vam vsem skupaj želimo srečno, zdravo in uspehov polno leto 2023. Za nepozabni december pa 
se srčno zahvaljujemo vsem društvom, šolam, organizacijam in posameznikom, ki so nas obdaro-
vali z voščilnicami, nastopi in z nami delili praznično vzdušje.  Karmen BRICELJ

BOžIČNO-NOVOLETNI NASTOPI KUD JEVNICA
V KUD Jevnica smo za naše gledalce in poslušalce pripravili raznovrsten kulturni 
program, naši dogodki pa so bili množično obiskovani in nagrajeni s pozdravi, apla-
vzi in navdušenjem. To nam vliva novih moči za nadaljnje delo. 
02. decembra sta v športnem parku v Jevnici zaslužna občana, Irena Režek in 

Bruno Rusjan, prižgala novoletne lučke, kar smo pospremili s kulturnim programom članov 
Dramske in Bobnarske sekcije ter pevcev MEPZ KUD Jevnica. 04. decembra je Mešani pevski 
zbor KUD Jevnica v domači dvorani v Jevnici izvedel letni koncert, katerega rdeča nit je bila 
slovenska ljudska pesem. Na odru so gostili Otroški pevski zbor POŠ Jevnica in Duo Dolcezza 
iz Niša, ki ga sestavljata sopranistka Anita Ferlež Erakovič 
in pianistka Slobodanka Pajić. 17. decembra smo v domači 
dvorani v Jevnici gledališko-plesno predstavo »Kozle« na-
menili našim najmlajšim. Naši igralci in plesalci so poskrbeli 
za pravo zabavo in upamo, da predstavo še ponovimo. 26. 
decembra so člani Dramske sekcije in Mešanega pev-
skega zbora Miha Vahen pod okriljem ZKMŠ izvedli žive 
jaslice, »Božično zgodbo« pred rudnikom Sitarjevec. 
27. decembra so pevci MEPZ Miha Vahen z gosti obiskali in 
zapeli starejšim občanom v domu Tisje in v Šmelcu v Litiji. 
Spremljali so nas tudi predstavniki KORK Jevnica in Kresnice, KS Jevnica, ZB Jevnica in DU Sloga 
Jevnica. Program so obogatili člani folklorne skupine iz Dolskega, Nik in Žiga na harmoniki ter 
Lidija Vidic s pesmima »Božično-novoletna« in »Mama«, katerih besede so segle do srca. Pevci so 
na koncu skupaj z varovanci zapeli nekaj najlepših, znanih slovenskih pesmi in jim tako vsaj malo 
skrajšali in polepšali puste zimske dni. 05. januarja 2023 smo žive jaslice »Božično zgodbo« 
izvedli še na Rajhovi domačiji v Dolu pri Ljubljani.
S široko paleto dejavnosti in prireditev vabimo, ki ste pripravljeni sodelovati, da se nam pridružite 
v Kulturno-umetniškem društvu Jevnica. Sonja MLAKAR

LILIN VRTILJAK 
Mesec december je čas, da se ozremo nazaj. Društvo Lila je z otvoritvijo razstave 
“70 let mesta Litija” zaključilo nadvse uspešno leto. Postavili smo 14 razstav,  
6. slikarsko pot s tremi ex tempori za odrasle, za otroški sekciji in fotografskega. 
Jeseni se je na gradu Bogenšperk zgodil 1. grafični bienale za člane ljubiteljskih 

likovnih društev v Sloveniji, ki je sledil grafični delavnici.
Izdali smo dva kataloga in sicer na temo življenja ob Savi 
ter ob 70-letnici mesta Litije. Ob tej priložnosti je bila 6. 
12. v Mestnem muzeju tudi otvoritev razstave naših del. 
Tudi Cici Lila in Mala Lila sta bili zelo aktivni in ustvar-
jalni.
Zaključili smo velik projekt Jaslice za rudnik Sitarjevec. 
Sodelovali smo z obema občinama Litija in Šmartno: z JZ 
Bogenšperk, na Medgeneracijskem festivalu in Festivalu 
mestne skup nosti Litija, v študijski skupini Kar art ena v 
organizaciji IC Geoss, v Likovni ustvarjalnici za osnovne 
šole in gimnazijo Litija. Sodelovali smo na likovnih in lite-
rarnih razpisih JSKD, ex temporih drugih likovnih društev, 
sodelovali z muzejem in knjižnico ter drugimi organizaci-
jami. V preteklem letu se nam je pridružilo nekaj novih članov, ki smo jih vedno zelo veseli. 
Komaj se je leto začelo, že se aktivno dela in ustvarja. V teku je tečaj z mentorjem Zoranom Pozni-
čem, kmalu začnemo z tečajem Ilustracije z mentorico Ireno Režek, sledil pa bo še tečaj akvarela 
z mentorjem Romanom Kovačičem. Načrtov je že brez konca! 
Lilovci vam želimo prijetno, zdravo, mirno ter ustvarjalno leto in vse dobro.

Za Lilo piše Aleksandra KRNC

DEDEK MRAZ NA DOLAH PRI LITIJI
Nekje med božičem in novim letom se na Dolah pri Litiji tradicionalno 
oglasi dedek Mraz in obdari najmlajše prebivalce. To zimo je svoje ob-
darovance po klasični papirnati pošti obvestil, da pride 29. decembra. 

Darila so mu pomagali pripra-
viti pomočniki: KS Dole pri Li-
tiji ter donatorji.
V dvorani PŠ Dole se je zad-
nje četrtkovo popoldne v letu 
2022 nabralo kar nekaj na-
dobudnežev in njihovih star-
šev. Osem učencev PŠ Dole 
je zanje zaigralo igrico Rdeča 
kapica in leni volk, da so malo umirili nestrpno pričako-
vanje. Nato so vsi skupaj glasno poklicali dedka Mraza, 
ki seveda ni prišel praznih rok. V svojem košu je našel 
malenkost celo za nastopajoče in njihovo mentorico. 

Želimo mu srečno in varno pot na daljni sever in upamo, da nas spet obišče ob letu osorej. Zatr-
jujemo mu, da bomo zelo pridni.  Vesna KORES

KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

SLIKOPLESKARSTVO 
RASPOTNIK ANTON  

IZ KRESNIC
Slikopleskarstvo Raspotnik s.p. je družinsko 
podjetje s tradicijo, saj se z dejavnostjo 
ukvarjamo že od leta 1989. 
Kmalu po odprtju podjetja se mi je pridružila 
žena za dela v pisarni. Najprej sem začel s 
slikopleskarskimi deli, za kar sem se izučil ter 
opravil tudi mojstrski izpit. Ker je bilo dela vse 
več, sem zaposlil dodatne delavce. Pridružil se 
nam je tudi starejši sin. Z njegovo zaposlitvijo in 
znanjem različnih del v gradbeništvu, smo začeli 
izvajati tudi suhomontažna dela.
Zavedamo se pomembnosti pridobivanja novih 
znanj in spretnosti, če hočemo konkurirati na 
trgu dela, zato hodimo na izobraževanja tako pri 
proizvajalcih kot dobaviteljih, doma in v tujini.
Naši glavni objekti so hoteli, novogradnje, 
stanovanjske hiše, cerkve in samostani, poslovni 
objekti in trgovine. Naše storitve vse skozi 
izpopolnjujemo in nadgrajujemo.
IZVAJAMO VSA SLIKOPLESKARSKA DELA:
 prenova in renovacija starejših objektov,
 slikanje, glajenje novih sten in stropov,
 prenova in barvanje raznih lesenih oken in vrat,
 prenova starih fasadnih površin,
  prenova in zaščita raznih kovinskih konstrukcij, ograj in podbojev,
 izdelava bordur in štukatur,
 polaganje tapet, 
 obdelava novih betonskih površin,
 obdelava novih ometanih površin,
 obdelava mavčno kartonskih površin.

IZVAJAMO TUDI VSA SUHOMONTAŽNA DELA:
  postavitev mavčno kartonskih sten in stropov,  

različnih debelin in sestav,
 obdelava in izoliranje mansardnih stropov,
 izdelava spuščenih modularnih stropov,
 izdelava oblog inštalacij.

Začetni country tečaj 
Z eriko v Litiji

Kdaj: vsak četrtek ob 18. uri
Kje:  dvorana MDI Litija,  

Parmova ulica 7, 1270 Litija
Kdo: vsi ljubitelji Country plesa
Vse info. na: 031 338 866 Erika
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OBISK PREDSEDNIŠKE PALAČE
V četrtek, 15. decembra 2022, 
smo mali in veliki iz Vrtca Litija 
obiskali predsedniško palačo. 
Predsednik RS Borut Pahor nas 
je že večkrat povabil na obisk in 

tokrat tudi prijazno sprejel. Podarili smo mu kn-
jigo spominov (scrapbook) na njegove tri obis-
ke v našem vrtcu. Zapeli smo mu himno Vrtca 
Litija, ki smo ji dodali nekaj vrstic, prilagojenih 
za to priložnost. 

