Iz uredništva ...

Prihajajoči prazniki so prazniki veselja in upanja, v teh časih želja slehernika, ki strmi po normalnem življenju, z manj stresa in
bolečih izgub. Najlažje je to doseči prav v objemu domačih. Ob
Dnevu žena pa ne smemo pozabiti na vse ženske, katere že zdavnaj
niso samo enakopravne, temveč prevzemajo vodilno vlogo tako v
družinskem krogu, kot tudi v vsem družbenem pogledu. Svet brez
žensk je prazen, svet brez srečnih in veselih žensk pa žalosten.
Bodite kar se da veseli in nasmejani. 
Sašo Jovanovič, urednik
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PROSTOVOLJSTVO BOGATI OBČINO
IN NJENE PREBIVALCE
Sopotnike sedaj srečate z novim vozilom

Občini Litija in Šmartno pri Litiji sta v uporabo Zavodu Sopotniki v petek, 5. marca,
predali povsem novo vozilo Dacia Duster za izvajanje storitve brezplačnih prevozov
starejših. Na območju obeh občin Sopotniki storitev izvajajo od pomladi 2019. V bazi
uporabnikov je 180 starejših občank in občanov. Kljub epidemiji in upoštevanju strogih

SKRBIMO ZA UREJENO MESTO LITIJA

preventivnih ukrepov, so vsi dnevi polni prevozov. Prostovoljci-vozniki vozijo predvsem
k zdravniku, v trgovine pa po posebnih protokolih. Da je storitev tako srčna gre največja
zahvala našim prostovoljcem, ki vsak dan hrabro sedejo za krmilo vozila in pomagajo
starejšim. Ti so nad novo pridobitvijo povsem navdušeni, ker bo zaradi novega avtomobila in njegovih prednosti, prevoze tudi lažje opravljati. Za uspešnost enote gre zahvala
tudi koordinatorki enote, Andreji Jerant, ki skrbi za odlično organizacijo prevozov, komunikacijo s starejšimi in mentorstvo prostovoljcem. Iskrena HVALA direktorju podjetja
MAKPLAST Tomažu Mahkovcu za donacijo v obliki izvedbe pregradne stene v novem
avtomobilu. 
(Več na 2. strani)

(Več na 14. str.)

STROKOVNO OBREZOVANJE DREVES ZA VEČJO VARNOST IN DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO

Občina si zelo prizadeva, da bi javni mestni prostor obogatila in sprehod čez mesto naredila še prijetnejši. Tako smo namestili cvetlična korita na ograjo mostu in nadvoza, Medobčinsko društvo invalidov Litija-Šmartno je vzorno skrbelo
za zalivanje in ostalo oskrbo. V začetku letošnjega leta pa
smo, žal, vsi doživeli neljubo presenečenje, saj so številna
korita ostala brez cvetočih cvetlic. Sprašujemo se, komu so
bili lepi cvetoči rumeni cvetovi v napoto, koga so tako motili, da jih je bil pripravljen izruvati in odvreči v reko Savo?
Seveda dopuščamo tudi možnost, da so mu bili tako všeč,
da si je z njimi okrasil svojo okolico. Poskrbeli smo, da so
cvetlična korita ponovno zasajena s cvetočimi rastlinami in
srčno upamo, da bodo z raznobarvnim cvetenjem še dolgo
razveseljevala mimoidoče.
Na občini Litija se zavedamo, da so drevesa v mestu še posebej dragocena, saj prispevajo h kakovosti zraka, proizvajajo kisik in nudijo blagodejno senco v vročih poletnih dneh.
Odzvali smo se na številne kritike občanov in tudi voznikov,
ki tranzicijsko prehajajo naše mesto, da so drevesa v naših
ponovno zasajena korita
z živobarvnimi mačehami zelenicah in parkih neustrezno vzdrževana. V zadnjem obdobju za strokovno obrezovanje dreves skrbi ekipa podjetja
Arborikultura Conta, ki ima
zaposlenega certificiranega
arborista. Že takoj se vidi,
da so drevesa strokovno obrezana, kar jim bo prav gotovo podaljšalo življenjsko
dobo.
Stopnice v neposredni bližini knjižnice Litija so bile nujno potrebne obnove. Dela
so zajela sanacijo poškodovanih bočnih in hrbtnih betonskih površin ter vgradnjo
novih granitnih plošč. Uredilo se je tudi odvodnjavanje
ob nabrežini. Hkrati so se
uredile še stopnice, ki povezujejo železniški peron z
OBNOVLJENE STOPNICE PRI KNJIŽNICI IN Z ŽELEZNIŠKEGA
nadvozom.
PERONA NA NADVOZ

Podeljeni priznanji
za strokovno in srčno
delo pripadnikov
civilne zaščite

Ob dnevu civilne zaščite (1. marec) so vsako leto
izročena priznanja civilne zaščite za požrtvovalno
in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči. Zaradi razglašene epidemije v tem letu to
žal ni mogoče zato je Občina Litija pripravila manjšo
slovesnost s podelitvijo priznanj v avli občine Litija.
Prejemnika priznanj iz občine Litija sta Marjan
Janežič (zlato priznanje CZ) in Karel Jurjevec
(bronasto priznanje CZ). Zahvalo za požrtvovalno
delo je prejemnikoma priznanj izrekel župan Franci
Rokavec skupaj s podžupanjo.

IZ VSEBINE …
Dogajanje v
knjižnici Litija
in ZKMŠ
STRAN 4

Mesec marec –
mesec žensk
STRAN 8

Defibrilatorja
za KS Konjšica
STRAN 12

Obema iskreno čestitamo za njuno požrtvovalno
in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči.

IZJEMEN TEDEN
ZA TENIS KLUB
AS LITIJA
STRAN 14
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PROSTOVOLJSTVO BOGATI OBČINO
IN NJENE PREBIVALCE
Sopotnike sedaj srečate z novim vozilom

Ob tej priložnosti se v Zavodu Sopotniki zahvaljujejo obema
občinama, županoma gospodu Franciju Rokavcu in gospodu
Rajku Meserku ter sodelavcem občinskih uprav. Uporabniki,
občani obeh občin, se bodo od sedaj naprej vozili v večjem,
bolj prostornem in nekoliko višjem vozilu, ki starejšim omogoča lažje vstopanje in izstopanje.
Sopotniki so res hvaležni vsem, ki imate posluh za stiske starejših. Kljub vsem omejitvam in oviram, s katerimi se v teh
časih srečujemo vsi, gre naše delovanje pogumno naprej.
Izkušnje in nauki preteklega leta so postali naša prednost in
hkrati nov zagon v skrbi za starejše.
Ostajamo Človek Človeku Sopotnik.

PROGA JAVNEGA LINIJSKEGA PREVOZA
PODALJŠANA DO SP. LOGA

Občina Litija s 1.3.2021 uvaja podaljšano brezplačno li
nijsko progo na relaciji Gabrovka-Breg-Spodnji Log-želez
niška postaja - Graška dobrava - ZD Litija. Postajališče je
zaradi zagotavljanja varnosti potnikov v neposredni bližini
okrepčevalnice Kuhla. Vozni red smo objavili v prejšnji
številki časopisa Občan.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

LETO DNI PO RAZGLAŠENI EPIDEMIJI

V teh dneh mineva že eno leto odkar so se začele pojavljati okužbe z novim koronavirusom tudi v Sloveniji in se je
bila naša moderna družba 21.stoletja prisiljena zaustaviti.
Razglašena pandemija je povezala celotno zemeljsko oblo
v boju proti skupnemu sovražniku – virusu. Seveda bo
naša družba še dolgo zaznamovana s tem bojem, a vendar
nam je obdobje zadnjega leta prinesel tudi kar nekaj pozitivnih stvari. Ko smo ostali doma, smo kar naenkrat imeli
v družinah več skupnega časa, ki smo ga namenili drug
drugemu, za pogovore, igre.. Na novo smo odkrili skrite
kotičke naše lokalne skupnosti in ugotovili, da tudi v bližnji
okolici lahko kakovostno preživljamo svoj prosti čas. Sprejeli in navadili smo se na delo od doma, ne le mlajše generacije tudi tisti posamezniki, ki smo bili do sedaj manj
vešči elektronskega komuniciranja. Je pa res, da pravzaprav sedaj vsi nestrpno čakamo sproščanje ukrepov, da
se poveselimo ob številnih drobnih stvareh za katere smo
bili v času epidemije prikrajšani. Želimo si druženja, ogleda prireditev, sprehodov in vadbe v športni dvorani. Vse
to se bo vrnilo, ko premagamo koronavirus. Do takrat pa
lahko vsak izmed nas prispeva svoj kamenček v mozaiku
spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in
čimprejšnji odpravi omejitev.

cepljenje proti COVID-19 ocenjujejo v ZD Litija kot zelo
dober, saj cepljenje poteka v skladu z državnim načrtom.
Z dvema odmerkoma je bilo cepljenih 556 oseb, s prvim
odmerkom pa 731 oseb. Izvedba tako testiranja s HAGT
kot cepljenja, kljub organizacijsko-kadrovskim obremenitvam, poteka brez zapletov, kar je odraz dobre organizacije in izjemnega sodelovanja vseh zaposlenih v ZD Litija.
S strani Doma Tisje nam sporočajo, da v mesecu februarju in do vključno 05.03.2021 v matičnem domu ni bilo
okužb med stanovalci, med zaposlenimi pa je bila potrjena 1 okužba. V enoti Litija sta bili potrjeni dve okužbi med
stanovalci in dve med zaposlenimi. Hitrih testov v domu
Tisje ne opravljajo. Ves čas opravlja testiranje zaposlenih
in stanovalcev ZD Litija, in sicer po nacionalnem protokolu
s PCR testi.

