Iz uredništva ...

Skoraj vsak članek nosi vsebino, povezano z koronavirusom,
sicer z polno optimizma in želja, da se počasi že vrnemo v stari
tok življenja. Novoletnih zaobljub je bilo verjetno veliko, všeč
mi je predvsem misel Darinke Kobal, da bodimo bolj hvaležni.
Stare vrednote so res dostikrat pozabljene, predvsem pa igno
rirane. Malo več sonca je vsekakor prvi znak izboljšanja našega
razpoloženja, ostanimo zdravi in še bolj pazimo, kako odgovor
no ravnamo do sebe in do drugih. 
Sašo Jovanovič, urednik
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CEPLJENJE PROTI COVID-19
JE ODGOVORNOST DO SEBE
IN DO DRUŽBE

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Tudi v občini Litija se pričenja cepljenje proti COVID -19.
Dovolite mi, da se ob tej priložnosti obrnem na vas na
podlagi osebnega prepričanja in trenutne odgovornosti
do naše skupnosti, da vas prosim, da se tudi vi ODLO
ČITE ZA CEPLJENJE, ne glede na pomisleke in drugačna
mnenja nekaterih, seveda, če vam zdravstveno stanje to
dopušča. S tem dejanjem bomo tako odločilno prispe
vali k premagovanju virusa in normalizaciji življenja. Ko
sem v zadnjih mesecih spremljal razvoj epidemije v naši
občini Litija in njene posledice (številne smrti, ki niso le
številke temveč so za njimi predvsem tragične osebne
zgodbe) ter, v mnogih primerih, težko premagovanje in
bojevanje z boleznijo mnogih občank in občanov, sem se
odločil, da se cepim takoj, ko bom na vrsti. Na podlagi
priporočil in zagovarjanja stroke sem prepričan, da je ce
pljenje ključen dejavnik, ki lahko prispeva k čimprejšnji
zajezitvi epidemije, seveda ob upoštevanju vseh nujnih
priporočil zdravstvene stroke.
Na podlagi povedanega, spoštovane občanke in obča
ni, vas prosim, da se zaradi odgovornosti do sebe in do
drugih, oziroma do skupnosti, odločite ZA cepljenje proti
COVID-u- 19. Le s skupno odločitvijo bomo uspešni pri
premagovanju epidemije.
S spoštovanjem vaš župan
Franci Rokavec

PO POTEH PRAZNIČNE DECEMBERSKE LITIJE

DONACIJA DRUŽBE IZA d.o.o.
Na občini Litija smo bili prijetno presenečeni ob obvesti
lu, da želi družba IZA d.o.o donirati dezinfekcijska sred
stva za občinske javne zavode v protivrednosti 2.574,00
eur. Hvala gospe Mateji Blažič za dostavo in koordinaci
(Več na 2. strani)
jo. 

Božički na kolesih so obdarili naključne mimoidoče otroke, vse tri osnovne šole in štiri socialno šibke družine.

Pravljična pot po starem delu mesta Litija
je pritegnila številne družine. (Več na 4. strani)
Tudi Dedek
Mraz je
obdarovanje
otrok prilagodil
trenutnim
epidemiološkim
razmeram,
po ulicah
mesta Litija
se je popeljal
s kočijo,
po številnih
krajevnih
skupnostih
pa so izvedli
obdaritev po
hišah. V KS
Dole pri Litiji
so s prevozom
pomagali
gasilci.

Letošnji december je bil povsem drugačen kot mnogo preteklih, ki smo
jih po tradiciji preživeli ob nestrpni nakupovalni mrzlici, tekanju od
trgovine do trgovine, pohajanju od stojnice do stojnice, obiskovanju naj
različnejših dogodkov. Bil je drugačen in prav zaradi tega tudi imeniten
in še posebej čaroben, saj smo se lahko umirjeno in spoštljivo posvetili
praznovanju v krogu ožjih družinskih članov. A vendar tudi december
2020 ni minil brez tisočerih lučk, ki so obsvetile tako mesto Litija kot
središča naših krajevnih skupnosti. Obiskali so nas vsi trije »dobri
možje«, lahko smo se sprehodili po pravljični poti v starem delu na
šega mesta in skavti so letos prvič prinesli »luč miru« kar v občinsko
stavbo, da bi nas ogrela, pomirila in dala upanje za svetlo prihodnost.
Hvala vsem, ki ste
sodelovali v teh le
pih trenutkih praz
ničnega decembra!
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Litijski skavti so izročili »Luč miru« županu Franciju Rokavcu in poslancu Borisu
Doblekarju.

Tudi Litijska Dobrava je dobila
praznično okrašeno jelko.

(Več na 3. strani)
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Od debelega četrtka, 11. februarja, do pepelnične srede,
17.2.2021, bo v Litiji potekal sklop dogodkov s katerimi bomo
času primerno obeležili 175 let tradicije pustovanja v Litiji.
Preteklo leto je bilo s pustnega vidika zelo zanimivo. Prvič v
zgodovini smo maske nosili kar večino leta, ne le za pusta. Zato
se bo potrebno letos v pustnem času potruditi z garderobo! Še
posebej pri nas v Litiji, kjer se je v zadnjih letih s kreacijami
izkazala večina obiskovalcev pustnih dogodkov. Zlasti lani, ko
smo imeli v Litiji enega najbolj uspešnih karnevalov v zadnjem
obdobju. Letalska družba LITIJA AIRWAYS ne deluje več, zaradi
vsem nam znanih dogodkov. V organizacijskem odboru smo,
letu primerno, našli rešitve, da se bo tudi Litijski karneval 2021
vpisal v zgodovino pa čeprav brez množic obiskovalcev.
V pustno okrašeni Litiji se bomo od lekarne do nakupovalnega
središča Ježa sprehodili Po poti Litijskega karnevala. Na velikih
razstavnih panojih bomo na več lokacijah predstavili fotografske
utrinke preteklih karnevalov. Tudi izložbe lokalov ob Valvazor
jevem trgu bodo bogatile pustne fotografije in risbe. Sprehod
skozi mestno jedro bo, tako kot v decembru, zopet zelo zanimiv,
zlasti za družine. Fotografsko zgodbo bo spremljal Litko z nagra
dnimi igrami za najmlajše in malo starejše. Litko se bo tudi le
tos v pustnem času prebudil iz dremeža v Rudniku Sitarjevec in
prišel skupaj z nami odganjati zimo ter privabljati pomlad. Pred
Mestnim muzejem Litija mu bomo postavili mestno izbo. Srčno
upamo, da mu bo všeč. Na parkirišču pred občino si bo ogledal
(zaradi korone) prizemljeno letalo Litije Airways, s katerim se je
lani peljal v karnevalskem sprevodu.
Litko bo zbiral tudi risbe. Na njih lahko upodobite kaj vse bi se
radi z njim igrali ali skupaj z njim počeli naslednje leto, ko se
bomo ob pustu lahko več družili. Z risbo lahko pridete do lepe
nagrade. Oddajte jo v nabiralnik pred Kulturnim centrom Litija
ali pošljite na naslov kulturnicenter@zkms-litija.si.
Lani so obiskovalcem pustnih prireditev v Litiji teknile tradici
onalne pustne dobrote, ki so jih pripravile gospodinje, članice
društev kmečkih žena. Letos boste krofe, flancate in ocvirkove
potice dobili na Litijski tržnici Na Plac na Valvazorjevem trgu v
soboto 6. in 13. februarja med 8. in 12. uro.
Za najmlajše bo namesto pustnega ŽIV-ŽAV-a na ogled spletna
predstava iz domačega kavča. Prijave sprejemamo na kulturni
center@zkms-litija.si.
Naš največji prireditveni prostor je v teh časih seveda splet,
zato pripravljamo veliko zanimivega tudi v virtualni obliki. Spre
mljajte Facebook stran Litijski karneval ter spletne in Facebook
strani Občine Litija, Kulturnega centra Litija in Visit Litija.
Soorganizatorji Litijskega karnevala: Občina Litija, ZKMŠ Litija,
Turistično društvo Litija

Občina Litija je bila izbrana s strani podjetja IZA d.o.o. iz Kamni
ka, za donacijo dezinfekcijskih sredstev IZAEffect House 450
ml za občinske javne zavode v protivrednosti 2.574,00 EUR, saj
smo v prvem valu epidemije naročili razkužila ravno pri njih.
Produkt je namenjen vsem površinam z namenom, da pri boju z
epidemijo pripomoremo k zaščiti otrok in zaposlenih v šolah in
vrtcih ter drugih ustanovah.
Med prejemniki doniranih dezinfekcijskih sredstev v javnih za
vodih so bili naslednji: Osnovna šola Gradec s podružničnimi
osnovnimi šolami Vače, Hotič, Jevnica in Kresnice; Osnovna
šola Litija s podružničnima šolama Sava in Polšnik; Osnovna
šola Gabrovka s podružnično osnovno šolo Dole ter vrtcem Ga
brovka z vsemi enotami; Vrtec Litija z vsemi enotami; Glasbena
šola Litija Šmartno; ZD Litija; KSP Litija; gasilci Litija ter občin
ska uprava.
V imenu Občina Litija se želimo zahvaliti družbi Iza d.o.o. ter ga.
Mateji Blažič za dostavo in koordinacijo. Odziv s strani preje
mnikov je bil zelo pozitiven in veseli smo, da smo lahko z vašo
pomočjo vsem prejemnikom približali kakovosten izdelek, ki je v
današnjih časih še posebej potreben in nepogrešljiv.

Z LITKOM PO POTEH LITIJSKEGA
KARNEVALA 2021

Otvoritev polnilnih postaj
za polnjenje električnih vozil

Občina Litija je 02.12.2020 izvedla simbolično otvoritev polnil
nih postaj za električna vozila na kateri so bili prisotni župan
Občine Litija Franci Rokavec, podžupanja Lijana Lovše, predse
dnik Društva za e-mobilnost Slovenije (DEMS) g. Završnik Ignac
in član upravnega odbora Društva za e-mobilnost Slovenije
(DEMS) g. Babnik Franc, ki je kot naš občan, tudi pomagal pri
svetovanju postavitve polnilnih postaj.

DONACIJA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV
DRUŽBE IZA d.o.o. iz Kamnika

OBČINA LITIJA SPREJELA
TRŽNI RED

Občina Litija je na seji občinskega sveta v mesecu decembru
sprejela Odlok o tržnem redu tržnice v Litiji, s katerim se ureja
prodaja zunaj prodajalen. Med drugim Odlok določa lokacijo tr
žnega prostora in pomožnih prostorov, obratovalni čas, pogoje
trgovanja na tržnici in sejemske dejavnosti, nadzor nad prodajo
ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici. Lokacija tržnice
v Litiji je v starem mestnem jedru na Valvazorjevem trgu.

Doslej so posamezni ponudniki prodajali izven prodajalen na
različnih lokacijah v Litiji in ob različnih časovnih terminih. Po
Odloku, ki je pričel veljati 13.januarja 2021, to ni več dovoljeno.
Dovoljeno je na tržnem prostoru ob sobotah od 8.00 do 12.00
ure na Valvazorjevem trgu, kjer je izvedena zapora ceste in ob
posebnih dogodkih tudi na parkirišču za večstanovanjsko stav
bo Valvazorjev trg 12. V kolikor bi kdo želel prodajati izven sobo
tnega termina, mora oddati vlogo, ki jo poišče na spletni strani
Občine Litija, da pridobi soglasje za prodajo zunaj prodajaln,
pri čemer je potrebno plačati upravno takso v višini 22.60 eur.
Občina izda soglasje za prodajo na prostoru za večstanovanjsko
stavbo Valvazorjev trg 12. Upoštevanje novega tržnega reda bo
nadzoroval medobčinski inšpektorat.

Turistična regionalna povezava
proti Vačam

V mesecu novembru 2020 je Direcija RS za ceste izvedla
asfaltno preplastitev še enega odseka turistično regionalne
ceste Sp. Hotič – Vače.

Občina Litija je, glede na svojo obsežnost, s postavitvijo polnil
nih postaj za električna vozila želela vzpostaviti mrežo, s kate
ro bi tudi na ta način povezala skoraj celotno območje občine
Litija. Pri tem je vključila krajevne skupnosti in tudi turistične
znamenitosti in jih tudi na ta način približala uporabnikom elek
tričnih vozil. Postavljenih je bilo 7 polnilnih postaj na naslednjih
lokacijah:
- na parkirišču ob upravni stavbi Občine Litija,
- na parkirišču ob vhodu v rudnik Sitarjevec,
- na Vačah (parkirišče pri pokopališču),
- na Slivni (parkirišče adrenalinskega parka Geoss),
- na parkirišču Turistične kmetije PR Krjan na Dobovici,
- v Gabrovki (parkirišče pri knjižnici),
- v Jevnici (med železniško postajo in POŠ Jevnica).
S tem projektom je občina Litija sledi cilju zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov ter tudi na ta način prispeva svoj delež k zni
ževanju onesnaževanja okolja. Priključitev polnilne postaje pred
rudnikom Sitarjevec in v Jevnici v elektro omrežje, bo izvedena
v januarju 2021, saj je le to povezano z vzporednimi deli, katerih
žal ni bilo možno izvesti prej.

CENIK STORITEV POLNJENJA
NA POLNILNIH POSTAJAH V OBČINI LITIJA
Cena 1 kWh
0,137 EUR

Velja od 01.12.2020
Pristojbina
0,55 EUR

Opomba: Ceni že vključujeta DDV

Cena stroška polnjenja se izračuna = (cena/kWh x količina po
rabljenih kWh + strošek pristojbine).
Uporabniki za aktivacijo uporabite mobilno aplikacijo, ki je
predstavljena na posamezni polnilni postaji in se prijavite, po
končanem polnjenju pa izvedete plačilo, lahko iz transakcijske
ga računa ali iz Paypal računa.

ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN NOV IZVAJALEC POMOČI NA DOMU
V OBČINI LITIJA
Starost ne sme biti ovira, temveč izziv za nov začetek in
iskanje poti za aktivno in predvsem kakovostno staranje.
Pri tem je starejšim v veliko pomoč storitev »pomoč družini na domu«, ki jim omogoča, da dlje časa ostanejo v
domačem okolju. V Občini Litija, od 1.1.2021 storitev izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan.

IZVAJALEC POMOČI NA DOMU
Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI

Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki ga vodi direktor Martin Kopatin in zaposluje 150 ljudi, je z izvajanjem storitve
pomoč družini na domu začel že leta 2004 ter do danes pri
dobil kar 14 občinskih koncesij. Poleg Občine Litija, Zavod
Pristan pomoč na domu nudi še v občinah Ljubljana, Kamnik,
Postojna, Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Velike Lašče,
Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer, Borovnica,
Hrpelje-Kozina in Komen. Neposredno pomoč na domu nudijo
prijazne in strokovno usposobljene socialne oskrbovalke. Dru
ga pomembna dejavnost Zavoda Pristan pa je Center starej
ših Pristan v Vipavi, v katerem je prostora za 104 stanovalce.
Pomembno je poudariti, da je kvaliteta storitve odvisna pred
vsem od strokovnega znanja in pristopa zaposlenih do posa
meznikov, ki potrebujejo pomoč. Poleg zakonskih pogojev, ki
jih morajo izpolnjevati socialne oskrbovalke, da lahko nudijo
pomoč, v Zavodu Pristan veliko pozornost namenjajo pred
vsem komunikaciji z uporabniki in njihovimi svojci. Uporabniki
cenijo predvsem prijaznost in občutljivost socialnih oskrbo
valk, ki imajo posluh za drobne malenkosti katere jim veliko
pomenijo.

RAZNOLIKE OBLIKE POMOČI NA DOMU

Socialna oskrba ali pomoč na domu je socialnovarstvena sto
ritev katere namen je predvsem zagotoviti pomoč upravičen
cem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje
v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kro
nične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, nji
hovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo
možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči
in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas na
domesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi
družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potre
bam posameznika in obsega tri sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja
opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umiva
nju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdr
ževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– v gospodinjsko pomoč sodi prinašanja enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomi
vanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrže
vanje spalnega prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov zajema predvsem vzpo
stavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorod
stvom ter informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi
čenca.
KDO JE UPRAVIČEN DO STORITVE: Do pomoči na domu je
upravičen le tisti posameznik, ki potrebuje najmanj dve opravili
iz dveh različnih sklopov opravil iz navedenih sklopov in hkrati
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
- oseba, stara nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spre
mljajo starost, ni sposobna za popolnoma samostojno življe
nje, ali je
– oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne ko
misije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje po
moči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki
nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojne
ga centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe
nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko
in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organi
zirane oblike varstva.
Vsak uporabnik je upravičen do največ štirih ur pomoči dnevno
oz. dvajset ur tedensko.

CENOVNA DOSTOPNOST

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNIH RAZPISOV V OBČINI LITIJA
ZA LETO 2021

Obveščamo vas, so bili v Uradnem listu RS, št. 3/21, z dne
8. 1. 2021, objavljeni naslednji razpisi:
- za sofinanciranje LETNEGA PROGRAMA športa 2021
- za RAZDELITEV SREDSTEV NA PODROČJU KULTURE 2021
- za sofinanciranje programov/projektov socialnega varstva
2021
- ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN PRO
GRAMOV 2021
Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo so na voljo na
spletni strani Občine Litija: www.litija.si. Dodatne informaci
je lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ter
karmen.merela@litija.si.
Rok za oddajo prijav na vse razpise je 19. 2. 2021.

Ena od prednosti storitve pomoč družini na domu je cenovna
dostopnost, saj storitev sofinancira Občina Litija.
Cena za uporabnike pomoči je enaka za vse uporabnike na
področju Občine Litija.
Cene storitve pomoči na domu za uporabnika znašajo isto kot
do sedaj in sicer:
za delo ob delovnikih (ponedeljek – sobota): 4,22 eur/uro
za delo ob nedeljah: 5,91 eur/uro
za delo ob praznikih: 6,33 eur/uro

KAKO DO POMOČI NA DOMU?

Storitev pomoč družini na domu v Občini Litija vodi strokovna
delavka, zaposlena v Zavodu Pristan, Enota Ljubljana. Vsi, ki bi
želeli koristiti pomoč na domu, lahko strokovno vodjo pokličete
na telefonski številki 01 547 95 79 ali 031 702 698. Uradne
ure so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih inj petkih med 8:00 in
11:00, ob sredah pa od 12:00 do 16:00.
Vodja pomoči na domu se bo z vami pogovorila o potrebah in
željah, vas obiskala na domu ter skupaj z vami poiskala za vas
najustreznejšo rešitev.
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Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7)
Vrednost ukrepov v
#PKP7: 550 milijonov evrov
Sedmi protikoronski
zakon (#PKP7) ob
dodatni pomoči za
gospodarstvo vno
vič prinaša enkratni
krizni dodatek naj
bolj ranljivim sku
pinam prebivalstva
ter dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevozni
kom, socialnim in zdravstvenim delavcem. Zakon je
v veljavo stopil 31. decembra 2020.
Izboljšujemo položaj širšega kroga
upravičencev
Krizni dodatek bodo dobili upokojenci, študenti,
prejemniki otroškega dodatka, starši z več otroki,
starejši kmetje in zaposleni, ki prejemajo prejemke
v višini do dveh minimalnih plač.
Upokojenci
Upokojenci s pokojninami do 714 evrov bodo pre
jeli dodatek, kot so ga že v prvem valu epidemije.
Dodatek bo Zavod za pokojninsko in invalidsko za
varovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 vsem
upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje za
vod, in katerih pokojnina znaša v višini 714,00 evrov
ali manj, in sicer v treh različnih višinah:
za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510
evrov: 300 evrov,
za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01
in 612 evri: 230 evrov ter
za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01
in 714 evri: 130 evrov.
Do dodatka so upravičeni tudi prejemniki inva
lidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali
manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upošteva
nju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokoj
nin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Zaposleni z nizkimi dohodki
Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izpla
čana mesečna plača ni presegla dvakratnika mini
malne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec
december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov. Od
kriznega dodatka se ne plačajo davki in prispevki.
Ukrep se ne uporablja za zaposlene pri neposrednih
in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slo
venije in občinskih proračunov ter tujih diplomat
skih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih
organizacijah, predstavništvih mednarodnih organi

zacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske
unije v Republiki Sloveniji.
Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delo
dajalec preko informacijskega sistema FURS naj
pozneje do konca februarja 2021 predloži izjavo,
s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni
dodatek. FURS izplača povračilo kriznega dodatka
najpozneje do 20. marca 2021.
Osebe, ki so izgubile zaposlitev
iz poslovnega razloga
Za osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev de
narnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o
urejanju trga dela in jim je od 18. oktobra 2020 dalje
prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razlo
ga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen
čas, zakon uvaja začasno denarno nadomestilo pla
če zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bru
to na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.
Študenti
Študenti bodo dobili 150 evrov dodatka.
Dodatek se do 31. januarja 2021 izplača študentom
s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študij
skem letu 2020/2021 izobražujejo po javnove
ljavnih študijskih programih in na dan 19. oktober
2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Dodatek je oproščen plačila
dohodnine. Za pridobitev dodatka bodo morali od
dati vlogo preko elektronskega obrazca na eUpravi,
ki bo na voljo od četrtka, 14. januarja 2021, do 31.
januarja 2021. Vloge po 31. januarju 2021 ne bo več
mogoče oddati.
Družine z otroki
Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov
za vse otroke: prejeme ga eden od staršev oz. rej
nik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim
prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.
Izplačila:
- d o 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste
starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike
otrok starih do 18 let,
- izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodat
ka bo odvisno od časa oddaja vloge. Starši morajo
oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga je dosto
pna na e-upravi: vloga brez uporabe e-identitete in
vloga z uporabo e-identitete.
Višji dodatek za nego otroka: znesek dodatka za
nego otroka na podlagi zakona o starševskem var
stvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.
Izplačila:
- p oračun višjega dodatka upravičencem za oktober,
november in december 2020 v višini 300 evrov se
izvede do 31. januarja 2021,
- o d januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak
mesec do konca epidemije.

HRM rešitve d.o.o.

