Iz uredništva ...

Dr. Lipovšek nam je delil nekaj koristnih informacij glede
širjenja in zajezitve koronavirusa. Vsekakor dobrodošel prispevek, prav tako pa pohvala vsem dopisnikom, ki aktivno sodelujete pri bogati vsebini časopisa. Bliža se veseli december,
zato ne izgubimo volje in upanja, danes sem prebral sporočilo
starega prijatelja in delim naprej z vami: "Morda res ni vsak
dan lep, a zagotovo je v vsakem dnevu nekaj lepega". Ostanite zdravi in veseli še naprej. 
Sašo Jovanovič, urednik
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KORONAVIRUS ZDAJ IN TU

Naše življenje je vse bolj prepleteno z opozorili in
navodili, kako naj ravnamo v času, ko je svetu »zavladal« COVID-19. Maske, razkužilo in milo so postali
nepogrešljiv pripomoček na vsakem našem koraku.
Z vso resnostjo usmerjamo pogled v prihodnost in
se hkrati zavedamo, da za uspešno obvladovanje
širjenja bolezni odločilno pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da dosledno
izvajamo preventivne ukrepe:
•	v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu
roke razkužimo in nosimo masko,
• upoštevamo varno razdaljo 2 metra,
•	redno in temeljito si umivamo roke z milom in
vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna,
si roke razkužimo,
• upoštevamo pravilno higieno kašlja.

Živeti s koronavirusom
Ko smo po mirnem poletju že upali na najbolje je
ponoven zagon normalnega socialnega in šolskega
življenja prinesel drugi val (tsunami?) okužb. Življenje se je ponovno ustavilo, prišli so novi ukrepi, pojavilo se je mnogo nasprotovanja le tem.
V pol leta smo se marsikaj naučili, se pripravili in
navadili dela s COVID bolniki, ki so postali dnevna
rutina. Podatki trenutno kažejo hud potek okužbe
pri 2.5 – 5% obolelih, kar ob hitrem porastu pomeni, da je naš zdravstveni sistem preobremenjen.
Raje kot suhoparno naštevanje dejstev, opišem
eno mojih dežurstev. Vsi podatki bolnikov so spremenjeni za zagotovitev zasebnosti.
Več na 3. strani

Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo
mobilne aplikacije za varovanje zdravja in življenja
ljudi #OstaniZdrav, ki nas obvesti, da smo bili v
stiku z okuženo osebo.
Vabimo vas, da si na tej strani in v nadaljevanju na
tretji strani preberete zapis vodje COVID protokola
in vodje NMP V Zdravstvenem domu Litija, Klemna
Lipovška, dr. med. spec. druž. med. z naslovom

Sadjarska razstava
»SADJARSTVO SKOZI FOTO OBJEKTIV«

Člani Sadjarskega društva Litija so se odločili, da ne prekinejo tradicije in kljub nastali situaciji, vseeno
postavijo sadjarsko razstavo v avli občine Litija. Tokrat je to že 5. razstava povrsti. Na razstavi skozi
fotografski objektiv predstavljajo aktivnosti društva in na fotografije ujete čarobne utrinke iz sadovnjakov, izobraževanj, družabnih srečanj in strokovnih ekskurzij. Razstava je zelo poučna saj prikazuje pester
izbor jabolk, namen je predvsem osveščati prebivalce ter širši javnosti prikazati, da tudi v naši bližnji
okolici lahko pridelamo raznovrstno sadje na okolju prijazen način. Člani društva želijo opozoriti naše
občanke in občane, da v trgovinah poiščejo domače sadje ali pa si v svojih vrtovih posadijo sadno drevo.
Razstava poteka od 10. do 20. novembra in si jo lahko ogledate v avli občine Litija, seveda ob upoštevanju zahtev NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID 19.
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LITIJSKA TRŽNICA NA PLAC’ KLJUB IZREDNIM RAZMERAM

Tržnica vsako soboto na Valvasorjevem trgu v Litiji, med 8. in
12. uro ponuja pestro ponudbo pridelkov in produktov lokalnih
kmetov, rokodelcev in podjetij.
Ker je tržnica na prostem, v trenutnem boju s Covid-om omogoča
boljšo varnost za javno zdravje. Obvezno je upoštevanje priporočil NIJZ: nošenje zaščitne maske, skrbno razkuževanje rok in
ustrezna medsebojna razdalja, ki jo označujejo talne označbe, po
katerih se lažje orientirate.

Občane prijazno vabimo, da obiščejo tržnico in si tam izberejo
doma pridelano zelenjavo ter tako podprejo lokalne pridelovalce.
Sveže informacije, predstavitev o ponudnikih in dogajanju na
tržnici lahko najdete na FB strani Litijska tržnica Na Plac ali spletni
strani https://rise.si/litijska-trznica-na-plac/
Se dobimo
Na Plac‘!
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Dežurstvo poteka normalno, nekaj intervencij, nekaj poškodb.
Več klicev vročinskih stanj. Si upam počakati do kolega, ki je
v pripravljenosti? Naj pogledam takoj? Nove, težke in odgovorne odločitve. Gospa težje diha, pregledam takoj, da ne zgrešim
česa nevarnega. Ta otrok ima verjetno angino, lahko počaka še
nekaj ur? Srečno se je izteklo. Kolega in njegova medicinska
sestra sta prišla od doma, saj v času dežurstva ne morem delati
v polni varovalni opremi - kaj če se vmes zgodi huda nesreča?
Dan se preveša v noč, ko zazvoni 112: „Mama zelo težko diha,
do sedaj je bila čisto v redu. Še vročine ni imela. Doma je vnuk,
ki je iz službe prinesel COVID. Izogibal se je mame kolikor se
da znotraj hiše. Vsi smo sicer bolni, a nič hujšega. Bolečine v
mišicah, malo vročine in kašlja. Normalno smo šli spat, prosim
pridite hitro, mama ne more dihati.“ Začnem si oblačiti zaščitni
kombinezon, z njim zagotovo izgubim 1-2 minuti dragocenega
časa. Masko si bom nadel med nujno vožnjo. Si jo je težje nadeti ampak sem je zelo vesel, saj se ne rosi kot prejšnja zaščitna
očala.
Gospa je v hudi dihalni stiski. Pregled, zdravila, kisik. Hvala
bogu. Dobro se odzove. Stiska se umiri. Pregledam še z ultrazvokom. Uf. Pljuča prizadeta v celoti. Vseeno, ker je gospa
stabilna in v varnih rokah diplomiranega tehnika slečem osebno
varovalno opremo po protokolu, se razkužim in se lotim telefona. Klic v dispečersko službo zdravstva. Bolnišnica Trbovlje
- polna, bolnišnica Novo mesto - polna, 7 prostih postelj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, improviziranih na ortopedski kliniki. Super. Klic sprejemnega infektologa. Se strinja.
Klic koordinatorja postelj. Zabeleži. Papirologija. Mine več kot
ena ura, ko gospo odpelje reševalno vozilo. Pred odhodom povabim jokajočega moža in sina, da se poslovijo. Traja več kot tri
ure, da se vrne. Sta morala 40 minut čakati samo na razkuževanje sobe. Pri transportu in namestitvi v sobo sta pomagala. V
tem času ni več prostih postelj niti v kliničnem centru. Pa še niti
jutro ni. Ojej. Upam, da ne bo novih bolnikov, ki bi potrebovali
hospitalizacijo. Čez dva dni v službi izvem, da je gospa umrla
naslednji dan.

Kaj je torej drugače? Vse je drugače. Žal se naše delo usmerja
v obvladovanje resno bolnih. Huda poslabšanja se zgodijo med
7-10 dnevom po okužbi. Z zamikom v medijih javljenih številk
obravnavamo težje obolele. Hkraten porast okužb med zaposlenimi pomeni, da se vedno več ukvarjamo s koronavirusom.
Bolnišnice pa pokajo po šivih. Vseeno smo v zajezitvah med
zdrastvenimi delavci in socialnimi zavodi kar uspešni. Trdo delamo, da bi obdržali čimveč storitev, saj se bojimo sekundarnih posledic neodkritih bolezni oz. poslabšanj kroničnih boleznih, če se popolnoma ustavi delovanje zdravstvenega doma.
Ob dnevni COVID ambulanti v polnem delovnem času smo v
zadnjih dveh mesecih prenovili telefonijo celotne ustanove, se
digitalizirali z aplikacijo www.dozdravnika.si, izboljšali odzivnost
in dostopnost po e-pošti, skušamo omogočiti redne obiske in
normalne stike z zdravniki v varnem okolju.
Tukaj pridem do bistva pisanja. Obkrožen sem z požrtvovalnimi, delavnimi, empatičnimi sodelavci ki se ne sprašujejo o smiselnosti ukrepov. Na vseh nivojih, od snažilk, ki čistijo COVID
ambulanto, sester, ki prevzemajo nase breme odločanja, do
študentk, ki pogumno stojijo na vratih ustanove, pisarn, ki so
soočene s plazom dnevnih sprememb, do kolegov zdravnikov
in zobozdravnikov, ki se brez odlašanja ob treh zjutraj tretjič
tisto noč oblečejo v varovalno opremo. Z obilo neznancev, ki
se spomni na nas z donacijami, prijaznimi besedami, nazadnje
celo s peko domačih dobrot. Nanje sem izredno ponosen, saj se
kljub ne-vedenju in strahu vsi trudijo delati najbolje za kar smo
na koncu tukaj - za sočloveka, za bolnika. Za babico, mamo in
ženo iz zgornje zgodbe.
Ljudje nas sprašujete. Kaj lahko naredim? Je potrebno vse to?
Ne, za to smo tukaj mi.
Vendar življenje, DOKAZANO, lahko rešite tudi vi. Enostavno,
preprosto. Z nošenjem maske, vzdrževanjem razdalje in ustrezno higieno z razkuževanjem. Ob temu ne pozabite na stik. Je
vaš sosed v redu? Potrebuje kaj iz trgovine? Mogoče samo pogovor? Sem z masko vzor otrokom? To je naše novo življenje.
Koliko časa bo trajalo? Ne vem.
Izogibajte se poplavi neresnic in neresničnih podatkov, celo zanikanju virusa. Človeštvo je preživelo mnogo težje preizkuse.
Verjamem, da nam ukrepi in čas v katerem živimo spreminjajo
način življenja, vendar smo ljudje tisti, ki bomo pripomogli, da
nam bo lažje v prihodnje. Smo družba, ki razume in pomaga,
prav tako se borimo ker nam je pomemben vsak. Vsi si želimo tudi jutri pozdraviti svojega prijatelja, svojega soseda in
najpomembneje svojo družino. Jutri je nov dan in zmoremo
skupaj. Veselim se trenutka, ko bomo skupaj praznovali konec
epidemije, do takrat pa smo tukaj za Vas.
Klemen Lipovšek dr.med., spec.druž.med.
Vodja COVID protokola, vodja NMP

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

Litija z novimi polnilnimi postajami
še korak bližje k elektro
mobilnosti

Občina Litija se je pridružila tistim občinam, ki so ekološko
osveščene in v svojem okolju postavljajo nove polnilne postaje
za električna vozila. Nove pridobitve lahko opazite na naslednjih
lokacijah: pri Turistični kmetiji Krjan v naselju Dobovica v KS
Dole pri Litiji, na parkirišču Pustolovskega parka Geoss v Slivni, na parkirišču ob pokopališču Vače – obe lokaciji v KS Vače.
Postavljena je tudi polnilnica pred občinsko upravno stavbo.
Skupno načrtujemo postavitev 7 polnilnih postaj, v nadaljevanju še na vhodni ploščadi rudnika Sitarjevec, na parkirišču ob
stavbi knjižnice v Gabrovki ter v bližini železniškega postajališča
v Jevnici. Tako smo enakomerno porazdelili možnost koriščenja
polnilnic tako v mestu kot tudi na podeželju.
Z željo po postavitvi polnilnih postaj za električna vozila ter obenem sledenju izvedbi projekta E-mobilnost, se je tudi Občina
Litija prijavila na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za postavitev polnilnih postaj. Eko sklad
zagotovi finančna sredstva za nakup in postavitev polnilnih postaj, delež občine Litija je strošek sklenitve služnostnih pravic s
fizičnimi osebami, DDV ter ureditev lokacij s talno oz. vertikalno
signalizacijo, vključno z izvedbo priklopa na elektro omrežje.
Občina Litija je strmela k izbiri kakovostnih postaj, polnjenje
je lahko eno- ali triurno, odvisno od priključne moči ter tudi od
prometa na posamezni lokaciji, cena pa je razvidna iz cenika, ki
stopi v veljavo s 1.12.2020.

LOKALNA CESTA
KUNŠTOV MLIN - KOBILJEK - SAVA

MOP je v juliju 2019 sprejel Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami za leto 2018, s
katerim so bila zagotovljena sredstva za obnovo poškodovane
lokalne infrastrukture tudi za občino Litija. Za odpravo posledic

neurja 13. julija 2018 je Občina Litija prejela 1,5 mio. za rekonstrukcijo lokalne ceste Kunštov mlin - Kobiljek - Sava. Projekt
rekonstrukcije vsebuje ureditev makadamske ceste v dolžini
3700 m in širini 5 m, izvedbo 4 mostov in podporne konstrukcije
ob erodiranih pobočjih pod cesto. Uredilo se je odvodnjavanje

CENIK STORITEV POLNJENJA NA POLNILNIH
POSTAJAH V OBČINI LITIJA
Velja od 01.12.2020
Cena 1 kWh
Pristojbina
0,137 EUR
0,55 EUR
Opomba: Ceni že vključujeta DDV

Cena stroška polnjenja se izračuna = (cena/kWh x količina porabljenih kWh + strošek pristojbine).
Ker smo ob tem želeli, da bo vožnja ekološka in poceni, se bo
strošek polnjenja računal le na količino potrošenih kilovatnih ur,
kateremu se dodajo še stroški bančne transakcije (pristojbina).
Obračun na polnilnih postajah se ne bo obračunal po urah (razen, če bi se kasneje izkazalo, da nekdo zaseda polnilno mesto
več kot 3 ure), potem bi se lahko dodatno uvedla - parkirnina;
npr. po treh urah polnjenja se zaračuna ‚‘ležarnino‘‘ 5 EUR/h.
Vsi uporabniki za aktivacijo uporabljate mobilno aplikacijo prijave polnjenja in plačila po končanem polnjenju, na izbiro pa
boste imeli možnost z bančnega računa ali iz Paypal računa (po
lastni izbiri).

tako z vozišča kot zalednih voda. Sredstva so bila nakazana v
letu 2019 in v letošnjem letu, del sredstev pričakujemo še v letu
2021 in tako se bo lokalna cesta lahko uredila v celotni dolžini.

Obnova lokalne ceste
Renke - Konjšica

Krajani Konjšice smo zadovoljni, da se je preplastil del lokalne
ceste, ki je bil v precej slabem stanju. Lepa hvala občini Litija,
gospodu Francitu Rokavcu, KSP Litija, gospodu Romanu Ciglarju in Janezu Orehku za vodenje del, Tonetu Dolancu in vsem, ki

ste kakorkoli pripomogli pri prenovi cestišča. Krajani upamo,
da se bo prenova te lokalne ceste nadaljevala, ko bo mogoče.
Hvala lepa.
Slavka Breganski
Električna polnilna postaja na parkirišču pred občino Litija

Električna polnilna postaja na
parkirišču pokopališča Vače

Električna polnilna postaja na parkirišču Pustolovskega parka Geoss v
Slivni

Električna polnilna postaja na parkirišču Turistične kmetije
Krjan na Dobovici

KAKOVOSTNA PITNA VODA ZA NASELJI
VELIKI VRH IN GOLIŠČE

Občina Litija je v zaključni fazi izgradnje 4 km dolgega transport
nega vodovoda Litija - Šmartno, odsek Beden - Velki Vrh - Golišče
vključno s tremi pripadajoči objekti (črpališče Č242 Bedenov
Graben, črpališče Č450 Veliki Vrh in črpališče z vodohranom
R575 Golišče kapacitete 100 m3). Izvajalec podjetje KPS Litija d.o.o. je v zaključni
fazi izvedbe vseh pogodbenih del, hkrati je
v izdelavi tudi projekt
izvedenih del (PID)
na podlagi katerega
bomo v začetku decembra 2020 zaprosili
za pridobitev uporabnega dovoljenja. Takoj
po prejemu uporabnega dovoljenja se bo pričelo s priključevanjem občanov na novi vodovod, ki je bil vsekakor prepotreben
in s katerim bodo omogočili oskrbo s kakovostno pitno vodo
številnim gospodinjstvom naselij Veliki Vrh in Golišče.

AKTUALNO / OBRTNIKI
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S certifikatom kakovosti Srca Slovenije
nagrajeni tudi Litijani

Razvojni center Srca Slovenije je v oktobru izvedel četrto ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov Srca Slovenije. 34 ponudnikov s 104 izdelkoma je prejelo pravico do uporabe Kolektivne
tržne znamke Srce Slovenije. Certifikat je bil podaljšan tudi 38 izdelkom, ki so bili pozitivno ocenjeni že leta 2016.
Pravico do uporabe znaka je tako prejelo 15 proizvajalcev prehranskih izdelkov in 19 rokodelcev
iz Srca Slovenije. Med njimi so tudi ponudniki iz
občine Litija:
•	Aleš Veber, Jevnica: leseni izdelki - skleda,
piščalka, skladkornica, stol trinožnik
•	Barbara Vrtačnik, Kmetija Škunder, Slivna:
prehranski izdelki - sok iz aronije, aronija v
prahu, čaj iz zmletih lupinic aronije, sivkin
sirup; keramika: skodelica z motivom sivke
•	Igor Cirar, Kmetija Pr‘ Boltjan, Litija: prehranski izdelki - kamutove testenine, ajdove
testenine, špinačne pirine testenine, pirine testenine, polnozrnate pšenične testenine, tris testenin
• Joca Jamšek, Renke: cvetne slike in voščilnice, ogledalo, relief sončne ure
•	Karmen Rozman, Šivalnica pri Karmen, Litija: šivani izdelki - torbica za tablico, gnezdo za dojenčka
• Vilma Kante, Kmetija Pr‘ Sončku, Moravče pri Gabrovki: pletenine iz volne – kapa,
gamaše, plet, brezrokavnik
Prehranske izdelke so ocenjevali kuharski mojster
Franci Jezeršek, etnolog
prof. dr. Janez Bogataj in
svetovalka za načrtovanje
turizma in gostinstva doc.
dr. Tanja Lešnik Štuhec.
Pri rokodelskih izdelkih je
sodeloval oblikovalec Matej Zupančič.
Razvojni center Srca Slovenije organizira vsakokrat tudi slovesno podelitev certifikatov, ki pa je
tokrat zaradi posebnih razmer v klasični obliki verjetno ne bo mogoče izvesti. Vseh 208 certificiranih izdelkov bo objavljenih v spletnem katalogu na spletni strani www.srce-slovenije.
si. Vsem prejemnikom certifikata čestitamo, bralce pa vabimo, da jih podprejo s svojim nakupom. (Foto: Marjanca Žunič, Fotoformat Litija)

Mija Bokal,
Razvojni center Srca Slovenije

»OBRTNIŠKI
KOTIČEK«
Ljudje smo v življenju večkrat postavljeni pred določene izbire. Tudi Janez Dragar je leta 2002
sprejel pomembno odločitev. Ob redni zaposlitvi je imel od leta 1997 registrirano še dodatno,
popoldansko obrt. Ker ga je vse bolj vleklo v samostojne vode, je delo v podjetju Elektro Ljubljana zaključil in se povsem posvetil svojemu podjetju, Elektroinstalaterstvo Janez Dragar
s.p. Odločitev ob dveh majhnih otrocih ni bila najlažja, saj se je zavedal, da brez velike podpore družine ne bo zmogel.
Sprva je sam opravljal vse vrste elektroinstalacijskih del, katerih obseg se je sčasoma povečal. Pokazala se je potreba po zaposlitvi dodatne delovne sile. Tako so se postopoma pridružili
sodelavci, leta 2014 tudi žena kot pomembna pomoč v pisarni.
Danes, dvajset let kasneje, podjetje najpogosteje »sliši« na ime ELEKTRO JANI, ki je nastalo
čisto slučajno, je pa v lokalnem in širšem okolju najbolj prepoznavno.
Trenutno je redno zaposlenih 9 ljudi. Ekipa Elektro Jani se trudi čimbolj zadovoljiti potrebe
uporabnikov, je hitra in učinkovita. Velik poudarek dajemo dobrim odnosom med sodelavci,
saj menimo da je le zadovoljen delavec dober in predan delavec. S sodelavci se občasno družimo tudi izven delovnega časa, že nekaj let pa imamo »obvezen« službeni družinski piknik tudi
z ostalimi člani družine. Letos nam je izvedbo le-tega žal preprečila Korona.
Vsako leto sodelujemo s srednjimi strokovnimi
šolami in sprejemamo dijake na praktično usposabljanje z delom (PUD), saj se zavedamo, da se
v šoli pridobljeno znanje lahko oplemeniti le pri
konkretnem delu.
Naša osnovna dejavnost je inštaliranje električnih napeljav in naprav, se pravi vse vrste elektroinstalacij, izdelava nizkonapetostnih in visokonapetnostnih instalacij, elektro priključkov,
varnostne razsvetljave, izdelava strelovodnih naprav, izdelava in vzdrževanje javne razsvetljave,
montaža in vzdrževanje klimatskih naprav, meritve elektroinštalacij ter meritve strelovodnih
naprav.
V zadnjih letih smo pričeli tudi s kompletnim
vzdrževanjem poslovnih objektov, kar je za seboj potegnilo povečanje voznega parka, da lahko
zagotovimo hitre in ažurne storitve v intervencijskih postopkih.
Pred petimi leti smo skladišče, ki smo ga imeli
v domači garaži, preselili v Industrijsko obrtno
cono v Šmartnem, Usnjarska cesta 16. Sedež podjetja pa se še vedno nahaja v Mali Kostrevnici 44. Za potrebe vzdrževanja imamo tudi tri manjše dislocirane enote v Kopru, Mariboru in
Ljubljani.
Za potrebe optimalnega delovanja v pisarni priskočita na pomoč tudi sinova. Eden je študent
računalništva in matematike, drugi dijak Srednje medijske in grafične šole. Oba s svojim dragocenim znanjem pomembno prispevata k lažji izvedbi določenih projektov in podobi podjetja.
Zavedamo se, da je naše delo tesno povezano s pričakovanji naših strank. Pri delu se poskušamo kar najbolj približati njihovim željam, hkrati pa tudi strokovno svetovati. Uporabljamo
energetsko varčne materiale, prav tako poskušamo čim manj svetlobno onesnaževati okolje.
Odpadne materiale ustrezno recikliramo, saj nam skrb za okolje veliko pomeni.
Ker je elektrika naša strast, se je ne bojimo, ampak se spopademo z njo tudi, ko drugi ne
najdejo ustreznih rešitev. K najboljši in optimalni rešitvi pa seveda prispevajo tudi bogate
dolgoletne izkušnje.
avtorica članka: Jelka Kovač Dragar
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O hidroelektrarnah na Savi
V zvezi s prispevkom Ne jezimo Save, objavljenim v oktobrskem Občanu, ki svari pred hidroelektrarnami, želim predstaviti svoj pogled. Projekt
hidroelektrarn (HE) na srednji Savi ni od
včeraj saj načrtovanje poteka že več desetletij in predvideva tudi nekaj HE na litijskem
območju, med Jevnico in Renkami. Leta 2011
in 2012 so bili načrti predstavljeni v javnih
razpravah v Litiji. Načrtovanje hidrotehničnih
objektov je dolgotrajno, ker se pri tem opravi
veliko študij in raziskav, v katerih se preuči
vse podrobnosti in vse možne vplive na okolje in obratno. Pri tem sodelujejo strokovnjaki oz. inštitucije z vseh relevantnih področij.
Kako bo energetske objekte sprejela in kaj
bo od tega imela lokalna skupnost? Po zglede
gremo lahko v Posavje, kjer so dobro sprejeli elektrarne. V sklopu njihove izgradnje so
rešili številne infrastrukturne in komunalne
probleme, predvsem pa se je izboljšala poplavna varnost.
Avtorica članka v Občanu predlaga, naj se
raje vlaga v obnovo obstoječih HE. Naj povem, da so vse slovenske HE v državni lasti
grajene in vzdrževane solidno. Starejše so
obnovljene po sodobnih standardih in obratujejo zanesljivo, gospodarno in varno. Razpoložljivo vodno energijo pretvarjajo v električno z izkoristkom cca 85%, ki je vsaj 2 krat
višji kot pri najsodobnejših termoelektrarnah
in 4 krat višji kot pri sončnih. Ogljični odtis
teh HE je 100 do 1000 krat manjši na enoto
pridobljene elektrike kot pri katerikoli pretvorbi fosilnih goriv.
Avtorica poziva k varčni rabi energije. Kljub
varčevanju poraba elektrike venomer raste.
V zadnjem času je k porastu pripomoglo
ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Na pohodu je elektromobilnost. Če bi vsi Slovenci
uporabljali osebne električne avtomobile v
enakem obsegu kot sedaj konvencionalne,
bi se poraba elektrike dvignila za četrtino.
Drug vidik je industrija, ki stalno izboljšuje
energetsko učinkovitost že zaradi vpliva na
ceno izdelkov. Menim, da se industriji ni
pametno odpovedovati. Prvič s tem ohranjamo delovna mesta in gojimo znanje na
področju industrijskih tehnologij. S tem smo
manj odvisni od motenj na svetovnih trgih.
Krajše dobavne verige so se izkazale kot
prednost med trenutno pandemijo. Po drugi strani pa selitev industrije na daljni vzhod
in v tretji svet pomeni tudi večje globalno
onesnaženje, saj so tam okoljski standardi
nižji.
V Sloveniji proizvajamo letno približno 12,4
TWh elektrike (1TWh = 1 milijarda kWh). Od
tega proizvedejo HE in TEŠ po tretjino, slovenski del NEK četrtino, sončne elektrarne
2,5 %, s subvencijami pa poberejo približno
15% prihodkov vseh proizvajalcev elektrike v
Sloveniji. Domača poraba presega proizvodnjo za 2 TWh oz. 15%.
HE na srednji Savi bodo imele moč 335 MW,
letno pa bodo proizvajale nad 1 TWh, torej bi
lahko pokrile polovico današnjega primanjkljaja elektrike v Sloveniji. Če bo pomanjkanje še večje, elektrika v Sloveniji ne bo več
poceni. Tedaj bomo res lahko govorili o »grdem biznisu« z elektriko, delali pa ga bodo
tisti, ki nam jo bodo prodajali.
Naj ponazorim energetsko vrednost HE na
srednji Savi s sončnimi elektrarnami (SE), ki
bi morale imeti moč vsaj 1100 MW za proizvodnjo enake količine elektrike. Zasedale bi
površino nad 8 milijonov m2 (800 ha). Stroški njihove gradnje bi bili primerljivi z gradnjo
HE, vendar je temu treba dodati stroške hranilnikov energije, ker sonce sije le podnevi,
v poletnih mesecih pa dosega 4 krat večjo
proizvodnjo kot v zimskih. Če bi želeli s SE
pokrivati potrebe ekvivalentno kot s HE na
srednji Savi, bi morale biti za pokrivanje zimskega primanjkljaja proizvodnje opremljene
z akumulatorji skupne mase 1,25 milijona
ton, ki bi stali 35 mrd €. Investicija v tak hranilnik bi podvojila ceno elektrike za slovenske odjemalce.
Alternativa kemičnim hranilnikom je gradnja
več deset črpalnih elektrarn velikosti ČHE
Avče. Zanje bi težko našli dovolj primernih lokacij. Tudi če bi bile tehnično izvedljive, bi jih
zavračali iz okoljskih razlogov. Nove tehnologije hrambe energije z uporabo vodika so