Epidemiološke razmere v občini Litija

PRIČELA SE JE SANACIJA PLAZU
ZAPODJE

Dne 13.7.2018 je občino Litija prizadelo močno deževje, ki
je povzročilo veliko škode predvsem na cestni infrastrukturi.
Najbolj so bile prizadete ceste predvsem na severozahod
nem delu občine, kjer so se sprožili številni plazovi, deroči

V mesecu februarju smo prešli v oranžno fazo, saj je število okužb in število hospitaliziranih padlo pod 1.000. Vlada
RS je z dnem 15.02.2021 napovedala odprtje vseh osnovnih šol po celotni državi ter zaključnih letnikov srednjih
šol. Ob boljši epidemiološki sliki je sicer umaknila nekaj
omejitev za preprečevanje širjenja koronavirusa, še vedno
pa ostaja obvezno nošenje mask, ko ni mogoče zagotoviti
zadostne varnostne razdalje ter omejitev zbiranja nad 10
ljudi.
Občina Litija in civilna zaščita dnevno spremljata stanje
in usklajujeta aktivnosti, ki so načrtovane in potrebne za
preprečevanje širjenja Covid -19. Prav tako CZ sodeluje
pri dostavi hitrih HAGT testov, ki potekajo v ZD Litija ter
preko sredstev javnega obveščanja sproti obvešča občane k samozaščitnim ukrepom za zmanjšanje okužb in posledično širjenju Covid-19. Prav tako še nadalje izvajamo
in skrbimo za organiziran prevoz starejših občanov s pomočjo prostovoljcev zavoda Sopotniki.
V mesecu februarju smo razdelili okoli 7.000 zaščitnih
mask FFP2, in sicer naslednjim ustanovam: OŠ Gradec,
OŠ Litija, OŠ Gabrovka – Dole, Gimnazija Litija, Vrtec Litija, Glasbena šola Litija- Šmartno, IC Geoss, ZKMŠ ter
vsem gasilskim društvom v občini Litija. Istočasno je Občina Litija na svoji spletni strani obvestila vse občanke in
občane, glede možnosti pridobitve zaščitnih mask s standardom FFP2, in sicer 2 kosa na gospodinjstvo. Odziv je
zelo dober in maske že pošiljamo na naslove posameznih
zainteresiranih občanov.
Dne 05.03.2021 so nas iz ZD Litija obvestili, da so v prvem tednu meseca marca potrdili 31 okužb s SARS-CoV-2.
Presejalne programe testiranja s hitrimi antigenskimi testi
(HAGT) za splošno populacijo ter kritične infrastrukture
izvajajo v ZD Litija vsak delavnik med 13.00 in 18.00, pri
čemer so v dogovorih z ravnatelji šol in vrtcev vzpostavili
ustaljene tedenske termine. Interes občank in občanov za

Še vedno potekajo cepljenja, tako v matični enoti kot
tudi v enoti Litija. V matičnem domu je bilo cepljenih 11
stanovalcev in 7 zaposlenih, medtem ko v enoti Litija 22
stanovalcev in 5 zaposlenih.
Še bolj pa nas razveseljuje podatek, da zaradi COVID-19 v
tem času ni umrl noben stanovalec.
V prvem tednu meseca marca je prišlo do povečanega
števila okužb v vrtcu Litija (enote Kresnička, Jurček in Najdihojca). Z ustreznimi metodami premeščanja so uspeli
obvladati situacijo. Prav tako je v prvem tednu meseca
marca prišlo do okužbe na OŠ Gradec (POŠ Hotič) tako,
da sta bila dva razreda v karanteni.
Ponovno vas želimo opozoriti, da je cepljenje najboljši in
ključni dejavnik, ki prispeva k zajezitvi epidemije, seveda
ob upoštevanju vseh nujnih priporočil zdravstvene stroke. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se moralo cepiti vsaj 60
odstotkov prebivalstva, da bi lahko v tolikšni meri omejili
epidemijo, da bi se lahko vsaj v določenem obsegu vrnili v
način življenja pred epidemijo.
Interes za cepljenje lahko sporočite po telefonu oziroma
po elektronski pošti v ambulanto vašega osebnega zdravnika ali na informacije ZD Litija (01/8900-400). Nadaljnja navodila glede cepljenja boste prejeli s strani vašega
osebnega zdravnika, ko bo cepljenje glede na prednostne
skupine izvedljivo.
Glede na to, da nas opozarjajo, da se nam približuje tretji
val, ki bi lahko bil najtežji doslej, naprošamo vse občanke
in občane, da se dosledno držijo priporočil NIJZ.
Ostanite zdravi!

GRADNJA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA V KS JEVNICA
hudourniki pa so marsikje povsem uničili cestišče. Škoda je
bila popisana in ocenjena ter poslana na RS, Ministrstvo za
okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih
nesreč. Občini Litija je za sanacijo plazu Zapodje uspelo pridobiti 224.508 eur sofinanciranja s strani proračuna Republike Slovenije. V letu 2020 je bil uspešno izveden tudi javni

razpis za izbor najugodnejšega izvajalca za plaz Zapodje. Ponudbena vrednost del je 291.000 eur z DDV, izvajalec del je
Rafael d.o.o, ki je že pričel z deli in jih bo zaključil v mesecu
maju.

NK Jevnica se je pri izvajanju športne dejavnosti vrsto let soočal s problematiko neustreznega, dotrajanega in prostorsko nefunkcionalnega obstoječega športnega doma. Tako je občina Litija v letu 2020 pristopila k izgradnji novega objekta. V njem
bodo urejene sanitarije, skupni prostori, fitnes soba in drugi pomožni prostori. V sklopu projekta se bodo urejale zunanje
površine s parkirišči. Objekt bo služil izvajanju dejavnosti lokalnih društev in ostalih prebivalcev tega območja. Za objekt so
bila pridobljena sredstva Fundacije za šport v višini 50.000,00 eur. Dela izvaja družba Akvaing d.o.o.

AKTUALNO / POLITIKA
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OZELENITI MESTO LITIJA

Občina Litija je bila uspešna na LAS razpisu s projektom Ozeleniti mesto Litija. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru programa razvoja podeželja RS 2014-2020.
Projekt Ozeleniti mesto Litija bo trajal v obdobju od januarja 2021 do decembra 2022. Nosilec
projekta je Občina Litija, projektni partner pa je Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in
Šmartno pri Litiji, socialno podjetje.
Nosilec projekta »Ozeleniti mesto Litija« želi skupaj z vsemi partnerji, ki jih bo povezal v ta
projekt, dati svežo in prijaznejšo podobo zelenega prostora v mestu, na dveh, do sedaj dokaj
neurejenih lokacijah. To sta Svetčeva ploščad in park ob reki Savi nasproti občinske stavbe.
S projektom želimo prikazati primer urejenega urbanega prostora namenjenega
sprostitvi in medgeneracijskemu druženju. Z dodanimi
vsebinami (postavitev knjigobežnic, razstavnih panojev in ptičjih valilnic) pa želimo na teh dveh lokacijah
ponuditi tudi dodatno vsebino. Prostor za razstave,
branje v parku, druženje…
Pogosto smo bili na občinski upravi deležni kritike, da
se urejanja javnih površin
lotevamo zelo nesistematično in predvsem po potrebi.
Včasih je takšna kritika celo Foto: Vizualizacija Svetčeve ploščadi, Jan Poglajen
upravičena in na mestu. V praksi, mnogokrat tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, obnove zelenih javnih površin niso celovite in ne zajamejo javne površine kot celote. Prav tako
se pri obnovi posamezne javne površine ne namenja dovolj pozornosti in strokovnega znanja
hortikulturni ureditvi oz. izboru primerne zasaditve glede na pogoje na določeni lokaciji.
S tem projektom želimo to spremeniti, saj smo povabili k sodelovanju tudi mlada strokovnjaka
iz lokalnega okolja, ki sta pripravila celostni rešitvi ureditve parka ob Savi in Svetčeve ploščadi.
Občina Litija bo s projektom, za katerega je dobila sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, realizirala pilotni primer strokovne ureditve javnega urbanega prostora. Seveda si želimo na podoben način pristopati tudi pri ureditvi drugih javnih prostorov v
mestu, kot tudi vaških središč. S sodelovanjem in vključitvijo lokalnih strokovnjakov pa se kaže
tudi pripravljenost občine, da mladim lokalnim strokovnjakom ponudimo možnost, da participirajo pri kreiranju najboljših razvojnih rešitev.
O projektu si lahko več preberete tudi na spletni strani Občine pod zavihkom Uradne objave/
Projekti in investicije/Ozeleniti mesto Litija https://www.litija.si/objava/357652.
V naslednjem prispevku v časopisu Občan vam povemo več o vsebini in načinu ureditve obeh
lokacij.