»OBRTNIŠKI
KOTIČEK«

»Kadrovska? Ne rabimo,
to pri nas dela tajnica«.
Klic direktorice uspešnega podjetja s cca 40 zaposlenimi v živilski dejavnosti, na dan pred Božičem, ob 11.23 uri: »Lilijana, smo odpustili eno starejšo delavko, so me ravnokar klicali iz Zavoda,
da ne bo šlo skozi, da odpoved ni v redu. Če pa ona podpiše, da se strinja z odpovedjo, pa ne bo
dobila nadomestila. Kaj naj naredimo? Lilijana pomagajte«.
Take situacije dokazujejo, da o kadrovski le ne vemo vsi vse, kot je splošno mnenje tudi pri
podjetnikih in da kadrovska ni samo prijava/odjava delavca preko eVem ter copy-paste mu
štra pogodbe o zaposlitvi, ki smo ga dobili kdo ve od kod in kdaj.
Sem Lilijana Mandelj, univ.
dipl. ekon. in se že 26 let
ukvarjam s kadri. Nekaj let
z izobraževanjem kadra,
nato z več kot 16 let z vo
denjem kadrovske funkcije
v večjih proizvodnih podje
tjih (SVEA Lesna Litija, Li
var, Gorenje Tiki, Polzela). Delala pa sem tudi
kot podjetniška svetovalka v Centru za razvoj
Litija. Vse te različne delovne izkušnje so pri
pomogle k odločitvi o samostojni podjetniški
poti. Tako sem že od 2016 samostojna podjet

nica v INVITA NOVA s.p. Posel se je v dveh
letih razširili do te mere, da sem ustanovila
podjetje HRM rešitve d.o.o.. Pisarno imamo v
Ljubljani in nudimo kadrovske storitve malim in srednjim podjetjem po celi Sloveniji, ne glede na panogo in število zaposlenih.
Naša najmanjša stranka ima enega zaposle
nega, največja pa 186 zaposlenih. Delujemo
tako v proizvodnih podjetjih (lesarji, kovinarji,
živilci, vrtnarije..) kot v storitvenih podjetjih
(IT, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo...).
»Skrbimo za urejena kadrovska razmerja za
zaposlene in za pravno varnost direktorja.«

Skupaj z ekipo direktorjem pomagamo pri:
• iskanju in selekciji ustreznega kadra, vodenju postopka zaposlitve,
• pridobivanju subvencij za zaposlitev, pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce,
• urejanju kadrovskega področja v podjetju (personalne mape, sistemizacija delovnih
mest, plačni sistemi, sistemi nagrajevanja, interni pravilniki, invalidska problematika,
odpuščanja, delo s težavnimi zaposlenimi, bolniške, zastopanje v inšpekcijskih postopkih,
• zahtevnejših kadrovskih procesih, npr. prenosi zaposlenih med podjetji v primeru pripojitev, prodaj ipd., zmanjšanje števila zaposlenih, reorganizacije, mediacija v delovnih razmerjih.
Izvajamo odprta izobraževanja s področja
delovno pravne zakonodaje, dvakrat letno iz
vedemo »Kadrovsko šolo« za vse, ki izvajajo ka
drovska opravila v malih in srednjih podjetjih ter
delavnice na teme: Letni dopusti, Pogodba o za
poslitvi (sklepanje in prenehanje), ABC delovno
pravne zakonodaje. Prav tako pa preko različnih
projektov drugih inštitucij izvajamo programe za
iskalce.
Udeleženci izobraževanja Letni dopusti 2020 na OOZ Litija
Podjetnici smo seveda svetovali kako rešiti nastalo situacijo glede neustrezne odpovedi starejši
delavki in zadeva se je uspešno rešila, v korist delavke in podjetja.
Če ste podjetnik/podjetnica in imate zaposlene,
lahko za kadre pomagamo tudi vam.☺
Lilijana Mandelj, 051 634 789,
lilijana@hrm-resitve.si, www.hrm-resitve.si

Udeleženci Poletne kadrovske šole 2020

Povečan dodatek za velike družine: znesek letne
ga dodatka za velike družine se za čas do konca epi
demije poveča za 100 evrov za družine s tremi otro
ki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
Izplačilo:
- za obstoječe upravičence do dodatka za veliko dru
žino se izplačilo v višini 100 oz. 200 evrov izvede
do 31. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se
izplača kot običajno v mesecu aprilu,
- vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodat
ka za veliko družino kasneje v času epidemije se
izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi
pravice do rednega dodatka za veliko družino.
Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence:
eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim pre
bivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januar
ja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel
enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev viši
ni 500 evrov. Izplačilo:
- izplačilo za otroke, ki so se rodili do 31. 12. 2020,
bo izvedeno do 31. 3. 2021,
- za otroke, ki bodo rojeni po uveljavitvi zakona (po
31. 12. 2020), bo znesek izplačan v treh mesecih
po rojstvu.
Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse
upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne
vloge ni potrebno vlagati.
Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se
ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po pred
pisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri
izredni denarni socialni pomoči.
Starejši kmetje z nizkimi prejemki
Kmetje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let,
dobijo dodatek v višini 150 evrov.
Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravi
čene osebe, ki so na dan 31. 12. 2020:
dopolnile 65 let starosti,
nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki
ureja kmetijstvo,
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence
v skladu z 92. členom zakona in
katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja do
hodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso
presegli zneska 591,20 evrov.
Za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka
morajo posamezniki izpolniti vlogo in jo do 31. 1.
2021 poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar
stvo in prehrano.
Verski uslužbenci
Verskim uslužbencem zakon prinaša mesečni te
meljni dohodek v višini 700 evrov na mesec za ok
tober, november in december 2020.
Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega
dohodka je upravičen verski uslužbenec registrira
ne cerkve ali druge verske skupnosti, ki je na dan
1. oktobra 2020 vključen v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in ima pravico do namenske
državne finančne pomoči iz državnega proračuna za
pokritje prispevkov za socialno varnost in ki dejavno
sti zaradi posledic epidemije covid-19 ne more opra
vljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.
Verskim uslužbencem, ki bodo vložili izjavo preko
eDavkov od 1. januarja do 31. januarja 2021 bo Fi
nančna uprava temeljni dohodek nakazala do 10.
februarja 2021.
Ukrepi na področju zdravstva
Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in
domovih za starejše
Za zaposlene v bolnišnicah in domovih za starejše
je predvideno zvišanje urne postavke za najmanj 30
odstotkov. Tistim zdravstvenim delavcem, ki delajo
v posebno rizičnih pogojih, tudi v okviru javnih del,
se bo urna postavka povečala za 65 odstotkov.
Sredstva za množično cepljenje proti covidu-19
Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na pri
sotnost covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Re
publike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz
proračuna Evropske unije.

Oprostitev plačila DDV za medicinske
pripomočke
Medicinski pripomočki, ki so potrebni v boju proti
covid-19, bodo oproščeni plačila DDV (najdlje do 31.
decembra 2022).
Ukrepi za podjetja
Zakon zagotavlja dodatne ukrepe za podjetja, ki jih
je prizadela epidemija covida-19.
Kritje fiksnih stroškov
Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij je višina
povračila:
- 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so pod
jetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno
70 odstotkov in
- 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so pod
jetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 od
stotkov.
Popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi spre
memb iz PKP7 bosta na eDavkih mogoči predvidoma
po 5. 1. 2021. Rok za njuno oddajo je 15. 1. 2021.
Dodatno pojasnilo na spletni strani Finančne uprave.
Sredstva za garancije za bančne kredite
Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj priza
dela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID
banke in Slovenskega podjetniškega sklada z držav
nim jamstvom.
Pomoč prevoznikom
Zakon predvideva nadomestilo stroškov za izvajal
ce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni
prevozi).
Pomoč za izvedbo hitrih testov
Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadru
ge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v
višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge.
Vlogo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do
konca januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkra
tnem znesku.
Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov se
zagotavlja tudi za: športnike, ki se udeležujejo ura
dnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih
zvez,
športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmo
vanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter tre
nersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje
navedenih tekmovanj.
Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne
panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja
oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih
tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo
tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov
vložiti vlogo najpozneje do konca januarja 2021.
Pomoč gasilcem
Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomestilo
izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom
za nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme
in gasilskih vozil, in sicer:
- za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2000
evrov,
- za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3000
evrov,
- za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3500
evrov,
- za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4000
evrov,
- za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4500
evrov.
Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje
enote bodo prejela še dodatnih 1000 evrov.
Postopke za izplačilo bo izvedlo Ministrstvo za
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.
Za nemoteno opravljanje operativnih nalog v
prostovoljnih gasilskih društvih se podaljša tudi
veljavnost zdravniških spričeval operativnih ga
silcev, katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer
do 30. septembra 2021.
Boris Doblekar, poslanec v DZ RS

NOVOLETNA OKRASITEV LITIJE 2020 / 2021

(Nadaljevanje s 3. strani)

V duhu upanja na svetlejšo prihodnost

Kljub težkim časom, ki nam jih prinaša korona kriza, smo v Litiji tudi letos poskrbeli za čarobno in estetsko
dovršeno novoletno okrasitev – nebahavo, a bogato v sporočilu in ideji. Namen novoletne okrasitve je, da
vsem ljudem, tako prebivalcem mesta, kot tudi tistim, ki se samo »peljejo mimo«, pričaramo praznično
vzdušje – da vsaj za trenutek pozabijo na skrbi in tegobe, s katerimi so soočeni skozi leto. Takšen občutek
»lepega«, »domačega« in »povezovalnega« je v času praznikov še kako pomemben, saj človeka napolni z
upanjem na svetlejšo prihodnost.
Leto 2019 je bilo za Litijo prelomno, saj se je Občina Litija odločila za strokovno vodeno okrasitev mesta
– izdelan je bil elaborat novoletne okrasitve, pod katerega so se podpisali avtorji Žan Lovše, Kaja Mlakar
Agrež in Jan Poglajen. Lanskoletni projekt je, skupaj z izvedbo, naletel na izjemno pozitiven odziv ljudi,
zato smo letošnji projekt nadaljevali in nadgradili. Vsega, zaradi krize, žal ni bilo mogoče izvesti – bodo pa
nekatere ideje zažarele že prihodnje leto. Velja pohvaliti tudi strokovnost izvajalca okrasitve, KSP Litija
(Damjan Šifrer in Iztok Majoranc z ekipo), ki so zamisli iz papirja prenesli v realnost – nemalokrat z obilico
težav – okrasitev je bila namreč ponekod izjemno zahtevna.
Ena od letošnjih novosti je okrasitev nadvoza čez železnico v centru mesta. Ker je ikoničen most čez Savo
glavni atribut okrasitve, je nadvoz namenoma ustvarjen zadržano, enobarvno, kot sekundarni element
prostora. Pet kvadratov v beli barvi se v perspektivnem pogledu »zloži« drug v drugega, ter navidezno
ustvarjajo efekt tunela – kar predstavlja nasprotje mostu.
Druga letošnja novost, deležna ogromne pozornosti in pozitivnih odzivov javnosti, je novoletna jelka na Do
bravi. Gre za kar šestmetrsko kovinsko konstrukcijo v obliki stožca in je unikatno delo, katere konstrukcijo
je izdelalo lokalno podjetje (Luka Vrečar), načrte za konstrukcijo in način okrasitve pa so prispevali avtorji
elaborata okrasitve. Jelka upošteva načelo trajnosti: odporna je na vremenske razmere ter razstavljiva /
sestavljiva – tako se jo bo lahko uporabilo vsako leto znova na različnih lokacijah. Tudi za prihodnje leto (in
v letih, ki sledijo) se nam obetajo novosti in nekatere nadgradnje že obstoječih svetlobnih instalacij. Med
drugim je predvidena okrasitev še preostalih mostov v naši občini (npr. Kresniški, Jevniški, Savski most),
še bolj pestra okrasitev mestnega jedra in ostalih predelov mesta, okrasitev krožišč… Kot ena glavnih
novosti prihodnjega leta se napoveduje postavitev simbola mesta Litija: SRCE (Slovenije). Ta bi podnevi
predstavljal vizualno atrakcijo – rdečo skulpturo (s praktično funkcijo, da na njej lahko sediš), ponoči pa
bi, zaradi transparentne konstrukcije, zasvetilo od znotraj navzven - in utripala v bitju srca (mestni utrip).
S strokovno, moderno in dovršeno novoletno okrasitvijo bi lahko Litija v nekaj letih postala eno od naj
lepše okrašenih slovenskih mest. Z njo bi privabila več turistov, prebivalcem mesta pa ustvarila čarobne
ambiente – (komaj)čakajoče, kaj bo prineslo naslednje leto…
Jan Poglajen, univ.dipl.inž.arh.
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OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
– Kultura smo ljudje

»Kultura smo ljudje« je osrednji naslov dogodka že veliko let. Iz tega naslova
bi lahko izpeljali veliko misli, razmišljanj in v današnjem času tudi pomislekov.
Spoštovanje, predanost in srčnost do dela in soljudi gradi kulturo in kultura ni
le umetnost. Kultura je veliko, veliko več.
Letos vas žal ne bomo povabili v Kulturni center Litija na dogodek, ki vsako leto navduši mnoge gle
dalce. Komaj čakamo, da bo to mogoče, vse do takrat pa iščemo nove poti, da tudi med vas delimo
nekaj za dušo.
Ob prazniku pripravljamo krajši video s pesmimi domačih pevcev: Zbor sv. Nikolaja Litija in Žensko
vokalno skupino Lipa, k sodelovanju pa smo povabili tudi gosta. Spremljajte spletno stran kclitija.si
in litija.si, ter oba Facebook profila (Kulturni center Litija ter Občina Litija).

O Čarobni Litiji 2020 – pravljična pot in obisk dedka Mraza

Pravljična pot v mesecu decembru (15.12.-5.1.) po Čarobni Litiji je privabila veliko število obisko
valcev. Od lekarne po Valvazorjevem trgu vse do muzeja, so otroške obraze razveseljevali leseni liki
jelenčkov, ježkov, sovic in snežakov. Po izložbah pa slovenski pravljični junaki na slikah, ki so prav

tako spodbudili domišljijo ot
rok, saj so jih naši likovniki
postavili/narisali v zimski
čas. Najbolj pa je najmlajše
razveseljeval ogled Božičko
ve sobe in vsi so hodili pogle
dovat, če se je dobri mož že
vrnil. Veseli smo bili tako po
zitivnega odziva. Jelenčki so
pridne sprehajalce pozdravili
tudi na vrhu Sitarjevca, sne
žaki na Dobravi ter na Stav
bah. Potrudili pa smo se tudi,
da so jelenčki obiskali tudi
park v Šmelcu. V sredo, 23.
decembra pa je Litijo obis
kal še dedek Mraz. Z dvema
kočijama se je s spremstvom
popeljal kar 7 km po ulicah
mesta ter majhnim in velikim
privabil nasmeh na obraz.
Sreče ni manjkalo.
Za sodelovanje pri izvedbi
ČAROBNE LITIJE 2020 se
ZKMŠ – Kulturni center
zahvaljuje:
• g. Brunu Rusjanu, ki je
izdelal vse lesene like in po
daril les
• Društvu za tretje življenj
sko obdobje Litija- Šmartno
– za pletenje vseh šalov in
kap
• Društvu LILA za slike pravljičnih junakov in risanje po steklu (Aleksander Lavrenčič, Billy Mehle,
Marija Zupan, Jelka Jantol, Joža Ocepek, Sabina Slana Cvikl, Marjeta Mlakar Agrež, Danijela Kunc,
Aleksandra Krnc in Jana Pajk)
• Vrtcu Litija – za poslikavo devetih palčkov
• Mladinskemu centru Litija – za risanje nasmeškov na obraze lesenim likom ter pomoč pri po
stavitvi
• Vsem, ki ste nam prijazno odstopili izložbe za razstavo slik: Foto Studio Litija, Prodaja sadja
in zelenjave Nexhat Kavaja, s.p., TIC Litija, Kliše Litija, Stara šola, Terca d.o.o., Optika Cestnik
Litija, Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, Izpostava Litija, DBS Litija in lastnikom zemljišč:
Mestne lekarne – lekarna Litija, Mercator d.d. ter KSP Litija
Res hvala vsem za sodelovanje, za pozitiven odziv in pomoč pri izvedbi. To leto je bilo res nekaj
posebnega, v dobrem smislu.

KULTURA / ZANIMIVOSTI

KNJIŽNICA LITIJA

Knjižnica v času corone

Če vas naslov spominja na
Marquezov roman Ljubezen v času kolere, ste
uganili: uporabili smo ga v želji po vaši pozor
nosti. Dosežki minulega leta so precej drugač
ni kot navadno. Načrtov knjižnica seveda v
mnogih postavkah ni mogla doseči, naše delo
se je močno razlikovalo od utečenih praks, a
vendar nismo bili neuspešni.
Knjižnica Litija je bila od 13. marca do 4. maja
zaprta za uporabnike. Nova odprtost pa je
bila močno okrnjena: uporabniki do poletnih
mesecev niso mogli sami v knjižnico, oktobra
se je zgodba ponovila. Uveljavil se je način
predhodnega naročanja gradiva in brezstično
prevzemanje le-tega. Večina uporabnikov je
sistem popolnoma osvojila: rezervirajo gradi
vo preko cobiss-a, elektronske pošte ali tele
fonsko. Obisk knjižnice je kratek, zadrževanje
minimalno. Ohranili smo ločene poti vrača
nja gradiva – knjige namreč temeljito očisti
mo, dezinficiramo in oddamo v dvodnevno
karanteno.
Prireditev v minulem letu skorajda ni bilo – ni
smo organizirali Tačkovega festivala, odpove
dali smo se Približevanjem, literarnim večerom,
razstavam, gostovanjem – skratka vsem obli
kam druženja.
Če smo si včasih želeli veliko obiskovalcev,
smo jih v septembru in oktobru skorajda
bojazljivo preštevali in popisovali, saj
nismo želeli prekršiti priporočil in navodil
NIJZ. Nato pa so se razmere znova zaostrile,
knjižnica je bila celo tri dni zaprta.
Kljub vsemu pa v knjižnici nismo otrpnili ali
prenehali z delom. Fizičnega dela z gradivom
zaradi onemogočenega prostega izbiranja je
občutno več. Kompleksen je tudi ločen proces
izposoje in vračila gradiva – ne toliko zaradi
dela, kot zaradi delitve zaposlenih na postopke.
Da lahko tim zaposlenih v izmenah in lokacijah
nemoteno deluje, smo skrčili odprtost knjižnic,
a vendar poskrbeli, da je dostop do gradiva
ostal optimalen. So se pa zaprla izposojevali
šča potujoče knjižnice, saj so v večini primerov
vezani na delovanje šol.
Knjižnico smo v spomladi ob zaprtosti temelji
to uredili: izvedli smo odpise in pregled zaloge
gradiva. Strokovno smo obdelovali gradivo in
zbirali informacije za domoznanske projekte.

Mestni muzej Litija v času korone

L kot Litija / L kot Lockdown
Kakor veste, je Mestni muzej Litija na žalost že od oktobra 2020 zaprt za
obiskovalce zaradi virusa Covid-19, ki nam je življenje obrnil na glavo. V
muzeju smo se tako odločili, da bomo zbirali utrinke življenja iz časa epi
demije. Tako vas vabimo k sodelovanju pri oblikovanju naše občinske zgodbe o koroni. Lahko nam
pošljete fotografije ali fotografije predmetov, ki so vam krajšali čas med epidemijo oziroma meni
te, da nekako poosebljajo duh časa. Seveda bomo veseli tudi vseh zgodb ali utrinkov, ki jih boste
napisali. Fotografije in zgodbe nam lahko posredujete na:
mestnimuzej@zkms-litija.si, pokličete na 070 430 202 ali pa jih prinesete osebno, ko se bo muzej
odprl. Predmeti, slike in zgodbe bodo pomagali oblikovati razstavo ob obletnici začetka epidemije
(predvidoma marca 2022).

Kulturni praznik 8. februarja –
muzej gre na splet

8. februarja je, dan ko vse kulturne ustanove tradicionalno brezplačno odprejo svoja vrata. Letos,
kot kaže, to zaradi varnostnih ukrepov ne bo možno. Vabimo pa vas, da spremljate našo Facebo
ok in spletno stran, kjer bomo v tednu pred praznikom in za praznik objavili fotografije iz našega
arhiva, predstavili kakšen predmet iz naših razstav in pokazali naš najnovejši muzejski predmet.
Vabljeni k ogledu!

Pripravljeno naročeno gradivo za bralce. Nekateri so
se odločili tudi za vrečko presenečenja z neznanimi
naslovi.

pad lastnih sredstev v knjižnici občuten.
Kako naprej? – podobno kot doslej oz. upa
mo, da kmalu bolj neposredno v stiku z vami.
Knjižničarji smo družabni ljudje, naše poslan
stvo je širjenja bralne kulture. Leto 2021 je
Jurčičevo leto, je tudi leto dr. Slavka Gruma
in leto Luke Svetca. Trudili se bomo, da vas
bomo pritegnili v njihove in druge čudovite
knjižne svetove. Ostanimo povezani!
Andreja Štuhec

100 – letnica smrti Luke Svetca,
narodnega buditelja, književnika in politika.

Luka Svetec je bil narodni buditelj, ki se je v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja zavze
mal za enakopraven položaj Slovencev, slovenski jezik in splošno priznanje slovenske identitete.
Rodil se je 8. oktobra 1826 v Podgorju pri Kamniku, kjer je
obiskoval osnovno šolo, gimnazijo pa v Ljubljani. Odločil se
je, da bo študiral pravo, odšel je na Dunaj in študij zaključil
1853. Po vrnitvi z Dunaja je opravljal službo v raznih krajih,
najprej na Hrvaškem, potem v Mokronogu, Kočevju, Brdu
pri Lukovici in Ljubljani. Svetec je imel zaradi pokončne
drže in zavzemanja za slovenstvo nenehne težave, ki so bile
vzrok premeščanj iz kraja v kraj. Njegovo zavzemanje za
slovenski jezik je bilo moteče, zato so ga takratne oblasti
upokojile pri 43 letih. Nato je šel za nekaj let v Idrijo, leta
1873 pa je kot upokojenec prišel v Litijo, kjer postal notar
in v Litiji živel vse do svoje smrti. Tu se je poročil s Tere
zijo Tura, imela sta tri sinove, Ivan je umrl kot dojenček,
Albin leta 1915 in Pavle 1927. Svetec je v Ljubljani ustanovil
Pravniško društvo. Prav tako je vodil pripravljalni odbor za
ustanovitev Družbe Cirila in metoda, ki je bila ustanovljena
1885. Družba je prispevala h krepitvi slovenske narodne za

Decembrska spletna matineja Rudolf
in praznične kremšnite

V mesecu decembru (12.12. -1812.) smo našim pridnim obiskovalcem otroških matinej omogočili
brezplačen ogled praznične predstave z naslovom Rudolf in praznične kremšnite, Miškinega gle
dališča. Čeprav ni isto, kot priti v gledališče, smo s tem razveselili veliko otrok. Verjamem, da tudi
staršev. Hvala vsem za odličen odziv.