še v povojih in v naslednjih dveh desetletjih
ni pričakovati množične uporabe. Skupen
izkoristek sončne energije tovrstnih pilotnih
naprav je trenutno reda 5 %, kar pomeni 4
krat večjo površino sončnih panelov kot pri
direktni uporabi. Na dolgi rok, v drugi polovici stoletja lahko pričakujemo začetek rabe
jedrske fuzije. Zaradi fizikalnih zakonitosti v
energetiki ni pričakovati čudežnega preboja
oz. miniaturizacije naprav in vplivov na okolje.
V dobrih dveh desetletjih bosta zaprta TEŠ
in NEK. Če bi ju želeli nadomestiti s po mnenju naravovarstvenikov edino sprejemljivo
sončno energijo, bi namesto TEŠ potrebovali
nadaljnjih 3600 MW namesto NEK pa 3000
MW sončnih panelov. Skupaj bi zasedali 50
km2 oz. 5000 ha, stali pa 6,5 milijarde €. Za
enak učinek je treba dodati hranilnike energije, ki bi obsegali 7 mio ton in bi stali 190
milijard €. Za alternativo bodočim HE ter zaprtju TEŠ in NEK bi torej potrebovali sončne
elektrarne moči 7700 MW, ki bi zasedale
5800 ha površin za postavitev panelov, 8,2
milijona ton akumulatorjev, ki bi tudi zasedali določen prostor oz. zgradbe, vse skupaj
pa nas bi stalo kakih 235 milijard € brez
dodatnih vlaganj v omrežje. Cena elektrike
za slovenske odjemalce bi se zato najmanj
podeseterila. Tak sistem bi bil povsem neobvladljiv z vidika obratovanja, saj bi njegova
skupna moč narasla na 9000 MW, trenutno
pa se moč odjema pri nas suče med 1000 in
2000 MW.
Pojavi se še več problemov: Kje dobiti dovolj surovin za silne količine baterij, če bi na
tak način reševale potrebe vse države? Trenutno so izkoristljive svetovne zaloge litija,
kot osnovne surovine za električne akumulatorje, ocenjene na 80 milijonov ton. Kolikšno opustošenje narave bi bilo povzročeno
z rudarjenjem in metalurškimi postopki za
pridobivanje materialov, kot so silicijeve spojine, aluminij, litij in druge kovine? Kakšen je
ogljični odtis pridobivanja, procesiranja in
transporta? Mineralne surovine za te materiale pridobivajo v oddaljenih deželah, kjer
so standardi ravnanja z okoljem povsem drugačni kot v Evropi. Vrh tega bi se soočili z
monopolom držav, ki jih posedujejo. Kam z
iztrošenimi akumulatorji po 15 letih? Deloma
jih je moč reciklirati, deloma postanejo nevaren odpadek. Za razliko od naštetih dilem je
večina gradbenih materialov za HE na voljo
v neposredni bližini. Jeklene konstrukcije in
stroji se proizvajajo doma, kot tudi velik del
električne opreme. Tehnologijo v celoti obvladuje domača stroka.
V Soboti prilogi Dela sem 7. marca letos objavil pregleden članek, kjer sem širši javnosti
predstavil vlogo HE in drugih vrst elektrarn
v energetskem sistemu, njihove vplive na
okolje ter demantiral večino trditev njihovih
nasprotnikov. Dostopen je na https://www.
delo.si/sobotna-priloga/zakaj-negativen-odnos-do-hidroelektrarn-v-predlogu-nacionalnega-nacrta/. Članek je sprožil nekaj
polemike. Še bolj celovito je problematiko
urejanja voda in gradnje hidrotehničnih
objektov predstavil eden vodilnih slovenskih hidrotehnikov dr. Andrej Širca v članku
Kaj pa če sulec lahko preživi le v akumulacijskem jezeru, (Delo SP, 9.5.20), ki je dostopen na http://www.he-ss.si/upload/
datoteke/datoteke/Sobotna%20priloga%20
dela_Sulec.pdf. Nanj ni bilo odzivov, saj je
nasprotnikom zmanjkalo argumentov. Zainteresirane bralce vabim, da preberejo oba
članka. V njiju bodo našli odgovore o vlogi in
pomenu hidrotehničnih objektov za energetiko in vodno gospodarstvo, njihovem vplivu
na okolje, preskrbo z vodo. Vse razvite države koristijo svoj hidroenergetski potencial in
vlagajo v vodno gospodarstvo. To velja zlasti
za alpske in skandinavske dežele, ki s zgradile številna umetna jezera v visokogorju in v
dolinah.
V času, ko se svet spopada s segrevanjem
planeta, se ni pametno odpovedovati enemu
najbolj zanesljivih domačih obnovljivih virov
energije, kar hidroenergija nedvomno je.
Njeni vplivi na okolje so predvidljivi in obvladljivi.
Mitja Dušak
Litija
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Tudi za kulturo bodo
prišli lepši časi
kljub temu, da situacija težko omejuje našo dejavnost
smo v Kulturnem centru aktivni in pripravljeni
na nove izzive. Vsi programi so pripravljeni, da
zaživijo nazaj takoj, ko bo mogoče; od otroških
matinej, gledaliških predstav, Približevanj do
razstav… ter seveda decembrski program. Čarobna Litija bo letos drugačna in potrudili se
bomo, da bomo tudi mi dodali svoj del k prazničnemu vzdušju. Idej je kar nekaj in verjamemo, da bomo lahko nekatere tudi izpeljali. Vsaj
tiste, ki bodo razveselile naše najmlajše. Več
pa v prihodnji številki, ko upamo, da bodo omejitve malo blažje.

Kulturni center ima novo streho!
Streha je bila res že potrebna obnove, saj smo
ob nalivih že trepetali, da se bo zgodilo kaj hujšega. Hvala Občini Litija za finančno podporo

in Ostrešju d.o.o. za uspešno sodelovanje.
Tudi v notranjosti bo nekaj novosti, tako da
bodo srečanja pri nas še bolj prijetna. Skratka, težko nam je, da so vrata Kulturnega centra
zaprta, vendar upamo na boljše čase. Želimo
vam vse dobro v upanju na naše skorajšnje
snidenje.

Mestni muzej
Litija med
epidemijo
Kljub razglašeni epidemiji in zaprtju muzeja za obiskovalce se naše
delo nadaljuje.
V tem letu smo v pritličju obnovili en prostor,
ki bo namenjen prenovljeni razstavi o rudniku
Sitarjevec.
Na razstavi bodo predstavljeni tudi predmeti
z arheoloških izkopavanj na hribu Sitarjevec
in z območja današnje Osnovne šole Litija. Ti
predmeti dokazujejo, da v Litiji rudarjenje več
tisočletna tradicija. Na novo bo osvetljen tudi
čas 16. stoletja, ko je rudnik deloval.
V mesecu decembru se bomo pridružili akciji
slovenskih muzejev pod skupnim imenom »Naprej v preteklost«. Potekala bo od 7. do 13. 12.
Akcija bo potekala le na spletu. Pripravili bomo
spletno delavnico peke božičnega kruha-poprtnika. Spremljate našo spletno in Facebook
stran za več informacij.
Predvsem pa upamo, da se bo epidemiološko
stanje v državi umirilo in, da bo muzej lahko
kmalu na široko odprl svoja vrata in vas povabil v našo družbo. Do takrat pa ostanite
zdravi!

MLADINSKI CENTER LITIJA
Glede na negotove razmere in
hitro spreminjajoče se situacije v zvezi z virusom Covid 19,
tudi v Mladinskem centru Litija
prilagajamo svojo dejavnost. Napovednika
dogodkov, kot ste ga bili vajeni tokrat žal
ne bo, vabimo pa vse, da za ažurne novice
in dogodke, spremljate našo spletno stran,
predvsem pa nas spremljate na družbenih
omrežjih, saj vse aktivnosti in dogodke redno prilagajamo trenutni situaciji.
V oktobru smo načrtovali MCjevo Hišo strahov, za katero smo si močno želeli, da bi jo letos lahko še nadgradili, a žal je bilo prireditev,
ob trenutnih razmerah, nemogoče izpeljati. A
vendarle smo vse ideje dobro predebatirali,
jih zloščili in samo spravili do naslednje jeseni. Z ekipo prostovoljcev, ki dogodek pripravlja, že nestrpno čakamo na 2021.

Učna pomoč, uporaba računalnika,
fotokopiranje in tiskanje
V Mladinskem centru Litija osnovnošolcem
in dijakom ponujamo možnost brezplačne
učne pomoči.
Termin za učno pomoč je potrebno predhodno rezervirati in sicer na elektronski naslov
info@mclitija.si ali po telefonu 051/443 410.
Sporoči pri katerem predmetu potrebuješ
pomoč in v kolikšnem obsegu, z mladinskim
delavcem se bosta dogovorila za termin učne
pomoči, ki se lahko izvaja v našem dnevnem
centru ali preko spletnih aplikacij.
Še vedno je vsem učencem, dijakom in študentom na voljo brezplačna uporaba računalnika, fotokopiranje in tiskanje. Na voljo je
zmogljiv, sodoben računalnik z vso potrebno
strojno in programsko opremo. Uporaba je
mogoča v delovnem času dnevnega centra.

Dnevni center
Dnevni center je odprt vsak delavnik, med
14.00 in 20.00, kjer mladim nudimo varen in
spodbuden prostor za preživljanje prostega
časa. Aktivnosti v dnevnem centru prilagajamo trenutni situaciji, a vendarle se zavedamo, da naš prostor za nekatere uporabnike
pomeni tudi edini varen prostor, ki jim je na
voljo, zato ostajamo odprti, predvsem za vse
mlade, ki so se znašli v stiski, obenem pa vse
obiskovalce naprošamo, da se držijo priporočil NIJZ, upoštevajo navodila zaposlenih in
predvsem, da se vedejo samozaščitno. Prosimo vas, da v Mladinski center ne prihajate
v kolikor kažete kakršne koli simptome bolezni dihal, takrat se raje poslužite sodobnih
načinov komunikacije z nami.

»Kdo si in kaj počneš? - Naučimo
se ustvariti podcast
z Anžetom Tomićem«
Mreža Mama, ki je krovna organizacija slovenskih mladinskih centrov, je pripravila
dogodek ob koncu projekta »Pametno mla-

dinsko delo v mladinskih centrih«. Namesto,
da bi se družili fizično v sončnem Kopru, kjer
bi moral dogodek prvotno potekati, smo se
družili digitalno na ‘Zoom-u’.
V prvem delu dogodka je direktorica Mreže
MaMa, Maja Hostnik, predstavila projekt
in rezultate projekta. Gre za 24-mesečno
strateško partnerstvo s partnerji iz Estonije
Nemčije in Finske, ki je financirano s strani
programa Erasmus+ MvA. Na podlagi anketnih vprašalnikov, namenjenih mladini in
mladinskim delavcem, so prišli do ugotovitev, da mladi še vedno najbolj uporabljajo
Facebook, sledijo mu Instagram, Snapchat
in Youtube. Zanimivo, da je kar 100 odstotkov anketiranih prepričanih, da lahko digitalna orodja, tudi računalniške igre pomagajo
pri delu z mladimi. Mladinski delavci so v
anketnem vprašalniku najbolj poudarili digitalno pismenost, ki se nanaša na poznavanje in osnovno rokovanje z digitalnimi orodji
(aplikacijami, računalniškimi programi, družbenimi omrežji). Izpostavili so varno uporabo
interneta, napredno znanje vseh računalniških in mobilnih aplikacij ter ostalih digitalnih orodij. Prepričani pa so, da morajo biti
digitalna znanja ena od metod dela, ne pa
edina.
Da se nismo oddaljevali preveč od teme, se
nam je v drugem delu pridružil gost Anže Tomić. Širši javnosti najbolj poznan kot radijski
glas v oddaji Odbita do bita na Valu 202 in
del ‘podcasterskega’ dua Apparatus. »Kdo si
in kaj počneš ?« je njegov zaščitni znak in
uvodno vprašanje, ki ga zastavi gostom v
svojih podcastih. Z nami je delil nasvete in
trike ‘podcasterskega’ posla. Predvsem triki za zagotavljanje minimalnih standardov
zvoka so zelo uporabni, sploh v časih, ko večina ljudi dela od doma. Za boljšo akustiko
si lahko narediš šotor iz odej, uporabiš vsaj
slušalke z mikrofonom za telefon, se naučiš
uporabljati program za obdelavo zvoka, najdeš primerno platformo za objavo svojega
podcasta in kot pravi Anže: »Ne predajte se
in vztrajajte«!
»Razlika med radijsko oddajo in podcastom?
Ni ‘jingla’ na začetku, poslušalec/-ka se
sam/-a odloči ali ga bo poslušal/-a ali ne.
Bi želel/-a #ostanidoma čas izkoristiti za
ustvarjanje podcastov? Če se boš lotil/-a
snemanja, na začetku in koncu ploskaj. Ko
montiraš, je kar ‘nobel’ vedeti kje je začetek
in kje konec.
Za deljenje osnovnega znanja ali za uporabo
snemalne kabine pa se pogumno obrni na
nas. Z veseljem pomagamo, tudi na daljavo.
In ‘priporočilce’ za tiste, ki bi želeli le poslušati podcaste vam priporočamo apparatus.
si, kjer lahko slišite Anžetovo ustvarjanje in
najdete tudi podcast »A res, tega ne veš?«,
kjer se Sašo Stare in Aleš Novak z gosti pogovarjajo o tem, česar ne vedo – poučna zadeva.

KNJIŽNICA LITIJA

Korona čas in knjige

Knjižnica Litija je v drugem
‚valu‘ razmaha covida 19 povsem zaprla
vrata za tri dni, nato pa smo po sprejetih
dopolnitvah odloka (ki določa dostopnost
do storitev) v novembru uporabnikom znova omogočili izposojo gradiva. Za to smo
si zelo prizadevali: slovensko vlado smo k
spremembi odloka pozivali povezano preko
skupnosti občin in zveze splošnih knjižnic.
Mnogim ljudem preživljanje časa brez normalnih človeških stikov prav knjige naredijo življenje znosnejše oz. normalnejše. Vez s knjigami
morajo nujno ohraniti tudi mladi – tako izobraževanja in opismenjevanja kot prostočasne,
kulturne aktivnosti. Knjižnica Litija je bila v mesecu novembru odprta s prilagojenim časom in
načinom dela. Uporabnikom smo knjige izposojali na brezstičen (varen) način. Večina članov
si je naročala gradivo vnaprej (telefonsko, po
cobissu, po e-pošti); gradivo smo sprejemali ločeno, ga dezinficirali in puščali v 24-urni karanteni. Uporabnikom smo ponudili tudi možnosti
naročila delnih preslikav – scanov - iz gradiva, ki
jih pošljemo po e-pošti; tako skušamo čim bolj
pomagati pri študiju oz. učenju na daljavo.
Zaposleni smo bili prisotni v osrednji knjižnici
v Litiji v polni delovni obveznosti; tako so nas
lahko uporabniki poklicali od sedme ure zjutraj
do sedme zvečer; krajevna knjižnica Šmartno
je sprejemala uporabnike dvakrat tedensko,
potujoča knjižnica pa je bila v času epidemije
zaprta. V času, ko vrata knjižnice niso odprta
uporabnikom, sprejemamo naročila, kompletiramo rezervirano gradivo, čistimo vrnjeno
gradivo in obdelujemo nove knjige; nakup
knjižnica izvaja nemoteno, saj je zelo pozno, v
novembru, prejela nakazilo sredstev za knjige
s strani Ministrstva za kulturo. Zaposleni smo
prisotni v izmenah, deljeni na manjše delovne
skupine, ki se med seboj minimalno srečujejo;
skupine delujejo ločene za vračilo in izposojo
gradiva, izmenjujejo se še na lokaciji krajevne
knjižnice. Nekaj opravil (domoznanstvo) smo
organizirali tudi v obliki dela od doma.
Ukrepe bomo postopoma sproščali - za prosti
pristop uporabnikov med police in samo-

Zoom, maske, dijaki in
študentje ter edinstveno
novo šolsko leto

Dijaki so septembra zakorakali v popolnoma edinstveno šolsko leto, kot ga v celotni zgodovini še ni bilo, študentje pa smo se
jim pridružili v začetku oktobra. Maska, razkužila in zoom predavanja so postala resničnost
in orodje sodobnega šolstva. Iskreno upamo,
da bomo s skupnimi močmi zmogli obdržati kvaliteto slovenskega izobraževanja in
uspešno ter varno speljati tudi šolsko leto
2020/21. Vsem dijakom in študentom pa
vso srečo in čim več potrpežljivosti, kakor
tudi profesorjem. Tako kot vsi, smo tudi Klišejevci vstopili v koronsko jesen. Uspešno smo
izdali že četrto edicijo Klišejevega kompasa,
kjer letos razglabljamo o svobodi in pomenu
le-te na različnih področjih. Če vas zanima, kaj
imamo povedati mladi, se lahko s predhodno
najavo oglasite po svoj izvod na našem sedežu
na Valvazorjevem trgu 8. 25. septembra smo
organizirali zanimivo delavnico Električni avtomobili – prihodnost ali mit? Spoznali smo, da
gre evropski in svetovni trend v smer popolne
elektrifikacije avtomobilizma. Ker velja promet
za enega največjih onesnaževalcev okolja, bi
umik izgorevanja CO2 s cest pomenil dober
korak proti celotni boljši sliki čistega okolja.
A vseeno vprašanje ni tako zelo enoznačno:
ali pridelamo dovolj elektrike? Kakšna in kako
čista je ta energija? Kaj bo z baterijami, kako
bomo te avtomobile popravljali, kako preverjena je tehnologija itd. In nenazadnje vprašanje, ki smo ga skupaj odprli v debati: zakaj
ne bi raje vse sile vložili v izboljšanje javnega
prometa? Z nami je bila Ajda Tuševski, po izobrazbi inženirka fizike, magistra elektrotehnike, natančneje elektronike. Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka na Fakulteti
za elektrotehniko v Ljubljani v Laboratoriju za
mikroelektroniko. Zapleteno temo je razložila
res odlično in jasno, tako da smo razumeli tudi
manjši poznavalci, tisti večji pa postavili in dobili odgovore na vsa vprašanja, ki so jih težila.
Hvala Ajda! Dogodek je sofinanciran s strani
programa Bridge 47, ki ga v Sloveniji koordini-

stojno iskanje gradiva se bomo odločili, ko
se bo prisotnost virusa občutno zmanjšala
– v naših premajhnih prostorih obiskovalcem
namreč zelo težko zagotavljamo medsebojno
distanco. Zato je najpomembneje, da čim bolje
v danih okoliščinah omogočamo izvajanje naše
osnovne dejavnosti – izposoje gradiva. Kdaj
bomo lahko pripravili ‚druženja‘ oz. prireditve,
pa je težko napovedati … Bomo pa po svojih
zmožnostih omogočili nekaj spletnih druženj:
otrokom Babica Julka pripoveduje pravljice,
odraslim bomo ponudili spletno spremljanje
potopisa in morda še kakšne zanimive vsebine.
Svet bo ostal bolj normalen, če bomo brali. Zelo si želimo, da bi brali naši otroci, zato
še vedno poteka projekt Tačkov knjižakeljc.
Namenjen je prvošolcem – žal se povabilu ni
odzvala niti polovica staršev (v obeh občinah
na štirih osnovnih šolah imamo v letošnjem
šolskem letu malo čez 200 prvošolcev). Navkljub omejitvam – ali pa predvsem zaradi teh
– vpišite svoje prvošolce v knjižnico, obiskujte
nas, polnite žakeljce s slikanicami in jim čim
več berite! Tisti, ki pa so že prišli, svoje Tačkove
knjižakeljce polnijo s posebnim veseljem – in
od začetka šolskega leta so nas nekateri obiskali že 10 krat. Za to so prejeli tudi nagrado
– pisano kolebnico, ki bo pomagala razgibati in
okrepiti odraščajoče cicibane.
K navdihujočemu branju pa spodbujamo tudi
odrasle: predlagamo vam bralne namige s seznama Srčnega bralca (seznam knjig bralne
značke za odrasle), v teh dneh pa se je oblikoval tudi zapisan seznam priporočil najboljših
knjig za jesenske večere – prispevali smo jih
zaposleni v knjižnici, Potep v svet besed - naslovi novembra. O novostih in spremembah v
knjižnici, ki se bodo gotovo dogajale, boste najbolje seznanjeni preko spletnih poti in omrežij.
Če pa želite takojšnjo informacijo v ŽIVO, nas
pokličite in vprašajte, kako in kaj - veseli smo
vaših odzivanj!
In naša želja ob dnevu splošnih knjižnic, 20.
novembru? Nazaj med ljudi… s knjigo, besedo,
odnosi, druženji. Srečno!