»OBRTNIŠKI
KOTIČEK«
MIRKO TURŠIČ s.p.
Zavrstnik 29, 1275 Šmartno pri Litiji

NADALJEVANJE TRADICIJE MIZARSTVA

Začetki Mizarstva Jan v Zavrstniku segajo v leto 1902. Prvotna dejavnost je bila žagarstvo, nato žagarstvo v kombinaciji z mizarstvom s poudarkom na stavbnem pohištvu.
Danes osnovni program predstavlja izdelava pohištva iz masivnega lesa in furnirja v
kombinaciji z modernimi materiali (kerrock, kompakt). Od vstopa v družino Jan (leta
1993) sem bil vpet v delovne mizarske procese. V skoraj dveh desetletjih sem od
tasta Antona Jana pridobil oziroma nadgradil strokovne, vodstvene, delovne in ostale
izkušnje. Leta 2012 sem od njega prevzel družinsko obrt in jo uspešno vodim.
Naša glavna dejavnost je izdelava kopalniškega (partner Kolpa d.d.) in kuhinjskega
pohištva. Najbolj smo usmerjeni v izdelavo kuhinjskih front - vratc za kuhinjo ter ostalih vidnih dodatkov. Izdelujemo jih predvsem iz
masivnega lesa hrasta in
jesena ter furnirja v različnih dizajnih in barvnih
odtenkih. Za kuhinjske
fronte in vidne dele omaric smo imeli dolgoletnega partnerja Gorenje kuhinje d.d., ki je odkupoval
več kot 80% izdelkov. Z
njimi smo sodelovali vse
dokler so imeli v svoji ponudbi masivne kuhinje. Sedaj nam kuhinjske fronte odkupijo
mizarji, ki se ne ukvarjajo z masivnimi izdelki, manjša podjetja in fizične osebe. Izdelamo in sestavimo tudi celotno kuhinjo. Na željo naročnika vključimo tudi arhitekta.
Veliko strank pa se odloči, da staro kuhinjo obdrži. Naredimo nove fronte in zamenjamo pripadajoče okovje.
Delavnica je opremljena s sodobnimi stroji in lastno sušilnico za tehnično sušenje
lesa. Zato je pri nas možno naročiti tudi ostalo pohištvo: spalnice, predsobe, otroške
sobe, garderobne omare in podobno. Opremili smo tudi nekaj javnih objektov. Ponosni smo, da smo lahko izdelali opremo za cerkev sv. Nikolaja v Litiji (klopi, zakristija,
spovedna kabineta). Naš najnovejši izdelek pa je po višini nastavljiva mizica za igranje
citer. Kupci so glasbene šole iz Slovenije, njihovi učenci in citrarji.
V naši delavnici lahko prakso opravljajo dijaki in študenti mizarske stroke. S takim
načinom izobraževanja smo prišli do ustreznih in kakovostnih sodelavcev.
Moto, ki nas vodi, je: Delaj dobro, pošteno in odgovorno. Poslovni partnerji in stranke
morajo biti ob zaključku del zadovoljni.
Za sodelovanje smo dosegljivi na telefonski številki: 041 777 090 ali po elektronski
pošti: jan_mizarstvo@t-2.net
Mirko Turšič
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Iz poslanskih klopi;
poslanec Boris Doblekar

Ob 30. letnici naše države in
ljubezni, ki jo gojim do domovine in pred vsem tudi
našega Srca Slovenije, želim izpostaviti posledice
neenakomernega razvoja Slovenije. Skladen regionalni razvoj je bil dolga leta žal le mrtva črka na
papirju, država pa se je iz leta v leto bolj centralizirala. Posledice se kažejo v polno zasedenih vlakih
in dolgih kolonah vozil proti glavnemu mestu, zato
neproduktivne izgube časa ljudi, ki ga preživijo v
vozilih, ter predvsem v vedno manj poseljenem našem podeželju, pa tudi nenaseljenih in zaraščenih
obmejnih območjih.
Zaradi prevelike centralizacije Slovenije žal
prihaja tudi do vse večjih razlik v življenjskem
standardu ljudi po določenih regijah. Vsi ljudje
nimajo enakih možnosti in priložnosti za razvoj
svojega talenta. Skoraj vse državne institucije
so v Ljubljani, kar ima za posledico, da je okoli
centra skoncentrirana glavnina gospodarstva
in tako tudi večina delovnih mest.
Dlje od Ljubljane ali drugih večjih mest živiš, manj
možnosti je za zaposlitev in tudi delovna mesta so
v povprečju slabše plačana. Posledično se mlajše
generacije naseljujejo v bližino mest, prebivalstvo
na podeželju se stara, kmetijska zemljišča se na
območjih, ki so za obdelovanje težja, zaraščajo,
podeželje se tako prazni.
Žal se za podpovprečno razvita in demografsko
ogrožena območja velikokrat ni našlo finančnih
sredstev, medtem ko se je za enkrat bolj razvito
Ljubljano ta sredstva našlo. Težko je razumeti takšen način delovanja. Zlasti evropska sredstva,
ki so prvenstveno namenjena zmanjšanju razvojnih razlik med posameznimi regijami, morajo biti
usmerjena v podpovprečno razvita območja. Zato
se vseskozi zavzemam, da so naši kraji, ki so bili
dolga leta dokaj zapostavljeni, čim večkrat omenjeni, da odločevalcem in odgovornim pridejo v
ušesa in zavest.
Na temo regionalnega razvoja je bilo sprejetih
veliko različnih strategij, načrtov, usmeritev in razvojnih dokumentov, a več kot očitno nič od tega
ni prineslo pravih rezultatov. Če želimo ta trend
premakniti, če želimo decentralizirati Slovenijo in
ohraniti slovensko krajino obdelano ter posledično ohranjeno in lepo, je prav, da država spremeni
usmeritev svojega delovanja. A brez dodatnih finančnih sredstev v podpovprečno razvita območja
je zmanjšanje razvojnega zaostanka nemogoče.
Zato še kako pozdravljam usmeritev aktualne
Vlade, da se občinam nameni več finančnih
sredstev. Dvig povprečnin občinam in njihova
finančna razbremenitev je prvi korak k razvoju
podeželja. Lokalne skupnosti so in morajo ostati gonilo razvoja na podeželju.
Digitalni razvoj omogoča, da lahko danes deluješ skoraj od kjer koli. Je pa nujno, da imaš za
to zagotovljeno osnovno infrastrukturo. Tukaj

ne mislim zgolj na cestno
in komunalno infrastrukturo, temveč zlasti na
informacijsko, ki je marsikje še preslaba, zato
so nujno potrebne investicije tudi v to. Zato
sem vesel, da se z veliko hitrostjo gradi optično omrežje po občini, trenutno pred vsem po
našem podeželju.
Na srečo nas je veliko takšnih, ki nam čisto bivalno okolje, zelena pokrajina in možnost pridelave
lastne zelenjave na vrtu ali njivi pomeni več kot
bližina delovnega mesta ali trgovin. V zameno raje
žrtvujemo svoj čas in energijo, ki jo dnevno zgubljamo na poti. Veselim pa se časa, ko se bo trend
selitve ljudi zaradi enakomernega razvoja Slovenije obrnil. Ko bodo ljudje spoznali, da je življenje na
podeželju bistveno bolj kvalitetno.
Skrajni čas je, da enakomernemu razvoju celotne
Slovenije namenimo več pozornosti.
Redno sodelujem z Občinami, župani, gospodarstvom, krajani. Hvala za zaupanje vsem, ki
se obrnete name, da lahko pomagam po svojih
močeh. Z velikim veseljem predloge in pobude prenesem naprej in uporabim v svojih razpravah ter poslanskih vprašanjih ministrom.
Vesel sem, da lahko sodelujem pri tektonskih
spremembah toge in zaostale ureditve ter zakonodaje na področju debirokratizacije, digitalizacije, demografije, skrbi za starejše, domske
oskrbe, zdravstva, položaja upokojencev, mladih, delavcev, infrastrukturnih projektov, izobraževanja, kmetijstva, azilne in stanovanjske
politike in mnogih drugih.
Želim si, da čim hitreje uspešno zajezimo epidemijo, da izjemni napori zdravstva, ukrepi in znatna
finančna sredstva ne bodo več potrebna za sicer
izjemno uspešno odpravljanje njenih težkih posledic na ljudeh in gospodarstvu.
Spoštujmo ukrepe, zdravstveno stroko in osebje, ki
je ključno v teh, za vse nas, izjemnih, nepredvidljivih
časih, ki jih sedanje generacije praktično še nismo
doživeli. Ostanite zdravi.