Predsednik RS Borut Pahor je poklepetal z ot-
roki ter povedal, da smo najboljši vrtec v drža-
vi.  Ogledali smo si prostore, se fotografirali 
v njegovi pisarni, na kocu pa se še posladkali s 
sladoledom. Imeli smo se lepo!
Na vrtčevski FB strani si lahko ogledate nekaj 
foto utrinkov. Liljana PLASKAN, ravnateljica

KAKO MALO JE TREBA …
Mesec december je 
mesec luči, topline, 
prijaznih besed in 
dobrote. Da bi kl-
jub hitremu tempu 
za trenutek uspeli 
ustaviti čas, smo se 
mali in veliki iz vrtca 
Medvedek letos od-
ločili, da z drobno 
pozornostjo razve-
selimo prebivalce 

Graške Dobrave. V nabiralnike smo razdelili 
otroška voščila in že med raznašanjem pošte 
doživeli številne tople besede zadovoljstva in 
hvaležnosti prejemnikov. Kako malo je treba, 
da nekomu polepšamo dan. Kako malo, da na-
redimo nekaj velikega.
Tudi vsem bralcem želimo srečno, zdravo in ra-
dosti polno prihajajoče leto!
 Mali in veliki iz enote Medvedek

OBISK DEDKA MRAZA
V dneh, ko se čudeži godijo, pride dobri mož in 
zvrhan koš. Za mamico copate, za očka tri kra-
vate, za tebe pa sani, za dooooolge zimske dni.
Decembra je v naš vrtec prišel Dedek Mraz. 
Obiskal je vse enote Vrtca Litija. Skupaj s Sne-
žinko sta risala nasmeh na obraz, tako otrokom 
kot odraslim. Snežinka je s svojim žametnim 
glasom pela zimske pesmi in tako pričarala 
pravo praznično vzdušje.
Da je lahko dedek prišel do vseh otrok po eno-
tah, je imel kar nekaj prigod. Snežinka mu je 
nekajkrat skrila palico, s katero si pomaga na 
svoji poti. Pojedla mu je vso malico, ki jo je pri-
pravila babica Zima. Se šalila z otroki, da dedka 

ne bo in še kaj bi se našlo. Ampak Dedku Mra-
zu je vseeno uspelo obiskati vse otroke v vseh 
enotah Vrtca Litija. Z otroki se je poveselil, 
izmenjal kakšno modrost, odgovoril na veliko 
vprašanj in poslušal nove pesmi, ki so jih zapeli 
otroci. Najraje sliši tisto o Sivi kučmi.
Vsakemu otroku je podaril darilce. V njem je 
bilo nekaj sladkega in nekaj uporabnega. Vsem 
je zaželel prijetne praznike in veliko dobre volje.
Dedek je obiskal tudi dom starejših občanov 
Dom Tisje v Šmelcu. Tudi tam sta s Snežinko 
presenetila oskrbovance in jih popeljala v čas 
otroštva in brezskrbne igre. Luka STERLE

SODELOVANJA OB ZAKLJUČKU 
LETA V ENOTI TAČEK

Ob koncu leta običajno delamo pregled pre-
teklih dogodkov in si zadamo nove visoko leteče 
cilje. Ob tem se porajajo različna čustva in obili-
ca hvaležnosti za vse kar smo dobrega storili in 
za vse kar imamo, ne le v materialnem smislu.
Za otroke smo v našem vrtcu v sodelovanju z 
mnogimi deležniki pripravili pestro dogajanje. 
Ne morem opisati svojih občutkov ob ponosu na 
pripravljenost in angažiranje vseh sodelujočih.
V vrtcu nas je obiskala policijska godba, kjer 
smo lahko spoznali različna trobila ter ob glasbi 
tudi zaplesali. Uživali smo ob poslušanju pravl-
jice, ki nam jo je povedala knjižničarka Tatjana 
iz Knjižnice Litija. Obiskala pa sta nas še De-
dek Mraz in babica Zima, ki je prinesla še nekaj 
piškotov, ki jih ji je uspelo skriti pred Dedkom 
Mrazom, ki ji vedno poje vse »ta čokoladne«.

Skupaj s POŠ Hotič smo sodelovali pri prire-
ditvi KS Hotič, ki je obdarovala otroke naše kra-
jevne skupnosti.
Krona našega sodelovanja pa je bila predsta-
va mamic naših varovancev. Za vse vrtčevske 
otroke so pripravile igro Neke božične noči, ki 
so jo odigrale kot prave profesionalke. Nepre-
cenljivi so bili pogledi in ponos njihovih otrok, 
ko so jih videli in prepoznali na odru. Starši so 
prispevali še pecivo, ki smo ga po predstavi po-
jedli ob skodelici čaja. Ob vsej obilici igrač, ki 
jih imajo otroci doma, smo pripravili še izmen-
jalnico igrač. Otroci so prinesli eno svojo igračo 
in domov odnesli drugo.
Žareče oči naših najmlajših ter zadovoljni 
pogledi nas odraslih po opravljenem delu je 
neprecenljivo.
Hvala vsem sodelujočim, posebej pa še star-
šem in sodelavkam.

Mojca GROŠELJ Radulovič,  
vodja enote Taček

VRTEC LITIJA

MI SAMI IZBIRAMO RAJ ALI PEKEL

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

USPEŠNO SMO ZAKLJUČILI LETO 2022
V mesecu decembru smo v OŠ Šmartno izvedli strokovno predavanje za učence 
višjih razredov, z naslovom »Sladkorna bolezen in mladi«. Predaval je dr. med., 
spec. druž. med., g. Klemen Lipovšek. Udeležilo se je 130 učencev in 12 učite-
ljev. Zveza društev diabetikov Slovenije vsako leto v mesecu oktobru organizira 
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 48 

učencev iz OŠ Gradec, OŠ 
Litija, OŠ Šmartno in iz 
Gimnazije Litija. Učenci, 
ki so dosegli zadovoljivo 
višino točk, so se udeležili 
državnega tekmovanja. Iz 
vseh omenjenih šol, sku-
paj jih je bilo 9. Najboljše 
rezultate pa so dosegli iz 
OŠ Šmartno, in sicer dva srebrna priznanja. V Društvu smo ponosni, da nam je uspelo ozaveščati 
tudi osnovnošolce o nastanku in posledicah sladkorne bolezni ter o zdravem načinu življenja. 
Sladkorna bolezen je trenutno najbolj razširjena kronična bolezen po celem svetu. Ni več pogoje-
na s starostjo, zbolevajo tudi mlajše osebe, najpogostejša je bolezen tipa 2, ki jo ima 9 bolnikov 
od desetih. 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2022

Ni dolgo nazaj, ko 
sem v marketu stala 
pred blagajno. Nena-
doma je pritekel mož 
in čakajoče prosil, 
če lahko kupi samo 
cigarete. Ker sem ga 

poznala, saj sem z njim in njegovimi prijatelji 
preživela mnogo večerov ob plesu, smehu in 
zabavi, sem se pošalila:

»Ko bi ti … vedel kako se mi mudi! Poglej ven 
in videl boš kako grdo gleda moj mož. Še tepe-
na bom!«

Na moje veliko presenečenje me je grdo po-
gledal, zaprl denarnico in rekel:

»Hvala, Darinka, za prijaznost! Si bom do 
smrti zapomnil tvojo prijaznost!«

Šokirana sem gledala za njim, vsi prisotni pa 
prav tako. Plačala sem in odšla, potem pa sem 
premišljevala:

Je to mogoče, da smo se včasih lahko skupaj 
šalili, se smejali in objemali? Takrat v mladih 
letih, jaz še vedno, bi mi v smehu odgovoril: ‘Ne 
sekiraj se, saj ti bom priskočil na pomoč.’

Prepričana sem, da bi takrat odgovoril tako 
in morda bi danes še marsikdo. Jaz neumnica 
sem tudi tokrat pričakovala nekaj podobnega, 
zato kar nisem mogla verjeti, da je odšel brez 
besed in cigaret. Mislila sem si: ko ga bom 
prvič srečala, ga bom pogledala v obraz in ga 
vprašala od kdaj ne razume šale. Pozna me in 
ve, da me mož ne še nikoli ni udaril.

Nehote se je moje razmišljanje preusmerilo 
na leta mojega odraščanja. Na družino, ki je 
v vili s petimi stanovanji živela pod nami. Na 
družino s tremi hčerami, ki so bile vse precej 
starejše od naju z bratom, a smo se na velikem 
dvorišču, kljub razliki v letih, veliko družili in se 

igrali. Vse dokler se druga za drugo niso zače-
le zaljubljati in odhajati od doma. Tako je kar 
naenkrat v lepi hiši sredi mestnega vrveža po-
stalo dolgčas. Na vrtovih okoli hiše sem sreče-
vala samo starejše, ki so delali in godrnjali. Še 
posebej mama teh deklet, ki je vmes postala 
še vdova in je bila neutolažljivo cmerava. Razu-
mem, da sta bila z možem zelo povezana in na-
vezana drug na drugega, a jo kot mlada deklica 
nisem razumela. Vsa leta, dokler sem še ostala 
doma v Ljubljani, sem jo videvala le objokano 
in stokajočo. Nikakor se ni znašla sama, čeprav 
je imela vse na dosegu roke. Kar naprej se je 
pritoževala nad hčerami, da ni nobene domov, 
da jim ni mar zanjo, ki je ostala sama, čeprav 
v resnici ni bilo tako. Vse so prihajale domov 
in vse so ji pomagale kolikor so lahko. Ni in ni 
razumela, da so bile že vse odrasle, poročene 
in vse so imele že svoje otroke.

Ko sem pisala to zgodbo sem kot naročeno 
poslušala papeža.

»Ljudje imamo posebno milost če imamo 
želje, saj stopimo na pot dela. Pritoževanje je 
strup za dušo, saj zatopi želje. Ljudje trpijo ker 
ne vedo kaj si želijo od življenja in zapravljajo 
dragocene priložnosti,« je rekel.

