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Iz urednIštva ...
Vse pohvale organizatorjem Litkove pustolovščine, pričarali so 
pravo pustno vzdušje, kljub vsem nemogočim razmeram jim je 
uspelo, da je vsak od nas začutil utrip in norčavost tega običaja. 
Kar nekaj je spodbudnih novic, čestitke izjemni Heleni Fojkar, 
odpira se tudi smučišče na Dolah, tako da bodo prihajajoče šol-
ske počitnice v pravi zimski idili. Želimo vam prijetne počitnice v 
naravi, snegu in naj vas zadane tudi kakšna snežna kepa.
  Sašo Jovanovič, urednik

Prispevke pošljite do 08.03.2021  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

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

HELENA FOJKAR ZUPANČIČ PREJEMNICA VISOKEGA 
REPUBLIŠKEGA PRIZNANJA

Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti je pred 
nedavnim razglasil prejemnike 
priznanj za izjemne dosežke in 
življenjsko delo na področju lju-
biteljske kulture. Za priznanja 
se je potegovalo kar 32 predla-
ganih kandidatk in kandidatov, 
ki pomembno (so)ustvarjajo 
na področju ljubiteljske kultu-
re v svojem lokalnem ali šir-
šem okolju. Med njimi je tudi  
Helena Fojkar Zupančič, ki 
je za »dolgoletno, sistematič-
no in neprecenljivo pedagoško 
delo na področju ljubiteljske kulture, za ohranjanje, razvoj in širjenje zborovske dediščine 
z inovativnimi izvedbami projektov ter za izvrstne uspehe z zbori v domačem in mednaro-
dnem prostoru« prejela srebrno plaketo za leto 2020.  (Več na 4. str.)

Župan Franci Rokavec, skupaj s podžupanoma in sodelavci občinske uprave, iskre-
no čestita Heleni Fojkar Zupančič za osvojitev visokega republiškega priznanja in 
se ji zahvaljuje za odličen in hkrati neprecenljiv prispevek na področju ljubiteljske 
kulture, ne le v lokalni skupnosti temveč tudi širše.

SPROŠČANJE UKREPOV POMENI VEČJO OdGOVORNOSt 
ZA UPOŠtEVANJE PRIMERNE MEdOSEBNE RAZdALJE, 

NOŠENJE MASK, UMIVANJE IN RAZKUžEVANJE ROK
Občina litija, je skupaj s Štabom CZ zagotovila dodatne zaščitne maske FFP2, ki 
so brezplačno na voljo vsem občanom in občankam, zaposlenim v občinskih javnih 
zavodih, podjetjih, zdravstvenemu domu, 
gasilskim društvom in drugim. Maske 
FFP2 bomo razdelili vsem zainteresira-
nim po predhodnem naročilu na telefon-
sko številko 01 8963 420 (Občina litija). 
Predvsem veseli dejstvo, da ves čas poteka 
drugega vala pandemije COVID-19 uspešno 
potekajo prevozi za starejše, ki jih izvajata 
občini Litija in Šmartno pri Litiji s pomočjo 
zavoda Sopotniki. Ponosni smo na vse pro-
stovoljce, ki vsakodnevno izvajajo prevoze v 
teh težkih časih. Le njihovemu odgovorne-
mu spoštovanju in upoštevanju nujnih ukre-
pov se lahko zahvalimo, da imajo starejši organizirane prevoze do zdravstvenega doma, 
lekarne, pošte, banke. Poleg navedenega pa zagotavljamo tudi prevoz brezplačnih toplih 
obrokov za učence osnovnih šol, ki imajo subvencionirano prehrano.  (Več na 2. str.)

SMUČIŠČE dOLE PRI LItIJI  
OdPIRA SMUČARSKO SEZONO

Smučišče na Dolah pri Litiji je 15. 2. 2021 pričelo z obra-
tovanjem in je 
odprto od pone-
deljka do petka, 
od 14. do 20. ure, 
ob vikendih od 9. 
do 20. ure. Dnev-
na karta za odra-
sle stane 10 eur, 
otroci do devete-
ga razreda osnov-
ne šole 5 eur.
Vsak smučar, ki je starejši od 12 let mora ob naku-
pu smučarske vozovnice predložiti eno od naslednjih  
dokazil: negativni test na COVID 19, ki ni starejši od  
7 dni ali potrdilo o prebolelosti COVID 19, ki ni starejše 
od 6 mesecev ali potrdilo o cepljenju na COVID 19.
Otroci do 12. leta Ne potrebujejo nič od naštetega.
Želimo vam lepo smuko ob upoštevanju VSEH UKREPOV 
NIJZ za zajezitev širjenja virusa.

Več info: smucisce@dole.si, 051 358 876.

KONStItUtIVNA SEJA VARNOStNEGA SOSVEtA
Konec januarja se je prvič sestal, v letu 2020, novoustanovljeni Varnostni sosvet, ki je 
skupni projekt partnerskega sodelovanja med Občino Litija in Policijsko postajo Litija na 
področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja. Kot stalni člani so na njem 
sodelovali župan Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše, komandir policijske postaje 
Gorazd Sinjur, predstavnik Občinskega sveta Marko Zajc, predstavnik SPVCP Peter Svetič 
in poveljnik Štaba CZ Karel Jurjevec. Člani svojo funkcijo opravljajo častno, v nadaljeva-
nju delovanja sosveta pa je predvideno, da se ob obravnavanju posamezne problematike  
k delu pritegnejo tudi predstavniki raznovrstnih organov, institucij, organizacij ali društev 

in posamezniki.
Na konstitutivni seji je 
Varnostni sosvet oblikoval 
smernice letnega progra-
ma dela, podal predloge 
k letnemu načrtu dela 
PP Litija za leto 2021 in 
obravnaval problematiko 
varnosti na glavni cesti 
Litija-Ljubljana. Člani so 
sklenili, da bodo na svojih 
sejah obravnavali in dogo-

vorili način reševanja konkretnih problemov, ki se pojavljajo na določenem območju ali ob 
določenih dogodkih v občini.
Sejo so člani zaključili z željo po čimprejšnjem koncu epidemije koronavirusa in v zvezi s 
tem že izpostavili nekaj dodatnih izzivov glede varnostne problematike, ki jih bodo lahko 
reševali na prihodnjih sejah.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA  
ZA KMEtIJSKA GOSPOdARStVA

Občina Litija vas seznanja, da bo še v mesecu februar-
ju objavila javni razpis za ukrepe s področja ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja. Predvi-
dena sta dva ukrepa in sicer:
-   Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo ter

-   Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem 
kmetijskih proizvodov. Rok prijave je previden do 
30.3.2021.

Spremljajte nas na http://www.litija.si.
Informacije Peter Repovš 01 8963 432.

(Več na 4. str.)



JAVNI PREVOZ POtNIKOV NA LINIJI GABROVKA – LItIJA  
POdALJŠAN dO SP. LOGA 

Na pobudo občank in občanov kra-
jevne skupnosti Sp. Log, je Občina 
Litija pričela s pogovori za podaljša-
nje javne linijske proge, ki poteka iz 
Gabrovke, mimo Brega, do naselja 
Sp. Log in naprej do železniške po-
staje v Litiji in na Litijsko Dobravo.
S 1. marcem 2021 tako pričenjamo 
z izvedbo javnih prevozov tudi do  
Sp. Loga ob določenih terminih, ki si jih 
lahko preberete v spodnjem voznem  
redu.
Postajališče bo zara di zagotavljanja 
var nosti potnikov predvidoma pri 
okrepčevalnici Kuhla.

OSNOVNA ŠOLA  
GABROVKA – dOLE, VPISUJE PREdŠOLSKE 

OtROKE V VRtEC ČEBELICA
za šolsko leto 2021/2022

Vpis bo potekal od 15. 2. 2021 do 15. 3. 2021.
Starši izpolnjeno vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo osebno v svetovalno službo ge. Maji 
Plazar (vsak delovni dan med 7. in 15. uro). V primeru njene odsotnosti lahko oddate vlogo 
v tajništvu na naslovu Gabrovka 30, 1274 Gabrovka. 
Vlogo lahko oddate tudi po pošti na naslov Osnovna šola Gabrovka – Dole, Gabrovka 30, 
1274 Gabrovka (pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum sprejetja vloge 
upošteva datum poštnega žiga).
Vlogo za sprejem otroka v Vrtec Čebelica lahko dobite v vseh oddelkih vrtca, v tajništvu ali 
na spletni strani Vrtca Čebelice (zavihek Vpis otrok v vrtec 2021/2022).
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo vrtca na telefon 01/89 71 242.

Ravnatelj: Igor HOStNIK, prof.

OSNOVNA ŠOLA LItIJA  
(Ulica Mire Pregljeve 3, Litija)

vpisUje predŠolske otroke v Vrtec Polhek Polšnik 
za šolsko leto 2021/2022

Vpis v Vrtec Polhek Polšnik za šolsko leto 2021/2022 bo potekal  
od 15. do 19. marca 2021.

1.   Glede na epidemiološko situacijo izvedba vpisa na sedežu vrtca oziroma sedežu šole 
letos ne bo mogoča.  

2.   Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko pošljete na sedež Osnovne šole litija od 
16. 3. 2021 do 19. 3.  2021, pri čemer se pri priporočeno oddani pošiljki kot datum 
sprejetja vloge upošteva datum poštnega žiga .

3.   Vloge za vpis v Vrtec Polhek Polšnik lahko dobite na spletni strani šole. 
Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 01/89 83 147.

Ravnatelj: Peter StRLE, prof.

VPIS PREdŠOLSKIH OtROK  
V VRtEC LItIJA

Vpis v Vrtec litija za šolsko leto 2021/2022 bo potekal  
od 1. do 31. marca 2021.

Za vse enote Vrtca Litija bomo vloge sprejemali:
-  po pošti: na naslov Bevkova 1, 1270 Litija ali
-  po e-pošti: tajnistvo@vrtec-litija.si ali
-   osebno na upravi vrtca, Bevkova 1, 1270 Litija  

v času od 9. do 14. ure (po predhodnem dogovoru).

Vlogi je treba priložiti potrdilo o zaposlitvi staršev.

Vabljeni!

Vlogo za vpis lahko dobite na upravi vrtca, v vseh enotah vrtca ali na spletni strani  
www.vrtec-litija.si 

Za otroka, ki že obiskuje vrtec, ponovni vpis ni potreben!
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(nadaljeVanje s 1. str.)

Poročilo Štaba CZ občine Litija o izvedenih aktivnostih za zajezitev 
širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 - v drugem valu

V mesecu januarju pa do vključno 02. 02. 
2021 so v ZD litija cepili skupno 441 oseb, 
od tega 138 varovancev Doma Tisje, 56 za-
poslenih v Domu Tisje, 148 občanov občin 
litija in Šmartno pri litiji, 9 zaposlenih v 
lekarni ter 90 zaposlenih v ZD litija. Ve-
čina cepljenih navaja, da niso imeli težav 
ob cepljenju, nekaj posameznikov ome-
nja bolečine v roki, glavobol, utrujenost 
in bolečine v mišicah. Vse pa mine v roku  
24 ur.
V ZD Litija so v mesecu decembru 2020 opra-
vili 1.676 PCR testov in potrdili 507 okužb s 
Covid-19, v mesecu januarju 2021 so opravili 
1.522 PCR testov in potrdili 421 okužb.
V mesecu januarju se je pričelo izvajati mno-
žično brezplačno presejalno testiranje s HAGt 
za splošno populacijo in poteka vsak teden, 
od torka do petka med 13.00 in 17.00 uro v 
ZD Litija. 
Od ponedeljka 25. januarja, pred delnim od-
prtjem šol in vrtcev, je bilo s pomočjo ZD 
Litija in enega mobilnega tima na lokaciji OŠ 
Gabrovka - Dole, organizirano brezplačno 
množično testiranje na COVID-19 s hitrimi 
antigenskimi testi (HAGt) za vse zaposlene v 
vzgojno izobraževalnih ustanovah. 
Od doslej 1.500 HAGt testov je bilo potrjenih 
148 okužb. testirani posamezniki niso zgolj 
občani občine Litija, ampak tudi občani sose-
dnje občine Šmartno pri Litiji ter posamezniki, 
ki imajo v ZD Litija svojega izbranega zdravni-
ka in nekateri drugi. Skupno število zaposle-
nih v ZD Litija, ki so do vključno 03.02.2021 
preboleli Covid-19, znaša 20.
Po podatkih Doma tisje v prvem valu niso 
imeli okužb s SARS-CoV-2, medtem ko je bilo 
v drugem valu do 02.02.2021 okuženih 172 
stanovalcev, od tega 153 v matičnem domu 
in 19 v enoti Litija. Obolelo je tudi 67 zaposle-
nih. V mesecu januarju so zabeležili 17 okužb, 
v mesecu februarju (do 04.02.2021) pa še 3 
nove okužbe, kar pomeni, da je stanje še ve-
dno zelo resno. Vsi okuženi so nameščeni v 
rdeči coni, ki se nahaja v matičnem domu v 
Črnem Potoku.
Zaradi bolezni Covid-19 je umrlo 26 stano-
valcev, od tega je bilo 17 litijskih občanov. Z 
okužbo SARS-CoV-2 je umrlo še 10 stanoval-
cev, od tega 4 litijski občani, kar pa ni bila po-
sledica okužbe, pač pa so umrli zaradi drugih 
obolenj. Ker se v Domu tisje trudijo zaustaviti 
širjenje bolezni Covid -19 in s tem doseči nor-

malnost ter boljšo kakovost življenja stanoval-
cev, še vedno potekajo testiranja zaposlenih 
dvakrat na teden. V to so vključeni tisti, ki so 
več kot 3 mesece po preboleli bolezni Covid 
-19 in jim po nacionalnih navodilih še ne pri-
pada cepljenje oziroma so prejeli drugo dozo 
cepiva in še ni minilo 14 dni ali pa se še niso 
cepili.
Štab CZ občine Litija je v mesecu januarju 
2021 predal celotno količino dezinfekcijskih 
sredstev IZZA Effect House 450 ml, ki smo jih 
prejeli kot donacijo s strani podjetja Iza d.o.o., 
Kamnik občinskim javnim zavodom. Občina 
Litija skupaj s Štabom civilne zaščite dnev-
no spremlja stanje in usklajuje aktivnosti, ki 
so potrebne za preprečevanje širjenja Covid 
-19. Prav tako sodeluje pri dostavi hitrih HAGt 
testov za ZD Litija kjer poteka redno hitro te-
stiranje. Preko sredstev javnega obveščanja 
sproti informiramo in pozivamo občane k spo-
štovanju samozaščitnih ukrepov za zmanjše-
vanje okužb. 
Na občino Litija smo dobili nekaj vprašanj 
in pobud za odprtje zunanjih otroških igrišč. 
Prav gotovo si vsi skupaj želimo, da bi se naše 
življenje normaliziralo do te mere, da bi zno-
va koristili tudi otroška igrišča. Epidemiološko 
stanje v Sloveniji se sicer izboljšuje vendar 
se je potrebno zavedati, da je potrebno upo-
števati priporočila NIJZ, kar pomeni zadostna 
varnostna razdalja, nošenje mask, umivanje 
in razkuževanje rok. Otroška igrišča so pro-
stor, ki je povezan s številnimi kontakti z igrali 
in se ne more nadzirati vnosa virusa preko 
rok do sluznice. Poleg tega smo v obdobju, 
ko so igrišča tudi zaradi vremenskih razmer 
manj primerna za uporabo, zato je smiselno, 
da se z odpiranjem igrišč počaka. Pri uporabi 
igrišč v teh občutljivih časih bi vzporedno z 
odpiranjem igrišč, potrebovali tudi večjo sa-
mozaščitno vključevanje posameznikov, ki bi 
pomagali pri upoštevanju vseh priporočil NIJZ 
(razkuževanje igral, zagotavljanje zadostne 
varnostne razdalje, ipd.). 
Župan občine Litija Franci Rokavec se skupaj 
s poveljnikom CZ Karlom Jurjevcem zahvaljuje 
vsem zaposlenim v ZD Litija, Domu tisje, pro-
stovoljkam in prostovoljcem, članom gasilskih 
društev, občankam in občanom za visoko sto-
pnjo potrpežljivosti in sodelovanje pri zajezitvi 
širjenja koronavirusa SARS-CoV- 2. Skupaj 
bomo zmogli in ostanite zdravi! 

Pripravila: tanja ROZINA

ONESNAžEVANJE CESt
Spomladansko in jesensko obdobje je čas, ko se pričnejo opravljati dela na kmetijskih površinah. 
Pri izvajanju različnih kmetijskih del, še zlasti pri obdelavi tal, setvi in spravilu pridelkov ter pri 
delu v gozdu, se pogosto dogaja, da se na cesto nanaša blato. Zemlja se oprime pnevmatik in z 
njih odpade po nekaj sto metrih vožnje po cesti. tako onesnažena cesta predstavlja nevarnost 
za ostale udeležence v prometu (posebej izpostavljeni so kolesarji in motoristi). Onesnaževanje 
cest na ta način prepovedujejo tudi predpisi.
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18; 
ZCes-1) po 5. točki drugega odstavka 5. 
člena prepoveduje na cestišče javne ceste 
nanašati blato ali ga kako drugače onesnaže-
vati. Preden se vključi v promet na javni ces-
ti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, 
individualnega priključka, območja izvajanja 
del ali druge zemljiške površine, mora voznik 
odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko 
onesnažilo vozišče. Navedeni predpis velja 
tudi za kategorizirane ceste, ki še niso last-
niško urejene.
Medobčinsko redarstvo SOU bo v tem ob-
dobju intenzivno izvajalo nadzor nad tovrstnimi kršitvami, zato vam svetujemo, da:
-  pred onesnažen del ceste postavite varnostni trikotnik, ki bo druge udeležence opozoril na pre-

vidnost, torej na oviro na cesti,
- cesto očistite čim prej, vsekakor pa isti dan.
S pravilnim ravnanjem in obnašanjem na cesti zagotavljamo ustrezno prevoznost na čistih cestah 
in pripomoremo k varni uporabi cest, seveda brez nepotrebnih inšpekcijskih posredovanj. Zave-
dajmo se, da na cesti nismo sami!

Skupna občinska uprava Občin Dol pri Ljubljani, Litija,
Šentrupert in Šmartno pri Litiji
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celovita oskrba vida
»OBRTNIŠKI 
KOTIČEK«

Da želi izdelovati očala, se je Manja Sevljak odločila ob zaključku 
osnovne šole in se vpisala na srednjo šolo za finomehaniko optiko. 
Pri delu v uveljavljenih optikah v Ljubljani je svoje znanje nadgraje-
vala s pomembnimi izkušnjami, vendar je želela delati v domačem 
kraju. Kot najemnica je 1997 odprla svojo optiko v Litiji: Optiko 

Manja. 
Znanje obrti je nadgrajevala z izobraževanjem pri OZS, kjer je 2008 pridobila naziv Mojster 
očesne optike. Ker svet optike že dolgo ni le moški svet, je Manji Sevljak pridobivanje speci-
alnih znanj pomenilo izziv in motivacijo. Spoznala je, da je optometrija (optometrist je spe-
cializiran strokovnjak za preglede vida, predpis očal ali leč, odkrivanje očesnih abnormalno-
sti...), v svetu priznana kot neodvisna in regulirana zdravstvena dejavnost, pri nas še vedno  
v povojih. 
Ob obiskovanju znanstvenih in strokovnih konferenc v tujini in odkritju možnosti svojega po-
klicnega razvoja, se je odločila za dodiplomski študij na Hrvaškem. Pridobila je naziv bacc. 
inženir optike – optometrije in 
še isto leto (2014) vpisala ma-
gistrski študij na Aalen Unive-
risty v Nemčiji, ki ga izvajata 
New England College of Op-
tometry iz Bostona in Pacific 
University College of Opto-
metry iz Oregona. Uspešno je 
opravila vse izpite v Ameriki 
in Nemčiji ter leta 2017 z odli-
ko zaključila študij Master of 
Science in Vision Science and 
Business (MSc.Optometry). 
V Sloveniji imamo le sedem 
specialistov z nazivom magister optometrije; njihove sposobnosti morate nujno ločevati od 
optikov, ki vam prodajo ali izdelajo očala. 
Manja Sevljak skrbno nadgrajuje znanje z novimi spoznanji stroke. Svoja spoznanja deli v 
strokovnih revijah in predava v okviru Društva očesnih optikov Slovenije. 
V domači optiki v Litiji skrbi za preglede vida in predpis očal, kontaktnih leč in drugih speci-
alnih pripomočkov. Ker se zaveda pomembnosti celovite oskrbe vida (kar je njena vizija), si 
prizadeva, da v svoji optiki ponudi strokoven pregled in vso nadaljnjo diagnostiko ter izdelavo 
očal oz. drugih pripomočkov. 
Skrbi za korektnost storitev in vsem strankam zagotavlja kakovostne, strokovne in standardi-
zirane storitve. team zaposlenih se nenehno izobražuje in ohranja povezanost z zdravstveno 
stroko, zato poskrbijo, da strankam z zdravstvenimi težavami ustrezno svetujejo. 
Optometrija in optika Manja strankam ponuja vrhunsko opremljeno ambulanto, izvajanje spe-
cialističnih očesnih pregledov, predpis ter izdelavo očal (tudi po naročilnici ZZZS), slikanje 
očesnega ozadja in drugih specialističnih meritev. Svoje storitve izvajajo s skrbjo in mislijo, 
da rešitve za težave vedno poiščejo v dogovoru s stranko in v iskanju njenega zadovoljstva. 

Za vprašanja, naročanje in nasvet so v Optiki Manja vedno dosegljivi.  
Pokličite jih na 01 898 51 56 ali 031 702 275  

ali pa jim pišite: info@optometrija-optikamanja.si.

Zapisala: Kaja Popelar Sevljak

OSMI PAKEt UKREPOV ZA OMILItEV POSLEdIC EPIdEMIJE  
ZA LJUdI IN GOSPOdARStVO (#PKP8)

Na 57. izredni seji Državnega zbora smo poslanci in poslanke 
obravnavali in sprejeli Predlog zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19.
epidemija COVID-19 za gospodarstvo pušča velike posledi-
ce. Zaradi tega smo tudi v ekonomsko-gospodarski krizi, ta pa 
nedvomno vpliva tudi na socialni položaj ljudi, česar se še kako 
zavedam. Če pogledamo analize, te kažejo, da bo okrevanje go-
spodarstva mogoče doseči šele nekje v drugi polovici leta 2021. 