Gradivo smo v nekaj primerih tudi dostavljali
uporabnikom. Zamudnine v obdobju zaprtosti
nismo obračunavali.
Zaradi izpada fizičnega stika z uporabniki smo
se lotili virtualnih komunikacij in izvedbe de
javnosti: potopis, pravljica, literarni dogodek
na youtube kanalu. Uporabnikom omogočamo
povečan izbor gradiva preko spleta (Biblos in
Audibook - zvočne knjige). Ker je onemogo
čen dostop do prostorov knjižnice, smo uvedli
spletno plačevanje obveznosti – za vse, ki tega
ne zmorejo, pa odlog plačil. Nedvomno bo iz

vesti, imela je 336 podružnic. Bil je
pobudnik za ustanovitev podružnice
v Litji, ki ji je predsedoval od leta
1885 pa vse do 1918. Iz podružnice
je vzniknilo tudi bralno društvo, po
zneje čitalnica, danes litijska knjižni
ca. Prav tako ima v litijski podružnici
korenine Pevsko društvo Lipa. Sve
tec je bil v Litiji tudi pobudnik gra
dnje prvega šolskega poslopja, kot
književnik je pisal pesmi in prozo.
Njegova največja zasluga je v akti
viranju drugih slovenskih piscev, da
so pričeli uporabljati enotnejši slo
venski jezik. Luka Svetec je bil med
najbolj uglednimi prebivalci Litije.
Bil je ugleden kot notar in kot dru
štveni delavec, ob njegovi 70. letnici
so mu pripravili veliko slavje. Litija
se mu je oddolžila z imenovanjem
ulice in leta 1996 s postavitvijo spo
menika. Umrl je 21. 1. 1921 v Litji.
Pokopan je na litijskem pokopali
šču. (vir: Martin Brilej: Litijski obrazi)
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

ŠOLA NA DALJAVO NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA

Teče že deseti teden, odkar poteka šola na daljavo tudi za učence in učenke
OŠ Litija. Po podaljšanih jesenskih počitnicah smo najprej preverili, da imajo vsi učenci opre
mo za delo na daljavo. Šola se je iz učilnic preselila na spletne učilnice, kjer učenci dnevno
dobijo navodila za šolsko delo. V zelo veliko pomoč pri šoli na daljavo so tudi starši učencev,
ki svojim otrokom pogosto nudijo tehnično podporo, pomoč pri razumevanju navodil in doda
tno razlago. Vsi učitelji Osnovne šole Litija se zelo trudimo in poskušamo biti nadvse ustvar
jalni in inovativni, da bi pripravili primerno učno okolje in zanimive dejavnosti v danih okoli
ščinah. Da učenci lažje razumejo navodila, učitelji v spletne učilnice naložimo video posnetke
navodil, pravljic in prikaze s posnetimi navodili. Pogosto uporabljamo tudi interaktivne igre
in gradiva, ki jih oblikujemo sami ali pa so že pripravljena za namen pouka. Z učenci se tudi
dnevno ali nekajkrat tedensko srečujemo na video srečanjih, kjer se pogovarjamo, učenci
dobijo navodila za delo, razložimo težjo snov, učenci lahko vprašajo, če česa ne razumejo
in tako učenci ohranjajo miselno kondicijo. Veliko časa posvetimo ponavljanju, utrjevanju
in preverjanju učne snovi. Na srečanjih se tudi razmigamo z različnimi zabavnimi nalogami,
učencem so zelo všeč skrivalnice in bansi. Večina učencev se že sproščeno pogovarja preko
video srečanj in se z veseljem udeležuje srečanj. Preko spletnih učilnic smo realizirali tudi
nekaj dni dejavnosti in organizirali praznično čajanko skupaj s starši pred božično novole
tnimi počitnicami. Staršem so omogočene govorilne ure na daljavo. Ker se zavedamo, da je
delo preko spletne učilnice večinoma sedeče delo, poskusimo učence motivirati za gibalne
odmore z zabavnimi nalogami. Spodbujamo jih, da po končanem delu preživijo čim več časa
v naravi in ohranjajo gibalno kondicijo, ki je še kako pomembna za telesni in duševni razvoj
otrok. Učitelji preverjamo napredek na video srečanjih in s pomočjo nalog, ki jih učenci na
lagajo v spletne učilnice ali pošiljajo po elektronski pošti.
Ves čas poteka tudi delo z učenci s posebnimi potrebami, ki se srečujejo individualno na
video srečanjih z učiteljicami dodatne strokovne pomoči. V individualno pomoč smo vključili
tudi učence, ki zaradi različnih razlogov niso zmogli uspešno opravljati pouka na daljavo.
Individualno ali v manjših skupinah se srečujejo tudi učenci s statusom tujca, ki se zaradi
pouka na daljavo še težja učijo slovenskega jezika.
Delo na daljavo nas je zaprlo v spletne učilnice, koder se je ustvarjalnost učencev kazala le
učiteljem predmeta. Zato smo na OŠ Litija začeli s snemanjem oddaje TV ZOOMnice, s kateri
mi smo širši javnosti želeli pokazati, kako imenitni izdelki nastajajo tudi pri šolanju na daljavo.
Pred očmi gledalcev so oživele poslikave oken, okraski, praznični recepti, reportaže s terena…
V zadnji oddaji se
nam je pridružil skriv
ni gost, sam pred
sednik Borut Pahor,
in učencem namenil
vzpodbudne bese
de ob vstopu v novo
leto 2021: “Ostanite zdravi, veseli in
radovedni. Naj vas
spremljata pogum
in optimizem, veliko
vztrajnosti in tudi
domišljije! Srečno!“
Kot že naslov pove,
smo ZOOMnice snemali preko te aplikacije, voditelji so trije šestošolci, Maja, Marina in Ta
dej, s prispevki pa sodelovali tako učenci kot učitelji. Idejna zasnova in scenarij je delo Jane
Štojs, Anita Eltrin in Miklavž Šef pa sta montirala prispevke.
Da so se novice dobo prijele, pove mnenje ene od učenk, Zarje: »Izbira voditeljev se mi zdi
odlična, saj skupaj naredijo neko vzdušje, ki pa te potem pritegne do ogleda. Našo šolo
predstavljajo na nek zabaven in duhovit način, …«
Tako prve kot božične
TV ZOOMnice si lahko
ogledate na spletni
strani OŠ Litija, janu
arska oddaja pa je tik
pred objavo.
Šola na daljavo poteka
uspešno, kolikor pač
lahko. Občasno nale
timo tudi na težave,
včasih nam ponagaja
tehnologija, slabe po
vezave.
Šola na daljavo pa
gotovo ne bi bila mogoča brez dobrega sodelovanja med učitelji, tehnične podpore raču
nalnikarja, podpore vodstva, da smo se lahko izobraževali na področju digitalne pisme
nosti in naših super učencev ter njihovih staršev. Zavedamo se, da je zdravje na prvem
mestu.
Vseeno pa si vsi želimo, da bi se lahko čimprej iz spletnih učilnic preselili nazaj v naše
učilnice, ki že predolgo samevajo, saj močno pogrešamo vsakdanji vrvež.
J. Štojs, T. Dražumerič, P. Pavlica

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

ZOPET V ŠOLI

Po dolgih dveh mesecih
in še nekaj dni zraven so se učitelji in
učenci Podružnice s prilagojenim pro
gramom vrnili v šolske klopi. Vsi se
tega veselimo, vendar še vedno osta
ja velika skrb in strah pred okužbami.
Vodstvo šole, tehnične službe, peda
goški delavci in varuhi so se skrbno
pripravili na ponovno odpiranje šole.
Pripravili so vse pogoje, da bo šolanje
potekalo varno in v zdravem okolju.
Za njimi je prvi teden izobraževanja v
šoli po novih pravilih in novem hišnem
redu in pravijo, da imajo vsi občutek
kot da je zopet 1.september. Res je, da
gre pravzaprav za nov začetek. Vabimo
vse k odgovornem ravnanju in skrbi za
uresničevanje vseh zaščitnih ukrepov, da bo šola lahko odprta in učenci pri pouku v šoli. Vsem
sodelavcem Podružnice s prilagojenim programom, učencem in njihovim staršem želimo veliko
zdravja in poguma na poti po potovanju skozi leto 2021. 
Robert Farič
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Novoletna jelka želja
OŠ Gradec

Meseca decembra je bilo kot na vseh osnovnih
šolah tudi na OŠ Gradec zelo tiho. Na hodni
kih ni bilo otroških glasov in smeha, učilnice
so samevale. Poro
dila se je ideja. Pred
šolo smo postavili
novoletno jelko ter k
okraševanju povabili
učence, njihove star
še in tudi učitelje.
Veseli smo bili, da
so se povabilu od
zvali. Novoletna je
kla je počasi dobi
vala pravo podobo,
še več, na njej so se
zapisale tudi želje, med njimi tudi tista po čim
prejšnjem snidenju na šolskih hodnikih in učil
nicah. Upamo, da se nam želja kmalu uresniči.

Jana Isoski

kako mladi planinci danes razumejo okoljske in
naravovarstvene probleme gorskega sveta ter
kakšne vizije in rešitve ponujajo za ohranjanje

eTwinning projekta v 1. a

Učenci in učiteljici 1. a v letošnjem šolskem
letu sodelujemo in soustvarjamo dva eTwinning
projekta: Wonderful Action, Beautiful Celebra
tion (Čudovita akcija, lepo praznovanje) in My
town in European union (Moje mesto v evrop
ski uniji). Glav
ni cilj projekta
Wonderful Ac
tion, Beautiful
Celebration je
o z a v e š č a nj e
učencev o reci
kliranju. V pro
jektu sodelujemo še z 10 partnerji iz Turčije,
Španije, Poljske, Romunije, Albanije in Gruzije.
Cilj projekta My town in European union pa je
pridobivanje in usvajanje informacij o našem
mestu in mestih, kjer živijo naši partnerji. V
projektu sodelujemo še z 11 partnerji iz Hrva
ške, Poljske, Grčije, Makedonije, Turčije, Slove
nije in Moldavije.
S pomočjo eTwinning projektov želimo učen
cem omogočiti zabavno sodelovanje z vrstniki
iz različnih držav, spoznavanje različnih držav,
kultur, pridobivanje prijateljev iz različnih držav
in učenje angleščine ter jih seznaniti z različni
mi IKT orodji. 
Maja Bregar

gorske narave. Učenci so se zavzeto lotili izde
lave izdelka, ki so ga poimenovali PLANINSKI
TABOR – VEČNI SPOMIN. Po navedbah komisi
je je izdelek izviren, raznolik in združuje različ
ne likovne tehnike, poleg tega pa je plod sku
pinskega dela mladih. Več na: https://www.
pzs.si/novice.php?pid=14709
Dragi učenci, iskrene čestitke!

Mentorica Maja Bregar

Prva nagrada na nagradnem
likovnem natečaju Gore so
pomembne za mlade

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost mladi
in gore, so prejeli prvo nagrado na
nagradnem likovnem natečaju Gore
so pomembne za mlade. Prislužili
so si bon v vrednosti 50 evrov, ki
ga bodo lahko unovčili pri planinski
založbi PZS za nakup gradiva za de
lovanje interesne dejavnosti.
Komisija za varstvo gorske narave
Planinske zveze Slovenije je v okvi
ru mednarodnega dneva gora v letu
2019 razpisala nagradni likovni na
tečaj z naslovom Gore so pomemb
ne za mlade, katerega namen je bil
opozoriti na trajnostni pomen ohra
njanja in varovanja gorskega sveta
za prihodnje generacije, prikazati,

OŠ GABROVKA - DOLE

Obeležitev prihajajočih
praznikov – drugačen dan pouka na daljavo

Učenci in učitelji smo v četrtek, 24. 12. 2020, zadnji dan pred počitnicami prihajajoče
božično-novoletne praznike ter dan samostojnosti in enotnosti obeležili z udeležbo na skupnem
videokonferenčnem srečanju, kjer se nas je zbralo preko 150 udeležencev (na nekaterih poveza
vah so bili skupaj bratje in sestre).
Najprej nas je nagovoril ravnatelj OŠ Gabrovka - Dole Igor Hostnik, nato pa smo si ogledali po
snetek mladinskega pevskega zbora OŠ Gabrovka - Dole pod mentorstvom učiteljice Anite Med
vešek ter si ogledali predstavitev izdelka učiteljic, učenk in učencev ob 30. obletnici plebiscita za
samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo,
ki je nastal pod mentorstvom učiteljice Barba
re Težak. Ogledali smo si še kratek izobraže
valni film z nagovorom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja, ki s televizijskimi
posnetki iz tistega časa odlično osvetljuje do
godke v času plebiscita.
Dan smo zaključili z ogledom mladinskega fil
ma Moj teden s Tess na RTV SLO 1. Ta film s
toplo zgodbo o odraščanju in prijateljstvu, po
sneto po istoimenskem romanu Anne Woltz, je
preveden tudi v slovenščino in je nominiranec za nagrado mladega filmskega občinstva Evropske
filmske akademije 2020.
Povezave do posnetka pevcev MPZ Gabrovka - Dole, posnetka OŠ Gabrovka - Dole ob 30. oble
tnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo ter kratkega izobraževalnega
filma z nagovorom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja najdete na spletni strani OŠ
Gabrovka - Dole.
Videokonferenčno srečanje smo zaključili z željo, da se čim prej spet srečamo v živo.
Učitelji in učenci OŠ Gabrovka - Dole
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DRUŠTVA / AKTUALNO

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
NOVICE IZ DRUŠTVA

Člane Društva obveščamo, da odgovorno spoštujemo ukrepe Vlade, ki nam omejujejo
dejavnost. Izvajamo le tiste aktivnosti, ki so skladne z ukrepi. Še naprej se lahko ob uradnih urah
zglasite v pisarni Društva, kjer lahko plačate članarino, prevzamete letni koledar, se informirate
o trenutni dejavnosti. Za pravice in ugodnosti, do katerih ste upravičeni, pa jih morda še niste
uspeli uresničiti predlagamo, da se najavite na razgovor ob sredah od 9. do 12. ure. Priporočamo,
da imate v tem primeru s seboj potrebne dokumente.
Skoraj v celoti so bili izvedeni prednovoletni obiski na domovih, seveda z upoštevanjem samo
zaščitnih varnostnih ukrepov, samo do vrat. Ponovno pa vas pozivamo, da nam sporočite, če
smo morda na katerega člana nehote pozabili ali prezrli. Svojo napako bomo vsekakor skušali
popraviti.
Kljub omejitvam druženja pa bo socialna komisije v mesecu januarju morala pregledati vse vlo
ge, ki so prispele v razpisnem roku za koriščenje kapacitet Zveze delovnih invalidov Slovenije za
ohranjevanje zdravja in rehabilitacijske programe v letu 2021. O odločitvah bodo posamezniki
pisno obveščeni.
Ko se bodo ukrepi sproščali, bomo postopno začeli izvajati programe, ki jih bodo omejitve že
dopuščale. O tem vas bomo nemudoma obvestili. Do takrat ostanimo odgovorni, potrpežljivi,
predvsem pa ZDRAVI!
Miro Vidic

In memoriam
Jožetu Penčurju

Črna zastava na domu invalidov nam prepogosto sporoča, da smo izgubili
člana Društva, večkrat hkrati tudi dobrega znanca, tokrat tudi dobrega
prijatelja. V letu 2020 smo žalno zastavo izobesili kar 29 krat.
Jožetu Penčurju je telesno okvaro pustila bolezen v otroštvu. V najinih na
ključnih srečanjih sva se nekako spontano začela pozdravljati, morda zato,
ker sva bila malo drugačna, včasih bi rekli, zaznamovana.
Prvi najin malo daljši stik se je zgodil v letu 2003. Takrat se je razširila vest, da je Društvo
invalidov v slabem stanju in mu grozi zastoj delovanja.
K sodelovanju smo bili povabljeni invalidi, ki bi z novo energijo Društvo dvignili in preprečili
slabe napovedi. Med omenjenimi novimi člani, prostovoljci sva se srečala na prvem sestanku.
Zavihali smo rokave, postavili močnejše temelje Društva in začeli dvigovati raven in obseg
dejavnosti. Ta pot je terjala pogoste sestanke. Na njih smo tlakovali smeri razvoja. Zagotoviti
smo morali finančne, kadrovske in prostorske pogoje za delovanje in razvoj. Uspelo nam je
pritegniti veliko število prostovoljcev in predstaviti poslanstvo delovanja na lokalni in državni
ravni. Da smo v tem obdobju delovali zavzeto in uspešno pričajo najpomembnejši dosežki: šte
vilo članov se je povečalo iz 200 na 970, odkupili in obnovili smo stari dom, zgradili balinišče
in skupaj z Občino Litija zgradili novi dom.
Tvoj prispevek Jože je bil izjemen. Vsa leta si vodil Nadzorni odbor.
S preživljanjem težkega otroštva, končanjem visoke izobrazbe, profesionalne kariere v vodenju
računovodstva velike gospodarske družbe in z življenjskimi izkušnjami, si izoblikoval svojo po
dobo. Delavnost in poštenost sta bili Tvoje vodilo. Vse to si ponudil v pomoč invalidom. Tvojo
ponudbo smo sprejeli odprtih rok in jo koristno unovčili. Tvoj prispevek se ni končal s formal
nim vodenjem pravilnosti in namenskosti finančnega poslovanja. Bil si dejavno in ustvarjalno
vpet v vse dejavnosti Društva.
Med mislimi, ki so me obšle ob novici, da si odšel, se mi je vsilila že večkrat slišana modrost,
„ne kar mora, kar more človek dolžan je storiti„. Kako zelo si v življenju ravnal po tem!
V Društvu redko izrekamo zahvale ali pohvale. Saj vendar delujemo drug za drugega. Pa ven
dar naj Ti tokrat, kot dolgoletni sodelavec v Društvu, prijatelj in v imenu vseh članov rečem:
Jože hvala Ti za vse. Veliko praznino, ki jo zapuščaš bomo zapolnjevali s spomini polnimi spo
štovanja in hvaležnosti! 
Miro VIDIC

ZAHVALA

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, se zahvaljuje svojcem po
kojnega Jožeta Penčurja za odločitev, da se odpovedujejo strošku za cvetje in sveče v korist
delovanja Društva. Obenem se najiskreneje zahvaljuje vsem družinam in posameznikom za
prejete donacije. 

CEPLJENJE PROTI COVID 19

V Zdravstvenem domu Litija sledimo nacionalnem protokolu cepljenja proti CO
VID 19 in smo s prvo dozo cepiva že cepili oskrbovance in zaposlene v socialno
varstvenih zavodih ter zdravstvene delavce.
Vse naslednje dobave cepiva so namenjene občanom.
Da bi dosegli čim večje število ljudi bodo izbrani osebni zdravniki poklicali vse svoje paciente
osebno in boste lahko izrazili interes za cepljenje. Zanimanje lahko izrazite tudi sami s klicem
izbranega zdravnika in vas bo uvrstil na seznam.
Začeli bomo pri ogroženih skupinah ter starostnikih nad 80 let, nato nad 70 let in kasneje nižje
starosti. V tem vrstnem redu bo potekalo cepljenje glede na dobave cepiva.

BREZPLAČNO TESTIRANJE ZA COVID 19
S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI

V skladu za nacionalnim načrtom tudi pri nas od 4.1.2021 opravljamo brezplačno testiranje s hi
trimi antigenskimi testi vsako popoldne v COVID ambulanti (levo od glavnega vhoda v zdravstveni
dom).
Občani se lahko brez predhodnega naročanja oglasite vsak dan z zdravstveno kartico. O izvidu
ste obveščeni z SMS sporočilom v roku 15 minut.
Čas delovanja testiranja od 11.1.2021 poteka od 14:30 – 18:30, glede na potrebe pa se lahko
delovni čas prilagodi, o čemer bomo obvestili na spletni strani zdravstvenega doma.
Zdravstveni dom Litija

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

V LETU 2020 SO SE DOGAJALE TUDI DOBRE STVARI

Leto 2020 je bilo zares posebno,
marsikaj je bilo drugače, pred
vsem na področju družabnega življenja. Veliko
je bilo odrekanj, odpovedi dogodkov in druženj.
To leto bo društvu ostalo še posebej v spomi
nu, saj se je poslovila naša dolgoletna sodelavka in prostovoljka, vodja projekta Starejši
za starejše, Ani Ponebšek. Poznali smo jo kot
skromno, dosledno in srčno sodelavko. Bila je
cenjena med sodelavci, predvsem med starejši
mi, ker je znala prisluhniti njihovim vsakodnev
nim težavam in jih pomagala reševati.
Treba pa se je spomniti tudi vsega dobrega, kar
nam daje moč in upanje, da tudi ko ne gre vse po
planih, da ko stopimo skupaj, marsikaj zmoremo.
Izpeljali smo korespondenčno sejo zbora članov in v celoti potrdili dobro delo v letu 2019,
izvolili novo vodjo socialne sekcije, Marjano
Kolar in podpredsednico Mileno Urbič ter program dela in finančni načrt za leto 2020.
Žal nam obojega lani ni bilo mogoče izpeljati,
upamo pa, da se bodo stvari v letu 2021 posta
vile na svoje mesto in da bo naš naslednji zbor
članov potekal v živo in s predstavitvijo dobrih,
koroni primernih rezultatov.
Že 13. leto so naši člani DU, skupaj s predstav
niki policijske postaje Litija in CPS, prve tri dni
začetka novega šolskega leta varovali šolarje
na poti v šolo, na dveh litijskih in sedmih podru
žničnih šolah.
Dokaj nemoteno je potekalo redno izobraževanje prostovoljcev programa Starejši za
starejše, sicer pa so prostovoljke vzdrževale
kontakte s starejšimi samo na daljavo, v glav
nem preko telefona. Poskrbljeno je bilo, da so
bili paketi prve pomoči dostavljeni tistim sta
rejšim, ki jih sami ne morejo prevzeti na RK.
Kljub nenavadnemu letu, je izletniški sekciji
uspelo v predkoronskem času obiskati Dolenj
sko in v mirnopeškem hramu kulture obuditi
spomin na virtuoza na diatonični harmoniki,
Lojzeta Slaka, v »Pavčkovem domu« v Šentju
riju, pa na pesnika Toneta Pavčka. Marca so se
udeležili snemanja TV oddaje Slovenski pozdrav
v Begunjah na Gorenjskem in v koronskem ob
dobju obiskali še Bizeljsko. Od tu dalje pa je čas
kakor veter razpihal neuresničena pričakovanja.
Literarni skupini je uspelo v marcu izdati svo
jo novo knjigo Utrinki iz našega življenja. Pred
stavitve seveda ni bilo, uspela pa je ekskurzija
Po poti kulturne dediščine Žirovnica, v začetku
septembra.
Člani ustvarjalnih delavnic so v predkoron
skem času izvedli 8 ustvarjalnih delavnic, kjer
so izdelovali zelo različne izdelke, ki so na voljo

v društvu za naše člane, v jesenskem času pa
so uspeli izvesti še dve delavnici, namenjeni iz

delavi voščilnic, za potrebe društva v različnih
tehnikah.
Tudi program športne sekcije je bil zelo okr
njen. Aktivna je bila ženska ekipa v balinanju, ki je na tradicionalnem turnirju v Trbovljah
zmagala, ženska ekipa v kegljanju z vrvico,
pa se je udeležila turnirja na Dolah. Aktivni so
bili tudi balinarji pri rednih treningih pri domu

invalidov, dokler je bila dovoljena takšna oblika
aktivnosti.
Še največ zastavljenih ciljev je uspelo doseči
pohodnikom, ki so v tem času osvojili kar ne
kaj novih destinacij: Adergas in Štefanjo goro,
planino Zajamniki in Uskovnico, Slovenske Ko
njice in Oplotniški vintgar, Haloze, Kočevske
vasi, Črmošnjice in smučišče Goče.
Po vsem zapisanem je jasno, da življenje v na
šem društvu ni povsem zamrlo, čeprav je rea
lizacija daleč od zastavljenih ciljev. Pozitivni
spomini in pridobljene izkušnje, kako ravnati v
drugačnih, omejenih razmerah, pa nas navdaja
z upanjem, da bomo tudi v letu 2021 delovali v
dobro vseh naših članov in vse moči usmerili v
zastavljene programe, polne druženja, kreativ
nosti, spoznavanju novega in ne nazadnje pra
znovanju 70 LETNICE NAŠEGA DRUŠTVA.
Naj nam uspe, v naše in vaše zadovoljstvo!


Predsednica DU Litija,
Irena Kramar

Zakaj je dobro biti član
Obrtno-podjetniške zbornice?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa velja:
član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podje
tnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti, in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar
mu zbornica ponuja v obliki svojih storitev, je svojo članarino dobro naložil.
1.	Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo pred
štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni zbornici.
2.	Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih uspešno zastopamo pred vlado oziroma državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po »branžah«
v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni.
3. Zato, ker smo blizu članov.
4.	Zato, ker smo za člane še vedno najboljši »servis« in se posvetimo prav vsakemu izmed
njih.
5.	Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo Obrtnik s
prilogo Obrtnikov Svetovalec ter obvestila območne obrtno-podjetniške zbornice, prosto lahko
dostopajo do naših spletnih strani z več tisoč aktualnimi informacijami.
6.	Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti.
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja obrtno de
javnost ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno
dejavnost.
Od meseca maja dalje so se včlanile naslednje podjetnice, podjetniki oziroma firme:

• AS TEPROM PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING IN OSTALE STORITVE D.O.O.
• POSLOVNO SVETOVANJE, ŽAN POGLAJEN S.P.
• MUTA, POSREDNIŠKE STORITVE, ANDRAŽ ŠEŠOK S.P.
• GRAFIČNO OBLIKOVANJE, NINA NOVAK S.P.
• AMTEHNIK, ELEKTRO STORITVE, ALAN POVŠE S.P.
• STUDIO VALERIA, IZDELAVA NOHTOV, VALERIJA BITENC S.P.
• MEHANIKA GOLOB, PETER GOLOB S.P.
• BRO-TIM, ČISTILNICA IN PRALNICA, ROK BRODAR S.P.
• IŠTAR, UČENJE JEZIKOV IN PREVAJANJE, SARA BEVC JONAN S.P.
• ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, MATIJA SINJUR S.P.

