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PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE
LITIJA za leto 2020
OBČINA LITIJA

ZLATO PLAKETO OBČINE LITIJA ZA LETO 2020
je prejela MARJETA MLAKAR-AGREŽ.

Za dolgoletno
prizadevno delo na
področju vzgoje in
izobraževanja otrok in
odraslih s posebnimi
potrebami, predanim
sodelovanjem v
društvu Sožitje
Litija-Šmartno ter
za velik prispevek
k izjemnemu
izboljšanju razmer in
razumevanju oseb
z motnjami v razvoju.

novice iz občine litija

Spoštovane občanke in občani!

Iskrene čestitke
ob dnevu državnosti
vam vošči
župan Občine Litija
Franci Rokavec
skupaj s sodelavci občinske uprave
in člani občinskega sveta

Predsednik Pahor presenetil
devetošolce OŠ Litija na
zaključni prireditvi

(Nadaljevanje na 5. strani)

PREJEMNIKI PRIZNANJ ŽUPANA ZA LETO 2020 so:
1. OSNOVNA ŠOLA GRADEC - PODRUŽNICA HOTIČ ob
160 letnici šolstva v Hotiču.
2. KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA – ob
140 letnici širjenja in ohranjanja instrumentalne glasbe.
3. P
 GD GABROVKA ob 100 letnici aktivnega in uspešnega delovanja.
4. P
 GD JEVNICA ob 40 letnici aktivnega in uspešnega delovanja.
5. DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE LILA- ob 20 letnici delovanja za
izjemen prispevek pri razvoju in promociji likovne umetnosti.
6. K
 LEMEN LIPOVŠEK – za zavzeto in odgovorno delo vodje krizne
ekipe protokola za omejitev koronavirusa.
7. ROK RAPPL – ob 20 letnici umetniškega ustvarjanja na področju
operne glasbe.

Iz uredništva ...
Lep poletni pozdrav, čeprav prežet z
dežjem, a končno lahko rečemo, da se je
svet ponovno zagnal. Učenci so uspešno
končali šolsko leto kot dosedaj, zadnji
letniki so odplesali svoj ples in se tako
kot mnogi odrasli usmerjajo v nove
poklice. Lokalno menim, da ne čutimo
toliko posledic trajanja korone, kaj pa
nas čaka v prihodnje nihče ne ve. Lepo
je brati spet toliko spodbudnih novic,
predvsem nas že vabijo na počitniška
dogajanja. Tudi mi čestitamo vsem
prejemnikom priznanj občine Litija in
vam želimo prijetne poletne počitnice.

Urednik Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.07.2020
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net

NOVA (STARA)
LOKACIJA UPRAVNE
ENOTE LITIJA
CENJENE STRANKE OBVEŠČAMO, DA
JE UPRAVNA ENOTA LITIJA V PONEDELJEK, 22.6.2020 PRIČELA POSLOVATI NA NOVI LOKACIJI V PROSTORIH
OBČINE LITIJA, NA NASLOVU JEREBOVA ULICA 14, LITIJA. TELEFONSKE
ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI
OSTANEJO NESPREMENJENI.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS
ZA DRUŠTVA S PODROČJA
KMETIJSTVA
Občina Litija je objavila

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI DRUŠTEV
S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2020
Rok za oddajo vlog je 16.7.2020.

PREJEMNIKI JEREBOVIH PRIZNANJ
NA PODROČJU KULTURE za leto 2020
PAVEL SMOLEJ prejme ZLATO JEREBOVO PRIZNANJE za več kot 30 let
strokovnega in izobraževalnega dela na področju ljubiteljske likovne umet
nosti v občini Litija in za odmevne umetniške dosežke na državnem nivoju
ter za 20 letno delo v društvu LILA.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo
v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270
Litija, in sicer v sobi 39.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.

IZ VSEBINE …
Podjetniške
novice
STRAN 3

DANIJELA KUNC prejme SREBRNO JEREBOVO PRIZNANJE za 20 let delovanja na področju ljubiteljske likovne umetnosti in fotografije, za izjemen
prispevek pri mentorskem delu ter za 20 let dela v društvu LILA.

v naših šolah
se spet dogaja

MARIJA BREGAR HOSTNIK prejme SREBRNO JEREBOVO PRIZNANJE za
20 let delovanja na področju ljubiteljske likovne umetnosti, za pomemben
prispevek k popularizaciji ljubiteljskega ustvarjanja na področju slikarstva
in kiparstva te za 20 let dela v društvu LILA.

STRAN 5

PREDSEDNIK PAHOR
PRESENETIL Z
OBISKOM oš lITIJA
STRAN 5

podprimo
lokalno
STRAN 6

uspehi naših
športnikov
(Nadaljevanje na 2. strani)
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE LITIJA –
OBČINSKI PRAZNIK 16.6.2020

ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2020– MARJETA MLAKAR-AGREŽ

Gospa Marjeta Mlakar -Agrež je upokojena profesorica defektologije. Več kot 20 let je bila vodja
Podružnice s prilagojenim programom in pomočnica ravnatelja na osnovni šoli Litija. V občini Litija,
pa tudi širše, je uresničila vrsto projektov, ki so omogočili kakovostnejše izobraževanje, boljše vključevanje v družbo in s tem lepše življenje otrok in odraslih s posebnimi potrebami, pa tudi njihovih
družinskih članov. Njen cilj so bile enake možnosti za vse in to je s srcem, predvsem pa z zgledom
širila med vse ljudi, ki so jo obkrožali, še zlasti pa med sodelavce. Bila je pobudnica razvojnega
oddelka v vrtcu, na šoli pa uspešno vpeljala projekt skupin za samopomoč in samozagovorništvo
oseb s posebnimi potrebami, staršev in učiteljev. Organizirala in izvedla je več dobrodelnih akcij za
posamezne otroke, ki so potrebovali pomoč. Profesionalno delo na področju oseb s posebnimi potrebami že vrsto let dopolnjuje s prostovoljnim delom v društvu Sožitje Litija in Šmartno. Od vsega
začetka je sodelovala pri aktivnostih za vzpostavitev varstveno delovnega centra v Litiji, njena velika
želja pa je ustanovitev stanovanjske skupine za odrasle osebe s posebnimi potrebami.
Marjeta Mlakar Agrež je s svojim delom na področju vzgoje in izobraževanja otrok in odraslih s
posebnimi potrebami ter predanim sodelovanjem v društvu Sožitje Litija-Šmartno prispevala k
izjemnemu izboljšanju razmer in razumevanju oseb z motnjami v razvoju.

PRIZNANJA ŽUPANA

1. PGD Gabrovka ob 100 letnici aktivnega in uspešnega delovanja

PGD Gabrovka je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 21. februarja 1920 v prostorih
osnovne šole v Gabrovki, kjer se je zbralo 30 mož in fantov in se včlanilo v prostovoljno gasilsko
društvo Sveti Križ pri Litiji. Povod k ustanovitvi takratnega gasilskega društva, ki se je kasneje
preimenoval v Gabrovko, je bil velik požar pri tedanjem županu.
V letu 1921 so pričeli graditi gasilski dom in ga prevzeli v letu 2025.
Zaradi nefunkcionalnosti starega gasilskega doma, v katerem je danes gasilski muzej, so leta
1974 skupaj z društvi in organizacijami v KS Gabrovka pričeli z gradnjo novega gasilskega doma.
Temeljni kamen so položili leta 1977, z gradnjo pa so zaključili 1993.
Društvo vseskozi dobro sodeluje tudi z OŠ Gabrovka-Dole. Delo z mladino jim prinaša uspehe na
vseh tekmovalnih ravneh, saj so se več let uvrščali med tri najboljše ekipe na državnih gasilskih
tekmovanjih.

2. PGD Jevnica ob 40 letnici aktivnega in uspešnega delovanja

Prostovoljno gasilsko društvo Jevnica deluje na območju KS Jevnica in pokriva štiri zaselke: Jevnica, Kresniške Poljane, Golišče in Zgornja Jevnica. Prvi začetki gasilstva v Jevnici segajo že pred
leto 1980. Območje Jevnice je bilo do takrat uvrščeno pod pristojnost PGD Kresnice, kamor so
bili včlanjeni jevniški krajani. Ker je bila zainteresiranost za gasilstvo v KS Jevnica čedalje večja,
so 22.novembra 1980 ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Jevnica. Ker na začetku niso imeli
dovolj opreme, so si jo sposodili pri kresniških gasilcih in v letu 1983 pričeli z gradnjo gasilskega
doma. V današnjih časih je pomembna naloga, da redno dovažajo vodo uporabnikom vodovoda
Golišče in jo tako s svojimi vozili prepeljejo tudi do 2000 m3 vode na leto. Pomembno je, da sta
člana Jože in Eva Kovič že leta 1982 pričela z gasilskim krožkom v bližnji podružnični OŠ. Sadovi
njunega dela se kažejo danes v sodobno opremljenem in usposobljenim društvu, ki zgledno izvaja
gasilsko službo na svojem območju.

3. DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE LILA- ob 20 letnici delovanja za izjemen
prispevek pri razvoju in promociji likovne umetnosti

Litijski likovni atelje LILA deluje od leta 2020, samostojno društvo je od leta 2007. V
začetku je delovalo le na področju likovne umetnosti za odrasle. Odkar je samostojno, je zastopana tudi fotografija, video, likovna ter literarna dejavnost za mlade od 4 leta naprej. Slikovito so
te skupine poimenovali: MALA LILA, CICI LILA in LILA PIŠE.
Društvo je, poleg rednih razstav, izvedlo številne obsežne projekte, izpostavimo le zadnjega, ko
so v občinski avli postavili mozaik LITIJSKI BRODNIK v velikosti 2mx3m. Društvo LILA je prepoznavno in med najboljšimi v slovenskem prostoru zato ne čudi, da so prejeli kar 55 certifikatov
kakovosti in 9 zlatih, 3 srebrne in 2 bronasti palete. Društvo daje velik poudarek izobraževanju
mladih in odraslih članov in tako vidno pripomore k razvoju in ohranjanju kulture v obeh občinah
ter tudi širše, predvsem pa bogati življenje s pestro paleto kulturnih prireditev.

4. OSNOVNA ŠOLA GRADEC - PODRUŽNICA HOTIČ ob 160 letnici šolstva v Hotiču

Podružnična osnovna šola Hotič je bila zgrajena leta 1898, čeprav se je šolstvo v kraju začelo že
mnogo prej, davnega leta 1860. Tega leta je bilo sezidano novo župnišče, staro župnišče pa so
namenili za potrebe šole, da otrokom ne bi bilo potrebno hoditi v šolo na Vače. Ko je na velikonočno
nedeljo leta 1895 potres porušil staro župnišče, v katerem je gostovala šola, se je pouk začasno
preselil v najeto sobo v zasebni hiši Bricovih v Zg. Hotiču. Vendar pa krajevni šolski svet ni miroval
in leta 1897, komaj dve leti po usodnem potresu, je bil že položen temeljni kamen za novo šolsko
poslopje. Leto dni kasneje se je v novozgrajeni stavbi že pričel pouk. V času druge svetovne vojne je
bila šola kar dvakrat požgana in po vojni obnovljena. V povprečju obiskuje šolo med 30 in 43 otrok
od 1-5 razreda. Učenci in zaposleni močno pogrešajo prostore za knjižnico, za dodatno strokovno
pomoč, pa skupni prostor za jutranje in popoldansko varstvo, predvsem pa telovadnico, ki bi bila
namenjena tudi krajanom pri rekreativni dejavnosti. Zelo pomenljive so besede učenke Lučke Rotar,
ki je v svoji raziskovalni nalogi zapisala: »Šola v Hotiču je ne glede na svojo starost ustanova , ki je
skupaj z učitelji, učenci in lokalno skupnostjo izjemnega pomena za razvoj in napredek. Izšolala je
številne generacije učencev, ki danes zavzemajo pomembne položaje v družbi. Ne glede na majhnost
šole, pa je njena prednost ravno v majhnosti, dinamičnosti, povezanosti in predanosti učiteljev in
učencev. Hotiška šola je v svoji stari obleki in bo v svoji novi obleki stičišče znanja, razvoja in napredka.«
Z veseljem lahko povemo, da so vse podrobnosti glede izgradnje novega izobraževalnega središča
v Hotiču dogovorjene in usklajene in se lahko pripravi dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Sodelovanje s predstavniki šole v Hotiču je bilo vsa ta leta zgledno in upamo, da bo tako
tudi v prihodnje, ko nas vse skupaj čaka velik izziv izgradnje novega izobraževalnega centra v Hotiču.

7. KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA – ob 140 letnici širjenja in
ohranjanja instrumentalne glasbe

Pihalni orkester Litija je pričel delovati leta 1880, tedaj še v okviru Rudnika Sitarjevec, leta 1889
pa je prešel pod okrilje gasilcev. Med prvimi vodji je bil kapelnik Peter Jereb. Pihalni orkester
predstavlja enega od stebrov litijske kulture, saj gre za eno najstarejših instrumentalnih zasedb
na našem območju in za najstarejšo v občini. Čas delovanja društva je bil pogosto turbulenten, a
glasu njegovih trobil, tolkal in pihal nista mogli utišati niti obe vojni. Nekaj let je godba delovala
pod pokroviteljstvom Predilnice Litija kot njihov sindikalni orkester. Pihalni orkester Litija občane
razveseljuje z mnogimi prireditvami in dogodki, med katerimi sta najbolj znana novoletni koncert
in prvomajska budnica. Na našem območju, pa tudi sicer, skorajda ni pomembnega dogodka, ki
ga ne bi zaznamovala prisotnost godbe. Kljub razglašeni epidemiji, so nas prvi dan v letošnjem
maju razveselili z udarno in poskočno prvomajsko budnico na čisto nov, inovativen način. Pred
leti so si ponovno uredili prostore v stavbi stare sodnije za kar so hvaležni občini Litija za pomoč.
Prav tako so veseli pozitivnega in ustvarjalnega sodelovanja z Glasbeno šolo Litija-Šmartno,
saj se zavedajo, da so mladi glasbeniki v prihodnosti lahko potencialni člani Pihalnega orkestra
Litija.

PREJEMNIKI JEREBOVIH PRIZNANJ OBČINE LITIJA V LETU 2020
Zlato Jerebovo priznanje
Pavel Smolej; predlagatelj: Društvo Litijski likovni atelje Lila
Že 30 let deluje na področju likovne dejavnosti. Ustvarjal je v različnih tehnikah in dosegel mnoge
odmevne uspehe na državnem nivoju. Vodil je številne prireditve, tečaje in izobraževanja. Imel je
16 samostojnih razstav, sodeloval pa še na mnogih drugih. S svojim strokovnim delom in poučevanjem je močno prispeval k razvoju likovne dejavnosti v občini Litija.

Srebrni Jerebovi priznanji
Danijela Kunc; predlagatelj: Društvo Litijski likovni atelje Lila
Že 20 let deluje na področju likovne dejavnosti in fotografije, ne le kot ustvarjalka, ampak tudi
mentorica. Pomagala je pri ustanavljanju mlajših sekcij v društvu Lila, ki ju tudi vodi. Dosegla je
številne odmevne uspehe na državnem nivoju.
Marija Bregar Hostnik; predlagatelj: Društvo Litijski likovni atelje Lila
Že 20 let deluje na področju likovne dejavnosti, od samega začetka je članica društva Lila, kjer je
bila mentorica mlajših članov in sodelovala pri mnogih razstavah in projektih društva. Dosegla je
številne odmevne uspehe na državnem nivoju.

CENE STORITVE POMOČI NA DOMU ZA UPORABNIKE

Na območju Občine Litija javno službo pomoč družini na domu izvaja javni socialno varstveni
zavod Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.
Zaradi povišanja stroškov dela je izvajalec storitve Dom Tisje predlagal zvišanje cene storitve. In sicer se ekonomska cena storitve pomoči na domu zviša na naslednji način:
- iz 19,41 EUR/h na 22,22 EUR/h na delovni dan,
- iz 26,14 EUR/h na 30,08 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
- iz 27,82 EUR/h na 32,05 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
Občinski svet Občine Litija je na svoji 10. redni seji dne 8.6.2020 sprejel sklep, da se zviša
subvencija občine iz 75% na 78,5%, kar pomeni, da se končne cene za uporabnika minimalno
zvišujejo in sicer:
- iz 4,20 EUR/h na 4,22 EUR/h na delovni dan,
- iz 5,88 EUR/h na 5,91 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
- iz 6,30 EUR/h na 6,33 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

SUBVENCIJA OBČINE K CENI STORITVE

Da bi se čim manjši del dodatnih stroškov prelil na uporabnike je Občinski svet Občine Litija
sprejel sklep, da se zviša subvencioniranje občine iz 75% na 78,5% in tako se končne cene
za uporabnika minimalno zvišujejo.
Subvencija občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona o dedovanju, zato uporabnike
seznanjamo, da jo izkoristijo. V kolikor pa uporabniki, ki sami nimajo dovolj sredstev ali pa
zavezancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem z izdajo odločbe o oprostitvi plačila
odloča pristojni Center za socialno delo. V tem primeru pa je ta del, ki je predmet odločbe o
oprostitvi plačila, vračljiv po 128. členu Zakona o dedovanju.

JAVNI VODOVOD GABROVKA – TIHABOJ DOGRAJEN

V začetku meseca junija je Občina Litija pridobila uporabno dovoljenje za vodovod Gabrovka – Tihaboj. V naslednjih mesecih bo izveden prenos infrastrukturnih objektov in
naprav v upravljanje javnemu podjetju KSP Litija ter priklop novogradnje na obstoječ
sekundarni vodovod. V okviru investicije se je položilo 2242 m vodovodnih cevi in uredil
vodohran Rigelj. Vrednost investicije je cca 520.000 in je potekala od konca leta 2017,
izvajalec JP KSP Litija.

5. K
 LEMEN LIPOVŠEK – za zavzeto in odgovorno delo vodje krizne ekipe
protokola za omejitev koronavirusa

Klemen Lipovšek je dr. medicine, specialist družinske medicine ter vodja nujne medicinske pomoči
v zdravstvenem domu Litija. V času epidemije Covid-19 je postal tudi vodja krizne ekipe protokola
za omejitev korona virusa v ZD Litija. Kot član štaba Civilne zaščite Občine Litija je s svojim strokovnim znanjem svetoval vsem organom in organizacijam v občini Litija kako izvajati ukrepe, za preprečevanje širjenja epidemije med občankami in občani. Že v mesecu februarju je pričel opozarjati na
ukrepe, ki so potrebni za nemoteno izvajanje procesov dela, predvsem pa v lastnem zdravstvenem
domu poskrbel za takšno organizacijo dela, ki je pri soočenju s povsem novimi razmerami, omogočila uspešen zaključek, brez obolelih med zdravstvenim osebjem. Zaradi takšne organizacije, zadostnosti osebne varovalne opreme in osebja ter velike proaktivnosti pri nabavi zaščitnih sredstev, so
ves čas epidemije lahko omogočali kakovostno oskrbo občank in občanov. To so prepoznali tudi na
Ministrstvu za zdravje, zato so ZD Litija umestili pod koordinacijo vstopnega mesta Zdravstvenega
doma Ljubljana in jim na ta način pustili popolno avtonomijo pri obravnavi pacientov s sumom na
Covid-19. Župan Franci Rokavec se želi tudi na način zahvaliti Klemnu Lipovšku kot vodji, kakor
celotni ekipi, za zavzeto, odgovorno in strokovno delo v času epidemije.