Kar zadeva brezposelnost, lahko vidimo, da le-ta v zadnjih mesecih ni naraščala, kar je dober 
podatek, istočasno pa vlada ljudem pomaga tudi z različnimi solidarnostnimi dodatki. takšno 
vzdržno stanje gospodarstva je mogoče tudi zato, ker je Slovenija ohranila ugled na finančnih 
trgih in se zato lahko ceneje zadolžujemo, kar je v tej situaciji še posebej pomembno.
Dejstvo je, da se naha-
jamo v zelo zahtevnih 
časih. In če so časi zah-
tevni, potem navadno 
ti terjajo od nas hitre 
in odgovorne odločitve, 
take, ki koristijo in so v 
pomoč predvsem tistim 
delom prebivalstva, ki jih 
je epidemija najbolj pri-
zadela. Za lajšanje eko-
nomskega in socialnega 
položaja smo doslej spre-
jeli že osem interventnih 
zakonov, pri čemer smo 
v vsakem naslednjem in-
terventnem zakonu naslovili vsakokrat vse tiste skupine ljudi, za katere se je tekom veljavnosti 
prejšnjega zakona pokazalo, da jih je epidemija COVID-19 najbolj prizadela.
tako smo v sedmih paketih razdelili že veliko pomoči, pri čemer so bile upoštevane praktično 
vse kategorije prebivalstva. V PKP8 pa smo s solidarnostnim dodatkom zajeli še nekatere druge 
kategorije – dijake, invalide, ki prejemajo invalidnino in so na čakanju – in obenem popravljamo 
neenakost, ki je v sedmem protikoronskem paketu nastala s kriznim dodatkom za delavce v višini 

200 evrov.
Posebej pomembno je, da smo z vsemi paketi pomoči do 
sedaj pomagali ne samo gospodarstvu in turizmu, ampak 
je pomoč prišla tudi neposredno do ljudi. Upokojenci so do 
sedaj že dvakrat prejeli solidarnostni dodatek v razponu od 130 
do 300 evrov, seveda odvisno od višine pokojnine. Zagotovljen 
je solidarnostni dodatek za dijake v višini 50-ih evrov, za pol-
noletne dijake s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. Vsi ti ukrepi, zlasti tisti, ki so vezani na trg dela, so 
doslej ohranili približno 300 tisoč delovnih mest.
PKP8 pa poleg tega med prejemnike solidarnostnega do-
datka vključuje tudi nekatere nove kategorije: študente, ki 
študirajo v tujini - 150 evrov, brezposelne, ki so delo izgubili po 

12. marcu 2020 in so še vedno brezposelni, dobijo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, vojni 
veterani in invalidi tudi solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Osebno sem tega dodatka zelo 
vesel ali pa še posebej tega vesel, saj smo v Slovenski demokratski stranki že večkrat opozorili, 
da bi se morale najnižje invalidske pokojnine dvigniti vsaj na raven socialne pomoči.
Zelo pomembno je tudi, da smo vzpostaviti sistem nagrajevanja za tiste zaposlene v zdra-
vstvu, ki so najbolj obremenjeni, ki skrbijo za starejše v DSO in bolnišnicah. Preko mesečnega 
temeljnega dohodka smo reševali stiske samozaposlenih in mikro podjetij. V enem izmed pake-
tov smo zagotovili še dodatnih 31 milijonov evrov za institucionalno varstvo, kar je bilo še posebej 
pomembno, ker so najbolj ranljive skupine zaradi COVID-19 prav starostniki. Prav tako smo s PKP 
8 podaljšali subvencioniranje čakanja na delo najmanj do konca meseca aprila 2021. 
Država bo nase prevzela tudi del bremena zaradi dviga 
minimalne plače na 1.024 evrov, delodajalci bodo za ti-
ste, ki brez dodatkov ne dosegajo minimalne plače, prejeli 
subvencijo v višini 50 evrov. Še več, Vlada je šla nasproti 
tudi sindikatom in odpravila neenako obravnavo zaposlenih 
pri izplačilih kriznega dodatka v višini 200 evrov, torej bodo 
dodatka deležni tudi vsi delavci, ki so v decembru prejeli 
božičnico. Po uveljavljenem PKP 8 bodo do izplačila krizne-
ga dodatka upravičeni vsi delavci v zasebnem sektorju.
Če povzamem: sedanje vzdržno gospodarsko stanje, 
lahko pripišemo pravočasnim, učinkovitim, predvsem 
pa ciljno usmerjenim ukrepom, ki ves čas Covid situacije 
podpirajo socialno najbolj ranljive skupine, tiste za katere 
se v naši stranki borimo že od začetka, torej invalide, upo-
kojence, zaposlene, ki prejemajo minimalne plače. tudi za-
nje je država nase prevzela del bremena zaradi dviga minimalne plače. Delodajalci bodo za tiste, 
ki brez dodatkov ne dosegajo minimalne plače, prejeli tudi subvencijo v višini 50 evrov. 
Ob sprejemanju proti kriznih paketov veliko časa namenjamo reševanju težav invalidov, 
najnižjih pokojnin, davčnim razbremenitvam, debirokratizaciji, demografskemu skladu, volilni za-
konodaji, gradbeni, okoljski, stanovanjski in kmetijski zakonodaji. Veliko časa posvečamo tudi 
pripravi strategije za črpanje znatnih evropskih sredstev za naslednjo finančno perspektivo in iz 
sklada za okrevanje in odpornost. Odprtih je veliko razpisov za pridobivanje pomoči države na 
različnih področjih, aktualen je tudi razpis za čebelarje. 
Zelo sem vesel, da se epidemiološka situacija popravlja in se je začelo sproščanje ome-

jitev, za katere vem, da niso nikomur všeč in sočustvujem z 
vsemi. Najbolj pa sem vesel, da so šli lahko otroci v šole in 
vrtce. Ne znam povedati s kakšnim veseljem delim to radost 
s starši in svojci otrok. Zelo pa se veselim tudi sproščanja za 
aktivacijo športnih aktivnosti, smučanja, prostega prehajanja 
med občinami in regijami in seveda druženja, sicer omejene-
ga, pa kljub temu zelo dobrodošlega, seveda žal z veliko mero 
previdnosti.
Zelo veliko časa mi vzame tudi kar najbolj aktivno so-
delovanje z občinami v razmerju do države, različnimi insti-
tucijami in združenji ter društvi, obrtniki, podjetniki in vsem 
mnogim občanom, ki se name obrnejo za nasvet ali kakršno 
koli drugo pomoč. 
srčno upam, da bo testiranje in cepljenje potekalo čim 

bolj uspešno, da pred vsem zaščitimo najbolj ranljive, naše starejše in manj odporne ter bolne, 
pa seveda vse zaposlene v zdravstvu, ki se jim vedno znova iz srca zahvalim za ves trud in napor. 
Vsem privoščim zdravja in potrpljenja v teh težkih časih. Pred vsem je pomembno, da pazimo 
nase in drug na drugega, si pomagamo, se držimo predpisanih ukrepov za preprečitev širjenja 
tega izjemno zahrbtnega virusa, da verjamemo in zaupamo uradnemu zdravstvu in vsem, ki se 
tako ali drugače z vsemi močmi borijo za nas, zato, da bo čim prej konec te krize in spet zaživimo, 
kot smo nekoč.
Zavedam se, da včasih kdo stori tudi kakšno napako, ker ni nihče nezmotljiv. In prepričan sem, da 
so vse nenamerne. Zelo pa bi si želel, da bi bilo poročanje nekaterih medijev bolj objektivno in kon-
struktivno, in da bi se včasih tudi zaradi tega nepotrebnega pregrevanja strasti le te hitreje umirile, 
kar bi bilo za vse nas blagodejno in zelo dobrodošlo. Saj smo vendar vsi samo ljudje in živimo na 
tem prelepem koščku zemlje. Spoštujmo se, pomagajmo si in imejmo se radi, pa bo za vse mnogo 
lažje in bolje.  Boris DOBLEKAR, poslanec v DZ RS

OBČINSKI SVEtNIKI SdS LItIJA SMO 
POMAGALI PONESREČENI dRUžINI  

V StISKI
Občinski svetniki naše svetniške skupine slovenske demokrat-
ske stranke občine Litija boris Doblekar (litija), Filip Fele (Polš-
nik), Petra bukovšek batič (litija) in Matjaž Gospeti (Ribče) 
smo del sejnin namenili za dobrodelno pomoč mamici samohranilki 
Nini z otroki, ki jim je ogenj uničil hiško v Gobniku pri Gabrovki in 
so do ureditve uničenega doma zasilno nastanjeni drugje. Mojega 
in obiska našega podžupana, naše neposredne denarne pomoči in 
sladkih dobrot za otroke, je bila v požaru prizadeta mlada družina 
izjemno vesela. Ideja je vzklila in dozorela v ženskem odboru sDs 
litija pri Petri bukovšek batič, Jožici Jerin, Mateji blažič in Tini 
Pestotnik. Občinski odbor SDS Litija

Boris DOBLEKAR, obč. svetnik in poslanec

Z desne: poslanec Boris Doblekar, 
Nina Špeletič Peceli, podžupan 

Filip Fele.

ZAHVALA dONAtORJEM ZAVOdA SOPOtNIKI
Zavod Sopotniki v občinah Litija 
in Šmartno pri Litiji od aprila 2019 
nudimo brezplačne prevoze za sta-
rejše občane v sodelovanju z Obči-

nama Litija in Šmartno pri Litiji. Poleg profesionalnega vključujemo pro-
stovoljski program in prostovoljci z enim namenskim vozilom, vsak dan, 
od ponedeljka do petka, zapeljejo starejše k zdravniku, v trgovino in do drugih nujnih storitev. Na 
ta način omogočamo, da se starejši samostojno odpravijo od doma in imajo zagotovljene pogoje 
za aktivno ter družabno preživljanje časa.

Storitev se izvaja tudi v sodelovanju z lokalnimi podjetji, 
ki se vključujejo v okviru donatorstva. Prispevajo za to, 
da starejšim nudimo kvalitetno, dobro organizirano po-
moč. Rezultat pa je, da se starejši z nami počutijo dobro 
in imajo z našo pomočjo boljše življenje. Podpora vseh 
donatorjev, ki vlagajo v storitev Sopotnikov je nepogre-
šljiva in neizmerno dragocena.
Gostinski podjetji Gostilna Kovač in Okrepčevalnica 
Kuhla nudita prostovoljcem, ki dnevno opravijo tudi 
polnih 8 ur dela, vsak dan toplo malico. Javno podjetje 
KsP litija d.o.o. je letošnjo zimo priskrbelo bunde, po 
katerih starejši in vsi ostali, prostovoljce na terenu zlah-

ka prepoznajo. Restavracija Mona lisa pa prostovoljcem Sopotnikov nudi topel napitek, kadar 
se na svoj prostovoljski dan oglasijo pri njih. S toplimi malicami za prostovoljce nas je do konca 
leta 2019 podpiralo tudi podjetje Gostilna Maček, pri organizaciji dogodka pa Gostilna Krznar.
Zakaj se podjetja odločajo, da sodelujejo v projektu? Zadaj stojijo ljudje, posamezniki z dobro 
voljo, pronicljivim dojemanjem sveta, zavedanjem da niso sami temveč, da so okoli njih tudi 
takšni ljudje, ki potrebujejo pomoč in jim le-to tudi ponudijo. Podjetniki ogromno truda in časa 
vlagajo v to, da njihovo podjetje uspešno posluje in donatorsko ali sponzorsko sodelovanje z 
nevladniškim sektorjem jim ponuja možnost, da naredijo nekaj dobrega za družbo kar v okviru 
svojih poslovnih aktivnosti. Zagotovo velja tudi, da kdor da, v zameno nekaj dobi. Vključevanje 
v humanitarne projekte pa prinaša tisti dober, dragocen občutek smisla, da smo prispevali k 
pozitivni spremembi, k skupni blaginji in razvoju družbe v bolj sočutno in solidarno. Iskreno si že-
limo, da je to naš prispevek v zameno vsem donatorjem. Kdaj pa kdaj je tudi težko verjeti v delo, 
ki ga opravljamo. Potem pa v pogovorih z donatorji, ki se na naš poziv za sodelovanje odzovejo 
z veliko mero posluha za potrebe starejših in veliko veselja, dobimo nov zagon. to so dejanja, ki 
nam dajejo potrditev, da delamo dobro in smo lahko še naprej ter še bolj uspešni pri izvajanju 
prevozov! Hvala, da ste naš navdih! Hvala, da ste z nami Človek Človeku Sopotnik!



4    OBČAN - FEBRUAR 2021  KULtURA  /  AKtUALNO  /  MLADI  

KULtURA SMO LJUdJE – tokrat  
s spletnim dogodkom 

Letošnji slovenski kulturni praznik smo obeležili preko spletnega dogodka, 
ki smo ga v Kulturnem centru pripravili skupaj z Zborom sv. Nikolaja Litija, 
z Žensko vokalno skupino Lipa Litija ter z gostom Aleksandrom Mežkom. 

Misli o kulturi so delili župan občine Litija, Franci Rokavec, zborovodkinja Helena Fojkar Zupan-
čič ter pevec Aleksander Mežek. Domači skupini sta se predstavili s pesmima Mojmirja Sepeta 
in tako smo ob prazniku obudili spomin na lani preminulega velikega slovenskega skladatelja. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. 20 minutni spletni dogodek je na ogled na You-
tube kanalu Kulturnega centra Litija ali na spletni strani: kclitija.si. 

LItKOVA PUStOLOVŠČINA – spletna dogodivščina  
z nagradami še do 28.2.2021!

Čas pustovanja je za nami. Vendar vas vabimo, da se do konca meseca še sprehodite po Litkovi 
karnevalski poti, rešite uganke in si prislužite lepe nagrade: 

Litko vas popelje skozi center mesta mimo velikih 
razstavnih panojev do mestne izbe litka in vmes 
najmlajšim postavil uganke. Starši lahko rešitve 
vseh petih ugank pošljete na elektronski naslov: kul-
turnicenter@zkms-liitja.si in srečnim izžrebancem 
bomo podelili lepe nagrade! 
Starejše otroke pa Litko nagovarja s spletno interak-
tivno litkovo pustolovščino, ki jo bodo radi igrali 
tudi odrasli. Na desetih točkah v mestu bo preko na-
migov potrebno najti QR kode, ki bodo vstopnica v 
Litkov dnevnik. V njem se bodo skrivale različne, bolj 
in manj težke naloge, rebusi, križanke, sestavljanke 

in drugi izzivi, skozi katere bodo izpostavljene nekatere zanimivosti o Litiji. Za uspešno opra-
vljeno pustolovščino izžrebance čakajo nagrade v obliki darilnih kartic v vrednosti 100€, 50€ 
in 30€. Vabljeni k sodelovanju! 
V Kulturnem centru Litija pa smo že v pričakovanju rahljanja ukrepov in komaj čakamo, da 
bomo lahko vrata odprli obiskovalcem ter vas povabili na kakšen lep kulturni dogodek! Do 
takrat pa ostanite zdravi in kmalu na snidenje! 

MEStNI MUZEJ LItIJA JE PONOVNO OdPRt!
Že v začetku februarja smo ponovno odprli svoja vrata za obiskovalce, 
ki smo jih nestrpno pričakovali. 
Vabljeni k obisku:
torek-petek: 8.00-12.00 

torek in četrtek: 17.00-19.00
sobota: 10.00-12.00
Poleg muzejskih razstav vas vabimo, da si na panojih na več lokacijah po Litiji in izložbah ogle-
date izbor fotografij preteklih karnevalov iz našega muzejskega arhiva. Sprehodite se po poti 
Litijskega karnevala in se spoznajte z bogato tradicijo karnevalov!
V mesecu marcu pa se bomo posvetili tudi spletnemu projektu »Naprej v preteklost«, ki ga 
organizira Muzejsko društvo Slovenije. tokratna tematika je zastavljena zelo široko, z glavnim 
fokusom na okroglo obletnico razglasitve neodvisnosti Slovenije in zgodovinskimi elementi, ki 
povezujejo vse prebivalce naše čudovite države. Prispevke Mestnega muzeja Litija lahko spre-
mljate na našem Facebooku med 22. in 28. marcem. 

MLadInSKI Center LItIJa
dnevni center, kjer smo bili 
vajeni poklepetati in čas pokraj-
šati z igranjem različnih družabnih 

ali video iger, smo že v novembru prestavili na 
DISCORD. 
Discord je aplikacija, ki omogoča klepet, na-
menjena pa je predvsem igralcem video iger. 
Omogoča jim glasovno komunikacijo in komu-
nikacijo prek sporočil. Aplikacija je preprosta 
za uporabo, uporabljamo jo lahko na telefonih 
in na računalnikih, naložiti pa si jo je mogoče 
brezplačno. Zaradi teh in drugih prednosti je 
ne uporabljajo le igralci video iger, ampak je 
aplikacija primerna tudi za izvajanje različnih 
aktivnosti z mladimi. 
V našem MCju jo uporabljamo za klepet, sku-
pno igranje kvizov ter najpomembnejše za 
ohranjanje stika z mladimi, sicer rednimi obi-
skovalci našega dnevnega centra. Na discordu 
se družimo vsak ponedeljek, sredo in petek 
med 15.00 in 16.30, pridružiš se nam lahko 
preko povezave https://bit.ly/onlineDnevni-
Center. Online dnevni center pa ima tudi nekaj 
pravil za obiskovalce, prav tako kot v MC dnev-
ni sobi, in sicer želimo da:
- se ob priklopu predstaviš in pozdraviš ostale 
- imaš prižgan mikrofon, da se lahko slišimo
-  kamera je zaželjena, a nikakor nujna. to odlo-

čitev prepuščamo tebi.
Če se srečaš s tehničnimi težavami nas pokliči 
na 051 443 410. 

MC2 virtualni Mladinski Center  
v igri Minecraft

tudi virtualni gradbeniki so še vedno aktivni in 
pridno dograjujejo svoj mladinski center. Še 
vedno velja povabilo prav vsem, ki bi se aktiv-
nosti želeli priključiti. Projekt vodi mladinski 

delavec, ki v začetku pomaga z nasveti kako se 
pridružiti igri, obenem pa skrbi za varno sple-
tno okolje, kjer se aktivnost odvija. Navodila 
kako se pridružiti najdeš na spletni strani na 
povezavi https://mclitija.si/mc%c2%b2-strez-
nik-odpira-svoja-vrata/. 

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 po-
šljete na elektronski naslov info@mclitija.si, za 
prevzem se bomo dogovorili z vsakim posame-
znikom. 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 tele-
fonu 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 osnovno-
šolec oz. dijak potrebuje kontinuirano dodatno 
delo pa je učna pomoč sofinancirana. Višino 
sofinanciranja dogovarjamo z vsakim učencem 
posebej, saj vedno upoštevamo prav vse oko-
liščine (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 produk-
tivno in ustvarjalno, tudi v naši družbi! 
Ostajamo dosegljivi po telefonu, na 051 443 
410, med delavniki od 12:00 do 16:00, na ele-
ktronsko pošto odgovarjamo dan in noč. Spre-
mljaj nas na naših družbenih omrežjih Facebo-
ok in Instagram ali klikni na našo spletno stran 
za ‘frišne’ informacije.  Ekipa MC Litija

KNJIŽNICA LITIJA

Leto 2021 - leto jubilejev 
V Knjižnici Litija v domoznanskem 

oddelku hranimo biografske mape in druge do-
kumente o domoznanskih osebnostih našega 
območja. V januarju smo se tako spomnili sto-
letnice smrti književnika, politika in narodnega 
buditelja, Luke Svetca. Prav tako je 21. janu-
arja minilo 20 let od smrti Naceta Simončiča, 
izjemnega umetnika. Svetec in Simončič imata 
v našem mestu tudi kip. 
V oktobru se bomo spomnili na Petra Jereba. 
Ulica, doprsni kip in številne skladbe, ki so 
ostale za njim, nas vsakič znova spomnijo na 
človeka, ki je bdel nad pevci Lipe, nad god-
beniki, bil pa tudi med pobudniki za nastanek 
Glasbene šole. Slavko Grum se je ustavil v šte-
vilnih krajih, njegovo ime se večkrat pojavlja 
v Novem mestu, Zagorju ob Savi, Šmartnem 
pri Litiji in Litiji. Ljubiteljem književnosti se bo 
avgusta še bolj približal. 120 letnico rojstva 
v Šmartnem bomo počastili s predstavitvijo 
dveh knjig, o njegovem življenju sta Ida Dolšek 
in Stanka Sirk zbrali veliko zanimivosti. Delček 
zgodb smo spoznali leta 2019, na sprehodu po 
Grumovem Šmartnem, od hiše do hiše, kjer so 
Grumovi stanovali ali delali. Letos bo v decem-
bru minilo 50 let od smrti režiserja, scenarista 
Metoda Badjure, ki se je rodil v Litiji. Po njem 
se imenuje tudi nagrada - Badjurova nagrada, 
aprila pa 140 let od rojstva Rudolfa Badjure, 

organizatorja planinstva, učitelja smučanja, av-
torja turističnih in izletniških vodnikov. 

Poslovanje knjižnice
Enoti knjižnice v Litiji in Šmartnem poslujeta 
po rednem urniku, izposojevališči v Gabrovki 
in na Vačah pa enkrat tedensko. Še vedno je 
delovanje knjižnice precej prilagojeno – tako 
glede obiska, kot drugih dejavnosti, ki jih v 
tem trenutku še ne pripravljamo, pa tudi gle-
de vračila gradiva, ki ga sprejemamo ločeno 
od izposoje in še vedno razkužujemo. Nekaj 
naših dogodkov smo preselili na splet (pravlji-
ce, potopisi, nasveti in priporočila za bra nje in 
izposojo gradiva). Še vedno priporočamo naro-
čilo gradiva vnaprej in upo števa nje ukrepov za 
preprečevanje okužb. 
Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete 
ali nam pišete.

Furmani
Zaključuje se projekt zbiranja spominov na fur-
mane našega okolja. Pripovedovalci in zapiso-
valci zgodb, s katerimi smo skupaj pogledali v 
preteklost, so dokazali, da je tematika mnogim 
še zelo blizu. Domoznanski projekt knjižnice 
dobiva epilog – zgodbe bomo uredili in izdali 
v knjižni obliki. Če morda želite prispevati svoj 
spomin v furmanske zgodbe, je še čas, da se 
nam oglasite. Veseli bomo sodelovanja. 

Aleksandra MAVREtIČ, Andreja ŠtUHEC

V dUHU dOBROdELNOStI 
Letošnje leto smo organizirali že tretjo zaporedno štrikalnico – projekt medgene-
racijskega učenja štrikanja, ki je v preteklih letih potekal v Domu tisje. V tem letu pa 
žal naš obisk doma ni mogoč zato smo se Klišejevci odločili za malo drugačno verzijo 
naše štrikalnice. Objavili smo prijavnico na projekt štrikanja, preko katere so naši 
udeleženci po pošti prejeli paketek »štrikaj od doma«, ki je vseboval volno, pletilke in 

navodila kako štrikati. Da dober glas seže v deveto vas so nam 
potrdili udeleženci, saj so se na štrikalnico prijavili srčni pletilci 
in pletilke širom Slovenije od Jelšan, Ljubljane, Polšnika, Litije, 
Save, Šmartnega pri Litiji, Gabrovke, Uršnih Sel, Brežic pa vse 
do Maribora. 
Izdelke so nam udeleženci potem poslali na sedež našega klu-
ba, mi pa smo jih objavili na dobrodelni licitaciji na našem Fa-
cebook računu, izkupiček katere je bil podarjen Domu tisje. A 
to še ni vse! Našemu dobrodelnemu projektu so se pridružila 
še številna društva. Mednje spadajo: Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Društvo upokojencev Li-
tija, Društvo upokojencev Hrastnik, Svet za medgeneracijsko 
sodelovanje občine Litija, Krajevna organizacija RK Sava, Ro-
kodelski center Moravče, Dom tisje in Stara šola Litija, katera je priskrbela volno za naše pa-
ketke. tako smo s pomočjo pridnih rok in srčnih ljudi zbrali kar 150 ročno pletenih in kvačkanih 
izdelkov od šalov, rokavic, nogavic, copatov, trakov za ušesa in kap za vse generacije, igračk ter 
nekaj ogrlic, pulover, brezrokavnik in par kuhinjskih prijemalk. 

Ob tej priložnosti bi se ponovno želeli zahvaliti vsem 
posameznikom in društvom, ki so z nami pletla to 
srčno zgodbo. Hvala vam!
Poleg naše dobrodelnosti pa smo se študentje osre-
dotočali na izpitno obdobje tako v mesecu januarju 
kot v februarju, a smo istočasno na pomoč prisko-
čili tudi drugim, ki so potrebovali učno pomoč. tako 
smo v nadaljevali z našo učno pomočjo za OŠ/sŠ, 
ki je za osnovnošolce in dijake iz lokalnega okolja 
brezplačna. Naši inštruktorji so na voljo za dodatno 
pomoč pri usvajanju znanja v tem obdobju. Kon-
taktiralo 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 obvez-
nosti. Če tudi ti ali vaš otrok potrebuje pomoč nam 
pišite na klub.klise@gmail.com.
V času razglašene epidemije pa nadaljujemo tudi z 
brezplačno kopirnico za naše člane, kateri lahko 

mesečno koristijo do 100 črno-belih ali 40 barvnih kopij. Naša kopirnica pa poteka takole: člani 
nam svoje gradivo pošljejo na klub.klise@gmail.com, ki ga mi natisnemo in pripravimo na brezsti-
čen prevzem ali alternativno pošljemo po pošti na njihov domač naslov, seveda na stroške kluba. 
Kopije veljajo le ZA ČLANE, ki ste letos že podaljšali članarino. Če tega še nisi uspel/a, potem 
samo pošlji potrdilo o vpisu na naš mail in bomo uredili. Če pristopaš prvič, pa skopiraj in podpiši 
še pristopno izjavo, ki jo najdeš na naši spletni strani. Članstvo je BREZPLAČNO.
V mesecu marcu pa bomo zopet v polnem zagonu saj že snujemo najrazličnejše aktivnosti. Na-
daljevali bomo s projektom Zgodbarjenje (angleško: storytelling), v sklopu katerega naši čani 
delijo svoje najrazličnejše izkušnje, doživetja, potovanja in dogodivščine; organizirali bomo tečaj 
učenja Makedonščine ter pripravili trajnostni izziv, ki ga lahko vsakdo opravi iz udobja lastnega 
doma. Spremljaj naš Facebook profil https://www.facebook.com/klise.klub za več informacij o 
prihajajočih dogodkih.  KLIŠE

(nadaljeVanje s 1. str.)

UtEMELJItEV SREBRNE PLAKEtE ZA HELENO FOJKAR ZUPANČIČ
Heleno Fojkar Zupančič srečujemo na koncertnih 
odrih le kako leto manj kot četrt stoletja. Odločna, 
vztrajna, zahtevna in samozavestna, a hkrati pri-
jazna, razumevajoča in mehka, tako bi jo verjetno 
opisale številne generacije dijakinj in dijakov, ki so 
skozi vsa ta leta polnili vrste Dekliškega zbora sv. 
Stanislava in (Z)mešanega zbora Škofijske klasične 
gimnazije iz Šentvida. Prvi sodi med najuspešnejše, 
drugi med najštevilčnejše zbore pri nas. Njeni od-
ločnost in mehkoba v značaju sta dobro znani tudi 
članom Zbora sv. Nikolaja Litija, ki pod njenim vod-
stvom prav toliko let deluje v okviru društva Nova 
kultura Litija. Nenazadnje pa vse te lastnosti prepo-
zna tudi številno občinstvo doma in po svetu, ki za-
čuti, da je tu prvi ključ do vrhunskih rezultatov, ki jih 
dosega s svojimi pevci. Da gre za široko razgledano, 
inventivno in predano umetnico, je že ničkolikokrat 
ugotovila zborovska srenja, strokovnjaki in pozna-
valci, domači in tuji, ki so njej in njenim zborom v 
teh letih na uglednih pevskih tekmovanjih ter fes-
tivalih po vsem svetu dodeljevali najvišja priznanja. 
Njihovo odličnost so prepoznali v Oslu, Baslu, talinu, 
Corku in Derryju, na tajvanu, v Maasmechelnu ter 
nenazadnje v Mariboru, Celju in Zagorju ob Savi. 
Ponosni smo lahko na ekskluzivno povabilo Medna-
rodne zveze za zborovsko glasbo (IFCM) Dekliškemu 
zboru kot enemu redkih evropskih predstavnikov na 
11. Svetovni zborovski simpozij leta 2017 v Barcelo-
ni, kjer so bili poslušalci zborovski dirigenti z vsega 
sveta, ter na povabilo Ameriške zborovske zveze na 
Nacionalno konferenco ameriških zborovskih diri-
gentov (ACDA) leta 2019 v Kansas Cityju. V srcih 
pevcev in poslušalcev pa so tudi mnogi koncerti po 
slovenskem podeželju in zamejstvu.