Andreja Štuhec
ra SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno
učenje in humanitarno pomoč. Projekt je tudi
del programa projekta Litijski inkubator za skupnost in trajnost.
Na Klišeju lahko člani še vedno dvignete svojo
celodnevno karto za kopališče Laško za samo
4 €. Akcija je nastala v sodelovanju s Športnim
društvom Dole.
Prvi teden v oktobru pa je za študentske klube vedno zelo pomemben: potekalo je namreč
podaljševanje članstva na Klišeju. Letos vas nismo pričakali na železniški postaji, pač pa je na
sedežu potekal Maraton vpisov, kjer smo lahko
bolje poskrbeli za preventivne ukrepe. Ker je
članstvo, in s tem ugodnosti, vezano na status
dijaka/študenta, morate vsi člani vsako leto
znova podaljšati svoje članstvo. To storite
tako, da prinesete aktualno potrdilo o šolanju, lahko pa ga pošljete tudi kar na mail:
klub.klise@gmail.com. Novi člani pa rabite
izpolnite še pristopno izjavo. Vsi pa prejmete
simbolično darilce, ki vsebuje pripomočke za
študij in še kaj. Ni še prepozno, še vedno lahko
podaljšate članstvo, a vam priporočamo, da to
storite čim prej.

V mesecu novembru smo vse naše aktivnosti
preselili online. Tako smo izvedli Petkovo ligo,
druženje ob igranju družabnih iger, pridružili
smo se akcijama Manj svečk za manj grobov
in Krvodajalsko akcijo – častim pol litra. V sodelovanju z Občino Litija, Rdečim Križem Litija,
Štabom civilne zaščite, Sopotniki in Skavti smo
izdelali bazo prostovoljcev Pomoč v drugem
valu korone. V kolikor bi se želeli pridružiti bazi
prostovoljcev ali pa želite le več informacij o
njej, smo vam na voljo na telefonski številki 01
898 33 07 vsak delovnik med 8. in 16.uro ter
na našem e-mail naslovu.
Decembra se obeta kar nekaj dogodkov, ki jih
bomo zaradi poslabšane epidemiološke slike
čim več izvedli online. Tradicionalno se nam
obeta začetek Kulturnega šoka, ki bo popolnoma edinstven, a izredno zanimiv. Ponovno se
bomo pridružili tudi akciji Božiček za en dan.
Za več informacij o dogodkih spremljajte našo
Facebook stran ali spletno stran: klise-klub.si.
(Avtor fotografij: Anže Malis).
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Vikend za nadarjene v
CŠOD Breženka

Na OŠ Gradec smo v začetku oktobru za nadarjene učence organizirali naravoslovni konec
tedna v CŠOD Breženka v Fiesi. Za učence so v
Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
pripravili različne aktivnosti s področja naravoslovja, prehrane in športa. V petek so si ogle-

dali mesto Piran in poslušali o njegovi zgodovini. Sobotno dopoldne je bilo rezervirano za
delavnico školjkarstva. Tu so se učenci naučili
pripraviti klapavice v buzari
na belo. Ko so
pojedli pripravljene školjke,
so se še zadnjič letos v
dežju okopali
v morju, kar je
bila za večino
posebna izkušnja. Popoldne
so spoznavali
sladkovodn e
in morske organizme v Fiesi ter vpliv človeka na ekosisteme. Nedelja je
bila namenjena športni dejavnosti. Učenci so
se preizkusili v vožnji s supom na morju. Pred
kosilom smo si še enkrat ogledali Piran, kjer so
si učenci lahko kupili kakšen spominek. Po kosilu smo se bogatejši za novo izkušnjo odpeljali
proti domu. 
Jernej Grdun

in naglušnim. Slovenski znakovni jezik je sedaj
na OŠ Gradec malo manj tuj, kot je bil poprej.
Maruša Gajić

Ko iz krušne peči po kruhu zadiši

Vonj po sveže pečenem kruhu tretješolci matične šole OŠ Gradec dobro poznajo, saj so
imeli v oktobru tehniški dan, kjer so sami mesili in oblikovali svoj hlebček kruha. No, čisto
sami ne, pomagali sta prijazni šolski kuharici. V
jedilnici so si učenci nadeli predpasnik in čisto
pravo kuharsko kapo, ki so jo sami naredili.
Izvedeli so, katere sestavine so potrebne za
kruh, in videli, kako se kruh zamesi. Ko je kruh
vzhajal, sta kuharici vsakemu učencu dali kepo
testa, ki jo je vsak učenec oblikoval v svoj hlebček, ga označil s svojim imenom in ga dal vzhajat. Po eni uri je bil kruh pečen. Vsak učenec je
dobil svoj kruhek in lahko so ga odnesli domov.
Kuharici pa sta spekli še en hlebec, saj se spodobi, da po delu sledi malica. Vsak učenec in
učiteljici smo dobili kos še toplega, dišečega
kruha. O, kako je bil dober!
Tretješolci so tokrat imeli šolo za življenje, za
čas, ko smo več doma in manj v trgovini. Prepričana sem, da mi bodo mnogi učenci, ko se
vrnemo v šolo, povedali, kako so pomagali mamici ali očiju peči kruh. 
Alma Prijatelj

Ob svetovnem dnevu hrane

Letošnji naslov svetovnega dneva hrane Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj. (Grow,
Nourish, Sustain. Together.) se osredotoča
na pomembno vlogo spreminjanja različnih
razmer in prehranjevanja.
Na podlagi tega na šoli 16. oktobra že tretje
leto zapored obeležujemo svetovni dan hrane v
okviru naravoslovnih dejavnosti, ki jih pripravimo skupaj z našimi dobavitelji.

Delavnica slovenskega
znakovnega jezika

Letošnji mednarodni dan gluhih s sloganom
Znakovni jeziki so za vsakogar! se je odvil 9.
septembra. Letos, 14. novembra 2020, bo minilo 18 let, odkar je bil objavljen Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki gluhim
osebam daje pravico uporabljati svoj jezik –
znakovni jezik. Leta 2014 je Vlada Republike
Slovenije razglasila, da se 14. november v Republiki Sloveniji obeležuje kot dan slovenskega
znakovnega jezika. Vse od 14. novembra 2017
dalje pa je slovenski znakovni jezik vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine. Med izredno pomembnima praznikoma se je v četrtek,
15. oktobra 2020, v zadnjih izdihljajih pouka za
učence in učenke od 6. do 9. razreda v šoli, v
veliki predavalnici matične
OŠ Gradec na
varni razdalji,
odvila delavnica slovenskega znakovnega
jezika
Ob koordinaciji učiteljic Karin Kovačič in Maruše Gajić nam
je uvod v slovenski znakovni jezik, vpogled v
svet gluhih in naglušnih ter kretnje za različne
besede predstavil in pokazal Roman Demir,
tolmač slovenskega znakovnega jezika. Med
delavnico smo se naučili kretenj za črke, s

katerimi smo odkretali svoja imena, sprva s
pomočjo slik kretenj na drsnici predstavitve,
kasneje pa tudi na pamet. Pogovarjali smo se o
različnih prilagoditvah, ki jih gluhi potrebujejo
v svetu slišečih. To sta npr. svetlobni zvonec
(namesto glasovnega) in vibrirajoča budilka.
Roman nam je povedal tudi, da si gluhi pogosto pomagajo z odgledovanjem ter branjem z
ustnic, v čemer smo se lahko preskusili tudi
sami. Ugotovili smo, da to ni tako enostavno,
kot se sliši. Kretnje so podprte z mimiko obraza
ter za razumevanje in tolmačenje nujno potrebne. Maske, ki jih nosimo, zato otežujejo razumevanje ne samo slišečim, pač pa tudi gluhim

Letos so se naravoslovnega dne udeležili Kmetija Zajc, lokalni dobavitelj mleka; Sadjarstvo
Valenčak, kot integriran pridelovalec jabolk,
jagod in paradižnika, ter Pekarna Pečjak, naš
dolgoletni partner pri dobavi kruha in pekovskih izdelkov. Vsak izmed njih je učencem
predstavil svojo panogo, poudaril vidik lokalne
pridelave ter s seboj prinesel svoje dobrote.
Učenci so po končani degustaciji razmišljali,
zapisali svoje mnenje in vtise s poudarkom na
zavedanju, da so naša dejanja naša prihodnost.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem sodelujočim. 
Anita Mikša

Naravoslovni dan - sistematski
pregled - v Zdravstvenem domu Litija

Vsako leto spremljam učence 6. razreda na
sistematski pregled v ZD Litija. Bila sem prepričana, da ga bodo tokrat zaradi epidemiološke
situacije odpovedali. A ni bil odpovedan, zato
smo se v petek, zadnji dan v prvem šolskem
»korona tednu«, tik pred počitnicami, odpravili
v zdravstveni dom.
S kolegico Katjo sva pred matično šolo pričakali učence, se z njimi usedli na avtobus in se
odpeljali novi dogodivščini naproti. Na videz
so učenci pozabili na epidemiološko situacijo,
viruse, takšne in drugačne bolezni … Kmalu
sem se tudi jaz nalezla njihove dobre volje in
neobremenjenosti z dogajanji v našem vsakdanjiku. Seveda smo bili vsi odgovorni do sebe in
drugih, po prihodu smo si razkužili roke in ves
čas zadrževanja v čakalnici nosili maske.
V zdravstvenem domu smo preživeli štiri ure,
ki so minile zelo hitro, saj smo pozabili na čas
in se prepustili učenju in premišljevanju o kamninah. V nahrbtniku sem namreč imela nekaj
magmatskih, metamorfnih ter sedimentnih kamnin. Pogovarjali smo se o njihovem nastanku, vrsti, spreminjanju in lastnostih. Med to
malo drugačno učno uro so učenci odhajali v
ambulanto k zdravnici na pregled. Bili so zelo
pogumni, še najbolj tisti, ki so dobili ‚‘pikice‘‘.
Ko smo se dotaknili kakšne fizikalne teme,
smo poprosili za razlago učiteljico Katjo. Tako
smo si naredili obisk v zdravstvenem domu še
dodatno prijeten in predvsem poučen ter se po
opravljenih pregledih peš odpravili proti šoli.
Nekateri učenci so se med potjo spotoma odpravili domov, večina pa jih je prišla nazaj pred
šolo, kjer so počakali na avtobus, ki jih je odpeljal domov jesenskim počitnicam naproti.
Marijana Sebastijan
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Zaključek zbiralne akcije
Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik
V sredo, 30. septembra 2020, se je v Zasavju zaključila zbiralno-nagradna akcija starih aparatov in odpadnih baterij Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik,
ki se je začela letošnjega marca, bila zaradi epidemije prekinjena in se nadaljevala septembra.
Organizirala jo je družba ZEOS, d.o.o. z lokalnimi partnerji. Zbiranje pa je potekalo v sklopu njihovega projekta. Organizatorji akcije so želeli lokalno prebivalstvo spomniti na infrastrukturno
mrežo zbiranja malih starih aparatov in odpadnih baterij – na sivo-zelene ulične zbiralnike.
V začetnem delu akcije je sprva sodelovalo 12, ob zaključku akcije pa aktivno 10 osnovnih šol s
skoraj 5.000 učenci, ki so med seboj tekmovali za nagrado. V sklopu akcije so učenci skupaj z
učitelji in starši zbrali dobrih 5,3 ton odpadnih malih aparatov in baterij. K skupni zbrani količini
so prispevali tudi občani, ki so zbrali kar 13,7 ton odpadnih malih aparatov in baterij. Tako je bilo
skupaj zbranih dobrih 19
ton odpadnih malih aparatov in baterij.
Tako občine kot šole so se z
zbiranjem malih starih aparatov in odpadnih baterij v
uličnih zbiralnikih potegovale za dve glavni nagradi.
Osnovna šola Gradec si je
prislužila glasbeni nastop
raperja Zlatka, saj je zbrala največ starih aparatov na
učenca na šoli (kar 1,3 kg
na učenca). Nastop bo izveden ob primernem času in na način, da bo za udeležence varno.
Ulični zbiralniki pred šolami so odstranjeni, na večjih eko otokih pa so zbiralniki ostali. Vabljeni
vsi, da vanje oddate svoje male stare aparate in odpadne baterije tudi po zaključeni akciji. Dobre
navade, ki so tekom akcije postale stalnica, naj tako ostanejo. Točne lokacije uličnih zbiralnikov
so navedene v seznamu na strani www.stariaparati.si.
Hvala vsem za sodelovanje! 
Karmen Ležić

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Ponudba novoletnih izdelkov

Situacija letošnjega leta je močno zaznamovala in vplivala na življenje ter delo tako
posameznikov kot celotne družbe. Vsakoletno
tradicionalno izdelovanje novoletnih daril, ki jih
učenci s posebnimi potrebami pridno izdelujejo in
jih ponudijo na prednovoletnem bazarju, kot kaže
v letošnjem letu ne bo izvedljivo. S tem bo onemogočeno zbiranje sredstev, s katerimi polnijo šolski
sklad. Denarna sredstva, ki jih zberejo v decembrskem času še tako nujno potrebujejo, saj z njimi
pomagajo učencem iz socialno ogroženih družin.
V ta namen, da poskusijo z donacijami vsaj malo
napolniti šolski sklad, so za vas pripravili novoletna poslovna darila, ki jih lahko naročite in podarite. Z naročilom boste razveselili tako njih, kot svoje bližnje, zaposlene…. Izdelke si lahko ogledate
na spletni strani šole, kjer jih lahko tudi naročite.
“Zapomni si, da majhna prijaznost ne obstaja.
Vsako dobro dejanje ustvari spremembo, ki je brezmejna.” (Scott Adams)
Učenci in učitelji Podružnice s prilagojenim programom

VRTEC LITIJA PREJEL EVROPSKI
IN NACIONALNI ZNAK KAKOVOSTI (eTwinning)

Ker je poslanstvo Vrtca Litija spodbujati in popeljati otroke na
uspešno življenjsko pot, na kateri je vse bolj pomembno tudi poznavanje tujega jezika, inovativnost in iznajdljivost, smo se odločili v šolskem
letu 2019/2020 vključiti v mednarodni eTwinning projekt. Skupaj s partnerji
s Portugalske in iz Romunije smo na temo Rainbow kids oziroma „Mavrični
otroci“ otroke spodbudili h kreativnemu in zabavnemu spoznavanju ter učenju angleškega jezika,
hkrati pa jim skušali približati pomembnost dobrih medsebojnih odnosov. Otroci so spoznavali
angleške besede barv mavrice, živali iz pravljic in števila do deset. Učenje angleščine je potekalo preko igre, tako da so otroci peli pesmi, risali,
plesali, izvajali različne dejavnosti in se videli z
vrstniki preko videokonferenc, kar jim je bilo še
posebej zanimivo. Za božične praznike smo si z
otroki s Portugalske izmenjali voščilnice, ki so jih
otroci sami izdelali. Tudi v negotovem času epidemije smo čas karantene ustvarjalno izkorisitili
in smo za otroke izdelali dve e-knjigi, v kateri so
predstavljene barve in števila do deset. V mesecu
juniju smo otroke presenetili z virtualnim obiskom
živalskega vrta v Lizboni in na zabaven način obogatili njihov besedni zaklad angleškega jezika.
Celoten projekt „Rainbow kids“ smo zasnovali
tako, da je potekalo tako individualno, v paru kot v skupini. V jutranjem krogu je bilo delo skupno,
kjer smo reflektirali pridobljeno znanje. Izdelali smo tudi nekaj didaktični iger, v katerih smo
konkretne situacije prenesli v namizne aktivnosti. Veliko vsebin smo podali skozi gibalne aktivnosti, povezane z barvami, števili in živalmi. Večkrat smo
dejavnosti izvajali tudi v naravi, kjer smo se skozi konkretne situacije približali živalim, barvam in tudi številom.
V vsaki temi smo spodbujali socialne veščine, poglabljali
znanje z vseh področij in istočasno krepili medsebojne
odnose med otroki in prijatelji s Portugalske. V svoje delo
smo pritegnili tudi starše, največ s prinašanjem različnega materiala in sodelovanja
v času epidemije Covida-19.
Uporaba tehnologije je bila
ključna za naš projekt, saj
smo se tako z vzgojitelji iz drugih držav dogovarjali in sodelovali.
Tako otroci kot vzgojitelji smo zelo uživali v projektu. To je bil prvi
mednarodni projekt, ki smo se ga udeležili v našem vrtcu, bil pa je
tudi nagrajen z dvema oznakama kakovosti: Nacionalni znak kakovosti in Evropski znak kakovosti, kar pomeni, da je bilo naše delo,
delo učencev in otrok iz vrtca priznano na najvišji evropski ravni.
V Vrtcu Litija si želimo in se trudimo nuditi le najboljšo popotnico
za uspešno življenje in menimo, da preko teh projektnih aktivnosti
vsekakor krepijo medkulturne, jezikovne in socialne kompetence.

Jelena Šlankovič
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Kako grejo skupaj trajnostne teme
in koronsko leto?

Po začetku epidemije smo zasledili porast uporabe plastike, predvsem tiste za enkratno uporabo. Problem trajnostnih vprašanj ne
le, da ni še razrešen, v teh časih postaja še bolj aktualen. Na
#LISTu se trudimo za prenos dobrih trajnostnih praks v lokalno
okolje. Vabljeni, da se nam pridružite in prispevate svoje ideje.
Če hitro povzamemo dogajanje - konec avgusta smo uradno zaključili sezono delovnih akcij na
vrtu, lahko pa na naši Youtube in Facebook strani sledite uporabnim video vsebinam, kot so
praktičen prikaz presajanja sadik, iz manjših v večje posode, vzgoja sadik in še veliko drugega.
V septembru smo izvedli že tretjo izvedbo delavnice Nekaj za pod rit, organizirali smo sejem
gramofonskih plošč, obred s svetim kakavom, ki deluje na fizični, čustveni in duhovni ravni ter delavnico
izdelave lovilcev sanj s Petro Sladek, ki prihajajo iz
tradicije Indijancev Ojibwa Chippewa. 25. septembra
smo gostili okroglo mizo na temo električnih avtomobilov, spoznali smo, da gre evropski in svetovni trend v
smer popolne elektrifikacije avtomobilizma. Ker velja
promet za enega največjih onesnaževalcev okolja, bi
umik izgorevanja CO2 s cest pomenil dober korak proti celotni boljši sliki čistega okolja. A vseeno vprašanje
ni tako zelo enoznačno in odpira več vprašanj kot odgovorov. Na zadnji septembrski dan smo izdelovali nove izdelke iz starih majic. Tretjega oktobra
pa je v naših prostorih zasijala prav posebna razstava. Začasno zatočišče so pri nas dobili prečudoviti čajniki iz Zavetišča za čajnike. Ta je nastal pod skrbnim vodstvom Marjete Mlakar Agrež,
ki ima zelo rada stare predmete. Pravi, da ima vsak svojo
zgodbo. Znotraj zavetišča nudi prostor čajnikom, vrčem in
sladkornicam. Všeč so ji, ker so čudovitih oblik, poslikav in
ker so uporabni. 10. oktobra smo s pomočjo šamanskega
bobna potovali v spodnji svet, 17. pa je bila na sporedu
delavnica obrezovanja dreves. Projekt #LIST sodeluje tudi
na litijski tržnici Na plac‘, kamor vas vabimo, da pridete
pogledat Valvazorjev trg v luči domačih rokodelskih umetnikov, domačih živilskih pridelkih in mnogo drugega! Svoje delo in možnosti za prostovoljstvo smo predstavili tudi
udeležencem Socialne aktivacije, ki jo organizira Ic Geoss.
Mesec november je bil prav tako pester saj smo že 3. izvedli prvo delavnico, tokrat v on-line izvedbi, z Jožico Bajc Pivec o čarni moči rastlin. Naše dogodivščine smo nadaljevali z 10-delno delavnico Izobraževanje za mir, ki je in bo potekala vsak
ponedeljek in četrtek do vključno 5. decembra. Pridružite se nam! Vse informacije o delavnici se
nahajajo na našem Facebook profilu. Ob enem pa smo odprli še debato Več kot samooskrba –
skrb za prehransko in siceršnjo gospodarnost, rešitve na dosegu roke; predstavitev in pogovor
z Naro Petrovič ter se z vodeno meditacijo sprostili in otresli vsakdanjega stresa, ki na nas preži
v teh težkih časih. Za vas pa imamo načrtovanih še veliko aktivnosti! Podrobnejše informacije o
le-teh in potencialnih prilagoditvah glede na epidemiološke razmere, so vam na voljo na naši Facebook strani www.facebook.com/projektLIST in na oglasni tabli v skupnostnem prostoru #LIST.
Projekt #LIST je financiran s strani Ministrstva za javno upravo. (Fotografiji: Neža Palčič).

Podprite delo lokalnih nevladnih organizacij
z 0,5% dohodnine

Zakaj? Ker vas nič ne stane in podpirate programe, ki prispevajo h kvaliteti življenja v
lokalni skupnosti.
Koga? Preverite seznam in izberite eno do pet organizacij.
Kako? Preprosto z nekaj kliki v e-davkih ali oddajo obrazca na pristojnem finančnem
uradu.
Vsak zaposleni ima možnost, da zahteva, da se 0,5% njegove odmerjene dohodnine nameni izbranim organizacijam in to tako, da iz seznama upravičencev izbere eno do največ pet organizacij, katerih delovanje želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, prispevate pa k delovanju
organizacij, ki izvajajo številne družbeno koristne programe v vašem okolju.
Komu lahko doniram? Preverite seznam organizacij iz občine, ki so upravičene do donacij za
leto 2020 in presenečeni boste nad pestro izbiro komu lahko namenite svoje 0,5% dohodnine.
Zagotovo poznate kakšno organizacijo v vašem okolju, ki bi jo z veseljem podprli. Posameznemu
upravičencu lahko tako namenite od 0,1% do maksimalno 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne
sme presegati 0,5%.
Kako to uredim? Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga
oddajte osebno ali po pošti na pristojni finančni urad ali preko e-davkov (Doh-Don). Vložena
zahteva velja za nedoločen čas in je ni potrebno vlagati vsako leto. V primeru, da želite svojo
odločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, je potrebno vložiti novo zahtevo,
ki bo razveljavila staro. Vloge oddane do 31. decembra 2020 bodo upoštevane za plačano dohodnino v tem letu.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
(ime in priimek davčnega zavezanca)				
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)		

(davčna številka)
(poštna številka, ime pošte)

(pristojni finančni urad)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv upravičenca

V/Na

Davčna številka upravičenca

, dne

Odstotek (%)

SI PREDSTAVLJATE VSE TO?
Enkrat je topla, drugič hladna,
enkrat zamrzne, drugič skorajda presahne, enkrat je rjava ob
močnem dežju, spet drugič kristalno čista, po spomladanskem
taljenju snega v gorah. Spet tretjič pa zaradi viškov dolgotrajnih in močnih padavin
poplavi. Da, vse to je reka. Pri tem jo človek
pogosto strahoma opazuje, ker si je slednji
ravnokar postavil hišo tik ob strugi, ker ta
isti človek ne razume, te rečne dinamike
in jo dojema kot statično linijo v prostoru.
A poplavljanje rek pravzaprav ni nič neobičajen naravni pojav, v bistvu je celo dobrodošel, ker pri tem prihaja do izmenjave
organskih snovi in hranil reke z okolico. A
vendarle le nisem biolog. Ta bi vam tu znal
povedati še mnogo več koristi. Med drugim
pa vem, da ima reka v svoji naravni strugi
tudi samočistilno sposobnost, ki pa jo izvajajo mala vodna živa bitja in pa brzice, ki
delujejo kot rečno sito.
Reka nima konstante, reka ni leva ali desna,
niti ni zelena ali modra. Reka je enostavno
svojevrsten vodni tok, nikoli enak prejšnjemu dnevu in ravno zaradi tega, ker je tako
kompleksno preprosta, je človek pogosto
ne razume ... ne razume njene vodne narave, ker jo gleda preko svojih, človeških oči,
ki so nemalokrat prežete z osebno koristjo
in neznanjem, a k sreči smo medsebojno
različni tudi ljudje. Voda je za nas Slovence
samoumevna, za Arabce pa je modro zlato.
Tam je voda dražja od nafte, a voda je hkrati po svoji naravi čista, nafta pa vse prej kot
to. K sreči pa se mnogi zavedajo, da voda ni
statičen naravni element in da je tudi njej
potrebno dopuščati svoj delež svobode.
Če razumemo temelj, da je reka visoko dinamični element v prostoru, potem se zavedamo, da so ob njej nujno potrebne tudi
poplavne ravnice, ki so seveda lahko tudi
smiselno človeško preoblikovane. Potemtakem bi moral priti že čas tudi v naši domovini, ko rek ne bi več »ukalupljali« v betonska
korita ali v cev, in jim s tem odvzemali prostor razlivanja ter hkrati s tem povečevali
jakosti poplavnih tokov, temveč bi prostor
okoli reke gradili po njenih, poudarjam ’njenih’ kriterijih, s katerimi bi skladno lahko
zadostili tudi človeškim potrebam. Ob zavedanju zgoraj navedenih dejstev bi namesto

betonskih škarp vzdolž rek urbanega prostora raje ustvarjali »dinamične zelene površine«, kjer bi bilo samoumevno, da reka
en dan skorajda presahne, že drugi dan pa
poplavi park tik ob reki, pa nič zato, saj bi
bil ta zasnovan z zavedanjem tega dejstva.
Če bi to razumeli, potem ob reke tudi ne
bi umeščali peščene makadamske poti in
manj kvalitetno urbano opremo, katero bo
voda prej ali slej odnesla ali pa poškodovala, temveč bi v rečni prostor postavljali
takšne elemente, ki bi se brez težav zmočili. Še več; lahko bi v tej »mokri podobi«
delovali še bolj atraktivno.
Si predstavljate, da voda seže do nog sodobne betonske klopi, ki je kvalitetno grajena v tla in ob tem, pridobi svoj vodni odsev?
Saj bi delovalo, kot da lebdi. Si predstavljate avenijo solarnih svetil, kjer vrh luči gleda
izven kalne poplavne vode? Saj bi delovalo
kot mističen rečni pristan oz. svojevrstna
vodna abstrakcija. Si predstavljate kako bi
izgledal reliefno preoblikovani park z malimi
hribčki ob poplavi? Nastala bi kopica rečnih
otočkov in če bi bili te dobro zasnovani, bi
se po njih lahko sprehajali nad poplavno
gladino reke. Si predstavljate celostne ureditve prostora, ki so ob stalni spremenljivki
kot je reka, atraktivni celo leto, a vsakič v
edinstveni podobi? Ko bi en dan bila poplavljena glavna parkovna avenija, a dreves v
njej to ne bi prav nič motilo, saj bi bila izbrana drevesna vrsta, ki ima rada namočena tla. En dan bi opazovali, kako se je park
prelevil v vodno in močvirsko krajino, že
drugi dan, ko bi voda odtekla pa bi se po
tej isti površini sprehajali, rolali ali vozili s
kolesom. Nato bi nas morda presenetila še
kakšna kratkotrajna poletna nevihta, ki bi s
svojim nalivom očistila vso urbano opremo
in vse tanke obloge naneslega poplavnega
blata. Lokalna komunalna služba tokrat
sploh ne bi imela dela s čiščenjem grajenih elementov parka. In zatem bi si nekateri
razgrnili piknik odejo ob rečni plaži, drugi si
namestili ležalnik, tretji pa bi se šli kopati
v reko in to tam, kjer teče mimo mestnega
središča, seveda po tem, ko bi ta ista rečna
plaža pridobila modro zastavo ...
… SI PREDSTAVLJATE VSE TO?