Vodohran Rigelj pred obnovo v decembru 2017

6. ROK RAPPL – ob 20 letnici umetniškega ustvarjanja na področju operne glasbe
Rok Rappl s psevdonimom Rocc je operni režiser, scenograf, dramaturg, operni menedžer in
pedagog. Po končani OŠ Gradec in po maturi na bežigrajski gimnaziji je študiral operno režijo
na Češkem in tudi podiplomski študij scenografije je opravljal v tujini. V svoji mladi umetniški
karieri je zasedel vodilne funkcije v opernem svetu Češke in Slovenije. V letih 2013 -2019 je bil
umetniški vodja SNG Opera in balet Ljubljana. V lanskem decembru je praznoval svojih 40 let
in kar 20 let pestre umetniške dejavnosti, od svoje prve operne režije leta 1999 na Češkem. Kot
režiser in scenski oblikovalec je uprizoril okrog 50 opernih predstav po številnih mestih Evrope.
Trenutno opravlja delo docenta za operno igro na ljubljanski Akademiji za glasbo, prav tako je
član strokovnih žirij na mednarodnih pevskih tekmovanjih.
Kljub svoji bogati mednarodni umetniški karieri ostaja zvest občini Litija in, ker s svojim umetniškim in pedagoškim delom uspešno pripomore k promociji in ugledu naše občine Litija, mu župan
Franci Rokavec podeljuje Priznanje župana za leto 2020.

in v maju 2020
Istočasno se je asfaltirala dostopna javna pot Gabrovka -Orešje v dolžini 300 m.
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INTERVENTNI PROTI KORONA UKREPI
ZA OKREVANJE PO EPIDEMIJI
V imenu litijskih in šmarskih obrtnikov, smo organizirali sestanek z občinskim vodstvom občine
Litija in občine Šmartno. Namen sestanka je bil, da nam prisluhnejo in pomagajo reševati lokalno
gospodarstvo, za katerega se upravičeno bojimo, da bo po koroni krizi utrpelo škodo. Naše mnenje je, da je potrebno sedaj stisniti zobe in s skupnimi močmi ustvariti dobre pogoje za rast in nadaljevanje dela podjetij v našem lokalnem območju ter postaviti skupne smernice za sodelovanje.
Na sestanku dne 14.5.2020 smo bili prisotni:
Župan Litije g. Franci Rokavec in podžupanja ga. Lovše Lijana, župan Šmartnega g. Rajko Meserko in predstavnika gospodarstva: g. Bojan Železnik in Lokar Simon.
Obe občini sta pripravljeni pomagati gospodarstvu in sta pokazali veliko naklonjenost reševanju
težav, s skupnimi močmi iščemo rešitve za boljše delovanja gospodarstva.
Ena od predvidenih ukrepov je predstavitev oziroma reklamiranje lokalnih obrtnikov v občinskih
medijih Martinov Glas in litijski Občan. Vsak obrtnik ali podjetnik bo lahko objavil svojo predstavitev v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Litija. Strošek objav bodo krile
občine za kar se jim že vnaprej zahvaljujemo.
Prijave podjetnikov sprejema ga.Rosana Škulj, preko elektronskega naslova rosana.skulj@ozs.si.
Druge dolgoročne oblike sodelovanja med občinami in gospodarstvom so še v usklajevanju, za
katere upamo, da se bodo ugodno rešile, pozitivno vplivale ter da bodo rezultati kmalu vidni.
Lep pozdrav.
Predsednik OOZ Litija
Simon Lokar

KOMAR
KOVINOPASARSTVO

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«

Roman Matoz s.p.

Spodnji Log 59, 1282 Sava

Že od nekdaj me je privlačila misel na samostojno pot, na kateri bi izdeloval nekaj, kar
bi pustilo nekakšen pečat v življenju. Ideja o izdelavi ograj je nastala čisto spontano,
med analizo, ko sem raziskoval katerega profila v moji
stroki ni v tem okrožju.
Pri nas izdelujemo notranje, stopniščne in zunanje
balkonske ograje, ter notranja stopnišča višjega kakovostnega razreda, kjer se obračamo po modnih smernicah in potrebah trga. Pri izdelavi ograj in stopnišč
skušamo biti čim bolj
inovativni,
drugačni
in obenem preprosti.
Strankam poizkušamo
svetovati in ugoditi njihovim željam v naših
zmožnostih. Če pa stranki ne zmoremo ugoditi, ji pa
poizkusimo vsaj svetovati, kam se lahko obrne.
Naše delo ima kot vsako drugo, tudi prednosti in slabosti. Kot prednost lahko izpostavim nenehne izzive,
ki jih v gradbeništvu in
strojništvu nikoli ne primanjkuje in pa širokoglednost izdelave. Kot
slabost lahko navedem
edino vsakodnevne pritiske strank, ki jim ne moremo
vedno in v vsem ustreči. Se pa vedno za vsako stranko
posebej maximalno potrudimo in ji poizkušamo ugoditi
v njenih željah in po naših močeh.
Pri našem delu kot pri vsakem drugem, pride do trenutka krize, ko se človek vpraša, zakaj hudiča mi je tega
treba bilo in v takšnem trenutku bi človek najraje zaprl
in šel nekam v službo.
Pa vendar ob takšnih trenutkih pomisliš za nazaj, kaj vse si ustvaril v teh letih in koliko
truda si v to vse vložil, mimogrede ta slaba misel, kot
bi mignil, izgine iz glave. In potem, ko ti uspe narediti še kakšen izredno zahteven projekt, za katerega
je potrebno zelo visok nivo znanja in pa dobra mera
izkušenj, na katerega je človek še prav posebno ponosen, vsaka slaba misel izgine kot milni mehurček
v zraku.
Ob vseh izzivih in podvigih z izdelavami in montažami,
pa je seveda potreben tudi fizičen in pa še bolj psihičen počitek, ki pa ga sproščam in nabiram novih moči
s prijatelji ali pač sam na kolesu, kjer se tudi kdaj pa
kdaj rojevajo nove rešitve in ideje za naprej.
Roman Matoz

ZAKLJUČEK ŠTUDIJSKEGA LETA 2019/2020
Z RAZSTAVO KERAMIČNIH IZDELKOV NA
PROSTEM, z naslovom ZATE

Neprijazni virus nas je osamil in nam onemogočil druženja, prijateljevanja,
lepe skupne trenutke, vendar smo člani, še posebno članice Študijskega krožka Keramika,
mislile na vas.
Junija, ko je že bil razglašen konec
epidemije, smo v nekaj zamahih, ne
naenkrat, postavili razstavo na prostem ZATE.
V parkih, na klopcah, pri »štirni«, v
starem mestnem jedru – na polici Turizma Litija, na mostu in povsod, kjer
je bilo mogoče, postavili na ogled
naše keramične izdelke. Poimenovali
smo jih »izdelki to go«, za seboj.
Razstavljali smo prvi teden v juniju,
cel teden, in pobrane izdelke tudi
dopolnjevali. Tako so se med ponudbo našle verižice s keramičnimi obeski, copatki, na mostu pa so se gugali obeski, ki
lahko krasijo novoletno jelko. Ogledati si je bilo možno več
kot 100 izdelkov.
Pripravili smo jih ZATE, da si ga, če ti je bil všeč, posvojil in
ga odnesel domov. Za nasmeh, za pozornost, za lep dan.

Članice ŠK Keramika

V mesecu maju smo v Državnem zboru glavno skrb namenili
interventnim ukrepom, ki jih pripravlja Vlada Republike Slovenije za pomoč ljudem in gospodarstvu ter tudi zakonom, ki se
navezujejo na interventne ukrepe

SKRAJŠANI DELOVNI ČAS – POROŠTVO DRŽAVE ZA EU POMOČ
Obravnavali in potrdili smo predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjšanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 v višini 100 milijard za celotno EU. Za Slovenijo je namenjenih od pol do milijarde evrov. Namen je preprečiti nepopravljive posledice za delovanje države
na način financiranja ukrepa skrajševanja delovnega časa za podporo prihodkov delavcev in pomoč
podjetjem, da obdržijo zaposlene. Delodajalec bo lahko delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za polni delovni čas, v primeru začasne nemožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, začasno
odredil delo s skrajšanim delovnim časom, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas (od 20 do 35 ur na teden), v preostalem deležu do polnega delovnega časa pa delavca
hkrati delno napotil na začasno čakanje na delo. Subvencioniranje s strani države bo odvisno od obsega
skrajšanja delovnega časa, to bo od 112 do 448 evrov. Ukrep bo veljal predvidoma do konca leta.
NADOMESTILO PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU
Ta že uveljavljeni ukrep, ki je preprečil okrog 260.000 izgubljenih delovnih mest bo za vse panoge podaljšan za enkrat do konca meseca junija. Prvič v zgodovini Slovenije so samozaposleni dobili pomoč
mesečnega temeljnega dohodka v višini 700 evrov. Prvotno je bil ukrep sofinanciranja skrajšanega delovnega časa predviden za pomoč turizmu in gostinstvu, poslanci smo ga z našim amandmajem razširili
na vse dejavnosti, še posebej zaradi velike krize v avtomobilski, gradbeni, prevozniški in drugih panogah.
Ukrep bo mogoče kombinirati z ukrepom skrajšanega delovnega časa, kar smo spremenili poslanci z
amandmajem in je bilo usklajeno s sindikati in zbornicami.
TURISTIČNI BONI – VAVČARJI ZA REŠEVANJE DOMAČEGA TURIZMA
Za izboljšanje gospodarskega položaja turizma in gostinstva smo poslanci potrdili namero vlade za pomoč turizmu v obliki bonov za vse prebivalce Slovenije. Polnoletni prejmejo po 200 evrov, mlajši po 50
evrov. Bon bo mogoče unovčiti do konca leta 2020 za koriščenje hotelov, počitniških domov, kmečkih
turizmov, avtokampov itd. Ob tem je cilj tudi spodbuditi domačo potrošnjo z multiplikativnim učinkom
potrošnje za druge storitve, ki jih bodo koristili gostje ob koriščenju bonov.
NEPOVRATNA SREDSTVA IN DRŽAVNE POMOČI PODJETJEM
Na podlagi programa finančnih spodbud bodo pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev deležna
pred vsem mikro, mala in srednja podjetja ter tudi velika, ki se soočajo z negativnimi posledicami epidemije. Finančne spodbude se bodo dodeljevale na podlagi vlog na javnih razpisih, pozivih ali postopkih z
neposredno pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Dodelijo se v obliki odstotka financiranja projekta, pavšala ali drugih poenostavljenih oblik stroškov.
POMOČ KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU
Znižanje zakupnin za kmetijska zemljišča v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Sloveniji
v letu 2020 za 20 odstotkov, možen bo tudi brezplačen zakup zaraščenih kmetijskih zemljišč za dobo
desetih let. Ukrep je tudi odpis plačila komunalnega prispevka za postavitev rastlinjakov in podaljšanje
sezonskih dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu za največ 150 dni.
ŠE NAKAJ OSTALIH DRUGIH POMEMBNIH UKREPOV
Dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj za hitrejše plasiranje v gospodarstvo, ki bo
posledično hitreje prišlo do novih naročil. Predlagana rešitev tudi omogoča občinam in njihovim ožjim
delom, če so te samostojno odgovorne oziroma če samostojno prevzemajo pravice in obveznosti, da
samostojno izvajajo naročila za svoje potrebe. Zagotovitev finančnih sredstev SID banki za namen financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, pomoč izvajalcem javnih prevozov, ukrepi
s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, zvišanje subvencije plače za invalide, dvig dovoljenega
zadolževanja občin, pred vsem zaradi lažje možnosti izvajanja projektov z lastno udeležbo pri prijavi na
evropska in državna sredstva. Posebej bodo nagrajeni tudi pripadniki civilne zaščite in mnogi drugi ukrepi, ki so zgolj v korist ljudi in gospodarstva, ne bank in različnih lobijev, kot je bila pogosta praksa doslej.
ODPRAVA OVIR ZA POMEMBNE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE
Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja s pospešitvijo investiranja države, občin in zasebnih podjetij ob koncu epidemije in
preprečiti hujšo gospodarsko škodo na način, da se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in ohranjajo
delovna mesta na področju gradbeništva, prometa, dobaviteljskih verig in širšega storitvenega sektorja.
Gre za investicije v vrednosti 500 milijonov letno, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju
epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako
v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, itd.
Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega cikla države, koordinirana in pospešena
izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov
zoper upravne akte povezane z izvedbo pomembnih investicij. Ocenjuje se, da bi se investicijski cikel
lahko močno okrepil in s tem zmanjšal oziroma omilil, če bi omogočili hitrejše pridobivanje ustreznih
aktov, ki bi omogočali gradnjo oziroma posamezne investicije. Hiter in učinkovit postopek izdaje gradbenega dovoljenja oziroma končanja postopkov povezanih z umeščanjem v prostor se zagotavlja tudi z
določitvijo obravnavanja postopkov povezanih z izvedbo pomembnih investicij tudi v sodnih postopkih.
Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo biti podprti tudi s strani sodne veje oblasti.
ZAKON O OHRANJANJU NARAVE
Zakon o ohranjanju narave je bilo nujno potrebno prilagoditi evropski zakonodaji. Ob tem pa je bilo
potrebno najti soglasje okoljevarstva in ekonomskega interesa. To pomeni, da spoštujemo in podpiramo
delovanje okoljevarstvenih nevladnih organizacij ter hkrati tudi gospodarski razvoj in napredek z izvajanjem infrastrukturnih projektov. Spremembe zakona vključujejo ureditev delovanja in sodelovanja okoljevarstvenih organizacij v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj v skladu z Zakonom o nevladnih
organizacijah in pravico države, da postavlja pravila ob hkratnem zagotavljanju znatnih sredstev za delovanje teh organizacij. To področje se bo uredilo po vzoru nekaterih evropskih držav, ki imajo to področje
bolje urejeno in bodo tovrstna društva tako kot doslej še vedno obstajala in imela vse pravice kot doslej.
Novo bo le nekaj manjših sprememb za bolj resno in kompetentno delovanje ter pristop. Za pridobitev
statusa delovanja v javnem interesu bo potrebno vsaj 50 aktivnih članov s plačano članarino in udeležbo
na občnem zboru, kar imajo že od nekdaj urejeno skoraj da v vsakem društvu po vaseh. Naj poudarim,
da je v Sloveniji mnogo naravovarstvenih in okoljskih organizacij, ki zavzeto in strokovno delujejo s ciljem
ohranjanja narave, žal pa je med njimi tudi nekaj takih, ki so v različnih primerih iz drugačnih interesov
kot je varovanje narave oz. okolja, zgolj zavlačevali začetke pomembnih infrastrukturnih projektov. Nov
bo tudi pogoj o številu zaposlenih, v kolikor gre za statusno obliko zavoda, in sicer najmanj dva zaposlena
z najmanj 6. ravnjo strokovne izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave. V
kolikor bo NVO organizirana v obliki ustanove, bo morala imeti najmanj 10.000 evrov premoženja. Za
vse NVO, ki imajo z državo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja ali
upravljanja z naravnimi viri in zavarovanimi območji, prej omenjenih pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu ne bo potrebno izpolnjevati. Isto velja tudi za vse, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in
pomoči oz. javne službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa.
Mednje sodijo ribiške in lovske družine, čebelarska zveza in društva, jamarska, gorska in podvodna reševalna služba.. Zato so vsi umetno ustvarjeni strahovi o tako imenovani razprodaji narave in podobno,
ki so se ustvarjali v javnosti s strani posameznikov, ki zgolj sami predstavljajo in vodijo določene NVO,
popolnoma odveč in brez potrebe. Sam sem velik zagovornik ohranjanja narave in zdravega okolja od
malih nog in tako delujem tudi v praksi, kar ljudje sami opazijo in so bili nekateri začudeni ob kritiziranju
mene s strani sicer redkih posameznikov, zato delim mnenje večine, da spremembe ne posegajo v delovanje društev, ki bodo lahko delovala in aktivno sodelovala v postopkih kot doslej, vendar le s povečanim
poudarkom zastopanja čim širšega javnega interesa, ne zgolj tam, kjer bi bilo komu v interesu, kot npr.
ni bilo skoraj nikogar od teh najbolj glasnih blizu pri ogrožanju pitne vode pri gradnji kanalizacije čez
vodonosnike v Ljubljani in problematiki odlagališča Rakovnik. Večinsko je prepričanje, da je pomembno,
da so vloge pri postopkih jasno razmejene in, da je NVO-jem omogočena funkcija partnerja v oblikovanju
strokovnih odločitev. Ne nazadnje pa menim, da je še kako pomembno, da svojo vlogo v skladu s pravom
EU in Slovenije ter v duhu dobrega gospodarja in skrbnika okolja ter narave poleg NVO-jev, profesionalno opravijo tudi MOP, ARSO, zavod za varstvo narave, sodišča in drugi, ki so visoko usposobljeni za to
tematiko in zaveza k spoštovanju najvišjih okoljskih in naravovarstvenih standardih.
ZAHVALA, POVABILO K SODELOVANJU
Glede na to, da se je Slovenija z novo vlado zelo resno lotila zajezitve epidemije, da smo ljudje spoštovali
ukrepe, je Slovenija lahko prva v Evropi razglasila konec epidemije. Zato dovolite, da se vam spoštovani
iskreno zahvalim. Življenje se počasi, a previdno vrača v stare tirnice. Vlada in poslanci se bomo sedaj
po mnogih potrebnih kriznih interventnih ukrepih lotili zavez iz koalicijske pogodbe. Na prvem mestu so
izboljšanje zdravstva, demografski sklad, dolgotrajna oskrba in debirokratizacija, torej poenostavitev in
odprava administrativnih ovir. Intenzivno potekajo mnoge investicije in priprava podlag za nove. Vrstijo
se tudi različni razpisi in pozivi za kmete in gospodarstvo. Zato jih velja redno spremljati in izkoristiti.
Spremljajte moje delo še naprej. Na koncu velja povabilo k sodelovanju in v kolikor komunikacija po telefonu ne zadostuje, vljudno vabljeni na srečanje v poslanski pisarni na občini s predhodnim dogovorom.
Poslanec Boris Doblekar
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FESTIVAL SLOVO
POLETJU 2020
V Kulturnem cent
ru smo optimistični in verjamemo, da bodo do konca avgusta
odpravljene vse ovire, da bomo lahko festival
izpeljali, kot prejšnja leta. Zato si v svoj koledarček zabeležite in ste lepo vabljeni, da preživite dva kulturna večera v družbi odličnih slovenskih izvajalcev:
Četrtek, 27. avgust:
SLAVKO IVANČIČ z bandom ter Ženska in
moška vokalna skupina Lipa Litija
Petek, 28. avgust:
SKUPINA JAZZVA ter Pihalni orkester Litija
Ob 20. uri – na ploščadi pred Športno dvorano
v Litiji (v primeru slabega vremena v Športni
dvorani Litija)
Želimo vam lepo poletje in na snidenje na naših
dogodkih, saj se že zelo veselimo snidenja!