Hvala vsem Božičkom
za en dan

Leto 2020 je prineslo veliko sprememb, za marsikoga
bitk in stisk, a tudi nekaj nezanemarljivih svetlih tre
nutkov. Kljub omejitvam in aktualnim ukrepom smo
bili na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota
Litija, neizmerno veseli, ko smo konec oktobra izvedeli, da vse
slovenska humanitarna akcija Božiček za en dan bo. Kot že vsa
leta do sedaj, smo bili povabljeni k sodelovanju, z vašo pomočjo
pa smo 149 otrokom in 30 odraslim iz socialno in materialno
ogroženih družin ter rejniških družin pričarali praznične nasmehe
na njihovih obrazih.
Naj bo leto 2021 nov začetek, mi pa vam v koraku z dnevi želimo
vse dobro.
Kolektiv zaposlenih na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Litija
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KAR DVA DOBRA MOŽA OB KONCU LETA
OBISKALA POLŠNIK

Preden se je Božiček popeljal na Severni tečaj se je seveda 27.12. moral ustaviti tudi
na Polšniku. V naš kraj se zelo rad vrača, saj se ima vedno lepo. Ko smo prejeli klic
iz Severnega tečaja smo šli hitro v akcijo in organizirali vse, kot nam je naročil Božiček. Želel si
je peljati s štirikolesnikom in to željo smo mu uresničili. Zakaj pa bi samo on vedno uresniče
val želje? Božičkovemu povabilu se je odzvalo veliko
družin in vsi so se držali priporočenih navodil, da smo
srečanje izpeljali varno. Hvala vsem staršem. Potujoči
dogodek je popestrilo spremstvo: medvedka, lisička,
kuža, snežinke, sneženi mož, veverička, škrata in se
veda jelenčka, ki so skupaj z Božičkom privabili nas
mehe na obraze naših otrok. Srčno upamo, da bomo v
letu 2021 navdušeno spremljali božično predstavo in
komaj čakamo, da pride Božiček spet v naš kraj. Hva
la: KS Polšnik, Tomažu Vozlju za organizacijo, Jožetu
Majcnu, ki je s štirikolesnikom uresničil željo Božičku,
Romanu Hribarju za prostor, Karliju Zupanu za muziko ter Božičkovi ekipi: Slavko, Maša, Hana,
Mia, Tejčka, Zdenka, Petra, Gloria, Tomaž in Mateja.
Ker je bilo pa leto 2020 res nekaj posebnega, smo bili pa tudi Polšničani pozitivno preseneče
ni, ko se je 30.12. po celotni KS popeljal tudi dedek Mraz. Pobudnico akcije, Sabino Avsec je
navdušil spletni posnetek okrašenih
traktorjev in ji dal idejo, ki je navdu
šila. Skupina domačinov je s samoini
ciativnimi prispevki krajanov pripravila
preko 300 darilc, ki jih je dedek Mraz
razdelil med majhne in velike. Krajani
so bili v teh časih zelo veseli obiska,
saj se dedek Mraz še nikoli ni popeljal
po polšniških zaselkih. Hvala samoini
ciativni ekipi: Sabini in Romanu, Tjaši,
Karliju, Janiju, Jelki, Jožetu, Boštjanu,
Janji, Martinu, Metki, Mateju, Mateji Roku, Amadeju, Lojziju, Rebeki, Eriki, Janezu, Sari in Perotu.
»Ker je bil odziv ljudi tako pozitiven in nam je pri marsikateri hiši zaigralo srce, se pa mogoče
drugo leto spet vidimo!« je zapisala pobudnica Sabina Avsec na FB-ju.
Ko v teh časih vidiš sijoče oči na obrazu sočloveka, zaigra srce in veš, da se pod masko skriva
nasmeh. Zavedaš se, da si naredil nekaj lepega. Ne le za najmlajše, ki so vedno navdušeni ob
prihodu dobrega moža, ampak tudi pri malo starejših. Lepo je vedeti, da znamo še najti »otroka
v sebi«. Še enkrat hvala Božičkovemu spremstvu in vsem pomagačem dedka Mraza za predanost
in srčnost. V novem letu vam želim zdravja, veliko srčnih dogodkov in druženj, ki nas bodo razve
seljevala in popeljala v dobre stare… nove čase. 
Mateja Sladič Vozelj

VESELI DECEMBER
V ČASU EPIDEMIJE

Že v prvih decembrskih dneh
smo v vrtec dobili veliko novole
tnih voščilnic, ki so jih naši naj
mlajši, skupaj s svojimi starši, letos izdelovali
doma. Želje, ki so jih zapisali so bile iskrene,
veliko je bilo prošenj »Kdaj bomo lahko prišli v
vrtec, bo dedek Mraz prišel? In podobno. Tudi
vprašanja: »A bo že ta korona virus izginil …?«
Razumemo stisko
in želje otrok ter
staršev, zato smo
v Vrtcu Litija tudi v
teh drugačnih ča
sih poskušali otro
kom pričarati vsaj
delček čarobnega
decembra. Izde
lali smo praznični
koledar, kjer so
otroci s pomočjo
staršev, preko raz
ličnih zabavnih na
log, iger in drugih
interaktivnih vsebin odštevali dneve do božiča.
Na koncu jih je čakalo prijetno presenečenje.
Oglasil se jim je Dedek Mraz.
Organizacija letošnjega obiska Dedka Mraza je
bila zaradi epidemije povsem drugačna. Tudi
on se mora čuvati pred tem neprijetnim viru
som, zato je letos otroke nagovoril kar preko
videa na računalniku. S snežinko sta otrokom
pripravila program, v katerem so lahko otroci
s pomočjo staršev aktivno sodelovali. Starši
so otrokovo vprašanje zapisali, Dedek Mraz
in snežinka pa sta poskušala odgovoriti nanj.
Kljub drugačnemu vzdušju v decembru ver
jamemo, da je otrokom pričaral nasmeh na
obraz. 
Renata Mlinar

DEJAVNOSTI V VRTCU
V »CORONA« ČASU

Kljub zaprtju vrtcev po Sloveniji, v Vrtcu Litija
obratuje večina enot za nujno varstvo otrok.
Strokovne delavke se trudimo, da otrokom
ponujamo pestre in zanimive vsebine ter jim
poskušamo zagotoviti prijetno, domače in čim
manj stresno okolje ob upoštevanju vseh pri
poročil NIJZ.
V tem času smo z otroki iz enote Taček do
dobra spoznali kotičke Hotiča, kjer še niko
li nismo bili. Odkrili smo »skrivno« gozdno
jaso, opazovali potoček, ki se zliva v reko
Savo in »lovili ribe«. Ugotovili smo, da se lah
ko igramo in prijetno preživimo čas tudi brez
igrač.
V decembru smo imeli veliko dela z okraševa
njem vrtca za praznične dni. Razveselili pa smo
se tudi prve pošiljke snega, iz katerega smo
lahko izdelali majhnega snežaka. Na kratko
smo se preko zooma videli z otroki, ki jih že
dolgo ni v vrtcu. Obiskal nas je Dedek Mraz in

nam pustil darila, videli pa smo ga le na raču
nalniku.
Ali uganete kaj najraje delajo naši najstarejši
otroci? Prišepnila vam bom na uho, ker ne ver
jamem, da ste pravilno odgovorili ;)
Ko najmlajši otroci zaspijo, gremo v pisarno,
kjer se pogovarjamo. Vedno znova me pre
seneti, o čem vse razmišljajo, kaj vse bi radi
povedali in pogovarjali bi se v neskončnost.
Ta čas izkoristimo tudi za »napletanje« zgodb
s pomočjo Kart pripovedovalk, delamo naloge
za tako imenovano »malo šolo«, igramo družab
ne igre ter se igramo z igračami, ki niso za »ta
male«.
Skratka, »lušno« se imamo, pa vendar pogre
šamo ostale prijatelje in se že veselimo časa,
ko se bomo lahko spet skupaj igrali.

Mojca Grošelj Radulovič

NOVO LETO - NOVI IZZIVI

Zakorakali smo v novo leto, ki nas je vse raz
veselilo snežinkami in snežno odejo. Veselje in
optimizem pa so v naše igralnice prinesli tudi
prvi otroci v letošnjem letu. Seveda, tisti otroci,
kateri starši varstvo nujno potrebujejo. Vendar
po garderobah in igralnicah odmeva smeh, ve
selje, petje in čebljanje otrok. Tiste igralnice,
ki pa so ostale še brez obiska otrok, pa so se
»preoblekle« v čudovite barve. Igralnice so do
bile novo podobo, novo barvo sten. Sedaj so
bolj živahnih barv. Vzgojiteljice in vzgojitelji
pa pripravljamo otrokom nove didaktične igre,
kotičke in materiale, s katerimi jih bomo pri
čakali, ko se zopet odprejo vrata našega vrtca
bolj na široko. Vsi upamo, da novo leto prinaša
več skupnega druženja tako z otroki kot tudi
starši, saj prav vsi pogrešamo otroške objeme,
nasmehe, pogovore in radovedna vprašanja
naših najmlajših. Naj bo novo leto za vse nas
razigrano, navihano, malce nagajivo, predvsem
pa zdravo in polno pozitivne energije.
Manca Černi
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Litija in Šmartno pri Litiji se razvijata
kot destinacija trajnostnega turizma,
ki jo doživiš in kamor se vračaš

Občini Litija in Šmar
tno pri Litiji sta leta
2016 kot skupna de
stinacija pristopili zavezi k trajnostnemu razvo
ju turizma in vstopili v zeleno shemo sloven
skega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia
Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni
razvoj turizma v Sloveniji. Leta 2018 je desti
nacija »Srce Slovenije – Litija in Šmartno pri
Litiji« izpolnila zahteve trajnostnega razvoja
in delovanja, ki jih za destinacije opredelju
je Zelena shema slovenskega turizma, in
tako pridobila znak Slovenia Green Bronze. S
pridobitvijo znaka se je tako pridružila 37 slo
venskim destinacijam, ki uresničujejo in spod
bujajo trajnostni turizem ter s tem pozitivno
vplivajo na naravno okolje, lokalno skupnost in
gospodarstvo.
Od pridobitve znaka Slovenia Green Bronze je
bilo v obeh občinah veliko pozornosti name
njene izvajanju trajnostno naravnanih aktivno
sti, ki spodbujajo razvoj zelenega turizma. Pri
pripravi novih projektov v obeh občinah so bili
zasledovani cilji zapisani v Strateških smerni
cah razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno
pri Litiji do leta 2025
s katerimi želimo ob
močje pozicionirati
kot destinacijo, ki si
je ne ogledaš, tem
več doživiš in kamor
se vračaš. Po lokalna
5-zvezdična dožive
tja, lokalne okuse, lo
kalne izdelke. Pouda
rek je na izkušnjah,
na ljudeh, ki verja
mejo v svoje okolje,
so povezani, pono
sni, radi delijo svojo
zgodbo z obiskovalci.
V zadnjem desetletju se pridelovanje zelišč
ponovno povečuje, zato se je 6 slovenskih
Lokalnih akcijskih skupin - LAS (LAS Društvo
raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca,
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS
Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline,
LAS Od Pohorja do Bohorja), povezalo v sku
pen projekt Integralni turistični produkt
zeliščarske dediščine. Nastal je inovativen
zeliščarski integralen turistični produkt, ki oza
vešča prebivalstvo in obiskovalce o pomenu
odgovornega upravljanja z naravno in kulturno
dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja,
vzpostavljena je mreža zeliščarjev, ki sicer ni
majo svoje krovne institucije, obenem pa je
vzpostavljeno tudi inovativno komunikacijsko
orodje, e-herbarij.
Projekt Obišči Litijo, Visit Litija se vklaplja v
širši program prizadevanja Občine Litija, Občine
Šmartno pri Litiji, Razvojnega centra Srca Slo
venije in nekaterih drugih akterjev v regiji, da
z več projekti podpre tako infrastrukturni, kot
tudi organizacijski in programski razvoj obmo
čja za sprejem tujih gostov. Projektni partnerji
aktivnosti izvajajo v tesnem sodelovanju z osta
limi akterji na področju razvoja turizma v obči
nah Litija in Šmartno pri Litiji. Ključni akterji na
področju razvoja turizma v obeh občinah so si
naloge v verigi od oblikovanja in zagotavljanja
kvalitete turistične ponudbe do plasiranja te po
nudbe na trg porazdelili tako, da vzpostavljajo
medsebojne tesne vzročno posledične odnose.
Partnerstvo projekta Visit Litija prevzema del
nalog na koncu te verige in sicer trženje ponud
be turistom, ki obiskujejo Ljubljano in vodenje
turistov po območju obeh občin.
Občina Litija in Razvojni center Srca Sloveni
je kot partnerja sodelujeta v projektu Mine
Tour, ki je namenjen aktivnemu ohranjanju in
vrednotenju naravne in kulturne dediščine ru
dnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega tu

rizma. Tekom projekta je bil urejen dostop za
obiskovalce do spodnjega dela rudnika, kjer
se skrivajo čudoviti limonitni kapniki. Ti so bili
do sedaj obiskovalcem nedostopni. Oblikovan
pa je bil tudi čezmejni trajnostni turistični pro
dukt, ki povezuje Litijo in hrvaški Labin. V no
vem produktu smo rudarsko dediščino povezali
z razstavami in lokalno kulinariko ter lokalno
rokodelko, pri kateri si bodo turisti lahko sami
izdelali svoj spominek.
Pri razvoju projektov pa akterji sledijo tudi po
trebam iz okolja. V Pustolovskem parku GEOSS
so izkušnje pokazale, da ob obisku družin ma
mice težko zaposlijo otroke mlajše od 4 let za
katere park ni primeren. Zato so ponudbo par
ka v okviru projekta Gozdna razvojna gibalnica za otroke in prostor za druženje dopolnili
z izgradnjo prostora prvenstveno namenjenega
otrokom mlajšim od 4 let. Gibalnica je razde
ljena na dva dela, prvi je poligon, sestavljen
iz 17 elementov ki ponuja zaporedje različnih
preskusov in občutenj za najmlajše, njegovi
elementi pa najmlajšim omogočajo občutenje
različnih podlag, elemente premagovanj vzpe
njanja in spuščanja, občutenja različnih oblik, majavih podlag,
enostavnih preprek
in labirintov. V preo
stali del gibalnice pa
so postavljeni leseni
elementi v kombi
naciji skal. Elementi
so umeščeni med
rastoča drevesa in
tako tvorijo gibalnico
v povsem naravnem
okolju, ki omogoča
pustolovščino zelo
majhnim in tudi sta
rejšim otrokom.
V Pustolovskem par
ku GEOSS so zasnovali tudi projekt Gozdno
čutno razvajanje za otroke in odrasle, ki je
nastal kot ideja o širitvi ponudbe gozdnega tu
rizma, kot dopolnitev k obstoječi ponudbi Bi
vanja v krošnjah. Projekt je omogočil začetek
izvajanja programa gozdnega čutnega razvaja
nja za otroke in odrasle. Program je namenjen
otrokom in odraslim, z namenom omogočiti
storitve sproščanja v naravi. Poleg tega pa pre
ko delavnic poteka ozaveščanje, kako s pomo
čjo narave najti učinkovite rešitve za življenje in
zdravje, predvsem pri problemih s koncentraci
jo, motnjah pozornosti predvsem pri otrocih ter
obvladovanje stresa pri odraslih.
Projekt E-nostavno na kolo izhaja iz opaža
nja, da se število turistov kolesarjev iz leta v
leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne
zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali
za razvoj kolesarskega turizma še niso izkori
ščeni. Pet slovenskih LAS (LAS Srce Sloveni
je, LAS Gorenjska košarica, LAS S Ciljem, LAS
Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas) se je
zato povezalo in oblikovalo nadgradnjo projek
ta Gorenjsko kolesarsko omrežje, ki že izkori
šča potenciale kolesarskega turizma, vendar
s pomanjkljivostmi pri podporni infrastrukturi,
opremi in vsebinah. S projektom E-nostavno
na kolo partnerji preko investicij v podporno
infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem
prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kole
sarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja
jo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti
in poslovnih priložnosti.
Zaveza k razvoju trajnostnega, zelenega turiz
ma se nadaljuje tudi v letu 2021, tako z izva
janjem že obstoječih projektov kot z razvojem
novih. Bližina Ljubljane in dobre prometne po
vezave nudijo skupni turistični destinaciji Litija
in Šmartno pri Litiji možnost razvoja butičnega
turizma, ki ohranja in razvija območje po traj
nostnih načelih.

Dedek Mraz je dolske otroke obdaril
kar na domačem pragu

Kljub epidemiji se je dedek Mraz odločil
in obiskal najmlajše krajanke in krajane
v KS Dole pri Litiji, in sicer v nedeljo, 27.
decembra 2020.
Dedek Mraz je obdaritev otrok iz naše krajev
ne skupnosti organiziral s pomočjo krajevne
skupnosti, številnih dobrotnikov in drugih po
močnikov, ki so prispevali sredstva za darila
in seveda v sodelovanju z gasilci PGD Dole
pri Litiji. Z njihovo pomočjo se je zapeljal v
vse vasi, v katerih so doma najmlajši v naši
krajevni skupnosti.
Zaradi posebnega leta 2020, v katerem smo
bili prikrajšani za marsikaj, se nam je v KS Dole pri Litiji zdelo pomembno, da Dedku Mrazu
pomagamo na varen način obiskati naše otroke. V zadovoljstvo nam je, da so se ga poleg otrok
razveselili tudi starši.
Irena Bostič, KS Dole pri Litiji
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MLADINSKI CENTER LITIJA
Novo leto v MC Litija

Čas karantene in popolnega zaprtja smo MC-jevci izkoristili za
preurejanje in pospravljanje naše vile na Ponoviški. Lotili smo se urejanja zaprašenih arhivov,
sestavljanja novih omar, preurejanja dnevne
sobe, usposobljeni mojstri pa so nam uredili
star in dotrajan parket. Skratka, vse v upanju,
da se razmere v državi umirijo, in da končno
lahko spet odpremo vrata za naše obiskovalce.
Na žalost je stanje, kakršno je, zato se naše
aktivnosti še vedno odvijajo na spletu. Z mislijo na toplejše dni v prihodnosti, smo začeli z
načrtovanjem programa. Do takrat bo sicer zapadlo še kar nekaj snežnih krpic ampak mi že
res pogrešamo druženje z našimi uporabniki,
zato upanja polni zremo v prihodnje mesece in
pridno načrtujemo.

Aktivnosti na spletu

Že od novembra dalje deluje naš virtualni
dnevni center na Discordu, dosegljiv preko linka: https://bit.ly/onlineDnevniCenter,
vsak ponedeljek, sredo in petek, med 15:00 in
16:30. Dogajanje je odvisno predvsem od želja
sodelujočih, ki jih naš sodelavec Alan pridno
upošteva. Za prijetnejše spletno druženje smo
uvedli nekaj pravil: ob priklopu se predstaviš in
pozdraviš ostale, prižgeš mikrofon, da se lahko
slišimo, priklop kamere pa prepuščamo tvoji
odločitvi, je zaželjena, nikakor pa ne nujna.
Mladinci tudi še vedno gradijo in odkrivajo MC
svet znotraj igre Minecraft. Navodila za sodelovanje najdeš na linku: https://mclitija.si/
mc%c2%b2-streznik-odpira-svoja-vrata/. V pri-

meru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na
našega Anžeta na Discordu.

Brezplačno tiskanje/kopiranje, učna
pomoč in uporaba računalnika

Še vedno nudimo brezplačno fotokopiranje in
tiskanje za osnovnošolce, dijake in študente.
Gradivo, ki ga želite natisniti, nam lahko pošljete na elektronski naslov info@mclitija.si, za
prevzem se bomo dogovorili z vsakim posameznikom. Tudi učna pomoč za osnovnošolce in
dijake je še vedno na voljo, le preselila se je
na splet. Še vedno velja, da nam lahko po telefonu ali elektronski pošti sporočiš pri katerem
predmetu in v kolikšnem obsegu potrebuješ
pomoč, mladinski delavec pa bo dogovoril prvo
uro srečanja z inštruktorjem. Učna pomoč je
brezplačna, v kolikor pa se izkaže, da osnovnošolec oz. dijak potrebuje kontinuirano dodatno
delo pa je učna pomoč sofinancirana. Višino
sofinanciranja dogovarjamo z vsakim učencem
posebej, saj vedno upoštevamo prav vse okoliščine (socialno stanje, motivacija in resnost
pri učenju). Ne glede na vse ukrepe, ki se jim
moramo seveda prilagajati tudi mi, upamo, da
boste ta čas vseeno preživeli kar se da produktivno in ustvarjalno, tudi v naši družbi!
Ostajamo dosegljivi po telefonu, na 051 443
410, med delavniki od 12:00 do 16:00, na elektronsko pošto odgovarjamo dan in noč. Spremljaj nas na naših družbenih omrežjih Facebook in Instagram ali klikni na našo spletno stran
za ‚frišne‘ informacije.
Naj bo tvoj začetek leta kar se da uspešen in
kreativen, predvsem pa zdrav. Srečno 2021!
Ekipa MC Litija

RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE
S PROJEKTOM TRINNO KLJUČNO PRISPEVAL
K VZPOSTAVITVI SPODBUD ZA MALA IN
SREDNJE VELIKA PODJETJA TER ROKODELCE

26. november 2020 – Partnerji projekta
TRINNO, ki naslavlja podporno okolje za podjetništvo in inovacije,
so rezultate in dosežke predstavili na zaključni spletni konferenci,
25. novembra 2020. Rezultati našega zavzemanja in aktivne vloge
pri izboljšanju politik na tem področju so privedli do pomembnih rezultatov v Srcu Slovenije in na nacionalni ravni.
Anita Molka iz Razvojnega centra Srca Slovenije in vodja projekta TRINNO, je skoraj 100 udeležencem konference predstavila rezultate izvajanja akcijskega načrta. V okviru prve akcije »Izboljšane
spodbude malih vrednosti preko vavčerjev za MSP« smo Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo omogočili spoznavanje dobre prakse na Irskem »Trading on-line voucher«. Ministrstvo
je preneslo pomembne segmente iz irskega sistema v novo vavčersko shemo v Sloveniji. Gre za
spodbude malih vrednosti, ki omogočajo mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da pridobijo
ustrezna znanja in se med drugim razvijajo tudi na področju digitalnega trženja in spletne trgo
vine. Vavčerske storitve izboljšujejo kompetence, dodano vrednost, prodajo, razvoj in konkurenčnost na trgu.Del predstavitve nove
vavčerske sheme v Sloveniji je bil tudi
video intervju z Marlen Skarlovnik,
vodjo Sektorja za podjetništvo na
Ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Predstavila je ogled
dobre prakse na Irskem, novo vavčersko shemo v Sloveniji ter rezultate
zadnjih dveh let, ki presegajo pričakovanja. Do konec julija 2020 je bilo
namreč prejetih kar 6.259 vlog in
odobrenih 3.510 vavčerjev v višini 15
mio EUR. Ministrstvo je že izplačalo
2006 vavčerjev v vrednosti 7,7 mio
EUR. Odzivi podjetij so zelo pozitivni,
saj je postopek prijave zelo preprost, obdobje za prejem sredstev pa veliko krajše kot v prejšnji
vavčerski shemi.
Pogovoru sta se pridružila tudi Louise Ward iz »Local Enterprise office« Roscommon (nosilec dobre
prakse) in James Donlon iz Westbic, Galway, ki sta omogočila uspešen prenos vavčerske sheme v
Slovenijo in Ministrstvu predala vse potrebne informacije.
Drugi del akcijskega načrta predstavljajo »Subvencionirana usposabljanja za rokodelce za
spodbujanje digitalnih inovacij in razvoja novih inovativnih izdelkov/storitev«. V okviru TRINNO projekta si je Razvojni center Srca Slovenije v Firencah (Italija) ogledal dve inovativni praksi
za rokodelce. TRINNO partnerstvo je tudi predlagalo boljše povezave rokodelstva in turizma za
ustvarjanje novih turističnih produktov. To je bil navdih za pripravo LAS projekta sodelovanja »Od
tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov«, kjer se bo skupaj izvedlo 12 izobraževanj/treningov za rokodelce na temo promocije, prodaje, razvoja produkta,
designa in uporabe digitalnih orodij. Mija Bokal, vodja LAS projekta, je preko video intervjuja
na konferenci predstavila navdih iz TRINNO projekta, aktivnosti, rezultate (izvedena izobraževanja)
ter vpliv Covid-19 na samo izvajanje aktivnosti.
Uspeh in rezultati Razvojnega centra Srca Slovenije, ki so bili doseženi v okviru projekta TRINNO,
so prepoznani tudi na ravni programa Interreg Europe. Njihov
predstavnik Laurentiu David
je poudaril, da primer Slovenije
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
vsebuje bistvene sestavine, ki
omogočajo izboljšanje politik. V
GSM: 031 639 178
sam proces izmenjave izkušenj
so bili namreč aktivno vključeni
politični odločevalci, pripravljen
pa je bil tudi kakovosten akcijski
načrt, ki je bil potrjen kot primer
dobre prakse. Dosežki projekta
TRINNO v Sloveniji so tudi ena
izmed 30 najuspešnejših zgodb
predstavljenih v publikaciji Interreg Europe »When Europe
cooperates, regions benefit«.