Strinjala in strinjam se z njim ter razmišljam 
kaj se je zgodilo z »mojim« nekdanjim znan-
cem, da je postal tako mrk in zagrenjen. Vem, 
da nam življenje kar naprej ponuja težke pre-
izkušnje, a tudi posebne priložnosti. Blagor ti-

stim, ki jih prepozna-
jo in znajo izkoristiti. 
Taki ljudje vedo kaj bi 
radi od življenja in si 
tu na zemlji raje izbe-
rejo raj kakor pekel.

 Darinka KOBAL

Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni,
nesreče, osamljenost … Kaj pa ti?
Se bojiš? Živiš, kakor da se nič ni zgodilo?
Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj
vse se dogaja in se nam zdi, da ne
moremo nič.
Pa vendar je že iskra dovolj, da vname
ogenj, in kaplja dovolj, da ga pogasi.
Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno za
temo v svetu. Ni ti treba spremeniti vsega, na-
redi eno dobro delo, pospravi sobo,
skuhaj komu kavo, spusti avto predse.
Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet.
Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč.
Vstani in sveti!

V nedeljo 18.12.2022 smo 
skavti v Litijo ponovno prinesli 
plamen Luč miru, ki je bil nekaj 
tednov pred božičem prižgan v 
votlini Jezusovega rojstva v Bet-

lehemu in skrbno prepeljan vse do naše ob-
čine. Tokratna akcija nas želi prebuditi, da bi 
se zavedali zla in težkega v svetu ter nas ob 
tem spodbuditi, da bi bili sami aktivni in v svet 
prinašali luč. 
Lučko smo sprejeli pri nedeljski maši ob 9.00 
v župnijski cerkvi svetega Nikolaja. Nato smo 

OBVESTILA
MERITVE KRVNEGA SLADKORJA,  

KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA, 
TRIGLICERIDOV IN SATURACIJE

Meritve se bodo izvajale v sredo: 01. 02. 2023 
v društveni pisarni od 8:00 – 10:00 ure.
Meritve opravlja medicinska sestra.

STROKOVNA PREDAVANJA
Predavanje v mesecu januarju o očeh pod na-
slovom »DME DIABETIČNA RETINOPATIJA«, 
predavala bo specialistka oftalmologije, dr. 
Angela Thaler, v torek, 24. 1. 2023 ob 16:00 
uri, v prostorih Knjižnice Litija, Parmova 9,  
Litija.
Predavanje v mesecu februarju, pod naslovom 
»« bo v torek, 21. 2. 2023 ob 16:00 uri, v Knjiž-
nici Litija Parmova 9, Litija. Predavanje bo vo-
dila ga. Andreja Hartner, priznana terapevtka 
limfne drenaže, kitajske tui-na, kranio-sakralne 
in klasične masaže, Usui in Imara reiki mojstri-
ca, reiki terapevtka, inštruktorica zdravega in 
naravnega življenja ter vadb.

POHODI
JANUAR Pohod vodi:

19.1.2023

Javorje – Obolno – 
Luštna pot – Šmartno 
(avtobus), odhod ob 
8:10 uri izpred društva 
do Javorja, lokalni 
avtobus do Litije

Hauptman  
Alojz

26.1.2023 Miklavž nad Jevnico 
(vlak)

Hauptman  
Alojz 

FEBRUAR Pohod vodi:

2.2.2023

Podpeč – Sveta Ana 
– Preserje (avtobus), 
odhod 8:10 uri izpred 
društva 

Pavli Jože 

9.2.2023

Moravče – Laze – 
Javorski Pil (redni 
avtobus), odhod ob 
8:15 uri ŽP Litija

Pavli Jože 

16.2.2023 Radeče – Kum (vlak) Hauptman  
Alojz 

23.2.2023 Žalostna gora nad  
Mokronogom (avtobus) Pavli Jože

2.3.2023 Gore nad Hrastnikom 
(vlak)

Hauptman  
Alojz

16.3.2023 Ljubljana Orle (vlak  
ali avtobus) Pavli Jože

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

PLAVANJE
V bazenu Pungrt Šmartno pri Litiji, pod strokov-
nim vodstvom skupaj z MDI, vsako sredo od 
16:00 do 17:00 ure. 

DAN ŽENA V UMAGU
HOTEL & REZIDENC SOL 
GARDEN ISTRA 4*, UMAG
 - 4 dni / 3 noči
OD 6. 3. DO 9. 3. 2023 192,00 €

V ceno vključeno: polpenzion (samopo-
strežna zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz 
šankomata), prost vstop na bazene in fitnes, 
pijača dobrodošlice turistična taksa, 8. 3. ve-
černa zabava ob živi glasbi - nastop klape 
LUNGOMARE. Vključen je edukativni program, 
vsak dan jutranja telovadba, pohodi v okolici, 
predavanja, meritve.

PLAČILO ČLANARINE
Članarina za leto 2023 znaša 13,00 €. Poravna-
te jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur, 
v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali na 
TRR SI56 0311 0100 0021 983. Vsem, ki ste 
to že storili se najlepše zahvaljujemo.

DOHODNINA
Naše društvo je uvrščeno med upravičence, 
kateremu lahko namenite del dohodnine 
za donacije – do 1 %. To je dohodnina, ki 
je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo 
naše delovanje programsko še bogatejše. 
Obrazce za 1% dohodnine lahko dobite tudi v 
društveni pisarni ali na spletni strani DURS-
-eDavki. Lahko jih posredujete tudi svojim dru-
žinskim članom in prijateljem.
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvalju-
jemo.
V društvu smo vedno prisotni ob uradnih 
urah, v ponedeljek in sredo, od 8.00 do 11.00 
ure, dosegljivi smo na naših telefonih 031 777 
153, 031 777 154, 01 898 15 84, ostale dni v 
tednu pa na mobilnem telefonu 031 777 154 in 
na elektronski pošti drustvo.dia.litija@siol.net. 
Obiščete nas lahko tudi na našem Facebook-u in 
spletni strani: www.diabetiki-litija-smartno.com

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

skavti na ploščadi pred cerkvijo 
do večera delili plamen ter spo-
ročilo letošnje poslanice. Pozitiv-
no smo bili presenečeni nad ve-
likim številom ljudi, ki so skozi cel 
dan prihajali po svečke in plamen, ter ga tako 
odnesli domov med svoje najbližje. Veseli nas, 

da je ta akcija 
vsako leto lepo 
sprejeta v naši 
občini.
Del zbranih sred-
stev smo name-
nili za sklad sv. 
Lucije, ki je na-
menjen pomoči 
našim članom 
ob stiskah in bo-
leznih, za misi-
jon v Libiriji, kjer 

bomo podprli izobraževanje otrok ter za pomoč 
slovenskim družinam v stiski. 
Darujete lahko še vedno preko SMS sporoči-
la na številko 1919 s ključno besedo LUC5 ali 
LUC10 in prispevali boste 5 ali 10 EUR v dob-
rodelne namene. Hvala vam za vsak vaš dar. 
(Foto: Skavti Litija 1)

Skavti Litija 1



Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
Zdaj tiho, mirno spiš,
bolečine ne trpiš.
A čeprav spokojno spiš,
z nami še vedno živiš.

ZAHVALA
Po težki, dolgotrajni in mučni bolezni nas je zapustil mož,  

oče, dedek, pradedek, brat in stric

SLAVKO ZIDAR
1930 – 2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji 
poti: sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, družini Sladič,  
dr. Nikolaju Benedičiču, patronažni sestri Mateji, sestri Pepci, 
župniku Romanu, KSP Litija, pevcem, trobentaču in za vse darovane 
sveče ter cvetje.

Hvala vsem, naj vam ostane v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre - 
le daleč, daleč je ...

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

ZAHVALA
V 69. letu nas je zapustil dragi sin, mož, ati, ata,  

brat, stric, zet in tast 

 JOŽE BAJEC
iz Zg. Jablanice

3.2.1954 – 27.12.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,  
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. 

Hvala NMP ZD Litija, KSP Litija, gasilcem, g. župniku,  
pevcem in trobentaču.

Žalujoči: vsi njegovi

Jesensko zlato listje, 
za listom list odpada. 
Kje so tista naša, 
prešerna leta mlada? 
Ah, kje je že vse to. 
Kako neznansko hitro, 
leta nam teko.
 (Jože Rappl)

Ko vajine zaželimo si bližine, 
gremo k vama v mrtvi svet tišine, 
tam beseda in glasba v nas zaživi 
in povsod vaju čutimo mi vsi.

V SPOMIN
Mineva dvajset in deset let, odkar sta od nas odšla oče in mati

JOŽE in ALOJZIJA RAPPL

Spomini pa živijo z nami.