STE SI ŽE OGLEDALI RAZSTAVE V
LITIJSKEM MUZEJU? VROČI POLETNI
DNEVI SO PRAVI ČAS!
URNIK ODPRTOSTI:
Torek-petek: 8:00-12:00
Torek in četrtek: 17:0019:00
Sobota: 10:00-12:00
Obisk je brezplačen!
Vodeni plačljivi ogledi so možni po predhodnem naročilu po telefonu 070 430 202 ali na
mestnimuzej@zkms-litija.si

KULTURA / MLADI

POLETNA MUZEJSKA NOČ
V SOBOTO,
20. JUNIJA OD 18.00–24.00
Tudi letos bodo slovenski muzeji in galerije na
stežaj odprla svoja vrata. Povezali smo se z
Društvom Lila in Društvom Univerza za tretje
življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Za varnost obiskovalcev pa smo sprejeli določene
spremembe, saj se bodo vse delavnice odvijale na prostem.

POLETNE POČITNICE V MLADINSKEM CENTRU LITIJA 2020
ŠPORTNO POLETJE 2020

Kot vsako leto tudi letos v Mladinskem centru Litija pripravljamo poletne športne
aktivnosti za otroke in mlade.
Organizirane športne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti bodo potekale v prvih treh
tednih julija in zadnji teden avgusta. Urnik za avgust bo objavljen v julijski številki časopisa.
Ponedeljek 29.6.
09:00 – 10:00 Tenis
10:00 – 11:00 Tenis
11:00 – 12:00 Tenis
Ponedeljek 6.7.
dogaja
09:00 – 10:00 Poletju
v Gabrovki
dogaja
10:00 – 11:00 Poletju
v Gabrovki
dogaja
11:00 – 12:00 Poletju
v Gabrovki

18:00 Risanje muzejskih predmetov za otroke,
izvaja Društvo LILA
19:00 Voden ogled muzejskih razstav
20:00 Rokodelska delavnica, izvaja Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in
Šmartno
20:00 Slikanje žanrskih prizorov in muzejskih
predmetov za odrasle, izvaja Društvo Lila
21:00 Voden ogled muzejskih razstav
Voden ogled razstav je zaenkrat omejen na
5 oseb. O spremembah ukrepov vas bomo
obveščali sproti. Svetujemo, da spremljate
spletno stran http://muzejlitija.si/ in Facebook stran muzeja.
Vsi dogodki so brezplačni, vabljeni v našo družbo!

KNJIŽNICA LITIJA
karantene in v trenutnih obdobjih, ko skupaj
Knjižnica pred poletjem

Na pragu poletja spet lahko obiskujete knjižnice in si sami izbirate
gradivo. Poskrbeli smo za varnostne ukrepe,
tako da izposojene knjige sprejemamo ločeno,
jih temeljito očistimo in razkužimo, preden jih
znova vložimo v police. Trenutno še ni mogoče
uporabljati čitalnice in računalnikov, si izposojati igrač, z otroki pregledovati oz. se igrati s
knjigami ter se v knjižnici zadrževati dalj časa
(študij, branje). Pregledane knjige, ki si jih ne
boste izposodili, boste v knjižnici pustili na
označenih mestih, da jih bomo očistili. Zaradi
vaše varnosti prosimo, da v knjižnico vstopate
zdravi, z masko, si razkužujete roke in upoštevate varnostno razdaljo z uporabniki in zaposlenimi. V juliju in avgustu bosta knjižnici v
Litiji in Šmartnem odprti po poletnem urniku: ponedeljek in četrtek od 12. do 19. ure.
Torek, sreda in petek od 7. 30 do 14.30 ure.
Poleti je Knjižnica Šmartno ob sredah zaprta, to velja tudi za obe knjižnici ob sobotah.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost, ki ste ju pokazali v času

MLADINSKI CENTER LITIJA

iščemo najboljše možnosti za vrnitev v normalen način življenja, v katerem naj imajo knjige
in branje pomembno mesto. Knjižne novosti redno kupujemo, zato vas vabimo, da si poletne
dni zapolnite tudi z branjem. Andreja Štuhec

Kaj je prinesel/odnesel čas
karantene?

Knjižnica Litija je v času zaprtosti prenovila
zbirko knjig za bralno značko osnovnošolcev, izločali smo poškodovano in neaktualno gradivo,
čistili knjige in prostore, se
odpovedali prireditvam in
druženju ipd. Bralna značka za osnovnošolce se je
zaključila skladno s šolskim letom. V letošnjem
letu zaradi različnih okoliščin (organizacija, finance,
časovni zamiki) bralcem
nismo podarjali bralnih
majic, učenci za trud prejmejo priznanja. Pozornost
smo namenili preteklosti:
objavili smo tudi zgodbo Po
šmarskih stopinjah dr. Slavka
Gruma, ki nam predstavi veliko zanimivosti o dramatiku in
novelistu Grumu. V spletnem
biografskem leksikonu Obrazi srca Slovenije pa smo letos
objavili štiri nove zapise.
V knjižnicah pa mlade bralce, Poletavce in NajPoletavce že čakajo bralni seznami.
Letos sodeluje že 16 slovenskih knjižnic!
Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri zapisu furmanskih zgodb s področja Litije in Šmartnega. Če imate
spomine ali drugačne vire,
se nam oglasite prek telefona ali elektronske pošte:
knjiznica.litija@gmail.com in
dogovorili se bomo za sodelovanje; lahko pa jih zapišete
tudi sami. S skupnimi močmi
lahko ohranimo spomin na
zgodbe in osebe naše preteklosti. O obliki njihove predstavitve se bomo dogovorili v
jesensko/zimskem času.
Čeprav se življenje vrača v
ustaljene tirnice, pa letos
nismo pripravili Tačkovega
festivala – v sodelovanju z
ZKMŠ Litija, oz. enoto Kulturnega centra Litija smo s
pomočjo spleta (fb profili in
spletne strani) obujali spomine na minula festivalska
doživetja. Nace Simončič,
ki je z Radovednim Tačkom
ustvaril nepozaben lik, je bil
rojen 8.6.1918 v Litiji. Foto
spomenik, foto Sonja
Aleksandra Mavretič

PONED. 6.7.2020, ob 16.uri

Ponedeljek
13.7.
09:00 – 10:00 Tenis
10:00 – 11:00 Tenis
11:00 – 12:00 Tenis

Torek 30.6.
Športni torek
Športni torek
Športni torek
Torek 7.7.

Sreda 1.7.
Tenis
Tenis
Tenis

Četrtek 2.7.
Izlet – GUP
Izlet - GUP
Izlet - GUP

Sreda 8.7.

Četrtek 9.7.
– domačija
Športni torek Izlet – KONJ Izlet
Paternoster
- domačija
Športni torek Izlet – KONJ Izlet
Paternoster
- domačija
Športni torek Izlet - KONJ Izlet
Paternoster

Petek 3.7.
Tenis
Tenis
Tenis
Petek 10.7.
Obisk rudnika
Sitarjevec
Obisk rudnika
Sitarjevec
Obisk rudnika
Sitarjevec

Torek 14.7.

Sreda 15.7.

Četrtek 16.7.

Petek 17.7.

Športni torek
Športni torek
Športni torek

Tenis
Tenis
Tenis

Izlet na Sitarjevec
Izlet na Sitarjevec
Izlet na Sitarjevec

Tenis
Tenis
Tenis

TENIS na Tenis parku AS

Tenis za otroke letos omogočamo v tednu od
29.6. – 3.7. in v tednu od 13.7. – 17.7., kot pa
ste že vajeni od prejšnjih let bo mladinski delavec prisoten v ponedeljek, sredo in petek med
9.00 in 12.00, v tem času je možna tudi brezplačana uporaba igrišča.

Športni torek in izleti

Otroke mlajše od 15 let, ob torkih, med
9:00 in 12:00 vabimo na igrišče na Rozmanovem trgu. Pod budnim vodstvom animatorjev
in mladinskih delavcev se bodo pomerili v športnih igrah kot so: nogomet, košarka, odbojka,
različni poligoni …
Otroke bomo v letošnjem letu večkrat popeljali
na izlete po naši bližnji okolici. Organizirani so
za otroke mlajše od 15 let, seveda pa se nam
lahko pridružijo tudi starejši. Zbor za vse izlete
bo ob 9:00 pred Mladinskim centrom Litija.
-	
V četrtek, 2.7. se bomo podali na Gozdno
učno pot Svibno, in spoznali gozd na Graški
Dobravi.
-	
V sredo 8.7. bomo odšli do razgledne točke v vasi Konj.
-	
V četrtek, 9.7., se bomo odpravili na domačijo Paternoster (v vasi Tenetiše blizu
Litije). Ogledali si bomo domače živali in se
okrepčali s prigrizki.
-	
V petek, 10.7., bomo obiskali rudnik Sitarjevec. Ker je obisk v rudniku številčno omejen, se bo potrebno za ogled predhodno
najaviti. Obisk za otroke je brezplačen.
- V četrtek 16.7. se bomo podali še na pohod
na Sitarjevec.
V juliju bomo letos obiskali tudi Gabrovko.
Pripravljamo dan, ki smo ga poimenovali POLETJU dogaja v Gabrovki. V ponedeljek, 6.7.
bomo na igrišču pri OŠ Gabrovka pripravili
športno razvedrilne aktivnosti za vse osnovnošolce in srednješolce. Aktivnosti se bodo odvijale od 9.00 do 12.00, za animacijo in izvedbo
aktivnosti bodo poskrbeli mladinski delavci in
tuji ter lokalni prostovoljci.

Program za mlade, starejše od 15 let

TENIS - Brezplačno igranje tenisa za mlade na
Tenis parku AS bo letos omogočeno preko celega poletja. Kupončke za brezplačno uporabo
igrišča boste lahko prevzeli v MC Litija od PON
do PET od 12.00 do 20.00. Razlika od prejšnjih
let je, da boste ob prevzemu kupona morali
poklicali na Tenis park AS (01 898-08-00) in
se dogovoriti za termin. En kupon velja za eno
igrišče (dva igralca) za eno uro igre.
Vabimo vas, da se nam pridružite pri POLETNI
TENIS MC LIGI, ki jo bo mogoče igrati v obdobju med 13.7. in 28.8. na Tenis parku AS. Kdo
se lahko prijavi v poletno tenis MC ligo? V
poletno tenis MC ligo se boste lahko prijavili
vsi, ki ste starejši od 15 let. Organizirano bo
ligaško tekmovanje, kjer boste moški in ženske
igrali v isti ligi. Pravico nastopa imate vsi, ki
pravočasno oddate prijavnico. Prijavnico lahko dobite v Mladinskem centru Litija ali na
spletni strani www.mclitija.si in jo izpolnjeno
oddate do 8.7. 2020 v Mladinski center Litija.
Odbojki na mivki se starejši od 15 let lahko
pridružite športnemu društvu Zgornji Log.
Igri odbojke se lahko pridružite vsak četrtek
ob 17.00, na igrišču ŠD Zgornji Log. Prispevek
udeleženca je 2€ na obisk.

POLETJE POD KOSTANJI
v parku na Stavbah

Z našimi ESE prostovoljci iz tujine se boste lahko družili od torka do petka, med 12:00 in
14:00, v parku na Stavbah, pod kostanji. Za
vas so pripravili različne vsebine za kakovostno
in prijetno preživljanje počitniških dni. Zaradi

narave aktivnosti je program primeren za otroke od 7. leta starosti naprej.
Tako se bodo v julijskem delu programa, od
29. 6. do 17. 7. lahko preizkusili v izvajanju čarovniških trikov, izdelovanju naravnih krem, v
risanju in kuhanju. Prostovoljci jih bodo poučili
o značilnostih francoske, španske in nemške
kuhinje. Za bolj lenobno preživljanje vročine pa
bodo skupaj odigrali kakšno od številnih namiznih iger. V avgustovskem delu programa, od
24. 8 do 28. 8. pa bodo vročino preganjali z
vodnimi baloni in se igrali namizne igre.

Delavnice posebnih efektov v
montaži filmov/videov

Prvo julijsko sredo bo ESE prostovoljec Yegor
otvoril rahlo filmsko obarvano poletje, s prvo od
devetih delavnic posebnih efektov, ki se uporabljajo pri montaži filmov ali videov. Vsaka bo
imela določeno temo; režiserja in njegovo delo.
Tako bo začel z George-om Melies-om in mehaničnimi efekti, končal pa z brati Fleischman
in digitalnimi efekti. Delavnice bodo potekale
ob ponedeljkih in sredah, z začetkom 1. 7. in
koncem 29. 7., med 17:00 in 19:00. Za bolj
podroben opis posameznih sklopov nas klikni
na mclitija.si. V primeru zaostrovanja ukrepov
proti širjenju novega koronavirusa bodo delavnice izvedene preko video konference.

Karma – snemanje filma v avgustu
in avdicija!

Zadnji mesec poletja bo pri nas ostal v znamenju filma. Tudi tokrat bo Yegor glavni akter saj
bo cel avgust posvetil snemanju svojega prvenca z naslovom ‚Karma‘. Zgodba je aktualna saj
se dotakne ljubezenskih težav naših protagonistov v njihovih dvajsetih, jezik je angleščina.
Dramski trikotnik se bo prelevil v ljubezenskega. Kako si bo glavni junak Owen zapletel življenje s prenagljenimi odločitvami? Kdo v trikotniku je odveč in kaj se z njim/-o zgodi? Namig:
zgodbi so dodani elementi kriminalke!
Kot že omenjeno bomo razpisali avdicijo za
igralce in ostale člane ekipe – ‚pomagače‘.
Če ti bolj leži umetniško izražanje se prijavi na
avdicijo za igralca/-ko, ki bo potekala 26. 6
ob 17:00 in 27. 6. ob 10:00 v prostorih MC.
Če se vidiš bolj v vlogi ‚pomagača/-ke‘, se prav
tako oglasi na omenjene dneve. Potrebovali
bomo fotografe, asistente, snemalce, lahko pa
prideš samo malo ‚pofirbcat‘. Za več informacij
in prijavo piši na castalye@gmail.com ali masa.
sorsak@mclitija.si. Za vse sodelujoče je zaželjeno znanje angleščine, saj bo to delovni jezik,
prav tako jezik v filmu. Snemanje bo potekalo
prvi teden avgusta, od 3. – 7. 8. 2020. Premiera filma bo 28. 8. 2020, s kratkim spremljevalnim programom.

Delavnice osnov programiranja

Tudi letos organiziramo sklop petih delavnic o
osnovah programiranja. Na sporedu bodo 21.,
23., 28., 30. in 31. 7., z začetkom ob 17:00.
Tokrat jih bo vodil Moritz, ki bo predstavil malo
teorije o programskih jezikih, razlike med njimi,
kje so uporabljeni (C#, Java, HTML, PHP), nato
pa jih boste preizkusili tudi v praksi. Za udeležbo ne potrebuješ predznanja, le dobro voljo in
motivacijo. Primerne so za otroke, stare od
14. let naprej. Potekale bodo v prostorih MC,
ob upoštevanju priporočil NIJZ. Na delavnico se
je potrebno prijaviti na masa.sorsak@mclitija.si
Za konec naj te še povabim, da nas spremljaš
na družbenih omrežjih (FB, IG, YouTube), kjer
tedensko objavljamo slastne recepte izpod kuhalnic ESC prostovoljcev, kolumne z zabavnimi
dejstvi o hrani, zabavne videe, (športne) kvize
in ostalo aktualno ponudbo za poučno kratkočasenje.
Zapisali: Ekipa MC Litija
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

UČENCI OSNOVNE ŠOLE LITIJA PREJELI
KAR 3 RAZLIČNE NAGRADE NA DRŽAVNEM
NIVOJU NATEČAJA EVROPA V ŠOLI

Svečano objavljamo, da so učenci Osnovne šole Litija na natečaju Evropa v šoli na
državnem nivoju prejeli kar 3 različne nagrade. Na literarnem natečaju je prvo mesto osvojila
devetošolka Andrijana Nograšek za spis Propad civilizacije je na pragu. Njeno globoko in zanimivo razmišljanje si lahko preberete na povezavi https://issuu.com/zpms/docs/ev__nagrajenci_2019-2020. Andrijanina mentorica je bila Jana Štojs.
Na internetnem delu natečaja pa sta obe ekipi Osnovne šole Litija, ki sta oblikovali načrt in postavili strani v WordPressu, prejeli nagrado komisije. Le-ta je v kategoriji osnovnih šol izbrala tri
izdelke, ki so po njihovem mnenju enakovredni in zato niso določali prvega, drugega in tretjega
mesta, med njimi sta dva prispevka učencev Osnovne šole Litija.
Tako so spletno stran na temo letošnjega natečaja Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne
damo, oblikovala dekleta Pia Vodenik, Saša Štrus, Hana Simončič iz 7. razreda in Andrijana Nograšek, Tesa Setničar in Mia Vozelj iz 9. razreda. Izdelek skupine Ekologerk si lahko pogledate
na http://os0719.evropavsoli.si/. Njihova mentorica je bila Nevenka Mandelj.
Ekipo fantov so sestavljali sedmošolci Alex Vozel, Aljaž Požun, Lan Alibeg Šešok in Danil Gainullov
ter Aljaž Mesič iz devetega razreda. Njihov izdelek pod naslovom Rešimo planet skupaj pa je na
voljo na http://os0819.evropavsoli.si/. Z nasveti jim je pomagala Jana Štojs.
Čestitke vsem nagrajencem.