ZGODBA O KUGI

Žan Lovše, krajinski arhitekt

Sedim na vlaku in opazujem ljudi.
Sami mrki, zaskrbljeni obrazi.
Hodim po cesti in opazujem ljudi.
Sami mrki, zaskrbljeni obrazi.
Sedim sredi dvorane neke prestave in spet opazujem ljudi.
Tudi tu so sami mrki, zaskrbljeni in resni ljudje.
Razmišljam in se spomnim na zgodbo:
Nekoč, davno že, je šla karavana po puščavi in srečali so
kugo. Vodja, pogumen mož, jo je vprašal:
»Pozdravljena, kuga. Kam greš?«
Odgovorila je kratko:
»V Kairo.«
»Zakaj?« je spet vprašal vodja.
»Zato, ker nameravam vzeti 150 duš.«
Tedaj se je vodja razjezil:
»Kako si lahko tako kruta? Gotovo bodo med njimi tudi mladi ljudje. Pred seboj imajo še
vse življenje.«
Kuga ni odgovorila. Šla je dalje, karavana pa tudi. Nazaj grede so jo spet srečali v spremstvu 1500 duš. Na vprašanje zakaj, ko je vendar obljubila samo 150 je odgovorila:
»Jaz sem jih vzela samo 150, tako kot sem rekla. Vsi ostali so se kar sami »nalimali« zraven.
Bili so brez vsake volje in veselja do življenja.«
Vodja jo je poslušal in razmišljal, nato je vprašal:
»Ne verjamem ti in ne zaupam. Bojim se, da boš vzela tudi mene.«
Kuga je odkimala in mu odgovorila:
»Tebe ne!«
»Zakaj pa ne?
Imam kakšno zagotovilo?« je začudeno vprašal vodja
karavane.
»Imaš. Ves dan
si na zraku in soncu, zato si zdrav,
krepak in poln veselja do življenja,«
mu je odgovorila
in odšla svojo pot,
karavana pa tudi.
Ob tej zgodbi
moram povedati,
da nas starodavne vede že tisočletja učijo, da sta dolgoročno za dober imunski sistem največje zagotovilo veselje do življenja. Nezadovoljstvo, skrb, žalost, jeza, strah, negotovost in
občutek ujetosti ga zanesljivo zelo slabijo in temu potrjuje tudi sodobna znanost. Kdor sije
od ljubezni, hvaležnosti in zaupanja, bo za viruse in bolezni trši oreh. Morda zveni to poetično, a je v resnici dosegljivo vsakomur. Poti, kako to doseči pa je veliko.
Darinka Kobal
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Sem Marjana Kolar, ki v DU Litija že več kot 10
let vodim ženski in mešani pevski zbor, zato me
večinoma poznate in se mi ni potrebno podrobneje predstaviti. Po odstopu predhodne predsednice, gospe Milene Dimec, je imelo društvo
težavo, kdo bo vodja. Pričeli so me nagovarjati,
naj prevzamem sekcijo. Sprva nisem bila zato,
kajti glasba, kjer sem doma in sociala, sta precej različni kategoriji. Res pa je, da imata tudi
veliko skupnega, predvsem pomagati ljudem k
boljšemu počutju. Res je tudi to, da že kar nekaj časa zelo rada pomagam svojim pevkam in
pevcem na različne načine.
Po posvetovanju z nekaterimi člani društva in
obljubljenemu sodelovanju, sem pristala na to
funkcijo in bila izvoljena za vodjo socialne sekcije DU Litija na korespondenčni seji Zbora članov z dne 16. 6. 2020.
O tej sekciji vem že veliko, vendar vsega pa še
zdaleč ne. Natančno sem prebrala program za
leto 2020, ki ga zaradi korone žal ne bo mogoče
v celoti izpeljati. Trudila pa se bom po najboljših
močeh izpeljati naloge, kjer je to mogoče.
Največ pozornosti trenutno posvečamo projektu STAREJŠI ZA STAREJŠE. Dobili smo kar nekaj
novih moči za obiske starejših. V spomladanskem času so obiski obstali, zdaj pa se bodo
ponovno odvijali v skladu z zahtevami NIJZ-ja.
Koordinatorka Marjana Sladič, je organizirala
predavanje za nove članice, ki ga je imela ga.
Marjana Bajde iz pokrajinske zveze Du Trbovlje.
Predstavila je način pristopa ob obisku starejših
oseb in nas opozorila na številne malenkosti, ki
pa so za starejše zelo pomembne.
Srečala sem se tudi z optimisti, vendar je skupina zaradi zdravstvenih težav nekaterih članov
močno okrnjena. Iščemo nove člane, sicer je
obstoj te skupine pod vprašajem.
Pred nami je priprava programa za prihodnje
leto, ki pa je odvisna od tega, koliko neizpolnjenih nalog nam bo zaradi zapletene situacije še
ostalo nerealiziranih.
Verjamemo in želimo, da ko postane zdravstvena situacija boljša, bo tudi delovanje naše sekcije kontinuirano in v dobro vseh naši članov, ki
nas potrebujejo.
Marjana Kolar,
vodja socialne sekcije DU Litija

Z manjšim srečelovom in ob zvokih harmonike
našega člana gospoda Zvoneta Jelenca, smo
zaključili dan s kosilom. Dež, ki nas je spremljal
od Prežganja do Štange ni zmanjšal našega razpoloženja.
Mila Grošelj

Izlet v neznano 2020

Izletniška sekcija DU Litija organizira vsako leto
za člane društva tradicionalni izlet »V neznano«.
Za ta izlet je vedno veliko zanimanja. Tako je
bilo tudi letos, ko smo se v torek, 6. oktobra odpeljali iz Litije v megleno jutro, na Bogenšperku
pa se je skozi meglo že svetlikalo sonce. Vedeli
smo, da nas čaka lep, sončen dan.
V Trebnjem smo se ustavili za jutranjo kavo.
Razdelili smo lističe z nagradnim vprašanjem o
cilju izleta in se odpeljali naprej v neznano. Z
avtoceste smo skrenili pri Čatežu ob Savi. Ob
sotočju reke Save in Krke se nam je pridružil
lokalni turistični vodnik, ki nam je predstavil
kratko zgodovino Brežic, med vožnjo po mestu
pa je našo pozornost usmerjal na tamkajšnje
znamenitosti. V mestni hiši smo si ogledali tudi
kratek film o Brežicah in okolici.
Ob vrnitvi na avtobus nas je čakala sladka domača pojedina. Poplaknili smo jo z nekaj pijače
in se nato odpeljal na Bizeljsko, znano po vinogradih in še bolj po repnicah, ki so posebnost
te pokrajine. To so podzemni rovi izkopani v
kremenčevem pesku, ki ga je na območju Bizeljskega pred milijoni let naplavilo Panonsko
morje. Domačini so v repnice, kjer je stalna
temperatura okoli 8 stopinj, spravljali poljske
pridelke, sedaj pa v njih hranijo in zorijo vina.
Ogledali smo si eno od večjih repnic, kjer nam
je lastnica pojasnila, kako so jih kopali brez
podpornih elementov. Po ogledu je sledila degustacija njihovih vin.

ZGODILO SE JE

Pohod Ne vemo kam

Že nekaj dni prej nas je skrbela vremenska
napoved za soboto, 3. oktobra, ko smo planirali
pohod Ne vemo kam. Priprave so kljub vsemu
stekle, a zadnja napoved za soboto, dež sredi
dneva. Kaj storiti? Zmagal je pogum. Avtobus
se je napolnil in odpeljali smo se v znano „neznano “ smer. Najprej malo zavajanja poti, kar
je spretno opravil naš šofer gospod Tomaž. Ugibanja je bilo veliko in naš namen je bil dosežen,
kljub temu, da smo se vozili po sicer že naštetokrat prevoženih in prehojenih poteh. Kavica
na Malem vrhu nad Trebeljevim, kjer smo se
prvič ustavili, nas je ogrela. Večina pohodnikov je krenila po označeni gozdni poti, manjša
skupina pa se je vrnila v avtobus. Gozd je dišal
po gobah in tudi gobarjev ni manjkalo.
Ponovno srečanje z ostalimi je bilo blizu igrišča
za nogomet v Trebeljevem. Kam pa naprej? Ne
daleč. Na Prežganju smo obiskali manjši zeliščni vrt, za katerega skrbi prijazen duhovnik in
si ogledali še cerkev. A še vedno nismo bili na
cilju. Še nekaj vožnje okrog vasi Volavlje in bili
smo na pravi poti, ki nas je pripeljala do gostišča Maren v Štangi.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Visoko priznanje
invalidskemu podjetju
Zeleni inval

Predstavitev nove vodje
socialne sekcije
DU Litija

Na hribček na Bizeljskem nas je vabila farna
cerkev sv. Lovrenca, ki je znana po tem, da je
tam, kot kaplan, nastopil prvo službo Martin
Slomšek. Tu je tudi napisal ponarodelo pesem
En hribček bom kupil. Prijazni župnik nam je
razkazal cerkev in spominsko hišo Antona Martina Slomška. Ker je tudi on vinogradnik, smo
poskusili tudi njegovo mašno vino.
Še vedno pa ni bil znan kraj zadnjega postanka.
To je bila Stara vas, kjer nas je čakalo obilno kosilo. Po kosilu je najstarejša udeleženka izleta
izžrebala nagrajenca, ki je pravilno odgovoril na
vprašanje, zastavljeno na začetku našega potepanja. Zapustili smo Bizeljsko in se dobre volje
odpeljali domov.
Alojz Kavčič

Ljubiteljem naših
pohodov

Žal se vam moram tokrat na
mesto napovednika, kam vse
bomo še šli letošnjo jesen, le
zahvaliti za vaše sodelovanje
na naših pohodih, ki smo jih
po preklicu epidemije v maju,
pa do sedanje, vnovične raz
glasitve epidemije v oktobru,
opravili kar 8. Bili ste zvesti
pohodniki, tako da je bil av
tobus skoraj vedno poln, raz
položenje dobro, kljub strožjim
varnostnim ukrepom. Odlično
pa so svojo nalogo opravili
vodje naših pohodov: Alojz
Kavčič, Milan Amon, Lojze
Hauptman, Jože Drnovšek, Ani
Majcen in Mila Grošelj. Prisrčna hvala vsakemu posebej.
Z novim letom bomo odprli nov
list naših pohodov, upajmo da
v prijaznejših zdravstvenih pogojih in s še večjo udeležbo.

Vodja pohodniške sekcije
Nuša Rozman

7

Bonitetna hiša CompanyWall nam je podelilo
certifikat »bonitetne odličnosti«
Bonitetna hiša CompanyWall je našemu Invalidskemu podjetju »Zeleni inval« podelila« certifikat bonitetne odličnosti«. Tovrstne certifikate
izdaja izključno
poslovnim sub
jektom, ki so
dosegli najboljše
poslovne rezultate v preteklem
poslovnem letu
in eno najboljših
bonitetnih ocen
A +.
Obrazložitev podelitve: »Izračun
bonitetne ocene
temelji na mednarodni metodologiji, ki upošteva
prihodke, dolgove, dobičkonosnost, kreditno in
plačilno sposobnost ter druge postavke v poslovanju. Vi ste s svojim poslovanjem dosegli
eno od najboljših bonitetnih ocen. Kot prejemnik certifikata bonitetne odličnosti sodite
med najbolj konkurenčna slovenska podjetje,
ki z rezultati svojega dela narekujejo poslovne standarde za vse poslovne subjekte na
trgu.«

Ujeli smo zadnji trenutek

Se je že komu izmed vas dogodilo, da ni vedel,
kako na najbolj racionalen način potrošiti denar, ki ga ima na razpolago. Če kaj vem o tem,
ne zelo pogosto. Največkrat nam je zelo jasno,
za kaj bomo porabili svoj denar, verjetno pa še
pogosteje, kaj vse bi lahko kupili ali si privoščili, če bi ga imeli nekoliko več.
S podobno a ne nerešljivo »težavico« smo se v
mesecu avgustu soočili na enem izmed krajših
posvetov v društvu. Ko je bilo še mogoče, smo
se ob torkih sestajali v društvu predsednik Miro
Vidic, oba podpredsednika Vera Bric in Ferdo
Kunstelj ter predsednik nadzornega odbora
Jože Penčur. Eno izmed dilem, ki jo je tistega
vročega torka izrazil predsednik je bila, kako
naj racionalno in namensko potrošimo denar,
ki ga za različne programe pridobimo s strani
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO).
Vsa leta nazaj, kar sodelujem v društvu, tega
vprašanja predsednik ni nikoli izpostavil na takšen način. Prej obratno! Denarja za celotno
realizacijo vseh programov ni bilo nikoli dovolj.
Pisali smo že o tem, za kaj vse nas je prikrajša-

la korona kriza. Druženja praktično ni bilo. Tako
ni bilo letnega zbora članov, ni bilo spomladanskega izleta, odpadlo je tedensko letovanje na
Hvaru. Še najbolj žal pa nam je bilo, da ni bilo
mogoče organizirati junijskega srečanja težjih
invalidov, kjer je bilo vedno veselo z več kot sto
udeleženci. Ravno to dejstvo nam je porodilo
idejo, da bi morda s slastnim prigrizkom presenetili naše člane in jih obiskali na domu.
Od ideje do realizacije ni bilo dolge poti. V prvi
polovici septembra se je sestala socialna komisija. V tajništvu društva skrbno hranijo različne sezname in eden izmed njih so bili tudi
udeleženci junijskih srečanj zadnjih dveh let.
Člani socialne komisije so jih skrbno pregledali
in določili okoli 50 članov, ki bi jih obiskali na
domu. Dogovorjeno je tudi bilo, da je potrebno dosledno upoštevati vsa aktualna navodila
stroke in ukrepe vlade, da s svojimi obiski ne
bi ogrožali epidemiološke situacije, ki je bila z
dneva v dan slabša. Prehrambnemu paketu s
klobasama, sirom, napolitankami in kavo, smo
priložili tudi pismo z obrazložitvijo namena
našega krajšega obiska. Samo do vrat in to z
masko, smo se še dogovorili, predno smo se
podali naokoli.
V nekaj dneh smo vse obiske tudi opravili. Odziv obiskanih članov je potrdil, da smo ubrali
pravo pot in dokazali, da kljub mrtvilu, ki ga je
povzročila epidemija, še mislimo na naše člane
in se tiho veselimo dni, ko bomo ponovno lahko skupaj brez bojazni za svoje zdravje. Pisnih,
ustnih in telefonskih zahval res ni bilo malo in
le te ti potrdijo, da delamo prav.
Zakaj v naslovu tega prispevka, da smo ujeli zadnji trenutek. Zato, ker je dan ali dva po opravljenih obiskih stopila v veljavo odredba vlade,
da je dovoljeno gibanje le znotraj regije. Kdo bi
verjel, če se o tem ne bi prepričali na spletu, da
je Litija v Zasavski regiji, Šmartno pri Litiji pa v
Osrednjeslovenski regiji. To bi namreč pomenilo, da naših članov v občini Šmartno pri Litiji ne
bi smeli obiskati. Ob pisanju tega prispevka pa
smo že omejeni na gibanje v svoji občini, seveda z izjemami, ki pa za nas ne bi prišle v poštev.
Kljub vsemu, upoštevajmo navodila stroke, držimo se odredb vlade in predvsem pazimo nase
in na svoje zdravje! 
Vera Bric

Šport

Kot nam je znano, se je zaradi pandemije javno
življenje skoraj ustavilo. Tudi športniki invalidi
smo postavljeni pred posebno preizkušnjo.
Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenski
paralimpijski komite je 17. oktobra še uspelo
organizirati Državno prvenstvo v namiznem
tenisu. Naša ekipa je bila okrnjena na enega
člana, tekmovanja se je udeležil Tonček RIBIČ.
V skupini NT 10 je zasedel odlično 2. mesto –
čestitke. 
Ana Mohar

VOZI ME VLAK V DALJAVE...

Živimo stvarnost, ki jo ne poznamo in pred vsakega posameznika, družbo in
seveda tudi društvo, postavlja nove zahteve, nove situacije in velike izzive.
V Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno smo razmišljali o jesenskem delu že zelo kmalu, junija, ko se je lansko študijsko leto
komaj končalo.
Predvidevali smo, in prav smo imeli, da se bo morda jeseni epidemija koronavirusa razširila tako,
da bo delo okrnjeno.
K sodelovanju nas je povabil Mladinski center Litija in tako smo skupaj že julija in avgusta izvedli
medgeneracijske delavnice z osnovnošolci. Najprej smo gostovali pred Kulturnim centrom Litija,
pod krošnjami mogočnih dreves, avgusta smo se družili pred Mestnim muzejem Litija. Vsebine
delavnic so bile zelo raznolike in, kot se je pokazalo, tudi zanimive: slikanje, oblikovanje gline,
tkanje na preprost način, polstenje mila so privabile veliko otrok.
Kasneje so odpadla vsa dogovorjena srečanja v osnovnih šolah – izvedbe kulturnih dni bodo počakale na boljše čase.
Uspelo se nam je družiti s starostniki
Doma Tisje. Toplo avgustovsko dopoldne
smo polstili mila; na prostem, na varni razdalji, z maskami.
Novost letošnjega študijskega leta pa
so (bila) potovanja z vlakom. Poimenovali smo jih VOZI ME VLAK V DALJAVE...
Najprej smo se avgusta (z urejenimi izkaznicami za upokojence) odpeljali na
ekskurzijo v Maribor. Tam nas je sprejela rokodelka, domačinka Silva Lukač
(https://www.facebook.com/profile.
php?id=100008387732370) in nas popeljala po mariborskih znamenitostih.
Tako smo septembra – to je bila nadomestna iz aprila, ko je bila že razglašena pandemija - in oktobra v organizaciji in pod
vodstvom dr. Tine Šuštaršič (Mestni muzej
Litija) izvedli tudi obe ekskurziji v okviru
Študijskega krožka Kulturna dediščina. Izbrali smo si Žalec in Laško, kjer je doma hmelj, pivovarstvo kot kulturna dediščina in znamenitosti
obeh krajev. Zopet smo potovali z vlakom in z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ. Ker nam ni bilo
potrebno plačati prevozov, sta bili obe ekskurziji za člane društva brezplačni.
Na čas, ko se bomo lahko družili, pa čakata dve predavanji: Bonton in Gozdna terapija, predavanje in delavnica pred KC Litija, v drevoredu mogočnih kostanjev. Razmere pa nam bodo povedale,
če se bomo v prazničnem decembru srečali. Ostanite zdravi.
Za Društvo U3 Milena Dimec
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POGLED IZ LETA 2020 V LETO 2021
Iztekajoče leto 2020 nas bo
spominjalo na pojav novega
koronavirusa, na njegovo hitro
širjenje, na sprejete ukrepe za
preprečevanje širjenja tega virusa in na kar dva vala te nove epidemije v
Sloveniji. Vse to je ohromilo »življenje ljudi«
ter gospodarske in druge dejavnosti.
Kajti bila je in je prioritetna naloga kako preprečiti širjenje koronavirusa in ohraniti življenja ter zdravje ljudi in oblažiti posledice na
vseh področjih. To je bila in še je zahtevna
naloga, ki še ni končana ter je in bo pustila
posledice za več letno sanacijo.
Vse to pa je pomembno vplivalo na izvajanje
programa dela Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija. Še pred razglasitvijo prvega vala epidemije (od 13. 3. do 31. 5.
2020) so bila izvedena druženja med generacijami:
-	v šestih krajevnih skupnosti (v Gabrovki
dvakrat, Hotič, Jevnica, Kresnice, Polšnik
in Vače ) za otroke iz vrtcev in učence iz
osnovnih šol, starše, stare starše in druge
krajane z uprizoritvijo igrice »smrkastični
Božič« (sodelovalo je 709 oseb),
-	V Mestni skupnosti Litija je bila izvedena
strokovna predstavitev uporabe predpisov
o varstvu osebnih podatkov (sodelovalo je
29 oseb).
Po prvem valu epidemije pa so bile izvedene:
-	tri delavnice »Spoznavanje zdravilnih rastlin
in zelišč ter priprava zeliščnih napitkov in
namazov« (sodelovalo je 111 oseb),
-	dve zdravstveni predavanji (Dole pri Litiji,
Sava) »Vzroki in posledice bolezni srca in
ožilja ter demonstracija oživljanja« (sodelovalo je 47 oseb) ter
-	osem predstavitev medgeneracijskega sodelovanja in ustvarjanja iz programa 2. festivala medgeneracijskega povezovanja v
Občini litija pod sloganom »Od mladosti do
modrosti stopamo skupaj« (sodelovalo je
743 oseb).
Zaradi korona virusa, sprejetih ukrepov za
preprečevanje širjenja tega virusa ter drugega
vala epidemije in tudi slabe vremenske napovedi pa sta po sklepu sveta bili odpovedani

dve druženji in štiri večje medgeneracijske
aktivnosti iz programa 2. festivala.
Vsi se zavedamo, da je bilo in je živeti v osamljenosti težko in psihično boleče ter naporno. Zato si bomo v Svetu prizadevali, da se v
letu 2021 nekatere odpadle aktivnosti izvedejo, če bodo zato primerni pogoji.
Izhodišča za pripravo programa dela Sveta za
medgeneracijsko sodelovanje v Občini Litija
za leto 2021 so naloge navedene v sklepu o
ustanovitvi Sveta, ki ga je podpisal župan Občine Litija 18. 11. 2019. Te naloge so:
-	priprava predlogov politike in načrtovanja
medgeneracijskega sodelovanja,
-	priprava predlogov politike načrtovanja in
reševanja problemov starejših,
-	priprava predlogov za boljšo koordinacijo in
usklajevanje dela med izvajalci storitev, ki
so namenjene starejšim,
-	dopolnjevanje in posodabljanje programov
dejavnosti starejših in medgeneracijskega
sodelovanja ter
-	izvajanje drugih nalog s področja skrbi za
starejše in medgeneracijsko sodelovanje.
Naloge so v programu zelo konkretno opredeljene, pri tem pa so upoštevane tudi izkušnje in spoznanja iz minulega obdobja. Še
več pozornosti bo namenjeno usklajevanju
in koordinaciji med izvajalci nalog v skrbi za
starejše in ljudi s posebnimi potrebami. V krajevnih skupnostih in Mestni skupnosti Litija
so načrtovane aktivnosti medgeneracijskega
sodelovanja s poudarkom na ustvarjalnih delavnicah, glasbenih in dramskih srečanjih, vse
to z namenom preprečevanja osamljenosti in
v cilju dviga kvalitete življenja.
Spremenjena bo vsebina festivala »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj« katere
namen je prikaz druženja in ustvarjanja med
generacijami.
Na razstavi in v pisni publikaciji pa bo prikaz
poučnega, vseživljenjskega ustvarjanja in
ohranjanja kulturne dediščine.
Osnutek programa je že v razpravi, sprejem
predloga pa je predviden na seji Sveta v prvi
polovici meseca decembra 2020.