 
Hčerka Erna in sin Boris z družinama
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30 LET DELOVANJA KRAJEVNE ORGANIZACIJE DRUŠTVA 
IZGNANCEV SLOVENIJE

Na Dolah je bila 20.12.1992 ustanovljena Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije 
1941-1945. Društvo združuje izgnance iz druge svetovne vojne, ki so bili po vojni zamolčani in 
zaničevani. Po osamosvojitvi Slovenije je bilo 
včlanjenih preko 20 tisoč nekdanjih izgnancev 
in beguncev. Društvo jim je izborilo Zakon o 
žrtvah vojnega nasilja, po katerem imajo pra-
vico do mesečne rente in dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja. Predsednica DIS Ivica 
Žnidaršič s sodelavci je izdala več publikacij o 
izgnancih in delovanju društva. Vsa leta dru-
štvo izdaja Vestnik, s katerim člane obvešča o 
aktualnih zadevah. Na območju Dol je nemški 
okupator predvidel popoln izgon prebivalstva; 
dobra polovica je bila izgnana v Nemčijo, drugi pa so pobegnili na območje Gabrovke in drugam. 
Zato je bilo po ustanovitvi KO DIS na Dolah včlanjenih preko 230 krajanov. Danes ima KO še 48 
članov, od tega 10 svojcev in potomcev.
Odbor KO, ki so ga vodili predsedniki Slavko Celestina, Meri Vresk in še vedno Hedvika Sevšek, je 
članom pomagal pri uveljavljanju pravic. V preteklih letih smo organizirali več družabnih srečanj, 
zadnja leta pa obiskujemo vse starejše in onemogle člane. Zadnja leta naše delo finančno podpira 
tudi Občina Litija.
Ob 10-letnici delovanja 
leta 2002 smo razvili pra-
por, 2006 smo izdali bro-
šuro ob 60-letnici vrnitve 
(Spet doma), leta 2011 
smo se spomnili 70-letni-
ce izgona, ob 30-letnici 
bomo izdali brošuro o de-
lovanju KO.

Stane KMETIČ, tajnik KO

ZAHVALA OBČINI LITIJA
Člani društva Sožitje Litija smo na 
Božični dan prejeli prav posebno 
darilo – občina Litija nam je preko 

Božička, ki je prišel v Litijo s helikopterjem, podarila da-
rilni bon v vrednosti 1000 eur. V imenu Društva Sožitje 
Litija in Šmartno se občini Litija iskreno zahvaljujemo. 
Podarjena sredstva bodo prišla še kako prav, saj bodo 
skrbno porabljena za kritje stroškov različnih dejavnosti 
v okviru našega društva.

Predsednica društva Sožitje Litija in Šmartno:  
Nežka PIRC

KS SPODNJI LOG JE OBISKAL BOžIČEK
Kot vsako leto, tudi letos Božiček ni 
pozabil pridnih otrok iz Spodnjega 
Loga. Zadnji dve leti je s svojo kočijo 
in marljivimi škratki potoval od hiše do 
hiše, letos, 16. decembra pa je otroke 
ponovno povabil na skupno obdarova-
nje v brunarico sredi vasi. Vse pa ni šlo 
po načrtu. Nekoliko pozabljivi škratki 
so založili seznam pridnih otrok. Na 
srečo se je vse dobro rešilo, škratki so 
ob pomoči jelenčka Rudolfa in otrok 
našli seznam. Božiček je tako lahko 
razdelil darila in vsem, velikim in ma-
lim namenil nekaj vzpodbudnih besed. 
V dobrem vzdušju smo se nato podru-
žili ob slastnih ocvrtih miškah, čaju in kuhanem vinu. Uspešno izpeljana akcija obdarovanja nas 
je povezala, v prihodnosti si želimo še več sodelovanja.  V novem letu pa želimo vsem krajanom 
obilo sreče in zadovoljstva.  Člani KS Spodnji Log

»DELAJ TO, V KAR VERJAMEŠ IN VERJEMI V TO, KAR POČNEŠ«,

DOLE PRI LITIJI

DRUŠTVO KMETIC LITIJA IN ŠMARTNO 
PRI LITIJI je 24. novembra praznovalo 20 let 
od ustanovitve društva, kot aktiv kmečkih 
žensk pa delujejo že od leta 1976. Na začet-
kih delovanja tega društva ima velike zaslu-
ge Lijana Lovše, takratna kmetijska sveto-

valka in sedanja podžupanja občine Litija in ga. Marija Zajc, 
kot prva predsednica tega društva in kmetica leta v letu 2006. 
Velike zasluge za delovanje društva ima tudi druga predsed-

nica ga. Majda 
Pregel. Trenutno 
društvo šteje 41 
članic. Izhajajo 
iz dveh občin, 
Litija in Šmartno 
pri Litiji. Društvo 
je zelo aktiv-
no, saj članice 
sodelujejo na 
raznih priredit-
vah, kot so na 
primer Litijsko 
pustovanje, dan 

špargljev in jagod na Bregu pri Litiji, Martinovanje Šmartno, 
V hvaležnost jeseni v Jevnici. Vsako soboto so prisotne na 
Litijski tržnici, kjer lahko na stojnici društva kupite domače 
pekovske dobrote, sodelujejo na kmečkih igrah na državnem 
in lokalnem nivoju, sodelujejo na festivalu potic v Gabrovki, na 
Šmarskem sejmu, na Podeželju v prazničnem mestu v Litiji, na 
prireditvi »Šmartno kuha« in še na mnogo drugih, kjer jih po-
vabijo k sodelovanju. V zimskem času pa si čas krajšajo tako, 
da si nabirajo novo znanje pri tečajih kuhanja, ročnih spretno-
stih in izobraževanju na drugih področjih. Kljub temu, da so 
polno zaposlene doma na kmetijah in z različnimi dogodki v 
društvu, jim ostane tudi čas za druženje. Takrat si oddahnejo 
od dela na kmetiji, ki ga nikoli ne manjka. Vsako leto imajo v 
ta namen tradicionalno kopanje v Laškem na materinski dan. 
Dan je namenjen sprostitvi, druženju in nabiranju nove energi-
je za delo v prihodnje.
20 let je lepa prelomnica v času delovanja in ker si želimo 
v naša društva privabiti tudi mlajše članice, smo ta dogodek 
obeležile s kulturno prireditvijo in povabilom članic lokalnih 
društev podeželskih žena Dole, Polšnik, Gabrovka in Vače. 
Med povabljenimi je bila tudi predsednica Zveze kmetic Slove-
nije, ga. Irena Ule in predstavnica Zveze slovenske podeželske 
mladine, ga. Dominika Klavž, direktor Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana, g. Jože Benec, župana občin Litija in Šmar-
tno pri Litiji in ostali va-
bljeni gostje.
Že v uvodu prireditve, 
ki je potekala v kultur-
nem domu Šmartno 
pri Litiji, je voditeljica 
prireditve oz. terenska 
kmetijska svetovalka, 
mag. Sonja Zidar Urba-
nija poudarila pomen 
slovenske kmečke žen-
ske. Slovenska kmeti-
ca oziroma podeželska 
ženska je delovna, po-
štena, skrbna, ljubezni-
va, izobražena, ljubeča 
in nenazadnje tudi zelo 
povezovalna. Ne samo 
znotraj svoje ožje dru-
žine za katero skrbi, ampak tudi v lokalni skupnosti in okolju, 
se pravi na podeželju, kjer živi. Da bo tako in še boljše tudi 
v prihodnje, nam je z navdihujočo predstavitvijo preteklega 
in nadaljnjega dela Društva kmetic Litija in Šmartno pri Litiji, 

predstavila predsednica Društva kmetic 
Litija in Šmartno, ga. Janka Menegalija. 
Gospa Janka je dolgoletna ekološka kme-
tovalka, ki izžareva neverjetno energijo in 
voljo do dela v tem društvu, za kar smo ji 
seveda vsi hvaležni.
Po nagovoru predsednice so nam vlivali volje in poguma va-
bljeni gostje, ki jih je bilo res veliko. Prav vsi so se odzvali na-
šemu povabilu. Najprej nas je nagovoril župan občine Šmart-

no pri Litiji, Rajko Meserko, za njim 
župan občine Litija, Franci Rokavec 
in direktor Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana, Jože Benec, ki je 
društvu podelil tudi priznanje za 20 
let delovanja in članice še posebej 
pohvalil pri njihovem delu. Nagovor 
in zahvalo ob tem jubileju je društvu 
in ge. Janki Menegalija namenil tudi 
predsednik Kmetijsko gozdarske za-
druge Litija, ter jim ob tej priložnosti 
izročil tudi darilo, predsednici dru-
štva pa čudovit šopek rož. Seveda 
pa je ženske nagovorila tudi pred-
sednica Zveze kmetic Slovenije, Ire-

na Ule, ki se jim je zahvalila za preteklo delo in naznanila še 
boljše sodelovanje pri projektih v prihodnje. Prav Irena Ule 
je tista, ki že veliko let širšo javnost vztrajno opozarja na to, 
kako pomembna je vloga ženske na kmetiji in v širši družbi, 
kako pomembne so kmečke ženske tako na kmetiji sami, kot 
pri ohranjanju kulturne dediščine in nenazadnje pri pridelavi 
in spoštovanju lokalne pridelave hrane. Zveza kmetic Slovenije 
je sedaj združila moči pri skupnih projektih z Zvezo slovenske 
podeželske mladine in upamo, da se bodo na ta način v dru-
štva podeželskih žena in kmetic včlanile tudi mlajše ženske, ki 
jih sedaj po društvih primanjkuje. Le na ta način, da se bodo 
društva pomladila, bodo tudi opravljala svoje poslanstvo v pri-
hodnosti.
Poleg gostov smo imeli na prireditvi lep kulturni program, za 
katerega so poskrbele učiteljice in učenci podružnične šole 
Štangarske poljane, člani Tamburaškega orkestra Šmartno pri 
Litiji, kmetijska svetovalna služba Litija in članice društva kme-
tic Litija. Sam program pa sta nam popestrila tudi domača 
harmonikaša Lana 
in Aleš.
Seveda na priredit-
vi ni manjkalo do-
brega peciva, ki so 
ga pripravile člani-
ce društva kmetic 
Litija. Prav tako so 
poskrbele za čudo-
vito dekoracijo na 
mizah in manjšo ku-
linarično razstavo, 
kjer so predstavile 
tudi »božični kruh« 
oz. »poprtnik«.
Ob koncu prireditve so se članice društva zahvalile vsem, ki 
so kakorkoli pomagali pri nastajanju te jubilejne prireditve in 
vsem sponzorjem, ki jih ni bilo malo.
Prireditev so sponzorirali: Občina Litija, Občina Šmartno pri 
Litiji, Gozdarstvo Kastelic, Kmetijsko gozdarska zadruga Liti-
ja, Avto Strela iz Jevnice, Drago Godec, Čebelarstvo Dremelj,  
Mesnine Bajec in Rožica si, cvetličarstvo Petra Planinšek.
Vsi, ki smo bili in sodelovali na prireditvi, se zavedamo, da je 
kmečka ženska vedno bila in še vedno je, predvsem jedro in 
hrbtenica kmečke družine, s tem pa tudi življenja na podeželju 
nasploh. Rečemo jim lahko samo hvala in še na mnoga zdrava 
in uspešna leta…

Zapisala: mag. Sonja ZIDAR Urbanija

Lijana Lovše s prvo in drugo predsednico društva 
Kmetic Litija in Šmartno.