Vesele in blagoslovljene bližnje Velikonočne praznike želim iz srca!
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
Boris Doblekar

SDS praznuje, čestita in
vabi v svoje vrste

Janez Janša: Slovenska demokratska stranka je politična sila slovenske osamosvojitve.
Ob 32. obletnici čestitamo vsem
našim članom in simpatizerjem
ter se zahvaljujemo vsem, ki nam
zaupate.
SDS ima svoje korenine globoke
toliko, kolikor so globoki začetki
slovenske države in demokracije. Naš cilj je od samega začetka delati dobro ZA Slovenijo. Pridruži se naši
veliki družini in pomagaj graditi boljšo prihodnost. #GradimoSlovenijo #zate
Voščimo za bližnje praznike
OBČINSKI ODBOR SDS LITIJA:
Poslanec Državnega zbora; Podžupan;
Občinski, mestni in krajevni svetniki;
Izvršilni odbor; Ženski odbor;
Slovenska Demokratska Mladina

Poklon spominu očetu naroda, dr. Jožetu Pučniku

Delegacija Združenja VSO je v četrtek, 4. marca,
obiskala kraje, kjer je živel dr. Jože Pučnik. “Motor slovenske osamosvojitve” se je rodil 9. marca
1932 v vasi Črešnjevec pri Slovenski Bistrici. Dr.
Jože Pučnik je združil takratne opozicijske stranke
v koalicijo DEMOS, ki je aprila 1990 zmagala na
prvih večstrankarskih volitvah po drugi svetovni vojni. Demos je imel v programu demokratizacijo in osamosvojitev
Slovenije, kar mu je tudi uspelo.
Generalna sekretarka Združenja
VSO Simona Pavlič je v spomin na obletnico rojstva dr. Jožeta Pučnika
na njegov grob položila cvetje. Spominske počastitve enega ključnih
oseb slovenske osamosvojitve sta se udeležila tudi praporščaka Združenja VSO.
Jože Pučnik na dan PLEBISCITA, pred dobrimi 30-imi leti,
23.12.1990: „Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več! Gre za Slovenijo! Za Slovenijo pa gre zato, ker je slovenska politika dobila ukaz slovenskih volivcev!“
»Ohranimo ga v večnem spominu. Slava mu!«

Želimo vam vesele, mirne in upanja polne velikonočne praznike!
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Območno združenje Litija, Šmartno pri Litiji
Predsednik Boris Doblekar
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LITIJSKI KARNEVAL 2021
Z LITKOM PO POTEH
LITIJSKEGA KARNEVALA

Litijski karneval letos obeležuje 175 let. Mesto Litija
je postalo pustno že konec
januarja, ko so zavihrale
zastavice in napovedovale
letošnje dogajanje. Program Čarobne Litije decembra 2020 je navdušil številne obiskovalce,
zato smo tudi za pustni čas pripravili dogajanje
po mestu. Na velikih panojih so bile po trasi
karnevala razstavljene fotografije prejšnjih karnevalov in nas spominjale na množice ljudi, ki
radi prihajajo v naše mesto. V avli občine so
imele svoj foto kotiček pustne vlade z Litkom,

po izložbah Valvazorjevega trga pa so si obiskovalci lahko ogledali fotografije karnevalov iz arhiva Mestnega muzeja Litija. Izložbe so krasile
tudi risbe mladih članov Društva Lila ter Vrtca
Litija. Da je bila pot zabavna tudi za najmlajše,
so lahko reševali uganke, ki jim jih je pripravil
prikupni Litko. Postavljeni sta bili dve hišici z
bogato vsebino. V prvi je domoval Litko, ki rad
igra šah in pikado ter obožuje klobase. V drugi
pa je bil na ogled kolaž fotografij dogajanja v
Športni dvorani Litija, v času Litijskih karnevalov v zadnjih letih. Litka sicer ni bilo veliko na
spregled, ker je pohajkoval po mestu in reševal
nagradno igro, vendar se je potrudil in posnel
pozdravni video, katerega si lahko ogledate na
Facebook Litijski karneval. Na ogled je bil postavljen tudi avion litijske letalske družbe Litija
Airways, ki pa je letos žal prizemljen ter kip Litka, katerega je izdelal Bruno Rusjan.
Spletna nagradna
igra – Litkova pustolovščina je navdušila veliko število
obiskovalcev. Ti so
morali najti deset
točk po mestu, rešiti uganke in rebuse
ter pravilno rešitev
poslati na Litkovo
spletno stran. Igra
je bila namenjena
otrokom 8+, vendar
so jo zelo pozitivno
ocenili tudi številni
starši. Zelo veseli
smo bili, da so se za
obisk Litije in reševanja Litkove pustolovščine
odločili obiskovalci iz drugih občin, ki so nas
pohvalili, da smo eni redkih karnevalskih mest
s tako bogatim programom tudi v teh časih.
Hvala Žigi Dolarju za idejo, Simonu Pihlarju, ki je
v zelo kratkem času sprogramiral Litkovo pustolovščino, Ernstu Mrzelu za koordinacijo. Tekst in
naloge pa so bile spisane z malo talenta in domišljije. Za opravljeno nalogo smo podelili tudi
nagrade in sicer smo izžrebali tri nagrajence:
Sandro Starešinič (darilna kartica 100€), Anjo
Višnikar (darilna kartica 50€) in Manco Eržen
(darilna kartica 30€). Čestitamo in hvala za sodelovanje!
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje na likovnem natečaju: Litko in družabne igre.
Prispelo je lepo število risbic. Komisija v sestavi
mag. Zoran Poznič (Društvo Lila), Danijela Kunc
(Društvo Lila) in Mateja Sladič Vozelj (ZKMŠ –
Kulturni center Litija) je imela težko delo.
1. mesto je z risbico z naslovom Superjunakinja Livija z Litkom po starem jedru zasedla Livija Savšek, risba z naslovom Z Litkom na sladoled, avtorice Katarine Docević – 2. mesto ter 3.
mesto risba Ele Pahulje z naslovom Z Litkom v
Rudnik Sitarjevec. Čestitke vsem prejemnikom
nagrad! Vsem sodelujočim pa Hvala za trud in
sodelovanje!
Povabilu, da preko Facebooka pozdravijo Litijane so se odzvali Mama Manka, Pokači in orači iz
Leskovca pri Ptuju in Pustno društvo Cerknica.
Hvala lastnikom zemljišč ter lokalov na Valvazorjevem trgu, ki so odstopili del izložb za
razstave: Lekarna Litija, Deželna banka Slovenije - Litija, Optika Cestnik, KGZ Slovenije –
izpostava Litija, KLIŠE Litija, Stara šola Litija,
Meso Kamnik, Foto Studio Litija in Centromerkur Litija. Hvala KSP Litija in Rusjanovim iz Jevnice za vso tehnično pomoč.
Čeprav smo se srečevali le preko spleta, smo
soorganizatorji Občina Litija, ZKMŠ Litija in
Turistično društvo Litija odlično sodelovali,

KULTURA / MLADI
se dopolnjevali ter delili dragocene izkušnje.
Organizacijski odbor smo sestavljali: Alenka
Urbanc, Lijana Lovše, Ernest Mrzel, Mojca
Štepic, Jani Jerant, Mateja Šteferl, Ivi Kirm, Kati
Zidar, Andreja Jerant, Damjan Šifrer, Tina Šuštaršič, Mojca Hauptman in Mateja Sladič Vozelj. Razumevanje v ekipi je dokaz, da se zmore
tudi v drugačnih časih narediti nekaj zanimivega in privlačnega, čeprav brez množic. In…
Gremo 176 letu Litijskega karnevala naproti v
upanju, da bo še boljše kot 2020! Se vidimo!
(Foto: Barbara Bučar)