Prenekatere teh nastopov so na nosilce zvoka za-
beležile domače in tuje radijske in televizijske hiše, 
nekateri so ovekovečeni tudi na osmih zgoščenkah, 
pod katere se podpisuje Helena Fojkar Zupančič 
z mladimi in nekoliko starejšimi pevci, ki jo vedno 
znova navdušujejo ter z njo soustvarjajo raznovrst-
ne projekte. Nemalokrat vključena novonastala dela 
prav njim posvečajo Damijan Močnik, Ambrož Čopi, 
Črt Sojar Voglar, Nana Forte, Ivan Florjanc, Blaž Pu-
cihar, Katarina Pustinek Rakar, Andrej Makor, tadeja 
Vulc, tine Bec, Samo Vovk, Barbara Grahor in drugi, 
s katerimi uspešno predstavljajo slovensko zborov-
sko tvornost doma in na tujem.
Njene predstave so vselej globoko sporočilne zgod-
be, ki se dotaknejo slehernega poslušalca, tako v 
naši cenjeni Dvorani Union v Mariboru kot v pres-
tižnem Nacionalnem centru umetnosti Kaohshiung 
na tajvanu ali pa v majhnem kraju na Avstrijskem 
Koroškem, povsod nastopi z enako mero odgovor-
nosti in predanosti, kar spontano prenaša tudi na 
svoje pevce.
Na prvem mestu je pri njenih nastopih vselej zbra-
nost in tonska zanesljivost, lepo oblikovan zvok in 
muzikalnost podajanja, občasno pa svoje nastope 
ovije še v obleko multimedialnosti ter jih nadgradi z 
mladostno radoživostjo.
Helena Fojkar Zupančič je z veliko mero ljubezni 
in zadovoljstva tudi pedagoginja, učiteljica svojim 
pevkam in pevcem ter svetovalka številnim mladim 
slovenskim zborovodjem, ki z njenimi nasveti iz leta 
v leto nadgrajujejo svoje znanje in tako prispevajo k 
dvigu ravni zborovskega petja pri nas. to pa se je v 
zadnjih letih – kot vemo – vzpelo med najopaznejše 
v mednarodnem prostoru.

(nadaljeVanje s 1. str.)



ŠOLStVO OBČAN - FEBRUAR 2021    5

Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku  

- S KULtURO V SVEt
Učenci Osnovne šole Litije so imeli zelo zani-
mivo proslavo ob slovenskem kulturnem praz-
niku. tokrat je bila še bolj posebna, saj je po-
tekala preko spleta. tradicionalno ima proslava 
naslov S kulturo v svet, tokrat pa so umetniki 
z različnih področij prihajali k šolarjem. Himno 

jim je zapel baritonist Darko Vidic, o ustvar-
janju v času korone je razmišljal letošnji Pre-
šernov nagrajenec Feri Lainšček. Pisatelj Jože 
Sevljak je namignil, da se je France Prešeren 
večkrat ustavil tudi v Litiji. Boštjan Gorenc - 
Pižama je poudaril, naj pustijo tistemu, kar br-
bota v njih, na plano. Challe Salle je v svojem 
slogu povedal, naj širijo »gud vajb, ker cajt ne 
gre več nazaj«. Alex Volasko in Saša Lešnjek 
sta jim zapela, da je življenje lepo, Nik Škrlec 
pa je poudaril, da je poezija noro dobra stvar 
in jim prebral najljubšo pesem. V programu je 
učence nagovorila Mateja Sladič- Vozelj, in to 
kar z odra Kulturnega centra Litija, tina Šušter-
šič se je iz Mestnega muzeja Litija oglasila iz 
zaporniške celice, kjer je Mile Klopčič spesnil 
pesniško zbirko. Ob kulturnem prazniku so 
učencem voščili tudi tIC Šmartno, JZ Bogen-
šperk, Aleksandra Mavretič iz Knjižnice Litija 
je spomnila, katere obletnice pomembnih Li-
tijanov bodo obeležili v letu 2021. Rdeča nit 
programa so bile točke učencev matične šole 
in šole s prilagojenim programom.
Pri ustvarjanju proslave so sodelovali Anita 
Eltrin, Maja Lah Klopčič, Irena Vrhovec, Mik - 
lavž Šef in Jana Štojs. Proslavo si lahko 
ogledate na spletni strani OŠ Litija oz. na 
https ://v ideo.arnes .s i/por ta l/asset .
zul?id=A2mWlEQSShWPKOKrMtMYERYA
 Jana ŠtOJS

Kulturni dan malo drugače
V teh nenavadnih časih, ko šolanje poteka na 
daljavo in motivacija učencem za šolsko delo 
že malo usiha, so se učiteljice Osnovne šole 
Litija še posebej potrudile in za učence od pr-
vega do devetega razreda pripravile zelo pester 
kulturni dan. Z njim so želele obeležiti spomin 
na pesnika Franceta Prešerna in pokazati, ka-
kšno širino s sabo nosi kultura. 
Za učence so pripravili 16 različnih izzivov, od 
bolj preprostih za učence nižjih razredov, do 
bolj zapletenih za učence višjih razredov. Lah-
ko so portretirali Franceta Prešerna v različnih 
tehnikah, zaplesali, se učili deklamirati, raču-

nali s starinskimi merskimi enotami, se spre-
menili v kuharske mojstre, pisali detektivsko 
zgodbo o pogrešani Urški, reševali prešern-
zanke in matematične uganke, svoje znanje 
preizkusili na kvizu o Prešernu, zaigrali himno 
na virtualnem klavirju, se virtualno sprehodi-
li s knjigo po Evropi, pripravili dramatizacije 
pesmi, se spoznavali z modo v Prešernovem 
času in imeli več izzivov tudi v angleščini. Za 
nagrado pa so imeli še kino, tekmo, koncert, 
ples in malo smeha. Nabor dejavnosti je bil res 
raznolik in pester in je prav gotovo lahko vsak 
našel kaj zase. Sodobna tehnologija nam res 
omogoča, da virtualno vstopaš v najrazličnejše 
vloge, različne svetove, ne more pa nadome-
stiti pristnega človeškega stika, ki ga učenci in 
učitelji že močno pogrešajo. Petra PAVLICA

π, Spletni solo
Devetošolci Osnovne šole Litija so si v pone-
deljek, 25. 1. 2021, popestrili pouk slovenšči-
ne z ogledom spletnega dogodka z naslovom π, 
spletni solo. Preko You tube kanala so spreml-
jali interaktivno gledališko predstavo z Nikom 
Škrlecem, ki ga večina pozna kot igralca, vodi-
telja Malih sivih celic ter rekorderja v pomnjen-
ju števila pi. Spretni igralec jim je na humoren 

in zanimiv način predstavil bonton obiskovanja 
gledaliških predstav, v izobraževalnem smislu 
pa jih je popeljal skozi zgodovino gledališča 
in raziskovanje temeljnih lastnosti predstave. 
Učenci so ponovili in utrdili znanje o klasični 
tragediji, hkrati pa so z navdušenjem spremljali 
igralčeve spretnosti.  Irena VRHOVEC

Zimski ŠPORtNI dAN na daljavo
Učenci predmetne stopnje in nekaterih razre-
dov razredne stopnje Osnovne šole Litija so se-
denje doma pred računalniki v času pandemije 
Covid - 19 prekinili z gibanjem na svežem zraku. 
Zadnji teden v januarju so imeli zimski športni 
dan na daljavo. V spletno učilnico so učenci do-
bili navodila za varno izvedbo športnega dneva. 
Izbirali so lahko med pohodom in aktivnostmi 
na snegu. tako so se nekateri učenci odpravili 
na sneg, drugi na pohod v bližnjo okolico. Eni 
so športni dan opravili sami, drugi so h gibanju 
v naravi povabili svoje družinske člane. Vsem 
pa je bilo skupno, da so se imeli lepo, da so ak-
tivno preživeli dan v naravi in s tem naredili ve-
liko koristnega za svoje zdravje. Ob zaključku 
dneva so v e-učilnico oddali fotografije, nasme-
jani obrazi dokumentirajo športni duh učencev. 
 Karmen ŠPAN

OSnOvna šOLa LItIJa

KULtURNI dAN NA POdRUžNICI S  
PRILAGOJENIM PROGRAMOM

V petek, 6.2.2021, so 
imeli najmlajši učenci 
na Podružnici s prila-
gojenim programom 
kulturni dan z vsebi-
no Slovenski kulturni 
praznik. Spoznavali 
so delo in življenje 
pesnika Franceta Pre-
šerna. Poleg prebira-
nja slikanic Povodni 
mož ter Lepa Vida, so se tokrat lotili tudi risanja portreta 

Franceta Prešerna. Ker je 8. februar tudi državni praznik, so učenci spoznavali državne simbole 
kot sta slovenski grb in zastava. Poslušali so slovensko himno ter spoznali bonton ob poslušanju 
Zdravljice.  Alenka VIDGAJ

PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

PRVO, dRUGO IN tREtJE MEStO  
NA LIKOVNEM NAtEČAJU UČENCEM  

OŠ LItIJA ZA StRIP »REKA SAVA«
Na naši šoli nam je prav popestrilo likovno ustvarjanje ob razpi-
sanem Velikem likovnem literarnem in fotografskem natečaju Izo-
braževalnega centra GEOSS. Ob globoki razložitvi naloge, da sta 
naša kultura in naša reka Sava v naših rokah, da do obeh čutimo 
odgovornost, ki jo na nas prelagajo naši otroci in naši vnuki, ter nji-
hovi otroci in vnuki. Naša odgovornost je, da jim damo oboje, oboje 
ohranjeno in neomadeževano- tako kulturo kot reko Savo. 
Na likovnem natečaju so zasedli prvo mesto Flora Meta Mlakar, dru-
go mesto Alex Vozelj, tretje mesto Katarina Lapornik. Vsi so narisali 
strip, seveda v teh časih, na daljavo, po spletu. Po njem so dobili 
navodila in oddali zmagovalne stripe. Stripi so osupljivi, v njih je 
oboje, literarno in likovno delo, združeno v kompozicijo in komplementarno. Reka Sava bo tekla 
še naprej, svobodno našim vnukom naproti….

Pedagoginja: Marija BREGAR Hostnik

dan brez zaslona
Lansko in letošnje šolsko leto 

so nas »virusne« razmere potisnile pred vse 
mogoče zaslone in kar naenkrat se je nujno 
zlo – kot se trudimo osveščati in vzgajati naše 
učence - spremenilo v edino okno v svet zna-
nja, zabave in socialnih stikov. Zasedenost, 
zdolgočasenost in družabna dieta pa so enkra-
tne okoliščine za bakterije in viruse drugačne 
vrste, zato smo 
v pogon spravili 
vedno bolj po-
trebno idejo o 
dnevu brez za-
slona. Ekranski 
mrk se je zgodil 
28. januarja. Z 
učenci od 6. do 9. razreda smo se na razre-
dnih urah teden dni pred dogodkom pogovo-
rili o vplivu pretirane rabe računalnika, tablice 
in telefona ter jim ponudili enotedenski izziv 
v obliki dnevnega merjenja časa, ki ga pred 
zasloni preživijo z namenom izobraževanja, 
zabave in pogovorov z vrstniki. Anketne vpra-
šalnike so dnevno oddajali in se trudili posto-
pno zmanjševati zabavno ekranizacijo ter iskati 
drugačne oblike preživljanja prostega časa. Na 
dan D smo učitelji pripravili in izvedli pouk brez 
video konferenc in učence usmerili v preizku-
šanje znanja z osmislitvijo naučenega. Akcijo 
smo zaključili z analizo rezultatov anketnih 
vprašalnikov, ki so pokazali nujnost stalnega 
ozaveščanja o škodljivih vplivih sedenja pred 
zaslonom, in se odločili, da postane ena izmed 
najpomembnejših nalog Osnovne šole Gradec. 
 Dunja POŽARŠEK

Erasmus+, naša zgodba  
o uspehu

Na OŠ Gradec pišemo našo zgodbo o Eras-
mus+ in skupaj z njim že dolgih trinajst let. Za-
čeli smo leta 2008, ko je na našo šolo prispela 
prva EVS (European Voulentary Service) pros-
tovoljka Sandra iz Španije. Program se je s 
časom nekoliko spreminjal, sedaj ga beležimo 
s kratico ESC (European Solidarity Corps) ozi-
roma slovensko ESE (Evropska solidarnostna 
enota). V preteklih letih smo na šoli gostili kar 
enajst prostovoljcev, ki so naš šolski prostor 
tako ali drugače obarvali s svojo prisotnostjo. 
Vzporedno s projektom prostovoljstva smo že-
leli izkušnjo z Erasmus+ približati tudi direktno 
našim učencem. Leta 2018 smo se v ta namen 
povezali z litijskim Društvom Lojtra in skupaj 
pripravili naš prvi program mednarodne iz-
menjave za učence 8. in 9. razredov, projekt 
Izkusi Erasmus+. Učne izkušnje so potekale v 
obliki tedenskih druženj, kjer smo vključevali 
različne teme s skupnim ciljem – mednarodno 
izmenjavo v Romuniji. Program smo oblikovali 

po meri mladih naše in romunske šole. Ker je 
bila učencem takšna izkušnja zelo všeč, smo jo 
v šolskem letu 2019/20 želeli ponoviti, a nam 
mednarodne izmenjave v projektu Izkusi Eras-
mus+ 2.0 zaradi pandemije Covid19 zaenkrat 
še ni uspelo izvesti. 
Da je projekt odličen, so zaznali tudi na Ura-
du RS za mladino in našo zgodbo predstavili 
v spletni publikaciji Zgodbe o uspehu, 2. del, 
Mladinski sektor v šolah. Z letošnjim šolskim 
letom smo našo zgodbo nadgradili z novim 
Erasmus+ projektom - Skupnosti, ki podpira-
jo mlade. Program smo želeli narediti mladim 
še bolj zanimiv, poučen in uporaben. Skupaj z 
Društvom Lojtra, romunsko partnersko orga-
nizacijo in tamkajšnjo osnovno šolo smo razvili 
projekt s programom, ki bo petnajstim našim 
in petnajstim romunskim učencem omogočil 
sodelovanje na delavnicah in v dveh mednarod-
nih izmenjavah v Sloveniji in Romuniji. Namen 
programa je predvsem to, da bi naše najstnike 
okrepili v zavedanju o lastnem aktivnemu dr-
žavljanstvu in jih preko tega spodbudili k aktiv-
nejšemu vključevanju v lokalno skupnost. Kljub 
pandemiji si želimo, da bi obe izmenjavi, ki sta 
pred nami, lahko izvedli v okvirjih, kot smo si 
jih zastavili.  Barbara tOŠ

Izid šolskega glasila Oka  
v času korone

Da čas učenja od doma in šole na daljavo ni le 
nujno zlo, ampak se pod taktirko učiteljic tudi 
v izrednih razmerah lahko sprosti besedna in 
likovna ustvarjalnost naših učencev in učenk, 
lepo kaže prvi del našega šolskega glasila, ki je 
izšlo ob kulturnem prazniku. 
tokrat še posebej izstopajo likovni izdelki, ki 
ne le spremljajo besedila, ampak nekateri pov-
sem samostojno nastopajo kot posebni ali celo 
izjemni likovni dosežki. 
Šolska vrata so v času pisanja tega prispevka 
še zaprta, Oka pa vam odstira okno v svet 
razmišljanja in doživljanja naših učencev in 
učenk. Najdete jo na spletni strani OŠ Gradec 
pod zavihkom Knjižnica, E-časopis, E-Oka, kjer 
si poleg nove Oke lahko ogledate tudi izdaje iz 
prejšnjih let. Vabljeni k branju! 
 Uredniški odbor Oke 

OŠ GABROVKA - DOLE
Lepša podoba matične in 

podružnične šole 
Zadnji dan lanskega leta sta matična 

šola v Gabrovki ter podružnična šola na Dolah 
pri Litiji postali še lepši, saj smo uspeli uresni-
čiti že dalj časa porajajočo se idejo o popes-
tritvi šole z nalepkami. 
Učenci bodo med hojo po stopnicah na obeh 
šolah lahko vadili poštevanko, dele celote ter 
pogoste enote, ki jih srečujemo tako v vsak-
danjem življenju kot tudi pri šolskem delu. Prav 
poseben pa bo po novem vstop v učilnico ma-
tematike, saj je pod vrati nalepka, ki ponazarja 
velikost kota, katerega izmeriš, ko odpreš vrata 

učilnice.
Učenci matič-
ne šole pa so 
v času dela 
na daljavo do-
čakali tudi do-
končno men-
javo šolskih 
omaric, česar 
se bodo ob 

prihodu v šolo posebej razveselili mlajši učen-
ci v Gabrovki, saj so dobili podobne omarice, 
kot jih imajo že vsi učenci na Dolah ter starejši 
učenci v Gabrovki. 
Želimo si še kakšne talne popestritve na 
zunanjem asfaltu, a za to bomo morali počakati 
na višje temperature ter lepše vreme. 
Verjamemo, da bo hoja po stopnicah in hod-
nikih naših šol odslej bolj zanimiva, obenem pa 
upamo, da nam bodo nove pridobitve pomaga-
le pri lažjem razumevanju učne snovi ter bolj 
urejeni šoli. Nataša CEROVŠEK

Oddaja o pouku na daljavo
Članice novinarskega krožka na OŠ Gabrovka 
že vrsto let pripravljajo radijsko oddajo o ak-

tualnih dogodkih na šoli. S poukom na daljavo 
je njihovo delo dobilo nove izzive. V februarju 
so pripravile oddajo, v kateri so predstavile 
zanimivosti pouka na daljavo, dneve dejavno-
sti in posebne dogodke na šoli. Učenci so si jo 
lahko ogledali v tednu pred zimskimi počitnica-
mi. Vas pa vabimo, da jo poiščete na spletnih 
straneh naše šole in si jo ogledate tudi sami.
 Barbara tEŽAK

Oglarski ježki in bistriška kraljica
Ste že slišali za oglarske ježke ali bistriško kra-
ljico? Danes morda še ne, v prihodnosti pa se 
boste z njimi morda posladkali ob obisku kra-
jev v okolici Gabrovke in Dol pri Litiji. 
V času pouka na daljavo so bili učenci pri obve-
znem izbirnem predmetu turistična vzgoja zelo 
kreativni. Razmišljali so o turistični podobi svo-
jega kraja in zanimivosti prikazali s plakatom, 
ki privabi obiskovalce. Pripravili so specialiteto, 
s katero bi dopolnili privlačnost domačega kra-
ja. tako se bodo morda v prihodnosti izletniki 
posladkali z oglarskimi ježki, moravškogorskim 
mini kolačem, 
bistriško kralji-
co, dolskim ko-
zarčkom, rojsko 
omleto, dolskimi 
rogljički, malg-
oblansko juho, 
javorskim peci-
vom z makom in 
drugimi specialitetami. Zveni slastno, mar ne? 
Obiskovalci pa bodo za spomin na obisk krajev 
v okolici Gabrovke in Dol pri Litiji lahko kupili 
ljubke spominke. Učenci imajo izvirne ideje. 
Upamo, da se le-te tudi uresničijo. Na izlet v 
Gabrovko ali na Dole vas vabijo s sloganom: 
Daleč stran od mestnega vrveža!

  Barbara tEŽAK

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
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PREdStAVItEV NOVOStI PRI OddAJI  
ZBIRNIH VLOG ZA LEtO 2021

spoštovani kmetje, 
Izpolnjevanje zbirnih vlog bo letos potekalo od 24. februarja pa do 6. 
maja 2021 (redni rok), zato vas naprošamo, da se začnete telefonsko 

naročati po 22. februarju. Naročila bomo sprejemali od 7. do 8. ure zjutraj in od 13. do 14. ure 
popoldne na tel.: 01/899 50 13, 899 50 14 in 899 50 15. 
Zaradi nemotenega dela ne odlašajte z naročanjem in kličite v predvidenih terminih! 

POZOR – NOVOStI V 2021!
1.  Rok za oddajo vlog za PReNOs PlAČIlNIH PRAVIC je 28. 2. 2021. V letošnjem letu je po-

trebno urediti prenos plačilnih pravic tudi kadar gre za menjavo nosilca kmetije (torej med 
prejšnjim in novim nosilcem kmetije!). Isto velja tudi za prenose med kmetijami. Pred tem 
je potrebno urediti prenos GERKov na UE. Na AKtRP je potrebno poslati računalniški izpis 
vloge, ki je tudi podpisan s strani prevzemnika in prenosnika plačilnih pravic najkasneje do 
28. 2. 2021. 

2.  tudi letos je potrebno urediti neusklajene podatke v RKG na UE, vsaj en dan pred vnosom 
zbirne vloge ali preverite na: http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, kjer lahko sami preve-
rite, če imate napake.

1.  Letošnja pomembna novost je tudi možnost pridobitve PROIZVODNO VeZANeGA PlAČI-
la Za drobnico. Glavni pogoj: do podpore je upravičen nosilec, ki na dan 1. 2. 2021 redi 
vsaj 14 ovc/koz, starejših od 1 leta oz. da so že jagnjile/jarile in/ali ovne/kozle, starejše 
od 1 leta. Število upravičenih živali se upošteva na dan 1. 2. 2021. 

2.  Vsi, ki boste v letošnjem letu oddali zahtevek za DObRObIT žIVAlI (govedo, drobnica), 
morate oddati vzorce blata za koprološko analizo vsaj 8 dni pred oddajo zbirne vloge! 

3.  vstop v Ukrepe kopop - če se želite na novo vključiti v katerega izmed KOPOP ukrepov, 
je potrebno opraviti predhodno usposabljanje, ki bo izvedeno v spletni obliki. (okvirni ter-
mini: 31. 3., 15. 4., 4. 5. 2021). Prijave sprejemamo na KSS. 

POSEBNA OBVEStILA!
***************************************************************************
Vsi, ki ste uspešno kandidirali na 1. JR 6.3 (Pomoč za zagon dejavnosti, namenjenih razvo-
ju majhnim kmetijam), boste v letošnjem letu morali oddati zahtevek v času od 15. 5. 2021 
do 15. 8. 2021. Da bomo pravočasno preverili vsa dokazila, potrebna ob oddaji zahtevka, jih  
prinesite v pregled takrat, ko boste imeli termin za oddajo zbirne vloge. 
***************************************************************************
Zahtevke za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske 
mehanizacije, lahko letos oddate do 30. junija na naslov: 
FURS, Carinski urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
***************************************************************************
V letošnjem letu bodo predvidoma v spomladanskem času izvedene delavnice:
- Prikaz rezi oz. pomlajevanje travniških sadovnjakov 
- Obnovimo travniške sadovnjake in pridelajmo kvalitetno jabolčno vino
- Postavitev pašnikov
Za delavnice zbiramo prijave. Po zadostnem številu prijav bodo delavnice tudi organizirane in 
izvedene glede na epidemiološko stanje v državi (v živo oziroma preko spleta). 
***************************************************************************
Sedaj je tudi čas za odvzem vzorcev tal, da preverite založenost tal s hranili. Na podlagi re-
zultatov vam izdelamo tudi gnojilni načrt. 
***************************************************************************

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje:
tomaž Močnik

NE SOdItE
Slišala sem, da je sveto pismo najbolj brana knjiga na svetu.
Škoda, ker tega ne ve večina Slovencev, kajti morda, res morda, 

bi bilo med nami več srčnih ljudi. takih z vestjo in odgovornostjo.
Škoda, ker sveto pismo ne bere več ljudi iz našega mesta, kajti 

morda, res morda, bi znali drug drugega objeti z besedo in potola-
žiti ob hudih življenjskih preizkušnjah.

Razmišljam tako:
Če bi ga brali, ne bi trosili nepreverjenih »resnic« ali čistih laži le zato ker so nekomu nevoščljivi 

za uspeh, lepoto ali vitko postavo.
Če bi vedeli kako prizadenejo osebo, ki jo obrekujejo, če bi se znali postaviti na njeno mesto, 

bi vedeli ali čutili kako boli ob že tako ranjenem srcu.
Upam, da ste tenkočutni bralci začutili zakaj sem tokrat z jezo začela pisati to zgodbo, a vseeno 

je prav, da to tudi zapišem.
ZAtO ker me vsake toliko časa presenetijo solze ranjenega človeka. Če poznam njo ali njega 

in zgodbo njenega – njegovega življenja, se me nepopisno dotaknejo laži, ki začnejo krožiti med 
posamezniki. ti ranijo že tako ranjeno srce, ga žalijo in prizadenejo celo telo ker boli, boli.

NIKOLI še nisem, tokrat bom prvič, prepisala odlomek iz svetega pisma:
NE SODItE, DA NE BOStE SOJENI! KAKOR NAMREČ SODItE, tAKO BOStE SOJENI, IN KAKOR 

MERItE, tAKO VAM BO ODMERJENO. KAJ GLEDAŠ IVER V OČESU SVOJEGA BRAtA, BRUNA V 
SVOJEM PA NE OPAZIŠ? LAKO MOREŠ REČI SVOJEMU BRAtU: »PUStI, DA VZAMEM IVER IZ 
tVOJEGA OČESA,« ČE IMAŠ PA SAM BRUNO V OČESU? HINAVEC, ODStRANI NAJPREJ BRUNO 
IZ SVOJEGA OČESA,ŠELE POtEM BOŠ RAZLOČNO VIDEL ODStRANItI IVER IZ OČESA SVOJEGA 
BRAtA.

Za vse, ki ne razumete svetega pisma, bom povedala bolj preprosto.
Ko sva se z možem preselila v Li-

tijo, sem večkrat obiskala njegovo 
sorodnico, že ostarelo teto Miro. Ne-
koč, ob neki priložnosti, mi je rekla:

‚Pazi deklič, kaj govoriš! Z lažmi in 
obrekovanjem je tako kot s puhastim 
»povštrom«. Če ga prerežeš in pihneš 
v puh se bo razletel na vse strani 
neba in nikoli več ti ga ne bo uspelo 
ujeti in spraviti nazaj.›

Razumela sem.
Zato sem bila tokrat, spet, neiz-

merno žalostna in jezna.
Zato sem morala uporabiti besede iz svetega pisma. Prizadeta je bila mlada žena, ki je imela 

povsem strto srce, načeto zdravje in utrpela je tudi materialno škodo.
Zakaj? Le zakaj?!
Samo zato, ker prenekaterim ni uspelo odstraniti bruna iz svojega očesa.
ČE StE OB SLOVENSKEM KULtURNEM PRAZNIKU PRIČAKOVALI DRUGAČNO RAZMIŠLJANJE 

NAJ POVEM, DA JE ZAME DRAGOCENA tUDI KULtURA SRCA. MI JE PA V RADOSt IN UtEHO, DA 
NISEM EDINA, KI RAZMIŠLJA tAKO. KDOR NE VERJAME, NAJ POIŠČE KNJGO PAPEŽA FRANČIŠKA 
Z NASLOVOM: Ne ObReKOVATI DRuGIH! IN StRINJAL SE BO Z MENOJ.