Karlo Lemut

POVABILO NA RAZSTAVO
»Povezujemo, sprejemamo, dajemo in se bogatimo«. Pod tem sloganom bo v avli Občine
Litije v času od petka 11.12. do srede 23.12.2020 razstava, prikaz dejavnosti Sveta za
medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija v letu 2020.
Razstava bo razdeljena na tri sklope oziroma vsebine in to:
- medgeneracijska druženja po krajevnih skupnosti in Mestnih skupnosti Litija,
- literarni in likovni natečaj za najboljšo zgodbo ali likovno stvaritev na temo »tako smo se
igrali pred več kot pol stoletja« in
- odgovori na pobude in predloge Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini
Litija.
Otvoritev razstave bo v petek 11.12.2020 ob 17. uri v avli Občine Litije.
Vljudno vabljeni!
Karlo Lemut
predsednik Sveta

STOPIMO IZ OSAMLJENOSTI,
TUDI ČE SMO SAMI

Leto 2020 – ko smo si segli v roke in si voščili
»srečno v letu, ki prihaja« , so bili časi še čisto
»normali«. Sicer se je tam daleč na Kitajskem
dogajalo nekaj čudnega. Ampak to je tam, nekje daleč. To k nam ne more priti.
Pa smo se tako močno zmotili. Ta majhna,
nevidna stvar, o kateri nismo »navadni ljudje«
čisto nič vedeli, še strokovnjaki zelo malo, se
nam je vse bolj bližala. Kar naenkrat so nam
v medijih sporočili, da imamo prvega okuženega s korona virusom tudi v Sloveniji. Tako
rekoč čez noč smo bili »zaprt«. Letalski promet, meje med državami, javni promet in kar
naenkrat smo se lahko gibali le še v domači
občini. Kako nas je stiskala ta osamitev in nas
dan za dnem bolj odrivala v osamljenost. Telefoni in računalniki so nas nekako reševali,
morda je kakšna beseda padla tako, od daleč,
preko prej tako željene žive meje ali drugačne
ograje.

Pa je prišlo poletje, vsi skupaj smo se sprostili, znova nam je bilo dovoljeno skoraj vse. Še
malo in ta mala stvarca bo premagana. Znova
se bomo družili, tako kot pred novim letom,
osamljenosti ne bo več. Društvene dejavnosti,
izleti, pohodi, vse bo znova zaživelo. Pa je to
ostala le pobožna želja.
Dober mesec, dva te sprostitve je prineslo
nove nevšečnosti. Vedno več obolelih, znova
smo zatrepetali in znova smo bili vse bolj izolirani drug od drugega. Kako grdo nas je stisnil
drugi val »korone«. Strah pred tem nevidnim

sovražnikom je znova napolnil naše duše. Vedno bližje so nam bili ljudje, ki so prebolevali
Covid-19, mi pa smo se znova vse bolj zapirali
med štiri stene. Osamljeni – predvsem starejši, ki se že zaradi naloženih let bojujemo z
različnimi boleznimi in nas imenujejo »rizična
skupina«. Strah iz prvega vala raste in vse bolj
se ogibamo drug drugega. Strokovnjaki nas
opozarjajo in kličejo v karantene in samo izolacije, spet drugi nas opozarjajo, da ne samo
ta mali virus, ubijata tudi samota in osamljenost. In kako naj izstopimo iz tega začaranega
kroga?!? Delo na vrtovih, njivah, travnikih je
povečini zaključeno, večeri bodo vse daljši. Le
kako iz osamljenosti ?!?
Vzemimo v roke telefon in stisnimo tipko –
»prosim« na drugi strani bo že prvi korak iz
nje in vsaka naslednja beseda bo »čistila« tisti
strah iz naših duš. Napišimo kakšno pismo.
Koliko jih je včasih romalo od nas do vas, od
vas do nas… Tisti, ki vam zdravje še dopušča,
stopite v gozd, na travnik – tudi če sami, ne
boste več osamljeni. In če ob poti vidite človeka, naj bo vaš »dober dan« glasen in jasen, deluje obojestransko sproščujoče. Verni zmolite
za prijatelje, sosede, svoje drage, v zahvalo
tistim, ki rešujejo življenja in zdravijo, za tiste, ki sprejemajo na videz tako »ne človeške«
ukrepe, pa tudi sami zase. Morda ste vešči kakšnih ročnih del, tudi, če ne rabite ta trenutek
določenega izdelka, primite pletilke, kvačko,
šivanko, čopič, barvice v roke in ustvarjajte.
Pripravite piškote, saj dolgo počakajo, morda
jih lepo zavijete in boste z njimi okrasili novoletno jelko….
Vse to razbija osamljenost in v vse daljših, mrzlih večerih, ki so pred nami, nas bodo takšne
stvari reševale. Z mislimi bomo nekje drugje
in ne vedno pri tistem malem sovražniku, ki
nas peha v samoto. Premagali bomo osamljenost in dočakali trenutek, ko nam bodo znanstveniki ponudili ali cepivo ali morda zdravilo
in naša življenja bodo spet znosnejša. V neki
novi »normalnosti« si bomo znova segli v roke
in si voščili »vse dobro v novem letu….«
»Včasih sem rada sama. V samoti človek najlaže najde samega sebe,« je zapisala Silvie
Vartan. Če ste torej zaradi trenutnih razmer
pahnjeni v samoto, poiščite v sebi kaj novega,
še neodkritega in to bodo nove zgodbe za bodočnost. George Orwell nam namreč pove, da
» Iz sedanjosti ne moremo bežati v preteklost,
marveč zmeraj samo v bodočnost.«
Helena Perko,
članica Sveta za medgeneracijsko
povezovanje občine Litija

PROSTOVOLJSTVO V ZAVODU SOPOTNIKI

Občini Litija in Šmartno pri Litiji v sodelovanju z Zavodom Sopotniki nudimo brezplačne prevoze
za starejše. S tem starostnikom omogočamo dostop do vseh javnih in drugih storitev, ki so potrebne za dostojno in zdravo življenje v starosti (zdravstvo, trgovine itd.). Vozniki Sopotnikov so
prostovoljci vseh generacij in poklicev in so srce organizacije. Ti v svojem prostem času sedejo
za krmilo službenega vozila in zapeljejo starejše po opravkih. Prostovoljci pa niso le vozniki, so

Spodbujamo vseživljenjsko učenje in
medgeneracijsko povezovanje

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so letos obeležili 25 letnico izvajanja. Izobraževalni center
Geoss je pri vseslovenski akciji sodeloval že 11. leto zapored. V akciji je, pod koordinacijo IC Geoss,
sodelovalo 21 organizacij iz Litije, Šmartnega pri Litiji in širše. Skupaj smo izvedli 31 brezplačnih
izobraževalnih prireditev za vse starostne skupine. Med drugim so bili organizirani dnevi odprtih vrat in predstavitve dejavnosti sodelujočih organizacij, sejem gramofonskih plošč, praktična
delavnica kako do urejene zunanje okolice, likovne razstave, delavnica prostovoljstva, delavnica
kreativne reciklaže, pletenje. Za sodelovanje bi se radi zahvalili ZKMŠ Litija, Knjižnici Litija, Društvu Lila, KLIŠE klubu, OŠ Gradec, U3, Centru za zunanjo ureditev – hiša idej in povezovanj d.o.o.,
Društvu šola zdravja
Litija, Podjetniškemu
Rise Šmartno Litija,
Litijskemu
inkubatorju za skupnost in
trajnost, Strelskemu
društvu Šmartno-Litija, Astrokaktus d.o.o.
in ZLHT - Regionalnemu centru NVO.
Ena od vodilnih tem
letošnjega TVU je bila
starajoča se družba
in medgeneracijsko
povezovanje zaradi
česar smo se povezali tudi s Svetom za
medgeneracijsko povezovanje Občine Litija in skupaj izvedli dogodke, ki so hkrati potekali tudi v okviru 2. Festivala medgeneracijskega
povezovanja v občini. Eden takšnih dogodkov je bila delavnica ročne izdelave mil na IC Geoss.
Na delavnici so se nam pridružili udeleženci programa Socialna aktivacija iz Litije, Domžal in
Kamnika. 
Tjaša Kozlevčar, IC Geoss

predvsem družabniki – so uho, ki prisluhne življenjskim modrostim starejših. Prostovoljec Jože
Kos o svoji izkušnji pri Sopotnikih pravi:
»Prostovoljec sem postal zato, ker rad pomagam ljudem, predvsem starejšim in osamljenim. Vozimo jih večinoma k zravniku in v trgovino. Predvsem rad prisluhnem njihovim težavam, s pogovori pa
mi tudi oni velikokrat polepšajo dan.«
V času koronavirusa je možnost mobilnosti za starejše in s tem dostopa do zdravstvenih storitev
še kako pomembna, saj je potrebno zdraviti vrsto drugih bolezni in zdravstvenih težav, s katerimi
se starejši soočajo. V Zavodu Sopotniki z upoštevanjem vseh potrebnih preventivnih oz. zaščitnih
ukrepov (npr. vgrajeno pleksi steklo kot pregrada v vozilu itd.) zagotavljamo varnost za vse vključene ter želimo dosegati visok nivo izvajanja kakovosti storitve še naprej.
Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji, v kolikor nas potrebujete za prevoz, smo vam na
voljo od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, na telefonski številki 031 448 822. Prav tako
vabimo vse, ki bi se pridružili super ekipi prostovoljcev in bi želeli pomagati starejšim tudi v teh,
nekoliko zahtevnejših časih, da nas pokličejo in se seznanijo s tem plemenitim prostovoljnim
delom.
Bodimo skupaj še naprej Človek Človeku Sopotnik.

Andreja Jerant

DRUŠTVA
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V Litiji na ogled
razstava o
uporabi kolesa na
Slovenskem

V okviru projekta E-nostavno na kolo, ki je sofinanciran s sredstvi
evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je bila v sodelovanju s Tehniškim muzejem
Slovenije pripravljena študija razvoja kolesa na
Slovenskem. Njeni izsledki so predstavljeni v
obliki brošure in razstave »Razvoj kolesarstva kot
prevoznega sredstva na Slovenskem«, ki bo od
19. novembra do 10. decembra 2020 na ogled v
prostorih Občine Litija.
Kolo je najbolj okolju prijazno prometno sredstvo,
ki ga poznamo. Je relativno poceni, hitro, zdravo in ekološko. Marsikje po svetu je kolo najbolj
množična oblika prevoza. Tudi v Sloveniji postaja zadnja leta kolesarjenje vse bolj priljubljena
oblika prevoza in rekreacije, ki se spodbuja tudi
v okviru trajnostne mobilnosti. Zgodovina kolesa
in kolesarstva se je pričela v 19. stoletju. Uporaba
kolesa je imela velik učinek na družbo, kmalu je
postalo eno najpomembnejših praktičnih sredstev in ponujalo navdih za novejše industrijske
metode. Kolesa so skozi zgodovino doživela izjemen razvoj: od tekalnega stroja, ki ga je leta 1817
patentiral nemški gozdar, do električnih koles, ki
so v zadnjem desetletju postali pravi trgovski hit.

iz Podravja, natančneje iz Sakušaka. Leta 1889
je odprl lastno delavnico in je postal vodilni med
proizvajalci koles.

Z nizkimi kolesi preporod
cestnih dirk

Kolo, kot ga poznamo danes, je v svoji zasnovi
staro več kot stoletje. Okvir kot najbolj prepoznaven element je že konec 19. stoletja dal kolesu
podobo, kakršno ima še danes. Iz obdobja preloma v dvajseto stoletje je prišlo do vrste tehničnih rešitev in izboljšav, s katerimi je kolo izgubilo
značaj rekvizita za šport in prosti čas. Pripisali so
mu prevozno funkcijo, ki so ga koristili predvsem
delavci in uslužbenci. Premožnejši so se namreč

Najprej tekalni stroj, nato velociped

Na razstavi so predstavljeni najprepoznavnejši
modeli koles v zgodovini. Lesena konjska ciza
(drezina) na kolesih še vedno velja za prvi dokazljivi primer praktične uporabe enoslednega vozila. Izumil jo je nemški gozdar baron Karl Drais

Sauerbrun kot tekalni stroj (Laufmaschine). Vozilo šteje za predhodnika kolesa, a ni imelo pedal.
Podobna vozila so izdelovali tudi drugje po Evropi,
med drugim tudi v naši nekdanji skupni domovini
Avstriji. Tekalni stroj ali tudi drugače imenovani
samovoz so poznali tudi naši predniki. Kdaj smo
se z njim srečali na Slovenskem, ni znano, so pa
o njem Bleiweisove Novice poročale leta 1864, in
sicer, da je bil »izprva ljudem všeč, in bi tudi koristen bil, ako bi ga vsak znal prav dobro voditi. To
pa je ravno težko bilo, zato pa se je ta iznajdba
kmalu pozabila.«
Po letu 1860 je nastopilo obdobje intenzivnega
raziskovanja, kako izdelati praktično prevozno
sredstvo za ljudi.
Nadgradnja prejšnjega je bilo visoko kolo ali velociped, ki je kljub svoji masi, katera je krepko
presegala trideset kilogramov, omogočil človeku,
da se je gibal približno dvakrat hitreje kot peš.
Pogumnejši so z njim prevozili za naše razmere
izjemno dolge razdalje. Njegova posebnost je bila
nastavitev pedalov na sprednje kolo in majhno
zadnje kolo za vzdrževanje ravnotežja. Ker kolesar na takšnem kolesu ni mogel doseči tal, je bila
posledično vožnja z njim nevarna in je zahtevala
veliko spretnosti. V Ljubljani so se prvi velocipedi
pojavili leta 1869. V drugi polovici 19. stoletja sta
tehnologija obdelave kovin in napredek v metalurgiji in jeklarstvu omogočila gradnjo lažjih koles,
kar je povečalo interes za nakup in posledično
rast proizvodnje in prodaje.
Razvoj je šel v smeri nižjih, tako imenovanih varnostnih koles. Zelo zanimiva tovrstna kolesa, so
prihajala iz naše soseščine. Ključavničar in kovač
Josef Erlach iz Grpič pri Beljaku je izdeloval varnostna kolesa in tricikle po lastni zamisli. Kolesa
so imela izboljšano konstrukcijo in nosilni okvir,
pozneje pa še prenos pogona s pomočjo verige za
premikanje zadnjega kolesa, zaradi česar so kolesa lahko bila manjša. Nizka oziroma varnostna
kolesa je začel izdelovati tudi naš rojak Janez Puh

že začeli ozirati za motornimi vozili. Razvoj koles
se je kasneje še izraziteje razdelil v dve smeri: kolesa za šport in kolesa kot prevozno sredstvo oz.
namenjena uporabi v gospodarskih dejavnostih.
V obdobju do prve svetovne vojne so kolesa prodajali posamezni trgovci v večjih mestih in na
Slovenskem so si jih lahko privoščili le redki. V
naši nekdanji skupni domovini Avstriji je delovalo
več proizvajalcev koles. V Gradcu je najkakovostnejša kolesa izdelovala tovarna našega rojaka
Janeza Puha. Za najstarejšo tovarno koles na Slovenskem pa velja tovarna podjetnika Franza Negra v Mariboru, ki pa ni dosegla takšne slave kot
Puhova. O pravi industrijski proizvodnji koles na
Slovenskem govorimo šele po drugi svetovni vojni, ko je v Ljubljani začela delovati tovarna koles
Rog in z leti postala največji proizvajalec koles v
Jugoslaviji.
Danes so kolesa zelo različna glede na namen
uporabe, z razvojem materialov, tehnologije izdelave in tehnike pa so tudi cenejša, zmogljivejša,
lažja in uporabnikom prijaznejša.
V brošuri »Razvoj kolesa na slovenskem«, ki je
priložena razstavi, si v poglavju »Tekma s časom«
lahko preberete, kako so bila kolesa vseskozi povezana s športom, saj začetki kolesarskega športa segajo že v obdobje Draisovih tekalnih strojev,
ko so se uporabniki teh predhodnikov koles za zabavo merili med seboj. Kolesarske tekme na daljše razdalje so se uveljavile v obdobju velocipedov
konec šestdesetih let 19. stoletja. Preporod pa so
cestne dirke doživele s pojavom varnostnih oziroma nizkih koles in pnevmatik konec 19. stoletja.
Še danes zlasti etapne dirke predstavljajo priljubljeno obliko kolesarskega športa.

Na kolo tudi ženske, razvoj
sodobnih koles
Kolo je kmalu našlo privrženke tudi med ženskami. Že angleški izdelovalec tekalnih strojev Denis Johnson je leta 1819 razvil posebno žensko
izvedbo. Poseben omejevalni dejavnik za širšo
uveljavitev kolesa med ženskami je predstavljala
njihova konstrukcija. Proizvajalci koles so začeli
izdelovati posebne izvedbe, namenjene prav ženskam oziroma vožnji v krilu.
V 21. stoletju je šel razvoj koles v dve novi smeri.
Ena so posodobljena in uporabniku prijaznejša
kolesa z elektronsko podprtim krmiljenjem prestav, nastavitev kolesa ipd. Ta niso bila namenjena širšim množicam in so jih zasenčila kolesa,
kjer kolesarju pomaga
elektromotor. Električna kolesa danes doživljajo pravi razcvet in
niso namenjena zgolj
mestni ali turni uporabi, temveč si utirajo pot
tudi med ljubitelje gorskega kolesarstva.
Vabljeni k ogledu!
Projekt sofinancirata
Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.
Tina Vatovec

Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal
na pobudo slovenskih čebelarjev

9

Čebele oprašijo večino rastlin ter s tem zagotovijo hrano ljudem in živalim, zato
ne pretiravamo, če rečemo, da je vsaka tretja žlica svetovne hrane odvisna od
čebel. Najpomembnejše so pri opraševanju sadnega drevja, saj oprašijo kar 70
– 80% cvetov. Po ugotovitvah znanstvenikov točne vrednosti opraševanja, ki ga v Sloveniji brezplačno opravijo čebele, ni mogoče izračunati, ocenjeno pa je, da je ta vrednost od 15–30-krat
večja od vseh čebeljih pridelkov skupaj! V svetu se številne države že spopadajo s problemom
pomanjkanja opraševalcev in prav je, da spomnimo tudi na to, da ponekod na Kitajskem za opraševanje morajo poskrbeti ročno, Japonci pa
so izumili robotske čebele.
Zavedanje o pomenu te koristoljubne žuželke je bilo zelo slabo in Čebelarska zveza
Slovenije se je leta 2007, s ciljem osveščati
o pomenu te koristoljubne žuželke, odločila
za izvajanje dobrodelno izobraževalne akcije »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih« oz. medenega zajtrka, kot ga imenujemo čebelarji.
Zajtrk smo prvič izvedli 16. novembra 2007
(tretji petek v novembru). Ideja je bila, da
čebelarji vrtcem brezplačno podarijo med
in otrokom predstavijo delo čebelarja in
pomen čebel za pridelavo lokalne hrane. Čebelarji so vrtcem in ponekod tudi osnovnim šolam
podarili okrog 2000 kg medu za izvedbo medenega zajtrka. Akcija je bila vseskozi namenjena
predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel za lokalno pridelavo hrane.
Kljub izrednemu uspehu akcije pa smo na Čebelarski zvezi Slovenije želeli akcijo nadgraditi, jo
narediti za vse-slovensko in vanjo vključili tudi ostale pridelovalce slovenske hrane. Izhajali smo
iz dejstva, da je čebela tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane: najpomembnejša
naloga čebele je opraševanje, saj s tem pomembno vpliva na pridelavo hrane za ljudi in živali,
na pridobivanje različnih industrijskih surovin, pa tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike
življenja. Tako je na našo pobudo sprva podprlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in kasneje tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko gozdarski zavod
Slovenije, Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij in Gospodarsko interesno združenje mlekarstva. Predlog pa je podprla tudi Vlada.
V letu 2011 smo medeni zajtrk nadgradili v Tradicionalni slovenski zajtrk
in medu so se pridružili še maslo, kruh,
mleko in jabolko. Izvajamo ga vsako leto
tretji petek v novembru in je danes eden
najpomembnejših projektov Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s
ciljem spodbujanja lokalne samooskrbe,
s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.
Projekt je pomemben iz več vidikov,
saj povezuje več sektorjev (kmetijstvo,
zdravje, okolje in izobraževanje - šolstvo), posredno pa vpliva tudi na gospodarski sektor. Prav tako na pobudo Čebelarske zveze
Slovenije je leto kasneje - leta 2012 vlada tretji petek v novembru razglasila za dan slovenske
hrane! Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem
in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje
čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.
S projektom se je povečala ozaveščenost otrok, mladine in njihovih
staršev o pomenu čebel, ohranjanja okolja za pridelavo kakovostne
lokalno pridelane hrane, pomen
gibanja in pomen zdravega prehranjevanja. Izvajajo ga praktično
v vseh šolah in vrtcih po Sloveniji.
Ima velik izobraževalni pomen (ta
dan so vsebine v šolah in vrtcih
povezane s projektom), saj osvešča najmlajše, ki so tudi najbolj
dovzetni za podane informacije.
Anketa izvedena v letu 2014 je
pokazala, da šole in vrtci projekt
ocenjujejo v več kot 98 % kot zelo
uspešen oz. uspešen in 92 % bo
projekt izvajalo tudi v prihodnje. Vsebine pa so pogosto vključene tudi med letom. Projekt vse
bolj prerašča v splošno gibanje v družbi po katerem se zgleduje vse več evropskih držav. Anketa
je pokazala tudi to, da je projekt spodbudil nakup lokalno pridelanih živil.
Slovenija je v svetu znana kot država, ki se zavzema za zaščito čebel
– predvsem z že potrjeno pobudo za
Svetovni dan čebel, katere predlagatelj je bila prav Čebelarska zveza
Slovenije. Zato ni presenetljivo, da
svetovni dan čebel praznujemo 20.
maja, to je na rojstni dan slovenskega čebelarja in prvega učitelja na
svetu Antona Janše. S samo razglasitvijo pa sta Slovenija in slovensko
čebelarstvo v svetu postala še bolj
prepoznavna.
Če ne bomo pazili na čebele kot
najpomembnejše opraševalke različnih rastlin, se lahko zgodi, da
brez opraševanja ne bo zadostne
količine hrane. Propad čebel pa pomeni uničevanje našega naravnega
okolja. Prednosti lokalno pridelane hrane so zagotovo njena svežina, saj je domača hrana obrana
kasneje in ima kratko pot od njive
do krožnika. Zato kupujmo lokalno
pridelana živila vsak dan in s tem
podprimo slovenskega čebelarja in
kmeta!
Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva pri JSSČ
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POZDRAVLJENA JESEN

Jesen je kot pomlad, nekaj posebnega. Barve gozda so kot barve umetnika na platnu. Polne topline, ki napolni telo, samo če to sami želimo.
V Oglarski deželi ima narava velik pomen, kar se prenaša tudi na mlajše rodove. Poleg oglarskih
domačij, ne smemo pozabiti na POŠ Dole pri Litiji, kjer je organiziran oglarski krožek. Otroci spoznavajo naravo, gozd, predvsem pa skrb zanj, kar je v teh časih nadvse pomembno. Ljudje počasi
pozabljamo, da se moramo tudi
malo umiriti in zadihati, pogledati
okoli sebe, tako kot naši otroci.
V sklopu oglarskega krožka, seveda, ko razmere dopuščajo, jih
lahko najdemo v našem prelepem gozdu. In kaj počno… Lahko bi rekli, da popravljajo naše
napake. Vsak s svojo lopato in
»kopačo« počasi obnavlja in sadi
svojo mladiko drevesa. Res je
važno, da se znanje prenaša. Pri
nas se s prenašanjem znanja obnavlja tudi gozd, na kar smo ponosni mi, otroci in njihovi starši.
Letošnje leto prireditvam v Oglarski deželi, kot tudi drugod, ni bilo
preveč naklonjeno. Na Oglarski
domačiji Medved smo prižgali kopo velikanko, ki je bila tudi letos prečudovita. Za drugo leto
pripravljajo tudi veliko presenečenje. Otvorila se je prenovljena šola za naše pridne otroke, ki
nestrpno čakajo, da se vrnejo za šolske klopi.
Tudi letos, kljub omejitvam in znanim težavam, ko je že kazalo, da pohod po oglarski poti odpade,
se lahko zahvalimo ŠD Dole pri Litiji, za hitro in brezhibno izvedbo. Kljub temu, da je bil izveden
meseca septembra, je presegel pričakovanja. Drugo leto vas pričakujemo, saj bo pohod že 20.
tradicionalni po vrsti.
Vsak pomaga kot le lahko. Ker se bliža konec leta in čas daril, smo v Oglarski deželi za leto 2021
pripravili tudi lep koledar, ki ima za nas še poseben pomen. Tako kot mi čutimo dih in utrip naše
dežele, tako želimo to prenesti k vam v dom. Veseli bomo vaše podpore. Koledar lahko naročite
na št. 051 719 969, info@dole.si, na domači strani dole.si, pa si ga lahko tudi ogledate.
Želimo vam zdrav in lep november.
Alja Peterlin TIC Dole pri Litiji

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce,
da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo
25.11. in 26.11.2020 od 7.00 do 12.00 ure
v prostorih OŠ Gradec v Litiji
KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni!