V Litiji smo gostili kulinarični
del Oddaje RTV Slovenija –
DOBRO JUTRO

Litijski karneval 2021 je potekal v okrnjeni obliki. Tudi njegov kulinarični del. Društva kmečkih
žena so prejšnja leta na karnevalskih dogodkih
pripravila in ponudila ogromne količine krofov
in flancatov pa tudi drugih pečenih pustnih
dobrot. Vse so našle hvaležne kupce. Lahko
bi jih ponudile še več. Tudi na tekmovanju za
naj pustni krof litijskega karnevala je vsako leto
sodelovalo več gospodinj in gostinskih lokalov.
Letos je bilo tudi to drugače. Članice Društva
kmetic Litija in Šmartno pri Litiji ter DPŽD Polšnik so krofe, flancate in ocvirkove potice letos
lahko ponudile na litijski tržnici Na plac na pustno soboto in soboto pred tem. Stojnice so se
šibile pod težo pustnih dobrot. Vonj po sveže
ocvrtih miškah se je širil po ulicah Litije in nam
pričaral del pustnega vzdušja. Povpraševanje
po dobrotah je bilo ponovno nad pričakovanji.
Zaradi okrnjenega pustnega kulinaričnega programa smo bili zelo veseli ponudbe RTV Slovenija, da v sredo, 10. februarja, na dan pred
debelim četrtkom, pred Rudnikom Sitarjevec
Litija v živo posnamejo kulinarični del oddaje
Dobro jutro. Izvrstni umetnik kulinarike Mitja
Zadravec je predstavil jedi, ki so jih in jih še
danes po tradiciji gospodinje pripravljajo v pustnem času. To so matevž, posebna fižolova
mineštra, klobasa jetrnica, suha juha s sukanci, krofi s posebnim nadevom in še mnogo malih okusnih dobrot. Mitja je velik ljubitelj inovativnosti, zato sta bili tudi mizi zelo tematsko in
privlačno aranžirani. V oddaji je bila predstavljena tudi sitarjevška mal‘ca, ki je v posodobljeni različici sestavljena iz osnovnih sestavin
nekdanje malice rudarjev ( kos kruha, jabolko,
košček slanine in krhljeva voda).
Gospa Merljak, gostiteljica prehranskih nasvetov v oddaji Dobro jutro, je bila navdušena nad
kuharskim mojstrstvom Mitje Zadravca. Ne
bomo presenečeni, če bo za gostovanje oddaje
ponovno izbrala naše kraje. Gostitelji pa smo
bili navdušeni nad njenim poznavanjem prehrane. Pohecali smo se, da v enem samem fižolčku najde toliko mineralov, kot jih premore cel
Rudnik Sitarjevec.

Pomlad v Mestnem muzeju Litija

Razstava svetil od prazgodovine do 20. stoletja »Odtenki svetlobe«,
od 24. 3. dalje
Katera tema bi bila ob
izboljšanju epidemiološke barve bolj primerna
kot ravno tema svetlobe? Svetloba in luč sta
bili od nekdaj simbol življenja in nečesa dobrega. V Mestnem muzeju Litija bomo predstavili
gostujočo razstavo Pokrajinskega muzeja Ptuj
– Ormož z naslovom »Odtenki svetlobe«. Na
ogled bodo svetila iz različnih materialov, ki
so spremljala človeka v vsakodnevnem življenju od prazgodovine do 20. stoletja. Razstava
bo odprta od 24. marca do predvidoma konca
aprila. Za morebitne spremembe ob poslabšanju epidemiološke slike spremljajte naš Facebook profil.

KNJIŽNICA LITIJA

Pomladni čas v knjižnici

Osrednja knjižnica v Litiji je odprta po rednem delovnem urniku – tudi z dežurstvom ob sobotah.
Prav tako poslujemo po rednem delovnem času v krajevni knjižnici Šmartno – ob ponedeljkih in
petkih zjutraj, v torek in četrtek pa popoldan. Na Vačah vas pričakujemo ob ponedeljkih od 12.
do 17. ure, v Gabrovki pa od 13. do 17. ure – vsako sredo.
Gradivo si v knjižnicah bralci lahko izbirajo sami, uvedene so le številčne omejitve zaradi zagotavljanja varnosti. Mnogi bralci si še vedno vnaprej naročajo knjige – knjižničarji z veseljem pomagajo pri izbiri in z nasveti, tako da jih ob obisku samo prevzamejo.
Bralcem v pomoč so tudi seznami z naslovi, ki jih pripravljamo. Med bolj priljubljenimi je seznam
naslovov za odraslo bralno značko, t. im. Srčni bralec. Pred časom smo se odločili za novega:
močno nas je vznemiril podatek, da kultna in izjemna knjiga Dnevnik Ane Frank ni več na sezamu
gradiva, ki naj bi ga usvojili in prebrali naši osnovnošolci. Domnevni razlog je učiteljska avtonomija pri izbiri knjig za domače branje. Ta knjiga, ki je mladim desetletja približevala in tudi opozarjala
na strahote holokavsta, je ponekod zdrsnila iz učnih načrtov. Na srečo ne povsod, saj ga nekateri
profesorji še vedno predpisujejo v branje.
Mnogo zaskrbljenih ljudi je odreagiralo na to dejstvo. Tudi naša knjižnica je
mimo vseh politik in razprav, ki se porajajo, pripravila okrepljen seznam del,
ki opozarjajo na grozote vojne, za katere
smo mislili, da ne bodo nikoli pozabljene. Najdete ga tudi na naši spletni strani:
Vojnih grozot ne smemo pozabiti!
Vloga knjižnice je široka: izobražujemo,
vzgajamo, širimo kulturni vpliv, osveščamo, informiramo, povezujemo. Marcu,
mesecu žensk pa smo posvetili seznam,
ki ga pripravljamo pod imenom Knjižničarskih 7. Vsak mesec prispevamo 7 naslovov knjig, ki so v nas pustile
sled in jo želimo deliti z vami.
Naj 8. marec ne bo le en dan v
letu, dodajte mu zgodbe o ženskah.
Če nas obiskujete preko spletnih
poti, sporočamo, da bomo potopisna predavanja, ki so lepo
sprejeta, načrtovali tudi za april
– spremljali ga boste na našem
youtube kanalu. Gotovo vam
bomo povedali in prikazali tudi
novo pravljico za otroke v družbi
babice Julke.
Obisk knjižnice bo z obnovo zunanjih stopnic pod nadvozom
prijetnejši in varnejši. To nas
veseli, saj tudi urejena okolice
stavbe knjižnice izpričuje kulturno raven okolja, kjer delujemo.
Knjižnica Litija vabi na spletno
potopisno predavanje Z gojzarji po Kreti. Svoje popotne izkušnje in zanimivosti bo predstavila Barbara Kuhar. Potopis bo
6. 4., ob 20. uri, na youtube
kanalu Knjižnice Litija.
Andreja Štuhec

JAVNI RAZPIS K EVIDENTIRANJU
KANDIDATOV
ZA ČLANE PROGRAMSKEGA SVETA

1. KULTURNEGA CENTRA IN MESTNEGA MUZEJA LITIJA
2. MLADINSKEGA CENTRA LITIJA
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija je osrednja institucija v občini Litija za področja
kulture, mladine, športa in varovanje dediščine. Deluje že osem let.
Programski svet je posvetovalno telo, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, daje direktorju in zaposlenim v zavodu pobude za programe dela in razvoja zavoda. Tako
programski svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda.
Člane programskega sveta imenuje direktor zavoda, predlagajo pa jih lahko občani ali njihova
združenja.
V Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija delujeta dva programska sveta:
- za področje kulturne dejavnosti: Kulturni center in Mestni muzej Litija,
- za področje mladinske dejavnosti: Mladinski center Litija,
Svoje predloge za kandidate, skupaj s kratko obrazložitvijo in podpisom predlaganega
kandidata, da se strinja s kandidaturo, pošljite do vključno dne: 9.4.2021 na naslov: ZKMŠ
Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija s pripisom »za člana programskega sveta« ali na elektronski naslov info@zkms-litija.si. V obrazložitvi vloge pripišite ali kandidata predlagate
za člana programskega sveta za kulturo ali mladino. 
ZKMŠ Litija

JAVNI POZIV K EVIDENTIRANJU KANDIDATOV
ZA ČLANE SVETA JAVNEGA ZAVODA ZA KULTURO,
MLADINO IN ŠPORT LITIJA

V tednu med 21. in 28. marcem bo v vseh slovenskih muzejih potekala spletna akcija pod
imenom »Naprej v preteklost«. Tokrat je
tema vezana na Slovenijo, njene simbole in bližajočo se 30. obletnico praznovanja samostojnosti. Spremljajte našo Facebook stran, zelo
zanimivo bo.