Darinka KOBAL

SAVA SE SEGREVA, A NI ŠE VSE IZGUBLJENO
sava, naša najdaljša reka, se pod vplivom podnebnih sprememb segreva, kažejo meritve 
Agencije Rs za okolje (Arso). Pri agenciji so leta 2018 v sinteznem poročilu za 21. stoletje 
zapisali, da se je temperatura površinskih voda med leti 1953 in 2015 višala s trendom 
0,2°C. Kar to pomeni stopinjo v petdesetih letih. A meritve so v časovnem obdobju po 
letu 2006, ko so pričele z obratovanjem hidroelektrarne boštanj, Arto – blanca in Krško, 
pokazale spremembo znižanja trenda rasti temperature vode, česar pri drugih merilnih 
postajah ni mogoče zaznati. Zato strokovnjaki na podlagi meritev sklepajo, da ureditev 
vodotokov in večja globina reke preprečujejo nadaljnjo rast temperature vode. 

»Novejše raziskave in redne meritve temperatur reke Save na 
območju, ki je v neposredni bližini novozgrajenih energetskih 
objektov, izkazujejo trend umirjanja dviga povprečne letne 
temperature vode, česar pri drugih vodomernih postajah, ki 
niso v bližini hidroelektrarn, ni zaznati. To nakazuje, da imajo 
akumulacije ugoden vpliv na uravnavanje temperature vode 
reke Save,« pojasnjuje direktor družbe HSE Invest mag. jure 
Šimic. Posledično tak trend blaži vplive tudi na ohranjanje 
obstoječih vodnih in obvodnih živalskih in rastlinskih vrst 
ter njihovo življenjsko okolje. Območje hidroelektrarn je že 

od zasnove naprej načrtovano večnamensko, zato ima pozitivne vplive na ostale dejavnike, podvr-
žene podnebnim spremembam, od ohranjana ustrezne mikroklime in urejanja nivoja podtalnice.
Reka Save s porečjem zajema več kot polovico Slovenije in izkazuje realno stanje v Sloveniji. Iz 
analize količinskega in temperaturnega stanja reke Save v opazovanem obdobju na več vodomer-
nih postajah vzdolž celotnega toka v Sloveniji je nedvoumno opaziti, da se povprečni letni pretoki 
reke Save nižajo, temperature pa višajo. Ker je na reki Savi že vzpostavljenih osem hidroener-
getskih enot z večjimi ali manjšimi pretočnimi akumulacijami, načrtuje pa se tudi dodatna ener-
getska raba reke Save, se poraja vprašanje, kako te vplivajo na temperaturno stanje reke Save. 
Dr. Andrej Širca iz projektivnega podjetja IBE je na podlagi analize rečnih temperatur za zadnjih 
18 let, od začetka gradnje verige HE na spodnji Savi, ugotavlja, da so prirastki temperatur nižji 
od sočasnih prirastkov pritokov. Razlog za ta učinek je v globinah vodotoka, saj se voda pri nižjih 
globinah in temni obrasti 
dna bolj segreva kot pri 
večjih globinah in ureje-
nih strugah.
Iz primera vodomerne 
postaje v Čatežu ob Savi 
je opaziti, da energetske 
enote ne poslabšujejo to-
plotnega stanja reke, am-
pak ga celo izboljšujejo. 
Iz temperaturne analize 
je moč opaziti nadaljnjo 
rast temperature vode, 
česar ostale vodomerne 
postaje, kjer ni energet-
skih enot v neposrednem 
vplivnem območju, ne zaznajo. S tem se povečuje vloga in prepoznavnost hidroelektrarn pri 
blaženju posledic klimatskih sprememb, predvsem pri ohranjanju habitatov in vrst, ki bi zaradi 
višanja temperature reke Save izumrli.
Okvir: Slika prikazuje trend rasti temperature reke Sava vzdolž njenega toka tako po letih kot tudi 
vzdolž reke. Na posameznem merilnem mestu se je povprečna letna temperatura vode v zadnjih 
50 letih dvignila za tudi za več kot 2 °C. Leta 1965 je bila povprečna letna temperatura med 7 
in 10 °C, leta 2015 pa med 9 in 13 °C, če se izvzame meritev Čateža ob Savi, ker ni bila zajeta v 
meritvah leta 1965 in bi se trend Radeč podaljšal.  Ervin RENKO

OB SLOVENSKEM KULtURNEM PRAZNIKU  
NA POLŠNIKU

Na Polšniku smo slovenski kulturni praznik letos izpeljali virtualno. Kulturno društvo 
Pavle Voje Polšnik je v sodelovanju z PŠ Polšnik pripravilo zanimiv spletni dogodek, ka-

tere si lahko ogledate na naši spletni strani, facebook profilu ali na: https://www.youtube.com/
watch?v=nmr7wVyUmrA&t=520s Hvala vsem za trud in hiter odziv ter lepo vabljeni k ogledu. 
 Mateja SLADIČ Vozelj 

KULtURA tUdI SKOZI dEdIŠČINO
V Kulturnem društvu Pavle Voje Polšnik poleg močnih pevskih aktivnosti gojimo tudi področje za-
ložništva, kot so izdaja knjig in CD-jev. Fotografiramo in med drugim raziskujemo pa tudi nesnov-
no in snovno kulturno dediščino. V lanskem letu smo v sode-
lovanju z g. Janezom Jasencem pričeli s pripravami, zbiranjem 
gradiva o Ivanu Globelniku, graditelju polšniške cerkve Lurške 
Matere Božje. V zbiranju gradiva na področju sakralne dedi-
ščine smo ugotovili, da imamo kar precej stvari za obnoviti. O 
tem bomo širše pisali v prihodnih mesecih. Petra in Jože sta 
dala idejo, da bi obnovo angela nad prižnico posvetili pokojne-
mu Darku Repovžu. Namesto cvetja ob slovesu pa pevci obeh 
zborov, pri katerih je Darko sodeloval sredstva namenili za re-
stavriranje med 150 in 200 let starega kipa. Za to aktivnost 
so se posebej potrudile predsednica kulturnega društva Pavle Voje Polšnik tanja Ribič in tajnica 
mešanega cerkvenega zbora tanja Bučar. tako je že zelo dotrajan kip, poln črvičkov, dobila v roke 
profesionalna restavratorka Saša Dolinšek in ga res vrhunsko obnovila. Zelo zanimivo poročilo, 
ki kaže kakšne postopke je potrebno speljati, si lahko ogledate na naši spletni strani polsnik.si. 
 Jože KOS 

POROČILO O INFORMAtIVNEM dNEVU
V petek, 12.2., in soboto, 13.2., smo na Gimnaziji Litija pripravili e-informativni dan. 
Predstavitve, prek katerih smo bodočim dijakom predstavili življenje in delo na šoli, 
smo na daljavo izvedli trikrat. Ker je bila takšna oblika predstavitve nekaj novega, 

smo bili vsi v velikem pri-
čakovanju. tudi na spletni 
strani šole bodoče dijake 
čaka veliko zanimivosti, 
tudi v obliki video pred-
stavitev. Anketa, ki smo 
jo med udeleženci izvedli 
po koncu informativnega 
dne, je pokazala, da so bili 
s predstavitvijo zelo za-
dovoljni. tudi udeležba je 
bila nad pričakovanji. Do 
2.4.2021 imajo sedaj de-
vetošolci čas za razmislek 
in odločitev, v katero šolo 
oz. program se bodo jese-
ni vpisali. Vse informacije v povezavi z vpisom so še vedno dostopne na spletni strani šole, zato 
si jih lahko učenci oz. bodoči dijaki ogledajo kadarkoli.  Maja DENIŠA

terenski kmetijski svetovalci: 
mag. Sonja Zidar Urbanija
Karmen Skalič Holešek
Slavko Bokal
Ana Cirar
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Premišljanje na 
daljavo

Naša gimnazija že od leta 2018 
sodeluje v Projektu Inovativna pe-

dagogika 1:1, namen katerega je premišljena 
in celovita uporaba različnih orodij, aplikacij in 
prenosnih naprav v šolskem procesu. Januar-
ja 2020 sem v okviru projekta obiskala enega 
največjih izobraževalnih sejmov na področju 
izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uva-
janja tehnologije v pouk, sejma BEtt v Lon-
donu. Z ravnateljico sva na sejmu občudovali 
številne trende in novosti, med drugim sva bili 
navdušeni nad ogromnimi interaktivni zasloni, 
ki bodo nekje v prihodnosti zagotovo nadome-
stili šolske table. Interaktivni zasloni, ki sva 
jih imeli priložnost tudi preizkusiti, so ponujali 
veliko, vsaj nama do tedaj neznanih možnosti, 
na primer: zaslon je prepoznal predmete iz re-
sničnega sveta, med pisanjem ali risanjem pa 
zaznal moč pritiska pisala in prilagodil debeli-
no črte glede na zaznan pritisk.

Čeprav smo januarja že spremljali vesti iz Ki-
tajske o zaprtju nekajmilijonskega Vuhana in 
s tem tudi izobraževalnih ustanov, na sejmu 
BEtt nihče ni pomisli, da bo ta val prizadel 
Evropo in da bo za seboj potegnil tudi šolstvo, 
a sredi marca smo se tudi v Sloveniji dobe-
sedno čez vikend, tako profesorji kot dijaki, 
preselili v popolnoma drugačno okolje.
Ogromni interaktivni zasloni so ostali samo 
še spomin. Moja tabla, moj interaktivni zaslon 
je postal ekran 17-palčnega notesnika in kar 
naenkrat sem morala tako kot mnogi svojo 
informacijsko-komunikacijsko pismenost pre-
staviti v deseto prestavo: videokonference, 
snemanje zvoka, snemanje filmov, interaktivni 
delovni listi, takšni in drugačni kvizi. Navkljub 
začetnim težavam sem, tako kot večina mojih 
kolegov, bolj ali manj splavala.
V letošnje šolsko leto smo šolniki zagotovo 
stopili bolje pripravljeni. Videokonference 
nam niso več španska vas, brez težav prekla-
pljamo med teamsi in Zoomom, a se še zgodi 
tudi kakšna nerodnost. Včasih si z dijakom 
dogovorjen na Zoomu, pa te čaka v teamsih 
ali obratno. Večna težava ostajajo povezave. 

Včasih se zgodi kaj nepričakovanega, recimo 
da pri kopanju kanalizacijske cevi v naši ulici 
pretrgajo internetni kabel. Ne preostane dru-
gega, kot da sedem v avto in se odpeljem v 
šolo. Dijaki takšne možnosti nimajo in dan 
jim mine brez pouka. No, včasih so tovrstne 
težave tudi dobrodošle. Vsem nam je znano: 
»Oprostite, ampak danes zjutraj je zmanjkalo 
elektrike in ne morem biti vprašan/a«.
V letošnjem letu se prvič spopadam s pisnim 
ocenjevanjem na daljavo. V času pisanja pi-
snega preizkusa morajo imeti dijaki vkloplje-
no tako kamero kot mikrofon. Včasih kakšna 
mama, ki ravno tako dela na daljavo, prever-
ja, ali je otrok že zaključil: »Boš še dolgo?« 
»Mami, pojdi stran, pišem.« Vse lepo in prav, 
dokler seveda ne prične sosed z udarnim kla-
divom prenavljati kopalnice. Pa saj se tudi v 
razredu večkrat kaj pripetilo: puščica pade z 
mize, zazvoni telefon, hišnik kosi travo.
Delo z dijaki na daljavo je drugačno, vseka-
kor tudi izziv, a vendar tudi izjemno zahtevno, 
od dijakov pa zahteva veliko mero samodisci-
pline. tako nam kot dijakom manjka osebni 
stik: nagubano čelo, zasanjan pogled skozi 
okno, grizljanje svinčnika, nasmeh na obra-
zu, sramežljivi pogledi usmerjeni na drugo 
stran razreda, iskrice, bled obraz, zaskrbljene  
oči.
Želimo si nazaj, seveda pod varnimi pogoji.
Pa vendar … ko se bo tole obdobje zaključilo, 
upam in želim, s čim manj negativnimi posle-
dicami, bomo lahko čez leta svojim otrokom in 
vnukom pripovedovali, kako je bilo takrat, ko 
smo (se) šolali on-line. Ja, tudi kakšna anek-
dota bo ostala. Mateja GOLOUH

debatni klub
Debaterji Gimnazije Litija so se v januarju ude-
ležili kar dveh debatnih turnirjev. Na prvem 
slovenskem turnirju v tem koledarskem letu so 
sodelovali Lina Golotič, Maša Cvetežar, Lovro 
Klinc in Adnan Oshish. Maša in Lovro sta do-
segla odlično četrto ekipno uvrstitev, uspeh je 
dopolnila še Maša z devetim mestom med indi-
vidualnimi govorci. 
Konec meseca januarja pa sta se Lovro Klinc in 
Maša Cvetežar udeležila Evrazijskega debatne-
ga prvenstva, na katerem je sodelovalo 98 ekip 
in 400 debaterjev iz celega sveta. Debatirala 
sta v dveh različnih ekipah. Lovro je debatiral v 
ekipi z debaterji iz Prve gimnazije Celje, Maša 
pa z ekipo, ki bo v letošnjem šolskem letu 
Slovenijo zastopala na svetovnem debatnem 
prvenstvu. Obe ekipi sta dosegli izjemen do-
sežek; ekipa, v kateri je debatirala Maša, je v 
izločevalnih debatah končala na izjemnem 13. 
mestu, ekipa, v kateri je debatiral Lovro, pa 
ravno tako na odličnem 24. mestu.
  Jernej PODGORNIK

BOR NA GIMNAZIJI LItIJA USPEŠNO USKLAJUJE ŠOLO IN ŠPORt

Ustvarjalne delavnice
Svet za medgeneracijsko pove-
zovanje v Občini Litija je 18. 1. 
2021 odprl svojo Facebook stran. 
Preko tega socialnega omrežja 

bomo obveščali javnost o delu sveta, objavljali 
prispevke in slike iz posameznih dogodkov kot 
tudi povabila za sodelovanje. 
Zaradi še vedno zaostrenih ukrepov za prepre-
čevanje širjenja koronavirusa bo svet nekatere 
aktivnosti izvedel preko video strani in video 
konferenc. 
V drugi polovici meseca februarja 2021 bo po-
tekala video delavnica pod naslovom »Navodilo 
za izdelavo pete pri pletenju nogavic«. Delavni-
co je pripravila gospa Branka Bizjan iz rokodel-
skega centra Moravče pri Gabrovki, delavnica 
traja 14.36 minut. 
V prvi polovici meseca marca 2021 bo pote-
kala video delavnica - predavanje »Aktualne 
zdravilne rastline« (regrat, tropotec, vijolica, 
trobentica, leskove mačice, …). Poudarek bo 
dan na čas nabiranja in uporabo teh zdravilnih 
rastlin. Delavnico bo izvedla znana zeliščarka 
gospa Jožica Bajec Pivec, trajala pa bo 1,5 ure 
z odmorom. Udeleženci bodo lahko postavljali 
vprašanja in nanj dobili odgovore. 
V drugi polovici meseca marca 2021 pa bomo v 
sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko ob-
dobje Litija – Šmartno izvedli video delavnico 
»Izdelava velikončnih pirhov«. Delavnico bosta 
pripravili gospe Milena Dimec in Brigita Rozina.
Podatki o dnevu in uri izvedbe navedenih de-
lavnic, ki bodo potekale v popoldanskem času, 
bomo pravočasno objavili na facebook strani 
sveta. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Karlo LEMUt

dobrodelni maraton v pletenju 
volnenih izdelkov

Svet za medgeneracijsko povezovanje se vklju-
čil v izvedbo dobrodelnega projekta, ki ga je 
razpisal Klub Litijskih in Šmarskih študentov 
(KLIŠE). Vsebina projekta predstavlja prenos 
in izmenjavo znanja pri pletenju volnenih izdel-
kov med generacijami ter s tem tudi medge-
neracijsko povezovanje. Čeprav nekoliko pozna 
vključitev v projekt in ob pomankanju volne 
(trgovine so bile zaradi epidemioloških razmer 
zaprte) je ta akcija tudi preko sveta v celoti do-
segla svoj namen. Potekala je na območju KS 

Gabrovka, Sava pri Litiji in v Mestni skupnosti 
Litija. Udeleženke so izdelale enkratne »čudo-
vite« volnene izdelke, teh je bilo 44, ki smo jih 
29. 1 . 2021 oddali predstavnikom Kluba Kliše. 

Klub Kliše bo v času od 1. 2 . do 15. 2 . 2021 
izvedel javno licitacijo teh in drugih izdelkov, 
ki so bili izbrani v času tega projekta (skupaj 
je bilo izbrano 142 izdelkov). Vsa zbrana sred-
stva iz licitacije bodo namenjena stanovalcem 
doma tisje za lajšanje njihovih socialnih stisk. 
Izdelki iz KS Sava pa so prikazani v sklopu dru-
gega prispevka.
Vsem udeleženkam dobrodelnega maratona 
ob pletenju volnenih izdelkov se v imenu sveta 
zahvaljujem za njihovo sodelovanje. Svet vabi 
tudi ostale občane, da se vključujejo v podob-
ne akcije, v prid solidarnosti in sočutja do so-
človeka, ki je v stiski in je potreben pomoči.

Karlo LEMUt

Kljub epidemiji zmoremo 
dobrodelnost

Čas epidemije je tokrat tudi čas iskanja dru-
gačnih načinov povezovanja med ljudmi, ki smo 
jih bili navajeni do sedaj. K sreči sodobna druž-
ba omogoča kontakte preko telefonov in druž-
benih omrežij. Prav na tak način je v januarju 
in februarju 2021 potekal medgeneracijski dob-
rodelni maraton pletenja in kvačkanja različnih 

izdelkov v orga-
nizaciji študentov, 
združenih v Kliše 
klubu, klubu litij-
skih in šmarskih 
študentov. V Kli-
šejevi dobrodelni 
štrikalnici so bila 
vključena različ-

na društva in posamezniki. V okviru Sveta za 
medgeneracijsko povezovanje občine Litija so 
pobudo za akcijo pletenja 
in kvačkanja med krajani 
prevzeli koordinatorji. Na 
Savi smo se dobrodelni 
akciji pridružile članice 
KORK Sava in krajanke 
Krajevne skupnosti Sava 
ter spletle in nakvačkale 
kape, nogavice, rokavice, 
trakove za glavo, kvač-
kane igrače, copatke za 
dojenčke,… Vse izdelke bo Kliše klub licitiral 
na njihovi facebook strani, zbrana sredstva pa 
bodo namenjena stanovalcem doma tisje. V 
vsaki stvari lahko najdemo nekaj dobrega in 
vsa pohvala študentom za idejo, organizacijo 
in izvedbo Klišejeve štrikalnice ter vsem izvajal-
kam/ izvajalcem za sodelovanje.
 Koodinatorka za KS Sava

Vida LUKAČ

»tRMICA« – LUtKA, KAKRŠNE ŠE NIStE SREČALI
Če si vzamemo čas za opa-
zovanje igre otrok, lahko zaz-
namo, da otroci ves čas ani-
mirajo predmete. Za otrokov 

razvoj govora in jezika, domišljije in mišljenja 
je pomembno, da odrasli v igro z otroki čim po-
gosteje dodajamo lutko. to je lahko čisto eno-
stavna spontana igra z lutko, vodenje pogovora 
z otrokom preko lutke ali pripovedovanje zgodb 
in vsebin ob lutki. Lutka je lahko katerikoli 
predmet, ki ga oživimo s premikanjem in pre-
našanjem govora. In zakaj je lutka nekaj tako 
posebnega? Zato, ker ima v otrokovih očeh 
neko posebno magično moč, saj zmore never-
jetne reči in s tem dodobra razburka otroško 
domišljijo. Ko lutko oživimo, ta postane dram-
ska oseba in zatorej resnična.
Letošnja rdeča nit Modre skupine v enoti Ribi-
ca je lutka. Še preden smo jo v igralnici spo-
znali, nam je popoldne, ko je vrtec zaprt, po 
sobi premikala igrače, razmetavala stole, uma-
zala tla z barvo ipd. Nekajkrat nam je pustila 
pravi nered. V skupini smo zato naredili kame-
ro iz kartona, da smo lahko začeli vohuniti za 
trmico. Kamera je posnela vso dogajanje, zato 
smo lahko naslednji dan preko fotografij ugo-
tavljali, kaj vse je počela in kje v igralnici se ves 
čas skriva. Ko so otroci razvozlali, da se trmica 
skriva v eni izmed naših omar in nas na skrivaj 
opazuje, smo jo zjutraj povabili v naš jutranji 
krog, kjer se skupaj pogovarjamo. trmica je 
bila zelo vesela naše družbe, le ideje je imela 
malce nenavadne. Ves čas je namreč nagovar-
jala otroke k trmarjenju in nagajivosti. trmica 

je namreč ušla iz knjige o Zmajčku in trmici (P. 
Mennen) in se naselila v naši igralnici.
Otroci trmico z navdušenjem spremljajo, v 
igro z lutko so se zelo vživeli. Kljub temu zrelo 
pristopajo k njenim idejam. Ves čas ji namreč 
razlagajo, da njene domislice niso prijazne in 

da imamo v vrtcu dru-
gačna pravila. Cilj igre 
s trmico je namreč ta, 
da jo najprej dobro 
spoznamo in potem 
naučimo primernega 
vedenja, saj bo le na 
takšen način lahko 
ostala z nami v skupi-
ni. Zaenkrat še nismo 
bili najbolj uspešni. 
Kljub našemu naporu, 
da jo v vrtcu naučimo 
lepšega vedenja, nam 
je po dolgi odsotnosti 
v vrtcu kar nekajkrat 
popolnoma razmetala 

sobo, premešala kotičke in popila naš najljubši 
sok. Ob ponovni vrnitvi v vrtec bomo nadalje-
vali z našim trudom, da trmico prevzgojimo in 
naučimo manir, otroci pa bodo ob tej igri vlog 
še naprej razvijali svoje spretnosti in vešči-
ne, ki jim bodo prišle prav tudi v vsakdanjih 
življenjskih situacijah, zdaj in kasneje. Vas 
zanima, kako je trmica videti? Obiščite našo 
prenovljeno spletno stran (www.vrtec-litija.
si), kjer si lahko ogledate tudi videoposnetek. 
 Luka StERLE

Vpis v Vrtec litija
Spoštovani starši, vabimo vas, da svoje malčke vpišete v naš vrtec. Vpis za novo šolsko leto 
2021/2022 bo potekal od 1. do 31. marca. Vloga za vpis je dostopna na naši spletni strani www.
vrtec-liitja.si ter v vseh enotah vrtca. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti ali se oglasite na 
upravi vrtca. Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte ali telefona. 
Vabljeni! Liljana PLASKAN, ravnateljica

Izdelki iz Mestne skupnosti Litija: (izdelki Milice Penčur)

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Veseli nas, da se je tudi Bor odločil za šolanje na 
Gimnaziji Litija, ki že vrsto let nudi odlične pogo-
je športnikom, da lahko tako uspešno usklajuje-
jo športno pot s šolskimi obveznostmi. Potrditev 
dobrega dela s športniki je tudi certifikat »Špor-
tnikom prijazno izobraževanje«, ki smo ga prejeli 
v februarju 2020.
Vrhunskim in perspektivnim športnikom omo-
gočamo individualno delo in prilagajanje šolskih 
obveznosti. Na šoli spodbujamo športno udej-
stvovanje in zdrav življenjski slog vseh, ki smo 
udeleženi v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
Podeljeni certifikat je naša velika zaveza, da 
z izkazanim načinom dela nadaljujemo tudi s 
prihodnjimi generacijami dijakov. Iz vsega srca 
jim želimo kvaliteten in širok razvoj na področju 
znanja in športa v najpomembnejšem obdobju 
svoje življenjske poti. 
Leto 2020 se je v Medvodah za Bora pričelo z 
osvojitvijo naslova zimskega 
državnega prvaka v kategoriji 
do 16 let med posamezniki in v 
dvojicah. Prvi mednarodni turnir 
je Bor nato odigral v Keniji. Na-
stopil je na dveh ItF turnirjih, na 
prvem se je uvrstil v četrtfinale, 
na drugem turnirju pa v finale in 
si tako zagotovil pomembne toč-
ke za ItF lestvico. Po daljši pre-
kinitvi zaradi epidemije je Bor že 
na prvem turnirju v maju potrdil dobro delo med 
premorom. Na članskem turnirju v Radomljah je 
prišel vse do finala, kjer ga je ugnal eden naj-
boljših slovenskih teniških igralcev vseh časov 
Blaž Kavčič.
V začetku junija razmere še niso dovoljevale 
profesionalnih turnirjev, zato so bili praktično 
vsi slovenski igralci ta čas doma. Prvič v zgo-
dovini slovenskega tenisa je bilo organizirano 
tekmovanje za Pokal Mime Jaušovec, kjer so se 
na enem mestu zbrali prav vsi igralci, ki nekaj 
veljajo v slovenskem tenisu. Na tridnevni, odlič-
no organizirani prireditvi, je nastopil tudi Bor, ki 
je od vseh mladincev pokazal največ. Za zmago-
valno ekipo vzhoda je na dveh odigranih tekmah 
prispeval dve zmagi in se tako slovenski javnosti 
predstavil v najboljši možni luči.
V nadaljevanju sezone je Bor nastopil na treh dr-
žavnih prvenstvih. Najprej je brez izgubljenega 
niza osvojil naslov državnega prvaka v kategoriji 
do 18 let, teden dni kasneje je z vso konkuren-
co opravil še v kategoriji do 16 let. Sledilo je še 

člansko prvenstvo, kjer je ponovno, kot najmlaj-
ši udeleženec turnirja, nastopal več kot odlično. 
Osvojil je drugo mesto, v finalu je moral priznati 
premoč Nika Razborška, ki je bil prav tako naš 
dijak.
Vse do septembra je Bor še naprej pridno tre-
niral in osvojil še štiri domače turnirje do 16 in 
18 let. V začetku septembra je končno dočakal 
ponoven začetek mednarodnih turnirjev in na 
ItF turnirju v Radomljah nastopil več kot odlično 
ter s prepričljivimi predstavami osvojil turnir. V 
nadaljevanju sezone se je uvrstil še v četrfinale 
turnirja v Kranju, finale v Domžalah in polfinale v 
Mariboru. tako se je prvič prebil med najboljših 
300 mladincev na svetu.
Konec oktobra je Bor zaigral na dveh turnirjih v 
Istanbulu, kjer je znova opozoril nase. turnirja 
v turčiji sta bila zelo dobro zasedena in z uvrs-
titvijo v 2. krog in polfinale se je novimi točka-

mi močno približal prvim 200 
igralcem na svetu! Ob koncu 
leta se je na turnirju na Polj-
skem uvrstil v finale, med dvoji-
cami pa je s češkim soigralcem 
osvojil turnir dvojic. Za zaključek 
sezone se je Bor na zimskem 
članskem državnem prvenstvu 
uvrstil v polfinale, kjer je klonil 
proti kasnejšemu zmagovalcu 
Maticu Špecu.