RKS OZ LITIJA

Objavljen je natečaj
Prostovoljec zasavske
regije 2020

V sredo, 12.11.2020, so na Regionalnem centru NVO objavili javni natečaj Prostovoljec
zasavske regije 2020 za izbor najzaslužnejših
prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskih organizacij iz zasavske regije, po novem pa tudi
za izbor najuspešnejših prostovoljskih projektov, programov ali akcij, ki so potekali oziroma
še potekajo v zasavski regiji.
Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in podpreti prostovoljske aktivnosti ter
razširjati solidarnostne vrednote v zasavski regiji. V okviru letošnjega natečaja Prostovoljec
zasavske regije 2020 bodo
podelili štiri nazive Prostovoljec zasavske regije 2020
posameznicam in posameznikom po posameznih občinah (Zagorje ob Savi, Litija,
Hrastnik, Trbovlje), en naziv
Prostovoljska
organizacija
zasavske regije 2020 najbolj
zaslužni prostovoljski organizaciji iz zasavske
regije in en naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 najbolj uspešnemu prostovoljskemu projektu/programu oziroma akciji
iz regije.
V prvi fazi Javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije poteka zbiranje predlogov za najzaslužnejše prostovoljce posameznike, prostovoljske organizacije in uspešne prostovoljske
projekte. Ta faza že poteka in lepo vabljeni, da
svoje predloge oddate tudi vi.

Jesenski počitniški ŽIV ŽAV

Kaj početi v času počitnic? Vprašanje, na
katerega v »normalnih« časih ni težko odgovoriti, ali pač. V času letošnjih jesenskih
počitnic smo z litijskimi društvi nadgradili
koncept brezplačnih počitniških aktivnosti
za osnovnošolce. Trenutna situacija je sicer
preprečila izvedbo aktivnosti v živo, a kljub
temu se društva nismo predala. Nastal je
zanimiv nabor izzivov, ki so jih otroci reševali oz. izvajali doma.
Že kar nekaj časa opažamo oz. smo na to tudi
opozorjeni, da za osnovnošolce v času počitnic
ni dovolj ali pa sploh ni aktivnosti, v katere bi
se lahko vključili in počitnice aktivno preživeli.
Potreba po dodatnih počitniških aktivnosti
v Litiji je bila pred leti javno izpostavljena, v
zadnjih dveh letih pa skupaj z različnimi društvi

Propolis in njegova široka uporabnost

Propolis je eden od čebeljih pridelkov, ki je sestavljen iz več kot 300 različnih
komponent. Flavonoidi so eni od glavnih komponent v propolisu ne glede na
lokacijo pridobivanja. Ta čebelji pridelek ima v čebelji družini zelo široko uporabnost, med njimi se čebele bojujejo tudi proti vdoru številnih mikroorganizmov v

njihovo družino.
Pozitivni učinki propolisa na človeka so poznani že iz antičnih časov. Tako se je njegova široka porabnost razširila v ljudski medici.
V zadnjih desetletjih se je na podlagi številnih raziskav in pozitivnih rezultatov propolis močno razširil v kemijski, farmacevtski in
tudi živilski industriji. 
(Foto.: T. Samec)
Propolis se uporablja samostojno v različnih oblikah kot tudi v
številnih izdelkih, ki vsebujejo različne koncentracije propolisa.
Njegova uporabnost pri človeku je tako zunanja kot notranja. Bogati nabor številnih biološko aktivnih snovi v propolisu so čebeljo družino skozi tisočletja obvarovale pred negativnimi
vplivi iz okolja. Čebelar je skozi zgodovino čebelo dobro opazoval in vso pozitivno delovanje
propolisa prenesel v svoj krog družine in tako
se njegova široka uporabnost širila iz roda v rod vse do danes.
Več o propolisu si lahko preberete na spletni strani z uporabo mobilnega telefona in Qr kode
na desni strani. Želimo vam prijetno doživetje tega čebeljega pridelka, ki ga je čebelar pridelal
skupaj s čebelami.
Tomaž Samec,
svetovalec za varno hrano pri Javni svetovalni službi v čebelarstvu

Valvazorjev trg 3, Litija

Odpiralni
čas:

Od pOn.– pet.:
9.00-17.00,
sobota:
9.00-13.00

OdprOdaJa
RaZstaVNIH
EKsPoNatoV
Po UGoDNIH
CENaH!
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Predloge lahko oddate do torka, 8.12.2020,
z elektronskim obrazcem, ki ga najdete na
spletni strani www.consulta.si, pod novico
Prostovoljec zasavske regije ali jih pošljite po
elektronski pošti na naslov info@consulta.si.
Za navodila kako oddati predlog po elektronski
pošti pišite na info@consulta.si ali pokličite na
059 927 619.
Po končanem zbiranju predlogov bo strokovna
komisija (več o komisiji preberite v celotnem
besedilu javnega natečaja na spletni strani
consulta.si) pripravila ožji izbor kandidatov in
jih uvrstila na javno glasovanje, ki bo potekalo med
18.12.2020 in 7.1.2021. Za
najzaslužnejše prostovoljke,
prostovoljce, organizacije in
uspešne prostovoljske projekte boste lahko glasovali s
poslanim SMS sporočilom na
številko 030 400 444. Kako
in za koga boste lahko glasovali izveste ob najavi javnega glasovanja na spletni strani www.
consulta.si in v sodelujočih lokalnih in regionalnih medijih.
V zadnji fazi natečaja, ki bo nastopila
14.1.2021 bodo javno objavili prejemnike in
jim podelili nazive.
Celotno besedilo javnega natečaja najdete na
spletni strani www.consulta.si. Več informacij
na info@consulta.si in na 059 927 619.
Vabljeni k oddaji predlogov!

nanjo »odgovarjamo«. Prvi počitniški program
različnih športnih in umetnostnih aktivnosti je
bil izveden maja 2019 in poimenovan Pomladni ŽIV ŽAV. Koncept programa, ki ga izvede
več organizacij in tako skupaj oblikujejo pestro
ponudbo aktivnosti smo letos še nadgradili.
Osem društev in Mestni muzej Litija so za letošnji jesenski počitniški ŽIV ŽAV pripravili izzive
oz. aktivnosti za cel teden. Podporo in sodelo-

vanje pri obveščanju osnovnošolcev smo imeli
na obeh osnovnih šolah v Litija, tako OŠ Litija
ko tudi na OŠ Gradec. Prvotni program izvedbe
smo glede na dano situacijo prilagodili. Vsak
dan smo objavljali izzive in aktivnosti, opremljene z navodili in video posnetki. Tekom tedna
so osnovnošolci spoznavali aktivnosti različnih
društev, se preizkusili v različnih spretnostnih
in tako aktivno preživeli jesenske počitnice.
Mamica Alja: „Zahvalila bi se vam za vaš trud
in izvirne ideje, s katerimi ste nama polepšali
počitniške dni. S pomočjo vaših idej sva Jakovo
sobo strašljivo opremila. HVALA!“
Preko zgodovinske pustolovščine, ki so jo pripravili Litijski skavti skupaj z Mestnim muzejem Litija so spoznavali in raziskovali Litijo. S
pripravljenimi šablonami in idejami za izdelavo
»čarovniških« okraskov, ki jih je pripravila ekipa Consulta.si so krasili litijski most in nekateri tudi svoje sobe. Sami so izdelovali plastiko.
Video navodila so pripravili v Društvu Enkraten teater. Bolj umetniško zainteresirani so na
podlagi pripravljenih navodil Društva Univerza
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
pisali z roko in s tem osvajali nove tehnike pisanja. Za plesno obarvan dan so poskrbeli v
Plesnem društvu NLP, s pripravljeno in posneto
plesno koreografijo katero so se osnovnošolci
naučili. Z modrim izzivom je Društvo diabetikov
Litija in Šmartno opozarjalo na obeležite svetovanega dneva diabetesa. Skupaj z Društvom
Laz so risali in ustvarjali na kamne, ki so jih
tekom tedna nabrali. Teden pa se je končal v
»živo«, preko ZOOMa, z rokometašicami Ženskega rokometnega društva Litija.
Odzivi, ki smo jih prejeli, nas motivirajo, da že
zdaj razmišljamo, kako bomo skupaj z društvi
pripravili nove izzive za naslednje počitnice.
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Združenje Ozara je obeležilo svetovni dan
duševnega zdravja

Deseti oktober je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila
za svetovni dan duševnega zdravja. Vodilna
tema letošnjega dneva »Duševno zdravje za
vse, večji vložek, boljša dostopnost; vsi – povsod« opozarja na pomen boljše dostopnosti
do storitev s področja duševnega zdravja za
vse prebivalce. Temu se pridružuje tudi Ozara
Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost
življenja.
V enoti Zasavje , ki v svoje delovanje vključuje občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija
in Šmartno pri Litiji, so tokratni svetovni dan
duševnega zdravja obeležili skupaj z društvom
Šent , Enota Trbovlje. Odpravili so se na pohod
na Klek, saj je gibanje na svežem zraku učinkovita oblika vlaganja v duševno zdravje, kar je v
tem času še posebej pomembno.
Ozara je nevladna, humanitarna organizacija,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi zagotavlja strokovno pomoč in podporo
ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem
v duševni stiski in njihovim svojcem, obenem
pa z različnimi aktivnostmi skrbi za ohranjanje
in izboljšanje duševnega zdravja vseh prebivalcev RS. Posebno pozornost posveča tudi
izobraževanju in založniški dejavnosti. Združenje se je oblikovalo kot odgovor na konkretne
stiske in težave ljudi, ki se po bolnišničnem
zdravljenju vrnejo v svoje okolje in potrebujejo
pomoč in podporo pri samostojnem življenju.
Ozara ima sedež v Mariboru, svojo dejavnost
pa izvaja v 20. dislociranih enotah širom Slovenije. V Zasavju deluje program »Pisarna za
informiranje in svetovanje« (v nadaljevanju
PIS) s sedežem v Trbovljah. Osnovna dejavnost
programa PIS je individualna psihosocialna pomoč in podpora posameznikom, predvsem na

terenu (na domu, v javnih prostorih), pa tudi v
prostorih Ozare. Strokovni delavci s terenskim
delom, ki je posebnost in prednost programa,
dostopajo do najbolj ranljivih posameznikov, ki
se zaradi gibalne oviranosti, posledic bolezni,
socialne izolacije in slabše finančne situacije
ne zmorejo vključevati v ostale programe pomoči, in to v okoljih, v katerih se počutijo najbolj varne. V namene skupnega načrtovanja
pomoči in storitev posamezniku se po potrebi
povezujejo z ostalimi ključnimi ustanovami in
društvi v regiji. Poleg tega se Litiji in v Zagorju
že vrsto let sestajata skupini za samopomoč,
za svoje uporabnike in občasno tudi širšo javnost organizirajo predavanja na temo duševnega zdravja. Izvajajo preventivne delavnice
na osnovnih šolah in sodelujejo na javnih prireditvah v lokalnem okolju. Društvo organizira
številne prostočasne aktivnosti (ustvarjalne,
kuharske dejavnosti, družabne igre, srečanja,
sprehode, izlete, piknike); pri izvedbi le-teh jim
priskočijo na pomoč nekateri donatorji iz Zasavja. V izvedbo programa se vključujejo tudi
prostovoljci.
V letošnjem letu so zaradi specifičnih razmer
epidemije korona virusa dejavnost preusmerili
v pretežno individualen pristop, zaradi številnih stisk pa so ponudili možnost informiranja
in psihosocialne pomoči tudi ostalim prebivalcem Zasavja. Vse bolj se namreč izkazuje, da je
virus posegel na vsa področja življenja sodobnega človeka in nova realnost pušča posledice
tudi na njegovem duševnem zdravju. V društvo
Ozara lahko pokličete od ponedeljka do petka
med 8. in 15. uro na št. 070 216 496 ali pišete
na elektronski naslov marjeta.ocepek@ozara.
org, ob ponedeljkih in sredah od 8. do 12. ure
pa se po predhodnem telefonskem dogovoru
lahko zglasite tudi v njihovih prostorih na Ulici
1. junija 4 v Trbovljah.

Marjeta Ocepek, dipl. soc. delavka

Cvetni prah – koristen dodatek
naši prehrani

Čebelji pridelki že od nekdaj slovijo kot naravna in zdrava živila. Najbolj poznan
čebelji pridelek je seveda med, čebele pa v naravi nabirajo tudi cvetni prah. Cvetni prah ali pelod je mikroskopska struktura, značilna za vsako cvetočo rastlinsko
vrsto, predstavlja pa osnovo za spolno razmnoževanje rastlin. Čebele imajo v naravi posebno
nalogo, saj je njihovo telo oblikovano tako, da lahko prenašajo cvetni prah iz rastline na rastlino.
Temu pravimo opraševanje, ki je bistvenega pomena za ohranjanje biotske pestrosti, pridelavo sadja in zelenjave ter tudi drugih kulturnih rastlin, pomembnih v prehrani ljudi in
živali. Cvetni prah čebele nabirajo tudi za lastno prehrano. Drobna
mikroskopska zrna lepijo med seboj in oblikujejo drobni grudici, ki
ju na posebnem mestu, ki se imenuje košek in se nahaja na njihovih zadnjih nožicah, prinesejo v panj. Sočasno lahko nosijo le dve
taki grudici. Cvetni prah za čebele predstavlja vir številnih hranilnih
snovi, ki so pomembne za življenje čebelje družine. Brez cvetnega
prahu čebelje družine ne bi preživele, kar nakazuje njegovo resnično vrednost. Vsebuje ogljikove hidrate, prehransko vlaknino,
beljakovine, aminokisline, maščobe in maščobne kisline, elemente,
vitamine in druge funkcionalne spojine. Vse to so snovi, ki jih v svoji prehrani potrebujemo tudi
ljudje. Zaradi ugodne hranilne sestave in uporabe v prehrani ljudi, čebelarji čebelam odvzamejo
del cvetnega prahu. Na vhode v čebelje panje namestijo naprave, ki se imenujejo osmukalniki in
ob prehodu čebel skozi te naprave jim grudice cvetnega prahu odpadejo v zbirni predalček. Tako
pridobljenemu cvetnemu prahu, ki se tudi največ uporablja v prehrani ljudi, pravimo osmukanec,
vendar to poimenovanje ni zelo pogosto.
Hranilna vrednost cvetnega prahu osmukanca je različna in je odvisna tudi od botaničnega porekla cvetnega prahu, saj je navadno končni pridelek mešanica grudic cvetnega prahu različnih
barv. V Sloveniji v večini pridelujemo mešan oz. večvrsten cvetni prah. Dobite ga lahko pri slovenskih čebelarjih, saj velja, da je najbolje uživati čim bolj svež cvetni prah osmukanec iz okolja, v katerem živimo. Pomembno je, da ga ustrezno shranimo. Če ga uživamo v svežem stanju,
je shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku nujno potrebno, saj je svež cvetni prah osmukanec
mikrobiološko občutljivo živilo. Cvetni prah osmukanec, ki ga pridelajo čebele, naj ne bi povzročal
alergij, saj ga zaužijemo. Vseeno pa se ljudem, občutljivim na cvetni prah, pred prvo uporabo
priporoča previdnost in se svetuje, da ga začnejo uživati postopoma v manjši količini, ki jo vsakodnevno povečujejo. Priporoča se, da na dan zaužijemo eno do dve jedilni žlici cvetnega
prahu, lahko pa tudi več. Najbolj se priporoča, da ga pred uživanjem namočite v tekočino. To je
lahko voda, mleko, sadni ali zelenjavni sok, lahko ga namočite v jogurt, kislo smetano ali pa z njim
posujete različno sadje, ga uporabite kot sestavino v sadni solati ali pa ga kombinirate z medom,
sladoledom, kosmiči, itd. Načinov uživanja je veliko in si jih lahko prilagodite svojemu okusu.
Cvetni prah osmukanec je primeren za uživanje v vseh življenjskih obdobjih. Vključujemo
ga lahko v prehrano otrok od 1. leta starosti naprej, koristen je pri vegetarijanski prehrani, zaradi
nizke energijske vrednosti pa ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki. Uživa se ga neprekinjeno od enega do treh
mesecev, kar lahko večkrat na leto ponovimo.
Cvetni prah osmukanec je bogat vir hranilnih snovi. Še
posebej izstopa po visoki vsebnosti prehranske vlaknine, ki je pomembna za normalno delovanje našega prebavnega sistema, vsebuje tudi nekatere za delovanje našega organizma nujno potrebne elemente (kot so npr.
kalij, magnezij, kalcij, fosfor, železo, mangan …). Vsebuje
vitamine A, D, E, vitamine skupine B in vitamin C ter tudi
fenolne spojine, v največji meri flavonoide, ki lahko delujejo kot potencialni antioksidanti.
Zaradi številnih funkcionalnih sestavin je cvetni prah osmukanec predmet številnih raziskav, ki
nakazujejo na njegovo antioksidativno, protivnetno, proti-alergijsko in protimikrobno delovanje.
Ugodno naj bi vplival tudi na imunski sistem, saj njegovo uživanje vpliva na povečanje odpornosti organizma. Priporočajo ga pri podhranjenosti, pomanjkanju energije, apatičnosti ter za
povečanje fizične in psihične sposobnosti. Največji dokazan terapevtski učinek klinične vrednosti
je zmanjšanje simptomov pri benigni hiperplaziji prostate. Študije, narejene na živalskih modelih,
so pokazale, da deluje proti slabokrvnosti, arteriosklerozi, osteoporozi in alergijam.
Dandanes, ko v hitrem tempu življenja pozabljamo na uravnoteženo prehrano, imamo slabe prehranske navade, uporabljamo hitro pripravljena živila, živila, ki so zaradi postopkov pridelave in
predelave osiromašena hranilnih snovi, se lahko spomnimo na besede antičnega grškega filozofa,
pisatelja in zdravnika Hipokrata, ki je dejal: »Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo
vaša hrana«. Cvetni prah osmukanec je koristen dodatek naši vsakdanji prehrani.
Dr. Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije
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IN MEMORIAM - Ignac Šteferl (1938-2020)

Samo to še opravim,
Ko se poslovi človek, kot je bil Nace Šteferl, nasamo to še postorim,
stane vrzel, ki je ni mogoče zapolniti. Dolga depotem se spočijem
setletja in do pred kratkim je bil polno družbein umirim.
no aktiven, dejaven na številnih področjih, vse
(T. Kuntner)
ga je zanimalo, rad je bil med ljudmi. Predvsem
pa je bil široko razgledan in poln znanja.
V življenju je bil načelen, redoljuben, varčen in neusmiljeno pošten,
predvsem na finančnem področju, saj je zadnja leta močno kritiziral neracionalno in netransparentno porabo javnih sredstev. Ko se je poslovil
od pedagoškega poklica, je ustanovil lastno obrt, ki jo je do upokojitve zelo uspešno
vodil. Vključil se je tudi v Območno obrtno podjetniško zbornico in bil njen predsednik v
različnih mandatih kar 12. let. Rad se je pohvalil, da v življenju še nikoli ni prekoračil roka
plačila. Za uspeh je zaslužna njegova delavnost, praktičnost in zdrava kmečka pamet, na
katero se je rad skliceval.
Vedno je bil poln novih idej in koristnih nasvetov, ki jih je ognjevito in energično zagovarjal, a je marsikdaj zaradi svoje silne energije prepričevanja trčil ob zid. Večina ga ni mogla
ali ni hotela razumeti, predvsem pa so mu le redki lahko sledili, saj je včasih prehiteval
čas, v katerem je deloval. Toda tisti, ki smo ga dobro poznali, smo vedeli, da je njegovo
prizadevanje resnično iskreno in vedno v korist skupnosti, v kateri je živel. Ni bil človek,
ki bi v svojem udejstvovanju iskal osebno korist. Pred nekaj leti se je tako kot upokojenec
vključil tudi v Tretjo univerzo Litija in Šmartno, kjer je kot član upravnega odbora konstruktivno in odgovorno sodeloval pri razvoju društva. Redno je obiskoval vse kulturne
dogodke v mestu in bil iskreno vesel vsakega napredka.
V Litijo ga je v daljnih 50. letih prejšnjega stoletja pripeljala košarka. Prihajal je z Zagorjani, ki so takrat že imeli svojo ekipo in so Litijanom radi dajali poučne lekcije. Igrišče ob
Savi je bilo vedno oblegano, ko so se igrale prve košarkarske tekme v Litiji.
Nace je tako ostal v Litiji, si ustvaril družino, a košarke ni zapustil, nekaj let je bil tudi trener litijske ekipe in predsednik KK Litija. Košarka je do konca je ostala njegova najljubša
športna zvrst. Šport je bil tudi sicer pomemben del njegovega življenja, še lansko leto je
trmasto obiskoval Strešni vrh in Svibno. Bila so leta, ko je bil na vrhu prav vsak dan. Gojil
je strasten in spoštljiv odnos do narave, okolja, pogosto je sam pobiral smeti po Svibnu ter
se jezil na nemarne sprehajalce. Ekologija in ravnanje z odpadki sta bili njegovi najljubši
temi.
Njegovo delo je bilo opaženo tudi na republiški ravni, saj ga je Obrtna zbornica Slovenije
imenovala za člana Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, katere
član je bil več mandatov. Leta 2006 ga je zbornica imenovala tudi za člana sveta Centra
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), od leta
2008 pa je bil tudi član Nacionalne komisije programa »Vseživljenjskega učenja«. Tako je
Nace Šteferl postal eden najvidnejših strokovnjakov na področju poklicnega izobraževanja in poznavalcev različnih evropskih izobraževalnih sistemov.
Dolga leta je posvetil Mestni skupnosti Litija, 2 mandata tudi kot predsednik, predvsem
pa eden od najaktivnejših članov sveta. Zelo rad se je ukvarjal z vizijo razvoja Litije, znal
je biti vizionar, predvsem pa je želel uspešne prakse od drugod prenesti tudi v Litijo.
Povprečnosti ni maral in to je dal marsikdaj jasno vedeti. Tudi sicer ni imel dlake na jeziku,
povedal je tisto, kar je mislil, in danes je to izjemna redkost.
V Litiji je Nace pustil močan pečat, njegovo delo ne more biti prezrto, pa naj gre za občinske zadeve, Mestno skupnost, litijsko košarko, Športno dvorano, če omenimo samo
najpomembnejše. Povsod, kjer je deloval, je z vso vnemo želel narediti korak naprej, vedno naprej. Čeprav je bil rojen v Hrastniku, je imel Litijo rad, in rad je delal zanjo. Njegova
življenjska energija je bila navdih, ki je žal 3. novembra 2020 usahnila.
Nace, pogrešali te bomo! Naj ti bo lahka slovenska zemlja!
PRIJATELJI

SLOVO

Na zadnjo nedeljo v oktobru 2020, ko smo se po tihem že pričeli pripravljati na prihajajoče praznike, nas je zapustil in za vedno upihnil Luč Življenja naš prijatelj, so-pevec in
dolgoletni član Kulturnega društva Pavle Voje Polšnik, DARKO REPOVŽ.
V kulturnem društvu je bil pomemben člen, saj je bil član tako MoPZ Polšnik, kot tudi
član cerkvenega MePZ Lurške matere božje Polšnik. Ljubezen do petja je imel v krvi.
Ko je dopolnil 20 let, to je bilo
v letu 1982, se je priključil pevcem v moškem pevskem zboru,
kakšno leto poprej tudi pevcem v
cerkvenem zboru. Tako je skoraj
40 let predajal svoj glas poslušalcem v domačem kraju in tudi
širom po Sloveniji.
Njegovi največji vrlini sta bili točnost in predvsem popolna predanost zboroma, saj je v vseh letih
manjkal na pevskih vajah le, ko
mu je to preprečevala bolezen.
Za svoje kulturno udejstvovanje
na področju glasbene dejavnosti
je prejel dve priznanji: leta 2004,
ob 30. letnici MoPZ Polšnik, bronasto Gallusovo značko in leta 2014, ob 40. letnici moškega zbora, srebrno Gallusovo značko.
Pogrešali ga bomo… vsak na svojem koraku…predvsem pa bo praznina v pevskih vrstah…
V naših srcih pa bo za vedno ostal kot preprost in dober Človek, ki je rad poklepetal v
družbi so-pevcev, kot pevec, ki je rad obiskal slovenske gore in tam širil lepo slovensko
pesem.
Vida Sladič mu je v slovo napisala naslednjo pesem:
SPOMIN NA DARKA
Velikokrat na vajo smo hiteli,
veliko pesmi v letih teh zapeli,
v čast Bogu, Mariji Lurški naši,
prepevali smo skupaj pri nedeljski maši.