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR NA VALETI
PRESENETIL DEVETOŠOLCE OSNOVNE ŠOLE LITIJA

Letošnja valeta je bila za devetošolce OŠ Litija prav posebna. Potekala je v ponedeljek 15. 6.
2020. Po prejetih pohvalah in priznanjih je učence nagovoril predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor. V svojem govoru je izpostavil: »Vsak od vas je nekaj posebnega. Vsak od vas ima

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Najboljši
videoposnetek na
natečaju Matematika je
povsod okoli nas

Ob mednarodnem dnevu matematike, ki ga
praznujemo 14. marca, je Društvo matematikov, fizikov in astronomov objavilo natečaj
z naslovom Matematika je povsod okoli nas.
Učence so skušali spodbuditi k ustvarjanju plakatov, videoposnetkov, poezije ali drugih del,
ki na izviren način prikazujejo prisotnost matematike v vsakdanjem življenju.
Na POŠ Vače smo z učenkama Lili Tomc in
Ženjo Kovač pripravile štiri krajše scenarije. Z
njimi smo želele prikazati pomembnost poznavanja matematike in njenih zakonitosti tudi v
vsakdanjem življenju. Nekateri učenci 7. in 9.
razreda POŠ Vače so nastopali v štirih zgodbah, ki smo jih združili v videoposnetek.
Prva zgodba prikazuje učenca, ki v šoli ob
obravnavi kvadra ne posluša razlage učiteljice
in bi rad sošolcu za rojstni dan izdelal škatlo za
barvice v obliki kvadra. Na koncu je njegova
škatla zelo malo podobna kvadru. Druga zgodba opisuje dogodek v trgovini, kjer so popusti
na že znižane izdelke. Dekle je presenečeno,
ko si napačno izračuna končno ceno izdelka.
Tretja zgodba govori o fantu, ki bi rad za svoje dekle pripravil kolaček ljubezni, a žal ne
zna najbolje pretvarjati enot za maso. V četrti
zgodbi pa fantu zmanjka bencina, saj je napačno uporabil »križni račun«.
Komisija je videoposnetek izbrala za najboljšega na natečaju Matematika je povsod okoli
nas. Povezavo na ogled posnetka najdete tudi
na spletni strani šole.
Pri izdelavi videoposnetka je sodelovalo veliko
učencev: Lili Tomc, Ženja Kovač, Urban Indof,
Nik Mizori, Kim Jazbec, Aljaž Merela, Nejc Trdin, Aljaž Rokavec, Aljaž Juvan, Matic Berčan,
Mark Planinšek, Urban Urbanija, Sabina Osolnik in Sara Klinc. Mladim ustvarjalcem iskrene
čestitke!
Mentorica Astrid Žibert

Zgodovinski Maketomundus

vsaj en talent, zaradi česar je lahko absolutno kreativen zase in nenadomestljiv kot košček mozaika za družbo. Poiskati ga mora v sebi, biti vztrajen, le tako bo lahko spoštoval talente drugih.«
Pohvalil je učence, da so bili odgovorni v času epidemije. Nazadnje se je pridružil učencem in učiteljem, skupaj so zapeli pesem Zgodba o prijateljstvu. Bilo je ganljivo, valeta pa bo zagotovo ostala
v nepozabnem spominu vseh. Zaradi korona ukrepov so starši valeto spremljali preko spleta v živo.

Petra Pavlica
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V letošnjem šolskem letu so imeli učenci 8. in
9. razreda POŠ Vače na voljo interesno dejavnost z naslovom Zanimiva zgodovina. Poglabljali so se v teme, ki se jim zdijo pri zgodovini
sicer zelo zanimive, vendar jih v času pouka nimamo časa vzeti pod drobnogled. Eden od vse-

binskih delov interesne dejavnosti je bil izdelava maket z zgodovinskim ozadjem. Makete so
morali učenci tudi
skicirati ter opisati
postopek izdelave.
Nekateri učenci so
se med izdelavo
maket celo fotografirali in v veliko
zadovoljstvo mi je
bilo spremljati njihovo vnemo.
Prav vse makete so »dih jemajoče«. Vsi sodelujoči učenci so
presegli moja pričakovanja.
Katapult je izdelan v merilu 1:1
in je bil v šolo pripeljal kar po
cesti, saj je prevelik za prevoz v
avtomobilu. Veselili smo se, da
bomo lahko preizkusili delovanje katapulta in v praksi preverili vse fizikalne sile, ki delujejo
pri takšnem vzvodu. Na veliko
žalost je vmes posegla epidemija, vendar smo trdno odločeni, da
bomo preizkus opravili
v naslednjem šolskem
letu. Letalo iz časa
prve svetovne vojne
ima vgrajeno baterijo,
ki požene propeler. Titanik je izdelan z veliko
natančnostjo, z bazenom in rešilnimi čolni. Koliščarji bi bili veseli bivališča, kot ga je naredila
učenka 8. razreda,
saj je zelo prostorno
in bi odlično služilo
svojemu namenu.
Ob maketi Emone je
marsikomu postalo
jasno, da so nam Rimljani zapustili fantastično dediščino. Učenci,
ki so izdelovali kozolec,
so me navdihnili z natančnostjo, spretnostjo
in zavzetostjo ter idejo.
Prav vseh šest maket
predstavlja odlične primere dobre prakse in
zgodovino postavlja v
vlogo same gospe učiteljice, učiteljice preteklosti.
Mentorica Maja Žibert

OŠ GABROVKA - DOLE

Izobraževanje za digitalno državljanstvo

V času epidemije COVID-19 smo nekateri učenci OŠ Gabrovka - Dole v
okviru projekta Izobraževanje za digitalno državljanstvo, ki poteka v okviru Sveta Evrope in ga
podpira Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
sestavili digitalni vprašalnik o delu na daljavo.
Na anketo se je odzvalo 63 učencev in učenk
predmetne stopnje, kar je dober odziv, od tega
je bilo 55,6 % deklet in 44,4 % fantov. Najbolje
so se odzvali učenci 7. r., sledili so učenci 6. r.,
nato učenci 8. r., najmanj odgovorov pa je bilo
s strani 9. r. Iz odgovorov smo ugotovili, da so
učenci v veliki meri potrebovali zvezke, pisala,
računalnik in tiskalnik. Na vprašanje, kako se
pripravijo na delo na daljavo, se je večina odzvala z odgovorom v redu, nekateri posamezniki
pa so poročali, da so se pripravili odlično, slabo
ali zelo slabo. Učenci so kontakt z učitelji ocenili z v redu ter odlično. Velik delež učencev je
pri delu na daljavo občasno potreboval zunanjo

pomoč, tretjina učencev pa pomoči ni potrebovala. Večina vprašanih je s sošolci oz. sošolkami komunicirala preko socialnih omrežij, kot
so: Snapchat, Instagram, Zoom, Viber, mail in
Discord. Učenci so imeli največ problemov z
matematiko, angleščino in športom. Kar nekaj
učencev pa problemov ni imelo. Polovica učencev bi rada razlago snovi preko videokonferenc.
Učenci so pri vprašanju, česa so se pri delu na
daljavo naučili, izpostavili različno: samostojnosti, boljše zbranosti, uporabe tehnologije, sprotnega dela ali ničesar. Povprečno so učenci za
delo na daljavo porabili 4 ure in pol. Več kot
polovici učencev je ta način šolanja bolj všeč.
Šolanje na daljavo je bila vsekakor zanimiva
in nenavadna izkušnja. V situaciji, ko smo se
čez noč morali prilagoditi novim oblikam in načinom dela, smo se lahko marsičesa naučili.
Vseeno si želimo, da se to ne bi ponovilo.
Nino Cerovšek in Matija Borišek

Plesalci PŠD NLP plesali tudi doma

Tako kot vsi športniki, so se tudi litijski plesalci znašli pred izzivom, kako nadaljevati s tečaji in treningi v marcu, aprilu in maju. Velik del plesnih tečajev predstavlja tudi druženje, zato je bil pred trenerji in vaditelji litijskega plesnega društva
velik izziv. Med prvimi plesnimi društvi v Sloveniji so trenerji ponudili vadbo preko interneta in to
brezplačno! Vsak teden so pripravili drugačne vsebine, nekaj za vsakega, tako za najmlajše kot
tudi za najstarejše in tečajnike
družabnih plesov.
Naš vsakdan se zdaj počasi vrača v ustaljeni ritem. Tekmovalci
so z rednimi treningi začeli prvi in
se že pospešeno pripravljajo na
prihajajoča tekmovanja. Prvi pokalni turnir po prekinitvi sezone
bo (v prilagojeni obliki) že konec
junija, kjer bodo plesali vsi solisti
in pari. Kasneje smo nadaljevali
tudi z nekaj tečaji, saj smo vsi
pogrešali gibanje, glasbo in prijetno družbo. Kljub navodilom in
priporočilom stroke se na tečajih
zabavamo in sprostimo. Plesali bomo do konca šolskega leta.
Tudi v poletnih mesecih 2020 ne bomo samo plavali in se nastavljali sončnim žarkom, saj bo
naša ekipa poskrbela za različne plesne vsebine. Vabljeni na našo FB stran, kjer bomo objavljali
termine tečajev različnih plesnih zvrsti za vse starostne skupine. 
Tadej Premk

Otroški smeh je ponovno napolnil naš vrtec

V drugi polovici meseca maja so vrtci spet odprli
svoja vrata. Tako vzgojiteljice kot tudi otroci smo
komaj čakali, da se ponovno srečamo. Čeprav
smo se med karanteno »družili« preko spleta,
smo vseeno pogrešali pristne stike, objeme,
igre, nove pustolovščine …
Sprva smo si vzeli čas za objeme, dolge sprehode v naravi in še daljše pogovore. Kaj kmalu
pa smo se podali novim dogodivščinam naproti.
Mesec maj nam je ponudil nove priložnosti, novo
znanje, nove izkušnje. Nadaljevali smo tam, kjer
smo ostali, a hkrati začeli nekaj novega. Zvedavo
smo raziskovali okolico, imeli priložnost za poglobljene
dejavnosti
in več pristnih stikov. Vzeli
smo si čas drug za drugega in si prisluhnili.
Pa zdaj? Polni načrtov in zvedavih oči smo zakorakali v nov
mesec. Zagotovo nam bo tudi ta mesec ponudil veliko novih
dogodivščin, ki jih vsi že nestrpno pričakujemo.
Andreja Medved, vzgojiteljica

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

VRNITEV OTROK V VRTEC

Nekateri otroci iz vrtca Polhek Polšnik so že z 18. majem ponovno prestopili prag vrtca. Vsi polni vtisov, novosti in pričakovanj smo se podali v stare tirnice. V vrtcu smo se lotili priprave bezgovega
sirupa, ki so ga
na
pokušino
otroci odnesli
tudi domov. S
pomočjo povečevalnih stekel
smo raziskovali travniške in gozdne živali ter veliko
časa preživeli na prostem. Z otroki, ki so že željni poletja in poletnih dogodivščin, smo si preko simbolne igre
iz blazin pripravili tudi morje in plažo, krepili smo tudi
spretnosti z žogami. Komaj čakamo, da objamemo in
se ponovno družimo še z ostalimi otroki, ki jih pričakujemo z junijem. 
Patricija Medved
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MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA BOGATIJO ČLOVEKA

DOM TISJE

DUHOVNA OSKRBA V DOMU TISJE

Dom Tisje je življenjsko okolje, ki
starejšim nudi primerno oskrbo, možnost bivanja in kvalitetno preživljanje svojih let, ki jih zaradi starosti, bolezni ali onemoglosti ne morejo
več preživeti samostojno ali v oskrbi svojih sorodnikov. Ker so mnogi stanovalci v domu globoko verni ter zvesti kristjani in ker potrebujejo
duhovno tolažbo in moč, ki jo daje vera v času
bolezni, trpljenja, onemoglosti, si duhovniki prizadevajo skupaj z vodstvom domov poskrbeti
za primerno duhovno oskrbo v obliki rednih bogoslužij, obiskov, pogovorov in podeljevanjem
zakramentov.
Zagotavljanje duhovnih potreb je za mnoge
naše stanovalke in stanovalce zelo pomembno
in željeno. Poznamo več aktivnosti, s katerimi
jim lahko pomagamo ohranjati stik z individualno, pa tudi z občestveno duhovnostjo:
DUHOVNI SPOMIN: je pogovor o prejšnjih religioznih in duhovnih dogodkih. Tak pogovor, daje
skrbnikom, zaposlenim, ki se ukvarjajo s starejšimi, in starejšim ljudem možnost, da pregledajo duhovne potrebe in razvijejo prijateljstvo, se
bogatijo z znanjem in izkušnjo drug od drugega.
DUHOVNA ZGODOVINA: le-ta vsebuje spraševanje o pomembnosti vere in prepričanj v življenju
človeka. Osredotočen je na spraševanje o veri, o
pomembnosti vere v življenju stanovalca.
PREGLED ŽIVLJENJA-ŽIVLJENSKA ZGODBA: s
katero spoznavamo stanovalčev osebni smisel
življenja in koliko mu pomeni vera.
GLASBA PESEM: pozitivni učinki glasbe in petja
na dobro je izdala testno študijo, v kateri je ugotovila, da včlanitev v pevski zbor vpliva na zmanjšanje depresije in izboljša kakovost življenja pri
starejših ljudeh z demenco, ki živijo v domu za
starejše. Še posebej pa je pomembno skupno

prepevanje verskih pesmi, ki napolnijo dušo z
upanjem in tolažbo.
ČAŠČENJE, MOLITEV, RITUAL: skrb za povezanost starejših ljudi z njihovimi družinskimi rituali,
običaji in rutinami ohranja njihov spomin v dobri
kondiciji.
PRISOTNOST, BITI TAM: prisotnost neke druge
osebe lahko pripomore k duhovnemu potovanju
človeka. To je dobra podpora v težkih časih in
takrat, ko človek išče smisel življenja.
POSLUŠANJE: pozorno poslušanje je kot nekakšna duhovna vaja. Pozorno poslušanje človeka
ali skupnosti prinaša darilo časa in pozornosti,
kakor tudi podporo za duhovno delo upanja, smisla in namena.
V mesecu maju in juniju v
našem Domu poteka vsakodnevna duhovna dejavnost
in sicer ŠMARNICE v mesecu
maju ter VRTNICE v mesecu
juniju. V teh srečanjih so zajete vse prej naštete aktivnosti, saj so prilika za molitev,
prepevanje, poslušanje, prisotnost, obujanje
spominov in zgodovine. Ta srečanja nas še bolj
povezujejo med seboj in napolnjujejo z upanjem,
da nas nekaj (oz. nekdo) nad nami z veliko skrbnostjo spremlja skozi življenje. Vsa duhovnost v
»naši hiši« je torej usmerjena k iskanju smisla, ki
človeku omogoči, da se lažje sooča s težavami,
ki ga spremljajo v vsakdanjem življenju. Starejši
ljudje so težavam in stiskam še bolj izpostavljeni, zato je pomembno, da jim pomagamo najti
smisel, da bodo čimbolj kakovostno in doživeto
živeli to obdobje. S tem pomagamo graditi most,
ki nas bo popeljal drug do drugega in krepil naše
odnose. 
DOM TISJE - Simona Pelko

Razvoj + inovativnost + skupnost +
izobraževanje = RISE

Tokrat smo javnost izobraževali
v smeri podjetništva in zdravega
kmetovanja.
V okviru desetih SANDBOX delavnic »Od ideje
do produkta« je naša članica mag. Mateja Boldin Zevnik v okviru tretje delavnice gostila Roka
Colariča iz podjetja Sleepy Bottle. Njegova
zgodba je vir kvalitetnih praktičnih in strokovnih
informacij o tem, kako razviti idejo in vstopiti
na tuje trge. Udeležencem delavnice je predal
zanimive izkušnje, znanja in praktične nasvete.
Svojo zgodbo o spletni trgovini Malinca nam
je predstavila tudi Nastja Kramer. Predavanje
je bilo namenjeno širši javnosti in je pritegnilo

poslušalce iz različnih, tudi bolj oddaljenih krajev. Vsi so izrazili veliko veselje in navdušenje
nad dogodkom, saj je bilo je zelo prijetno in
poučno. Upamo, da bodo udeleženci pridno
izkoristili pridobljena znanja tudi v praksi. Celoten dogodek si lahko ogledate preko video
posnetka na naši FB strani Podjetniški RISE.
V RISE Lab-u občani pridno koristijo orodja za
izdelavo različnih izdelkov. Tako so na 3D tiskalnik natisnili inštalacijski pokrov, tehnični
napis za motor, paščke za maske, 3D sestavljanko … Na CNC laser so si v pleksi vgravirali
slike otrok, izdelali tablo za koš, vgravirali napis v lesene krožnike, izrezali leseno abstrak-

tno sliko… Na CNC rezkar pa so vgravirali 3D
simbole, živali, rastlin in napisov. Vse ostale
vabimo, da realizirate vaše ideje in jih izdelate z RISE Lab napravami, ki so vam na voljo
v RISE prostorih. Ideje za izdelke lahko dobite
tudi na naši spletni strani rise.si/rise-lab/.
Izvedba Sandbox delavnic, predavanje Nastje Kramer in uporaba orodij je financirana s strani Razvojnega Centra Srca Slovenije v okviru projekta P-Iris - sofinanciranega
iz programa Interreg Europe.
Gostili smo tudi Janjo Kadunc, iz podjetja InSoil. Govorila je o tem, kaj točno rastline zmorejo in kako upravljajo zemljo okoli sebe, da si
zagotovijo stalen dotok hranil in zaščito pred
boleznimi in škodljivci; kako se rastline v resnici hranijo in kdo jih hrani? Tema je bila ekološko kmetovanje, kjer izkoristimo potencial, ki
ga zemlja s svojim mikro življenjem nudi rastlinam. Tako se operativni stroški znatno zmanjšajo in dobički ostanejo doma, pri kmetovalcu.
OZN je razglasila 2020 za mednarodno leto
Zdravja rastlin. Začnimo sedaj, ustvarimo prihodnost in naredimo našo zemljo znova rodovitno!
Še vedno zbiramo prijave na različne jezikovne
tečaje. Za ruščino potrebujemo samo še 2
osebi, da lahko pričnemo s tečajem. Več informacij na naši spletni strani rise.si/jezikovni-tecaji-v-litiji/.
Priložnost imaš postati del RISE EKOSISTEMA s svojo pisarno. Trenutno imamo 2 novi
pisarni velikosti 18m2. Za več informacij glede najema prostorov nam lahko pišete na
info@rise.si ali pokličete na 031 296 543.
Sledite nam lahko tudi preko socialnih
omrežij: Facebook, Instagram, LinkedIn in
se prijavite na elektronske novice preko e-pošte. Želimo vam prijetne dneve, polne inovativnosti in zdravja!
Ekipa Podjetniški RISE Šmartno Litija

Člani kolegija predsednika sveta
za Medgeneracijsko povezovanje
v Občini Litija so v torek, 9. 6.
2020, pregledali izvajanje programa dela za
leto 2020, v času od 1. 1. – 31. 5. 2020 in veliko pozornosti namenili tudi vsebinski pripravi
2. Festivala Medgeneracijskega povezovanja v
Občini Litija, ki bo potekal od petka, 25. 9. do
vključno petka, 9. 10. 2020, v Občini Litija.
Pojav Corona virusa in epidemija v Sloveniji v
času od 13. 3. do 31. 5. 2020, je pomembno
vplivalo tudi na izvajanje aktivnosti Sveta za
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija.
Do razglasitve epidemije in sprejetih ukrepov
za preprečevanje širjenja Corona virusa je
Svet:
-	v šestih krajevnih skupnostih (Gabrovka 2x,
Hotič, Jevnica, Kresnice, Polšnik in Vače)
izvedel medgeneracijska srečanja (otrok v
vrtcih in osnovnih šolah, staršev, starih staršev in drugih krajanov) z uprizoritvijo igrice
‚Smrkastični božič‘, ki jo je izvedla dramska
skupina iz Osnovne šole Gradec,
-	v mestni skupnosti Litija pa je bila izvedena
strokovna predstavitev uporabe predpisov o

varstvu osebnih podatkov.
Zaradi pojava epidemije pa so bila odpovedana
oz. preklicana že pripravljena sledeča medgeneracijska druženja:
-	 otroška igrica v Domu Tisje – enota Litija,
-	 ustvarjalna delavnica na Dolah in Polšniku,
-	zdravstvena predavanja v Gabrovki, na Savi
in na Dolah,
-	posvet z ravnatelji in direktorji javnih zavodov o medsebojnem sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju druženj med generacijami
ter
-	posvet z učitelji telesne vzgoje o pripravi
medgeneracijskih športnih in družabnih iger.
Vsi se zavedamo, da je bilo živeti v osamljenosti težko in psihično boleče ter naporno, zato si
bomo v svetu prizadevali za razne oblike druženja vseh generacij. Druženja človeka bogatijo,
mu polepšajo dan, preprečujejo osamljenost
ter izražajo povezanost med generacijami, vse
to pa prispeva k dvigu kvalitete življenja.
Na seji kolegija pa so člani posebno pozornost
namenili tudi vsebinski pripravi 2. Festivala
Medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija.
Karlo Lemut