Kar je uspelo boru Artnaku, je v zadnjih 10 
letih uspelo le še dvema slovencema. Slove-
nija ima tako na svetovni mladinski ItF jakostni 
lestvici prvič po letu 2016 znova člana med elit-
no stoterico. 
S 1. februarjem se je osvežila ItF svetovna 
mladinska jakostna lestvica, na kateri ni več 
moč najti igralcev, rojenih leta 2002. bor Art-
nak je ohranil mesto vodilnega med Slovenci 
in napredoval na 74. mesto. 16-letnik je tako 
po Svenu Lahu postal prvi Slovenec, ki se lahko 
na omenjeni lestvici pohvali z uvrstitvijo med 
najboljših 100 mladincev. Lahu je to uspelo 4. 
januarja leta 2016, pred tem pa je v zadnjih 
desetih letih to v konkurenci fantov uspelo le 
še Niku Razboršku, in sicer leta 2011. Lah je bil 
najvišje na 74. mestu, Razboršek na 53. mestu.
Kljub izjemno napornemu urniku je Bor uspešno 
zaključil tudi prvi letnik šolanja na Gimnaziji Liti-
ja. V novem letu je osvojil že svoj drugi turnir ItF 
v Frankfurtu in dokazal, da uspehi v letu 2020 
niso bili nobeno naključje.  Mitja StRMEC

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

PROGRAM SOCIALNE AKtIVACIJE – PRILOžNOSt  
ZA NOV ZAČEtEK NA tRGU dELA

socialna aktivacija (sA) je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti (MDDsZ). Projekt financirata Republika slovenija in evropska unija iz 
sredstev evropskega socialnega sklada do konca leta 2022.
Program socialne aktivacije v Litiji izvaja Izobraževalni center Geoss. trenutno poteka drugi pro-
gram od skupno petih, v mesecu marcu pa se pričenja izvedba novega, že tretjega programa. 
Do sedaj je bilo v programe SA v Litiji vključenih 30 oseb od katerih je približno četrtina našla 
zaposlitev (redna zaposlitev, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu,..) oz. se vključila v 
izobraževanje (dokončanje šolanja, NPK).
V program se lahko vključijo brezposelne polnoletne osebe s slovenskim državljanstvom ali dovo-
ljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Namen programa je prispevati k izboljšanju soci-
alnega položaja posameznika, ter povečati njegove zaposlitvene možnosti. Program je z vsebino 
usmerjen k informiranju, motivaciji, podpori, krepitvi socialne mreže ter pridobivanju različnih 
socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc. Cilj je doseči večjo aktivnost, integracijo po-
sameznikov v družbene sisteme in povečanje konkurenčnosti za približevanje trgu dela. Velika 
prednost programa je ta, da udeleženci pridobivajo praktične izkušnje za trg dela (spoznavajo 
procese dela na način učenja skozi delo pod vodstvom mentorja). Udeleženci so upravičeni tudi 
do denarne nagrade in povrnitve stroškov za prevoz in prehrano. 
Za vključitev v program se lahko obrnete na svojo svetovalko na krajevni enoti CSD ali pristojnem 
Uradu za delo oz. kontaktirate Izobraževalni center Geoss na 031 737 399 ali info@ic-geoss.si. 
Več informacij je na voljo tudi na spletni strani www.ic-geoss.si/socialna-aktivacija, utrinke pro-
grama pa si lahko ogledate na socialnem omrežju Facebook (socialna aktivacija Litija).

tjaša KOZLEVČAR, Izobraževalni center Geoss

BILI SMO dEL ŠE ENE USPEŠNE ZGOdBE – KLIŠEjevci  
so nas povabili k sodelovanju

December je minil, nosila so nas čustva zadovoljstva, sreče, ponosa, da smo 
soustvarili Pravljično pot z našimi pletenimi in kvačkanimi izdelki.
Ker gre dober glas daleč, smo v društvo 

že na začetku januarja dobili, najprej telefonsko povabi-
lo, nato še pisno, da nas mladi, študentje iz KLIŠE kluba 
vabijo k sodelovanju. Prijazno so razložili, da so jim bili 
decembrski izdelki všeč, in da nas, v delu projekta KLIŠE-
JEVA ŠtRIKALNICA, potrebujejo. Zapisali so: potekal bo 
DOBRODELNI MARAtON V PLEtENJU VOLNENIH IZDEL-
KOV, ki bi jih konec januarja dali na licitacijo (vse to bo 
koordiniral KLIŠE klub) in izkupiček zbranih sredstev name-
nili starostnikom v domu tisje, ki si oskrbo v domu težko  
plačujejo.
Ko še zapišejo, da bodo veseli naših mnenj in predlogov, se 
zavemo, da medgeneracijsko lahko naredimo veliko.
V Društvu U3 Litija in Šmartno vedno poskušamo biti druž-
beno angažirani, odprti za sodelovanja, zato se nam je 
zdelo prav, da (v dogovoru s klubom) povabimo še tiste, 
s katerimi že sodelujemo, z Društvom upokojencev Litija, 
kajti nekateri člani pripadajo tako enemu kot drugemu  
društvu. Novica se je hitro razširila še na Svet za medgene-
racijsko sodelovanje Občine Litija, Krajevno organizacijo RK Sava, Rokodelski center Moravče. 
Sodelovali so še: Dom tisje, Stara šola Litija, KLIŠE klub ter na naše zveste prijateljice zunaj ob-
činskih meja. Izdelki so prihajali iz 
Dešna, Kamnika, Hrastnika, Novega 
mesta... 
Združili so se vsi, ki so razumeli hu-
manitarno noto projekta, ne glede 
na to, ali so člani ali ne. Zbralo se je 
več kot 140 izdelkov, ki so jih mladi 
ponudili na spletni licitaciji. 
Od njih se lahko naučimo veščin 
sodobne, digitalne družbe, mi pa 
lahko v zameno ponudimo izkušnje, 
znanje, veščine iz »starih« časov. 
 Milena DIMEC

dobitev kompetenc o medijski pismenosti, 
opolnomočiti mlade za uporabo izdelanih 
strategij medijske pismenosti za zaznava-
nje lažnih novic in sprejemanje odgovornih 
odločitev, navdihniti mladinske delavce in 
mladinske organizacije za integracijo strate-
ške uporabe IKt orodij in odprte programske 
opreme z namenom izobraževanja mladih za 
boj proti dezinformacijam in lažnim novicam, 
okrepiti veščine mladih, kot so kritično raz-
mišljanje, komunikacija, digitalne veščine z 
uporabo inovativnih digitalnih orodij in po-
večati kakovost mladinskega dela v Evropi z 
modernizacijo praks poučevanja mladinskih 
delavcev preko uporabe inovativnih pristo-
pov. 
V medsektorskem konzorciju partnerjev 
iz Estonije, Slovenije, Cipra, Irske in Grčije 
bomo razvili različne vire (npr. e-učna plat-
forma z digitalnimi viri, digitalne sobe pobe-
ga, paket za usposabljanje mladinskih delav-
cev o medijski pismenosti, serija videov) in 

zagotovili usposabljanje mladinskih delavcev 
za opolnomočenje mladih na temo medijske 
pismenosti s ciljem, da ti postanejo kritični 
bralci in aktivni udeleženci pri sprejemanju 
digitalnih informacij.
Vabljeni, da spremljate aktualno dogajanje 
na projektu na naši spletni strani, kasneje pa 
tudi na spletni strani projekta! 
Vedno je dobro imeti zaupanja vredne vire 
novic in informacij in to si danes prizadeva-
jo že marsikatere sodobne medijske hiše. 
toda mediji niso samo medijske in časopi-
sne hiše. Obsegajo tudi glasbo, oglaševanje, 
film, memeje, tvite, druga socialna omrežja, 
fotografije, učbenike itd. Če se želite spopri-
jeti z vsem tem, so kritično razmišljanje, izo-
braževanje ter širjenje obzorja, razumevanje 
dinamik med odnosi in raziskovalne metode 
učinkovite strategije za to. bodite svoja la-
stna svetilka! Vse dobro vam želimo v letu 
2021 in… čim manj lažnih novic .

Sandra KAtIć, Izobraževalni center Geoss 

IZOBRAžEVALNI CENtER GEOSS PONOVNO USPEŠEN  
Z NOVIM Erasmus + PROJEKtOM –  

tOKRAt Z VSEBINO OdKRIVANJA LAžNIH NOVIC
Konec decembra smo z navdušenjem prejeli 
obvestilo, da je bil na nacionalni agenciji v 
Estoniji v okviru programa Erasmus + odo-
bren projekt SPOtit - Boj proti lažnim novi-
cam v družbenih omrežjih v katerem je par-
tner Izobraževalni center Geoss. 
Projekt se bo pričel izvajati februarja letos, 
trajal pa bo dve leti. Naslavlja boj proti la-
žnim novicam v družbenih medijih s pomočjo 
razvijanja veščin medijske pismenosti med 
mladimi, ki so stari od 18 do 35 let. Pouda-
rek daje tudi razvoju drugih pomembnih ve-
ščin 21. stoletja med mladimi: kritično razmi-
šljanje, komunikacija, sodelovanje, občutek 
demokracije, družbena participacija in ak-
tivno angažiranje. Ciljna skupina projekta so 
mladinski delavci in prostovoljci, ki so aktivni 
na področju dela z mladimi. Izvedba projekta 
bo temeljila na mladinsko orientirani partici-
pativni metodi, ki bo omogočila mladinskim 
delavcem bolj učinkovito delo z mladimi na 
področju medijske pismenosti. 
Informacije, da je bil projekt odobren za fi-
nanciranje, smo bili izjemno veseli, saj smo 
si od lanskega leta dalje prizadevali, da bi pri-
čeli delovati tudi na področju izobraževanja 
mladih na temo lažnih novic, kar nam je s 
tem projektom uspelo! 

Pomen medijske pismenosti in kritičnega 
mišljenja na Izobraževalnem centru Geoss 
prepoznavamo kot eno izmed ključnih veščin 
sodobnega časa. Bolj kot kadarkoli prej se je 
to izkazalo v okoliščinah, s katerimi so sreču-
jemo v zadnjih petih letih - pa ne govorimo 
le o informacijah, ki jih prejemamo s strani 
posameznih nacionalnih vlad, uveljavljanjih 
politične samovolje s tvitanji, različnih dez-
informacijah in njihovih neskončnih interpre-
tacijah, ki jim ni konca na sodobnem spletu. 
Čeprav se nam morda zdi, da se je pojav la-
žnih novic pričel z množično uporabo spleta 
temu ni tako, pravzaprav segajo začetki le 
teh v 19. stoletje, ko so se pojavili sodobni 
časopisi. Pojav dejansko obstaja od izuma 
tiska dalje. Lažne novice so se vedno dobro 
prodajale, še danes to počnejo tabloidi, pri 
katerih se nam zdi njihovo ravnanje že tako 
normalizirano, da jih niti ne smatramo kot 
tiste, ki širijo lažne novice, to smo zgolj po-
imenovali rumeni tisk. Nič ne privlači bolj 
kot obljuba šokiranosti in presenečenja, če 
bomo odprli vabo v internetu in kliknili na la-
žno novico. Lepo bi bilo, če bi posledice, ki 
jih imajo lažne novice, lahko ostale pri tem. 
Pa temu ni tako – od nacistične propagande 
do danes lahko vidimo daljnosežno škodo in 
celo zlo, ki ga povzročajo. Konec 19. stoletja 
se je senzacionalistično novinarstvo v tekmi 
za bralce tako razpaslo, da je imelo vlogo 
celo pri nekaterih spopadih tistega časa. Da-
nes velja Pulitzerjeva nagrada za prestižno 
priznanje na področju novinarskega tiska, 
manj znano pa je, da je ravno gospod Joseph 
Pulitzer, madžarsko- ameriški novinar, pričel 

s senzacionalističnimi objavami novic. te se 
bile, preden je leta 1883 kupil časopis New 
York World, zapisane v obliki dolgočasnih po-
ročil. Pulitzerju je novice uspelo predstaviti 
kot zgodbe, z dramskimi zapleti, zanimivimi 
naslovi, dramatičnimi poudarki. Dodal je 
velike naslove in velike fotografije ali gra-
fike. Novinarstvo je začelo igrati na čustva 
bolj kot na razum, na senzacijo bolj kot na 
informacijo. Enako se je dogajalo pred pri-
četkom zadnjih vojn na Balkanu, ko so vse tri 
etnične skupine skozi lastne časopise in celo 
verska glasila senzacionalistično uporabljali 
zgodovinske mite z namenom spodbujanja 
nestrpnosti in politične diferenciacije. Lažne 
novice so se v polnem zamahu, kot pod goro 
speči zmaj, vrnile z vzponom spletnih novic. 
Lažne novice prodajajo časopise oz. klike, 
kar spodbuja prodajo tržnih dejavnosti časo-
pisa ali spletne strani. Z lažnimi novicami pa 
se prav tako lahko diskreditira nekoga, ki je 
objavil verodostojno novico, za katero nekdo 
ne želi, da jo javnost sprejme in spozna za 
resnično. 
Sodobne lažne novice, ki niso »zgolj« rumeni 
tisk, ločimo po edinstvenih kriterijih: 
1. Širi jih posameznik ali skupina ljudi, ki ima 
od tega neko korist (politično, ekonomsko 
ipd.) ali digitalni oportunisti, ki bi radi hitro 
zaslužili s prodajo senzacionalističnih novic. 
2. Širijo jih s pomočjo družbenih medijev, saj 
tako dosežejo širši krog ljudi ter ustvarjajo 
navidezen občutek zanesljivosti informacije. 
3. Pri širjenju jim pomagajo nič hudega slu-
teči posamezniki, ki novice delijo in dodatno 
ustvarjajo občutek, da je novica preverljiva 
ter resnična, sploh, če jo je delil nekdo, ki 
mu načeloma zaupamo. 
Medijske hiše in novinarji so izgubili velik del 
spoštovanja in kredilbilnosti, povrnejo si jo 
lahko le z zatiranjem lažnih novic in poklic-
nim ter osebnim delovanjem, skladnim z uni-
verzalnimi vrednotami, h katerim spodbujajo 
tudi svoje uporabnike. Danes se ne odpušča 
izgovorov, da nekdo ni vedel, »ni imel infor-
macije« – temveč predvsem, da ima vprašlji-
ve vrednote, kajti tovrstne dostopnosti do 
informacij, kot jo imamo sedaj, nismo imeli 
nikoli prej v zgodovini človeštva. Kar se tiče 
novic jih danes lahko objavlja kdorkoli in ka-
darkoli – če ne drugje pa na svojem FB zidu. 
Medijske hiše se vse preveč pogosto znaj-
dejo v strupenih lovkah različnih interesnih 
skupin, ki jih skušajo uporabiti kot orodje za 
doseganje lastnih ciljev. V kolikor se kdo ne 
ukloni, mu najlažje subtilno dajo vedeti, da 
bo ostal brez kruha. Na splošno sicer prilju-
bljena, a ne preveč inovativna tehnika v od-
nosu do podrejanja drugače mislečih. 
Zakaj je kljub vsemu branje novic na inter-
netu drugačno kot prebiranje časopisa? Ker 
so iskalniki prilagojeni tako, da sledijo intere-
som posameznika in le temu posledično po-
nujajo osebnim interesom prilagojene vsebi-
ne in oglase. tako se lahko hitro znajdemo v 
digitalnem svetu, kjer nam ponujajo podob-
ne vsebine s tematiko, ki nas zanima. Spo-
znavamo vse več somišljenikov in tako lahko 
oblikujemo pripadnost določeni skupini brez 
da bi se nam ponujale alternativne vsebine 
in drugi zorni koti. Prav tako je zakonodaja 
na področju uporabe digitalnih tehnologij 
zelo šibka in vedno korak ali dva za realnimi 
potrebami. 
Cilji projekta SPOtit je tako izobraziti in pod-
preti mladinske delavce in trenerje za pri-
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Letovanje
V letu 2021 bomo po dogovoru z 

agencijo travel tilago (lastnik Lovre Gaćina) le-
tovali na Bolu na otoku Braču v hotelu Bonaca 
*** od 1.9.2021 do 8.9. 2021. 
CENA NA OSEBO: 490,00 EUR, za nečlane 
510,00 EUR.
Vse sobe so klimatizirane in imajo balkon.
Ob paviljonu se nahaja zunanji bazen s sladko 
vodo. 
Letovišče se nahaja v bližini plaže. Deset minut 
hoje je oddaljena peščena plaža Zlatni Rat, ki 
je svojevrsten fenomen, saj menja obliko glede 
na smer vetra. 
StORItEV VKLUČUJE:
- avtobusni prevoz Litija- Bol- Litija
- 7 X ALL INCLUSIVE: samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerjo, popoldansko kavo, domače 
brezalkoholne in alkoholne pijače v All inclusi-
ve baru od 10.00 do 24.00 ure in v restavraciji 
ob obrokih, predstavnika, ki bo skrbel za jutra-
njo telovadbo, animacijo, športne aktivnosti, 
coris zavarovanje in odpovedni riziko. ta velja 
za primer smrti, nesreče ali nepričakovano po-
slabšanje zdravstvenega stanja, hujše nesreče 
ali smrti ožjih svojcev, kar zavarovancu onemo-
goča potovanje. Oseba o tem prinese potrdilo 
zdravnika specialista ali dokazilo pristojne in-
stitucije.
Prijave zbiramo v društveni pisarni. Ob prijavi 
sporočite s kom boste bivali v sobi. Doplačilo 
za enoposteljno sobo znaša 130,00 EUR. 
Akontacijo v višini 100 EUR na osebo zbiramo 
v društveni pisarni. V primeru, da letovanje ne 
bo izvedljivo, vam bomo vrnili celotno kupnino.
Vsi invalidi s sabo vzemite člansko izkaznico.
Za letovanje v začetku junija na Dugem otoku, 
ki smo ga izvedli že nekaj let, se še nismo do-
končno dogovorili. Obstaja velika možnost, da 
bo tudi letos izvedeno, če bo epidemiološka 
situacija to dopuščala. O tem bomo člane pra-
vočasno obvestili.

Parkiranje ob novem domu 
invalidov

Po dogovoru in nasvetu Medobčinskega re-
darstva, ki deluje v sklopu Skupne občinske 
uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno 
pri Litiji in Šentrupert, je parkirišče ob novem 
domu invalidov namenjeno invalidom in čla-
nom Društva. Dovoljeno ga je uporabljati z 
veljavnimi članskimi izkaznicami Društva. Izka-
znica rednih članov ali podpornih članov, mora 
biti nameščena na vidnem mestu na armaturi 
pri volanu. Miro VIDIC 

Koriščenje kapacitet Zveze 
delovnih invalidov

V zadnjih letnih obvestilih društva je bil objavljen 
razpis za koriščenje kapacitet Zveze za ohranje-
vanje zdravja. V razpisnem roku smo prejeli 39 
prijav. Za koriščenje nam je Zveza dodelila 23 
terminov, ki so razporejeni skozi vse leto. 
Prvi osnutek razporeditve je že pripravljen, 
vendar socialna komisija o razporeditvah še 
ni odločala, ker se zaradi epidemioloških raz-
mer še ni sestala in ker so turistična letovanja 
v državi v celoti ustavljena. Jasno je tudi, da 
so januarski in februarski razpoložljivi termini 
odpadli. Kako bo vnaprej pa budno spremljamo 
ukrepe vlade. 
Kot vsako leto je tudi letos največ prijav za po-
letno letovanje v Izoli in nekoliko manj za pole-
tne mesece v Četežu, zato je že sedaj jasno, da 
vsem kandidatom ne bo mogoče ugoditi.
Pod vprašajem so tudi psihosocialno rehabili-
tacijski programi. Po vsej verjetnosti marca v 
Dobrni ne bo izveden.  Vera BRIC

Zeleni inval je pridobil tudi status 
invalidskega podjetja

Invalidsko podjetje Zeleni inval IP. d.o.o. je 
Društvo invalidov ustanovilo oktobra 2019. Od 
ustanovitve je Invalidsko podjetje delovalo kot 
»običajen« d.o.o. V tem času si je s solidnostjo 
delovanja pridobilo tudi priznanje A +, kar potr-
juje, da je poslovni subjekt uvrščen v skupino 
podjetij z najboljšo bonitetno oceno v Sloveniji.
Vse od ustanovitve smo si prizadevali prido-
biti status invalidskega podjetja, s katerim bi 
si razširili obseg pravic in subvencij države. Z 
odločbo Vlade z dne 8.1.2021 je bila naša vlo-
ga pozitivno rešena. S tem smo pridobili tudi 
pogoje, da lahko z delodajalci, ki zaposlujejo 
premajhno število invalidov, s poslovnim so-
delovanjem z nami, prihranijo obveznost pla-
čevanja v fond za spodbujanje zaposlovanja  
invalidov.
Vse delodajalce, ki zaposlujejo nad 20 delav-
cev in nimajo zaposleno ustrezno število invali-
dov, vabimo k sodelovanju. 
Za podrobnejšo obrazložitev smo vam na voljo 
vsak dan med 8. in 14. uro na sedežu podjetja 
Parmova 7, v Litija, po telefonu 031-491-462 
ali po elektronskem naslovu: drustvo.inv.litija@
siol.net Mojca BAJC

Zahvala
Zahvaljujemo se svojcem pokojnega Antona 
Janežiča za odločitev, da namesto rož in sveč 
darovalci namenijo donacijo Društvu invalidov.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

POŠtA ah, BREZ VEZE!
Povozil jo je čas. S tem se je pač potrebno sprijazniti. Nekatere stvari pač propadejo, 

ko odkrijejo kaj novega. Danes imamo spletno banko, da plačujemo položnice; denarja se ne 
potrebuje - imamo kartice; elektronska pošta je hitrejša kot rožnato pisemce; mobiteli in razne 
aplikacije nam omogočajo, da se na daljavo slišimo in vidimo – zastonj; obstajajo paketomati in 
paketniki (na Vačah pri Barlič), kjer lahko dobiš paket ali priporočeno pismo brez podpisa in kadar 
utegneš. Ste navdušeni, kajne?!

Kaj pa to? Pred pošto v Litiji je vrsta do Re-
mija na vogalu; na pošto Vače pridejo iz Liti-
je, Lukovice, Moravč, ker je drugje vrsta pre-
dolga ali ker ob sobotah ne delajo, stranka 
pa potrebuje datum na priporočenem pismu 
in ali ob delavnikih ne more priti na pošto. 
Naučili smo se kupovati po spletu. Zdaj je 
pa pošta posrednik med spletom in ljudmi, 
ki čakajo na pakete.
Če hočete obdržati ali povečati lastno 
fizično in psihično kondicijo, postanite 
poštar! Za to vrsto fitnesa vam še plačajo! 
Poštarjev primanjkuje tako zelo, da ne us-
pejo porabiti dopusta in imajo še predlan-
skega. Zato pa lahko računajo na zdravo, 
dolgo, vitalno življenje in občutek sreče, 
ker so pomagali ljudem – kar je izjemno 

poslanstvo. Sreča je, biti POŠtAR. V naslednjem življenju bom … In kaj vse doživiš …!
Gledam na vaški koledar – Na današnji dan; in glej - točno na moj in tvoj god (Čestitam!); vseh 
norcev dan, na letošnji Pust - je bila pred 150 leti ustanovljena pošta Vače. Če vas zanimata zgo-
dovina, poštni žigi Vač in še več, kliknite na spletno stran tega članka http://www.vace.si/pos-
ta150.htm . tam vam je moj prijatelj Janez W. Stopar iz SFA vse lepo pripravil. V rubriki Filatelija 
v Dnevniku, 16. 2. 2021, se je posvetil dvema poštama, ki to visoko obletnico praznujeta ta dan.
Letos pa bo 1. julija minila že peta obletnica Pogodbene pošte Vače. tako sem na večer svoje eksis-
tence skupaj z dvema sodelavkama (Maruša Mohar in Maja Podbevšek), ki me včasih nadomestita 
(zdravnik …) postal še prostovoljski poštni uradnik in uživam, ker nas imam RAD! Zvonček Norček
P.S. 
1.  Pa ne samo pošta, tu je tudi: turistično in-

formativni center – Družinskega gledališ-
ča Kolenc, mini živalski vrt, stranišče za 
obiskovalce pošte in druge, domoznan-
ska knjižnica in knjigarna, parkirišče, 
fotokopirnica, čez cesto še Muzej Petra 
Svetika v Domu GEOSS, vaška vaga …

2.  Sodelovanje s Pošto Moravče je pravi 
užitek! Hvala, rad vas imam!

3.  Izšla je tudi spominska kuverta ob 
150-letnici naše pošte.

4.  Od pustnega torka pa je na pošti Vače 
tudi razstava posvečena tej obletnici.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

IZ dELA RKS OBMOČNEGA ZdRUžENJA LItIJA
Ob epidemiji novega koronavirusa 
so vsakodnevno aktivirani pripa-
dniki civilne zaščite in drugih or-

ganizacij ter številni prostovoljci. Na ravni dr-
žave sodelujejo štab civilne zaščite, podporne 
službe, Državni logistični center Roje, Karitas 
in drugi. Na regionalni ravni so vpeti štab civil-
ne zaščite, podpora in logistika, na ravni občin  
pa občinski štabi civilne zaščite, občine, gasil-
ske enote, Rdeči križ Slovenije, javne službe in 
drugi. 
Žiga Rappl je glasbenik, pevec in gledališčnik, 
ki je v vsakem trenutku pripravljen pomagati 
pri organizaciji glasbenih in kulturnih dogod-
kov. Največkrat pa se udeležuje prostovoljnih 
akcij na humanitarnem področju v okviru orga-
nizacije Rdečega križa Litija. Nesebično je po-
magal pri migrantski krizi in v UKC Ljubljana pri 
boju z epidemijo bolezni COVID – 19. S svojimi 
zglednimi dejanji širi duh prostovoljstva tudi 
med mlade. Zato je bil predlagan za prostovolj-
ca leta 2020 naše občine.