Kar nekaj rojstnih dni smo skupaj praznovali,
ob petju, smehu, vsi smo modrovali.
Je pevska družba te vedno pritegnila,
zakaj te kruta je korona v samoto pahnila?
Zdaj si odšel in si zapustil nas,
za vedno je utihnil tvoj globoki bas.
Tam gori, kjer si zdaj, ni stisk, ne bolečin,
a nam zapustil večen si spomin.

Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik
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DRUŠTVA

DRUŠTVO DIABETIKOV
14. November – Svetovni dan
sladkorne bolezni

Po vsem svetu so se tudi v letu 2020 novembra
ljudje oblekli v modro in s tem pokazali podporo vsem osebam, ki se vsak dan borijo s slad-

korno boleznijo.
Zelo pomembno je, da širimo zavest in osveščamo ljudi, saj
ima 1 od 10 ljudi na svetu sladkorno bolezen. Do leta 2030
pa strokovnjaki ocenjujejo, da bo na svetu kar 522 milijonov
oseb s sladkorno boleznijo, bodisi tip 1 ali tip 2. Kar je zares
ogromno. Zato je tako zelo pomembno, da sodelujemo med seboj, podpiramo osebe s sladkorno boleznijo ter poskušamo z
osveščanjem o zdravem načinu življenja sladkorno bolezen čimbolj zmanjšati. To, pa je tudi
poslanstvo našega društva, poleg tega, da poskušamo našim članom z izvajanjem različnih
aktivnosti omogočiti čim bolj polno, zdravo ter
zadovoljno življenje.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji je
svetovni dan sladkorne bolezni obeležilo z nagradno igro »RECI
STOP DIABETESU« in OBEŠANJEM MODRIH OBROČKOV, ki so
svetovni simbol sladkorne bolezni. Obesili smo jih v Občini Litija in v Občini Šmartno pri Litiji ter seveda tako kot vsako leto
osvetlili dva objekta, po enega v vsaki občini. Za vso pomoč
pri izvedbi obeležitve tega dneva pa se zahvaljujemo ga. Lovše
Lijani, g. Avbelj Petru, Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji.

Edukativno okrevanje Šmarješke toplice

V oktobru smo bili na edukativnem okrevanju v Šmarjeških
toplicah. Bili smo zadnja skupina, ki je še lahko odšla v terme
pred uvedbo ponovne karantene. Kljub vsemu dogajanju okoli
nas, ponovnemu strahu in bojazni, ki je zavladala po Sloveniji
smo se mi na edukaciji počutili varno in zadovoljno, saj so za
nas v termah res lepo poskrbeli. Bili smo praktično izolirani od
vseh drugih gostov, ure bazena in telovadbe ter vseh ostalih
aktivnosti so bile strogo določene, saj so pred in po vsaki aktivnosti prostore in bazene temeljito razkužili. Čeprav smo se morali držati določenih pravil
se nismo počutili nič utesnjeni ali prikrajšani. Še
več, zdelo se nam je, da
so za nas še bolj dobro in
pozorno skrbeli. Izvedle
so se vse aktivnosti, ki so
nam bile obljubljene, od
pohodov, predavanj, meritev, plavanja, telovadbe in še veliko več. Prav tako pa moramo
še dodati, da so posebej za naše potrebe, kot diabetiki, pripravili izvrstno ter izredno okusno hrano. Tudi vreme nam je bilo
naklonjeno, tako, da smo se Imeli res lepo. Domov smo prišli
spočiti ter polni energije za začetek novega meseca.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

PODJETNIŠKA ZADRUGA RISE

Minilo je že nekaj časa od zadnjega članka, kar pa ne pomeni, da v podjetniški zadrugi Rise nismo aktivni.
V zadnjih treh mesecih so se v sodelovanju z našimi članskimi podjetji in društvi izvedla sledeča izobraževanja in
delavnice:
- praktične delavnice Google Ads
oglaševanje (Big M marketing),
- Facebook za poslovno rabo - izdelaj
si kampanjo sam (Big M marketing),
- Renesansa naravne gradnje (Kozmotekton),
- Tečaj navtike (Strojnik.si),
- izobraževanje serviserjev glede novosti ogrevalnih
sistemov (Beretta)
Kot podporni člani zadruge imate možnost cenejšega, ali brezplačnega sodelovanja na delavnicah
ter izobraževanjih. O tem, kako postati član naše
zadruge, lahko več preberete na naši spletni strani www.rise.si, pod zavihkom »o nas/postani
član«.
V septembru nas je obiskala skupina Socialne aktivacije, katero vodi IC Geoss. Predstavili smo jim svojo dejavnost. Predstavilo
se je tudi 5 »mikro« podjetij, katera so del RISE ekosistema. Zanimivo je bilo poslušati njihove ambiciozne podjetniške zgodbe in
predstavitve dejavnosti.
Sodelovali smo tudi v aktivnosti Tedni vseživljenjskega učenja, s katero smo obiskovalcem namenili znanje, da so lahko ustvarjali s 3D tiskalnikom, gravirali in rezali z laserjem, uporabljali RISE
knjižnico, se seznanili s prostori in poslanstvom same zadruge; to je razvoj, inoviranje,
skupnost in izobraževanje.
Prav tako smo pod TVU vključili otvoritev Litijske tržnice
Na Plac, katero soorganiziramo skupaj z občino Litija.
Kot že omenjeno, je Litijska
tržnica Na plac' zaživela 19.
9. 2020 na Valvasorjevem
trgu v Litiji in poteka vsako
V SPOMIN
soboto, med 8.00 in 12.00 uro. Mi smo zadolženi za pestrost
Te dni mineva 10 let odkar nas je zapustil
in raznolikost ponudbe. Ciljamo na to, da bo tržnica več kot
samo tržnica. Da bo imela pridih druženja, veselja, izobraževanja, igranja, kulture, znanosti, podjetnosti, ustvarjalnosti
itd.. Da bo tržnica stičišče mladega in starega, podjetnega
in ustvarjalnega, kulturnega in tehničnega. Trenutno imamo
na tržnici 9 različnih prehranskih ponudnikov ter vsaj tri različne ponudnike inventarjev.
Več o litijski tržnici in njeni ponudbi najdete tudi na FB strani »Litijska tržnica Na plac«.
Hvala vsem, ki ga imate v spominu.
Prav tako pa lahko na naši spletni strani rise.si, najdete koristne novice in dogodke, storitve in produkte 50 lokalnih podjetij in kmetij, ponudbo naše t.i. pop up trgovine,
ponudbo naših storitev in prostorov, katere lahko najamete
Marica, Petar in Ivan
za svoje aktivnosti. Tudi veliko informacij o razvoju, inovacijah, skupnosti in izobraževanju. Lep in prazničen december
vam želi ekipa Podjetniški RISE Šmartno Litija.

CVETKO MATIJEVIć

DOM TISJE

Recertifikacija standarda
kakovosti E-qalin v Domu Tisje

7.970,00 EUR

18.840,00 EUR

OpeL Astra Sports Tourer 1.6 CDTI BMW serija X1: xDrive20d letnik:
enjoy letnik: 2016, prev. 133265 km, 2016, prev. 158579 km, temno siva kovinska

bela barva, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW barva, SUV, diesel motor, 1995 ccm, 140 kW
(110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
(190 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

9.970,00 EUR

9.980,00 EUR

reNAULT Grand Scenic dCi 110 letnik: NISSAN Juke 1.5 dCi Acenta letnik:

2016, prev. 119914 km, temno siva kovinska 2017, prev. 108547 km, temno siva kov. barva,
barva, diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110 KM), diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110 KM),
ročni menjalnik (6 pr.), SUV, KLIMA.
enoprostorec, avtomatski menjalnik, KLIMA.

Zadnje dni v oktobru je v domu potekala že druga recertifikacija standarda kakovosti E-qalin, ki smo jo uspešno izvedli. Certifikacijo je izvedlo podjetje Bureau
Veritas.
Model E-qalin je dinamičen in inovativen mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo v socialnem varstvu. V Domu
Tisje smo vključeni v omenjeni sistem kakovosti že od leta
2010. V letu 2014 smo pridobili prvi certifikat za področje
matičnega doma, kot peti dom v Sloveniji. Ob prvi recertifikaciji matičnega doma smo pridobili certifikat tudi za
enoto v Litiji. To je bilo v letu 2017. Letošnja recertifikacija
je potekala v razmerah, ki nam jih narekuje epidemija koronavirusa. Veliko aktivnosti in programov po katerih smo
prepoznani, je prilagojenih delu v epidemiji, s tem tudi okrnjenih. Narejeni so bili protokoli, upoštevamo priporočila
z namenom obvarovanja življenj in zdravja stanovalcev ter
zaposlenih. Zavedamo se, da so z marsikaterim ukrepom
prizadeti tako stanovalci, kot njihovi svojci ter pomembni
bližnji, tu so mišljeni predvsem stiki stanovalcev z zunanjim
svetom. Vsi pogrešamo življenje, kot smo ga živeli nekdaj,
vsa druženja, ki so nas bogatila, aktivnosti, ki so dajale našemu življenju smisel. Navkljub vsem oviram upoštevamo
temeljne vrednote Doma Tisje, ki jih predstavljajo njegove
začetnice (domačnost, odličnost, medsebojno sodelovanje,
toplina, inovativnost, strokovnost, jasna usmeritev ter empatija) in sledimo dolgoročnim ciljem, ki je povezan z našim
sloganom in vizijo doma: »Kjer naj bo starost brez bolečin«.

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

Z A H VA L A
Tiho in za vedno je od nas odšla

LUCIJA VODNIK
roj. Koleša
19.9.1941 – 26.10.2020

Hvala draga mama in babica, ker si nas učila, da je potrebno
uživati v preprostih trenutkih in se veseliti drobnih stvari.
Zelo te bomo pogrešali!
Iskrena hvala vsem za izrečene besede sožalja,
darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hči Milena in sin Miran z družinama
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo vedno ostal.

V SPOMIN
Dne 19.11. mineva 5 let odkar nas je zapustil
dragi mož, oče in dedek

5.950,00 EUR

7.180,00 EUR

JANKO PArKeLJ

CITrOeN C3 1.4 HDi Attraction peUGeOT 208 1.6 BlueHDi 75 Style

iz Kresniških Poljan

letnik: 2015, prev. 115558 km, 5 vrat, bela letnik: 2017, teh. pregl. 4/2021, prev. 113895
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), km, bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 55
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: Opel Mokka X 1.6 CDTI enjoy, letnik 2017, prev. 88600
km, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik 6 pr., siva kov.
barva, terensko vozilo / SUV, 13.660,00 €; Opel Agila 1.2 enjoy, letnik 2009,
teh. pregled 9/2021, prev. 94605 km, bencinski motor, 1242 ccm, 63 kW (86
KM), ročni menjalnik (5 pr.), rdeča barva, 3.640,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

Bistveno za nas je, da so uporabniki naših storitev zadovoljni, da izvajamo kvalitetne storitve oskrbe, zdravstvene
nege, rehabilitacije in delovne terapije za stanovalce in uporabnike na njihovem domu. Kvaliteto le teh preverjamo z
merjenjem zadovoljstva izvedenih storitev ob zaključku leta
in prav v takih razmerah je zelo pomembno, da ohranimo
svojo človeškost in hkrati zagotavljamo varnost s kvalitetno
opravljenimi storitvami.
Leonida Razpotnik

Zahvalujemo se vsem, ki prižigate sveče,
ter postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

1  MAJ 2017

ŠOLSTVO / KULTURA

Ni te več na vrtu in ne v hiši,
nič več se tvoj glas ne sliši,
a ujet v naša srca te bo vsak naš
korak spremljal v tišini.

Ko z drevesa življenja pade list na tla,
se vrne h koreninam, kjer ga čakata le
mir in tišina in kjer mine vsaka bolečina.

Tam za tisto zvezdo na koncu neba,
tam na tistem koncu neskončnega morja,
tam morda, nekoč, nekje, tam se srečamo… kdo ve?

Z A H VA L A
ob boleči izgubi brata in strica

MARTINA TOMAŽIČ

Ni je več med nami, naše drage mami

V 84. letu je odšla v svet brez bolečin

Po domače Frškinovga Tineta
20.11.1950 – 16.9.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in darove. Posebna
zahvala Kliničnemu oddelku za intenzivno interno medicino,
predvsem dipl.m.s. Simoni Polenčič. Iskreno se zahvaljujemo ge. Ivici
Novak pri nesebični pomoči na dan pogrebne slovesnosti. Hvala
g. župniku Marku Mohar Stegnar za lepo opravljen obred, pogrebni
službi KSP Litija, MoPZ Polšnik, ge. Marjeti Mlakar Agrež za ganljiv
žalni govor, Društvu Sožitje Litija in Šmartno, Društvu invalidov Litija,
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

MOJCE MAČEK

SILVA VIDIC

roj. Mrnuh
1931 – 2020

1936 – 2020

Vsem, ki ste ji tako ali drugače krajšali dolge dneve
in se ob zadnjem slovesu osebno poklonili v njen spomin
ali bili z njo le v mislih, ji darovali sveče in cvetje,
ISKRENA HVALA.

Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče,
Joži za neizmerno lepe besede slovesa, Gašperju za slovo s trobento,
pevcem Lipa za pesmi, sorodnikom in prijateljem za podporo in
tolažbo. Hvala dr. Milojki za njeno skrb in pomoč, posebna zahvala
Petri, ki je z rožicami tlakovala njeno zadnjo pot.
Že te neizmerno pogrešamo, tvoj optimizem in smeh.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: brat Lojze, ter nečakinja Mateja z družino

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Hčerka Karmen z Marjanom, sestri Iva in Vera z družinama
Za dobroto tvojih rok,
Ostala je beseda hvala,
Ki v srcih bo ostala
In večno lep spomin na te.

Tvoji: Mojc, Rosana, Uroš, Nuša, Branka, Anže, Urh, Aljaž, Tanja,
Neža, Katja ter njena sončka Varja in Olja
Spomini so kot iskre,
Ki pod pepelom tlijo,
A ko jih razgrneš,
Vedno znova zažarijo.

(Svetlana Makarovič)

(J. W. Goethe)

Z A H VA L A
Z A H VA L A

Od nas se je poslovil

Poslovila se je moja mami

ANTON JOŽEF TOMAŽIN

MARIJA GUČEK
Osebju litijske enote Doma Tisje
se zahvaljujem za vso skrb,
ki ji jo je namenilo.

18. oktobra je minilo devet let
odkar nas je zapustil

1936 – 2020
po domače Tomažinov Toni
Iz Cerovice

SILVeSter KISOVeC

Iskrena hvala za izrečena sožalja in vzpodbudne besede.
Hvala vsem, ki ste ga imeli rad in ga pospremili na njegovi
zadnji poti, darovali sveče in nam stali ob strani.

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

Vsi njegovi.

Hči Darinka

Dunja z družino
Srca sta omagala,
vajin dih je zastal,
a na vaju spomin
bo večno ostal.

V SPOMIN

Prazen dom in dvorišče
naše oko zaman te išče..

iz Jevnice

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

V SPOMIN
Minilo je 6 let odkar
nas je zapustil naš dragi oče

Mineva žalostno leto odkar
se je očetu pridružil še sin

ob boleči izgubi našega moža, očeta in dedija

DARKO REPOVŽ

IGNACA ŠTEFERLA

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
znancem in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje
in sveče. Hvala g. župniku Tilnu za lepo opravljen obred
in pogrebcem KSP Litija.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in donacije za SB Trbovlje.
Zahvaljujemo se župniku gospodu Mrlaku za lep obred, pevcem
Lipe za zapete pesmi in pogrebni službi za opravljen pogreb.
Posebna zahvala gre osebju Internega oddelka SB Trbovlje za vso
skrb in podporo v času njegove bolezni. Iskrena hvala vsem, ki ste
ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: mama Darinka, sin Žiga, brata Peter in Drago z družino

Žalujoči žena Darja, hčeri Mateja in Nataša z družinama

1962 – 2020
iz Polšnika

ANtON OKOrN

MArJAN OKOrN

8.9.1939 – 11.7.2014

1.9.1969 – 14.11.2019

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu z lepimi spomini nanju.
Za vso pozornost in dobra dela se lepo zahvaljujemo
tudi kolektivu KSP Litija.
Vsi njuni

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

V SPOMIN
14.11.2020 mineva dve leti odkar nas je nepričakovano
zapustila naša draga

JOŽA-PEPCA JELNIKAR

Z A H VA L A

Z A H VA L A

1938 – 2020
iz Litije

Dom je prazen in dvorišče,
naše oko zaman te išče
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostali so spomini,
delo in trud
tvojih pridnih rok.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Ob boleči izgubi dragega strica in brata

Zapustila nas je naša draga mama, tašča,
babica in prababica

ANtONA JeLNIKAr
16.4.1939 – 5.10.2020

MArIJA ZeVNIK
14.12.1928 – 2.11.2020

Zahvalujemo se vsem, ki se je spominjate
in ob njenem grobu postojite
ter prižgete sveče v njen spomin.
Pogrešamo te.

Zahvalujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena
hvala ordinaciji dr. Tanje Ptičar, g. župniku Marku Mrlaku iz Litije za
opravljen pogrebni obred, članom MVS Lipa za petje, trobentaču
Lovru in pogrebni službi KSP Litija.

Hvala vsem, ki jo boste ohranjali v lepem spominu,
postali ob njenem grobu in ji prižgali svečo.

Živel bo v naših mislih in spominih.
Vsi tvoji

Vsi njegovi

Sin Lado z ženo, vnuk Sebastjan z družino,
vnuk Simon z družino
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Košarkarice KK Litija
U9 in U11 v sezoni
2020/21

Šolsko in tudi tekmovalno leto
za mlade košarkarice KK Litija U9 in U11 je minilo hitro, saj se je zaradi koronavirusa zaključilo že marca. Zaključek nepopolne sezone so
zaokrožile na srečanju, kjer so se posladkale
s sladoledom in sladkarijami, najbolj vestne
igralke pa so prejele nagrade. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so jih podpirali
bodisi materialno bodisi čustveno, jim namenili
vzpodbudne besede, ko so jih potrebovale ter
jim stali ob strani.
Mlade košarkarice KK Litija so nadaljevale s
treningi tudi v sezoni 2020/2021 vse do omejitev, ki jih je prinesla nova karantena. Treningi
so bili polno zasedeni pri obeh kategorijah. Dekleta so bila razdeljena v dve homogeni skupini. Prva skupina je vključevala košarkarice
prvega in drugega razreda OŠ, drugo skupino
pa so obiskovala dekleta od tretjega do petega
razreda OŠ. Živahno je bilo tudi na treningih, ki
so potekali v telovadnici OŠ Gradec.
Košarkarice bodo po sprostitvi ukrepov nadaljevale s treningi ter zastopale KK Litija tudi v
tekmovalnem sistemu, saj bodo tekmovale v državnem prvenstvu KZS v kategoriji U 9 in U 11.
Vse deklice, ki se želijo pobližje spoznati s košarkarskimi koraki, prosti čas aktivno in zdravo
preživeti, spoznati nove prijateljice in z njimi
navezati prijateljske stike pa se bodo še vedno
lahko pridružile sovrstnicam na treningih bodisi v Športni dvorani Litija (OŠ Litija) ali v telovadnici OŠ Gradec. Za vse dodatne informacije
lahko pokličete mobilno telefonsko številko:
040 364 432 (Dragica). Pridite, ne bo vam žal!
Dragica Žontar
Dekleta U13
Dekleta U13 nastopajo v prvi slovenski košarkarski ligi. Letos jim žreb v prvi skupini ni bil
ravno naklonjen saj so Litjanke padle v skupino skupaj z ZKD ILIRIJA, ŽKD JEŽICA in ŽKK
TRIGLAV. A mlade košarkarice se visokoletečih

ŠPORT
pričele z porazom proti Grosuplju. Kasneje so
z dobrimi treningi formo začele stopnjevati in
na igrišču dokazale, da v skupini z ŽKK GROSUPLJE, ŽKD LEDITA IN ŽKK KRKA opravičeno
ciljajo na drugo mesto v skupini in tako uvrstitev med dvanajst najboljših ekip v Sloveniji.
Trenutno zasedajo drugo mesto kar je bil tudi
njihov prvotni cilj. Škoda le, da se je sezona
začasno zaustavila ravno takrat, ko so Litjanke
začele stopnjevati svojo formo.