DRUŽENJE IN PRIKAZ USTVARJALNOSTI
Vsebina 2. Festivala Medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj« bo nadaljevanje lanskolet
nega.
Pri vsebinski pripravi festivala smo upoštevali
predloge in pobude, vse s ciljem, da se izpostavi pomen druženja različnih generacij ter
njihova ustvarjalnost.
V ljudeh je veliko znanja in ohranjanja kulturne
dediščine zato želimo tudi z različnimi oblikami
druženja kot je ta festival to ustvarjalnost predstaviti javnosti.
Letošnji festival, ki bo v mestu Litija potekal od
petka, 25. 9. do vključno petka, 9. 10. 2020, se
bo zaključil z zaključno prireditvijo na zaprtem

delu Valvazorjevega Trga (od blagovnice Centromerkur do Farbarjevega gradu).
Vseboval bo štiri sklope:
-	 kulturno zabavni program,
-	predstavitev dejavnosti in ustvarjalnosti
medgeneracijskega povezovanja na 20-ih
stojnicah,
-	športno-zabavni program v organizaciji Mladinskega centra Litija in
-	 Poletavci – poletni bralci Knjižnice Litija.
Bilo bo prijetno in zabavno, vseh posebnosti
vam v tem trenutku ne odkrivamo.
Želimo si, da bo vsebina festivala prilagojena
vsem generacijam. Več tudi na LED panoju.
Karlo Lemut

Zdaj je čas za obisk lokalnih turističnih
zanimivosti. Moja Slovenija

Slovenska turistična organizacija je sredi maja 2020
lansirala vseslovensko motivacijsko kampanjo ZDAJ JE
ČAS. Moja Slovenija, v sklopu katere prebivalce naše dežele vabi k krajšemu ali daljšemu oddihu v Sloveniji, odkrivanju
doživetij in delitev le-teh s ključnikom #mojaslovenija.
Letošnje počitnice bomo verjetno preživeli v
destinaciji, ki je blizu, varna in zagotavlja oddih
v neokrnjeni naravni, daleč od velikih množic.
To so vrednote, ki so v današnjih časih pomembnejše kot kadarkoli prej. In prav takšna
je naša občina Litija. Za boljšo prepoznavnost
naše lokalne turistične ponudbe vas vabimo da
sodelujete v akciji. Fotografirajte vaša doživetja
in jih objavite na spletnih omrežjih s ključkom
#visitlitija. Na ta način boste pomagali dvigniti
prepoznavnost našega lokalnega okolja.

Navidezni čas mirovanja v obdobju razglašene epidemije smo v Turistično informacijskem
centru (TIC) Litija izkoristili za prilagoditev novim turističnim trendom. Covid 19 je namreč
prinesel številne spremembe in nov pogled na

turizem. Prav za območje Srca Slovenije, ki še
ni oblegano z večjim številom turistov, je tako
imenovani butični turizem, k kateremu se nagiba Slovenija, kot nalašč naravnan na ponudbo
ki jo imamo.
V okviru projekta Visit Litija (Obiščite Litijo)
oblikujemo nove turistične programe, namenjene točno določenim ciljnim skupinam. To so
aktivni turisti, kolesarji, pohodniki, željni doživeti nekaj novega, še ne odkritega. Usmerjamo
se na manjše skupine, ki lahko samostojno ali
z usposobljenim lokalnim turističnim vodnikom
občutijo utrip naših krajev. Smo v fazi zaključka usposabljanja za lokalne turistične vodnike, ki bodo tovrstne programe lahko vodili.
Sočasno se postavljata novi spletni strani
Visit Litija in Rudnik Sitarjevec Litija. Na
spletni strani Visit Litija bo predstavljena turistična ponudba območja, oblikovani turistični
paketi, lokalni izdelki ter druge pomembne turistične informacije. Spletna stran rudnika pa
bo usmerjena samo na predstavitev Rudnika
Sitarjevec Litija.
Pomembna pridobitev za Mestni muzej Litija
bo tudi nova predstavitvena soba, ki bo obiskovalca navdušila, da obišče še druge turistične zanimivosti tako v občini Litija kot Šmartno
pri Litiji. Zdaj je čas za obisk lokalnih turističnih
zanimivosti. Moja Slovenija.
NOVO: Rudnik Sitarjevec Litija lahko po predhodni najavi obiščete tudi ob nedeljah med 15.
in 18. uro. V rudnik vas lahko popelje tudi škrat
Sitarjevček. 
Mojca Hauptman

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Marsikomu izmed nas se je čas v
času epidemije »ustavil«. Stavek, ki smo ga najpogosteje slišali je bil: Ostani doma! In večina izmed
nas, za katere lahko rečem, da smo bili privilegirani, je ta nasvet tudi upoštevala. Posledica ukrepov pa kot vemo je bila, da je velik del družabnih
aktivnosti, ki se sicer dogajajo v društvu, v tem
času zamrl.
Budno smo spremljali informacije Vlade o poteku dogodkov in sprejetih ukrepov za zajezitev
epidemije in predvsem težko pričakovali čas, ki
je prinesel postopno sproščanje le-teh. Dočakali
smo ga zadnje dni v aprilu, ko se je epidemiološka
situacije glede novega korona virusa v Sloveniji
umirjala.
Prvi, ki so ponovno pričeli s svojimi aktivnostmi,
so bili balinarji. Vzorno urejeno balinišče društva
je ponovno zaživelo. Ves čas pa smo vedeli, da
neumorno svoje obveznosti opravljajo zaposleni
v društvu, tako tajnica, kot tudi ostali zaposleni,

DEJAVNOSTI DRUŠTVA PONOVNO ZAŽIVELE

saj so poleg rednih obveznosti čiščenja poslovnih
prostorov, stanovanjskih objektov in vzdrževanja
zelenic, dodatno prevzeli odgovorno delo razkuževanja 21 objektov. Hvala jim!
V času epidemije je predsednik društva dvakrat
sklical ožji sestav vodstva, ker je bilo potrebno
doreči nekatera ključna vprašanja. Bolj sproščeno pa smo se ponovno zbrali prvi petek v juniju, ko je bila epidemija v naši državi tudi uradno
preklicana. Naš dnevni red je zajemal samo eno
točko, in sicer kako z aktivnostmi vnaprej in kako
in kdaj nadomestiti zamujeno. Zavedali smo se,
da dva in pol mesečni vakuum ne bo mogoče v
celoti nadomestiti.
Zadovoljni smo ugotovili, da so dogovorjene vse
aktivnosti za 4-dnevno letovanje na Dugem otoku. Število letovalcev se je žal glede na predhodne prijave prepolovilo. Kako je bilo na letovanju,
bomo zagotovo prebrali v naslednji številki
Občana.

Vrata Društva so ponovno odprta. Uradne ure so
ob ponedeljkih in petkih od 8. do 12. ure in ob
sredah od 8. do 11. ure.
Nadaljujemo tudi s ponedeljkovo telovadbo v
prostorih novega doma, namiznim tenisom, kegljanjem in pikadom. Z igranjem nadaljujejo tudi
šahisti ob ponedeljkih popoldne v prostorih Društva upokojencev Litija. Z vadbami so pričeli tudi
strelci, saj so se uvrstili na državno tekmovanje,
ki bo 5. julija v Ljubljani. Do septembra pa vadbe
v bazenu v Šmartnem in torkovih ustvarjalnih delavnic ne bo.
Marca ni bilo letnega zbora članov. Trenutno tudi
ne planiramo junijskega srečanja težjih invalidov.
Dogovorili smo se, da letno sejo in srečanje težjih
invalidov s srečelovom izvedemo skupaj v mesecu septembru.
Dorekli smo odpadli izlet na Gorenjsko. Zadolžili
smo našega organizatorja izleta Janeza Kralja, da
vzpostavi vse potrebno za že poznani program iz-

leta, ki kot vemo vključuje obisk Brezij, Bleda in
Bohinja, kjer se bomo srečali z župnikom Martinom Golobom. Izlet planiramo zadnje dni junija.
Terme Laško in Rimske Terme so ponovno pričele z obratovanjem. V Laškem je zaradi prenove
odprt le novi bazen pod kupolo, stari pa bo do
jeseni še zaprt. Veljavnost kart, ki jim je potekla
30.6.2020 je v Laškem podaljšana do 31.8.2020.
Kako bo z letovanjem na Hvaru pa žal v tem trenutku ne vemo. Še vedno čakamo navodila in ko
bo situacija bolj jasna, vas bomo o tem obvestili.
Vsi pričakujemo najboljše.
Kljub sproščanju ukrepov pa se moramo zavedati,
da je virus še vedno prisoten in nikoli ne moremo
vedeti kje in kdaj smo izpostavljeni nevarnosti
okužbe. Zato bodimo previdni še naprej in dosledno upoštevajmo strokovna navodila, za katera
pa sem zelo prepričana, da jih spremljamo in poznamo vsi.

Vera Bric
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Policijsko veteransko društvo SEVER Ljubljana,
Odbor Litija

Ste ostali brez zaposlitve?
Izobraževalni center Geoss vabi
v program Socialna aktivacija

Policijsko veteransko društvo Sever
Ljubljana je v organizaciji Odbor Sever Litija
dne 31.5.2020 organiziralo 13. veteransko ribiško tekmovanje PVD Sever Ljubljana na ribniku Mačkovna v Litiji. Tekmovale so ekipe člani
PVD Sever Ljubljana, PVD Sever Zasavje, IPA
RK Ljubljana, Klub Maksa Perca in Veteransko
društvo Litija-Šmartno.

Sodelovalo je 12 tekmovalcev. Za tekmovanje
je bilo vreme zelo ugodno, zato je bil tudi ulov
dober. Ob 13.15 uri so se podelila priznanja:
1. mesto Eltrin Borut, 2. mesto Škrinjar Slavko,
3. mesto Jovanovič Aleksander.
Po podelitvi pokalov je bilo dogovorjeno, da se
tradicionalno tekmovanje nadaljuje tudi prihod
nje leto. Za uspešno izvedbo tekmovanja in organizacijo se je predsednik PVD Sever Ljubljana
Odbor Sever Litije Dušan Jovanovič zahvalil vodji
tekmovanja Slavku Škrinjarju.
Dušan Jovanovič
#LIST je zopet odprl vrata naše in vaše second-hand trgovine (trgovina z rabljeno robo) na Valvazorjevem trgu 15, po sledečem urniku: TOR,
ČET, SOB 10-14h ter SRE, PET 15-19h.
Poleg tega pa imamo aktivno anketo o mnenju o trajnostni porabi, življenjskemu stilu in nakupovanju rabljenih izdelkov, ki je nastala v okviru projekta #LIST.
Z njo preverjamo trenutno stanje ozaveščenosti v našem okolju. S projektom, s katerim smo v
Litiji že odprli second-hand trgovino, načrtujemo tudi izobraževalni program v prostorih #LIST,
katerega smo zaradi karantene morali izvajati na spletu. Ker se ukrepi sproščajo se program
postopoma spet prestavlja v prostore #LIST, zato vas naprošamo za izpolnitev ankete, s pomočjo
katere bodo s skupnostjo ustvarili bolj trajnostno, za zdravje neoporečno in sonaravno okolje v
katerem lahko sobivamo še naprej. Do ankete dostopate tako da skenirate QR kodo ali na našem
FB profilu www.facebook.com/projektLIST ter na www.1ka.si/a/275719

OBVESTILO

Spoštovane članice in člani
Za nami je obdobje v katerem se je življenje ustavilo. Zdaj pa je čas, da se lotimo
novih izzivov. Obveščamo vas, da je po uradnem preklicu pandemije korona virusa COVID – 19 Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji z dnem, 01.06.2020
ponovno odprlo svoja vrata. Vse ostale aktivnosti društva kot so npr. predavanja, plavanje, telovadba, edukativno okrevanje, zdravstvene delavnice, moramo žal, prestaviti na jesensko obdobje,
s pričetkom v mesecu septembru 2020. Dva pohoda in Zbor članov bomo organizirali predvidoma konec junija ali v začetku julija.
O teh dogodkih boste pravočasno obveščeni v obvestilih in po elektronski pošti, ki jih prejmete
na dom. Upamo, da nas ne preseneti kaj novega, nepredvidenega, da nam bo omogočeno, da se
vse aktivnosti, ki so predvidene konec junija ali v začetku julija tudi izvedejo.
Vabimo vas, da se udeležite pohodov in Zbora članov.
V primeru, da se na teh dogodkih ne srečamo Vam želimo lepo, toplo, predvsem
pa zdravo poletje!
Društvo diabetikov Litija in
Šmartno pri Litiji

5.480,00 EUR

3.880,00 EUR

VOLKswAGeN Golf Variant Trendline 1.6 TDI MerceDes-BeNZ B-razred B 180 cDI let

letnik: 2010, prev. 84471 km, srebrna kovin nik: 2008, teh. pregled 9/2020, prev. 200841 km,
ska barva, diesel motor, 1598 ccm, 77 kW temno modra kov. barva, diesel motor, 1991 ccm,
(105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
80 kW (109 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

6.440,00 EUR

11.300,00 EUR

VOLKswAGeN Golf plus comfortline OpeL Mokka 1.4 Turbo enjoy letnik:
1.6 TDI letnik: 2010, prev. 97234 km, svetlo 2015, prev. 71644 km, bela kovinska barva,

modra kov. barva, diesel motor 1598 ccm, 77 bencinski motor, 1364 ccm, 103 kW (140
kW (105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA. KM), ročni menjalnik (6 pr.), SuV, KLIMA.

6.980,00 EUR

5.960,00 EUR

OpeL Astra 1.6 16V Active Avtomatik let VOLKswAGeN Golf Variant style 1.6
nik: 2013, teh. pregled 3/2021, prev. 60325 km, TDI letnik: 2011, prev. 117316 km, temno

srebrna kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm, siva kov. barva, diesel motor, 1598 ccm, 77
85 kW (116 KM), avtomatski menjalnik, KLIMA.
kW (105 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Corsa 1.3 CDTI enjoy, letnik 2016, teh. pregled 7/2020,
prev. 117050 km, diesel motor, 1248 ccm, 55 kW (75 KM), ročni menjalnik
5 pr., bela barva, 7.480,00 €; RenaulT Clio dCi 75 energy Zen naVI, letnik 2017,
teh. pregled 7/2021, prev. 102013 km, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW (75 KM),
ročni menjalnik (5 pr.), bela barva, 7.190,00 €; ter še nekaj testnih vozil.
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Dosegljivi smo kot običajno v
uradnih urah:
ob ponedeljkih in sredah od
8.00 do 11.00 ure in na telefonskih številkah 031 777
153 , 01 898 15 84 , 031 777
154 ter od ponedeljka do
petka na telefonski številki
031 777 154.

Čas brezposelnosti je za večino negotov čas. Soočimo se z izgubo prihodkov,
poruši se nam dnevna rutina, naši socialni stiki so navadno omejeni. Program Socialna aktivacija
je ustvarjen prav z namenom, da brezposelne osebe obdobje brezposelnosti čim lažje premostijo
in ta čas izkoristijo za osebnostno rast, ustvarjanje novih socialnih stikov in nadgradnjo funkcionalnih, socialnih in delovnih veščin. Program, ki ga izvaja Izobraževalni center Geoss na svojem sedežu v Litiji, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V obdobju 6 mesecev se udeleženci, pod vodstvom sodelavcev programa, seznanijo s temami
kot so določanje ciljev, priprava na zaposlitveni razgovor, pisanje življenjepisa,
delo v skupini – timsko delo, obvladovanje stresa, poslovni bonton, komunikacija,
ohranjanje zdravja na delovnem mestu in
krepitev odnosov. Spoznavajo tudi delo z
računalnikom (delo v programih Word, Excel, Power Point), krepijo ročne spretnosti
(delavnice risanja, izdelava ročnih izdelkov,..) in se povezujejo z lokalno skupnostjo, velik del programa pa obsega tudi spoznavanje delovnega procesa pri izbranih
delodajalcih na način učenja skozi delo,
kar je še poseben doprinos programa.
Udeleženci se prvi mesec srečujejo trikrat
tedensko na IC Geoss po 4 ure na dan (spoznavanje v skupini), naslednje 4 mesece poteka spoznavanje trga dela in procesa dela (udeleženci trikrat tedensko po 6 ur na dan spoznavajo delovni
proces pri delodajalcih in se dvakrat tedensko po 6 ur srečujejo na IC Geoss), zadnji mesec pa
se udeleženci ponovno srečujejo trikrat tedensko po 4 ure na dan na IC Geoss (določanje ciljev
in zaposlitvenih priložnosti za prihodnost).
Kaj vam vključenost v program prinese? V programu boste pridobili nova znanja, veščine in poznanstva, spoznavali boste delovne procese in delodajalce v lokalnem okolju in širše, ki imajo potrebo po novih kadrih ter pridobili nove delovne kompetence, predvsem pa boste aktivno vplivali
na svojo osebnostno rast in potek poklicne prihodnosti.
Z vključenostjo v program ste upravičeni tudi do denarne nagrade, ki znaša 0,80 € za vsako uro
prisotnosti, povrnitve stroškov za prevoz in povrnitve stroškov za prehrano 3,70 €/dan, če ste
dnevno prisotni najmanj 4 ure.
Program se predvidoma začne izvajati konec 25. 6. 2020. IC Geoss vabi vse zainteresirane, ki bi
se pridružili novi skupini Socialne aktivacije, da pokličete na 031 759 355 ali pišete na e-pošte
info@ic-geoss.si. Sodelavci programa vam bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja in vam
svetovali glede vključitve v program. 
Tjaša Kozlevčar, IC Geoss

Letovanje otrok v rks
Mladinskem zdravilišču
in letovišču Debeli Rtič

Rdeči križ Slovenije - Območno
združenje Litija organizira zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič, 19.7.
- 26.7.2020.
Zdravstveno letovanje sofinancirajo Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. ZZZS določa, da se zdravstvenega letovanja se lahko
udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v
medicinski dokumentaciji zapise o večkratni
hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od
preteklega razpisa).
Prijavnice za letovanje dobite v otroških ambulantah v Litiji, na sedežu RKS – OZ Litija. V
celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice
naj otroci oddajo na RKS - OZ Litija čim prej,
najkasneje pa do zapolnitve mest.
Cena letovanja vključuje stroške polnega penziona (pet obrokov dnevno), programa, zdravstvene oskrbe, pedagoško-vzgojnega vodenja
in kolektivnega zavarovanja. Če zaradi slabih
socialnih razmer prispevka staršev ne morete
plačati v celoti, vseeno izpolnite prijavnico, ki ji
dodajte prošnjo za znižano plačilo, kjer kratko
obrazložite razloge, zakaj je ta znesek za vas
previsok. Na osnovi vašega zaprosila s priloženo kopijo odločbe o Denarni socialni pomoči
oziroma priporočila Centra za socialno delo ali

svetovalne službe v otrokovi osnovni šoli pa
bomo ta znesek s pomočjo donatorjev znižali.
Polna cena 7- dnevnega letovanja znaša 270
EUR. Prispevek na otroka se bo zmanjšal s sofinanciranjem ZZZS in Občine Litija.