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija je osrednja institucija v občini Litija za področja
kulture, mladine, športa in varovanje dediščine. Deluje že osem let.
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Šteje 9 članov, med njimi so trije predstavniki
zainteresirane javnosti s področja delovanja zavoda. Po en predstavnik:
1. izvajalcev kulturnih programov iz vrst kulturnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega kulturnega delavca iz občine Litija,
2. izvajalcev športnih programov iz vrst športnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega športnika iz občine Litija,
3. izvajalcev mladinskih programov iz vrst mladinskih društev iz občine Litija.
Svetu zavoda poteče mandat. Zato se na vas obračamo s pozivom k evidentiranju kandidatov za
nove člane Sveta javnega Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija – PREDSTAVNIKE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI. Kandidate lahko predlagajo reprezentativne zveze društev ali posamezna
društva. Na podlagi prejetih predlogov, člane Sveta zavoda imenuje Občinski svet.
Svoje predloge za kandidate, skupaj s kratko obrazložitvijo in podpisom predlaganega
kandidata, da se strinja s kandidaturo, pošljite do vključno dne: 9.4.2021 priporočeno v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija; s pripisom - ne odpiraj,
KMVI - predlog za člana sveta zavoda ZKMŠ Litija. 
ZKMŠ Litija

ŠOLSTVO / VZGOJA

OBČAN - MAREC 2021 

Gimnazijski športni dan na daljavo

Pouk pred zasloni, prepoved druženja na prostem, zaprta otroška in športna igrišča,
športne dvorane, prepoved izvajanja športnih vadb in treningov. Vse našteto ima katastrofalen vpliv na zdravje in telesne sposobnosti naših
otrok, zato je poleg skrbi za pouk na daljavo pomembno, da starši in
šola skupaj poskrbimo tudi za redno gibalno aktivnost svojih otrok
in mladostnikov.
Že po prvem valu se je opozarjalo na največji upad gibalnih sposobnosti otrok in največje povečanje deleža otrok s prekomerno telesno
težo, odkar v Sloveniji poteka spremljava telesnega in gibalnega razvoja otrok. Tudi zato smo na Gimnaziji Litija poskrbeli za izpeljavo
športnega dne
na daljavo. Dijake smo z ustreznimi navodili
in priporočili za
izvajanje športa na prostem spodbudili, da
izpeljejo pohod in preživijo vsaj en dan brez
zaslonov. Dijaki so si po prejetih navodilih v
bližini kraja bivanja izbrali izletniško točko. V
primeru slabih vremenskih razmer so imeli
možnost izbrati tudi dan med vikendom in na
izlet povabiti tudi ostale družinske člane.
Izvedbo športnega dne smo načrtovali v petek, 12. februarja 2021, ker pa se je v naše kraje vrnila
zima, so lahko dijaki za izvedbo pohoda izbrali tudi dan med vikendom. Glede na odziv je športni
dan na daljavo v celoti uspel. Cilji so bili po poročilih dijakov preseženi! Z uporabo ene od športnih
aplikacij (Strava, Sporttracker) so zbrali podatke o svojem podvigu (trajanje pohoda, razdaljo,
premagano nadmorsko višino, število korakov) in v poročilo pripeli tudi slike. Obiskali so Svibno,
Geoss, Zasavsko goro, Kum, Čemšeniško planino, Obolno, prehodili pot po obronkih Jablaniške
doline in osvojili še nekaj drugih izletniških točk. Večina je po poročilih presegla predpisano trajanje izleta (dve uri in pol). Tudi v naslednjih tednih bomo športu posvečali veliko pozornosti, da
se bodo dijaki tudi z našo pomočjo in spodbudo čim prej vrnili v stanje pred epidemijo. Ne samo
za učenje in ocene, poskrbeti moramo tudi za gibanje naših otrok.
Vseh posledic ukrepov na zdravje in razvoj otrok ne moremo preprečiti, lahko pa jih omilimo, tudi
z zavedanjem, da sta telesni in duševni razvoj otroka pomembnejša od bleščečega spričevala.
Mitja Strmec

»Gledališče na daljavo« na Gimnaziji Litija

Gledališke dvorane samevajo, a gledališče je tudi v teh dneh še kako živo. Tudi slovenska gledališča so se preselila na splet, kjer lahko gledalci izbiramo med bogato bero gledaliških predstav
na daljavo.
Na gimnaziji že vrsto let dijakom nudimo gledališki abonma z organiziranimi ogledi gledaliških
predstav. Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili dijakom ponuditi možnost ogleda predstav, tokrat v spletni različici. V kanalu spletne učilnice »Gledališče na daljavo« sproti dopolnjujemo seznam povezav na posnetke ali v živo predvajane gledališke predstave, ki jih v teh dneh
nudijo slovenska gledališča. Z ogledi predstav si dijaki lahko pridobijo tudi ure iz sklopa obveznih
izbirnih vsebin.
Gledališko obarvano smo praznovali tudi slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Ob kulturnem
dnevu smo si z dijaki v dogovoru z Mestnim gledališčem ljubljanskim ogledali posnetek uprizoritve gledališke predstave Prevare, v kateri je blestel danes že pokojni Gašper Tič. Maja Deniša
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VRTEC LITIJA
KONČNO SKUPAJ – enota Griček

Pred vstopom v novo šolsko leto smo strokovni delavci pripravljeni na uvajalno obdobje, kjer nas čakajo novi obrazi, uvajanje s starši, nekaj joka, predvsem pa smo
polni pričakovanj, kako hitro in uspešno se bodo
novi otroci uvedli v skupino.
Letošnje leto pa smo začeli drugače. Ob uspešnem uvajalnem obdobju smo se sprostili, spoznali interese posameznikov in se povezali kot
skupina. Mesec september in oktober sta bila
za nas, Gričkove, zelo sproščena, igriva meseca.
Vse dokler nam virus ni ponagajal. Tokrat nam
je dobro zagodel, saj smo bili ločeni več kot tri
mesece. Nam, vzgojiteljem, so se pred ponovnim odprtjem porajala številna vprašanja: ali bo
potrebno ponovno uvajanje, ali bo potrebno uvajati tudi otroke, ki so pretekla leta že hodili, kako
naj načrtujemo delo? V septembru vemo, da je
pričakovan jok otrok, ki prvič vstopajo v vrtec (no, in hkrati tudi tistih, ki so dolgo na počitnicah),
vendar nismo vedeli kaj nas čaka zdaj, po več kot treh mesecih.
In kaj nas je pričakalo, ko smo vrata vrtca ponovno odprli? SMEH, ISKRENI - TOPLI OBJEMI, VESELJE, ISKRICE V OČEH in tista pristna sreča, ko so se otroci po dolgem času spet zagledali. Nismo
si predstavljale, da bodo prvi dnevi po več kot treh mesecih tako sproščeni, igrivi in nasmejani.
Srečni smo, da smo spet skupaj (in upamo, da tako ostane ).
Tjaša Povirk

PONOVNO V VRTCU – enota Jurček

Večina otrok je bila v domačem varstvu več kot tri mesece. Pri nekaterih nismo niti zaključili
uvajalnega obdobja, pa smo že zaprli vrtce zaradi epidemije. Pri ponovnem prihodu v vrtec so nas
»Krtki«, naši najmlajši otroci, pozitivno presenetili. Večina otrok je prišla polna energije in pričakovanj do novih iger in dejavnosti. Zato sva
jim skušali prve dni po odprtju vrtca ponuditi
čim več raznolike igre. Za vsak dan sva jim
pripravili pester izbor dejavnosti, ki so otrokom blizu (hoja po senzornih ploščah in čutni
poti, igre z velikimi in malimi žogami, vodni
mlinčki in vodne ure, telovadba s črvi, premagovanje ovir pajkove mreže, spuščanje po
toboganu, igra s škatlami in penicami ipd.).
V mesecu februarju nam je bila v pomoč tudi
dijakinja Karmen, ki nam je s praktičnimi
nastopi popestrila dopoldne pri Krtkih. Pripravila je čutno pot iz naravnih materialov,
senzorne igrače za tip … Pred počitkom pa
je otrokom pripovedovala glasbeno pravljico
Trije prašički ob spremljavi kitare. Čas smo preživljali tudi na prostem. Otroci so se prvič igrali
tudi v velikem peskovniku in raziskovali igrišče vrtca.
Mesec smo zaključili z zgodbo o Palčku Pohajalčku, ki so jo otroci ob najini pomoči tudi dramatizirali po svojih sposobnostih. Vsekakor je bilo pri Krtkih v mesecu februarju sproščeno in
zanimivo. 
Tanja Rozina in Ika Koderman
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA
NOVINAR ZA EN DAN

Učenci 8. razredov Osnovne
šole Litija so se pri pouku slovenskega jezika
seznanili z besedilno vrsto intervju. Postavili
so se v vlogo
novinarja in
inter vjuvali
izbrano osebo (glasbenika, športnika,
podjetnika,
vlogerja, učitelja, …). Oblikovali so naslov, ki bralca
pritegne k branju, uvodni/
predstavitveni
del, napisali
vprašanja in
pridobili odgovore ter sklenili z zahvalo in
podpisom. Prav vsi učenci so bili
pri delu ustvarjalni in izvirni. Vabljeni k branju, zares je zanimivo!
Povezava je dostopna na spletni
strani šole oz. s QR kodo:
Anita Eltrin

habilitacijske pedagoginje Alenka Vidgaj, Renata Dimnik,
Sandra Rihter, knjižničarka Nevenka
Mandelj, računalnikar Miklavž Šef in predmetna učiteljica Maja Klopčič. Pridobljena akreditacija bo veljala za vse zaposlene, ki bodo izrazili željo po novih oblikah poučevanja, tkanju
novih mednarodnih stikov in tudi za učence ter
njihove starše, ki bodo z veseljem povabljeni k
sodelovanju.
Koordinatorica projekta
Mojca Žugič Perić

PISMO PREDSEDNIKA DRŽAVE
GOSPODA BORUTA PAHORJA

Pismo predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja učenkam in učencem ter
učiteljicam in učiteljem OŠ Litija.