Razstavni prostor s Poprtnikom oz. Božičnim 
kruhom.

Predsednica Društva kmetic 
Litija, Janka Menegalija.

Podeljeno je bilo priznanje za delo društva 
s strani direktorja KGZS- Zavoda LJ, Jožeta 
Benca.



Obdrži pogled na obvezane rane, 
to je mesto, kjer vate prihaja svetloba.
                 (Rumi)

ZAHVALA
 Utrujen od dela, bolečin in življenja je v svoj večni sen  

odšel naš dragi ata 

 KAROL BOŽIČEK
 1941– 2022

Od njega smo se poslovili 13. decembra 2022 na pokopališču v 
Šmartnem pri Litiji. Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste našega ata 
na mrzel zimski dan pospremili na njegov zadnji dom, hvala tudi 
za vsa pisno in ustno izražena sožalja, za darovano cvetje, sveče in 
sv.maše. Zahvaljujemo se sosedom iz Sitarjevške ceste, še posebej 
njegovemu dobremu prijatelju g. Vojku Sedeju. Hvala duhovniku 
g. Janku Potisku za sočutno opravljen verski obred, pevcem moške 
vokalne skupine Lipa za lepo zapete atove najljubše pesmi in  
g. Andreju Jerantu s celotno ekipo pogrebne službe KSP Litija. 
Največjo zahvalo pa izrekamo vsem, ki ste našega ata spoštovali, ga 
imeli radi in v njegovem življenju zanj karkoli dobrega storili. 

Radi ga imamo in zelo ga bomo pogrešali njegovi vnuki Manca, 
Amadej in Gabrijel ter ostali najbližji.

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

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustila naša draga 

mami, mama, teta, tašča 

MARIJA OSOLNIK
1952 – 2022

Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali 
ob strani. Hvala vsem za tolažilne besede, stisk roke, darovano cvetje 
in sveče. Posebna zahvala gre g. kaplanu, trobentaču, zaposlenim 
Doma Tisje, Zavodu Pristan - Ireni Borštnar za izvajanje pomoči na 
domu. Pogrebni službi KSP Litija za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste jo obiskovali in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Hčerki Jolanda in Karmen z družinama ter vsi njeni

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega atija

BOLDIN ANTONA
24.9.1954 – 17.12.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,  
prijateljem, sosedom in znancem  

za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
 

Ati, radi te imamo in te pogrešamo.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage babice, prababice in tašče

RAFAELE PETJE
23.4.1935 – 3.11.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in vso podporo. 
Zahvaljujemo se tudi zaposlenim v Domu Tisje za oskrbo. Posebna 
zahvala PGD Gabrovka za lepo opravljen pogreb in pogrebni službi 
KSP Litija. Zahvala pevcem, govornici za poslovilne besede in  
g. kaplanu za opravljen obred, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo!
 (J.W. Goethe)

V SPOMIN

4.2.2023 mineva 10. leto odkar si odšel  
naš mož, oče, tast in dedek

MARTIN DRNOVŠEK

Ata, pogrešamo te!

Vsi domači

Ko nekdo, ki ga ljubiš 
postane le še spomin -
ta spomin postane 
dragocenost.

V SPOMIN

MILAN DERENČIN

Vedno si v naših srcih in 
neizmerno te pogrešamo.

Tvoji najdražji

Prazen dom je in dvorišče,
solzno oko zaman te išče.
Pri angelčkih si zdaj doma, 
kjer ni trpljenja, ne gorja.

ZAHVALA
Utrujen od težkega življenja nas je za vedno zapustil  

dragi oče, ata in stari ata

AVGUST OBREZA
Rejškov ata iz Podbukovja pri Vačah

11.2.1932 – 8.12.2022

Ob nenadni in boleči izgubi našega ata se iskreno zahvaljujemo 
sosedom, sorodnikom, znancem in prijateljem za vsa izrečena 
sožalja, sveče in darove za svete maše in cerkev. Posebna zahvala 
gre vsem pogrebcem, g. župniku Petru Bregarju, govornici Vidi 
Pograjc, pevcem MoPZ Prijatelji iz Šentvida pri Stični in sosedam, 
ki so skrbele za pogostitev doma. Iskrena hvala dr. Benedičiču za 
nesebično zdravniško skrb v zadnjem letu njegovega življenja in 
patronažnima sestrama Petri in Nini za obiske na domu. Hvala pa 
tudi vsem vam, ki ste se od našega ata v velikem številu poslovili in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sin Andrej z ženo Bernardo, hčerka Mimi, vnuki Uroš, 
Klavdija, Tadej in Maja s partnerji in pravnuki Julija, Jan in Žiga

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je le bolečina
in tiha solza večnega spomina.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega moža,  

očeta, dedka, pradedka in brata 

DANIELA MOHAR
15.7.1936 – 9.12.2022

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskreno se 
zahvaljujemo patronažni službi ZD Litija, še posebej Vanji, za skrb 
in pomoč v najtežjih dneh. Hvala pevcem Mopz Lipa, trobentaču  
g. Setničarju in g. Lemutu za lepo opravljen obred. Iskrena hvala 
vnuku Leu Knez za ganljiv poslovilni govor in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Slavka, hčeri Darja in Sonja, vnuki,  
pravnuki in ostalo sorodstvo

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

ZAHVALA
Za vedno se je poslovila draga žena, mami in stara mama

MARIJA LEMUT
22.3.1947 – 20.12.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja ter darove. Posebna zahvala gre 
zaposlenim na dializnem oddelku bolnišnice Trbovlje ter ostalemu 
zdravstvenemu osebju, ki je v zadnjih letih s svojim delom in skrbjo 
naši ljubljeni Mariji pomagalo, kolikor se je pomagati dalo.
Hvala tudi vsem, ki ste nam stali ob strani ob naši veliki izgubi in 
pospremili Marijo ob njenem slovesu. 

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
Le nekje daleč, daleč je …

Vsi njeni

V SPOMIN

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

Vsi njuni

FRANČIŠEK 
PRIMC

16.9.1937 – 4.12.2012

Minilo je 10 let odkar  
je za vedno zaspal naš  

dragi ata

MARIJA 
PRIMC

1.9.1943 – 8.1.2021

Minilo je 2 leti odkar je  
za vedno zaspala naša 

draga mama

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

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin nate.

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi ata

VLADO BORIŠEK
24.7.1938 – 7.12.2022

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala pogrebni 
službi KSP Litija za vso pripravo in organizacijo pogreba. Zahvaljujemo 
se tudi gospodu župniku Marku Mrlaku za lepo opravljen obred 
slovesa, govornici Andreji Štuhec in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti v tako velikem številu.

Žalujoči: hčerka Natalija, mož Miha in vnuk Tilen

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 jo ne bo nikdar.

V SPOMIN
11.12.2022 je minilo žalostnih pet let 

odkar nas je zapustila naša draga mama

ELI BORIŠEK
2.10.1943 – 11.12.2017

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

prižgete svečo v njen spomin.

Pogrešamo te.

Žalujoči: hčerka Natalija, mož Miha in vnuk Tilen
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KONEC JESENSKEGA DELA SEZONE V OLMN NA TRAVI LTIJA
ŠD YU TEAM dobil mrtvi tek! Se ŠD POLŠNIK vrača v 

prvo ligo? Pri veteranih nič novega.
ŠD SAVA IN ŠD YU TEAM sta oba v  
prvem krogu zmagala in nato med se-
boj igrala neodločeno. Potem je sledi-
lo slabše obdobje ekipe ŠD YU TEAM 

z enim remijem in edinim porazom 2. oktobra. Nato 
pa so zabeležili 4 zaporedne zmage in kot prvi prečkali  
ciljno črto. ŠD SAVA pa je svoj edini poraz zabeležila 21. 
septembra. Imela pa ja slabše obdobje v drugi polovici  
oktobra, ko je izgubila 4 točke z dvema neodločenima re-
zultatoma. Na naslednjih treh mestih so ekipe, ki so tam 
po pričakovanju. Vendar med njimi presenetljivo ni ekipe 
IGI TEAM KAVARNA PRI MOSTU, ki je prejšnjo sezono  
končala na drugem mestu. 