Žiga Rappl je povedal, kako je potekalo njegovo 
humanitarno delo, poleg sodelovanja na kultur-
nih dogodkih.
Najprej bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame 
za naziv prostovoljca leta. 
Hvala Danici Sveršina iz OZRK Litija za usposa-
bljanje in organiziranje mojega položaja aktiv-
nega bolničarja v Civilni zaščiti in za vodenje 
mojega prostovoljnega dela v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana. 
Zahvaljujem se tudi Evgenu Malisu iz Medgene-
racijskega glasbenega društva za nominacijo in 
za dolgoletno sodelovanje na različnih projek-
tih izvajanja kulturnih dogodkov, ki jih tako kot 
mnogi drugi močno pogrešam.
Moje delo v UKC se je začelo 29. 10. na oddel-
ku za hematologijo, kjer sem pomagal pri negi 
bolnikov in samostojno delal kot kurir. Po treh 
tednih so me zaradi pomanjkanja prostovoljcev 
prestavili v sivo cono, na Klinični oddelek za 
intenzivno interno medicino, kjer pomagam še 
danes.
V sivi coni pomagam pri dezinfekciji zašči-
tne opreme, prenašanju pošiljk in informacij 
iz čistega območja v kontaminirano in nazaj, 
razkuževanju prostorov in še mnogo drugih 
malenkostih, ki lajšajo delo zaposlenih. Med 
pomembnejše naloge spada skrb za splošno 
dobrobit in moralo vseh, s katerim sodelujem- 
Na pričetku dela sem imel občutek nepo-
membnosti svoje vloge pri spopadanju s CO-
VID epidemijo. Obžaloval sem, da nisem bolj 
usposobljen za pomoč pacientom. Sčasoma 
sem ugotovil, da vseeno prispevam po svojih 
zmožnostih, saj s tem, ko delam v sivi coni, na-
domeščam usposobljeno osebo, ki lahko zato 
pomaga pacientom v rdeči coni. Vsi zaposleni 
so vsem nam prostovoljcem iskreno hvaležni 
za našo pomoč. V veselje mi je sodelovati s 
prostovoljci iz OZRK Kočevje, Logatec, Ljublja-
na in Grosuplje.
Kljub vsej zaščiti sem se v mesecu novembru 
okužil. UKC mi je priskrbel nastanitev v domu 
v Ratečah. Vesel sem, da so mi v tem času tu-
robne in enakolične dneve krajšali in popestrili 
bližnji in prijatelji. Prebolel sem brez resnejših 
simptomov in se po končani dobi samo izolaci-
je vrnil na delo.
Mestna občina Ljubljana je vsem zaposlenim, 
študentom in prostovoljcem ponudila nastani-
tev na različnih lokacijah po prestolnici. Naj-
prej zaradi nevarnosti širitve okužbe in kasne-
je zaradi zaprtja javnega prometa. V hostelu 
Celica sem navezal stike, ki se bodo obdrža-
li še vrsto let. V teh časih, ko smo bili stran 
od doma in preživljali dneve v negotovosti in 
skrbi pred okužbo, smo si bili drug drugemu 
v oporo. Še posebej sem hvaležen prostovolj-
cem RK Metlika, ki so me praktično vzeli za  
svojega.
Marsikdo me vpraša, kakšna je realna situaci-
ja. Na lastne oči nisem videl, saj nisem usposo-
bljen za delo s kritično bolnimi pacienti. Edini 
primer je bil, ko sem imel sprejem starejšega 
gospoda, ki se je prišel posloviti od svoje žene. 

Videlo se mu je, da točno ne dojema dogajanja 
in da je močno potrt. Pomagal sem mu pri sla-
čenju zaščitne opreme in ga potolažil, kolikor 
sem ga lahko. Še posebej me je ganila misel 
prijateljice študentke, ki je dejala, da je, ko je 
začela študij zdravstva, pričakovala, da se bo 
slej ko prej srečala z smrtjo, ampak ne tako 
pogosto in ne tako hitro.
Navkljub težkim časom mi bo delo v UKC osta-
lo v lepem spominu. trenutki, ko sem v sivi 
coni sam čakal, da pride kdo mimo (še pose-
bej kakšna mlada medicinska sestra), da sem 
jih lahko malo razvedril, večeri, ko smo skupaj 
zapeli in zaigrali na kitaro, in trenutki miru v 
nočni izmeni, ko se mi je zdelo, da Ljubljana 
in UKC končno počivata vsaj uro ali dve. Prišel 
sem tudi do ugotovitve, da je v času, ko so odri 
zaprti in ko so vaje z zborom in gledališko sku-
pino prepovedane, moje delo pomagalo tudi 
meni, kot sem sam pomagal drugim.
Še enkrat se vsem zahvaljujem in upam, da se 
epidemija najhitreje in v miru konča, tako da se 
lahko zopet posvetimo kulturi, skrbi za naravo, 
okolje, in dobrobit živali ter pomoči sočloveku, 
ki so v teh časih na žalost zapostavljene.

Prejeli smo I. distribucijo pomoči  
iz sklada eu. 

Za vse, ki pridejo in bodo še prišli po hrano v 
skladišče, pa veljajo enako ukrepi kot veljajo 
v trgovini. Imeti morajo zaščitne maske in ro-
kavice. Delitev pomoči se izvaja tudi po kra-
jevnih organizacijah Rdečega križa, kjer naši 
prostovoljci pakete pomoči dostavljajo starej-
šim, bolnim in socialno šibkim na njihovem  
območju. 

lidlova akcija za »boljši svet«

RKS OZ Litija
Danica SVERŠINA

Na Območnem združenju Rdečega križa Litija v 
skladišču na Maistrovi ulici, poteka delitev pomoči 
v prehranskih paketih. Upravičenci do pomoči so vsi 
tisti, ki imajo odločbe in jih k nam napoti Center za 
socialno delo Litija.

Zahvaljujemo se 
trgovini LIDL, ki 
nam je omogoči-
la zbiranje hrane 
za socialno šibke.

Krvodajalska akcija bo 3. in 4. marca 
2020 v Osnovni šoli Gradec.

Za darovanje  krvi se je tudi tokrat potrebno naja-
viti.

01/

V torek, 8.12.2020, se 
je zaključilo zbiranje 
predlogov za preje-

mnike nazivov javnega 
natečaja Prostovoljec 
zasavske regije 2020, 

ki ga izvajajo na Regio-
nalnem centru NVO.

Prostovoljec 2020 je postal žiga Rappl, prizna-
nje mu je izročil  župan Občine litija g. Franci 
Rokavec.
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O PUStU MALO dRUGAČE
Pustno dogajanje, ki ima pri nas v Litiji več kot 100 letno tradicijo, je mimo. Kljub 

posebni situaciji je bilo tudi tokrat zanimivo, čeprav drugače in morda za nekatere starejše 
manj dostopno. V organizacijskem odboru so našli rešitev, da se bo tudi Litijski karneval 2021 
vpisal v zgodovino litijskih karnevalov, pa čeprav brez množice obiskovalcev. Zaslužijo si pohva-
lo, organizatorji in izvajalci.
Znano je, da v Sloveniji, čeprav je majhna, veljajo zelo različni pustni običaji. Vsi poznamo ku-
rente, pa cerkljanske laufarje, nekateri celo škoromate. Sama pa bi vam rada s pomočjo naše 
predsednice, ki je doma z naj boj vzhodnega dela Slovenije, predstavila pustovanje, takšno, 
ki ga je doživljala sama in ki se v tistih, prekmurskih koncih, še vedno dogaja. Zaprosili smo 
jo, da nam čas fašanka, po slovensko pusta, imenovanega BOROVO GOStÜVANJE, zapiše v 
svojem, prekmurskem jeziku. Res so nekatere njihove besede manj razumljive, tako kot pojge, 
ki so po naše fantje in korine, to so rože, sem prepričana, da boste bralci celotno zgodbo razu-
meli in vam bo všeč, tako kot je bila meni.

BOROVO GOStüVANJE
Če se v vejsi pred fašankom nišče ne 
oženi, majo vaščani v Prekmurju pravico 
organizirati borovo gostüvanje. Oženiti 
se morata najstarejši pojeb in dekla. To 
je ženitev z borom, da ženin in nevesta 
rešita sramoto vejsi.
Napravljeni v najrazličnejše lorfe, s har-
moniko hodijo že celi keden pred gostü-
vanjem po vejsih in zbirajo prispevke za 
gostüvanje. 
Borova sneja je najstarejša neoženjena 
dekla v vejsi. Oblečena je v belo obleko 
z lejpim bejlim šlajerjem in vencem na glavi, v roki nosi korine. Snejo radi pojge iz sosednje vejsi 
vkradnejo, zato jo morajo stražiti.
Mladoženec je oblečen v svatovski gvont, njegova naloga je, da skrbi za nevesto.
Starešina in staršica, njuna naloga je paziti na snejo, se pogajati za njo, staršica nosi v rokaj 
torto iz lejsa. Starešina je vodja gostüvanja.

Posvarbice in drüžbani, majo nalogo 
paziti na snejo in vlečejo bor. Posvar-
bice so oblečene v duge lepe obleke, 
drüžbani pa v praznični gvont s krava-
to.
Pozvačin ima viski klubük, okrašen z 
barvastimi traki, prek ramen čutaro, 
trobento, v rokaj ima okrašeno sekiro 
z ježevko. Pazi na borov vrejk, da ga ne 
sterejo, ker je to sramota za vejs. Ima 
hecne govore na borovom gostüvanju. 
Fašanki spadajo v celo borovo gostü-
vanje, več norosti, več pejnezev. Glav-

na naloga fašankov je služiti pejneze. Liki ki slüjžijo so: obrtniki, rešetar, ki odavle lesene izdelke, 
medicinci, doktori in sestre zdravijo ljudi za pejneze. Ciganjice so oblečene v pisane obleke in 
nosijo nakit, šlogajo in največ zaslüjžijo. Vrag je oblečen v čarno, ima masko, kravje rogove in 

dugi rdeči gezik. Nosi lesene 
vile, da lidi v rit pika, lonc, da 
te zvejže, taka se ga vsi bo-
gijo. Sodnija sodi lopovom. V 
povorki vozijo leseno klonjo, 
to je zapor, da zapirajo lopo-
ve. Policaji, žandarji, stražarji, 
detektivi, pazijo na bor, sne-
jo, popa in lovijo lopove, da 
kaj zaslüjžijo. Poklicni lopovi 
vkradnejo vse, kar jim pri-
de pod roke. Dame, perice, 
vile oblečene v bejlo, nosijo 
košare s papirnatimi korina-
mi, v lejsi pomagajo okrasiti 
bor, hodijo s harmonikašem 
in popejvajo skupinam, zato 
zahtevajo pejneze. Merilci in 
cestarji vodijo sprevod v lejs, 
sekači in logar pa zberejo bor 
in ga posekajo. 
Da se v vejsi zberejo, ide cela 
povorka v lejs po bor, nevesta 
in ženin se pelata z taktorom. 
V lejsi morajo naraniti delav-
ce, ki bodo sekali bor, zato v 
kotli küjajo klobase in jih tudi 
odavlejo. Dekle delijo sladka-
rije in kroflne. Harmonika celi 
čas igra. Da je bor posekani, 
ga spravijo na kola, na njemu 
se v gasilki dom pelata sneja 
in mladoženec. Pri gasilskem 
domu pop opravi cerkveni že-
nitveni obred. Zača se veseli-
ca, pijača, jedača, muzika in 
ples, celi den in noč.
Takšno je bilo in je še gnes 
prekmursko borovo gostuva
nje.
Prepričana sem, sa ste vsi, 
ki ste ta prispevek prebrali in 
si ogledali fotografijo, kaj no-
vega izvedeli ali vsaj obudili 
vedenje o tovrstnem pusto-
vanju.
Želim si, da bi nam še kdaj s 
svojimi zgodbami iz otroštva 
na drugem koncu Slovenije in 
v svojem narečju, popestrila 
naše branje in naša druženja.  

Iva SLABE

KRAJEVNI PRAZNIK IN dRUGO dOGAJANJE V KRAJEVNI 
SKUPNOStI JEVNICA

KS Jevnica 28. januarja praznuje svoj krajevni praznik. Dogodek, zaradi katerega v Jevnici vsako 
leto obeležimo svoj praznik sega v spomine 79 let nazaj, v leto 1943, ko je v našem kraju prišlo 
do prisilne selitve več družin. Nemški okupatorji so takrat hoteli izseliti več kot 10 družin in jih 
odpeljati v tujino, a vseh niso uspeli zajeti, saj so se nekateri pravočasno umaknili, odšli k svojim 
znancem, največ pa jih je šlo v gozdove, k partizanom. tam je pričakalo že 14 domačih fantov, ki 
so v gozd pobegnili že nekaj tednov prej, saj bi jih v nasprotnem primeru mobilizirali med nemške 
vojake. Na koncu je okupator iz maščevanja uspel od 62 načrtovanih družinskih članov v Nemčijo 
odpeljati le 23 nesrečnežev. Krajani in krajanke KS Jevnica, ki je sicer uradno pričela s svojim 
delovanjem s 15.7.1964, so kasneje in sicer 20. decembra 1971 sprejeli sklep o dnevu prazno-
vanja krajevnega praznika, prvič pa so ga organizirali 27. januarja ob 30. letnici selitve družin pri 
nas. tako je potekalo vsa leta do letošnjega, ko je bilo zaradi omejitev povezanih z zdravstveno 
situacijo žal vse drugače, za nami je že skoraj leto, ki bi ga najraje spregledali ali pozabili nanj. 
Po 7. marcu, ko nas je z odličnim koncertom razveselil priljubljeni Adi Smolar, ki je po nastopu 
Iztoka Mlakarja v Jevnici nadaljeval niz kantavtorskih koncertov, je vse zamrlo. Že isti dan se je 
pričelo z delnim omejevanjem druženja, dan zatem pa se je še bolj zaostrilo. to so bili in so še ve-
dno čudni časi, ko pogrešamo celo svoje 
bližnje, prijatelje, tudi družinske člane, 
vrvež otrok, šolske mladine, znance iz 
pevskega zbora, prijatelje iz nogometne-
ga kluba, v večini je zamrla družbena de-
javnost in še bi lahko naštevali. Sicer pa 
v našem kraju kljub temu nismo povsem 
prenehali z delom, ki pa se je preselilo 
na breme posameznikov, družin, odbo-
rov, ožjih skupin ipd. Najbolj aktivni so 
bili člani odbora za ceste in vodovodnega 
odbora, dvorana je doživela pridobitev v 
obliki ozvočenja, nogometaši bodo vsak 
čas dobili nove garderobne prostore ali 
svoj novi dom, tudi polnilnica za električ-
ne avtomobile bo kmalu pričela z delova-
njem in še bi lahko naštevali. tudi letošnji 
krajevni praznik smo obeležili povsem 
drugače, v ožjem krogu smo se zbrali pri 
vodovodnem črpališču v Goliščah, kjer 
smo pripravili manjšo slovesnost, ob ka-
teri smo skupaj z županom Občine Litije 
Francijem Rokavcem in direktorjem KSP 
Litija Romanom Ciglarjem prerezali trak 
in s tem krajanom Golišč z novim vodo-
hranom ter vodovodom omogočili nemo-
teno in kvalitetno oskrbo z vodo. V kratki 
slovesnosti sta poleg obeh prej naštetih govornikov sodelovala tudi mlada pevka Živa Mihelčič in 
še mlajši raper Oskar Režek s sporočilom, na mladih je moč. Vseh izgnanih, padlih v NOB in dru-
gih, ki so živeli za nas in v naših spominih še vedno živijo, smo se spomnili s vencem in svečami, 
ki so jih predstavniki KO za obujanje tradicij NOB odnesli k petim spomenikom v naši KS.

Seveda pa v Jevnici nismo pozabili 
tudi na mlajše krajane in zato je v 
nedeljo, 27.12. večja jevniška nase-
lja obiskal Dedek Mraz, ki je obda-
ril vse otroke do 10.-leta starosti. 
Zaradi neugodne zdravstvene situa-
cije, povzročene s strani korona vi-
rusa, smo morali letos v Jevnici pri-
hod Dedka Mraza in tudi obdaritev 
otrok zastaviti malce drugače. Ker 
po običaju Dedka Mraza otroci niso 
mogli pričakati v dvorani Zadružne-
ga doma, smo ga zaprosili, da se je 
odpravil po posameznih naseljih KS 
Jevnica in obiskal okoli 140 otrok v 
bližini njihovih domov. Dedek Mraz 
je v naš kraj prišel s kočijo, dvema 

kočijažema in s konjema ter ob spremstvu dveh snežink. Po 
Zgornji Jevnici, Goliščah, Jevnici in Kresniških Poljanah smo 
ga pospremili s pomočjo kombija PGD Jevnica. Kombi je pre-
važal štiri dragocene koše z darili, ki smo jih pomagali polniti 
in razdeljevati predstavniki sveta KS Jevnica iz posameznih 
naselij. Pri razdeljevanju daril zagotovo ne bi šlo tudi brez 
Nine Volf, Anje Vrtačnik in Štefana trebca, za kar jim velja 
velika zahvala. 
Pri zbiranju daril in vsem ostalim potrebnim za uspešno iz-
vedbo prihoda Dedka Mraza so nam priskočili nas pomoč s 
svojim delom, darili ali prispevki: Franci Rokavec in Občina 
Litija v sodelovanju z Darinko Kobal in Ireno Režek s knjižni-
mi darili; Drop shop d.o.o., Čokoladnica La chocolate, Ire-
na in Dejan tomažin z lizikami in drugimi sladkarijami; Kraš 
Commerce in Matjaž Podvez z bomboni; Društvo prijateljev 
konj, Višnja gora, Peter Zajc s kočijo, konji in kočijažema; 
Studio Ork, Sašo Kisovec s tehnično pomočjo pri ozvoče-
nju; ZKMŠ Litija s posojo zvočnika in mikrofona; PGD Jevni-
ca, Davor Žarič s pomočjo in prevozom s kombijem; Šuštar 

trans d.o.o. kot donator; Slovenija les, trgovina in Niko Krajnčič, z lesnimi izdelki; Hiša zabave 
Pustotnik, tjaša Pustotnik s posojo kostumov; Cvetličarna Suzi, Litija z darilnimi vrečkami. Zahva-
la velja tudi vsem drugim, ki so pri tej akciji pomagali, kakor tudi številnim domačinom za prisrčen 
sprejem in pogostitev ter za prijazne besede ob srečanju in na spletnih medijih.  Jani JERANt

KraJevna SKuPnOSt JevnICa

NA ZALOGI TUDI: NissaN Juke 1.5 dCi acenta, letnik 2017, prev. 108547 km, 5 vrat, 
diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), temno siva kov. 
barva, terensko vozilo / sUV, 9.980,00 €; Opel Mokka X 1.6 CDTI Enjoy, letnik 2017, 
prev. 88600 km, 5 vrat, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 
pr.), siva kovinska barva, terensko vozilo / sUV, 13.660,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

CITrOeN C3 1.4 HDi Attraction  
let nik: 2015, prev. 115558 km, 5 vrat, bela  
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

5.950,00 EUR

BMW serija 1: 120d letnik: 2011, prev. 
160002 km, črna kovinska barva, diesel motor, 
COUpe (2 vr.), 1995 ccm, 130 kW (177 KM), 
1995 ccm, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

9.990,00 EUR
CITrOeN C4 Cactus 1.6 BlueHDi S S Feel 
let nik: 2017, teh. pregl. 4/2021, prev. 120637 km, 
5 vrat, bela barva, sUV, diesel motor, 73 kW (99 
KM), 1560 ccm, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

9.280,00 EUR

reNAULT Grand Scenic dCi 110 let
nik: 2016, prev. 119914 km, 5 vrat, temno siva 
kov. barva, diesel motor, 1461 ccm, 81 kW 
(110 KM), avtomatski menjalnik, KLIMA.

9.970,00 EUR

reNAULT Clio dCi 75 energy Zen  let nik: 
2017, teh. pregl. 2/2021, prev. 111624 km, 5 
vrat, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 kW 
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.290,00 EUR
BMW serija X1: xDrive20d FULLeD SPOrT LANe ASIS 
NAVI let nik: 2016, prev. 158579 km, 5 vrat, sUV, 
temno siva kov. barva, diesel motor, 1995 ccm, 
140 kW (190 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

18.840,00 EUR



ZAUPAJMO
(Jolanda Kocjančič, stanovalka)
Zaupam Vam, da bo uspelo,
premagat virus tudi nam.
Vse trpljenje bo minilo,
ker vsak prispeva delež sam.
Izšli bomo kot zmagovalci,
saj nam Bog bo dal moči,
da vedeli bodo vsi zanamci,
»korone« ne bo več med ljudmi.
Ponosno dvignimo se, moji dragi,
pred nami zdaj je novi svet.
Vsak kot bližnji te pozdravi,
smeh, humor, ti vlije UP.
Glej, življenje brez bolezni,
glej pozitivno v novi dan!
Glej, ta izkušnja te le strezni,
glej, naučili smo se več spoznanj!
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Z UPANJEM V NOVO LEtO
S silvestrovanjem po enotah smo vstopili v novo leto, v mesec januar. Vanj smo za-

korakali z zelo skromnimi in ponižnimi željami: da bi bilo zdravo in vsaj za odtenek boljše kot prej-
šnje leto. Žal »korona« ni in ni hotela 
popustiti- ampak tudi mi ne popusti-
mo. Držimo se vseh navodil in temu 
prilagajamo vse domske aktivnosti. 
Zato veliko časa posvečamo skrbi 
za telesno in duševno zdravje. Giblji-
vost ohranjamo s telovadbo in fizi-
oterapijo. Na zraku si predihavamo 
pljuča in nabiramo D-vitamin. Za do-
bro voljo in umsko kondicijo skrbi-
mo s prepevanjem, glasbo, sprošča-
njem, družabnimi igrami, miselnimi 
izzivi in branjem. Upanje in optimi-
zem ohranjamo s praznovanji roj-
stnih dni in praznikov, ter s tem, da 
smo drug drugemu v oporo. tako smo v božičnem času prepevali lepe božične pesmi, ki so med 
nas prinesle tolažbo in nas napolnjevale z veseljem. Ko je praznični »duh« počasi izzvenel, smo 
skrbno pospravili vsa drevesca v hiši in jaslice. »Pospravili« pa bi 
radi tudi vse negativne trenutke preteklih dni. Za nami je težko 

leto, ko smo na lastni koži 
močno izkusili star prego-
vor, ki pravi: »V nesreči 
spoznaš prijatelja!« Zato 
se ob tej priliki iz srca za-
hvaljujemo vsem, ki ste 
na kakršen koli način po-
magali, nas bodrili, nam 
pisali sporočila pozitivnih 
vzpodbud in lepih želja. 
Naj se vam vaša dobro-
ta obilno povrne! Mi pa 
že gledamo naprej. Na-
prej, v prihodnje dni. Na 
kulturni delavnici pridno 
vadimo in izbiramo točke za bližajoči se kulturni praznik, 
na kreativnih delavnicah pa pripravljamo pustne maske 
in že iščemo ideje za pomladno okrasitev našega doma.  
Naj že pride pomlad in z njo novo upanje, ter lepši časi! 

Simona PELKO, Dom tisje-enota LItIJA

dOM tISJe

PGd JEVNICA IN PGd LAZE SKUPAJ  
NA POMOČ MALI BORKI LEI

Vsakodnevni izzivi so za vsako družino in vsakega posameznika zelo različni. Mira Pe-
jašinovića in Simono Jerebič iz Jevnice pa je življenje postavilo pred zahtevno preizkušnjo. Njuni 
triinpolletni Lei so namreč pri enajstih mesecih postavili diagnozo spinalne mišične atrofije. Še 
preden je dopolnila eno leto je prejela prvo zdravilo, ki je bilo na voljo za omenjeno bolezen. Že 
pri drugem odmerku zdravila so opazili pozitiven učinek, deklica je bila živahnejša in bolje raz-

položena. Po četrtem odmerku pa je zelo hitro pridobivala 
gibalne sposobnosti.
Zagotovo vsi poznate dečka Krisa, ki ima isto diagnozo kot 
Lea, zanj je cela Slovenija zbirala sredstva, in mu s tem omo-
gočila posebno zdravilo Zolgensmo. to je zdravilo, ki ga otrok 
prejme v enkratnem odmerku, in sicer pred drugim letom 
starosti. Žal je bilo za Leo prepozno, zato bo namesto tega 
vsake štiri mesece, do konca življenja, prejemala zdravilo Spi-
nraza. Na srečo se njeno telo na zdravilo zelo dobro odziva 
in je od prejema prvega odmerka že zelo napredovala. Lea je 
prava mala borka, trenutno se s pomočjo opornic uči hoditi.
Vsi starši želimo svojemu otroku omogočiti kar najboljše mo-
žnosti za rast, razvoj in napredek, a včasih to ni v naši moči, 
kajti financiranje zdravljenja za otroke z redkimi boleznimi je 
za eno samo družino prevelik zalogaj. 
Če pa stopimo skupaj, pa lahko Miru in Simoni prihranimo 
skrb, kako pokriti stroške terapij. Za Leo so preko Facebooka, 

na spletni strani www.facebook.com/SkladViljemJulijan/posts/914892165681199, pri društvu 
za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan začeli z zbiranjem sredstev. Na akcijo se je, 
poleg mnogih posameznikov iz cele Slovenije, odzvalo tudi domače Prostovoljno gasilsko društvo 
Jevnica in za Leino zdravljenje prispevalo 700 evrov. Ker pa dobrodelnost in pomoč ne poznata 
občinskih in regijskih meja je tudi PGD Laze, kjer je Simona še vedno članica društva, prispevalo 
dodatnih 500 evrov. Za nepričakovan odziv omenjenih društev je Leina družina neizmerno hvale-
žna. Verjamemo, da se bo na akcijo odzvalo še več organizacij in posameznikov ter tako otrokom 
z redkimi boleznimi omogočilo nove zmage.
tudi vi lahko Lei in njeni družni že z enim sMs sporočilom na VJ5 na 1919 podate roko in tako 
prispevate 5 evrov ali pa na TRR: sI56 0400 1004 6908 898 nakažete poljuben znesek za 
stroške zdravljenja. Zavedajmo se pomena ljubezni, dobrote, pomoči ter neprecenljive vrednosti 
vsakega življenja. Hvala za vsak vaš dar. Z gasilskim pozdravom na pomoč.