Kultura in umetnost
bosta vedno našli pot
od ljudi do ljudi …

nosti si lahko ogledate na spletni strani šole
oz. na povezavi: https://www.youtube.com/
watch?v=kb5PSPZ7BC4
Karmen Ležić

… je zapisal predsednik države Borut Pahor, ki
se je prijazno odzval na naš prispevek, kako je
kultura oblikovala ljudi v deželi pod Snežnikom,
kjer je v zgodovini zmeraj bila ogrožena
slovenska nacionalnost. Učenci in učiteljici iz
središča Slovenije, Podružnične osnovne šole
Vače, smo razmišljali, kako pomembna je kultura za medčloveške odnose. Prevečkrat smo
zaprti sami vase, to je postala naša realnost.
Umanjkala nam je situacija, v kateri bi se lahko urili v načinih primernega komuniciranja
in izgrajevanja naše človeške
kulture.
Vabimo vas, da ob ogledu prispevka z nami razmišljate tudi vi.
Dajana Maurič in Astrid Žibert

Pust na OŠ Gradec
Za pustni torek je na matični šoli OŠ Gradec
za učence predmetne stopnje potekal tehniški
dan. Pust velja za enega najbolj priljubljenih
slovenskih ljudskih praznikov in učenci so spoznavali različne pustne običaje, ki se odvijajo
po Sloveniji. Tako so raziskovali in spoznavali
kurente, škoromate, vrbiške šeme, cerkljanske
laufarje in liške maske. Seveda so tudi ustvarjali in izdelali svoje maske s pomočjo različnih
likovnih tehnik. Nekaj utrinkov dneva dejav-

ERASMUS AKREDITACIJA
2021 – 2027

Osnovni Šoli Litija je s timskim delom uspelo
pridobiti Erasmus akreditacijo za obdobje od
2021 – 2027.
S pridobljeno
a k r e d i t a c ij o
bo OŠ Litija omogočen poenostavljen dostop
do financiranja mednarodnih aktivnosti (izobraževanja, sledenja na delovnem mestu, mobilnosti z učenci…). V ožjem projektnem timu
smo sodelovali: ravnatelj Peter Strle, učiteljice razrednega pouka Karolina Aškerc, Mojca
Žugič Perić, Tjaša Dražumerič, specialne in re-

Spletne pasti
Digitalna tehnologija vedno globlje posega
v naša življenja. Različne aplikacije in igre se
sidrajo v naše misli in povzročajo različne stopnje odvisnosti. Neodgovorna in neprevidna
uporaba družabnih omrežij ponuja številne
pasti in omogoča vrsto zlorab. Med uporabniki so najranljivejša skupina otroci in najstniki.
Večkrat smo se
že srečali z zanje negativnimi
posledicami, s
težkimi občutki
žalosti, razočaranja in jeze, s
socialno izolacijo in z občutki krivde. Temi
iz leta v leto namenjamo več pozornosti in jo
umeščamo v vedno nižje starostne skupine
učencev.
V mesecu februarju smo se pridružili akciji
organizacije safe.si in se z učenci pogovarjali
o različnih nevarnostih, ki prežijo z ekranov, z
učenci od 6. razreda dalje pa smo si 9. 2. 2021
ogledali interaktivno spletno predstavo Dobro
počutje in internet. 
Dunja Požaršek

VRTEC POLHEK - POLŠNIK

FEBRUARSKO VESELJE V VRTCU POLHEK POLŠNIK

OŠ LITIJA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Karierna orientacija

Odločitev o poklicni poti je pomemben mejnik na poti mladostnika.
Pomembno je, da si za to vzamejo
dovolj časa, da zberejo čim več informacij, ki
jih pripeljejo do najbojše odločitve. V procesu
svetovanja in iskanja odločitve sodelujejo in
pomagajo starši, učitelji, svetovalna delavka,
prijatelji in drugi. Preko pogovorov spoznavajo
sebe, svoje interese in močna področja.
V letošnjem šolskem letu zaključuje šolanje sedem učencev 9. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in ena
učenka posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Učenci, ki zaključijo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom se lahko vključijo v srednje šole, ki izvajajo programe
nižjega poklicnega izobraževanja in trajajo 2
leti. Šolanje lahko nadaljujejo po programih
srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja. Imajo pa tudi
možnost nadaljevati šolanje v 10. razredu, da
nadgradijo svoje znanje in se okrepijo. Učenci,
ki zaključujejo posebni program vzgoje in izobraževanja pa se običajno vključijo v varstveno
delovni center.

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Proces karierne orientacije intenzivno poteka
celo šolsko leto, svetovalna delavka pripravi
razredne ure, o poklicih se pogovarjajo pri pouku, imajo individualne razgovore, izpolnjujejo
vprašalnike… V letošnjem šolskem letu zaradi
epidemioloških razmer vse poteka malo drugače in sicer virtualno, preko spleta. Starši in
učenci so imeli že dva roditeljska sestanka in
timske sestanke, ki so potekali preko videokonferenčnega sistema Zoom. Učenci so imeli
tehniški dan, v okviru katerega so si ogledali
spletne predstavitve šol na Informativi, se igrali
socialne igre in si ogledali posnetek razgovora za službo. Učenci so dobili rokovnik za vpis
v srednje šole in vse pomembne informacije.
Igrali so se tudi igre vlog – učenci so se preizkusili v vlogi iskalca službe in v vlogi delodajalca. Tudi informativna dneva sta potekala preko
spletnih predstavitev. V mesecu marcu jih čaka
izpolnjevanje in oddaja prijavnic za vpis v izbrano srednjo šolo.
Potem pa….uspešen zaključek šolskega leta in
srečno na poti naprej.
Nataša Zupan Cvetežar

OŠ GABROVKA - DOLE
Šolski parlament na daljavo

Letošnje šolsko leto je nekaj posebnega. Poleg pouka, ki je kar nekaj tednov potekal
na daljavo, so tudi ostale dejavnosti potekale preko različnih komunikacijskih platform
– med njimi tudi šolski parlament.
Predstavniki oddelkov od 4. do 9.
razreda matične in
podružnične šole
OŠ Gabrovka - Dole
so se v torek, 9.
2. 2021, zbrali na
ZOOM srečanju in
razmišljali o svoji
poklicni prihodnosti. Pogovarjali so
se o pomenu zaposlitve, dejavnikih,
ki vplivajo na odločitev za poklicno
pot, vlogi osnovne
šole pri izbiri poklicne prihodnosti ter zaposlovanju v prihodnosti. Na koncu so izvolili še predstavnike za občinski
otroški parlament, če bo letos sploh izveden. OŠ Gabrovka - Dole bodo zastopali Neža Brinovec,
Aleš Jesenšek, Nuša Grm in Larisa Rebolj.
Pogovor z učenci je bil kot vselej zelo prijeten, saj imajo veliko zanimivih idej.
Barbara Težak, mentorica šolske skupnosti

V novembru, decembru in januarju smo v vrtcu Polhek Polšnik nudili nujno varstvo. Tako smo se
z otoki, ki so bili v vrtcu posvetili zgodbam Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet
postal srečen, Muci copatarici in Pod medvedovim dežnikom. Glede na vsako zgodbo smo se
posvetili tudi primernim dejavnostim.
Končno pa je prišel februar 2021, ko je
vrtec ponovno odprl vrata za vse otroke.
Tako nas je ta mesec zgodba Moj dežnik
je lahko balon popeljala v svet domišljije.
Otroci so se poizkusili v pripovedovanju izmišljenih zgodb s pomočjo kock
in kart pripovedovalk. Izdelali smo knjigo vtisov za našo vzgojiteljico Patricijo,
ki žal zapušča naš vrtec. Ob kulturnem
prazniku smo naredili plakat na temo
Franceta Prešerna in slovenske zastavice. Ker smo se z Jelko in njenim »balonom« odpravili v
čudežno deželo, smo si tudi mi izdelali balone- s tehniko kaširanja. Pticam smo izdelali ptičje
pogače.
15. februarja smo se
pridružili projektu Junaki 3. nadstropja in
se spomnili otrok, ki
so zboleli za rakom.
Pogovarjali smo se
o tem, kako zelo je
zdravje pomembno.
Vsak otrok si je izdelal tudi zlato pentljo
in si jo s ponosom pripel.
Da bi dokončno pregnali zimo, smo se
na pustni torek, kot maškare odpravili
na sprehod po vasi in veselo zapeli ter
zarajali.
Mesec je minil v znamenju veselja, saj
smo se spet lahko skupaj družili, se
igrali in smejali.
Martina Rožanec