Najboljši začetek sezone pa je 
imel ŠD HOTIČ. Kar 5 zapored-
nih zmag. Potem pa 4 tekme 
brez zmage in na koncu zopet 
zmaga v prestavljeni tekmi.
V drugi ligi pa nekoliko prese-
netljivo vodi ŠD POLŠNIK. Sicer 
pa gre za druščino precej ena-
kovrednih ekip. Prvo ligo zopet 
naskakuje ekipa LOG UNITED. 
Ekipe, ki izpadejo iz prve lige 
imajo običajno rezultatsko kri-
zo. Tudi ekipa ŠD DOLE jeseni 
ni bila izjema. Žal pa je ugasnila 
ekipa ŠD SITULA VAČE.
V veteranski ligi je na vrhu 
po pričakovanjih CARGLASS 
ZGORNJI LOG. Ekipa SAVA 
VETERANI ji je rezultatsko do-
kaj blizu. Nekaj časa je celo 
vodila. Preostali dve ekipi se 
trudita po najboljših močeh. 
Žal pa sta ugasnili 2 ekipi: HO-
TIČ VETERANI in BDH TEAM iz  
Litije.

Janez GODEC

TRADICIJA SE NADALJUJE 
Še zadnji od treh dobrih 
mož je obiskal naš klub. S 
seboj je prinesel zvrhan koš 
daril, ki jih je podelil med 
vse otroke iz mladinskega 
pogona NK Litije. Tako je  

Dedek Mraz razdelil več kot 100 daril 
med otroke. Vse selekcije so se po zim-
skem premoru vrnile k treningom. Za 
ohranitev tekmovalnega duha pa skrbijo 
z udeležbami na dvoranskih turnirjih in 
prijateljskimi tekmami. 
V Novem letu naj bo Vaše življenje 
usmerjeno k najvišjim ciljem, ki delu in 
sprostitvi daje pravo vrednost, zavest, da 
življenje ni naključno in zaman. Naj Vas 
tudi v letu 2023 povezujejo lepe misli 
in iskrene želje,da skupaj obogatimo ži-
vljenjski vsakdan. 

SREČNO 2023!
Elvid VELIć NK Litija

ZAKLJUČEK LETA 2022
V mesecu decembru so nekatere selekcije začele tekmovanje v zimskih ligah in se 
udeležile dveh turnirjev.
Na tridnevni turnir v Zagreb so se od 16. 
do 18.12.2022 odpravile štiri selekcije. 
Vse so se iz skupinskega dela uvrstile 
v nadaljne tekmovanje, kjer je največji 

uspeh naredila selekcija U-19, pod vodstvom tre-
nerja Senada Bajrektarevića, ki je v finalu z 2:1 pre-
magala UBG Brakus. Strelca za Jevnico sta bila Rok 
Godec in Nik Simić.
V Zagrebu so igrali: Patrik Iljaž, Jan Južnik, Sian Mesić, 
Jan Neubert-Baranašič, Žiga Doblekar, Žak Mandelj, 
Tim Sladič, Tim Jerina, Nik Simić, Borut Prašnikar in 
Rok Godec, ki je bil tudi najboljši igralec turnirja. V 
najboljšo ekipo turnirja pa so bili izbrani Patrik Iljaž, Rok Godec in Tim Jerina. ČESTITAMO.

V Beljak pa se je 28.12.2022 na Hallrntur-
nier odpravila selekcija U-11 pod vodstvom 
trenerje Amirja Ajkunić. V skupinskem delu 
so premagali AdmiraVillach A z 5:0, SV 
Rapid Fefferntz 4:2, SC Landskron B 6:0, 
Magdalener SC 2:0, polfinale SV Spital 2:1 
in finale Magdalener SC z 1:0. Za zmago-
valno ekipo so igrali: Val Godec Deržič - 
vratar, Val Benčič, Žiga Jerebič, Oliver IIjaž, 
Denis Ajkunić, Rok in Dragan Stojanović. 
ČESTITAMO.

V letu 2022 smo v okviru NK Jevnica opravili 361 prostovoljnih delovnih ur, 41 strojnih prostovolj-
nih ur in brezplačno vgradili štiri kubične metre betona.

Za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

TENIS KLUB AS

USPEŠNO LETO 2022 ZA TENIS KLUB AS LITIJA
Skozi celotno sezono nas je z odličnimi rezultati razveseljeval Bor Artnak, ki je teniško 
sezono 2022 zaključil kot najvišje uvrščeni Slovenec na mladinski in članski lestvici. 
Kot nagrado za odlične rezultate v mladinski kategoriji – 
sezono je zaključil med TOP 20 mladinci na svetu - je prejel 
8 povabil za močnejše ATP turnirje s strani svetovne teni-

ške organizacije. Že v začetku februarja pa Bora Artnaka čaka nastop 
za slovensko reprezentanco v pokalu DAVIS CUP proti Turčiji v Istan-
bulu. Bor bo prvič nastopil kot prvi igralec slovenske izbrane vrste.
Prav tako je bil to leto odličen naš mladi up Žiga Šeško, ki je sozono 

zaključil na 16. mestu Evropske teniške 
lestvice do 14 let. Žiga Šeško je skupaj z slovensko reprezentanco do 
14 let osvojil tudi 5. mesto na svetovnem ekipnem prvenstvu v tenisu.
Izpostavili smo zgolj dva najboljša tekmovalca, ki sta postavljala mej-
nike slovenskega tenisa tudi na mednarodnem področju. Seveda pa 
je odlična sezona tudi za ostalimi tekmovalci Poglajen Pio, Tomažin 
Jakom, Godec Kristino Tino in ostalimi, ki so uspešno zastopali barve 
našega kluba na tekmovanjih TZS in o čigar uspehih smo z veseljem 
poročali.
Ne smemo pozabiti, da nam je v letu 2022 uspelo zelo uspešno iz-
peljati tudi mednarodni članski turnir WTT z nagradnim skladom 
15.000$. Za odlično izveden turnir smo prejeli tako pohvalo s strani 

mednarodne teniške organizacije kot tudi Teniške zveze Slovenije. Ob tej priložnosti bi se radi še 
enkrat zahvalili vsem sponzorjem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnim rezultatom naših 
tekmovalcev in k uspešni izvedbi projekta WTT, še posebej glavnemu sponzorju HERZ d.o.o., 
in ostalim sponzorjem: KOPIT d.o.o., PREDILNICA LITIJA d.d., BAREDE d.o.o., ME-JAN d.o.o., 
AS TEPROM ARHITEKTI d.o.o., LUMENIA d.o.o., TIRING d.o.o., HÄFELE d.o.o., DS TEAM 
spletne storitve Dejan Simić s.p., AB SPORT d.o.o., MATTS d.o.o., DR. PROJEKT d.o.o.,  
NEPREMIČNINE.NET, PALVA d.o.o., OMAHEN-TRANSPORT d.o.o., PINO d.o.o., TELEKOM d.d., 
in seveda Občini Litija in Mestni skupnosti Litija
V decembru smo ponov-
no izvedli tradicionalni 
BOŽIČNI TENIŠKI TUR-
NIR, ki se ga je udeležilo 
preko 40 tekmovalcev iz 
celotne Slovenije. Priča 
smo bili odličnim in na-
petim dvobojem teniških 
dvojic, zabavno pa je bilo 
tudi na tribuni, kjer je gle-
dalce razveseljevala tudi 
živa glasba, za katero je 
poskrbel legendarni Tomo 
Jurak. Najboljša na letoš-
njem turnirja sta bila Ma-
teja Župan Brezovnik in 
Aleksander Farkaš.

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

3D VizualizacijaArhitekturno projektiranje Gradbeni nadzor

as teprom arhitekti
as teprom d.o.o.

S POLNO ŠPORTNO DVORANO LITIJA ZAKLJUČILI LETO 2022
Plesno športno društvo NLP koledarsko leto tradicionalno zaključuje z novoletno pri-
reditvijo. Tokratno so po 2-letnem premoru ponovno organizirali v Športni dvorani 
Litija, kjer so se letos dotaknili posebne teme, ki za Litijo predstavlja posebno zgo-
dovinsko, kulturno in ljudsko dediščino.
V letu 2022 jim je pod roke prišla knjiga Špinerbal, avtorice Ide Dolšek. Gre za do-

godek, ki se je v Litiji organiziral v obdobju med obema vojnama in vse tja do osamosvojitve 

Slovenije. Špinerbal je bil elitni plesni dogodek, ki je 
združeval mlado in staro, delavce v predilnici Litija, 
dogodka pa so se udeleževali tudi predstavniki visoke  
družbe. 
Skupine plesno športnega društva NLP so s svojimi 
plesnimi točkami na moderen način predstavile ži-
vljenje predilcev v tistem času in priprave na tovrsten 
dogodek. Zaplesali so vsi plesalci društva od tretjega 
leta dalje. Še posebej smo ponosni na nastop skupine 
družabnih plesov, ki je premierno nastopila za finale 
letošnje plesne predstave. Zaplesali so tudi plesalci 
Folklornega društva Javorje in solistka iz ljubljanskega 
plesnega kluba Forma, vsem gostom se iz srca zahva-
ljujemo.
Plesalci v koledarskem letu 2023 nadaljujejo s pri-
pravami na tekmovanja in na plesne festivale, prvi bo 
organiziran pod okriljem JSKD Litija. Čakajo nas prva 
tekmovanja v obliki pokalnih turnirjev, konec februarja 
pa se bomo udeležili tudi priprav v Termah Olimia.
Vsem staršem in plesalcem ter ostalim prijateljem 

plesa želimo zdravo in plesa polno leto 2023.
Ekipa NLP

SPOŠTOVANI OBČANI!
Vljudno vas vabimo na PEČENE POSTRVI, ki bodo  
na PEPELNIČNO SREDO, dne 22. februarja 2023  

od 9.00 ure dalje v Ribiškem domu Litija.