Kadetinje U17
Letos je košarkarski klub Litija v tekmovanje
sploh prvič stopil tudi z kadetinjam. Ker je ekipa zelo mlada (najmlajša v celotni ligi) si visokih ciljev kadetinje niso zadale. Bolj kot to so si
zadale, da se iz letošnje sezone čim več naučijo
in pridobijo izkušnje za naslednjo sezono v ka-

Rokometna sezona se je začela, a tudi že prekinila. Članska ekipa trenira in
bo sredi novembra nadaljevala s tekmami v 1.A državni rokometni ligi. Vse
mlajše selekcije so do prekinitve tekmovanj, sredi oktobra, pridno trenirale
in odigrale le nekaj tekem.
Naša, mlada, članska ekipa je do krajše prekinitve tekmovanja 1.A državne rokometne lige odigrale šest tekem, a žal ostala brez osvojenih točk. Odigrale so tekme proti ekipam Celja, Ajdovščine, Krima, Izole, Kopra in Krke. Punce pridno trenirajo in bodo to pokazale tudi na tekmah,
ki jih do konca leta še čakajo V
nadaljevanju prvenstva, bodo odigrale še proti ekipam iz Zagorja,
Žalca, Velenja in Ptuja. Domače
tekme naše ekipe si v dvorani v
živo žal ni mogoče ogledati, smo
pa poskrbeli, da tekmo v živo lahko gledate preko naše Facebook
strani.
Vse mlajše selekcije so s treningi
prekinile v sredini oktobra. Mlajše
deklice B in A, pri katerih se rezultat ne beleži, so odigrale eno oz.
dve tekmi in pokazale kako rade
igrajo in uživajo ob igranju ROKOMETA. Starejše deklice A so odigrale dve tekmi, eno zmagale in
eno zgubile. Kadetinje pa so do prekinitve odšle le na gostovanje v Velenje in se domov žal vrnile
brez točk. Mlade rokometašice si želijo, da se čim prej spet lahko vrnejo na rokometna igrišča in
počnejo tisto, kar počnejo najraje, igrajo ROKOMET. 
Tjaša Bajc

Ponovno kolajne za judoiste

teri bo ekipa ostala praktično ista. A kadetinje
so vseeno prikazale nekaj odličnih tekem še
posebej zadnjo (pred prekinitvijo) v Črnomlju
proti Žkk Črnomlju kjer so Litjanke slavile z kar
40 točkami razlike. Košarkarica KK LITIJA se
v skupini z ŽKK KRKA, ŽKK DOMŽALE in ŽKK
ČRNOMELJ nekoliko presenetljivo a povsem
zasluženo celo borijo za drugo mesto v skupini in tako uvrstitev med dvanajst najboljših
ekip.

Sezona zaenkrat
prekinjena

nasprotnic niso ustrašile in pokazale nekaj dobrih tekem. Odigrale so tri turnirje in trenutno
(sicer z dvema tekmama več) zasedajo drugo
mesto v skupini.
Dekleta U15
Starejše pionirke so sezono v prvi slovenski
košarkarski ligi začele pod pričakovanji in ligo

ŽENSKI ROKOMET

Kot velika večina športnih tekmovanj, razen
mednarodnih tekem in prve državne lige, je
bila sredi meseca oktobra prekinjena tudi druga slovenska košarkarska liga za člane in vsa
tekmovanja mlajših kategorij, zaradi razglašene epidemije koronavirusa v Sloveniji.
Pred prekinitvijo so bili v 2. SKL odigrani sicer
štirje nepopolni krogi, Litija je najprej izgubila v
Sežani s 86:78. Nato je v Litija gostovala ekipa
Portoroža in zmagala 87:76. Pomembno zmago
so Litijani dosegli proti Iliriji v Ljubljani, ko so
bili boljši z rezultatom 95:84.
V četrtem krogu so se na domačem igrišču srečali s Postojno, tekma je bila izjemno zanimiva, saj je imela Litija še v drugem polčasu kar
17 točk prednosti. Zaradi napačnih sodniških
odločitev so Litijani ostali brez kapetana Dragana Pušiča, kar so gostje izkoristili in zmagali
87:83.
Zaenkrat so bili litijski košarkarji pod vodstvom
trenerja Džema Ibišija uspešnejši v pokalnem
tekmovanju, saj so najprej izločili drugoligaša
Ljubljano, nato pa tik pred prekinitvijo še tretjeligaša Prebold. Žreb za naslednji krog še ni
bil opravljen.
Glede na to, da je v trenutni situaciji vprašanj
več, kot je odgovorov, tudi še ni jasno, kdaj se
bo košarkarska sezona za Litijane sploh nadaljevala. Klub bo o tem objavil sporočilo na svoji
spletni strani www.kosarkarskiklub-litija.net
Marko Godec

NOGOMET PREKINJEN - GRADNJA SE NADALJUJE

Zaradi corona virusa je prekinjeno tekmovanje v vseh selekcijah. Posledica tega
je prekinitev vseh nogometnih in ostalih aktivnosti pod okriljem nogometnega
kluba.
Nadaljuje pa se gradnja garderob- Začelo se je z izkopom za temelj, zalitje z betonom, polaganje odtočnih cevi in osnovno betonsko
ploščo. Nato sledi pozidava
in garderobe bodo dobile
svojo obliko. Vse poteka po
predvidenem planu in tudi
vreme nam je naklonjeno.
Tudi delovne aktivnosti v
klubu se nadaljujejo v posameznih etapah s prisotnostjo 2-3 oseb, ki so začele
pripravljati športne površine za zimovanje. Tako smo
že pobrali zaščitne mreže,
uredili okolico igrišč in prezračili travnate površine. V
zimskem obdobju pa načrtujemo še postavitev nove razsvetljave na vzhodnem delu glavnega igrišča, ki nam bo omogočilo
večerna treniranja na travnati površini.
Ostanite zdravi in polni energije, da premagamo tudi to nevšečnost in se še močnejši vnemo
nazaj v šport.
Za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

V nedeljo, 18.10.2020 se je v
Novi Gorici odvilo uradno tekmovanje za slovenski judo pokal v starostnih kategorijah mlajših dečkov
in deklic U12 ter starejših dečkov in deklic
U14.
Judo klub Litija se je tekmovanja udeležil
z osmimi tekmovalci, pet se jih je vrnilo s
kolajno. V skupnem seštevku je Judo klub
Litija osvojil 7. mesto.
Prvaka 3. Pokala Gorice sta brez izgubljene
borbe postala Litijana Tia Virant (U14) in
Tian Cizerle (U14). Tian je že izkušen borec, ki tekmuje tako v Sloveniji kot tudi tujini. Tia trenira drugo leto in že kaže velik talent. Vsekakor sta velik potencial slovenskega juda in bomo o
njima še večkrat slišali.
Odlično drugo mesto sta osvojila Neja Indof (U14)
in Tevž Kristan (U14). Tudi onadva sta se odlično
borila in premagala nasprotnike vse do finala, kjer
pa se žal ni izšlo po načrtih.
Na 3. mestu je končal Rua Jonaš Kvapil (U12), ki
mu le malo manjka do višje uvrstitve.
Rezultati: Tia Virant, 1. mesto; Tian Cizerle, 1. mesto; Neja Indof, 2. mesto; Tevž Kristan, 2. mesto; Rua
Jonaš Kvapil, 3. mesto; Alja Indof, 4. mesto; David
Lazić, 4. mesto; Alex Anžel Lara, 5. mesto
Katarina Kumer

Judo klub Litija odličen na 5. Pokalu Komende

V soboto, 10.10.2020 se je v Športni dvorani Komenda, odvijal letos že 5. Pokal Komende, v organizaciji domačega kluba Judo klub Komenda. Letos je organizacija predstavljala še posebej velik
izziv, saj so morali poskrbeti za varnost in vse ukrepe NIJZ za preprečevanje širjenja virusa Covid-19. Za to so dobro poskrbeli in dogodek se je dobro odvil.
Kljub temu, da smo pogrešali goste iz tujine, je na tekmovanju sodelovalo 311 tekmovalcev in tekmovalk iz 29 judo
klubov iz cele Slovenije. Judo klub Litija je nastopil s skupaj
15 tekmovalci in tekmovalkami, ki so se odlično borili. V uradnih kategorijah U12, U14 in U16, ki so se točkovale tudi za
slovensko judo lestvico ter doprinesle k osvojenemu pokalu
je ekipa JK LITIJA osvojila 2 srebrni in 1 bronasto kolajno, v
kategoriji U10 pa 2 zlati, 1 srebrno in 2 bronasti kolajni.
Dogodka se je udeležil tudi predsednik Judo zveze Slovenije,
g. Darko Mušić in se klubu zahvalil za organizacijo v teh težkih
časih, ko otrokom manjka tekmovanj in športnih dogodkov.
V času, ko so otroci zunaj, izven dvorane čakali na svoje borbe so lahko jahali in hranili ponije s Konjeniškega kluba Komenda ter igrali nogomet. Gledalcev letos ni
bilo, a so se otroci kljub temu domov vrnili veseli, nekateri
tudi s kolajnami.
Rezultati: U14: Jaša Končar, 2. mesto; Neja Indof, 4. mesto; Tevž Kristan, 5. mesto; David Lazić, 5. mesto; Bine Eržen, 7. mesto; Maj Groboljšek, 7. mesto; Tia Virant, 7. mesto; Alex Anžel Lara, 8. mesto
U12: Alja Indof, 2. mesto; Rua Jonaš Kvapil, 3. mesto
U10: Alex Malgaj, 1. mesto; Jorik Kvapil, 1. mesto; Voranc
Lajovic, 2. mesto; Aljaž Juvančič, 3. mesto; Enej Groboljšek,
3. mesto
Katarina Kumer

TENIS KRESNICE - ŠPITAL
Spet je sezona tenisa na igriščih Špitala v Kres
nicah za nami. Kako hitro, pa vendar že osemindvajseto leto zapored! To leto je zaznamovala
epidemija, ki je nekoliko spremenila ustaljene
urnike rekreacije, tekmovanj in tečajev o osnovah tenisa za najmlajše. Kljub omejitvam, ki so
jih prinašali ukrepi Vlade, se je rekreativnega
igranja bolj ali manj redno udeleževalo približno 40 udeležencev različnih starosti. Hkrati
z rekreiranjem so srečanja izkoristili tudi za
druženje, ki pa je bilo to leto žal občasno omejeno iz znanih razlogov. Poleg rekreativcev so
se tenisači z nekoliko višjim znanjem in nižjo
starostjo, merili v ligi. Sodelovalo jih je 12. Od
igrali so 45 tekem, kar je nadpovprečno število,

zlasti v teh "omejitvenih" časih. Tekmovanje je
bilo dokaj izenačeno, zato tudi zanimivo, saj se
je veliko tekem končalo s podaljšano igro.
Suvereno najboljši je bil Nik Poglajen, v tesni
tekmi za drugo mesto je bil Marjan Končar
uspešnejši od Božidarja Južnika, ki je osvojil
tretje mesto.
Pohvala in zahvala za uspešno izvedeno ligo
gre tudi letos Božidarju Južniku.
Skrb za pridobivanje znanja najmlajšim je tudi
letos prevzel Nik Poglajen, ki je skupino najmlajših uvajal v svet športa.
Vsem obiskovalcem tenisa na Špitalu se zahvaljujem za sodelovanje in želim zdravega duha v
zdravem telesu!
Miro VIDIC

KRIŽANKA / OBVESTILA

OBČAN - NOVEMBER 2020 

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

NEPREMIČNINE

nagradna križanka

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

RIMSKA
ŠTEVILKA
1000

MALI OGLASI
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
Prodamo JARKICE - mlade kokoši nesnice. Nesnice
so cepljene proti osmim boleznim, so mirne narave in
navajene na ljudi. Nudimo tudi brezplačno dostavo v
Litijo in po dogovoru na dom. V oktobru bomo dostavili
rjave, v novembru pa rjave in bele Leghorn. Naročila in
informacije: 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.
25. november, mednarodni dan boja
proti nasilju nad ženskami

Jože Vizlar številka: 240
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Prodam gradbeno parcelo
v Spodnjem Hotiču, 810 m2.
Cena: 39.000€.
Kontakt: Zmago P. 041 840 261
Prodam stanovanjsko hišo,
3. gradbena faza, parcela
1000 m2 na Velikem Vrhu.
Cena: 65.000€.
Kontakt: Zmago P. 041 840 261
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ALTMAN
Nasilje nad ženskami je ena od najbolj razširjenih
KALIJ
in skritih oblik kršitev človekovih pravic. Temelji na
NADALJE
GLAS PRI
ANToN
neenakovrednih družbenih odnosih med spoloma,
VANJE
coPoTANJU
NoVAČAN
GESLA
izvira iz neenakomerne porazdelitve zasebne in družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sisTežje besede: AMONT, SALAŠ, RAT, SAMARA, STAEL, Ime in priimek:
tema vzgoje. Nasilno vedenje je največkrat naučeNIVELIR, ESO
Ulica:
no in se prenaša iz generacije v generacijo. Ženske
Pošta:
Izžrebanci križanke št. 239 bodo prejeli darilni bon za
krivdo za nasilje, ki ga doživljajo s strani partnerja,
Telefon:
2
uri
igranja
tenisa.
Darilni
Bon
bodo
nagrajenci
prejeli
na
pogosto pripisujejo sebi. V svojih značilnostih ali
naslovu
Tenis
AS,
Zasavska
cesta
5
v
Litiji,
kjer
se
bodo
Rešeno
križanko št. 240 pošljite najkasneje do 8.12.2020
vedenju vidijo razlog, da partner nad njimi izvaja
tudi dogovorili za termin igranja.
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki
nasilje. Pri nasilju gre za nadzor nad drugo osebo, ki
1. Blanka Lukač, Kidričeva 6, Litija
bodo prejeli knjigo »90 let nogometa v Litiji«. Knjigo bodo
ga povzročitelj nasilja učinkovito vzdržuje z uporabo
2. Juš Potokar, Graška c. 60 B, Litija
nagrajenci prejeli v Tiskarni Aco, cesta Dušana Kvedra
fizičnega, psihičnega, spolnega, ekonomskega na
3. Janko Kos, Ponoviče 4 M, Sava pri Litiji
39, Litija.
silja. Nasilni partner se odloči za zlorabljanje in se
nasilno vede zato, da izkazuje svojo (pre)moč nad
žensko. Za povzročanje nasilja ni nikoli kriva žrtev, vedno je odgovoren izključno
in samo povzročitelj nasilja. Nasilno vedenje je izbira, zato ga ne moremo opravičiti s kakršnim koli ravnanjem žrtve. Lahko razumemo, da za to izbiro obstajajo
neki dejavniki tveganja (brezposelnost, revščina, alkoholizem, stres ipd.), vendar
ni zaradi tega nasilje nič bolj sprejemljivo in odgovornost povzročitelja ni manjša.

(Brošura; Slišite? Prijavite nasilje nad ženskami)

Da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč, je treba nasilje prijaviti in sicer na telefonski številki policije za klic v
sili 113, na lokalni policijski postaji, na policijski upravi ali na okrožnem državnem tožilstvu.
Policijska postaja Litija


NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

O ŽENSKI, KI JE ZGRADILA KRŠKO IN O MOŠKEM, KI JE TO ZAPISAL
O ženski si lahko preberete na https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/josipina-in-martin-hocevar-zakonca-ki-sta-zgradila-mesto/540875. Če boste pa kliknili na čisto zadnji gumb na dnu strani in na njem piše Jernej Ravnikar, pa
žal ne boste izvedeli veliko o njem. Zato sem se odločil, da na tem mestu zapišem
zgodbo o moškem, katerega stota obletnica njegove smrti bo minila 11. decembra
2020. Položen je v grobnico na Žalah skupaj s svojo hčerko (sl.).
Rojen je bil v »vaški porodnišnici znamenitih Vačanov« (kjer sta bila rojena tudi škof.
Matevž Ravnikar in skladatelj Anton Lajovic; Vače 10, Dom GEOSS – pri Gašperet),
18. avgusta 1856. Njegov ded in škof sta bila bratranca. Šolal se je s pomočjo štipendije iz sklada, ki ga je za ta namen ustvaril njegov sorodnik - prvi tržaško-koprski
škof in oče slovenske proze - Matevž Ravnikar. Jernej je postal nadučitelj. Služboval
je v Mokronogu, Komendi, v Litiji (1890-93), na Viču, v Krškem. Postal je poslanec
v deželnem zboru (SLS), bil je zelo uspešen govornik (Njegov govor o materialnem
stanju učiteljev so objavili skoraj vsi takratni časopisi doma in v tujini: Domoljub,
Ljubljanski zvon, Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj, Edinost, Slovenski narod, Kmetijske in rokodelske novice, Ljubljanski zvon, Domovina, Dom in svet, Slovenski list,
Mir, …). Prevedel je temeljno pedagoško delo Didaktika - od Jana Amosa Komenskega, napisal je knjigo o svojem dobrotniku, škofu Matevžu Ravnikarju in sodeloval
pri nastajanju knjige Krško in Krčani, v kateri se je ravno zaradi njegovega pisanja
ohranila zgodovina Krškega in o ženski, ki je zgradila Krško. Krčani so leta 2004
izdali ponatis te knjige iz leta 1894.
Če koga zanima več, si lahko ogleda spletno stran tega članka (http://www.vace.
si/jernej.htm), kjer je bližnjica do knjige o škofu Ravnikarju. Didaktiko si lahko sposodite v domoznanski knjižnici Družinskega gledališča Kolenc. Objavljen je tudi nekrolog in opisana je velika slovesnost, ki je potekala ob otvoritvi spominske plošče
(13.jul. 1890), posvečene škofu Ravnikarju - na Domu GEOSS, …
Jernejevo fotografijo skupaj s Krčani še iščemo. Biti učitelj in vzgajati mladino v
ljubeče in miroljubne ljudi, je dragoceno poslanstvo! To je torej še en za Slovence pomemben in dragocen mož - z Vač! Rad
nas imam, tudi če niste z Vač!
Zvonček Norček

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri
Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638. Časopis prejemajo
vsa gospodinjstva v občini Litija.
Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,
tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada: 5.850 izvodov.
Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev,
ki niso novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu,
izid glasila pa je okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO
ne preverjata in lektorirata objavljenih informacij in ne odgovarjata
za točnost podatkov.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

NOGOMETNI KLUB LITIJA

Sobota, 21. 11. 2020 od 17:00 do 18:00
SPLETNA VODENA MEDITACIJA. Izvajalec: društvo Lojtra.
Spletno preko aplikacije Zoom.
Vsak ponedeljek in četrtek, 23. 11. do 7. 12. 2020 od 20:00 do 20:40
SPLETNA IZOBRAŽEVANJA ZA MIR. Partner: Knof.
Spletno preko aplikacije Zoom.
Sreda, 25. 11. 2020 od 18:00 do 20:00
ČUDEŽNA DEŽELA: DELAVNICA KREATIVNE RECIKLAŽE. Izvajalec:
Stara šola Litija. V Koblerjevi hiši, Valvazorjev trg 15, Litija.
Petek, 27. 11. 2020 od 18:00 do 20:00
POGOVOR: (NE)KLIŠEJSKA SPOLNA VZGOJA. Izvajalec: Kliše.
V prostorih kluba Kliše, Valvazorjev trg 8, Litija.
Petek, 4. 12. 2020 ob 17:00
PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI V MESTU LITIJA.
Četrtek, 10. 12. 2020 ob 10:00
SPLETNA DELAVNICA PEKE BOŽIČNEGA KRUHA-POPRTNIKA.
Mestni muzej Litija.
Četrtek, 10. 12. 2020 od 18:00 do 20:00
NARAVNA PRAZNIČNA DARILA S SIMONO KOPRIVNIKAR. Izvajalec:
društvo Lojtra. V Koblerjevi hiši, Valvazorjev trg 15, Litija.
Ponedeljek, 14. 12. 2020 od 17:00 do 18:30
SPLETNI DOGODEK: IMPORTANCE OF CEREMONY AND PACHAMAMA
IN BOLIVIA - with Teatro Trono (v angleščini). Izvajalec: društvo Lojtra.
Spletno preko aplikacije Zoom.
Sreda, 16. 12. 2020 od 18:00 do 20:00
DELAVNICA ZAVIJANJA DARIL. Izvajalec: Stara šola Litija. V Koblerjevi
hiši, Valvazorjev trg 15, Litija.
Ponedeljek, 21. 12. 2020 od 18:00 do 20:00
POSTAVLJANJE NAMER ZA 2021. Spletna delavnica. Izvajalec: društvo
Lojtra. Spletno preko aplikacije Zoom.

Na žalost stanje s covid- om je pripeljalo do te mere, da je vlada sprejela ukrepe za zajezitev širjenja covid
virusa. Med temi ukrepi je bilo tudi omejitev
- preklic športnih dogodkov in treningov. Zato
smo se v našem klubu isto tako odločili, da se
prekinejo vse aktivnosti. Ampak to ne pomeni, da se v klubu nič ne dogaja. Po zamenjavi
toplotne črpalke, za katero je poskrbelo podjetje HS Inštalacije. Smo se v UO odločili za
obnovo notranjih klubskih prostorov. Trenutno
poteka ods t r a n i tev
keramike in predelnih sten. Nas pa veseli, da tudi lokalni
podjetniki in posamezniki vidijo in cenijo trud trenerjev in
ostalih v NK Litija. Zato se lahko pohvalimo s tremi novimi
donacijami. JERNEJ d.o.o. - TOP DOM in KEBAB Litija so donirali kakovostne žoge. ADI pohištvo pa komplet dresov za
selekcijo U11, to je njihova že druga donacija. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Ostanite zdravi in upamo, da se kmalu
vidimo na zelenicah.
Elvid Velić

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK ZMAGAL V POLFINALU ITF TURNIRJA
V ISTANBULU

Po odličnih nastopih na ITF turnirjih, ki jih je gostila Slovenija, se je Bor Artnak odpravil na
kategorijo višji rang tekmovanj. Udeležil se je dveh turnirjev v Istanbulu, ki sta bila 3. kategorije. Na prvem se je uvrstil v 2. kolo in nato izgubil od
kasnejšega finalista. Na drugem pa je znova pokazal
iz kakšnega testa je in se po fenomenalni zmagi na 2.
nosilcem uvrstil vse do polfinala, kjer je nato tesno, v
treh nizih izgubil in osvojil končno 3. mesto, ter, kar
je še pomembnejše, nove ITF točke za svetovno mladinsko teniško lestvico, kjer je trenutno na 260. mestu
in na dobri poti da v letu 2021 doseže svoj cilj in sicer
uvrstitev med najboljših 100 mladincev na svetu.
Če bo korona situacija dopuščala se bo Bor Artnak do
konca leta udeležil še dveh ali treh ITF turnirjev.
Bor Artnak je pri svojih 16-ih letih trenutno tudi na 1. mestu slovenske teniške lestvice do 18
let in brez dvoma najbolj obetaven slovenski mladinski teniški igralec.
Po poti Bora Artnaka uspešno stopa tudi Žiga Šeško, ki je pri svojih 12-ih letih na 3. mestu
slovenske teniške lestvice do 14 let in ki tudi ne skriva svojih ciljev in ambicij, da bi postal, podobno kot pred leti Bor, eden najboljših evropskih tekmovalcev do 14 let. Ta cilj mu bo po novem
poskušal pomagati uresničiti njegov novi trener Nik Razboršek, ki je bil tudi sam celo med 8
najboljših na evropski teniški lestvici do 14 let. V klubu smo nad tem sodelovanjem navdušeni in
ne dvomimo v uspeh Nikovega prenosa znanja na mlajše generacije.
Ob teh uspehih se zahvaljujemo glavnemu sponzorju kluba podjetju HERZ d.o.o.

Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 420, obcina.litija@litija.si

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

Rekreativni tenis
Sporočamo tudi, da je za zamudnike še možna prijava v Zimsko rekreativno teniški ligo AS. Prijavite se lahko po mailu na tk.aslitija@gmal.com. Liga se bo začela predvidoma konec novembra,
vsi prijavljeni bodo o začetku obveščeni po mailu.
Na voljo je tudi še nekaj terminov za najem zimske letne karte, v dopoldanskih urah pa ponujamo
10% popust za upokojence. Veselimo se Vašega obiska! 
Melita Poglajen

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

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

»NAJUGODNEJŠI NAKUP«

MILKA ML. 100 g
0,79 €

MARS 5-pak
1,99 €

DOMAČICA 300 g
1,89 €

MILKA NUSS 300 g
2,25 €

ARGETA TUNA 95 g
1,15 €

PIvO UNION 6-pak
5,49 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

RIO MARE 4-pak
4,25 €

UGODNE CENE!

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

SONČNICE 1 kg
1,15 €

KOCKE ZA vŽIG 48 K
0,69 €

ZAŠČ. MASKE 10-pak
2,99 €

KOLOFONIJA 1 L
2,49 €

PREDSEZONSKA AKCIJA UMETNEGA GNOJILA!

TRGOVINA
MERCATOR

IJA

N

DIL

E
PR
NPK 15-15-15 KUTINA
313 €/t + ddv

NPK 15-15-15 YARA
295 €/t + ddv

LIT
ICA

KAN 27% KUTINA
197 €/t + ddv

CENA VELJA ZA PALETNI ODJEM; NUDIMO DODATNI KOLIČINSKI POPUST,
CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DOBRODOŠLI!

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-13.00

DELOVNI ČAS:

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

Tel.: 01/898 41 64 • Gsm: 041 859 278