Letovanje v mpd frankopan
v punatu na otoku krku

Zaradi vseh navodil in priporočil, smo se odločili, da letos letovanje otrok v Punatu odpovemo, vendar smo se z MZL Debeli rtič dogovorili
za dodatni termin in sicer 26.7. -2.8.2020. Prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest.

Krvodajalstvo

RKS OZ Litija kot javno pooblastilo
poleg ostalih opravlja naslednjo nalogo – izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske
akcije.
Druga letošnja redna krvodajalska akcija je bila
10.6.2020 v Osnovni šoli Gradec v Litiji.
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter
preprečevanju možnih prenosov bolezni, je
sama organizacija krvodajalske akcije potekala
drugače, kot običajno.
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem zahvaljuje za udeležbo in darovano
kri, Osnovni šoli Gradec pa za sodelovanje pri
uspešno izvedeni krvodajalski akciji.
RKS OZ Litija

OPIN platformo za digitalno participacijo mladih uporablja
tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zveza prijateljev mladine Slovenije je
30. Otroški parlament zaradi trenutnih
razmer tokrat preselila na splet, in sicer na spletno platformo za eParticipacijo mladih OPIN.ME. Razvojni center Srca Slovenije sodeluje pri razvoju te platforme že od samega začetka, in sicer v
okviru projekta EUth, ki se je že zaključil, sedaj pa se razvoj
in nadgradnja platforme nadaljuje v okviru projekta DIGY na
Erasmus+ programu.
Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS) je OPIN
platformo pričela uporabljati že v letu 2017, ko so bili uspešni
na razpisu, ki je bil objavljen v okviru projekta EUth »Orodja in
nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi«. Organizacije, ki delujejo na področju mladih, so imele
možnost prejeti sredstva za izvajanje projektov eParticipacije. V Srcu Slovenije so platformo uporabljali Klub Litijskih in
Šmarskih študentov – KLIŠE, Mladinski center Litija, Občina Kamnik, Mladinski klub STIK iz Lukovice, testiral pa jo je tudi
AIA-mladinski center Mengeš. OPIN platforma se nadalje razvija
v okviru projekta DIGY in je brezplačna za uporabo za vse evropske organizacije, ki delujejo na področju mladih ali pa jih želijo
le aktivno vključiti v svoje projekte.
ZPMS bi morala v začetku aprila s predstavniki otrok iz vse Slovenije zasedati na jubilejnem, 30. nacionalnem Otroškem parlamentu v Državnem zboru RS. Otroški parlamenti® namreč pod
okriljem ZPMS uspešno delujejo že od leta 1990. Zaradi trenutnih
razmer je bil dogodek odpovedan in ker so želeli ohraniti stik z
otroki, mentorji in regijskimi koordinatorji ter si prizadevali, da
kljub situaciji mladi izrazijo svoja mnenja, so jim to omogočili s
spletno platformo OPIN - https://opin.me/sl/. Mladi vključeni v
Otroški parlament so podali svoje mnenje o temi Moja poklicna
prihodnost, ki so jo izbrali na lanskem otroškem parlamentu in
vsebuje štiri podteme: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in

veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo.
S tem ustvarjajo novo priložnost za aktivno sodelovanje otrok
in mladih, ki želijo, da njihovo mnenje šteje in da se sliši njihov
glas. Prispevke v virtualni razpravi bodo uporabili za oblikovanje zaključkov, vsi komentarji in predlogi pa bodo ob koncu
razprave skrbno pregledani in zapisani v poročilo o Otroškem
parlamentu.
Mladi lahko sodelujejo v razpravi tako, da obiščejo spletno
platformo OPIN.ME ter opravijo registracijo preko Google računa ali Facebook profila. S prijavo jim je omogočeno izražanje
mnenj ter odpiranje novih tem. Pri projektu jih medijsko podpirajo: Časoris (online časopis za mlade), Izodrom (TV oddaja) in
Hudo (Radio Prvi)
Mladinske organizacije in vse ostale, ki potrebujete za izvedbo svojih projektov mnenje, vabljene k brezplačni uporabi OPINa. Kontaktirajte Razvojni center Srca Slovenije po elektronski
pošti na anita.molka@razvoj.si in v sodelovanju z razvijalcem platforme iz Nemčije, vam uredimo dostop do vloge administratorja
ter vam nudimo pomoč pri tehnični izvedbi eParticipativnega projekta. Pobudniki projektov ste vabljeni tudi, da se pridružite OPIN
skupnosti preko povezave https://digy-project.eu/eparticipation-on-opin/community-join/, ki je odlična priložnost za medsebojno izmenjavo, soustvarjanje izboljšav platforme ter evropsko
povezovanje.
Vsa pohvala Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki tako uspešno
pelje svoj projekt na spletu ter se trudi motivirati mlade in spodbujati uporabo OPIN platforme. Motivacija in promocija sta vsekakor najtrši oreh, vendar, ko se mladi aktivirajo in so na koncu
tudi slišani, so tudi rezultati. Poslušajmo mlade, odlične ideje
imajo!
Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije
Vir: Zveza prijateljev mladine Slovenije
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Dan veteranov

Letos smo veterani praznovali malo drugače. Ob
Dnevu veteranov je bil na Geosu narejen posnetek poslanice predsednika ZVVS Ladislava Lipiča in predsednika ZPVD SEVER dr. Tomaža Časa. Posnetek je
bil objavljen na RTV in na spletni strani. Te slovesnosti sva se
udeležila tudi predsednik OZVVS Litija Šmartno Ivan Lovše in
predsednik PVD SEVER Odbor Litija Dušan Jovanovič. Oba govornika sta v svojih prispevkih izpostavila nekatere pomembne dogodke pri osamosvajanju Slovenije iz leta 1990 in 1991.
Veterani svoj praznik 17. maj povezujemo z dogodki iz leta
1990, ko Teritorialna obramba ni oddala orožja hranjenega
izven objektov Jugoslovanske ljudske armade, v objekte JLA.
Tudi Litija je ena od občin, kjer je orožje ostalo v lasti Občinskega štaba za Teritorialno obrambo. Vse od maja pa do oktobra se je izvajalo fizično varovanje orožja v obliki stražarske
službe z obvezniki Teritorialne obrambe. V mesecu oktobru se
je zaradi varnostnih razlogov orožje preselilo na več tajnih lokacij. Izbrane so bile primerne lokacije in zaupanja vredni posamezniki, ki so
bili pripravljeni
v svojih prostorih hraniti orožje in strelivo.
V mesecu novembru in decembru 1990
je bila izvedena
predaja orožja
in streliva 64
p r i p a d n i ko m
Občinskega štaba za TO. Namen je bil varovanje občinskih
struktur in varovanju pomembnih poti v in skozi občino. Sledil
je vpoklic enot leta 1991. Štab s prištabnimi enotami je bil
angažiran od 24.6.1991 do 20.7.1991. Enote so imele nalogo
zavarovanje štaba in občinskih struktur. Širše pa zavarovanje

poti, ki so vodile preko občine. Bataljon je bil angažiran od
30.6.1991 do 14.7.1991. Enota je bila razporejena vzhodno od
Ljubljane, poveljstvo V domu občanov Hrušica, enote Bizovik
proti Orlam. V torek 3.7.1991 so dobili nalogo napada na vojašnico v Metelkovi. Oblečeni smo bili v obleke JA z zvezdo.
Odred je bil angažiran od 24.6. do 11.7.1991. Enota je bila razporejena severovshodno od vojašnice Bratstva in enotnosti v

Z A H VA L A
V 52. letu življenja se je tiho poslovil naš dragi mož,
oče, sin in brat

ALEKSANDER GLUŠIČ
1968 – 2020
iz Litije

Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena
hvala OŠ Litija Enota PP, gospodu župniku, prijateljem in sosedom.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Vsi njegovi

krajih Zadobrova, Novo polje. Enota je dobila nalogo napasti
vojašnico Bratstva in enotnosti.
Vemo, da je bila TO namenjena ščititi svoj prostor. Za Litijo je pomembno, da so bili teritorialci angažirani v Ljubljani,
ker Ljubljana ni bila sama sposobna braniti svojega prostora.
V Ljubljani je bilo angažiranih 855 pripadnikov. V varovanju
Litije pa 243. Tako je Litija skupaj prispevala 1098 pripadnikov TO ob osamosvojitvi Slovenije.
Za Litijo je pomembno, da so se vsi pripadniki živi in zdravi
vrnili domov.
Veterani bodimo ponosni na svoja dejanja izpred 30 let.
Predsednik Ivan Lovše

Krasita jih disciplina in pomoč

PGD Dole pri Litiji šteje 241 članov, od tega 190 odraslih in 51 mladih in velja za najštevilčnejše društvo
v kraju. Tako pa je tudi njihovo delo. Ko so se 28. 2. zbrali na
rednem letnem zboru članov, so predstavili številne dejavnosti in opravila v preteklem letu. Najbolj so bili seveda veseli
novega gasilskega vozila, toda krasita pa jih številne intervencije v primeru nesreč, ko vedno priskočijo na pomoč. S številnimi akcijami postajajo prepoznavni ne le v krajevnem okolju,
temveč tudi širše. Kljub skromnosti je njihova usposobljenost
na izrazito visoki ravni, kar izkazujejo številne izvedene intervencije ob hitrem in nujnem ukrepanju v letu 2019. Izpolnili so
vse zastavljene cilje delovanja PGD Dole, ki so:
- izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih
in drugih nesrečah,
- vzgoja in usposabljanje članov in mladine za izvajanje gasilske dejavnosti,
- opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.
Člani društva so se aktivno vključevali v izpolnjevanje namena
in zastavljenih ciljev društva.
Vedno znova poskušajo okrepiti svoje vrste in jih generacijsko
podkrepiti, saj so mnogo prizadevanj deležni tako veterani kot
podmladek. Zdi se, da so nekak povezovalni člen v kraju, kjer
ne ločujejo, temveč povezujejo.
V sklopu prireditve Oglarska dežela 2019 so 17. 8. 2019
uradno prevzeli kupljeno vozilo za prevoz moštva GVM-1.
Vozilo VW Transporter je bilo kupljeno pri Avto Slak d. o. o.,

Nisi rekel niti zbogom,
niti roke nam podal,
a za vedno v naših
srcih boš ostal.

nadgradnjo pa je opravilo podjetje Premier Adria. Vozilo je
poleg osnovne opreme po tipizaciji opremljeno še z dvema
IDA, opremo za nudenje
prve pomoči ter opremo za zavarovanje kraja
intervencije.
Z novim vozilom se je
brez dvoma povečala
varnost in možnosti
hitrejšega in bolj učinkovitega interveniranja,
kar je posebej izpostavil
predsednik UO PGD
Damjan Prnaver.
Poveljstvo je skrbelo za
vodenje in opravljanje
vseh nalog na področju
operative po programu
dela PGD, navodilih GZ Litija in Pravilih gasilske službe, je na
zboru poudaril poveljnik PGD Borut Oblak in bil še posebej
ponosen, da so v zakonski stan pospremili dva para. Enako
so se odzvali in udeležili tudi parad ob raznih obletnicah in
prevzemih.
Na prošnjo katerekoli organizacije v kraju so bili pripravljeni
pomagati ob raznih prireditvah in s tem zagotavljali požarno
varnost, redarsko službo ter urejanje prometa. Omogočili so
tudi uporabo gasilskih sedežnih garnitur in opreme. Torej krasijo jih disciplina, trdo delo in čut pomagati drugim.

Jožica Vrtačnik

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

STRES O VRČU VAČE

Čeprav tvojega glasu se ne sliši več,
čeprav tvojega dotika se ne začuti več,
čeprav tvojega gledanja se ne vidi več,
vedi, da to vse v nas živi
in si vedno povsod med nami ti.

V SPOMIN
Minilo bo 10 let odkar nas je zapustila naša draga

FRANČIŠKA SIMONČIČ

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu
in ji prižigate svečke.

mož Martin in vsi njeni
Čas teče in beži,
a rane nikoli ne zaceli.

V SPOMIN
3. junija je minilo
13 let žalosti odkar
so se ustavile
tvoje garaške roke.

4. junija je minilo
20 let odkar te je
kruta usoda iztrgala
iz življenja v cvetu mladosti.

in

ROBI
HOČEVAR

BRANKO
HOČEVAR

1977 – 2000
1938 – 2007
Filozofija – materializem - Največji renesančni filozof – humanist - Matija Hvale je trdil, da je brezpredmetno vse, kar ni
očitno in česar se ne da s poskusom dokazati (Comentarii in parvulum philosophiae naturalis, 1513). Temu se reče zdrava kmečka
pamet in se tako vidi, da je bil doma z Vač. Duhovnost – idealizem - Pa se pojavi Vladislav Stres, ki pa ima temu nasproten - gloHvala vsem in vsakomur posebej, ki se ju kakorkoli spominjate.
boko duhoven pristop, da nam razkrije bistvo najpomembnejše najdbe na Slovenskem - situle z Vač v knjigi »VRČ VAČE (situla) IN
PREDRIMSKA KULTURA NA NAŠIH TLEH« (pravkar izšlo).
Vajini: Majda, Branka z Zojo in Nežo
Če sem Stresa pravilno razumel: Raziskovalec najprej dobro spozna različne kulture, natančno opazuje figure na situli v različnih
virih, nato si vse živo predstavlja (vizualizacija), se doživeto vživlja (empatija) v takratno življenje in čustvovanje ljudi ter registrira
videno resnico (denotacija) dogajanja in čutenja, kar vse poveže
s takratno simboliko (konotacija) in drugimi predmeti in pojavi v
In memoriam - ANTON MASNIK, Litijski dušni pastir 1972-1998
zgodovini. Vse se dogaja v raziskovalčevi podzavesti in zavesti,
V
preteklem
tednu smo Litijani Posebej pa si moremo zamisliti njegovo požrtvovalnost, ki je
kot da bi živeli svoje sanje. Nazadnje zgodbe in spoznanja zapiše
izgubili dolgoletnega dušnega pa- omogočila izgradnjo cerkve kakršno imamo danes in daje mev knjigo.
stirja! Zakaj pastirja? Zato, ker je stu Litija z mogočnimi arkadami poseben pečat in vsestransko
Fotografija je s predstavitve, ki jo je avtor imel v klubskih prostobil res pravi dušni pastir nam Litija- uporabnost.
rih revije Misteriji, Zadobrovška 88 v Ljubljani, v torek, 9. Junija
nom, kar mnogo let, od 15.8.1972 Ta želja, Litijanom priskrbeti sodoben in dovolj velik dušni dom,
(Munay).
pa do 1998. To poslanstvo je jemal ki ga stara in majhna ter dotrajana cerkev ni mogla nuditi, se
Znanost - Vezelo zares, saj so bila vrata njego- mu je uresničila po dolgih letih priprav, vztrajnosti in trme z
dno me je bilo
vega doma odprta vedno za vsako- začetkom gradnje nove cerkve leta 1997. Prva maša v njej je
sram, če me je
kdo spraševal o gar, pa naj je bil leve ali desne prominence. Naj je bil reven ali bila božičnica leta 1997. Tega se je veselil kot otrok, pozabil je
najditelju situle bogat. Ni bila pomembna ura, ko si potrkal na njegova vrata Z na skrbi in težave, ki spremljajo vsako gradnjo in z veseljem in
z Vač – Janezu vsakim je rad pokramljal, se zanimal po njegovem počutju, delu, zanosom šel naprej. Žal je pri tem izgoreval, saj je že stopal v
Grilcu, ker je bilo tegobah. Vedno je rad ponudil stol in kozarček. Pogovor z njim osmo desetletje življenja. V Letu 1998 je bil poslan na rekonvameni premalo je bil zanimiv, sproščen, poglobljen in obdan s skrbjo za kraj in lescentni oddih domov v Velike Lašče, nato pa je prevzel manjznanega. Zdaj njegove ljudi. Mestu Litija in ljudem je zvesto služil kar 26 let, šo faro Velika Poljana pri Ribnici. Tudi tam se je kazal njegov
pa je dr. Janez ko mu leta niso več omogočala in dopuščala vodenja tako velike karakter neuničljivosti v skrbi za farane in faro. Preteklo je še
Dular prebrskal in zahtevne fare kot je Litijska. Razdajal se je na vsakem kora- eno desetletje v skrbi za ljudi, nato pa je zaradi sestre, ki je bila
arhiv v muzeju in ku, spremil na zadnji poti veliko Litijanov, krstil mnogo otrok, priklenjena na posteljo odšel v pokoj. Zadnja leta je tako prežio njem napisal obsežen članek v reviji: SLO / slovenski zgodovin- pomagal pri njih vzgoji in ti danes tvorijo cvet zrelih ljudi. V Litiji vel v domu za ostarele duhovnike v Ljubljani, kjer je zadnji dan
je uvedel skavtski steg. V župniji je delovalo več pevskih zborov, majnika v 93. letu odšel k Bogu po večno plačilo.
ski magazin / št.1, februar 2020.
Umetnost - Po statističnih podatkih je navdušenje nad Sivče- bralskih skupin, saj je v kulturi videl osnovo za narodov obstoj. Litijani bomo svojega dolgoletnega dušnega pastirja ohranili v
vim romanom o železnodobnih Vačah »Obračun ob polni luni« Poseben pečat pa je pustil v uvedbi oratorija, ki je otrokom lepem spominu. Nova mogočna cerkev pa bo spomin nanj ohrapresega pričakovanja; saj je zdaj najbolj bran pisatelj v Sloveniji. župnije omogočil kvalitetno preživljanje avgustovskih počitnic. njala še stoletja. Spominjali pa se ga bomo ob vsakem mimoVeč na spletni strani tega članka: http://www.vace.si/stres.htm Mladim odraščajočim pa je dal možnost, da se s sodelovanjem hodu ali obisku božjega hrama. Hvala Bogu, da smo smeli biti
Vse bolj in bolj nas imam rad in lepo mi je, če samo pomislim na pri pripravi programov in vodenju, učijo sprejemati odgovornost njegovi sopotniki.
Franci Grošelj
to! 
Zvonček Norček in umetnost vodenja.