U-19 Zagreb

U 11 Beljak
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KUPIM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 

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

knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda ne 

potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASI

Izžrebanci križanke št. 265 bodo prejeli knjigo »90-let 
nogometa v Litiji«. Knjigo podarja NK Litija. Izžrebanci  
bodo prejeli knjigo po dogovoru na gsm: 041 719 444  
(Aco J.) v Tiskarni ACO.

1. Pavle Kokalj, Tepe 41, Sava
2. Alojz Požaršek, Vače 53, Vače
3. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji

Težje besede:  ECKERMMAN, CESIONARKA, DIOR, 
LAKE, ZINA, ŠTIFTA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 266 pošljite najkasneje do 8. 2. 2023 na 
naslov uredništva: Tiskarna ACO, CDK 39, Litija. Izžrebali bomo 
3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo »50-let nogometa v Kresni-
cah«. Knjigo podarja NK Kresnice. Izžrebanci bodo prejeli knjigo 
po dogovoru na gsm: 041 719 444 (Aco J.) v Tiskarni ACO.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 266

18. ČRKA 
ABECEDE

KRAJ  
PRI NOVI 
GORICI

STARO IME  
ZA  

KITAJSKO

DUHOVITA 
POVEST O 
ZNANEM 
ČLOVEKU

NADALJE-
VANJE  
GESLA

AMERIŠKA 
TENIŠKA 
IGRALKA 

(GARISON)

TROJANSKI 
KRALJEVIČ 

(ENEAS)

AMERIŠKA 
IGRALKA 

(VERONICA)

RUSKI  
SKLADATELJ

AVTO OZNAKA 
LJUBLJANE DUŠAN 

SEMOLIČKONEC 
MOLITVE

KEMIJSKA 
OZNAKA ZA 

ŽVEPLO

PREVZEM- 
NICA 

TERJATVE

KARL  
DUŠAN 
ERMAN

ODPORNIŠKO 
GIBANJE  
NA CIPRU

RADO 
SIMONITI

DOMOVINA 
ČAROVNICE 

KIRKE

VISOKA  
GORA  

V ŠVICI
ADOLESCENCA

NEMŠKI 
PESNIK 

(JOHANN 
PETER)

TONE  
ROZINA

IGRALEC 
BABIČ

VRSTNI  
RED  

(STARINSKO)

EGIPČANSKI 
BOG (RA)

FRANCOSKI 
MODNI  

OBLIKOVALEC

UDAREC  
Z SEKIRO

POZITIVNA 
ELEKTRODA

VODIK

GOTOVAC ... Z 
ONEGA SVETA

PREBIVALKE 
KOMNA

IVAN  
IVANČIČ

GRŠKI POTU-
JOČI PEVEC

HUMORIST, 
ŠIMEK

CERKVENA 
USTANOVA, 
SAMOSTAN

VRSTA POLŽA 
BREZ HIŠICE

OSNOVNA 
ZAČIMBA

SLOV. KUHA-
RICA (ANA) PRIPRAVA  

ZA  
OKOVANJEUSTANOVITELJ 

(SIKHIZMA)

SISTEM 
ZNANJA O 
NARAVNIH 
POJAVIH

CIGANI

TONE 
ANDERLIČ

OTOK  
RASTJA  

V PUŠČAVI

RIMSKI CESAR KRAJŠE 
IME ZA  

BRAZILSKO 
VELEMESTO

EVA TERČELJ

TRI 
NORDIJSKA 
BOŽANSTVA

STARO GER-
MASKI ŠKRAT 

(ELV, ELF)

PRIPRAVA  
ZA  

BRANANJE

PREBIVALEC 
FARE ANTON 

NOVAČAN
IRIDIJ

BRIZANTNO 
RAZSTRE 

LIVO

IME 
SLOVENSKE 
SMUČARKE 

ŠTUHEC

NADALJE-
VANJE  
GESLA

IME  
DRSALKE 
(IVANOVE)

SAMEC 
DOMAČE 

ŽIVALI

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

KADAR VOZIŠ, NE UPORABLJAJ TELEFONA!
Telefoniranje med vožnjo je med slovenskimi vozniki čedalje bolj prisotno. Ti se žal 
premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša 
njihovo zbranost. Zaradi tega lahko spregledajo pomembno prometno signalizacijo 
in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cesti. Takšne okoliščine pa 
lahko povzročijo hudo prometno nesrečo.
Namen preventivne akcije v prihodnjih dneh je zmanjšati možnost udeležbe v pro-

metnih nesrečah, ki bi bile posledica uporabe mobilnega telefona med vožnjo, in širšo javnost 
ozavestiti o tem, kako nevarno je pogovarjanje po mobilnih telefonih med vožnjo. Policisti se v 
akcijo vključujemo tako s preventivnimi dejavnostmi kot tudi poostrenimi nadzori, ki jih izvajamo 
med rednim delom. 

PREVENTIVNI UKREPI IN KAZNI
V skladu z zakonskimi spremembami, ki so začele veljati sredi avgusta 2021, je za uporabo mo-
bilnega telefona med vožnjo za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov ter 3 kazen-
ske točke. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji 
in ostala lahka motorna vozila), pa globa za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih 
naprav med vožnjo znaša 120 evrov. Plačilo kazni pa je pravzaprav še najmanjša škoda, ki jo lahko 
udeleženci v prometu utrpijo zaradi uporabe telefona med vožnjo. 
Ko ste v prometu, se osredotočite na cesto, ne zaradi strahu pred globo, temveč zaradi svoje 
varnosti in varnosti drugih. (Vir: spletna stran Policija.si)

Policisti Policijske postaje Litija želimo vsem občanom SREČNO v letu 2023!
Danijel STANOJEVIČ, pomočnik načelnika PP Litija

POLICIJA SVETUJE IN OPOZARJA

ČLANARINA RKS OZ LITIJA
Po 33. členu statuta RKS Območnega združenja Litija, krajevni odbori KORK skrbijo 
za opravljanje sprejetih nalog, med temi je tudi skrb za pobiranje članarine in pro-
stovoljnih prispevkov. Vse krajevne organizacije RK si zadajo nalogo, da prostovoljci 
organizacije RK v prvih mesecih novega leta to nalogo izvedejo. 
Podajo se od vrat do vrat in pobirajo članarino oziroma poprosijo 

za članstvo. Članarina je pomemben vir za delo Rdečega križa. Žal pa se doga-
jajo tudi nepravilnosti. Da bi se temu izognili, vas seznanjamo, da se mora vsak 
prostovoljec, ki pobira članarino, predstaviti ter pokazati pooblastilo za zbiranje 
članarine. Prav tako mora voditi natančno evidenco o pobrani članarini.

Priložen je obrazec - pooblastilo prostovoljcev  
za pobiranje članarine.

OBISKI V  
PREDNOVOLETNEM ČASU

V prazničnem decembru so prostovoljci 
Rdečega križa Litija obiskovali starejše, bol-
ne ter invalidne osebe po domovih. Na obisk 
so se odpravili tudi v domove za starejše. 
Veseli so bili obiska, stiska rok, pogovora ob 
kavici ali čaju, voščila in drobne pozornosti. 
Vsaka beseda, vsako voščilo, napisano ali 
izgovorjeno, zagotovo polepša dan.

AKCIJA ZBIRANJA HRANE V LIDLU
V sodelovanju s trgovino Lidl smo od 1.12.2022 do 7.1.2023 zbirali hra-
no in ostale potrebščine. Zbiralna košara je bila polna hrane in ostalih 
potrebščin. Vsem, ki ste darovali, se najlepše zahvaljujemo! Zahvalju-
jemo pa se tudi trgovini Lidl za pomoč pri ustvarjanju boljšega sveta.

OBISK OŠ LITIJA,  
PODRUžNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Vsako leto prejmemo povabilo OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim pro-
gramom na njihovo novoletno prireditev. Epidemija korona virusa je dve 
leti zapored onemogočila izvedbo prireditve. V prazničnem decembru 
smo prejeli povabilo na druženje z učenci in učenkami podružnice s pri-
lagojenim programom in njihovimi učitelji. Malo pred počitnicami smo 
jih obiskali, voščili vsem skupaj ter jih razveselili z darilci. 

BOžIČEK ZA EN DAN 2022
V vseslovenski dobrodelni projekt smo se vključili tudi v Rdečem križu Litija. Projekt, ki riše 
nasmehe na obraz otrokom in starostnikom iz materialno in socialno šibkih okolij, je potekal že 
enajsto leto zapored. Dobrodelni Božički so napolnili škatle z raznimi potrebščinami, dobrotami, 
voščilnicami z dobrimi željami in lepimi mislimi… Starejši so bili ob razdelitvi daril presenečeni 
in veseli, z nasmehom na obrazu – tak pa je tudi moto prostovoljnega projekta BOŽIČEK ZA EN 
DAN – »Majhna škatla za velik nasmeh.«
Hvala vsem, ki ste postali Božički za en dan!

KRVODAJALSTVO
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanju možnih prenosov bolezni, 
krvodajalske akcije še vedno potekajo prilagojeno, torej s predhodnim naročanjem krvo-
dajalcev. V letu 2022 se je krvodajalskih akcij udeležilo 964 krvodajalcev iz našega ob-
močja, katerim se zahvaljujemo za udeležbo in darovano kri. Med njimi je prvič darovalo 

kri 69 krvodajalcev. Zahvaljujemo se tudi Osnovni šoli Gradec za sodelovanje pri uspešno izvede-
nih krvodajalskih akcijah. Predlog za krvodajalske akcije v letu 2023 pa je:
prva redna krvodajalska akcija 23.3. in 24.3., druga 15.6. in 16.6., ter tretja 22.11. in 23.11.2023.