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

OPTIMISTIČNO V NOVO LETO

Prišlo je novo leto, leto 2021, z njim
pa mešani občutki zaradi vsega, kar
smo doživeli v preteklem letu. Leto
2020 se bo defenitivno zapisalo
v zgodovino kot obdobje polno izzivov, predvsem zdravstvenih, socialnih, ekonomskih in
na koncu še naravnih. Posledice epidemije so
se tekom preteklega leta kazale na različnih
področjih naših življenj, način delovanja smo
morali ustrezno prilagoditi tudi v našem lokalnem študentskem klubu. Upamo, da smo
navkljub spremenjenim razmeram tekom leta
zagotavljali informativne, zabavne, kulturne
in športne vsebine, ki ste jih člani pričakovali.
V novo koledarsko leto vstopamo polni energije, optimizma in seveda povezani na svetovni
splet, kjer boste še naprej lahko spremljali vse
naše dogodke.
Konec leta smo pričeli s prvim delom projekta
Zgodbarjenje, na katerem nam je aktivistka
Emilija predstavila svojo izkušnjo bivanja v
Parizu v času prvega vala epidemije. Na Zoom
predavanju nam je predstavila, na kakšen
način se je z virusom spopadla Francija in kako
je potekala njena študijska izmenjava. Opisala
je tudi splošno dogajanje v večmilijonskem
mestu in kakšne posledice je za življenje v
Parizu pomenila ustavitev javnega prevoza, ki
je za večino prebivalcev glavni način prevoza. S
projektom zgodbarjenje bomo nadaljevali tudi
v prihajajočih mesecih.
V prazničnem času je bil projekt Petkova liga
deležen krajšega premora, z novim letom pa
smo se ponovno vrnili. Online druženje ob
igranju družabnih iger preko spleta je tako
ponovno na sporedu vsak petek na našem
Discord serverju. Če se nam želiš pridružiti,

poskeniraj priloženo QR kodo.
Trenutno se zabavamo z igranjem iger kot so Among us,
Minecraft, Scribble in Catan.
Novi predlogi so seveda vedno
dobrodošli.
Še vedno poteka projekt Učna pomoč za
OŠ/SŠ, ki nudi brezplačno učno pomoč za
osnovnošolce in dijake iz lokalnega okolja.
Naši inštruktorji so na voljo za dodatno pomoč
pri usvajanju znanja v tem obdobju. Kontaktiralo nas je že precej otrok in mladostnikov,
ki so bodisi potrebovali dodatno razlago bodisi zgolj potrditev, pozitivno besedo in s tem
samozavest, ki je potrebna za uspešno opravljanje šolskih obveznosti. Če tudi ti ali vaš otrok
potrebuje pomoč nam pišite na klub.klise@
gmail.com
V tem mesecu poteka tudi dobrodelni projekt Štrikalnica na daljavo, v sodelovanju z
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Litija in
Šmartno ter Domom Tisje. Za več informacij
o poteku projekta spremljajte Klišejevo facebook stran. Štrikanje je odlična dejavnost za
preživljanje dolgih zimskih večerov in dober
način sprostitve, predvsem pa odklopa od vseh
digitalnih naprav, ki jih uporabljamo.
Za prihajajoči mesec imamo na sporedu drugi
del projekta Zgodbarjenje in tudi še kakšno
delavnico. Ne pozabite na naše stalne ugodnosti, kot so ugodno fotokopiranje in vezava,
učna pomoč in inštrukcije ter ostali popusti.
Zaradi negotovih razmer in ukrepov so klubski
prostori še vedno zaprti, tako da bomo do nadaljnega vse dejavnosti izvajali preko spleta.
Za spremembe pa nas redno spremljajte na
socialnih omrežjih ali na klišejevi spletni strani.

STOPILI SMO
V DRUGO DESETLETJE DELOVANJA

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno je z zaključkom
koledarskega leta 2019 zaključilo tudi svoje desetletno delovanje in že živi enajsto študijsko leto 2019/2020.
Poslanstvo univerze je neformalno izobraževanje ljudi v tretjem življenjskem obdobju, ki želijo, svoj čas in interese razvijati v osebno rast; to
so individualni cilji posameznikov.
Poslanstvo se je z leti vse bolj razvijalo v uresničevanje družbenih ciljev
izobraževanja. Člani našega društva v lokalni skupnosti, širše družbi,
sodelujemo, utrjujemo družbeni položaj, se medgeneracjsko povezujemo, organiziramo prostovoljno delovanje v javnih ustanovah...
Ponosni smo na družbeno angažiranost, našo
prepoznavnost. Prav tako je leto zaznamovalo
aktivno, partnersko sodelovanje v projektu Dediščina nas povezuje, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Deset uspešnih let smo bogato obeležili in proslavili – od maja do decembra: konec maja smo ob zaključku prvega študijskega desetletja pripravili
razstavo slik v keramiki po motivih naivca, litijskega likovnega pedagoga,
Poldeta Miheliča, in z druženjem ter snovanjem vsebin za novo študijsko
leto.
Poletje je bilo v znamenju snovanja unikatnega koledarja z avtorskimi slikami keramičnih izdelkov, ki smo ga že lahko pokazali
na stojnici medgeneracijskega festivala Od mladosti do modrosti stopamo
skupaj.
Prispevek našega društva, ki so ga realizirale članice v Študijskem krožku
Keramika, je bilo tudi 250 malih keramičnih netopirjev, malih podkovnjakov, ki prebivajo v Rudniku Sitarjevec in so jih dobili pohodniki, ki so se
letos z baklami podali do rudnika.
Svečan zaključek dejavnosti je bilo decembrsko druženje članov, simpatizerjev našega društva in sodelujočih v projektu Dediščina nas povezuje,
kjer smo prisluhnili profesorici Dušici Kunaver, ki se je dotaknila teme Zeliščarstvo kot dediščina.
In pred nami so novi izzivi.
Napovedujemo za februar: pletenje »grelčkov«, rokavic. V prvi tretjini marca bomo na dveh delavnicah (ponedeljek in sreda) izdelali filcane copate. Veseli bomo vašega sodelovanja.
Milena DIMEC, zastopnica Društva U3

TEMNA STRAN DANAŠNJEGA ČASA V KATEREM ŽIVIMO

Statistika prometne varnosti na slovenskih cestah nekoč in danes. Spoštovani občani v Sloveniji je danes
registriranih 1.607.854 cestnih motornih vozil. Od tega 1.165.371 osebnih vozil,
2884 avtobusov, 89.780 tovornjakov, 70.329
motornih koles in 65.451 koles z motorjem in
drugo.
Kot vidite je število raznovrstnih udeležencev v
prometu zelo veliko. Seveda pri takšnem prometu prihaja tudi do prometnih nesreč.
Iz podatkov, ki jih spremljajo pristojne službe
se je od 1. januarja do 15 novembra od leta
2007 do leta 2020 pripetilo na naših cestah
1440 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Največ teh je bilo v letu 2007 in sicer 261, nato pa
je število vsako leto upadalo in se v letu 2020
ustavilo pri 80 prometnih nesrečah s smrtnim
izidom. Če gledamo na število domačih udeležencev v prometu in tujih, ki vozijo v tranzitu je
ta številka relativno majhna, toda vseeno prevelika. Vizija nič prometnih nesreč s smrtnim
izidom, pa je tako rekoč utopija. Če pa pogledamo drugo stran današnjega časa, ki ga živimo, pa so samomori na slovenskem prostoru.

Od leta 2009 do vključno 2019 je številka teh
zaskrbljujoča. V tem času je napravilo samomor 4534 oseb, od tega 3619 moških in 915
žensk. V mnogih primerih vzroka tega dejanja
ni mogoče ugotoviti. Človek pa lahko predvideva, da se samo mori dogajajo tudi v prometu
na cestah. (iz neznanega vzroka zapeljal na
levo stran cestišča na nasprotni pas, zapeljal
na nasprotni pas avtoceste, itd.). Pri vseh teh
primerih so prvi na kraju dejanja policisti, ki
zavarujejo kraj, šele kasneje pridejo na kraj
zdravnik in drugi preiskovalci.
S tem sem hotel izpostaviti s čim se vse srečujejo policisti pri opravljanju svojih nalog. Ne
samo z ogledi prometnih nesreč, pač pa tudi
nesreč na železniški progi (povoženje) delovnih
nesrečah, samomorih. Vsi ti dogodki pustijo, ki
so vsi tragični, posebno pri povoženjih na železniški progi, hude psihične posledice, ki se
nabirajo vse do upokojitve in ostanejo trajno
v spominu. Danes pa je situacija še bolj stresna in nepredvidljiva (brezposelnost, revščina,
negotovost, bolezen in drugo) ki bo prav tako
prispevalo k večjemu številu teh dejanj.
(Vir, Policija, NIJZ)
Ciril GOLOUH
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SVET ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA

LUČ NA KONCU
TUNELA

Pa je prišlo – leto 2021. SREČNO
IN ZDRAVO VSEM.
Res je. Letos voščiti zdravje ni bilo več tako
klišejsko, kot pretekla leta, ko smo iskali bolj
»moderna« voščila, da ne bi bili tako »staromo
dni«. Letos pa so voščila: »Zdravja vam želim«
ali »bodite zdravi« ali »ostanite zdravi«, segla
najglobje v srce. Po lanskoletnem doživljanju
koronavirusnega časa nam je postalo jasno, da
naše zdravje ni tako samoumevno. Pa če smo v
zrelih letih ali tistih srednjih – najaktivnejših ali
smo v letih otroštva, celo dojenčki so se borili
s tem malim nevidnim sovražnikom. Pa vendar
se zdi, da je posijala mala lučka na koncu tune
la. Ravno nekaj dni predno smo si voščili. Ne
kaj dni pred koncem decembra je namreč tudi
v Slovenijo prispela prva pošiljka cepiva in nato
še ena in tako bodo prihajale teden za tednom,
dokler bo interes za cepljenje.

Smo res v slabem letu dni prišli do cepiva, ki
nam bo pomagalo vzpostaviti znova normal
no življenje?!? Življenje, ko bodo otroci znova
v vrtcih in šolah, ko bodo službe znova kraj
druženja. Življenje, ko bomo tudi starejši sme
li in upali sesti za isto mizo, si privoščili kavo
in dolg klepet s prijatelji. Ko bomo brez stra
hu stopili v trgovino ali na kakšno tako željeno
prireditev. Ko bodo znova v polnosti zaživeli
projekti kot so projekti Sveta za medgenera
cijsko povezovanje Občine Litija, pa projekt
»Starejši za starejša« in podobni. Življenje, ko
ne bodo nad nami več visela stalna opozorila:
»Umivanje rok, nošenje maske, razdalja dveh
metrov.«
Ker zaupamo strokovnjakom, verjamemo v to.
In ker verjamemo v to, bomo (če še nismo)
poklicali osebnega zdravnika in se naročili na
cepljenje. In čakali, da nas pokličejo.
Ja znova bomo čakali, ker je zaradi lažjega dela
v zdravstvu vzpostavljen red cepljenja – sta
rejši v domovih, zdravstveni delavci, delavci v
DSO-jih, starejši nad 80 let…… in tako naprej,
vse dokler bo interes za cepljenje. Med tem
čakanjem pa se bomo poslužili vseh mogočih
stvari, ki sem jih že opisala v prejšnjem sestav
ku, da se le ubranimo osamljenosti.
Ste že vse poizkusili, pa vas še vedno stiska
v prsih in vam pridejo solze na oči, ker ta čas
samote, osamljenosti, izolacije traja že tako
dolgo? Kaj pa vaši albumi, so že vsi urejeni?
So vse slike na svojem mestu? Če jih najdete
po različnih škatlah, se usedite za mizo in jih
kronološko uredite. Veste koliko lepih trenut
kov boste priklicali v spomin. Še več, pomislite,
koliko lepih trenutkov vas še čaka ob gledanju
teh urejenih albumov, ko se boste znova smeli
usesti skupaj s svojimi najdražjimi. Koliko no
vih, oživljenih zgodb iz vašega življenja bo vre
lo iz vas. Kakšno veselje bo v vas, ki jih boste
podajali, in v onih, ki vas bodo odprtih ust in
velikih oči poslušali. Med tem čakanjem pazi
mo le na to, da ostanemo v kondiciji, takšni in
drugačni. Pa navsezadnje ni tako pomembno,
kaj bomo počeli; risali, pletli, reševali križanke,
brali knjige, pisali pisma, se pogovarjali po te
lefonu, odšli na sprehod v prelepo zimsko idi
lo, ali se zapeljali z avtom nekaj kilometrov po
domači občini. Da le ostanemo »pri sebi«, bi
rekli po domače. Več stvari bomo počeli, prej
bo minil čas, ko nas bo nekega dne presenetil
telefon: »Jutri ob tej in tej uri se oglasite pri nas,
da vas cepimo«. In tako bo prišel prvi odmerek
in po določenem času še drugi. Prihajali bomo
drug za drugim in, upajmo, kmalu dosegli ti
stih 60% in več precepljenosti, ki bo menda
že varovala vse – prav vse, od najstarejšega
do najmlajšega in bomo tako znova stopili v
normalnost. Prav gotovo v nekoliko drugačno
normalnost, kot je bila pred letom 2020, a ven
dar v normalnost. Znova bomo stopili bolj drug
do drugega, znova si bomo podali roke. Sneli
bomo maske in znova si bomo pogledali iz oči
v nasmejan obraz. Strah pred tistim malim ne

vidnim sovražnikom bomo zamenjali z iskrenim
pogovorom in naša samota, osamljenost, izola
cija bodo odšle v pozabo.
Upamo, da bo tista luč na koncu tunela zasveti
la v vsej polnosti in bo svet rešen te male, nevi
dne »pošasti«. Naj se to zgodi že v tem, komaj
začetem letu 2021.
Helena Perko,
Članica Sveta za medgeneracijsko povezova
nje občine Litija

Kako naprej v letu 2021…

Z novim leto smo vstopili v nov krog ciljev,
načrtov, upanja in zaupanja, da nam bo leto
milostno in da bomo lahko uresničili vse ti
sto, kar smo načrtovali v letu 2020. In skoraj
obstali spomladi in jeseni. Vmes pa je bilo še
poletje, ko smo odšli na takšne ali drugačne
počitnice, in se izogibali stikov pred strahom
okužbe.
Kljub temu smo v Medgeneracijskem svetu
uspeli realizirati del ciljev, ki smo si jih zasta
vili. Žal je bil Festival medgeneracijskega po
vezovanja, ki povezuje in predstavlja številne
izvajalce iz celotne občine, odpovedan. Pred
vsem v lokalnem okolju pa so kljub ukrepom
zajezitve epidemije potekale različne izobra
ževalne delavnice, priznanih izvajalcev. Nalo
ga koordinatorjev Sveta za medgeneracijsko
povezovanje je bila, da motivirajo krajane za
udeležbo na njih. Udeležencev je bilo res manj,
so bili pa ti toliko bolj aktivni. V naši krajevni
skupnosti Sava sta v letu 2020 potekali dve
delavnici, obe sta po svoji vsebini podajali
napotke kako skrbeti za svoje zdravje in kako
postopati , ko zbolimo: priznana zeliščarka,
gospa Jožica Bajc Pivec je izvedla zeliščno
delavnico in gospod Denis Kordež, delavnico
o vzrokih in posledicah srčno-žilnih obolenj z
demonstracijo temeljnih postopkov oživljanja
in uporabo defibrilatorja. Tudi v okviru društev
so potekale aktivnosti za ohranjanje zdravja in
tiste, ki krajane združujejo tako na področju
prostovoljstva kot drugih dejavnosti člani PGD,
KORK, športniki, Šola zdravja,..). Podobne ak
tivnosti so potekale tudi v drugih krajevnih
skupnostih.
Vsak čas prinese svoje posebnosti, tudi ta.
V primerjavi s preteklostjo imamo elektron
ske medije, preko njih se izobražuje cela
generacija učencev, dijakov, študentov. Na
spletu potekajo tudi različne druge aktivno
sti naprimer: telovadba, učenje tujih jezikov,
ustvarjalne delavnice, različni sestanki, … pa
tudi meditacije za umirjanje našega uma in
iskanje boljšega v sebi. Tudi v Svetu za med
generacijsko povezovanje načrtujemo, da
bomo izvedli različna predavanja preko sple
ta za zainteresirano javnost. Seveda pa srčno
upamo, da se bo epidemija kmalu končala in
bomo, s kančkom pazljivosti in odgovornosti
do sebe in drugih, spet zaživeli v povezavanju v
»živo«. 
Vida Lukač

Smelo v leto 2021!

V preteklem letu je Svet za medgeneracijsko
povezovanje v Občini Litija načrtoval številne
aktivnosti, vse z namenom, da bi čimbolj spod
budili povezovanje med generacijami in s tem
ustvarjali večje medsebojno spoštovanje, zau
panje in pripravljenost za nudenje medsebojne
pomoči.
Pojav korona virusa in razglašena epidemija ter
čut odgovornosti za dosledno spoštovanje vseh
ukrepov za preprečevanje širjenja tega virusa
je bil razlog, da nam večino nalog ni uspelo iz
vesti. Ob tem pa smo kljub temu zadovoljni, da
smo izpostavili odgovornost posameznika do
lastnega zdravja in zdravja drugih.
V organih Sveta smo že sprejeli dokumente za
delo v letu 2021. Izpostavili smo izvedbo nalog
iz leta 2020, predvsem pa opredelili aktivno
sti za preprečevanje osamljenosti, povezova
nje med generacijami ter vključevanje le-teh v
različne dejavnosti in skrb ter odgovornost do
najbolj ranljivih skupin.
Pri izvajanju nalog se bomo povezovali z zavodi,
organizacijami in društvi.
Uredili si bomo Facebook stran, na kateri bomo
javnost seznanjali o dejavnosti Sveta. S pomo
čjo videokonferenc pa si bomo prizadevali za
izvajanje sej organov Sveta, izmenjavo mnenj
in izpeljavo določenih nalog kot so ustvarjalne
delavnice in drugo. Upamo in si želimo, da bi se
epidemiološke razmere čimprej uredile in da bi
uspešno »premagali« korona virus ter se vrnili
v normalne življenjske razmere.
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite
pri uresničevanju naših nalog.
Svet za medgeneracijsko povezovanje
Karlo Lemut
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Solidarno in odgovorno za skupno dobro

Leto 2020 je za nami. Z novim
koronavirusom je zaznamoval tudi življenje
v Domu Tisje. Veliko truda smo vložili v pre
prečevanje okužb in sproti uvajali navodila
strokovnih nacionalnih služb. Prilagoditve in
omejitve, ki smo jih morali sprejeti, pa so spre
minjale življenje in delo vseh, tako stanovalcev,
zaposlenih kot tudi svojcev in drugih, ki so k
nam prihajali kot prijatelji, prostovoljci, dijaki,
študenti...
Testiranje zaposlenih, izločitev iz delovnih pro
cesov, izolacije in karantene so bile stalnica
delovnih procesov v domu. Število odstotnih
zaposlenih se je povečevalo s slabšanjem epi
demiološke slike v okolju. Nadzorovani obiski
in posebna obravnava stanovalcev s sumom
na COVID-19 in nameščanje posameznih obo
lelih v rdečo cono so bili uspešni ukrepi, da se
okužba ni razširila ne v matičnem domu in ne
v enoti Litija.
Na žalost pa smo z obsežnim testiranjem za
poslenih in stanovalcev v matičnem domu lani
konec novembra odkrili večje število okužb. Po
nacionalnih priporočilih smo naredili premesti
tve stanovalcev s pozitivnim rezultatom na CO
VID-19 v rdečo cono. V prvi fazi so nam pri tem
pomagali tudi člani PGD Litija in PGD Šmartno
pri Litiji.