PGD Jevnica in PGD Laze

ZAHVALA
Iskrena hvala gasilcem PGD Gabrovka, Tihaboja in litje za tako hitro,

požrtvovalno in strokovno posredovanje pri gašenju požara
hiše v Gobniku, dne 8. februarja 2021.

Zahvaljujemo se tudi sosedom, prijateljem ter vsem, ki ste nam takoj  
priskočili na pomoč in stali ob strani.

Še enkrat HVALA vsem in vsakemu posebej družina Fortuna

SKUPNOStI, KI POdPIRAJO MLAdE
Društvo Lojtra skupaj z OŠ Gradec izvaja inovativen 
dvoletni projekt namenjen učencem osmih in devetih razredov. Namen 
projekta je vzpostavitev medsektorskega neformalnega izobraževalne-

ga programa za aktivno državljanstvo najstnikov v lastni lokalni skupnosti. Z drugimi besedami 
zasnovati želimo program, ki bo mlade pritegnil in usposobil za sooblikovanje mladinskega doga-
janja v domačem kraju. Projekt je sestavljen iz več delov. Na začetku smo izvedli raziskavo, kjer 
smo odkrivali kaj si mladi želijo, s kakšnimi težavami se spopadajo in kakšne potrebe imajo. V na-
daljevanju bomo razvili kompetenčni model, ki bo opisal znanja, veščine, odnose in vedenja, ki jih 
mladi potrebujejo za večjo družbeno aktivnost. Nadaljevali bomo z razvojem učnih izkušenj, kjer 
bodo mladi pridobili identificirane kompetence. Učne izkušnje bodo sestavljene iz delavnic v šoli, 
manjših projektov v šolski skupnosti, mednarodne izmenjave v tujini, delavnic v organizacijah za 
mlade v Litiji in manjših projektov v lokalni skupnosti. Različne oblike za pridobivanje kompetenc 
smo izbrali zato, da bodo obravnavane situacije čim bolj podobne realnim in posledično prido-
bljene kompetence prenosljive v življenja mladih. Ključno se nam zdi, da oblikovane delavnice na 
teoretični ravni preizkusimo v praksi. ta preizkus bo trajal 15 mesecev. Med preizkusom in po 
preizkusu bomo preverili uspešnost delavnic, glede na predhodno zastavljene indikatorje. Ugo-
tovitve bomo vnesli v oblikovani neformalni izobraževalni program. Na koncu bomo pripravili še 
dogodek, kjer bomo ugotovitve širili s kolegi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem mladih.
Ciljna skupina projekta so mladi med 13-14 letom. Verjamemo, da imajo ti mladi energijo, moč 
in sposobnost soustvarjati mladinsko dogajanje v lokalni skupnosti. Mi jim želimo ponuditi prilo-

žnosti, da ta svoj potencial izkoristijo.
Pri projektu sodelujeta Društvo Lojtra in OŠ Gradec, prav tako pa enak 
proces kot v Sloveniji poteka tudi v Romuniji. Vse aktivnosti v projektu 
so za mlade brezplačne. to je mogoče, ker projekt sofinancira evrop-
ski program Erasmus+ mladi v akciji. V Sloveniji program upravlja na-
cionalna agencija Zavod Movit. Aljaž ZUPAN, Društvo Lojtra

LItIJSKI INKUBAtOR ZA SKUPNOSt  
IN tRAJNOSt

KGZ lITIJA z.o.o.
Valvazorjev trg 3
1270 lITIJA

V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca na delovno mesto 

KMeTIJsKI DelAVeC (m/ž)
OPIS DELOVNEGA MEStA:
• delo v živinoreji 
•  opravljanje kmetijskih del s traktorji in ostalo mehanizacijo
• priprava in spravilo krme 
• opravljanje različnih del na kmetijskem posestvu

KAJ PRIČAKUJEMO
•  najmanj III. stopnja izobrazbe kmetijske ali druge smeri
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj 
•  opravljen izpit za voznika kmetijske mehanizacije (kategorija ''F'')
• osnovno poznavanje kmetijske mehanizacije 
•  osnovno poznavanje procesov dela na kmetijskem posestvu

KAM PONUJAMO:
•  zaposlitev za določen čas 12 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom
• možnost zaposlitve za nedoločen čas

Rok za prijavo: 05.03.2021

Pisne prijave pošljite na naslov: 
KGZ litija z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 litija 
oziroma na naslov: info@kgz-litija.si

V mesecu ja-
nuarju smo v 

okviru projekta #LISt izvedli nagradno igro 
tRAJNOStNE NOVOLEtNE ZAOBLJUBE. Z na-
gradno igro smo spodbudili naše uporabnike, 
prostovoljce in sledilce k bolj trajnostnim de-
janjem, izbiram, delovanju in načinu življenja. 
Poleg tega pa smo se tudi mi, člani ekipe #LISt 
trajnostno zaobljubili. 
tinina zaobljuba je, da bo v letu 2021 vso zele-
njavo in sadje za lastno oskrbo pridelala skupaj 
s partnerjem in prostovoljci na Skupnostnem 
vrtu, česar ne bo moč pridelati pa bo kupila od 
lokalnih ponudnikov zelenjave in sadja.
Nežina zaobljuba je, da bo v letu 2021 podar-
jala zgolj darila iz druge roke, kupljena pri slo-
venskih rokodelcih in oblikovalcih ali pa jih bo 
izdelala sama.
Erika pa se je zaobljubila, da bo v letu 2021 ku-

povala kozmetične izdelke (zobne ščetke, zob-
ne paste, kreme za obraz, roke in telo, milo za 
roke, telo in lase) brez plastične embalaže ter 
cruelty free (brez testiranja na živalih). 
Kakšna je pa vaša zaobljuba za leto 2021? 
Svoje poslanstvo širjenja priložnosti, informi-
ranja in izobraževanja o trajnostnih praksah 
smo nadaljevali skozi tedenske objave na naši 
Facebook strani https://www.facebook.com/
projektLISt, podkrepili pa smo jih še z »naredi 
si sam« delavnicami. tokrat smo se srečali na 
spletni delavnici izdelave naravnega deodoran-
ta in šampona s Sašo Oshish ter s pripravo sa-
mooskrbnih paketov sadik.
Če bi se tudi ti želel/a udeležiti naših delavnic, 
nas spremljaj na Facebook profilu ali na zadnji 
strani Občana, v napovedniku dogodkov, pre-
veri naše dogajanje in se nam pridruži, če tudi 
le preko računalnika.

V začetku januarja je v zoboz-
dravstveni službi zbolela zapo-
slena oseba s COVID 19. Ker 
smo podatek dobili pozno zvečer 

in epidemiološka slika ni bila jasna, smo se 
po dogovoru z NIJZ odločili, da naslednji dan, 
13.1.2021, vse zobozdravstvene ambulante za-
ustavimo, zaposlene napotimo v preventivno 
karanteno, z razlogom da preprečimo širjenje 
virusa med zaposlenimi in na bolnike. takoj 
smo se dogovorili za nadomeščanje z zoboz-
dravniki koncesionarji, tako da je bilo za vse 
občane z akutnimi zobozdravstvenimi težavami 
tisti dan poskrbljeno. Intenzivno smo se lotili 
epidemiološke analize, takoj testirali vse zapo-
slene in po ponovnem razgovoru z NIJZ že na-
slednji dan odprli vse ambulante, z izjemo ene. 
ta je bila zaprta 10 dni, za bolnike pa so poskr-
bele sosednje ambulante ali se jih je prenaroči-

lo.Vsi zaposleni so prvi teden opravljali dnevno 
testiranje s hitrim antigenskim testom, še 14 
dni pa tedensko PCR test. Izkazalo se je, da se 
je okužba razširila le na dva zaposlena, zato 
ukrepe ocenjujemo kot zelo učinkovite. Zaradi 
pravilne uporabe osebne varovalne opreme pa 
se okužba ni razširila na nobenega pacienta.
Vsem občanom se za nevšečnosti iskreno 
opravičujemo. 
Kot vzpodbujamo naše zaposlene, pozivamo 
tudi vse občane, da se vsi po najboljših močeh 
držimo predpisanih navodil. Nošenje mask, 
razkuževanje rok in predpisana socialna raz-
dalja so nepogrešljivi. Prav tako pa pozivamo 
in priporočamo da takoj, ko bo na voljo cepivo 
proti COVID-19 za Vas, da se zanj odločite. 
Samo skupaj lahko premagamo epidemijo in 
vrnemo življenje na stare-nove tirnice.

Zdravstveni dom Litja



Ljubezni prave ne pozna, kdor méni,
da ugásniti jo more sreče jeza;
gorela v čistem, v večnem bo plaméni,
zdaj in ko mi odpade trupla peza.
(Krst pri Savici)

Poslovil se je

IVAN KRAMŽAR, dipl. inž.
1931 – 2021

Vsi njegovi in vsi, ki so ga imeli radi

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

(T. Pavček)

ZAHVALA
Za vedno je zaprla svoje oči draga sestra, mami, svakinja, teta, 

tašča, babica in prababica

MARIJA PRIMC
iz Dolgega Brda pri Polšniku

1.4.1943 – 8.1.2021

Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Zahvaljujemo se dr. Leonu Kranjcu, patronažnim sestra ZD Litija, 
kaplanu Tilnu Oberwalder Zupanc za lep obred in sv. mašo, pevcem 
za zapete pesmi, trobentaču in pogrebni službi KSP Litija. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Večno boš v naših srcih in spominih.  
Naj ti bo lepo tam zgoraj, med angeli. 

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

V SPOMIN
6. februarja je minilo žalostno leto odkar je od nas tako 

nepričakovano odšel

GREGOR JUVAN
10.8.1982 – 6.2.2020

Hvala vsem, ki se ga spominjate,  
ki postojite pri njegovem grobu.

Hvala tudi vsem ki ste nam preteklo leto  
in nam še vedno stojite ob strani....

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

HENRIK BRANKO MULJAVEC
28.10.1933 – 20.1.2021

Ob neizmerno boleči izgubi moža, očeta, dedka, pradedka, pred
vsem pa izjemnega človeka, ki je v svojem obstoju razsvetljeval 
naša srca z svojo vedno pozitivno energijo in nesebično ljubeznijo, 
se iskreno iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja in podarjene sveče ter svete maše.

Življenje je kot knjiga.
Za listom list, za dnevom dan, nihče ne ve, kdaj bo ta roman - napisal zadnjo stran.

Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel, ne boš več sanjal in ne boš več pel.
Ni te več tu, nič več glas se tvoj ne sliši.

A če lučko na grobu upihnil bo vihar, je v naših srcih ne bo nikdar.

Neizmerno te pogrešamo! Žalujoči: vsi tvoji

Bremena v življenju te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila, 
za tabo ostala je velika praznina, 
ki z našim spoštovanjem in mislijo 
do tebe se bo polnila.

ZAHVALA
V 94. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, 

sestra, teta, tašča in soseda

MARIJA PLANINŠEK
26.5.1927 – 5.1.2021,

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje, 
sveče, darovane maše ter ostale darove. Zahvaljujemo se DSO 
Tisje za nego, gospodu kaplanu Tilnu Oberwalder Zupancu za 
lepo opravljen obred pogrebnega slovesa, pogrebni službi KSP 
Litija za organizacijo pogreba, pevcem PZ Spomin, trobentaču in 
sosedi Klavdiji Potokar za prebran govor slovesa. Hvala vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali pa vas nismo posebej imenovali. Hvaležni smo 
vsem, ki ste našo mamo spoštovali in jo pospremili k zadnjemu 
počitku ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Po 65. letih skupnega življenja ju je smrt ločila le za kratek čas. 
Srci sta hrepeneli po ponovni združitvi v večnosti. Nam pa ostajajo 
spomini in sadovi njunih pridnih rok. V boleči praznini našega doma 
izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena in pisna sožalja. Hvala za darovane sveče, cvetje 
in svete maše. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana, 
ZD Litija in dializnemu oddelku bolnišnice Trbovlje. Posebna zahvala 
patronažni sestri Petri ter Miji in Jerici za požrtvovalno delo, skrbno 
nego in pomoč na domu. Hvala župniku Marku in kaplanu Tilnu za 
čuteče, tolažilne in opogumljajoče besede ob trenutkih slovesa. Hvala 
pogrebnemu osebju KSP Litija, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki 
se ju boste spominjali in postali ob njunem novem skupnem domu. 

Vsi domači

Pride čas,  
ko si utrujeno srce želi le spati, 

v sen večni potovati,  
saj ustvarjeni smo za večnost. 

Tiho in mirno sta se od nas 
poslovila naša draga starša

in

ZAHVALA

VINCENC 
ROVŠEK

1.1.1931 – 4.1.2021

MARTINA 
ROVŠEK

30.6.1935 – 31.1.2021

Srce je polno, prepolno –
pa obstane, da se odpočije.
Srce počiva …

(Neža Maurer)

ZAHVALA
16. januarja 2021, nas je zapustil naš ljubljeni mož, očka,  

tast, dedek, brat

STANE DRAŽUMERIČ
1955 – 2021

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem 
in znancem za izrečena in zapisana sožalja, sočutne besede, sveče 
in darove. Posebna zahvala doktor Sabini Kokot, patronažni sestri 
naši Petri Gradišek, Suzi za skrbno izbrano cvetje, pogrebni službi 
KPS Litija za dostojanstveni pogrebni obred in pevcem Lipe za čutno 
zapete pesmi.

Vsi tvoji: žena Marjana, sin Primož z Jasno, hči Tjaša z Luko,  
vnuki Pia, Enej, Lola, Ivor, Oton in brat Brane

»Nikdar te ne bom pozabila, 
spomini mi lepšajo dan. 
Te vedno ob sebi čutila, 
kot sem takrat tvojo dlan.
S teboj bi v neskončnost letela, 
ko spomnim se tvojih besed. 
“Nikoli ne veš,” rekel si ti 
“kdaj se spet srečamo mi.”
Morda pa nekoč, 
morda pa nekje 
se srečava tudi midva.«
(Gregor Avsenik)

ZAHVALA
Za vedno se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, dedek, 

pradedek, brat in tast

METOD MRVA st.
6.6.1935 – 24.1.2021

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
krajanom Vač za darovano cvetje, sveče in druge darove. Hvala tudi 
vsem zaposlenim Doma Tisje ter KSP Litija. Še posebej pa se želimo 
zahvaliti PGD Vače, pevcem iz Vač, gospodu župniku Petru Bregarju 
za opravljen obred, trobentaču, Anki in Zvonetu Kolenc ter govorcu 
Klopčič Janku. 

Vsi njegovi

POMAGAJtE dRUžINI IZ GOBNIKA  
S SPREMLJANJEM dOBROdELNEGA 

KONCERtA NA dALJAVO!
Verjetno ste v prejšnji številki 
Občana prebrali, da je v za-
četku januarja v vasi Gobnik 
požar uničil hiško brezposelni 
mamici petih otrok? Zato smo 

se pevke ŽVS Lipa odločile, da na pomoč priskočimo z dobro-
delnim koncertom Povežimo dlani, naj se v Gobniku nov dom 
zgradi. Zaradi koronskih omejitev bo prireditev potekala pre-
ko spleta, in sicer 28.2.2021 ob 18:00 na Facebook strani 
in YouTube kanalu ženske vokalne skupine lipa. Sodelo-
vanje so potrdili glasbeni prijatelji iz cele Slovenije: Prifarski 
muzikanti, Noreia, zbor sv. Nikolaja, Folklorna skupina Javor-
je, tamburaški orkester Šmartno, Oktet Valvasor, Oktet Suha, 
Gorenjski oktet, Big Band Zagorje, MoPZ Polšnik in PD Lipa. 

Za povezovan-
je programa bo 
poskrbel Luka 
Bregar s skupi-
no P.L.I.N. Ve-
seli bomo vaše 
podpore in vir-
tualne družbe. 
Če bi se želeli 
pridružiti naši 
d o b r o d e l n i 

prireditvi, a niste najbolj vešči sodobne tehnologije in spreml-
janja vsebin na daljavo, poprosite za pomoč svoje prijatelje, 
otroke, ali vnuke. Smo na zvezi!

PODATKI O ORGANIZATORJu: 
PEVSKO DRUŠtVO LIPA LItIJA
Ženska vokalna skupina Lipa
trg na stavbah 1, 1270 Litija
zvs.lipa@gmail.com, 040 657 123
www.facebook.com/zenskavokalnaskupina.lipa
www.youtube.com/ZVS2010Lipa

PODATKI ZA NAKAZIlO:
RKS OBMOČNO ZDRUŽENJE LItIJA
trg na stavbah 1, 1270 Litija
tRR pri SKB Litija:
SI56 0311 0100 1003 138
sklic SI00 1-2021
namen: Za Nino iz Gobnika

Navodila za oddajo ZAHVALE ali  
V SPOMIN v časopisu OBČAN

•  besedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo 
si pravico do slovničnih popravkov). slika naj bo v 
ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo sami).

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

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

•  Rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po 
dogovoru tudi 3 dni kasneje.

•  Cenik je tudi tokrat objavljen na zadnji strani časopisa.
•  Dodatne informacije: 041/719-444 (Aco J.).

litijska lipa Za litijane
Spoštovane občanke in občani!

Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed 
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival-

ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-
-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko kul-
turno in humanistično izobraženih posameznikov vsakdanje 
prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna razsež-
nost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali 
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, 
ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu 
zapisa nega tako počaščeni, da smemo s svojim petjem so-
delovati tudi ob slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, 
ki jo vpletamo v najbolj življenjske dogodke (med katere spa-
da tudi smrt), se širimo prek meja koncertnih dvoran, s tem 
pa rasemo tudi v sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in 
živeti ta duh ... 

petje na poGrebniH slovesnostiH
Pevsko društvo lipa litija, 

kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160
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Ljubezni prave ne pozna, kdor méni,
da ugásniti jo more sreče jeza;
gorela v čistem, v večnem bo plaméni,
zdaj in ko mi odpade trupla peza.
(Krst pri Savici)

Poslovil se je

IVAN KRAMŽAR, dipl. inž.
1931 – 2021

Vsi njegovi in vsi, ki so ga imeli radi

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

(T. Pavček)

ZAHVALA
Za vedno je zaprla svoje oči draga sestra, mami, svakinja, teta, 

tašča, babica in prababica

MARIJA PRIMC
iz Dolgega Brda pri Polšniku

1.4.1943 – 8.1.2021

Ob boleči izgubi iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. 
Zahvaljujemo se dr. Leonu Kranjcu, patronažnim sestra ZD Litija, 
kaplanu Tilnu Oberwalder Zupanc za lep obred in sv. mašo, pevcem 
za zapete pesmi, trobentaču in pogrebni službi KSP Litija. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Večno boš v naših srcih in spominih.  
Naj ti bo lepo tam zgoraj, med angeli. 

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

V SPOMIN
6. februarja je minilo žalostno leto odkar je od nas tako 

nepričakovano odšel

GREGOR JUVAN
10.8.1982 – 6.2.2020

Hvala vsem, ki se ga spominjate,  
ki postojite pri njegovem grobu.

Hvala tudi vsem ki ste nam preteklo leto  
in nam še vedno stojite ob strani....

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in pradedek

HENRIK BRANKO MULJAVEC
28.10.1933 – 20.1.2021

Ob neizmerno boleči izgubi moža, očeta, dedka, pradedka, pred
vsem pa izjemnega človeka, ki je v svojem obstoju razsvetljeval 
naša srca z svojo vedno pozitivno energijo in nesebično ljubeznijo, 
se iskreno iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za izrečena sožalja in podarjene sveče ter svete maše.

Življenje je kot knjiga.
Za listom list, za dnevom dan, nihče ne ve, kdaj bo ta roman - napisal zadnjo stran.

Ne boš več v zvezdnatih nočeh bedel, ne boš več sanjal in ne boš več pel.
Ni te več tu, nič več glas se tvoj ne sliši.

A če lučko na grobu upihnil bo vihar, je v naših srcih ne bo nikdar.

Neizmerno te pogrešamo! Žalujoči: vsi tvoji

Bremena v življenju te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila, 
za tabo ostala je velika praznina, 
ki z našim spoštovanjem in mislijo 
do tebe se bo polnila.

ZAHVALA
V 94. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, 

sestra, teta, tašča in soseda

MARIJA PLANINŠEK
26.5.1927 – 5.1.2021,

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje, 
sveče, darovane maše ter ostale darove. Zahvaljujemo se DSO 
Tisje za nego, gospodu kaplanu Tilnu Oberwalder Zupancu za 
lepo opravljen obred pogrebnega slovesa, pogrebni službi KSP 
Litija za organizacijo pogreba, pevcem PZ Spomin, trobentaču in 
sosedi Klavdiji Potokar za prebran govor slovesa. Hvala vsem, ki ste 
kakorkoli pomagali pa vas nismo posebej imenovali. Hvaležni smo 
vsem, ki ste našo mamo spoštovali in jo pospremili k zadnjemu 
počitku ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Po 65. letih skupnega življenja ju je smrt ločila le za kratek čas. 
Srci sta hrepeneli po ponovni združitvi v večnosti. Nam pa ostajajo 
spomini in sadovi njunih pridnih rok. V boleči praznini našega doma 
izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena in pisna sožalja. Hvala za darovane sveče, cvetje 
in svete maše. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju UKC Ljubljana, 
ZD Litija in dializnemu oddelku bolnišnice Trbovlje. Posebna zahvala 
patronažni sestri Petri ter Miji in Jerici za požrtvovalno delo, skrbno 
nego in pomoč na domu. Hvala župniku Marku in kaplanu Tilnu za 
čuteče, tolažilne in opogumljajoče besede ob trenutkih slovesa. Hvala 
pogrebnemu osebju KSP Litija, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki 
se ju boste spominjali in postali ob njunem novem skupnem domu. 

Vsi domači

Pride čas,  
ko si utrujeno srce želi le spati, 

v sen večni potovati,  
saj ustvarjeni smo za večnost. 

Tiho in mirno sta se od nas 
poslovila naša draga starša

in

ZAHVALA

VINCENC 
ROVŠEK

1.1.1931 – 4.1.2021

MARTINA 
ROVŠEK

30.6.1935 – 31.1.2021

Srce je polno, prepolno –
pa obstane, da se odpočije.
Srce počiva …

(Neža Maurer)

ZAHVALA
16. januarja 2021, nas je zapustil naš ljubljeni mož, očka,  

tast, dedek, brat

STANE DRAŽUMERIČ
1955 – 2021

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem 
in znancem za izrečena in zapisana sožalja, sočutne besede, sveče 
in darove. Posebna zahvala doktor Sabini Kokot, patronažni sestri 
naši Petri Gradišek, Suzi za skrbno izbrano cvetje, pogrebni službi 
KPS Litija za dostojanstveni pogrebni obred in pevcem Lipe za čutno 
zapete pesmi.

Vsi tvoji: žena Marjana, sin Primož z Jasno, hči Tjaša z Luko,  
vnuki Pia, Enej, Lola, Ivor, Oton in brat Brane

»Nikdar te ne bom pozabila, 
spomini mi lepšajo dan. 
Te vedno ob sebi čutila, 
kot sem takrat tvojo dlan.
S teboj bi v neskončnost letela, 
ko spomnim se tvojih besed. 
“Nikoli ne veš,” rekel si ti 
“kdaj se spet srečamo mi.”
Morda pa nekoč, 
morda pa nekje 
se srečava tudi midva.«
(Gregor Avsenik)

ZAHVALA
Za vedno se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, dedek, 

pradedek, brat in tast

METOD MRVA st.
6.6.1935 – 24.1.2021

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
krajanom Vač za darovano cvetje, sveče in druge darove. Hvala tudi 
vsem zaposlenim Doma Tisje ter KSP Litija. Še posebej pa se želimo 
zahvaliti PGD Vače, pevcem iz Vač, gospodu župniku Petru Bregarju 
za opravljen obred, trobentaču, Anki in Zvonetu Kolenc ter govorcu 
Klopčič Janku. 

Vsi njegovi

V SPOMIN

MARINA PUCELJ
18.11.1961 – 15.1.2020

Vsak začetek ima svoj konec.
Pa je to res konec?

Samo čisto tiho si odšla na drugo stran poti.
Vse je ostalo, kot je bilo.

Še zmeraj smo mi mi in ti si ti.
Življenje, ki smo ga s toliko ljubezni preživeli skupaj, 

je ostalo nedotaknjeno.
Doma govorimo o tebi kakor prej.

Smejimo se še vedno stvarem, katerim smo se skupaj smejali.
Tudi veselimo se in mislimo nate.

Kar nam je življenje vsem pomenilo, pomeni še zmeraj.
Še zmeraj ostaja. Nit se ni pretrgala.

Zakaj bi naj izginila iz našega življenja?
Samo zato, ker te več ne vidimo?

Ampak... saj je še vse tako, kakor mora biti.
Saj nas vendar čakaš.

Saj sploh nisi daleč - le na drugi strani poti.

Vsi tvoji

Zapel je zvon tebi v slovo…
Poln bolečin ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina…

ZAHVALA
Ob prezgodnji in boleči izgubi dragega očeta, 

brata in dedka

ZDENKOTA KADUNCA
28.9.1954 – 10.1.2021

Iz Tep

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Iskreno se zahvaljujemo g. župniku Marku Merlaku za lepo opravljen 
obred, pogrebcem ter pevcem in trobentaču. Posebna zahvala tudi 
govorniku g. Tonetu Lokarju za prebran govor. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Od nas se je poslovila naša draga žena in mama

JOŽEFA ZUPANČIČ
Iz Litije

6.2.1951 – 6.1.2021

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki jo boste ohranjali v lepem spominu. Iskrena 
hvala za vse vaše darove. Še posebna zahvala dr. Benedičiču in 
dr. Koprivi in patronažni sestri Aleksandri za skrb in pomoč, ter 
gospodoma župnikoma za lepo opravljen obred.