1  MAJ 2017

ŠOLSTVO / KULTURA

Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev,
še naprej ostaja navzoč v njihovem življenju.
(Immanuel Kant)

Ko zahajalo je sonce,
tiho si odšla od nas.
Pustila si le sledi svojih rok,
ki jih vidimo povsod.
Zdaj naš dom ovit je v sivino,
žalost in neizmerno bolečino.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Vsi njegovi
V tihem pomladnem večeru,
ko sonce za goro je šlo,
zapeli so lovski rogovi
melodijo ti nežno v slovo ...

Mineva leto dni, odkar je k svojemu stvarniku odšel
dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek

JOŽEFA MAHKOVEC

RADOVAN MARIN

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za pomoč, izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje v teh
težkih trenutkih. Zahvale gredo ZD Litija, pogrebni službi KSP Litija,
župniku Danijelu in Predilnici Litija. Vsem res iskreno hvala.

V SPOMIN

V 78. letu nas je tiho zapustila naša draga žena,
mami, tašča, mama in prababica

Ob nepričakovani in nenadni izgubi našega dragega
moža in sina.

iz Litije
13.6.1977 – 24.5.2020

Ni te več na vrtu in v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu ugasne vihar,
je v naših srcih ne bo nikdar!

iz Jevnice

JOŽE BAJC
7.1.1928 – 19.7.2019
iz Gradiških Laz

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani
in z nami delili bolečino. Hvala za vsa izrečena sožalja, za darovano
cvetje, sveče in svete maše.
Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu za lepo opravljen obred,
g. Stanetu Lemutu, sosedu Marjanu Petku, pogrebcem, trobentaču in
ge. Boži Šarbek za ganljive besede slovesa.

Hvala vsem, ki s spomini v srcu postojite
ob njegovem grobu.

Žalujoči: mož Martin, sin Stane z Matejo, hči Joži s Frenkom, vnuki:
Marko s Katjo, Rok s Tjašo, Maja z Bojanom, Klemen s Klavdijo,
Karmen z Rokom in njeni sončki: Taj, Gal, Neli, Liam, Neja in Ines.

Vsi njegovi

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

Z A H VA L A

(Mila Kačič)

Z A H VA L A
V 93. letu starosti se je od nas poslovil

FRANC KRALJ
iz Šmartnega pri Litiji.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za stisk rok, izrečena sožalja, misli tolažbe, darovano cvetje in
svečke. Hvala dr. Nikolaju Benedičiču in drugemu osebju ZD Litija za
vso zdravstveno oskrbo.
Hvala lovskim tovarišem LD Litija, Pihalnemu orkestru Litija, Zasavskim
rogistom, šmarskim pevcem, praporščakom, Zvezi društev civilnih
invalidov vojn, g. župniku in KSP Litija za ganljivo izvedeno pogrebno
slovesnost. Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Naj vsem nam ostane v lepem spominu!
Vsi njegovi
Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je le bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Iz srca smo hvaležni vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih
stali ob strani ali bili z nami v svojih mislih.
Hvala za vašo pomoč, za vse darove, stiske rok in objeme.

Sončno nedeljsko popoldne je presekalo kruto spoznanje o krhkosti
človekovega obstoja in minljivosti zemeljskega življenja.
Trenutek, ko se življenje spremeni v najhujšo nočno moro, moro, ki ne
mine … Trenutek, ki vzame tla pod nogami in v tebi pusti praznino, s
katero ne znaš živeti. Trenutek, za katerega si želiš, da se ne bi nikdar
nikomur zgodil.
Dragi sosedje, prijatelji, sorodniki in sodelavci, vaša prisotnost in
nesebična pomoč sta nam pomagali skozi prve dni soočanja s kruto
realnostjo. Hvala, da ste čutili in jokali z nami. Hvala, ker obstajate
in ostajate.
Slovo od Boštjana na tako dostojen in veličasten način ste nam
omogočili: člani pogrebne službe KSP Litija, župnik g. Jože Tomšič,
člani Lovske družine Polšnik in ostali lovski prijatelji, lovski rogisti,
Moški pevski zbor Polšnik in cvetličarna Vijolica. Iz srca smo vam
hvaležni.
V množici vseh stiskov rok in objemov smo še močneje začutili, da
nismo sami. Vsem in vsakemu posebej še enkrat srčna hvala.
Dragi naš Boštjan, za tabo je ostala praznina, ki je nihče ne bo mogel
nikdar zapolniti.

Žena Sandra s hčerko Mašo, oče Bojan in mami Martina
ter sestra Petra z družino.

Žena Sandra s hčerko Mašo, oče Bojan in mami Martina
ter sestra Petra z družino.

Z A H VA L A

BOŠTJAN ŽELEZNIK
iz Litije
15.6.1984 – 24.5.2020

Ko je v najhujših trenutkih našega življenja
bolečina rezala v nas, ste nam z vašim
iskrenim sočutjem in globoko naklonjenostjo
pomagali preživeti.

Z veseljem si sedel za volan kamiona,
prevozil si ceste mnogih držav.
A trud tvojega dela bo z nami za večno ostal.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(T.Pavček)

Z A H VA L A
Od nas se je poslovil

ALFONZ ZAVRL
27.10.1944 – 16.5.2020

V SPOMIN
Dve leti sta naokrog, odkar odšel si ti od tod,
mož, oči, dedi, brat in stric

FRANCI ROVŠEK

Z A H VA L A
Ne bomo tožili, ker si odšla...hvaležni bomo, ker si bila...
hvala ti, ker si bila TI...

ANA PONEBŠEK
19.4.1940 – 6.5.2020

iz Kresniških Poljan
4.3.1951 - 21.6.2018

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in vso pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Pogrešali te bomo.

Vsi njegovi

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

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Še
posebej pa se iz srca zahvaljujemo Dr. Hauptmanovi in patronažni
sestri Sandri, ki sta bili z njo in nami v zadnjih dneh njenega življenja.
Vedno je rada pomagala drugim, predvsem otrokom, zato vsi
skupaj namesto nakupa sveč in cvetja, pomagajmo otrokom v
projektu Botrstvo.

Vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev....

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

V SPOMIN

(T. Kuntner)

Z A H VA L A
Neskončno mnogo spominov in sledi je pustil v naših življenjih

V SPOMIN

JAKOB ŠKRABANJA

Minilo je dvajset let, kar se je poslovil

Mineva leto dni
odkar nas je zapustil

in 15 let odkar je
od nas odšla

ZVONIMIR
ŠTEFIN

MARIJA
ŠTEFIN

31.12.1960 – 20.6. 2019

12.12.1933 – 6.2.2005

s Save

Niti življenje niti bolezen mu nista prizanašala. Vsem, ki ste Radotu
kadar koli z lepimi mislimi, željami in dejanji obogatili njegovo pot, se
svojci iskreno zahvaljujemo.Hvala tudi vsem, ki ste ga z vso skrbnostjo
in razumevanjem spremljali ob ugašanju življenja. Ob samem slovesu
se nas je globoko dotaknilo prav vsako izrečeno sožalje, topla in
čuteča beseda, molitev ali dar za sveto mašo. Če bi lahko z besedami
opisali, kako smo našega ata imeli radi, potem bi bila naša ljubezen
majhna. Ljubezni, ki zdaj sega tudi čez prag večnosti, se ne da opisati.
Je neizmerljiva in neumrljiva.
Dragi ata, hvala ti za vse. Na snidenje, ko pride naš čas.
Tvoji: Darinka, Vida s Silvom, Jakob Vid in Tilen Gregor

BRANKO BIZJAK
27.9.1928 – 19.6. 2000

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

Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite ob njunem grobu.
Njegovi

Vsi njuni
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TENIS KLUB AS

NASTJA KOLAR ZMAGALA, BOR ARTNAK
DRUGI NA ČLANSKEM PRVENSTVU

Po več kot dveh mesecih premora so v zadnjem majskem vikendu po Sloveniji znova zaživela
teniška tekmovanja. Že v prvem tekmovalnem vikendu so se naši tekmovalci izkazali in pokazali,
da so v času, ko ni bilo tekmovanj ohranili dobro pripravljenost.
V Radomljah je potekal članski turnir kjer sta
nastopala Nastja Kolar in Bor Artnak. Oba
sta se prebila vse do finala, kjer je Nastja s
6:2 7:5 premagala 22. letno Ljubljančanko
Manco Pislak, Bor pa je kljub dobri igri moral priznati premoč enemu najboljših slovenskih igralcev vseh časov Blažu Kavčiču. Bor
je skozi celoten turnir igral odlično in enega
za drugim premagoval starejše tekmece. Že
finale je izjemen uspeh za 15. letnega Bora,
ki je bil najmlajši udeleženec turnirja, saj je
velika večina
njegovih vrstnikov igrala
na turnirjih do
16. in 18. let,
ki sta potekala
v istem terminu. Dobra forma Nastje in
Bora je dober obet za nadaljevanje sezone. Oba pred nastopi na
mednarodnih turnirjih, ki naj bi se po zadnjih informacijah nadaljevali v mesecu avgustu čaka še državno prvenstvo.
11. letni Žiga Šeško se je kljub dejstvu, da je v istem terminu potekal turnir do 12. let odločil za nastop na močnejšem turnirju do
14. let in z odličnimi igrami potrdil svoj velik talent. Na turnirju, ki
je potekal v Domžalah se je prebil do polfinala, kjer ga je ustavil
kasnejši zmagovalec turnirja Nal Sok.
Od 6. do 9. junija je v Lukovici potekal pokal Mime Jaušovec. Na
3. dnevnem dogodku z dobrodelno noto je nastopilo 20. najboljših slovenskih igralcev. Igralci so
bili razdeljeni v ekipi zahoda in vzhoda, ki sta se pomerili med seboj. Povabilo v ekipo vzhoda sta
dobila tudi igralca našega kluba Nik Razboršek in Bor Artnak. Bor se je znova izkazal in z zmago
prispeval točko za vzhod, Nik pa zaradi poškodbe žal ni nastopil. 
Melita Poglajen

Litijske organizacije
sodelujejo pri razvoju Kluba
prostovoljcev zasavske regije

Na Regionalnem centru NVO smo v maju in
v juniju izvedli dve delovni srečanji, na katerih smo s sodelujočimi nevladnimi organizacijami in predstavniki nekaterih javnih
zavodov iz zasavske regije razvijali idejo o
Klubu prostovoljcev zasavske regije.
Ideja Kluba prostovoljcev zasavske regije je
poenotiti pristop za promocijo in razširjanje
vrednot prostovoljstva in povezovanje prostovoljcev v zasavski regiji z učinkovitim sistemom
obveščanja, privlačnimi aktivnosti in dobrimi
povezavami med sodelujočimi organizacijami.
Izhodišče za razmišljanje o tej ideji pa so podatki o številu zaposlenih v nevladnem sektorju v
zasavski regiji. Namreč, v zasavski regiji deluje
613 nevladnih organizacij v katerih je zaposleno samo 52 ljudi. To pomeni, da velika večina
dejavnosti nevladnih organizacij temelji na
prostovoljskem delu. Potrebe po prostovoljcih
(predvsem mlajših) za sodelovanje v nevladnih
organizacijah so velike, prav tako se pojavljajo
potrebe po prostovoljcih v prostovoljskih programih javnih zavodov.
Na dveh delovnih srečanjih, ki so v duhu aktualnega časa potekala na spletu, je sodelovalo 15
organizacij iz nevladnega in javnega sektorja.
Obravnavali smo vzroke za skromnejše vključevanje prostovoljcev, razmišljali o različnih aktivnostih s katerimi bi te vzroke odpravili, si izmenjali dobre prakse vključevanja prostovoljcev in
nekaj časa namenili tudi razmisleku o splošni
promociji solidarnostnih vrednot v regiji.

V delovnih skupinah aktivno sodelujejo tudi litijske organizacije. To so Društvo Lojtra (predstavnika Aljaž Zupan in Tina Trdin), KLIŠE – klub
litijskih študentov (predstavnica Erika Horvat)
in javni zavod ZKMŠ Litija (predstavnica Tjaša
Vidergar).
K sodelovanju pri razvoju ideje Kluba prostovoljcev zasavske regije vabimo tudi ostale nevladne
organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujete
prostovoljce in organizacije s prostovoljskim
programom iz občine Litija. V okviru spodbuja-

nja razvoja prostovoljstva v regiji poleg delovnih
srečanj potekajo že usposabljanja in pogovori
za izvedbo korporativnih prostovoljskih akcijah.
Organizacije, ki iščete prostovoljce, vabimo, da
nam to sporočite (na Regionalni center NVO),
mi pa bomo vaše povpraševanje po prostovoljcih razširili z SMS sporočili in ostalimi komunikacijskimi sredstvi Regionalnega centra NVO.
Več informacij na kristijan.adamlje@consulta.si
ali na 059 927 619.
Kristijan Adamlje

Novice iz kluba Kempo Arnis Litija

V zadnjih mesecih je naše treninge prekinila pandemija, vendar smo člani lahko
trenirali tudi »online« s pomočjo video posnetkov naših inštruktorjev. Nato so se v
maju pravila sprostila in smo lahko nadaljevali s treningi na prostem. Spodnja slika
je bila tako posneta na našem prvem pokoronskem treningu na travi poleg telovadnice. Razdaljo smo seveda držali.
Trenutno so naši intenzivni treningi namenjeni pripravam na polaganje za višje pasove, vsaj za tiste, ki so trenirali tudi sami
med pandemijo. Konec meseca junija nas
tako čaka polaganje in zaključek sezone
treningov. O polaganju poročamo v naslednji številki.
V novem šolskem letu pa vas septembra
vabimo, da se nam pridružite na treningih.
Več informacij v naslednjih glasilih Občan.
Jan Maver

ŽENSKI ROKOMET

Skupaj v 1.A ligi

V sezoni 2020/21 bo članska ekipa, drugo leto zapored igrala v najelitnejšem klubskem tekmovanju v Sloveniji, v 1.A državni rokometni ligi za ženske. Vse mlajše selekcije bodo
svoje znanje potrjevale v svojih kategorijah. Veseli in ponosni smo, da imamo pri tem podporo s
strani naših sponzorjev in donatorjev. Verjamemo, da imamo skupno zavedanje, da so gibanje,
socializacija, druženje in pripadnost kolektivu še kako pomembni za optimalen razvoj mladih.
Skupaj si želimo, da čim več
mladih deklet najde zadovoljstvo,
interes in predvsem zdrav način
zapolnitve prostega časa ter da
gradijo in krepijo samozaupanje
in samopodobo, kar lahko nudi
aktivno ukvarjanje s športom. V
partnerstvu s podjetji Neolink,
Panteon, Omahen transport, BTC
City, Vzajemna, Peskokop Kepa,
Foto studio Litija, Urarstvo Big ban, Frtica, Bendra mont, BS Petrol – Zdravko Nabernik, Hyundai,
Hummel, Nova Ljubljanska banka in drugimi donatorji omogočamo mladim dekletom aktivno
ukvarjanje z najlepšim in najuspešnejšim kolektivnim športom v Sloveniji – ROKOMETOM. Tudi
medsebojno sodelovanje in podpora različnih društev v občini prinaša zadovoljstvo na obeh straneh. Veseli smo sodelovanja s Plesno športnim društvom NLP. Na tekmah članske ekipe, so
med premori, s svojimi odličnimi plesnimi nastopi navduševali, številčno publiko na tribuni. Ob
tej priliki ne gre pozabiti na Občino Litija, ki je prepoznala Žensko rokometno društvo Litija, kot
uspešno in zdravo jedro za mlade športnice, kjer kaj kmalu ugotovijo, da je z zdravim in športnim
načinom življenje lepše. Litijo naše ekipe odlično promovirajo na vseh tekmah državnega prvenstva po vsej Sloveniji. S svojim odličnimi rezultati pa potrjujejo dobro delo, ki je plod dobrega dela
vseh članov društva, medsebojnega sodelovanja in podpore lokalne skupnosti. Tudi v prihajajoči
tekmovalni sezoni bomo naprej gradili naša skupna partnerstva. Pridružite se nam! 
Športni pozdrav!
Sezona 20192020 je bila končana že v marcu, ko je prišlo do okužb z COVID 19.
Takrat so se zaprla vsa igrišča in vse je obstalo v mirovanju. Po rahljanju zakonov
prepovedi se je v drugi polovici maja začelo nekaj premikati in začeli so se prvi
treningi v manjših skupinah za člane in mladince. Iz tedna v teden se je povečevalo
število selekcij, ki so začenjale in tako so sedaj v procesu treninga že vse. Starejše
selekcije so odigrale tudi nekaj prijateljskih tekem, ki so pokazale pripravljenost
igralcev. Treningi so načrtovani do konca junija, nato sledijo krajše počitnice in če ne bo več prepovedi in zdravstvenih ukrepov se sezona 2020/2021začenja konec julija za starejše selekcije in
sredino avgusta za preostale.
Trenerje pa čaka sestavljanje selekcij za novo sezono in prijava v tekmovalni sistem. Koliko selekcij bo v novem tekmovalnem obdobju bo znano v sredinim julija, saj je virus odnesel, kar nekaj
igralcev, ki so jim bolj všeč dnevi brez obveznosti do športa. Pač tako je in nekaterim je bolj pri
srcu virtualni šport.
Vsem želimo sončne, tople in zdrave počitnice in vidimo se na prvih treningih nove sezone.
Vsi, ki bi želeli našemu klubu pomagati na nadaljnji poti ste več kot dobrodošli, saj smo prepričani, da skupaj zmoremo še veliko več.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

Na pohod Od cerkvice do cerkvice –
tudi TO leto – malo drugače

Polšničani smo si letos malo drugače zamislili pohod Od cerkvice do cerkvice, zato vas
vabimo na Polšnik, vsak vikend (sobota, nedelja) v mesecu juniju 2020, da v manjših
skupinah prehodite pot Od cerkvice do cerkvice. Zaključne prireditve in kulturnih nastopov ob
posameznih cerkvicah letos ne bo, zato bomo vašo pot popestrili drugače.
Od devete ure naprej (sobota in nedelja) se oglasite v Gostilni Juvan (Majcen), kjer boste prejeli
»prijavnico z uganko«, za katero boste odgovore našli ob reševanju rebusov pri cerkvicah ob poti
(Ostrež, Stranski vrh, Glinjek). Izpolnjeni list boste oddali nazaj v Gostilno Juvan, mi pa bomo
4.7.2020 izžrebali pohodnike, ki bodo prejeli lepe nagrade:
1. Nagrada – wellnes v Dobri vili na Polšniku
2. Nagrada – 2x pizza po izbiri v Gostilni Juvan na Polšniku
3.	Nagrada - 2x prijavnina na pohodu Od cerkvice do cerkvice v letu 2021
4. Nagrada – knjiga Prividke
5. Nagrada – knjiga Orgle in dvanajst registrov
V gostilni se lahko ob odhodu naročite na popoldansko kosilo, malico, pizzo,
sladico… (za večje skupine pa je zaželjeno naročilo na tel. 031-711-115 –
Ana). Upoštevati moramo pravila glede združevanja večjih skupin, v skladu z
navodili NIJZ. ŽELIMO VAM VESELO POHAJKOVANJE PO NAŠIH LEPIH KRAJIH! NASLEDNJE LETO PA NASNIDENJE NA 25. POHODU OD CERKVICE DO
CERKVICE, KI VAM BO OB DRUŽENJU Z ODLIČNIMI KULTURNIMI USTVARJALCI PRAV GOTOVO ZOPET POLEŠAL PRVO JUNIJSKO NEDELJO! OSTANITE
ZDRAVI! Vabi vas Turistično društvo Polšnik.
Mateja Sladič Vozelj