Žal se okužbe niso ustavile in ob vsakokratnih
testiranjih smo prejeli pozitivne rezultate na
COVID-19 pri zaposlenih kot pri stanovalcih.
Tako smo se soočili z vsemi problemi, ki jih
vključuje tovrstno množično obolevanje: veliko
število obolelih, pomanjkanje kadra, težave pri
dobavi materiala, delo v težkih delovnih pogo
jih, iskanje strokovnega kadra, prostovoljcev…
Zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi so se
pridružili trije študenti zdravstvene nege in
medicine. Pomagali so zdravniki ZD Litija in
tri zdravstvene tehnice, ki so bile pri nas cel
mesec december. Na pomoč so prihajale ekipe
nujne medicinske pomoči in ekipe za testiranje.
Delo v takšnih razmerah je od vseh vključenih
zahtevalo dodatno znanje in energijo. Občudo
vanja vredna je tudi zdržljivost zaposlenih, ki so

v nepremočljivih kombinezonih, maskah, očalih
in rokavicah skrbeli za obolele.
Zaskrbljenost tako pri stanovalcih kot pri zapo
slenih se je povečevala, ko smo bili soočeni s
težkim in zelo težkim potekom bolezni, ko smo
morali stanovalce poslati v bolnišnico in ko ne
kateri stanovalci niso preživeli bitke z boleznijo.
Z novim letom smo zmanjšali število okužb
na SARS-CoV-2. Trenutno je pet stanovalcev
nameščenih v rdeči coni. Pričakujemo, da jih
bomo v roku 14 dni premestili v belo cono. Za
vedamo se, da na nas še vedno preži nevarnost
okužbe in da je življenje stanovalcev in delo
zaposlenih v domu temu prilagojeno. Obiski
zato zaenkrat potekajo v omejenem številu, na
način, da se v matičnem domu prijavite po te
lefonu v recepciji. Prav tako se je potrebno za
obisk v enoti Litija dogovoriti s socialno delav
ko Leonido Razpotnik.
Zaposleni se trudimo, da bi utrip življenja v ma
tičnem domu prešel v ustaljene tirnice in da se
v enoti Litija izognemo večjemu številu okužb.
Dnevno potekajo individualne obravnave in de
javnosti v manjših skupinah. Dneve si krajša
mo s pogovori, branjem, gledanjem televizije,
kuhanjem in peko priboljškov. V enoti Litija
smo pričeli s kuhanjem kosila na enoti Zarja /
Rožmarin, kar so stanovalci zelo lepo sprejeli.
Ocenjujemo, da bomo lahko to nadaljevali tudi
v prihodnje.
Veliko upanje nam daje novo cepivo. Prva
dostava cepiva v Slovenjo je stanovalcem in
zaposlenim omogočila cepljenje s prvim od
merkom. Ekipa ZD Litija ga je izvedla v nedeljo,
27.12.2020. Cepili smo 82 stanovalcev in 30
zaposlenih. Cepljenje je potekalo brez zaple
tov. Dodatno so izrazili željo po cepljenju še tri
je stanovalci in 19 zaposlenih, ki so bili cepljeni
6. in 7. januarja letos.
Zelo veseli smo odziva svojcev, prostovoljcev
in donatorjev v zadnjem mesecu. Prejeli smo
veliko število čestitk in voščil ter daril, ki so jih
pripravili osnovnošolci, dijaki, študenti, svojci
in mnogi anonimni posamezniki. Mnogim sta
novalcem so na ta način polepšali dan.
Vsem, ki ste nam zaposlenim poslali voščila in
sporočila in druge pozornosti se vam zahvalju
jemo. Še zlasti nam je bilo dragoceno, da ste
nam izrazili razumevanje, vzpodbudo in podpo
ro, kar nam daje novih moči.
V zadnjem mesecu je prišla do izraza izredna
podpora in solidarnost zaposlenih v Domu Tis
je in ZD Litija. Nekatere prošnje po pomoči pa
žal niso naletele na pozitiven odziv. Vse to je
odraz družbene odgovornosti posameznikov in
pristojnih služb. Zato lahko pričakujemo konec
epidemije takrat, ko bomo vsi solidarno in od
govorno delovali za skupno dobro. Želimo si,
da bi se tega vsi čimprej zavedali in uzrli čim
prejšnji konec epidemije.
Irena Špela Cvetežar,
direktorica

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

LEPOSLOVJE IN SITULA

Pravijo mu tudi literarna umet
nost ali besedna umetnost (pesmi, drame,
pravljice, romani, epi, …)
Vsa našteta literarna dela so prva v svoji
zvrsti, ki vključujejo situlo z Vač ali želez
no dobo. Do sedaj meni znana leposlovna
dela so:
1982 – Vaška himna – (Anka Kolenc - tekst
in Zvonimir Kolenc - glasba) http://www.
vace.si/HIMNA.htm
1985 – zgodovinska enodejanka – »Zaradi
jeze bogov« (Anka Kolenc)
2012 – 2019 – arheološki pohodi (glej fotografijo) s spremljajočimi gledališkimi prizori v naravi,
ki se med pohodom združijo v celovito zgodbo iz cikla: »Po poti velikega kneza z Vač«. (avtor –
dr. Vojteh Cestnik)
2019 – roman: »Obračun ob polni luni« (avtor mag. Ivan Sivec)
in
NAJNOVEJŠE – pravkar izšlo: Nekoč pri nas (Domišlijske zgod
be z železnodobnega gradišča Vače - sl.)
December 2020 – zbirka šestih dramskih tekstov (s preprostim, a
vrhunsko strokovnim, privlačnim in zelo poučnim uvodom), kakrš
ni so uvajali tudi arheološke pohode – »Po poti velikega kneza z
Vač« (tekst in risbe – avtor dr. Vojteh Cestnik, predgovor dr. Vojka
Cestnik, fotografije Jakob Rus et al…. ); tisk - video studio Signal,
Murska Sobota; založnik je Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a.
Več na spletu: http://www.vace.si/vojteh1.htm
Od leta 2020 – naprej še nimam podatkov, predvidevam pa, da bo tudi Radio prvi (vsaj spodobilo
bi se, saj je vedno prvi) prvi objavil radijsko igro, RTV SLO prvo nadaljevanko in slovenska filmska
produkcija prvi spektakel na to temo.
TO SI NAJPOMEMBNEJŠA ARHEOLOŠKA NAJDBA NA SLOVENSKEM, S KATERO SE SLOVENCI
PREDSTAVLJAMO PO CELEM SVETU - TUDI ZASLUŽI. Bom poslal bližnjico do tega članka na
Slovenski filmski center in na RTV. Mogoče se bodo predlogi prijeli. 17. januarja praznuje situla
rojstni dan (izkopana je bila iz groba) in naslednje leto bo od uradnega datuma, ko jo je Janez Grilc
prvi videl, minilo 140 let.
Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem za poslanstvo, ki ga opravljajo!
Če ne veste, kam bi šli na nedeljski izlet, da ne boste prestopili občinske meje, pa pridite na
Vače z osebno izkaznico in potnim listom, da boste ugotovili, katere figure so natisnjene v naših
osebnih dokumentih in jih imamo tudi na Situli. 
Rad nas imam! Zvonček Norček
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V izložbi TIC Litija razstava mineralov
iz Rudnika Sitarjevec Litija

Turistično informacijski center (TIC) Litija je bil v preteklem letu v času razgla
sitve epidemije korona virusa zaprt za obiskovalce. Prav tako je zaprt tudi v
januarju. Posledica prisotnosti virusa je seveda upad obiskovalcev, predvsem
turistov.
Stik z vami ohranjamo z menjajočimi razstavami v izložbi TIC-a s katerimi vas
spodbudimo, da se zaustavite in si jih ogledate. V decembru je bil TIC Litija
vključen v Pravljično pot, ki je bila lepo sprejeta in obiskana. Tokrat vas vabimo, da si ogledate najbolj pogoste vrste
mineralov iz Rudnika Sitarjevec Litija. Ker tudi
v rudniku trenutno ne
sprejemamo obiskovalcev, bomo z razstavljenimi minerali del njega pripeljali v mesto. Minerali
bodo krasili izložbo vse do
pustnega časa, ko bo Val
vazorjev trg okrašen v zna
menju Litijskega karnevala.
Tako kot vsi, si tudi v TIC-u
želimo pregnati virus in po
novno odpreti svoja vrta.
Našo trgovinico želimo
še bolj založiti z lokalnimi
izdelki, ki so primerni za
razna priložnostna darila
in spominke. Pri nas vsak
izdelek nosi svojo zgodbo, Razstava mineralov iz Rudnika Sitarjevec Litija v TIC Litija.
zgodbo rokodelca, umetnika, zeliščarja, medičarja in podobno. Pohvalimo se lahko, da imajo
izdelki v ponudni TIC Litija svojo dušo.
Če ste tudi vi spretni in mojstri raznih umetnosti vas vabimo, da nas kontaktirajte in predstavite svoje delo. Bodočim obiskovalcem, izletnikom, turistom želimo ponuditi še širši
nabor lokalnih spominkov. Morda je ravno sedaj pravi čas za razmislek in razvoj novih
lokalnih izdelkov z uporabno vrednostjo. Pobrskajte po zgodovini in dediščini Litije in njene
okolice. Veseli bom vsakega novega izdelka. Hkrati, pa vas vabimo, da z vami postavimo novo
razstavo, ki vsaj malo spominja na dodatno turistično ponudbo lokalnega okolja.
TIC Litija: info@visitlitija.si, 051 312 739, 070 700 484.

Nočni pohod v Gradišče

Tradicionalno se vsak prvi januarski petek zvečer, ki je najbližje
polni luni, skupaj odpravimo k cerkvi sv. Magdalene v Gradišče
pri Litiji. V preteklih letih je bil ta petek kmalu, v začetku meseca.
Letos pa bo prva polna luna
konec meseca, 28.1.2021. Žal
je situacija takšna, da organi
ziranega Nočnega pohoda v
Gradišče letos se bo.
Kljub temu, se na pohod k cer
kvi v Gradišče lahko odpravite
sami oz. v družbi svoje druži
ne. Poti iz vseh smeri pote
kajo po gozdnih poteh in goz
dnih jasah. Pot iz izhodišča v
Tenetišah vam bom vzela do
bro uro hoda, iz Gradiških Laz
in Zgornje Jablanica pa slabo
uro. Poti iz vseh izhodišč so
dobro označene in primerne
za vse rekreativne pohodnike.
Veseli bomo fotografij, ki jih boste posneli ob poti, pošljite nam jih, ali pa objavite z oznako @
jablaniskadolina oz. @jablanicavalley

Lilin vrtiljak

V tem upočasnjenem tempu življenja smo vstopili v novo leto. Slovo od
starega smo v Lili pospremili s svojimi likovnimi deli, kjer so na platnih in
steklu zaživeli junaki slovenskih pravljic in krasili izložbe v starem mestnem
jedru. Upodobili smo jih Aleksan
der Lavrenčič, Billy Mehle, Marija
Zupan, Jelka Jantol, Joža Ocepek,
Sabina Slana Cvikl, Marjeta Mlakar
Agrež, Danijela Kunc, Aleksandra
Krnc in Jana Pajk.
Klub okrnjenemu življenjskemu
ritmu ostajamo pozitivni. Načrtov,
ki jih želimo uresničiti je brez konca,
kot tudi domišljija nima meja. Pri
pravljamo se na sodelovanja v razpi
sih na področju kulture za leto 2021,
načrtujemo aktivnosti za projekte v
okviru ZLSD, še zlasti pomembna je
Zlata paleta.
Vse Liline sekcije so aktivne. Člani
Lila piše sodelujejo na več nateča
jih, objavljenih na FB-jevih straneh.
V mesecu februarju na gradu Bogenšperk načrtujemo razstavo na temo Furmani; do takrat pa vas
vabimo, da si ogledate spletno razstavo na naši FB strani.
Vse dobro vam želimo!
Za Lilo piše Aleksandra Krnc

ZAKLJUČEK
OCENJEVANJA
ZA LEPŠI IZKLED
KRAJA 2020

Tudi v letu 2020 je v okviru vseslovenske akcije
Naša dežela, lepa, ocvetličena in prija
zna v okviru Turističnega društva Litija potekalo
ocenjevanje ocvetličenja stanovanjskih hiš, ure
jenost okolice, kmetij in gostinskih lokalov. Ko
misija se je na podlagi ogledov in fotografskega
gradiva odločila, da za leto 2020 prejmejo pri
znanje, in sicer;
Za ocvetličenje in urejenost okolice:
MOLKA Marija, ANDREJČIČ Drago iz Litije,
MERARIČ Tjaša iz Vač
Za ocvetličenje stanovanjske hiše:
RIBIČ Marinka, KASTELIC Anita iz Gabrovke,
HROVAT Marina iz Litije
Za urejenost in ocvetličenje kmetij dobijo prizna
nje naslednje kmetije:
1. Kmetija MANDELJ Martina, Tihaboj
2. Kmetija KASTELIC, Tepe
3. Kmetije PATERNOSTER, Tenetiše
4. Kmetija BERDAJS, Sp Log
Za urejenost in ocvetličenje gostinskih lokalov
prejmejo priznanje:
1. BISTRO »LIPA« Breg pri Litiji
2. GOSTILNA »BERDAJS« Sava pri Litiji in
3. PICERIJA PRI ROBERTU, Vače
Priznanja bodo podeljena na skupnem srečanju
v kolikor bodo to razmere dovoljevale, v naspro
tnem primeru bodo dostavljene po pošti.
Čestitke vsem prijemnikom priznanj z željo, da
še naprej poskrbijo za urejenost in ocvetličenost
svojih stanovanjskih hiš, kmetij in gostinskih lo
kalov.
Ciril Golouh

ČRNA PIKA NA ZEMLJEVIDU EVROPE

Redko sežem po pisalu kadar v nekaj, karkoli, nisem prepričana.
Redko sežem po pisalu kadar me kaj tako pretrese, kot me je po
gled (na TV) na črno piko sredi velikega rdečega polja.
Prav je, da razložim:
Veliko rdeče polje je Evropa, majhna črna pika pa Slovenija. To je
bil pogled na stanje bolezni COVID, okrog Miklavža. Na bolezen, ki se
nikakor ne umirja in je ne moremo umiriti.
O tem razmišljam! O tej naši lepi, svetli, enkratni Sloveniji, ki je nenadoma postala »črna«. Vsa
ČRNA.
Zakaj? Kako je sploh mogoče kaj takega?
Pa sem se spomnila na pripovedovanje
upokojenega učitelja. Na zgodbo, ki se je
zgodila tudi meni in verjamem, še mnogim
drugim upokojenim učiteljem. Srečanjem s
svojimi nekdanjimi dijaki, ki so pripovedo
vali kaj vse so postali.
»Jaz sem univerzitetni profesor. Napisal
sem že nekaj knjig in priznam, da mi gre
dobro,« je rekel Berto.
»Jaz sem zdravnik, kirurg. Živim sam,
zato sem večino časa v bolnici. Največ sem
v operacijski sobi, prostega časa skoraj ni
mam,« je pripovedoval Erik.
»Mene vsi poznate. Vse nove strehe v
mestu so moje,« se je pohvalil tretji in za
njim še mnogi drugi.
Učitelj jih je poslušal in se zresnil.
»Ja, vse kar ste mi povedali je hvale vredno in lepo. Ponosen sem, da ste bili nekoč moji dijaki.
Hvaležen sem vam, da slišim toliko dobrih novic. A kljub vsemu me skrbi za vas. Bi mi zdaj povedali
še to, kaj ste ob vsem tem naredili zase. Za svojo rast, svojo notranjo srečo, za mir v duši. Za svojo
družino in otroke.«
Tedaj so vsi utihnili in sklonili glave. Nihče ni rekel nič, le jaz sem se spomnila na prijateljico, ki mi
je pripovedovala o svoji uspešni hčeri in nad vse bogatim zetom:
»Vse imajo, a hčera je živčna in nervozna. Mislim, da obiskuje psihiatra.«
Mogoče je bila tudi družba, ki je obkrožala učitelja takšna, zato jim je svetoval:
»V javnem življenju ste naredili veliko, zapostavljali pa ste osebno življenje. Usmerili ste se samo
k svojemu uspehu, egu, pozabili pa ste nase. Pozabili ste na ljubezen do drugih, na spoštovanje,
pozornost, sočutje … Uspešno ste uporabili vsak svoj talent, pozabili pa ste na največji in najpo
membnejši talent, na svoje življenje. Niste se znali ustaviti in si vzeti časa zase. Pozabili ste negovati
in razvijati odnos do bližjih, do družine, do vere.«
In tako sem prišla do želja, ki smo si jih pred kratkim želeli drug drugemu. O naših odnosih, o
odprtosti za pogovor, o zaupanju, zvestobi, strpnosti in hvaležnosti. O vrednotah, ki smo jih včasih
poznali, imeli, pa so se skozi desetletja kar izgubile neznano kam.
Morda bi prav o tem moral razmisliti vsak, sleherni med nami vsaj zdaj ob novoletnih obljubah.
Morda bi bilo naše nadaljnje življenje mnogo lepše če bi začeli pisati dnevnik hvaležnosti, ki bi nas
počasi vračal k »starim« vrednotam.
Darinka Kobal

MLADI / DRUŠTVA / AKTUALNO

OBČAN - JANUAR 2021 

PUSTI NAM ŽARETI ALI KDO JE UGASNIL LUČ? Avtor: KLIŠE

Domine padajo. V teh časih
ni nihče varen. Razen če po
slučaju padeš v demografsko skupino, ki prinese dovolj glasov. Tako pač je, ko
nisi več državljan. Ko nisi
več človek. Ko postaneš
en bit informacij: za ali proti. Mladi (odpustite
mi, ker govorim kar splošno) nikoli nismo bili
(dovolj) proti. Pravzaprav smo zelo pogosto
kritizirani, da se »zadnja leta zdi, da je ost organizirane študentske kritike povsem zamrla.
[1]« Karkoli to sploh pomeni. Pravzaprav s(m)o
do sedaj ploskali[2] in bili presrečni, saj lahko
z 150 € preživimo več kot pol leta. Novembra
pa je vlada z ZIPRS2122 omejila tudi študentsko dejavnost. » … Skupna višina izplačanih
sredstev v posameznem letu ne sme presegati skupne višine sredstev, ki je bila na podlagi
tega odstavka izplačana v letu 2020[3].« A razumete, kaj to pomeni? To pomeni, da bomo
študentski klubi z dohodki za vekomaj obtičali
v letu 2020. V strašnem, kriznem, najčimprejmine letu. Zapirali (še) ne bomo, upadu prihodkov se bomo pač prilagodili. Projekt, dva, deset
manj. A s takimi odločitvami, kot jih trenutno
sprejema vlada, naše delovanje počasi, a zanesljivo ugaša.
A tega, na kak način se stvari odvijajo, ne bomo
pozabili. Brez pogovorov, brez premislekov.
Nobenih posvetov. Tudi tega, da se vsepovprek
potrjuje zakonodajo, ki nima nič z reševanjem
trenutne zdravstvene in gospodarske krize,
temveč pomeni dolgoročno slabšanje socialnega položaja mladih in celo poskusov rušitve
kakovosti visokega šolstva[4]. Tudi tega ne
bomo pozabili.

Pusti nam žareti je nek poskus, da javnost opomnimo, da nismo samoumevni. Če razumeš,
kaj za lokalno mladino pomeni imeti aktiven
študentski klub, lahko izraziš podporo. To lahko storiš na povezavi: https://skis-zveza.si/
podpora-studentskim-klubom/.
Študentski klubi proračunsko ostajamo to
rej v letu 2020. Čeprav nekateri menijo, da
je za večino prebivalstva prispevek k pre
živetju tega kriznega leta ležanje na kavču
in gledanje televizije[5], pa tega študentje
ne bomo počeli. Klub litijskih in šmarskih
študentov bo delal naprej, izobraževal,
usposabljal, da, tudi zabaval. Vse, kar smo
dobrega za lokalno mladino delali do sedaj.
Samo še bolj srčno.
Avtorica prispevka: Danijela SITAR.
Prispevek izraža stališče avtorja
in ne nujno organizacije.
Vsi podatki so zgolj informativne narave.

[1] Matevž Polajnar, Nina Manfreda: Kam sta izginila
študentski upor in kritičnost? Val202.rtv.si 30. 6.
2020.
[2] Luka Perš: Predsednik Študentske organizacije:
‘Vlada Republike Slovenije edina vlada na svetu,
ki je z enkratno pomočjo pomagala študentom’.
Nova24tv.si. 7. 7. 2020
[3] 85. člen Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) z
dne 18. 11. 2020.
[4] Urša Vrečar, Urša Zupan. Ministrstvo o predlogu
za izenačitev vpisnih pogojev: Zaradi odklonilnega mnenja ne bomo vztrajali. 24ur.com. 11. 11.
2020.
[5] N.š. Janša: Za večino preživljanje epidemije pomeni
ležanje na kavču in gledanje televizije. Zurnal24.si
19. 11. 2020

V noči 3.1.2021, je v Gobniku pri
Gabrovki zagorela hiša gospe Nine
Špeletič, ki je mati petih otrok. Je
samohranilka in trenutno brezposelna. Požar je hišo uničil do te
mere, da ni primerna za bivanje in
je potrebna večje obnove (streha, izolacija, plošča...).
Mati se je z dvema otrokoma (3 in 6 let) začasno preselila v hišo, ki jo je dal na razpolago domačin. Znašla
se je v veliki finančni stiski in potrebuje denarno pomoč
za nujno obnovo hiše.
Nujna sredstva že zbirajo krajani in lokalne organizacije. Vi pa lahko svoj prispevek za pomoč Nini nakažite
na RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LITIJA
Trg na Stavbah 1
1270 Litija
Transakcijski račun pri SKB Litija:
SI56 0311 0100 1003 138
sklic SI00 12021
Najlepša hvala vsem, ki ste že in še boste, kakorkoli
pomagali.
Za RK Gabrovka Marinka L.

SPOŠTOVANI

V času ukrepov proti širjenju
novega virusa, je marsikdo
postavljen v okoliščine s
povečanim tveganjem doživljanja
nasilja v družini. Žrtve nasilja v
času izoliranosti še težje pokličejo na pomoč,
prav tako se s tem zmanjšuje tudi možnost
prepoznavanja njihovih stisk. Tudi na Centru
za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod
se zavedamo, da je žrtvam s tem omejen dostop do podpore in pomoči, zato je potrebno
poudariti, da obravnava nasilja v družini v vseh
strokovnih službah teče nemoteno, enako kot
pred uveljavitvijo ukrepov, in je prednostne
narave.
Krog nasilja, v katerem se znajde žrtev nasilja
v družini, se nikoli ne prekine sam od sebe.
Zato spodbujamo vse, ki doživljajo nasilje, da
si čim prej poiščejo strokovno pomoč in nasilje
prijavijo, ker bo samo tako lahko obravnavano.
Še posebej pa je sedaj pomembna pomoč socialne mreže, torej pomoč sosedov, sorodnikov
ter drugih, ki zaznajo, da je nekdo žrtev nasilja, da le-to prijavijo, predvsem pa, če je žrtev
otrok.
Pokličejo lahko številko policije 113, podajo
anonimno prijavo na številko 080 1200 ali uporabijo splet za e-prijavo nasilja v družini. Prija-
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ve se lahko podajo tudi na posameznih enotah
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija
Vzhod (Domžale, Kamnik, Litija) osebno ali po
telefonu. Ob nujnih situacijah, ki se zgodijo
izven poslovnega časa centra za socialno delo,
pa se prijava poda na policiji, katera aktivira
interventno službo centra, ki pomaga žrtvi
nasilja.
Žrtve nasilja imajo možnost umika v krizne
centre za pomoč žrtvam nasilja, prav tako lahko pokličejo na nevladne organizacije, ki nudijo pomoč.
S 1. januarjem 2021 se je odprla tudi 24urna
svetovalna linija SOS telefona za ženske in
otroke – žrtve nasilja. Svetovanje na brezplačni, anonimni in zaupni telefonski številki 080
11 55 bo tako na voljo 24 ur na dan, vse dni
v tednu.
Nasilje v družini je prepogosto še vedno skrito,
javnost pa zanj izve, ko je včasih za žrtve že prepozno. Bodimo pozorni en na drugega in čas, ki
ga preživljamo skupaj, namenimo spoštovanju,
razumevanju in podpori drug drugemu.