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

Vsi njeni

Ne sliši se pesem, 
ne sliši se glas, 
a spomin nate, 
ostal bo v nas.

ZAHVALA
V 101. letu starosti nas je zapustila draga teta

MARIJA REMS
iz Laz pri Vačah 

3.9.1920 – 31.12.2020, 
nazadnje stanujoča v DSO Izlake.

Zahvaljujemo se sorodnikom in sosedom za darovano cvetje, sveče 
in sv. maše. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Petru iz Vač za 
lepo opravljen obred, Pogrebni službi Ropotar za izvedbo pogreba 
ter Franju in Marini za lepo odpete pesmi. Posebna zahvala pa tudi 
Domu Izlake za skrb in prijazne besede.

Vsi njeni

Tiho teče našega življenja reka,
Tiho teče solza lepega spomina,
Umre srce, ostane bolečina
V srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA
Od nas se je poslovil

MIRKO BORŠTNAR
7.7.1946 – 26.1.2021

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in 
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo 
se za darovano cvetje in sveče, za vsa izrečena sožalja, besede 
tolažbe, za sočutje in podporo. Iskreno se zahvaljujemo dr. Kokot 
Sabini in dr. Kopriva Renati ter osebju bolnice Golnik za zdravstveno 
oskrbo, kaplanu Oberwalder Zupanc Tilnu, za lepo opravljen obred, 
go. Nataši za ganljive besede slovesa, pogrebni službi KSP Litija, 
pevcem in trobentaču.

Hvala vsem, ki ste in ki boste ob njegovem grobu prižgali svečko.

Žalujoči: žena Ljuba, hčerki Melita in Blanka z družinama

Sonce šlo je za goro, 
mrak je padel na zemljo,
pesem črička sliši se,
k večernem' počitku vabi vse … 
(Slavko Podboj)

ZAHVALA
Z veliko žalostjo v srcu sporočamo, da se je od nas za vedno 

poslovil dragi mož, ati, ata in tast 

IVAN ANTONIČ
1946 – 2021

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in 
izrečene besede sožalja. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot. Posebna zahvala gre gospe Jožici Mrzel za poslovilni 
govor in gospodu Adu Boli za čudovite poslovilne melodije. 

Vsem in vsakemu posebej hvala.

Žalujoči: žena Olga, sinova Borut in Rajko z družinama

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar si tiho odšel.

JANEZ MLAKAR
13.1.1949 – 11.2.2020

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in postojite ob njegovem grobu. 

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustila naša draga

VERONIKA VERHATI
3.8.1976 – 18.12.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove. 
Zahvaljujemo se ekipi NMP Litija in dr. Lipovšku za hiter odziv in 
pomoč, g. parohu Danijelu Nikoliću za lepo opravljen obred, hvala 
pevcem, trobentaču in pogrebni službi KSP Litija. Iskrena hvala tudi 
svakinji Barbari in prijateljici Nataliji za nesebično pomoč v usodnem 
trenutku.

Žalujoči: mož Jože, hči Alona in sin Vlad

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
Takrat, zvonovi, zvonite…
(A. M. Slomšek)

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 89. letu sklenil naš dragi

JANEZ ROVŠEK
Drčarjev Ivan

iz Kresniškega vrha

Iz srca hvala vsem, ki ste bili ob slovesu osebno ali v mislih z nami.
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in sovaščanom 
za izrečena in poslana sožalja, besede tolažbe, sveče in darovane 
maše. Posebna zahvala sosedom, pogrebcem ter g. župniku za lepo 
opravljen obred.

Pogrešamo te, v srcu boš za vedno z nami.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA
V 85. letu starosti je za vedno odšel naš oče, tast,  

dedek in pradedek

ALOJZIJ WEISS
 1936 – 2021
iz Gabrovke

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darovane svete 
maše. Iskrena hvala g. župniku Stanislavu Škufci za lepo izveden 
pogrebni obred, pevcem za čutno odpete pesmi in pogrebni službi 
KSP Litija za organizacijo in izvedbo njegove zadnje poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Nisi se izgubil kot zven v tihoto, 
nisi odšel v nič in pozabo: 
po tebi merim stvarem pomen 
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

ZAHVALA
Tiho se je poslovil

MARJAN VALENČIČ
1946 – 2021

iz Moravč pri Gabrovki

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se g. župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen 
obred, g. Francu Kotarju in ostalim pevcem za zapete pesmi in  
ge. Heleni Perko za poslovilne besede.

Hvala za vse kar si nam dal. Pogrešali te bomo.

Vsi tvoji

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

ZAHVALA
Od nas se je poslovila

MARIJA POVŠE
8.7.1930 – 18.1.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete 
maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se 
osebju ZD Litija in osebju Doma Tisje za vso pomoč.

Vsi njeni
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VRNItE ŠPORt, VRNItE NAM NOGOMEt
Že več kot 100 dni se z nogometnih igrišč ni slišalo otroškega smeha in veselja.
Približno 30.000 mladih in amaterskih nogo-
metašev je bilo v zadnjem letu dni od treningov 
odrezanih že skoraj sedem mesecev, škoda je 
nepopravljiva. tudi naši trenerji so se odzvali 

akciji slovenskih nogometnih trenerjev. “ŽELIMO BItI VIDE-
NI, ŽELIMO BItI SLIŠANI”. S to akcijo smo želeli vodstvu 

d r ž a v e 
pokazati , 
da se tre-
ningi lahko 
iz va jajo v var nem okolju. Obnova klubskega lo-
kala je v zaključni fazi. V prostoru sta tudi dva 
velika okna, skozi katera boste lahko spremlja-
li svoje male in velike nogometaše. NK Litija v 
svoje vrste vabi novega nogometnega trenerja 
oziroma tiste, ki bi to želeli postati. Več info na 
email nogometniklublitija@gmail.com, ali na tel. 
040792512 Elvid Velić.  Elvid VELIć, NK Litija

TENIS KLUB AS

PIA POGLAJEN V ČEtRtFINALU  
dRžAVNEGA POKALA V VELENJU

Zaradi epidemije COVIDA-19 so bili tudi v začetku leta zamrznjeni vsi turnirji v mladinskih katego-
rijah na državnem nivoju. Dovoljeni so bili le nastopi na najvišjem, državnem nivoju.
Nastopa na državnem pokalu v Velenju sta se udeležila 
Jaka tomažin in Pia Poglajen. Petnajstletnemu Jaki se ni 
uspelo prebiti skozi sito kvalifikacij, se je pa zato toliko bol-
je odrezala Pia Poglajen. Pia je bila v glavni turnir uvrščena 
direktno. V prvem krogu je brez težav opravila z maribor-
čanko Petelinšek Pio z rezultatom 6:1 6:1. V drugem kolu je 
ugnala 8. nosilko turnirja Muller Uhan Evo iz tC-Ljubljana z 
rezultatom 7:5 6:3 in se tako uvrstila v četrtfinale. tam je 
morala priznati premoč eni trenutno najboljših slovenskih 
igralk Gorinšek tari iz Ptuja, ki je bila boljša z rezultatom 
6:3 6:2. Gorinšek tara je bila kasneje tudi zmagovalka ce-
lotnega turnirja in dejstvo, da je v finalu ugnala nasprotnico 
Kočevar Anali kar s 6:0 6:0, samo dokazuje, kakšno odlično 
igro je prikazala Pia Poglajen tudi na tekmi z Gorinškovo. V 
letošnjem letu je to že druga uvrstitev Pie Poglajen v četrt-
finale na državnih članskih turnirjih, saj je bila v četrtfinalu 
tudi na januarskem turnirju. Čestitamo !
Bor Artnak nadaljuje z nastopi za svetovno ItF mladinsko 
teniško lestvico. V času nastajanja tega članka se mudi na 
Nadalovi akademiji na Mallorci, kjer se odvija ItF turnir 3. ranga, na katerem se je Bor po dveh 
zmagah že uvrstil v četrtfinale. Po Španiji ga v februarju čaka še turnir 2. ranga v Litvi.
  Melita POGLAJEN

IZVRStEN KONEC LANSKE SEZONE – dVA OSVOJENA 
NASLOVA dRžAVNEGA PRVAKA

Gal Hauptman, 16 letni Vintarjevčan iz sose-
dnje občine Šmartno pri Litiji, član AMD Šent-
vid pri Stični je bil ob koncu lanske tekmo-
valne sezone najvišje uvrščeni tekmovalec 
motokrosa, v kategoriji MX125 in crosscoun-
triju, kategorija XC Junior do 23 let.
Zadnjih 10 let je Galovo življenje razpeto med 
šolo in moto-športom. Strast in veselje do mo-
torja ne pojenjata, temveč se z leti samo še 
stopnjujeta. Pravi, da si življenja brez motorja in 
športa nasploh ne predstavlja, kar dokazuje tudi 
s svojimi dosežki. Na tekmovalni poti je nanizal 
vrsto dobrih rezultatov. Med večje dosežke pa 
bo zagotovo lahko zapisal lanskoletni osvojeni 

naziv državnega prvaka v motokrosu v kategoriji MX 125 ter naziv državnega prvaka v crosscon-
triju, kategorija XC Junior. V pretekli sezoni 
je bilo, kljub epidemiji novega koronavirusa, 
izpeljanih 6 dirk za državno prvenstvo v mo-
tokrosu. Na 5 dirkah, je Galu uspelo stati na 
najvišji stopnički zmagovalnega odra, zadnjo 
pa je moral zaradi težav z motorjem izpustiti. 
Svojo nadarjenost pa zadnji dve leti preizkuša 
tudi v enduro crosscountriju. V lanskem letu 
je organizatorju uspelo izpeljati 3 dirke za 
državno prvenstvo, 2 pa sta bili zaradi slabih 
epidemioloških razmer odpovedani. tudi v tej 
disciplini mu je uspelo pomesti s konkurenco 
in si priboriti še en naslov državnega prvaka. 

dRUŠtVO ŠOLA ZdRAVJA OBVEŠČA IN VAS VABI
SKUPAJ NA dALJAVO

Še kakšen dan ali 
teden, pa bodo 
»oranževci« spet 
na svojih loka-

cijah. Na svojih travnikih. Ob je-
zerih in morju. Vsako jutro. Ne 
bodo pozabili popestriti tudi par-
kirišča in igrišča. Komaj čakajo, 
da ura zatiktaka 7.30 in bodo že 
na svojih mestih. Sinhronizirano, 
po vsej Sloveniji. to ne pomeni, 
da v času epidemije spijo. tru-
dijo se tudi doma, kjer vsak dan 
tisoč gibov naredijo. Vključijo te-
levizorje, poiščejo lokalno tv, ki 
predvaja telovadbo 1000 gibov in 
že telovadijo. Od ponedeljka 18. 
januarja 2021 ponovno ob 8. uri telovadijo v živo prek zooma z Evo Jeza, mag. kineziologije. 
Ob ponedeljkih in sredah, ob 15. uri, imajo prek zooma dodatne vaje za moč z Evo. Dobro-
došli ste vsi zainteresirani! Povezavo do zoom vadb najdete na njihovi spletni strani. Nadvse 
pridni so, kar se jim obrestuje. Že od samega začetka telovadijo oddaljeni drug od druge-
ga. Po predpisih, ki so zdaj zelo aktualni. Vabijo tudi vas, da se pridružite tej veseli oranžni  
druščini. Neda GALIJAŠ 

V NOGOMEtU NA NIVOJU MNZ LJUBLJANA  
ŠE NIČ NOVEGA

V nogome-
tu na ravni 
področnih 
nogomet-

nih zvez se še nič ne 
sprošča. Igralne povr-
šine samevajo v priča-
kovanju, da našim otro-
kom omogočimo varen 
povratek na treninge in  
tekme.
N.K. Jevnica se je udele-
žil skupinskega protesta 
v znak podpore vrnitve 
otrok na nogometna igri-
šča, ki je potekal pod 

V letošnji sezoni so pred njim 
novi izzivi. Iz 125 kubičnega 
motorja bo presedlal na 250, 
v kategorijo MX2. tekmoval in 
boril se bo z še bolj izkušenimi 
in močnejšimi tekmeci. Zave-
da se, da so pred njim težke 
preizkušnje in veliko dela, saj 
želi svojo, uspešno tekmo-
valno pot nagraditi z novimi 
uspehi, tudi po prestopu v 
višjo kategorijo. Zato tudi v 
času zime intenzivno dela na 
fizični kondiciji, začeli pa so 
se tudi že treningi na motorju. 
Gal upa, da bo letošnja sezona 
kljub koronavirusu izpeljana 
po koledarju in da bodo tekme 
potekale ob glasnem navijanju 
gledalcev ob progi, ki so po-
memben del celotnega šport-
nega dogajanja. 

Avtor članka: AMD Šentvid

Odpiralni 
čas:

Od pOn.– pet.: 
9.00-17.00, 
sobota: 

9.00-13.00

Valvazorjev trg 3, Litija

OdprOdaJa  
RaZstaVNIH  
EKsPoNatoV  
Po UGoDNIH  

CENaH!

okriljem društva nogometnih 
trenerjev Slovenije. V sredo 
10.2.2021 ob 16 uri smo na 
nogometnem igrišču postavi-
li poligon za trening z štirimi 
trenerji in posnetke poligona 
brez otrok poslali na DNtOZ  
Ljubljana.
Nadaljuje pa se gradnja gar-
derob z notranjim izvajanjem 
inštalaterskih del in izdelavo 
ometov. 
Garderobe v fazi izdelave 
pa so obiskali tudi nepridi-
pravi in iz njih odtujili kar 
nekaj inštalacijskega ma-
teriala. O tem dogodku je 
bila obveščena tudi policij-
ska postaja, ki se je hitro 
odzvala in si ogledala kraj  
dogodka.
Ostanite zdravi, vsak dan po-
zitivni in negativni na testih.
Igrišče pripravljeno za tre-
ning.

Za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo 
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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

MALI OGLASI

NEPREMIČNINEseČNJA 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

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.

prodam zazidljivo parcelo  
710 m2, naselje Ustje,  

zemljiško urejeno, dovozna 
asfaltirana cesta. Informacije 

na GSM: 031 630 931

od dam (ali prodam)  
trisob no stanovanje, 64 m2,  

v blo ku na Graški Dobravi.
tel.: 041 202 704

prodam gradbeno parcelo 
v Spodnjem Hotiču, 810 m2. 

Cena: 39.000€. Kontakt: 
Zmago P. 041 840 261

prodam stanovanjsko hišo,  
3. gradbena faza, parcela  
1000 m2 na Velikem Vrhu. 
Cena: 65.000€. Kontakt: 
Zmago P. 041 840 261

Izžrebanci križanke št. 242 bodo prejeli knjigo »Zgodbe in recepti 
naših babic«, katere izdajatelj in založnik je Dom Tisje. Knjigo 
bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni Aco, Cesta Dušana Kvedra 39, 
Litija, po predhodnem dogovoru na 041 719 444 (Aco J.).

1. Danijel Hribar, Valvazorjev trg 14, Litija
2. Silva Bučar, Gobnik 20, Gabrovka
3. Edvard Izlakar, Cerovica 19A, Šmartno pri Litiji

Težje besede:  ICAMAQUA, CANITAR, CARBONDALE, 
ASANTE, NITA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 243 pošljite najkasneje do 8.3.2021  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo 
prejeli bon za pizzo Gostilne in pizzerije KOVAČ. Bon bodo 
nagrajenci prejeli po dogovoru v Tiskarni Aco, Cesta Dušana 
Kvedra 39, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 243

KEMIJSKI 
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VODIK
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FILMSKI 
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PROSTOR  
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LAKIRANJE
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ILLINOIS  
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MITOS,  
BATKA

PRISTAŠ 
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SLOVENSKI 
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NAPADTUJA IN NAŠA 
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BRAZILIJI
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KRAJ PRI 
OPATIJI
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DRŽAVI 

SAO PAOLO 
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VRHUNSKI 
ŠPORTNIK

MUZA 
LJUBEZEN

SKEGA 
PESNIŠTVA

KRAVAL, 
HALABUKA

ROBERT 
ALTMAN

TUJA 
RAČUNAL

NIŠKA 
DRUŽBA

ŽABJA  
JAJCA

IVAN  
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STIK Z 

JAVNOSTJO
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VITEŠKA IGRA

JAPONSKO 
VELEMESTOAVSTRIJA

NEMŠKI 
SLIKAR 

(LUDWIG)

VELIKA 
NERODNA 
ŽENSKA

KRAJŠI 
SESTANEK 

O KAKŠNEM 
PROBLEMU

SAMICA 
VODNE 
PTICE

RUDI 
DRČAR

ČEDO TASIČ IVAN 
SIVEC

NEMŠKI 
SPOLNIK

OBLIKOVALKA 
(JANJA) GLAVNI 

ŠTEVNIK
RIMSKI  

HIŠNI BOG

AMERIŠKA 
LETALSKA 
DRUŽBA

PETER  
ERŽEN

TONA ŠAHOVSKA 
IGRALKA 
(MARIČ)ANDREJ 

ČARMAN

COPATAR, 
ŠLEVA

DROBEC 
TEKOČINE 
KANČEK

NADALJE
VANJE 
GESLA

OPERNI 
SPEV

(01) 898 00 00

jarkice - mlade kokoši 
nesnice. trenutno so na 
voljo rjave pred nesnostjo 
ali v začetku nesnosti. Vse 
pri nas vzrejene jarkice so 
zdrave in zaščitene proti 
osmim boleznim. Nudimo 
tudi brezplačno dostavo 
v Litijo in po dogovoru 
na dom. 031 751 675.  
Kmetija Šraj, Poljčane.

ZAPOSLOVANJE IN ŠOLANJE  
V POLICIJI

Če si želite postati policist ali policistka se lahko po zaključeni srednji šoli 
vpišete na Višjo policijsko šolo v tacnu. Vpisi bodo potekali enako kot na 
ostale višje šole, razpis pa je predviden februarja 2021. 
to šolsko leto bomo iskali med 150 in 200 novimi policisti in policistkami. 

Seveda se morate najprej vpisati in če ste sprejeti dobite pravo pogodbo o zaposlitvi. takoj 
vam začne teči delovna doba, začnete dobivati plačo, študij pa je brezplačen. Imate možnost 
nastanitve v tacnu v Policijski akademiji, kjer vam ponujamo tako bivanje, kot tudi izobraže-
vanje, šport, knjižnico, kot tudi plačo, delovno dobo, praktično vse, kar boste potrebovali v 
dveh letih študija. 
Ko uspešno zaključite prvo leto, se vpišete v drugi letnik, pogodba se vam podaljša. Ko opra-
vite vse študijske obveznosti, se z vami sklene delovno razmerje za nedoločen čas in pričnete 
z delom na eni izmed policijskih postaj.
V razpisu so navedeni vsi pogoji, ki jih morate izpolnjevati, temu pa sledijo še fizični in psi-

hični testi. Na spletni strani policija.si si lahko vse 
te pogoje tudi pogledate in se z njimi podrobno seznanite. 
Za podrobnejšo in neposredno seznanitev z delom policistov, vam nudimo 
tudi možnost obiska policijske postaje. Na policijski postaji vam bomo pred-
stavili delavnik policista, pokazali opremo in vam z veseljem odgovorili na 
vaša vprašanja. 
Vprašanja lahko naslovite tudi na elektronski naslov zaposlitev.pulj@poli-
cija.si. Na ta naslov lahko tudi sporočite željo po obisku policijske postaje, 
lahko pa se tudi sami zglasite na najbližjo policijsko postajo. Veliko našega 
dela je predstavljeno tudi na facebook strani Policijske uprave Ljubljana, 
kjer smo vam prav tako dosegljivi.
Če se boste odločili za delo v Policiji ne zamudite vpisa na študij in se nam 
pridružite. 
S čim vse se boste v službi srečali: S svojim delom boste pomagali ljudem in 
skrbeli za varnost državljanov, imeli boste dinamično delo, ki prinaša veliko 
izzivov. Na začetku je to predvsem delo na terenu kot policist na policijski 

postaji, kjer boste opravljali naloge v patruljah, preiskovali boste različna kazniva ravnanja, obravnavali prometne ne-
sreče, obravnavali različne dogodke, izvajali intervencije ob različnih dogodkih, skupaj z občani skrbeli za varnost v 
lokalnih okoljih in nabirali izkušnje za vaše nadaljnje delo v policiji. 

Vabljeni k vpisu!

KRI REŠUJE 
žIVLJENJA. MOJA 
KRI - VARNA KRI

ZAME, ZAtE, ZA 
VSAKOGAR. 

Daj majhen delček sebe  
za dobro drugega.

RKs Območno združenje litija  
vabi krvodajalke in krvodajalce,  

na krvodajalsko akcijo,  
ki bo 3. in 4. marca 2021 

v Osnovni šoli Gradec
KRI je nenadomestljivo zdravilo,

pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo  
lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni

RKS OZ LItIJA

informacije

»Na koncu 
članka, ki ga 
imate namen 
objaviti naj 

bo podpisan 
avtor.«



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

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

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

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-17.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

DOBRODOŠLI!

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

UGODNE CENE!

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

»AKCIJSKA PONUDBA«

PERSIL GEL 3L
9,99 €

LINO LADA 700 g
3,49 €

 SEME GARDENO
0,59 €

VALVICE ZLATO P. 500 g
1,39 €

MOZART KROGLE 500 g
6,99 €

ZEMLJA NEUHAUS 70 L
9,59 €

OLJE OLIV. BASSO 1L
5,99 €

AFTER EIGHT 400 g 
3,99 €

ŠOTA 250 L 
10,99 €

DASH KAPS. 35/1
8,99 €

MARS  6-PAK
1,99 €

SEM. ČEBULČEK 500 g
1,09 €

Cenik velja od 1. 1. 2021. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, število zaporednih objav 
ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni popust! Zaračunavamo tudi članke, ki so tržne 
narave, odvisno od števila cm2. Za Zahvale in v spomin lahko pošljete na naš elektronski naslov:  
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net. vsi tisti, ki te možnosti nimajo pa nam lahko tekst s slikico 
oddate v naš poštni nabiralnik.

izžrebanci križanke lahko prevzamejo dobitke po predhodnem telefonskem dogovoru.
vsi pogoji oglaševanja so navedeni na naši spletni strani: www.obcan-litija.si.  

Za informacije lahko pokličete: 041 719 444 (aco Jovanovič) uredništvo občana.

C E N I K 
OGLAŠEVANJA 2021

1/2  STRANI
VELIKOST:

20 cm x 27,5 cm

1/2 NOTRANJE ČB STRANI
407,00 EUR + DDV

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

605,00 EUR + DDV

1/1 CELA NOTRANJA
STRAN - ČB

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

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

1/1 CELA NOTRANJA
BARVNA STRAN

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV

CENA 
na notranji 
strani - ČB

202,76 EUR
+ DDV

CENA 
na zadnji 

BARVNI strani:

493,20 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

VELIKOST:
20 x 13,7 cm

CENA 
na notranji 

BARVNI strani:

301,40 EUR
+ DDV

NOTRANJA STRAN
Na črnobeli strani:

1 cm2 = 0,74 EUR + DDV

Na barvni strani:
1 cm2 = 1,10 EUR + DDV

Na PRVI barvni strani:
1 cm2 = 2,30 EUR + DDV

Na ZADNJI barvni strani:
1 cm2 = 1,80 EUR + DDV

ZAHVALA  /  V SPOMIN
58,00 EUR + DDV

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1 cm2

SVEžE »NOVICE NA EtV« Z NOVIM LEtOM  
KAR dVAKRAt tEdENSKO

Na lokalni televiziji EtV, ki se je v lanskem letu združila s televizijo AtV Signal Litija, sedaj pri-
pravljajo skupen program z imenom EtV HD, ki pokriva področje petih občin: Litija, Zagorje 
ob Savi, trbovlje, Šmartno pri Litiji in Moravče.

Aktualni tedenski spored vseh oddaj, je sproti objavljen na www.etv-hd.si.
Program televizije EtV HD lahko spremljate povsod, kjer je bil že prej prisoten program AtV 
Signal Litija (oddajnik Jevnica in Litija), poleg tega pa je signal tudi v omrežjih vseh večjih 
kabelskih operaterjev. Programska mesta so navedena na spodnji sliki.

Ekipa EtV pa še sporoča, da jih v primeru vprašanj v zvezi s sprejemom signala ali nastavit-
vah televizorja pokličete in z veseljem vam bodo pomagali.

LILIN VRtILJAK
Ker vrata našega ateljeja ostajajo zaprta, tudi mi svoja srečanja nadomeščamo z 
druženji na daljavo, bodisi preko video srečanj ali pa v dopisni obliki. tako delimo 

svoje načrte, misli.
tako bo tudi naš občni zbor Lila bo potekal preko sple-
ta-dopisno. Analizirali bomo delo v preteklem letu in 
dopolnili program za leto 2021. Rdeča nit dejavnosti bo 
v tem letu reka SAVA, o kateri bomo pisali, razmišljali 
in se je »dotikali« z čopiči, peresi … 
Načrtujemo zelo pestro paleto dejavnosti, preko kate-
rih bomo izrazili svoja doživljanja, poglede.
In spet so naši člani dosegli lepe uspehe. Čestitamo 
Jelki Jantol, ki je na natečaju IC GEOSS dosegla 2. Me-
sto, s pesmijo Sava. Sodelovali smo tudi v pesniškem 
maratonu pri SAVUS-u.
V počastitev kulturnega dne, smo 8. februarja pripravili spletno prireditev. V sodelovanju z JSKD 
IO Litija in vodjem izpostave Darkom Vidicem, smo javnosti predstavili nekaj ustvarjalnosti iz 
literarnih delavnic, ki jih je vodila mentorica, pesnica in pisateljica Stanka Hrastelj.

Za Lilo piše Aleksandra KRNC