Danica SVERŠINA, Irena VIDEC

NOVOLETNO OBDAROVANJE NA KONJŠICI 
Kot zdaj že dve leti zaradi covid-19 
smo tudi letos namesto srečanja 
starejših v KORK KONJŠICA pred 
Novim letom obiskale in obdarile 
vse starejše nad 70 let. Vsak člo-

vek je vesel obiska starejši pa še toliko bolj saj 
je osamljenost med prazniki še izrazitejša. 
Zelo smo ponosni na našo najstarejšo krajanko 
Beja Marijo v novembru 2022 je dopolnila 90 
let. Pri svojih letih še vedno vrtnari in skrbi zase 
je v dobri umski in fizični kondiciji vsi ji želimo, 
da bi še dolgo tako bilo. 
Obiskale pa smo tudi Gizelo Kotar, ki pa sedaj 
že drugo leto živi v domu za ostarele v Trnovem. 
Čeprav ji spomin včasih ponagaja nas je prepo-
znala in se obiska zelo razveselila. 
V Domu Tisje smo obiskale našega sokrajana Resnik Dragota njemu se je zdravje zelo izboljšalo 
in upamo, da pride čimpreje spet med nas. Dragica DOLINŠEK

OBDARITEV STAREJŠIH NA KONJŠICI 
Starejši smo bili zelo presenečeni, ko so nas obiskale članice Rdečega križa z lepimi 
darili. Hvala vsem članicam, posebno pa predsednici Dragici Dolinšek za trud, da so 

nam polepšale praznike. Srečno in uspešno tudi naprej.
 Slavka BREGANSKI

ZAPOSLITEV V POLICIJI
Če si želite postati policist ali policistka se lahko po zaključeni srednji šoli vpišete na Višjo po-
licijsko šolo v Tacnu. Vpisi bodo potekali enako kot na ostale višje šole, razpis pa je predviden 
februarja 2023.
Seveda se morate najprej vpisati in če ste sprejeti dobite pogodbo o zaposlitvi. Takoj vam začne 
teči delovna doba, začnete dobivati plačo, študij pa je brezplačen.
Ko uspešno zaključite prvo leto, se vpišete v drugi letnik, pogodba se vam podaljša. Ko opravite 
vse študijske obveznosti, se z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas in pričnete z 
delom na eni izmed policijskih postaj.
V razpisu so navedeni vsi pogoji, ki jih morate izpolnjevati, temu pa sledijo še fizični in psihični 
testi. Na spletni strani www.policija.si si lahko vse te pogoje tudi pogledate in se z njimi po-
drobno seznanite.
Za podrobnejšo in neposredno seznanitev z delom policistov, vam nudimo tudi možnost obiska 
policijske postaje. Na policijski postaji vam bomo predstavili delavnik policista, pokazali opre-
mo in vam z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. Če imate še dodatna vprašanja jih lahko 
pošljete tudi na naslov zaposlitev.pulj@policija.si ali pokličete na najbližjo policijsko postajo.
S čim vse se boste v službi srečali: S svojim delom boste pomagali ljudem in skrbeli za varnost 
državljanov, imeli boste dinamično delo, ki prinaša veliko izzivov. Na začetku je to predvsem 
delo na terenu kot policist na policijski postaji, kjer boste opravljali naloge v patruljah, preisko-
vali boste različna kazniva ravnanja, obravnavali prometne nesreče, obravnavali različne do-
godke, izvajali intervencije ob različnih dogodkih, skupaj z občani skrbeli za varnost v lokalnih 
okoljih in nabirali izkušnje za vaše nadaljnje delo v policiji.
Če se boste odločili za delo v Policiji ne zamudite vpisa na študij in se nam pridružite.
  Vabljeni k vpisu!



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

»SLOVENSKA DELIKATESNA KVALITETA«
AKCIJA KGZ LITIJA!

BLEJSKA SALAMA Anton 
6.99 €/kg

  MOKA POSEBNA Žito 
1 kg  1.29 €

ČOKOLADA MILKA  
100 g  0.89 €

PRAŠEK ARIEL 6 kg  
15.99 €

DOLENJSKI HLEBEC 1 kg 
Žito  2.69 €

OLJE SONČNIČNO 1 lit. 
2.59 €

PIŠKOTI DOMAČICA  
300 g  1.99 €

PRIL BALSAM 750 ml  
1.99 €

PRŠUT MEDITERAN  
v.p. Kras  11.99 €/kg

ČOKOLINO 1,8 kg
 11.99 €

KAvA BARCAFFE 400 g
4.99 €

WC OSvEŽ. DEvIL 3-pak  
2.99 €

SIR EDAMEC Celeia
9.49 €/kg

ŠPAGETI B. BIONDA 500 g
0.69 €

COCA COLA 1,5 lit.
1.29 €

MEHČALEC SILAN 1,5 lit.   
3.39 €

MORTADELA OLIvE 
Kras  9.69 €/kg

RIŽ ZL. POLJE 800 g
1.69 €

RIBE IZOLA BRAND 
5-pak  5.99 €

PRAŠEK PERSIL BOX  
3,90 kg  14.99 €

Ponudba velja do konca januarja 2023 oziroma do prodaje zalog.

»NAJBOLJŠA PONUDBA«

DobroDošli!
www.kgz-litija.si                                             (slike so simbolične)                             spremljajte nas tudi na fb

KGZ LITIJA z.o.o.
Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC šmartno  Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS:  PoN.-PET.: 7.00-20.00
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

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

C E N I K 
OGLAŠEVANJA 2023

Cena 
na notranji 
strani - ČB

215,00 EUR
+ DDV

Cena 
na zadnji 

BARVNI strani:

499,00 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

veliKosT:
20 x 13,7 cm

Cena 
na notranji 

BARVNI strani:

317,00 EUR
+ DDV

noTRanJa sTRan
Na črnobeli strani:

1 cm2 = 0,80 eUR + DDv

Na barvni strani:
1 cm2 = 1,16 eUR + DDv

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

Na ZADNJI barvni strani:
1 cm2 = 1,90 eUR + DDv

ZAHVALA  /  V SPOMIN
60,00 eUR + DDv

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1/2  STRANI
veliKosT:

20 cm x 27,5 cm

1/2 NOTRANJE ČB STRANI
428,00 EUR + DDV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/2 NOTRANJE BARVNE STRANI

635,00 EUR + DDV

1/1 CELA NOTRANJA
STRAN - ČB

veliKosT:
40 cm x 27,5 cm

814,00 EUR + DDV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1/1 CELA NOTRANJA
BARVNA STRAN

veliKosT:
40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV

DEDEK MRAZ JE V NEDELJO, 18.12.2022  
OBISKAL JEVNIŠKE OTROKE

Zaradi še vedno ne najbolj ugodne zdravstvene situacije, povzročene s strani virusa, smo tudi le-
tos v KS Jevnica prihod Dedka Mraza in tudi obdaritev otrok zastavili malce drugače. Dedka Mraza 
otroci spet niso pričakali vsi skupaj v centru vasi ali v dvorani 
Zadružnega doma, ampak se je le-ta odpravil po posameznih 
naseljih KS Jevnica in obdaril 130 otrok v bližini njihovih domov. 
Dedek Mraz je v naš kraj prišel s kočijo, dvema konjema in ko-
čijažema, pod vodstvom našega dobrega znanca Petra Zajca 
ter ob spremstvu snežink. Po Zgornji Jevnici, Goliščah, Kres-
niških Poljanah in na koncu tudi po Jevnici smo ga pospremili s 
pomočjo kombija PGD Jevnica, ki ga je vozil ves čas nasmejani 
Gregor Godec, tokrat tudi kot DJ Gigi. Kombi je prevažal drago-

cene koše z darili, ki so jih 
pomagali polniti in razdelje-
vati člani sveta in krajani KS Jevnica iz posameznih naselij in 
sicer Mojca Jerant, Marija Klopčič, Jernej Kukovica ter Klemen 
Cerar ob koordinaciji Toma Jerebiča. Darila sta nabavili ter 
skrbno pripravili po starosti in spolu Sanja in Mojca Jerant, pri 
vabilih pa jima je pomagala tudi Vika Benčič. Pri razdeljevanju 
daril zagotovo ne bi šlo tudi brez Mile, Sare, Irene in našega 
dragega Štefana, za kar vsem skupaj velja velika zahvala. Pri 
zbiranju daril in vsega potrebnega za uspešno izvedbo prihoda 
Dedka Mraza 

pa so nam poleg že naštetih priskočili na po-
moč s svojim delom, darili ali prispevki: Franci 
Rokavec in Občina Litija, Zdravko Mlakar, Vital 
d.o.o., Šuštar Trans d.o.o., MM Gradeco, Drago 
Godec s.p., Matjaž Podvez - Kraš Commerce, 
Mesarstvo Jurij Godec, NK Jevnica, Avto Benčič, 
prodaja in servis, KGZ Litija, PGD Jevnica, Kul-
turni center Litija, Katarina Kukovica s.p., Mar-
ko Godec s.p., Peter Zajc in Društvo prijateljev 
konj, Jernej Kukovica, Renata Tomažič s.p., Ma-
rija Škrjanc in drugi. Zahvala velja tudi številnim 
krajanom in staršem otrok za prisrčen sprejem, 
pogostitev ter prijazne besede.  KS Jevnica