KONTAKTI ZA POMOČ ŽRTVAM
NASILJA
113 – POLICIJA
01 724 63 70 – Center za socialno delo OSV,
enota Domžale
01 830 32 80 – Center za socialno delo OSV, enota Kamnik
01 890 03 80 – Center za socialno delo OSV, enota Litija
031 233 211 – Ženska svetoval
nica – krizni center (24 ur na dan)
080 11 55 – SOS telefon za
žrtve nasilja (24 ur na dan)
01 43 44 822 in 031 770 120
– Društvo za nenasilno komuni
kacijo, Ljubljana, dosegljivi vsak
delovnik med 8.00 in 16.00
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RAZPISUJEMO VELIKI LITERARNI, LIKOVNI
IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ »REKA SAVA«

Izobraževalni center Geoss
razpisuje Veliki literarni, likovni
in fotografski natečaj »Reka Sava«. Zelo bomo
veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja
odločilo čim več sodelujočih, saj v teh časih
potrebujemo nove izzive in navdihe za ustvarjanje in preživljanje časa v neokrnjeni naravi,
ki ji kraljuje reka Sava, ki nas še posebej lepo
objema v Litiji, kar daje mestu poseben pečat
in edinstven čar. Natečaj je namenjen vsem ne
glede na kraj bivanja. Jezik prispevkov je slovenščina, tematika je reka Sava in njeni pritoki.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na slovenski
kulturni praznik, 8. februarja 2021 na naši spletni strani in na družbenem omrežju Facebook.
POGOJI ZA SODELOVANJE:
Na literarnem in fotografskem natečaju lahko
sodelujejo fizične osebe v starosti od 16 do 100
let. Na likovnem natečaju pa otroci in mladostniki do 15. leta starosti. Na nobenem izmed
razpisanih natečajev ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju natečaja,
člani strokovne komisije ter ožji družinski člani
strokovne komisije in zaposlenih v organizaciji.
Osebe, ki so mlajše od 15 let, morajo za sodelovanje v natečaju priložiti kontaktno številko
staršev.
LITERARNI NATEČAJ:
Kandidati lahko pošljejo največ 3 pesmi v čitljivo pretipkanih izvodih (format A4). Tematika
je reka Sava in njeni pritoki. Pesmi morajo biti
označene z imenom in priimkom ali psevdonimom. Pesmi naj kandidati pošljejo na naslov
Izobraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija, s pripisom
»Za literarni natečaj« ali pa jih poslati po elektronski pošti na naslov info@ic-geoss.si.
V kolikor boste pesmi poslali po pošti ne pozabite priložiti še vaših kontaktnih podatkov (elektronska pošta, mobitel ali stacionarni telefon).
Pesmi morajo biti poslane najkasneje do 30.
1. 2021. Pesmi, ki bodo prispele po določenem
datumu, ne bodo uvrščene v tekmovanje.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob Prešernovem dnevu,
8. februarja 2021 v medijih. Kandidati bodo
obveščeni tudi po elektronski pošti oz. drugem
priloženem kontaktu. Komisija bo izbrala 10
najboljših pesmi in avtorji bodo imeli možnost,
da jih predstavijo širšemu občinstvu. Najboljši
trije bodo dobili fantastično knjižno nagrado.
Objavljena bodo lahko tudi druga dela, ki so
prispela na natečaj, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.
Poslanih pesmi ne vračamo, to pomeni, da jih
fizično ne pošiljamo nazaj avtorjem.
FOTOGRAFSKI NATEČAJ:
Kandidati lahko pošljejo največ 3 fotografije,
tematika je reka Sava in njeni pritoki, na naslov info@ic-geoss.si, v zadevi naj piše »Za fotografski natečaj«. Izdelek je lahko v barvni ali
črno-beli tehniki. Zahtevani format fotografije
je JPG.

Poimenovanje datotek: Ime in priimek, zaporedna številka in naslov fotografije (Primer:
Ime_Priimek_1_Naslov fotografije).
Pridružujemo si pravico do objave del v medijih
in v promocijske namene v kolikor avtor tega
izrecno ne prepove.
Avtor fotografije naj v e-sporočilu navede naslov fotografije, lokacijo, kjer je bila fotografija posneta, ime in priimek avtorja, starost ter
kontakti (elektronska pošta, mobitel ali stacionarni telefon).
Prijave na natečaj s fotografijami morajo
biti poslane najkasneje do 30. 1. 2021. Fotografije, ki bodo prispele po določenem datumu, ne bodo uvrščene v tekmovanje.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob Prešernovem dnevu,
8. februarja 2021 v medijih. Kandidati bodo obveščeni tudi po elektronski pošti. Komisija bo
izbrala 10 najboljših fotografij in avtorji bodo
imeli možnost, da jih predstavijo širšemu občinstvu. Najboljši trije bodo dobili fantastično
knjižno nagrado.
Objavljena bodo lahko tudi druga dela, ki so
prispela na natečaj, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.
LIKOVNI NATEČAJ:

K sodelovanju v likovnem natečaju vabimo
otroke in mladostnike do 15. leta starosti. Uporabite domišljijo, pojdite ven na zrak, zgrabite
svinčnike, barvice, flomastre, voščenke in drugo orodje in naredite kratek strip o reki Savi
in kaj se zgodi z reko, če jo zajezimo in ji tako
onemogočimo prosti tok.
Stripi naj bodo v manjših ali večjih formatih
– priporočamo naj bo to od 5 do 15 sličic –
okvirčkov. Zgodbo stripa pa prepuščamo vaši
domišljiji!
Kandidati lahko pošljejo strip po navadni pošti
ali skeniranega/ kakovostno fotografiranega
na naslov info@ic-geoss.si, v zadevi naj piše
»Za likovni natečaj«. Izdelek je lahko v barvni
ali črno-beli tehniki.
Stripi morajo biti poslani najkasneje do
30. 1. 2021. Stripi, ki bodo prispeli po določenem datumu, ne bodo uvrščeni v tekmovanje.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob Prešernovem dnevu,
8. februarja 2021 v medijih. Kandidati bodo
obveščeni tudi po elektronski pošti. Komisija
bo izbrala 10 najboljših stripov in avtorji bodo
imeli možnost, da jih predstavijo širšemu občinstvu. Stripe bomo objavili v spletni galeriji in
na družbenih omrežjih. Najboljši trije bodo dobili fantastično stripovsko nagrado, poleg tega
pa še diplomo.
Objavljena bodo lahko tudi druga dela, ki so
prispela na natečaj, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.
V kolikor ste mladi po srcu, nam tudi lahko pošljete svoje stripe! Stripe lahko objavimo, ne
moremo pa vam omogočiti sodelovanja v tekmovanju.

LITIJSKI INKUBATOR ZA SKUPNOST
IN TRAJNOST
V okviru
projekta
#LIST se Zavod Knof s Staro šolo Litija, društvo Lojtra in Klub litijskih in šmarskih študentov že veselimo izvedb aktivnosti v letu
2021. Naj spomnimo, naš glavni cilj je spodbujati trajnostni razvoj skupnosti in dokler
se zopet ne vidimo v Koblerjevi hiši, se bomo
trudili tovrstne vsebine ponuditi na spletu. V
mesecu januarju še posebej vabljeni k sodelovanju na naši Facebook nagradni igri Trajnostne novoletne zaobljube, ki poteka do
24. 1. 2021 na www.facebook.com/projektLIST.
Tekom leta pa vas tudi vabimo, da se nam pridružite kot prostovoljci v naših prostorih ali
na skupnostni njivi ter da predlagate kakšno
aktivnost, ki bi se jo
želeli udeležiti v sklopu našega programa
in nam ga tako pomagate soustvarjati.
Verjamemo, da je v
Litiji in njeni okolici
ogromno posameznic,
posameznikov, parov
in družin, ki živijo in
vzgajajo spremembe
za boljši jutri. V sklopu
podpornega projekta
ESE Skrb za Jutri se
Začne Danes! želimo
predstaviti njihove
zgodbe, ki so zagotovo lahko inspiracija

številnim mladim in starejšim pri razmišljanju
in aktivaciji za bolj trajnostno prihodnost. Ker
vseh zagotovo ne poznamo, se obračamo na
vas s prošnjo, da nam jih pomagate identificirati. Vaše predloge pošljite na projekt.list@
gmail.com
Naš program lahko spremljate v napovedniku
časopisa Občan, na spletni strani www. facebook.com/projektLIST in na oglasni tabli v
skupnostnem prostoru #LIST v Koblerjevi hiši
na Valvazorjevem trgu 15.
Projekt #LIST je financiran s strani Ministrstva
za javno upravo. Projekt Skrb za jutri se začne
danes je financiran s strani programa Evropske solidarnostne enote, ki ga koordinira Zavod
Movit.
Tina TRDIN

SLOVO, KI NI

(Posvečeno Borutu Komotarju – Borisu)

Danes je dokončno
umrla ljubezen,
zagrebli jo bomo
med naše spomine,
vtkali med rdeče vrtnice
v venček bolečine.

Na pogorišču doma
vzklilo novo je življenje,
spet ustvarjali smo zgodbo
povezanosti in bližine,
jo vtkali v album
za neminljive spomine.

Odplaval si v vesolje
s tremi srci
na utrujenem telesu,
Tvoje solze kapljajo
z nebesnega oboka
na potrte oči,
ki zrejo proti nebu luči.

Dragocena in dolga je pot
od rojstva do groba,
a Tvoja prekratka, pretrpka
od najstnika do gospoda,
moža, očeta, prijatelja, šefa
do trajne bolesti,
v njo Tvoja bit ujeta.

Si zvezda stalnica,
odpiraš in zdraviš
tegobe naše biti,
poveš, kaj vredno je storiti.
Si kameleon,
narava Ti je vzela,
kar skupaj smo gradili,
čeri bremen so Te scefrale,
navrgle v tuji nam podobi,
jo sčasoma smo vdahnili.

Tako boš z nami
preživel nadaljnja leta,
plameni brezčasnosti
bodo talili ledene rane,
jih spajali v kamnite črke
naše zgodovine.
Eli
(Gabrijela Hauptman)

Bremena te z leti niso zlomila,
a z leti bolezen iz tebe vso moč je izpila,
za tabo ostala velika je praznina,
ki z mislijo in spominom na tebe,
se vedno bo polnila.

»Odhajam z vetrom, a ne v praznino«. (Tagore)

Z A H VA L A

BORUT
KOMOTAR
(BORIS)

Z neizmerno žalostjo
sporočamo, da sta se
zaradi bolezni Covid-19
v januarju 2021 na
Pokopališču v Litiji od
nas poslovila

Z A H VA L A

OLgA
KOMOTAR

7.12.1926 – 2.1.2021

13.11.1951 – 27.12.2020

Hvala ker si bil,
a si nas zapustil.
Ostal nam boš
v naših srcih.

Ob tej neizmerni bolečini izrekamo zahvalo Domu Tisje za
dolgoletno skrb za Borisa; z vdanostjo in pozitivno podobo je bil
v središču življenja doma. Prav tako in še posebej izrekamo zahvalo
in spoštovanje zdravnikom in osebju Splošne bolnišnice Trbovlje za
izredno skrb in požrtvovalnost v borbi z boleznijo, v kateri je žal
omagal. Domu Tisje se zahvaljujemo za skrb za mamo Olgo, ki je žal
zaradi bolezni odšla za svojim sinom Borisom, ki ji je v času skupnega
bivanja v domu krajšal dneve. Zahvaljujemo se tudi Predilnici Litija,
sorodnikom, znancem in sosedom za cvetje, izrečena sožalja in
pomoč.

Za vedno je zaspal oče, brat, stric

RADOVAN zUPANČIČ
19.9.1953 – 29.12.2020
iz Litije

Iz srca se zahvalujemo vsem, ki ste nam
na kakršen koli način pomagali in ga pospremili
na zadnjo pot.

Vsi vajini: hčerki in vnukinji Maruša in Maja, brat in sin Karel,
nečak in vnuk Sašo ter Eli in Henrik

Žalujoči: vsi njegovi

Ne sliši se pesem,
ne sliši se glas,
spomin na tebe
bo vedno ostal v nas.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustila naša draga

V 93. letu starosti nas je zapustil dragi ata,
dedek in pradedek

Umrla je naša mama, babica in prababica

JOžeF VODeNIK

10.5.1929 – 11.12.2020

STANISLAVA HVALA
iz Zgornje Jevnice
16.8.1946 – 6.12.2020

1928 – 2020
nazadnje stanujoč v DSO Tisje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Iskrena hvala gospodu župniku Božidarju Ogrincu za lepo opravljen
obred, g. Stanetu Lemutu za organizacijo pogreba, pogrebcem,
pevcem in go. Boži Šarbek za poslovilne besede. Iskrena hvala tudi
zaposlenim v Domu Tisje za vso skrb in nego v zadnjih šestih letih.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Zahvaljujemo se
gospodu župniku Stanislavu Škufca za lepo opravljen obred. Iskrena
hvala tudi pevcem za zapete pesmi ter pogrebni službi KSP Litija.

Vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

Od rojstva pa do smrti,
je vsak človek v času ujet,
skozi letne čase ,
riše svojo bežno sled…
Kar prihaja, kar odhaja,
božja roka mu deli.

MARIJA KIRN
Zahvaljujemo se sorodnikom, maminim sosedom in prijateljem za
darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se osebju Doma
Tisje za skrbno nego v zadnjih letih njenega življenja. Hvala tudi
gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Pogrešali te bomo.

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
a čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

Hčerki Marinka in Andreja, vnuki Miha, Jure, Tanja, Petra,
Manca in vsi pravnuki

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.
(S. Makarovič)

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Kljub lepi starosti, pa vendar iznenada, nas je zapustila

MARIJA ZAMAN
roj. Fortuna
5.7.1931 – 7.12.2020
iz Gradišča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in darove. Hvala
g. župniku Marku Mohor Stegnar za lepo opravljen obred, pevcem
Lipa za zapete pesmi, Gašperju za slovo s trobento, Pogrebni službi
KSP Litija in vnukinjama Mateji in Špeli za ganljiv govor. Vsem in
vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Ne bomo tožili ker si odšla,
hvaležni smo, ker si bila.

ob izgubi moža, očeta in brata

JANEZA POTREBUJEŠA
po domače Bajdetovega Ivana
iz Podšentjurja
30.5.1946 – 25.12.2020

Od nas se je poslovila

MARIJA KOTAR
24.12. 1936 – 26.12.2020
iz Gabrovke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in druge darove.
Zahvaljujemo se tudi zaposlenim v Domu Tisje za oskrbo in nego
zadnja leta njegovega življena. Hvala za lep pogrebni obred
g. župniku, pogrebcem in pevcem.

Iskrena hvala dr. Benedičiču, patronažni sestri Mateji, ge. Heleni za
govor in g. župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen obred. Hvala
vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Vsi tvoji

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo
večno ostal.

Z A H VA L A

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

Živela si tiho in skromno in tako si tudi odšla. Večno boš z nami.

Hvala ti za dragoceni čas,
ko lahko smo bili s teboj,
zdaj, ko poslavljaš se od nas,
delček nas odnašaš s seboj.

(T. Pavček)

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Za vedno nas je zapustil naš dragi sin, mož, ati in brat

Od nas se je poslovila naša draga mama

Izgubil je boj z boleznijo naš dragi mož, oče,dedi,
brat, stric, svak in tast

MARIJA OKORN

JOže PeNČUR

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki jo
boste ohranjali v lepem spominu. Najlepše se zahvaljujemo tudi
negovalkam, ki so mami nudile pomoč na domu, ter osebju Doma
Tisje za dobro oskrbo in prijazne besede.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče
in donacije za MDI Litija - Šmartno. Lepa hvala za besede slovesa
g. Mirku Vidicu, gospodu župniku Merlaku za lepo opravljen obred
in pogrebni službi KSP Litija. Hvala vsem, ki ste se na dostojen način
poslovili od njega.

ZVONKO UPELJ
1952 – 2020

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, darovano denarno pomoč, cvetje in sveče. Iskrena hvala
g. župniku iz Vač za lep obred, pevcem za zapete pesmi, trobentaču
in pogrebni službi KSP Litija.
Posebna zahvala pa Tomažu in Nevenki Cencelj za vso organizacijo
in Arielu Jančar za lep govor.

Žalujoči: žena Cvetka in sin Tomaž, ter vsi tvoji

1942 – 2021

Mama, vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami.

Žalujoči: sinova Borut in Robi ter vnuk Roki z družinami

1938 – 2020

Še naprej bo živel v naših srcih in spominih.
Vsi njegovi

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

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

(T. Pavček)

Z A H VA L A

V SPOMIN
Mineva leto dni odkar nas je zapustil dragi mož, oče,
dedek in pradedek

DUŠAN BILBIJA st.
iz Ponovič
6.8.1939 – 21.1.2020

V SPOMIN
Minilo bo leto dni, odkar nas je zapustila mama,
babica in prababica

GORAN tOMIĆ
2.5.1978 – 27.12.2020

ZOFIJA RAMOVEŠ
3.4.1927 – 29.1.2020
iz Polšnika

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

Vsi njegovi: sinova Mladen in Dušan mlajši z družinama
in vnuki ter žena Josipa

Bolečina je tu, ki zmaga,
zmeraj, od rojstnega joka do ure kasne.
A takrat, ko sama v sebi ugasne,
pride ponovno angel neskončno mil
in reče: Konec je, dosegel si cilj.
Bolečina postane mila…

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi sin, oče,
partner in brat

Žalujoči: vsi njeni

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

Ob izgubi dragega sina, očeta, partnerja in brata se iskreno od
srca lepo zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem,
prijateljem in sodelavcem SŽ za darovano cvetje, sveče, denarno
pomoč ter besede spodbude s katerimi smo ga pospremili na
njegovi zadnji poti.
Žalujoči: oče Ivo, mami Fina, partnerka Svetlana, sin Renato,
sestra Renata z družino in brat Oliver z družino

Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

(T. Pavček, Angel za bolečino)

Z A H VA L A
za izraženo sočutje, podporo, pomoč in spoštovanje
ob smrti naše drage

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 88. letu nas je zapustil naš dragi ata

16. decembra 2020 je v 92. letu starosti
za vedno odšla moja mami

ANE ŠTUHEC

VIKTOR HRIBAR

Bolečino in žalost ob njeni smrti ste z nami delili s svojo prisotnostjo
ob slovesu in z izrečenimi ter pisnimi sožalji, darovanim cvetjem in
svečami. Sodelujoči pri pogrebnem obredu ste skrbno in dostojno
poskrbeli za njeno slovo. Hvala vsem, ki ste spoštovali njeno delavnost
in poštenost, ki ste ji življenje lepšali na kakršen koli način in ji
pomagali. Hvala, da ste jo imeli radi. Bila je krasen človek, bila je
preprosta in čuteča mama. Zelo jo pogrešamo.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Osebju oddelka Nagelj se zahvaljujemo za vso nego in pozornost
v času njegovega bivanja v Domu Tisje. Hvala tudi pogrebni službi
KSP Litija, pevcem in g. župniku Škufci za lepo opravljen pogrebni
obred.

Vsi njeni

Hčeri Nina in Silva z družinama

iz Zavrstnika
8.6.1929 – 19.12.2020

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

Visoko nad zvezdami je mir.
Tisti, ki jih imamo radi,
nikoli ne umrejo,
samo bolj daleč so.

V SPOMIN

VUKOSLAV MIHAJLOVIĆ
1954 – 2020

Zadnje mesece je bila njena družina osebje na oddelku Lokvanj v
Domu Tisje. Zahvaljujem se domskim zdravnikom, medicinskim
sestram, negovalkam, strežnicam, prostovoljcem in vsem, ki so
skrbeli zanjo. Zahvaljujem se tudi sosedom Antešević, Poznajelšek,
Kukovica in Semenič za izrečena sožalja, sveče in cvetje.

Hčerka Ilka in vnukinja Jasna

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

Z A H VA L A
Zapustila nas je naša draga

MARtINA eRžeN
24.10.1929 – 19.12.2020

25. januarja bo minilo žalostno leto odkar nas je zapustil naš dragi
mož, oče, dedek in pradedek. Hvala vsem, ki postojite ob njegovem
grobu in molite za njegov večni mir in mu prižigate sveče.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem
za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. Iskrena hvala Domu
Tisje - Črni potok za vso oskrbo, gospodu kaplanu za lepo opravljen
obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste
našo mamo pospremili k zadnjem počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

TILKA FORBICI

19.11.1932 –15.12.2020
z Velikega vrha pri Litiji

“Kam odšel si dragi ata
kliče žalostno srce,
niti zbogom nisi rekel,
niti podal nam roke...?”