Tudi v Renkah defibrilator

Lani novembra so krajani Renk izvedli akcijo zbiranja sredstev skozi akcijo
Manj svečk za manj grobov. Akcija je bila uspešna, saj je bil odziv darovalcev tudi tokrat velik. V aprilu
so defibrilator tudi montirali, saj
jih je karantena ustavila pri izdobavi ohišja. Vodja projekta je bil
Andrej Bregar, ki se v imenu vaščanov Renk zahvaljuje krajanom
Renk, Polšnika, vsem zunanjim
obiskovalcev grobov na Polšniku,
Petri Planinšek, Rožica s.p., Gostilni Juvan, Ana Majcen, sp., KS
Polšnik ter KS Konjšica za finančno pomoč. Defibrilator je nameščen na nekdanjem gostinskem

objektu na naslovu Renke 5, elektriko za delovanje pa prispeva
Vladimir Zupančič. Montažo je
izvedel Darko Povše.
V Krajevni skupnosti Polšnik imamo tako nameščenih že 5 defibrilatorjev. Potrebovalo bi ga še
kakšno bolj oddaljeno naselje in
verjamem, da bodo stopili skupaj
in se potrudili v bližnji prihodnosti. 
Mateja Sladič Vozelj
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MALI OGLASI

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo
in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in
izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.
Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

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

Druga svetovna vojna je prišla
prinesla je veliko hudega
izgnane so bile vasi
v tuje kraje smo prišli
oče, mama, teta, vsi.
V lagerju smo vsi pristali
jesti so nam malo dali,
podgane miši in uši
so nam družbo delali.
Teto na kmetijo so odgnali
in za deklo so jo dali
tam za kruh je zaslužila
in družini ga nosila.
Kruh pred nas je položila
In z nami očenaš zmolila.
Tako smo preživeli,
ker teto Pavlo smo imeli.
Svobodo Američani so nam dali
in domov nas odpeljali.
To bilo je krasno,
kaj doma nas čaka
pa ni bilo nam nič jasno.
Ko na Jesenice smo prispeli
so partizani nas sprejeli,
proti domu smo odšli
na to smo dolgo čakali.
Hiša brez oken in vrat
stala je nemo kot črn svat.
Na gnojišču je raslo drevo
in vhod v hlev zapiralo.

Naslednje leto pa nov šok, že po prvem pridelku, ki je bil zelo skromen je prišla obvezna oddaja pridelkov državi. Zvedeli smo, da je država
te pridelke, ki nam jih je na silo vzela veliko
poslala Rusiji, pa še mi nismo imeli kaj jesti. To
se je dogajalo cela štiri leta. Polnih osem let je
trajala kalvarija naših staršev in nas otrok, štiri
leta v Nemčiji in štiri leta doma. Mi otroci takratnega časa smo bili oropani srečnega otroštva,
nismo se mogli izšolati, saj ni bilo denarja, nasploh pa kmečki otroci po letu 1950 niso bili
upravičeni do kake štipendije.
Naša država Jugoslavija je dobila kar nekaj odškodnine, ki bi tudi izgnancem pripadale pa so
nas popolnoma zatajili. Še danes tisti, ki so bili
na oblasti in njihovi polifični potomci zanikajo,
da smo upravičeni dobiti vsaj delček tistega
kar nam je pripadalo. Mnogo tovarn je bilo
zgrajenih z tem denarjem po celi Jugoslaviji.
Kdor tega ne ve naj si prebere kako knjigo od
naše predsednice društva izgnancev Slovenije
ga. Ivice Žnidaršič, kjer opisuje datumsko in
natančno vsoto odškodnin od Nemčije.
Sedaj vseeno živimo lepo. Kdor je bil v življenju
delaven mu ni treba biti lačen. Mladi, ki pa niso
z ničemer zadovoljni, pa bi morali preživeti en
teden tistega časa, da bi znali ceniti kaj pomeni
domovina in sožitje med narodi.
Predsednica DIS KO Litija
Marija Zajc

Družina na dvorišču je stala
In v žalosti zajokala.
Vsak v svojem srcu je želel,
da nikoli več vojne ne bi doživel.
Kje je sedaj postelja puhasta
in skodelica mleka toplega.
To bila je naša domovina
o kateri smo dolgo sanjali
vendar porušeni domovi
so te sanje uničili.
Zdaj v lepih hišah živimo
in se življenja veselimo.
Pred vsako hišo avto stoji
in njive orjemo s traktorji.
Spomini so še živi in mnogi
so od nas odšli
tudi naša teta Pavla
v grobu svojem mirno spi.
Nismo nanjo pozabili.
v svojih pesmih in
v naših srcih še živi.

Ta pesem je posvečena
našim prednikom, predvsem pa teti Pavli .
Pesem je napisala komaj
osemletna Manca Voje
po pripovedovanju dedka
Martina Voje.

Jože Vizlar številka: 235

InDIJSKI
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PoZnAnA
ŽEnSKA

IME PEVCA
RobIČA

nADALJEVAnJE
GESLA

APnEnEC
ZASTARELo

AMERIŠKI
IGRALEC
(RUSSEL)

PRODAM zazidljivo parcelo
710 m2, naselje Ustje,
zemljiško urejeno, dovozna
asfaltirana cesta.
Informacije na
GSM: 031 630 931.

ZAPOSLIMO osebno asistentko
ali asistenta za nego. Informacije: GSM: 040 306 960

sestavil:

KEMIJSKI
ZnAK ZA
FoSFoR

NEPREMIČNINE

Spomini z izgnanstva in vrnitev domov

Petinsedemdeset let je minilo
odkar smo se vrnili iz pregnanstva. To je dolga doba. A spomini se vračajo v tiste dni, ko so starši in mi
otroci končno lahko zapustili tuje kraje in se
odpeljali s tovornim vlakom proti domu.
Kako so si naši starši srčno želeli domov. Prišel
je dan, ko so nam rekli »Zdaj lahko greste«.
Vožnja je bila dolga in polna nevarnosti. Skozi
špranjo vagona smo ponoči gledali cele eskadrilje zavezniških letal. Bilo nas je strah bombnih napadov. Končno smo se pripeljali na Jesenice. A tam nas je čakalo novo razočaranje.
Partizanska vojska nam je pobrala vse, kar smo
vrednega pripeljali s seboj. Tako smo prišli še
bolj obubožani domov kot takrat, ko smo odhajali od doma. Dom pa popolnoma prazen,
razbita okna in vrata, nikjer nobene hrane, zapuščena polja in grmovje okoli gospodarskega
poslopja. Vsak naj si predstavlja kako bi bilo,
če bi te usoda odpeljala v nek zanemarjen in
zapuščen svet brez denarja in hrane. Bližala se
je jesen. Treba je bilo zorati njive, pa ni bilo
živine. Oskrbeti se je bilo treba za zimo. K sreči so nam pomagali številni sorodniki (ki jih je
imela skoraj vsaka družina v Ameriki) pomagali
so z obleko in tudi moko, da smo imeli vsaj za
večerjo bel močnik. Drugače pa smo od nekod
dobili tudi grah in koruzno moko. Tako smo nekako preživeli.

nagradna križanka
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Težje besede: FLORIO, AZOIK, ONETTI, MEANS,
NAN SHAN, APERIBE

Ime in priimek:

Izžrebanci križanke št. 234 bodo prejeli bon za pizzo. bon
za pizzo prispeva Gostilna in pizzerija Kovač. Izžrebanci
naj pokličejo na številko gsm: 041 719 444 in bodo
nagrado prevzeli po dogovoru v Tiskarni ACo v Litiji.

1. Slavi Hvala, Sava 42, Sava
2. Ivica Kos, Prvomajska 4, Litija
3. Tjaša Jančar, Kresniški Vrh 1B, Kresnice

ITALIJAnSKI
POP
PEVEC

Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 235 pošljite najkasneje do 8.7.2020
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo
prejeli majico »občan«, ki jo prispeva Tiskarna ACo.
Majico bodo prejeli v Tiskarni ACo v Litiji.

Zavarujte se pred vlomi!

Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš! Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu
od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in
vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
Poprosite znance, sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje,
dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik in podobno. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da
vas ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod
predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami). Lastnikom podjetij
svetujemo, da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti
morebiten vlom. Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave)
lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo. Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno,
še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone, ter kukala na vhodih.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo
policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega
dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili
vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih
ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj
vzamejo s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na izgled oseb,
znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane
žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti policijo na številko 113. 
Danijel Stanojevič
Pomočnik komandirja PP Litija

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Javno glasilo OBČAN

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

Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638. Časopis prejemajo
vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,
tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada: 5.850 izvodov.

popravila in čiščenje
zobnih protez

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.

Pred časom je na Klišeju začela delovati tekaška skupina RUN4FUN.
Virus jim je sicer onemogočil treninge
zadnje dva meseca, a so sedaj zopet nazaj v
pogonu. Namen tekaške skupine je predvsem
medsebojna spodbuda, deljenje znanja in motivacijskih mislih ter seveda druženje. V skupini
so tekači začetniki, ki si želijo na zdrav način
preživeti prosti čas. Čez nekaj časa bodo medse povabili tudi trenerja, ki se jim bo pridružil
vsake toliko časa in z njimi izvedel strokovno
podkovan trening. Njihov cilj je razbiti stereotip teka o težaški in za redke posameznike
rezervirani športni aktivnosti in na zabaven

način približati tek mladim v lokalni skupnosti.
Prilagajajo se vsem kondicijskim nivojem in tečejo občasno v Litiji (trasa Litijskega teka), na
Bogenšperku, v Jablanici ali pa po navdihu in
tako raziskujejo okoliške kraje. Dobivajo se ob
ponedeljkih, sredah in petkih, običajno okrog

19.00. Upoštevajo napotke NIJZ glede športnih
aktivnostih na prostem. Če se jim želiš pridružiti, napiši zasebno sporočilo na Facebook ali
na klub.klise@gmail.com. Udeležba, tudi strokovnih treningov, je brezplačna, prav tako bo
za redne tekače sofinancirana udeležba katere
od organiziranih tekaških prireditev, katere točno, pa odvisno od dogovora. Projekt je deloma
financiran s strani Občina Litija preko Razpisa
za šport. Na naši spletni strani sedaj lahko najdeš še več receptov za »študentske poslatice«
in sicer za: mehiško lazanjo, sendvič z omleto,
jogurtove miške, jogurtovo testo za pico in
jajčevce po italijansko.
Ker se približuje izpitno obdobje, smo na klišeju zopet začeli ponujati možnost tiskanja gradiva. Datoteko nam lahko pošlješ na mail: klub.
klise@gmail.com (sporoči nam: število strani/
stran, črnobelo/barvno, obojestransko/enostransko). Lahko uredimo tudi vezavo. Ko bo
gradivo pripravljeno, ti po e-mailu to sporočimo. Gradivo lahko prevzameš in plačaš račun
vsako sredo od 16.00 do 18.00.
Letos zaradi nenavadnih razmer, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, začenjamo s
poletno sezono uradnih ur mesec prej kot običajno. Poletni delovni čas letos torej velja
JUNIJA, JULIJA IN AVGUSTA, odprti bomo ob
sredah, 16.00-20.00.
Bodimo odgovorni drug do drugega, upoštevajmo preventivne ukrepe, za informacije pa se
obračajmo na relevantne strani.

Manca Planinšek

Vabimo vas, da si na naši spletni strani
www.ruditurs.com ogledate NOV razpisan izlet:
UŽIVANJE V ENERGIJI IN MIRU, KI JO NUDI
SLOVENSKA NARAVA, katerega bomo izvedli:
27.6.2020 in 18.7.2020 z odhodom iz Litije.
Cena: 32€ na osebo (minimalno 25 oseb), otrokom do 12 leta priznamo
15% popusta. Cena vključuje: avtobusni prevoz z vsemi cestninami
in parkirninami, vodenje, oglede po programu, enolončnica, DDV in
stroški organizacije.
Seveda nas pa tudi lahko pokličete na 031/709-499,
kjer vam bomo z veseljem pomagali.
Prisrčno vabljeni…..

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.30-19.00
SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače in Kostrevnica

MILKA DARK 85 g
0,59 €

KAJMAK 150 g
1,49 €

KREM BANANE 17-pak
1,49 €

OLIVNO OLJE 1 L
6,49 €

ČOKOLINO FIT 400 g
2,99 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

ŽV. GUMI 5-pak
1,49 €

NUTELLA 925 g
6,49 €

MILKA ML. 100 g
0,79 €

JOGURT LCA 0,5 L
0,88 €

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

KOZARCI VLAG.10/1
2,69 €

RUMENE PLOŠČE 10/1
3,49 €

SAMOKOLNICA LIV
47,99 €

BIOKILL 500 ml
3,49 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

Tel.: 01 896 32 41

POKROVČKI Ø 66, 82
10/1, 12/1
0,99 €

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-14.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-14.00

DOBRODOŠLI!

Nov zagon za razvoj turizma

Turistična društva, ki se nahajamo v bližini Ljubljane, izkoriščamo
priložnosti turističnega potenciala v obliki dodatne ponudbe za
obiskovalce Ljubljane. V okviru projekta Turizem na podeželju,
ki smo ga skupaj oblikovala štiri društva, bomo izkoristili potencial turističnega območja kot tudi
potencial razvoja storitve.
V okviru projekta Turizem na podeželju, financiranega s strani Ministrstva za javno upravo v
okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019,
smo štiri društva vključena v projekt (Društvo za razvoj podeželja LAZ, Turistično okoljsko društvo
Županova Jama, Turistično društvo Cer
Cerovo in Turistično društvo Tuhinjska
dolina) za čas dveh let zaposlili po eno
osebo, ki skupaj tvorijo strokovno projektno skupino, ki opravljala naloge trženja
in promocije turističnih produktov.
Obstoječa ponudba, ki jo bomo okrepili
je ogled kraškega bisera Županove jame,
interaktivna naravoslovna učna pot Po
poteh vodomca, kolesarski, pohodniški,
prireditveni turizem, pokriti prostor za
prireditve in geološko zbirko savskih prodnikov na Bregu pri Litiji.
Stalna razstava savskih prodnikov,
kjer je razstavljenih več kot 300 značilnih in edinstvenih primerkov kamnin iz bogate geološke
dediščine porečja reke Save je postavljena v gasilskem domu na Bregu. V lanskem letu je bila
v razstavnem prostoru postavljena tudi razstava ptic, ki domujejo ob reki Savi. Na razstavni
steni se nahajajo fotografije 36 ptic z opisi in zvočno opremljenim značilnim oglašanjem. Razstavni prostor je ponovno odprt. Po predhodnem dogovoru na telefon 051 312 739 ali po e-pošti
info@laz.si si obe razstavi s poljudno razlago lahko ogledate. Vabljeni! 
Tjaša Bajc

Lilin vrtiljak

Življenje se počasi vrača v svoje stare tirnice in tudi Lilovci smo težko čakali,
da naš atelje spet odpre svoja vrata in se igra domišljije, barv in oblik začne.
Ni bilo veliko časa za načrte, saj smo se takoj lotili dela tam, kjer je marca
obstalo…v kiparski delavnici čakajoče figure dobivajo svojo končno podobo.
V času karantene nas je presenetila žalostna novica, da je naši kolegici Dunji Guček pogorela kavarnica, ki svojih duri še niti ni dobro odprla. Ob obnovi
je k novi podobi prispevala Lila. Prijeten ambient
ustvarjajo slike članov Lile, ki so bile naslikane prav
v ta namen. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili našemu Andreju Hostniku, ki se je še posebej zavzel in
sam izdelal čudovite lesene okvirje za slike, ki lokalu
dajejo poseben čar.
Javorje je gostilo letošnji Ex Tempore, kjer so izpod
prstov, čopičev, peres in fotografskih objektivov nastajala dela, ki pripovedujejo zgodbo o furmanih in
bodo postavljena na ogled na tematski razstavi v
zimskem času.
Veselimo se slikanja na Muzejsko noč, ki bo letos 20. 6. 2020, ko bo zagotovo ustvarjati prav
posebno.
In še prelepa novica, ki je pozlatila Lilin vrtiljak! Zlato Jerebovo priznanje prejme Pavel Smolej, srebrni Jerebovi priznanjiprejmeta Marija Bregar Hostnik in Danijela Kunc, LILA pa prejme
županovo priznanje. In Lilin vrtiljak se vrti…vrti naprej… 
Za Lilo piše Aleksandra Krnc

Postanite del mreže pogodbenikov
Pošte Slovenije
Novega poslovnega partnerja iščemo za pošto 1281 Kresnice.
Če želite tudi vi postati del poštne zgodbe in bi želeli
vzpostaviti pogodbeno pošto, nam pišite na
e-naslov: PGP.mnenje@posta.si.

Promocijsko besedilo

KLIŠE KLUB

Zagotovite svojim strankam več ponudbe na enem mestu,
vašemu podjetju pa možnost za razvoj in nadaljnjo rast.
Pestra ponudba na enem
mestu, prihranek časa in
daljši odpiralni/delovni čas.
Vse to in še več so prednosti,
ki jih Pošta Slovenije in
njeni pogodbeni sodelavci
zagotavljajo svojim strankam.
Trenutno v Sloveniji posluje
140 pogodbenih pošt.
Pogodbeni partnerji so
trgovine, bencinski servisi,
cvetličarne, kmetijske zadruge,
gostinci, zavodi, turistična
društva ipd. Na pogodbeni
pošti se izvaja sprejem pošiljk,
izročanje pošiljk, plačilne
storitve, bančne storitve za
komitente Nove KBM ter
prodajo blaga (znamk, kuvert,
dopisnic ipd.). Pogodbena
pošta deluje praviloma v
središču naselja. Pogodbenik
pa lahko svojo dejavnost in
dejavnost pogodbene pošte opravlja tudi v prostorih Pošte Slovenije,
ki jih lahko najame ali odkupi.
Dosedanje izkušnje kažejo, da so uporabniki poštnih storitev na splošno
zadovoljni z načinom izvajanja storitev na pogodbenih poštah.
Z uveljavitvijo pogodbenih pošt je običajno dostopnost zaradi daljših
delovnih časov za uporabnike celo boljša. Na pogodbeni pošti je
dejavnost pošte združena z osnovno dejavnostjo pogodbenega partnerja.

Več na www.posta.si