Z A H VA L A
Ob izgubi po kratki in hudi bolezni našega dragega moža, atija,
dedija, brata in prijatelja

IVANA MAtIJeVIČA
27.4.1951 – 17.12.2020

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja in sveče. Posebna zahvala dr. Kranjec
Leonu, medicinski sestri Mateji, patronažni sestri Vanji, župniku
dr. Božidarju Ogrincu, govornici Almiri, delavcem KSP Litija, pevcem
in trobentaču ter gospodu Stanetu s pogrebci.
Žalujoči: žena Lucija, sin Alan z Vesno, vnuka Lina in Lan
ter bratje, sestre in ostalo sorodstvo

Iz njive te tudi huda vročina ni pregnala,
ko za otroke si garala,
da kruha si jim dala.
Počivaj v miru.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Tiho je zaspala naša draga mama

Lanskega novembra je v 84. letu utrujen od bolezni in življenjskih preizkušenj
od nas odšel po poti naprej dragi mož, ata, stari ata, pradedek, stric in tast

Od nas se je poslovila

FRANČIŠKA PRAŠNIKAR

JANez zUPANČIČ

Z A H VA L A

24.1.1931 – 8.12.2020

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Še
posebna zahvala dr. Benedičiču in patronažni sestri ge. Vanji za skrb
in pomoč. Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu za lepo opravljen
obred, g. Lemutu in pogrebcem za organizacijo pogreba, pevcem
za ganljivo zapete žalostinke in trobentačema za lepo odigrano
Tišino.
Vsi njeni

Smrekarjev ata iz Dešna

Ob izgubi našega ata se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju Infekcijske
klinike KC Ljubljana za vdano spremljanje njegove bolezni v času pandemije.
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, vaščanom Dešna, sodelavcem in
prijateljem za besede tolažbe, darovano cvetje, sveče, svete maše in druge
darove ter vsem, ki ste našli pot in način, kako se spoštljivo posloviti od
našega ata. Hvala domačemu župniku gospodu Kancijanu Čižmanu za
lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Vrbančič iz Domžal za vse
opravljene pogrebne usluge, pevcem skupine Cvet za izbrane poslovilne
pesmi ter sosedi Malči Klopčič za čustvene besede slovesa.
Hvala vsem in vsakomur posebej za vsako dobro misel nanj ter vsem, ki se
boste ob priliki ustavili na Moravškem pokopališču, na njegovem novem
domu.
Vsi njegovi

IVANKA MRZELJ
Po domače Božičkova Ivanka
roj. Kozlevčar
15.5.1927 – 13.12.2020

Iskreno se zahvaljujemo, sorodnikom, sosedom iz Jelše in Tenetiš,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane maše,
podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. župniku Marku Mohar
Stegnarju za lep obred in JP KSP za opravljen pokop. Iskrena hvala
tudi dolgoletni osebni zdravnici dr. Milojki Juteršek, patronažni
sestri go. Tinci Berčon, dr. Marku Kolšku ter osebju Doma Tisje,
enota SVC Litija. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti.
Žalujoči: sin Rudi z družino
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NOGOMET MIRUJE, DELA POTEKAJO

Izteklo se je leto 2020, ki si ga bomo zapomnili po različnih turbolentnih obdobjih.
Najprej je spomladi prvič in zelo nepričakovano udarila pandemija korona virusa.
Vse se je ustavilo in s tem se je končal tudi nogomet za vse naše selekcije. Poletje je
potekalo brez večjih pretresov in začeli smo se pripravljati na novo sezono. Uspešno
smo začeli z nogometom v septembru in upali, da se bo jesen kolikor toliko normalno končala.
Prišel je oktober in s njim tudi drugi val in zopet se je vse ustavilo. Naši nogometaši so prekinili
vse aktivnosti in tako se še vse nadaljuje v januar 2021.
V klubu smo tako potegnili črto za lansko leto in z velikimi
pričakovanji zremo v prihodnost. Zavedamo se, da bo zelo
težko vzpostaviti nazaj isto raven, ki smo jo imeli pred tem.
Bojimo se namreč, da se bodo nekateri igralci navadili na
življenje brez obveznosti in gibanja in ne bodo nadaljevali z
pridobivanjem nogometnega znanja. Zato obveščamo vse
igralce in igralke, da bomo v N.K. Jevnica takoj, ko nam bo
to omogočeno začeli z aktivnostmi.
Nadaljuje pa se gradnja garderob, ki so že zaključni zidar
ski izdelavi. Za to gre izredna zahvala vsem delavcem, ki so
gradili, kljub temu, da je bil marsikateri dan deževen in hladen.
Vse prijatelje kluba, ki bi imeli koledar N.K. Jevnica obveščam, da so koledarji v klubu in jih lahko
dobite po predhodnem naročilu na gsm 041 360 687 in dogovorili se bomo za prevzem.
Za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

DOSEŽKI DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA V LETU 2020

Kljub večmesečnemu omejenemu gibanju, ki je posledica ukrepov stroke za zajezitev
epidemije Covid-19, je Društvo Šola zdravja zadovoljno z dosežki, ki jim jih je uspelo
ustvariti v odhajajočemu letu 2020. Svoje dosežke bi radi delili z vami:
• Ustanovili smo 20 novih skupin, trenutno
smo prisotni v 81 slovenskih občinah. V letu
2020 se je včlanilo 736 novih članov, trenutno
imamo 5061 članov. Omembe vreden podatek
je, da smo po prvem valu epidemije dobili 76
članov povratnikov!
• Ob tem, da delujemo v javnem interesu na
področju športa, smo v letu 2020 pridobili še
status humanitarne organizacije;
• Kljub koroni smo izpeljali redni letni Občni
zbor društva, in sicer delno po skupinah. Odziv
je bil neverjeten, nazaj smo dobili kar 90% izpolnjenih zapisnikov;
• Na razne načine smo motivirali člane, da skrbijo za svoje zdravje tudi, ko ne morejo telovaditi zunaj
na prostem, na svojih lokacijah in se ne morejo skupaj družiti. Tako smo v prvem valu epidemije po
sneli 4 video posnetke, na katerih smo predstavili kako pravilno izvajati vaje po metodi 1000 gibov;
• V drugem valu smo posneli film „Metoda 1000 gi
bov“ in ga dali na youtube, da lahko člani telovadijo
tudi doma;
• Pri tem smo šli korak naprej in smo film ponudi
li lokalnim televizijam po Sloveniji, da ga uvrstijo v
jutranji program, ker je televizija dostopna večjemu
številu prebivalcev kot youtube kanal, ki je vezan le
na internet. Odziv je bil odličen, okrog 20 lokalnih
televizij predvaja vsakodnevno ali le določene dni v
tednu vadbo 1000 gibov. Katere televizije so se vklju
čile v našo akcijo je vidno na tej povezavi: https://
solazdravja.com/2020/12/03/telovadimo-doma/
• Preden smo posneli omenjeni film, smo organizirali jutranjo vadbo „1000 gibov“ prek zooma in you
tube kanala z dodatnimi vajami za moč. Tako smo se 14 dni (od pon. do petka), od 8. do 9. ure zjutraj,
družili in telovadili skupaj preko zooma. Video posnetki so še vedno dosegljivi na tej povezavi;
• V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Športno unijo Slovenije smo izvedli brezplačne
meritve telesne pripravljenosti European Fitness Bad
ge na 15-ih lokacijah po Sloveniji, 486 testiranih članov
DŠZ. Meritve je izvajal strokovni kader kineziologov.
• V nekaterih občinah, kjer so prisotne skupine Šole
zdravja, smo ob upoštevanju navodil stroke sodelovali z
Domovi za starejše občane. Člani so skupaj z varovanci
domov občasno telovadili, peli ter se z njimi sprehajali.
• Kljub epidemiji, smo uspešno sodelovali z drugimi ne
vladnimi organizacijami, ki organizirajo različne projekte
in prireditve. Tako smo sodelovali v projektu Peš bus in
spremljali otroke nižjih razredov v šolo v petih občinah;
udeležili smo se Evropskega Tedna športa; sodelovali smo v Evropskem Tednu mobilnosti - Dan brez
avtomobilov; vključili smo se v Teden vseživljenjskega učenja - Parada učenja; vključeni smo bili v še
veliko drugih lokalnih prireditev po vsej Sloveniji, saj naše skupine delujejo po večini slovenskih regij;
• Odzvali smo se povabilu na osrednjo prireditev novega državnega praznika športa Dan slovenskega
športa 2020 na Trgu republike v Ljubljani in sicer 23. 9. 2020. Naša udeležba je bila vidna po vseh
medijih, saj oranžna barva Šole zdravja zelo izstopa.
• Udeležili smo se vseslovenskega projekta “Korak zase, korak za sladkorčke” v organizaciji Čebe
larske zveze Slovenije. Cilj dogodka je bil ozavestiti splošno javnost o sladkorni bolezni, predvsem o
zdravem načinu življenja, ki po
leg ustrezne prehrane vključuje
tudi gibanje;
• Kot primer dobre prakse smo
omenjeni v priročniku »Aktivni
in zdravi starejši«, ki je nastal
v okviru mednarodnega pro
jekta ProAge (Preparation for
Active Ageing), financiranega
iz projekta Erasmus + Evropske
komisije. Predstavili so nas kot
primer dobre prakse (skupi
na Javornik - Ravne na Koroškem);
• Kljub nekaj, zaradi epidemije,
odpovedanim usposabljanjem
in predavanjem, nam je uspelo
izpeljati 5 usposabljanj za pro
stovoljce - kako pravilno izvajati
vaje „1000 gibov“ in 16 preda
vanj, od tega 11 prek zooma in
5 predavanj v živo;
• Opravili smo 18 regijskih po
svetov z vodji skupin Šole zdrav
ja in z njihovimi namestniki,
katerih se je skupno udeležilo
273 prostovoljk in prostovoljcev.
Neda Galijaš

TENIS KLUB AS

BOR ARTNAK SANJSKO ZAČEL LETO 2021!

To, kar je uspelo Artnaku, je v zadnjih 10 letih le še dvema Slovencema
Slovenija ima na svetovni mladinski ITF jakostni lestvici prvič po letu 2016 znova člana
med elitno 100-terico. Točno petletni post je uspelo prekiniti 16-letnemu Boru Artnaku, ki je trenutno 72. mladinec sveta.
Predstavnik TK As Litija je nase opozar
jal skozi celotno leto 2020. Že januarja
je osvojil naslov zimskega državnega pr
vaka U16, poleti pa postal državni prvak
U16 in U18. Na turnirjih U16 in U18 je bil
nepremagljiv, blestel pa je tudi na med
narodni sceni.
S 4. januarjem se je osvežila ITF svetov
na mladinska jakostna lestvica, na kateri
ni več moč najti igralcev rojenih leta 2002. Bor Artnak je ohranil mesto
vodilnega med Slovenci in pristal v začetku leta na 87. mestu. Pred petimi leti je to uspelo Svenu
Lahu in sicer 4. januarja leta 2016, pred tem pa je v zadnjih 10 letih to v konkurenci fantov uspelo
le še našemu Niku Razboršku, in sicer leta 2011. Lah je bil najvišje na 74. mestu, Razboršek na
53. mestu.
Uvrstitev Svena Laha je Bor Artnak prekosil že s prvim nastopom v letu 2021, ko je bil znova
brez konkurence na mladinskem ITF turnirju v Frankurtu, kjer je zabeležil svojo drugo turnirsko
zmago in se v dvojicah uvrstil v finale, novo osvojene točke pa so ga 11.01.2021 uvrstile na 72.
mesto na ITF svetovni mladin
ski teniški lestvici. Skozi cel
teden v Frankfurtu je izgubil
en sam niz in tako prepričljivo
osvojil svoj drugi ITF turnir. V
finalu se je pomeril z nemcem
Niednerjem, ki je skozi celo
ten turnir blestel, a v finalu
ni našel odgovora na izjemno
predstavo našega Bora, ki je
bil tudi med dvojicami v finalu,
a sta z Butvilasom žal tesno iz
gubila. Konec meseca se Bor
odpravlja v Ukrajino na turnir
1. kategorije in držimo pesti
za še nove točke in čim hitrej
ši prehod med TOP 50 mladin
cev na svetu!

ZLATA PLAKETA ZA ANJO GORTA IN MAŠO ŠTRUS

V torek, 15. 12. 2020 je v virtualni izvedbi
preko spleta v organizaciji Plesne zveze Slo
venije potekala prireditev Nagrajenci leta
2019. Že petnajsto leto zapored so podelili priznanja plesalcem,
ki so v letu 2019 s svojimi tekmovalnimi dosežki največ prispe
vali k ugledu slovenskega tekmovalnega plesa doma in v svetu.
Leto 2019 je bilo nadvse uspešno tudi za litijske plesalce in med
nagrajenki in prejemnici zlate plakete za vrhunske tekmovalne dosežke sekcije Modernih tekmovalnih plesov sta tudi naši
plesalki Anja Gorta in Maša Štrus, ki sta si priznanje prislužili
z osvojenim naslovom mladinskih svetovnih prvakinj (street dan
ce show dvojice). Iskrene čestitke plesalkama, nagrada pa vsem
članom društva in ekipi trenerjev predstavlja dodatno motivacijo za nadaljnje delo.

PLESNI ZAKLJUČEK LETA 2020

Običajno se ob prehodu v novo leto radi ozremo nazaj in se spomnimo na najlepše trenutke
preteklega leta. Četudi je bil december nekoliko drugačen in se nismo zbrali na naši tradicionalni
novoletni prireditvi, smo se plesalci in trenerji združili na način, ki nam je zdaj že dobro poznan
– preko spleta in video posnetkov. Tako smo pripravili božično plesno voščilnico, ki je za ogled
še vedno dostopna na spletu (Facebook NLP Litija in YouTube kanal Plesno športnega društva
NLP). Ob tem bi se radi toplo zahvalili vsem plesalcem, ki plešejo z nami. V online obliki treniramo
in se gibamo že vse od sredine oktobra. Včasih za naše plesalce objavimo vnaprej pripravljene
posnetke, spet drugič se družimo preko Zoom-a. Kljub temu, da nam včasih zmanjka volje in
energije ali nam kdaj nagaja tehnologija ali povezava, smo veseli in motivirani, ko vidimo veselje
in odziv udeležencev. Eno izmed prejetih sporočil se je glasilo takole: »Hvala za lepe trenutke v
vseh teh letih. Posebna pohvala pa velja za ves trud, ki ga vlagate v naše otroke in tudi nas, kljub
tem čudnim časom, ko druženje v dvorani ni mogoče. Veselimo se vsakega treninga posebej in
komaj že čakamo, da bo možno treniranje v dvorani. Hvala za dobro voljo, spodbudne besede in
poživitev tednov v izolaciji.«
Tako kot spomladi, bomo tudi tokrat nadaljevali z brezplač
nimi vsebinami za naše člane, dokler se ponovno ne sre
čamo v plesnih dvoranah. Ponosni smo, da tudi na daljavo
lahko poskrbimo za plesno popestritev dni vseh generacij,
od najmlajših do zrelejših plesalcev. Kot društvo v javnem
interesu na področju športa nas lahko podprete tudi z
donacijo dela odmerjene dohodnine (do 1%), obrazec lahko
enostavno izpolnite na spletni strani www.olympic.si/podarim/74041487. Veseli bomo vaše po
moči. Vsem bralcem v letu 2021 želimo vse lepo ter predvsem veliko zdravja in plesnih trenutkov!

ŽENSKI ROKOMET

Zmaga članske ekipe na zadnji tekmi
v letu 2020

Tik pred božičnimi prazniki je članska eki
pa ŽRD Litija odigrala še zadnjo tekmo v letu
2020. V tekmo proti ekipi ŽRK Ptuj so dekleta
vstopile odločene, da to tekmo zmagajo. Vo
dile so praktično od prve minute dalje. Dobra
obramba in natančni streli so dokaz da dekle
ta dobro trenirajo, da zmorejo in znajo. S to
zmago so dekleta prvi del sezone končale na
devetem mestu prvoligaške lestvice. Zaradi epi
demije in s tem povezanimi prestavljenimi tek
mami se v jesenskem delu še niso odigrale vse
tekme. Našo ekipo v januarju čaka še neodigra
na tekme jesenskega dela proti ekipi RK Zelene
doline Žalec. Prvenstvo se je s prvim januarskim vikendom že nadaljevalo s tekmami 12 kroga.
1% dohodnine – nič vas ne stane, če jih namenite Ženskemu rokometnemu društvu Litija. Izpolnjujemo
pogoje, zato izpolnite obrazec (ali pa v sistemu e-davki) in nam namenite 1% dohodnine. Vsak zaposlen,
lahko nameni največ 1%, kar ga nič ne stane. Veseli bomo če jih podarite nam, nam pomeni veliko.

Športni pozdrav in srečno 2021!

KRIŽANKA / OBVESTILA / AKTUALNO

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

nagradna križanka

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

18. ČRKA
ABECEDE

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

prodamo JARKICE - mlade kokoši nesnice rjave in bele. Trenutno pa so na voljo tudi kopu
ni za nadaljno rejo - grahasti in štajerski. Kopuni
so kastrirani petelini, namenjeni za prirejo zelo
okusnega mesa vrhunske kakovosti, saj rastejo
počasi, meso pa je zelo sočno in okusno. Živali
so cepljene proti osmim boleznim, so mirne nara
ve in navajene na ljudi. Nudimo tudi brezplačno
dostavo v Litijo in po dogovoru na dom. 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.
SVETI MIKLAVŽ V GABROVKI

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 242

ANGLEŠKI
ARHITEKT
(CHARLES)

POSTAVA,
RAST

AMERIŠKI
PESNIK
(CONRAD
POTER)

NADALJEVANJE
GESLA

STARA
NEMŠKA
DEN. ENOTA
UTEŽNA ENOTA

RAZVOZ HRANE NA DOM!

TESEN,
SOTESKA

Delovni čas: od 9. do 13. ure

ZBIRKA ST.
PERZIJSKIH
SPISOV

Tel: 01/ 898 41 37

1000
Z RIMSKO
ŠTEVILKO

RDEČE
JAGODE

INDIJSKI
KRALJ, KI
JE RAZŠIRIL
BUDIZEM

POLOŽAJ
V
VOJSKI

OSMIJ

NIKELJ
STAR
SLOVAN

ANTON
NOVAČAN

POVRŠINSKA
MERA

EGON CEVC

VODNA ŽIVAL
Z LUSKAMI

STAREJŠI
ITALIJANSKI
NOGOMETAŠ
JOD
PORTUGAL.
POMORŠČAK
(PEDRO ALVARES)

PROSTOR Z
OJAČEVANIMI
NAPRAVAMI
VELIKA DIVJA
RACA

MESTO V
HRVAŠKI
BARANJI

IZTOK
OKORN

ŽARJINA,
MAGMA
PEVEC OFARIM

SLOVENSKA
LJUDSKA
STRANKA

TEKMA PRI
STARIH
GRKIH

DRAMA
IVANA
BREŠANA

RAZSODNIK

PREPROSTO
STRELNO
OROŽJE

NASKOK,
NAVAL

GRŠKA
ČRKA

BICIKEL

PODJETNIK
PEČEČNIK

SLOVENSKA
FILMSKA
IGRALKA
(ITA RINA)
SLAVKO
OSTERC

HRIB
JUŽNO OD
BEOGRADA
SIBIRSKI
VELETOK

KOLOBAR
OKOLI PRSNE
BRADAVICE

POLITIK
VLASI

TRUP

MINERAL
Z
AVALE

BIKOV
GLAS

ROMAN CENKAR

VANADIJ

IZUMRLA
AVSTRALSKA
PTICA

PERJE
PRI REPI,
KROMPIRJU
NATRIJ

ČRTA ENAKE TEMPERATURE
NA ZEMLJEVIDU

Mesec december, je splošno znan kot, mesec obdarovanj. Z drobnimi pozornostmi se
spomnimo na soljudi, ki so nam v iztekajočem letu stali ob strani s svojimi dobrimi
dejanji. V tem mesecu smo še bolj pozorni na dobrodelnost.
Dobri mož Sveti Miklavž je s svojimi pomočniki na predvečer
svojega godu hodil po župniji Sveti Križ – Gabrovka in obdaril
64 otrok, ki so mu predhodno pisali pisma s svojimi željami.
Najbolj pridne je obdaril še ponoči, ko so sladko spali.
Gabrovški animatorji smo se na priprošnjo Svetega Miklav
ža odločili, da mu pomagamo in smo tako že 13 leto zapo
red organizirano izvedli Miklavževo obdaritev v Gabrovki. V
letu 2020 na malce drugačen način in sicer brez osebnega
srečanja z njim, pa vendar so bili otroci deležni Miklavže
vega blagoslova. Skupaj smo jim ustvarili iskrice v očeh in
nasmeh v njihovih srčkih. 
Miklavževi pomočniki

DEPARTMA
IN REKA V
FRANCIJI

NAJSVETLEJŠA ZVEZDA
V OZVEZDJU
ORLA

oddam (ali prodam) Tri
sobno stanovanje, 64 m2,
v bloku na Graški Dobravi.
Tel.: 041 202 704

MALI OGLASI

SESTAVIL:

15

AVTO
OZNAKA
NOVE GORICE

ANA KARINA
DALMATINSKO
ŽENSKO
IME

ITALIJANSKI
PISATELJ
(VITTORINI)

IME
PEVCA
GJURINA

PESEM
FRANCETA
PREŠERNA

ZGORNJA
OKONČINA

TELEVIZIJKA
ROŠ

Težje besede: TESNEC, AŠOKA, AVESTA, EAMES,
CABRAL, ELIO
Izžrebanci križanke št. 241 bodo prejeli BON za malico v
Restavraciji Mona Lisa. BON bodo nagrajenci prejeli v
Tiskarni ACO, Cesta Dušana Kvedra 39, Litija, po
predhodnem dogovoru na 041 719 444 (Aco J.).

1. Vanja Požun, Podšentjur 19, Litija
2. Mateja Kokalj, Tepe 41, Sava pri Litiji
3. Tjaša Jančar, Kresniški Vrh 1B, Kresnice

PREDNOVOLETNO
OBDAROVANJE
STAREJŠIH V KONJŠICI

Lansko leto žal nismo
mogle članice KORK
KONJŠICA
pripraviti
srečanja ob materin
skem dnevu in sreča
nja starejših. To sta v našem kraju
edini prireditvi, kjer se vsi skupaj
družimo. Zato smo se odločile, da
s skromnim darilom in prijazno be
sedo razveselimo starejše krajane.
Pred novoletnimi prazniki smo jih
obiskale in jim na varen način izro
čile darila.
Bili so zelo hvaležni za pozornost.
KORK KONJŠICA
Dragica Dolinšek

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 242 pošljite najkasneje do 8.2.2021
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo
prejeli knjigo »Zgodbe in recepti naših babic«, katere izdajatelj in založnik je Dom Tisje. Knjigo bodo nagrajenci po dogovoru prejeli v Tiskarni ACO, Cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

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.

Prostovoljec zasavske regije 2020 je Žiga Rappl
Prostovoljca Žigo Rappla iz Litije so predlagatelji najprej opisali kot glasbenika, pevca in gledališčnika, ki
je prav v vsakem trenutku pripravljen pomagati pri organizaciji glasbenih in kulturnih dogodkov. Potem pa
so izpostavili še njegova močna prizadevanja na humanitarnem področju.
Žiga je prostovoljec Rdečega križa Litija, v okviru katerega
sodeluje pri vseh pomembnejših akcijah. Vedno je pripra
vljen priskočiti na pomoč in nemudoma se odzove na naj
različnejše potrebe. Predlagatelji so še posebej izpostavili
njegova prizadevanja med migrantsko krizo, v preteklem
letu pa njegovo nesebično pomoč pri reševanju krize po
vezane z epidemijo bolezni COVID – 19. Žiga od oktobra
2020 deluje kot prostovoljec v Univerzitetnem kliničnem
centru Ljubljana, kjer je pomagal najprej na kliničnem oddelku za hematologijo, nato pa
nadaljeval svoje prostovoljsko delo v sivi coni na sektorju COVID, kjer obravnavajo paci
ente, ki imajo poleg akutne bolezni še sum na COVID-19. Ljudje so njegova prizadevanja
prepoznali in mu na javnem glasovanju podelili največ glasov. Žiga Rappl je nosilec naziva
Prostovoljec zasavske regije 2020 iz občine Litija.
Na javnem natečaju Prostovoljec zasavske regije 2020 so podelili nazive v treh katego
rijah. Naziv Prostovoljec zasavske regije 2020 so podelili petim prostovolj
cem po posameznih občinah zasavske
regije. V Hrastniku so podelili kar dve
priznanji, ker sta na javnem glasovanju
dva najvišje uvrščena prostovoljca pre
jela enako število glasov. Naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije
2020 so podelili eni organizaciji iz regi
je in naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 enemu prostovoljskemu projektu iz zasavske regije.
Javni natečaj Prostovoljec zasavske regije 2020 je izvedel Regionalni center NVO v so
delovanju z Občino Zagorje ob Savi, Občino Trbovlje, Občino Litija, Občino Hrastnik in
Slovensko filantropijo.
Iz Slovenske filantropije sporočajo: »V imenu Slovenske filantropije, koordinatorice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, velik poklon in zahvala za vso angažiranost prostovoljcem in organizacijam v zasavski regiji! Prejemnikom nazivov pa iskrene čestitke, naj bo ta
naziv popotnica za nadaljnje udejstvovanje tudi v »ne-koronskih« časih.«
Kdo so vsi prejemniki nazivov javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020:
Naziv Prostovoljec zasavske regije 2020 so prejeli Žiga Rappl iz Litije, Cvetka Drnovšek iz
Zagorja ob Savi, Borut Sever iz Trbovelj ter Matic Rotar in Marjana Potočin iz Hrastnika.
Naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 je prejela organizacija Prostovoljno
gasilsko društvo Trbovlje – mesto.
Naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 je prejel Projekt upokojenih šivilj 10.500 mask v šestih dneh, štab civilne zaščite Hrastnik in predstavnica šivilj Jolanda
Kunstič.
Vsem prejemnikom nazivov iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njihova prizadevanja!

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

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

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

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

»AKCIJSKA PONUDBA«

MILKA 3-PAK 300 g
2,25 €

TUNA RIO MARE 4 x 80 g
4,25 €

OLJE OLIV. BASSO 1L
5,99 €

SMARTIES FAM. PAK
0,99 €

PERSIL UNIV. 3L
9,99 €

DASH 35 KAPSUL
8,99 €

DASH REG. 2,86 kg
8,99 €

WC BREF 3-pak
3,49 €

UGODNE CENE!

SONČNICE 1 kg
1,25 €

KOCKE ZA VŽIG 48 kos
0,69 €

ZAŠČ. MASKE 10-pak
2,99 €

TEK. ZA AVTOSTEKLA 1L
1,09 €

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