Lilin vrtiljak

Atelje je končno odprl svoja vrata in v njem spet počasi oživlja ustvarjalni
utrip.
Ta mesec bo zaznamoval projekt Zlata paleta. Slednji poteka že 22 leto v
okviru Zveze likovnih društev Slovenije. Z leti zorenja posameznikov v društvih, njihova usmerjenost k izobraževanju in prizadevanje članov strokovne komisije, ki skrbijo za kvaliteten izbor
del sodelujočih avtorjev, je
Zveza in z njo projekt Zlata
paleta dobila svoje mesto
v slovenskem prostoru. Na
ljubiteljsko likovno sredino
slikarjev je vplivalo preteklo
leto, polno strahov, izzivov in
tudipričakovanj. Zaradi koronavirusnih ukrepov je bila
v letu 2020 edina razstava
v oviru Zlate palete na Stari
žagi, z odprtjem 24. julija.
Na letošnjo smo se Lilovci
prijavili s številnimi deli in
sicer za osnovne tehnike s
sedemnajstimi deli ter za
grafike z devetimi deli. Upamo, da bo letošnja izvedbo razstave uspešna. Ustvarjali smo na teme:
v paru, trenutek in zaporedje. Izbor likovnih del bo potekal 10. 3. 2021.
Fotosekcija je v soboto 27. 2. 2021 z mentorjem Zoranom Pozničem fotografirala reko Savo in
njeno okolico. Nadaljevale se bodo tudi delavnice kreativnega pisanja z mentorico Stanko Hrastelj. Slikarski tečaj za odrasle bo potekkal v četrtek 11.3. ob 18h v prostorih društva.
In še prijazno povabilo na ogled naše razstave na temo Furmani, ki je postavljena na ogled na
gradu Bogenšperk. 
Za Lilo piše Aleksandra Krnc
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SKAVTSTVO V ČASU EPIDEMIJE

»Skavt si v težavah žvižga in poje.« Tako pravi osmi skavtski zakon, ki se ga skavti
držimo, čeprav nam je virus onemogočil skavtske dogodivščine v živo. Vseeno našega druženja nismo zanemarili, večino smo ga preselili na splet. Najmlajši skavti so
spoznavali knjigo Zgodba o džungli preko video posnetkov, ki so jih pripravili njihovi voditelji. Med
seboj so si pošiljali tudi pisma, da ni bilo komuniciranje stalno preko Zoom-a. Vseeno pa so nekaj
srečanj izpeljali preko spleta, kjer so se igrali različne igre.
Pred božičem so v času devetdnevnice opravljali različne
izzive.
Izvidniki in vodnice so na prvih srečanjih obravnavali osnove skavtstva, skavtsko molitev in skavtske zakone. Naučili
so se tudi vezati vozle in osnove prve pomoči, saj morajo
biti kot skavti v vseh situacijah pripravljeni pomagati pomoči potrebnim. Igrajo se tudi igro Lov na zaklad, ki poteka že
kakšen mesec, kjer iščejo skrite točke na območju Litije in
Šmartnega.
Najstarejši popotniki in popotnice smo se v okviru nalog
projekta Izzivaj-uživaj! najprej povzpeli na okoliške hribe.
Nato smo kuhali jedi, ki so pod nujno vsebovale brokoli,
saj »Brokoli, to ime je naš‘ga klana, čeprou je zelenava vsa
ekipa tuki zbrana…«.
Z anketami med mladimi smo ugotavljali ozaveščenost o
pomembnosti zdrave prehrane in telesne aktivnosti. Rezultati ankete so pokazali odlično ozaveščenost mladih o
pomembnosti zdravega načina življenja, ki ga bo potrebno
le še nekoliko bolj vestno vključiti v prakso. Lov na zaklad,
ki ga trenutno raziskujejo izvidniki in vodnice, pa je plod
trdega dela popotnikov in popotnic.
V sklopu projekta Izzivaj-uživaj! tudi vas vabimo, da nam do 16. 4. 2021 na pojocivolkovi@gmail.
com s pripisom za Izzivaj-uživaj pošljete vaše fotografije z okoliških hribov in si prislužite privlačne skavtske nagrade. Skavt ne pozna slabega vremena, le slabo opremo  skavt ne pozna slabih
razmer, le slabo internetno povezavo.
Pripravili: Skavti, Litija

KLIŠE

Izpitno obdobje je zaključeno, epidemiološko stanje se počasi izboljšuje, spomladansko sončece nas že greje, mi pa smo pripravljeni za nove zmage saj smo
po zelo uspešnem projektu Klišejeva dobrodelna štrikalnica polni pozitivne
energije in elana.
V mesecu Februarju smo srečali ob
Stand-up večeru komedije preko
platforme Zoom, kjer so nas dodobra
nasmejali velikani slovenske scene
komedije, Martina Ipša, Aleš Novak,
Sašo Stare in Boštjan Gorenc – Pižama, kar je bila dobrodošla sprostitev
po opravljenih izpitih. Poleg smeha pa
smo se na projektu Zgodbarjenje #2
(ang. storytelling) odpravili po poteh
prostovoljske izkušnje na Portugalskem otoku večne pomladi Madeiri, kjer nam je Erika, članica Klišeja, predstavila svojo izkušnjo,
doživljanje in osebno potovanje Erasmus+ dogodivščine. Projekt Zgodbarjenja, ki se je začel
v lanskem decembru pa bomo nadaljevali še naprej saj se bomo enkrat mesečno zbrali ali na
Zoomu ali, v kolikor nam bo epidemiološka slika dopuščala, v živo v prostorih kluba. Spremljaj
našo Facebook stran https://www.facebook.com/klise.klub/events za več informacij in se nam
pridruži, kot udeleženec ali kot pripovedovalec saj je projekt Zgodbarjenja namenjen prav vsem
ljudem, ki bi želeli deliti svoje najrazličnejše zgodbe, dogodivščine, prigode, doživetja a naj te to
ne omejuje. Predstaviš lahko tudi svoja literarna dela ali kakršno koli drugo zanimivo predstavo
s katero pričaraš edinstveno doživetje. V kolikor se nam želiš pridružiti, nam piši na klub.klise@
gmail.com.
Začeli pa smo še z novim projektom, jezikovne delavnice
makedonščine, katere je izvajala mednarodna prostovoljka
iz severne Makedonije, ki trenutno preko Erasmus+ prostovoljskega projekta prostovolji in
prebiva v Mariboru. Naučila nas
je osnov kot je abeceda pa vse
do zanimivih dejstev o jeziku,
o dvopomenskih besedah in o
besedah, ki se isto izgovarjajo
v slovenščini, a imajo povsem
drugačen pomen v makedonščini. Ob koncu vsakega srečanja pa smo se še pozabavali ob najrazličnejših jezikovnih kvizih, igranju iger kot so vislice ter črkovne igre Scrabble.
Vse skozi pa smo, kot v prihodnjih mesecih, izvajali Učno pomoč 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. Kontaktiralo nas je že precej otrok in mladostnikov, ki so bodisi
potrebovali dodatno razlago bodisi zgolj potrditev, pozitivno besedo in s tem samozavest, ki je
potrebna za uspešno opravljanje šolskih obveznosti. Če tudi ti ali vaš otrok potrebuje pomoč nam
pišite na klub.klise@gmail.com.
Prav tako 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 brezstičen 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 aprilu bomo ponovno v polnem zagonu saj že snujemo najrazličnejše aktivnosti. Kot
smo že prej omenili, bomo nadaljevali s projektom Zgodbarjenje (angleško: storytelling), organizirali bomo okroglo mizo, čistilno akcijo ter trajnostni izziv #ZaZemljo, 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.

Klišejeva dobrodelna štrikalnica

7

V Klubu litijskih in šmarskih študentov smo spletli medgeneracijsko, meddruštveno, medkrajevno in srčnosti polno dobrodelno zgodbo. S pomočjo donatorjev
smo preko dobrodelne licitacije kar 150 pletenih izdelkov zbrali 1294 €. Sredstva
bodo namenjena oskrbovancem Doma Tisje, ki si težje plačujejo oskrbo.
V letošnjem letu smo Klišejevci izvedli že tretjo zaporedno štrikalnico, tokrat v malo drugačni preobrazbi. Klišejeva štrikalnica je projekt medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja, ki smo ga
prvič izvedli januarja 2019 z varovanci Doma Tisje. Zaradi dobrega odziva, smo delavnico ponovili
tudi v letu 2020, ko smo se januarja zopet odpravili k njim na obisk, kjer so nas varovanke naučile
novih pletilskih trikov.
V letošnjem letu pa obisk Doma Tisje žal ni bil
mogoč, zato smo se odločili našo štrikalnico preleviti v dobrodelno akcijo, izkupiček katere je namenjen prav varovancem Doma Tisje, v zahvalo
za prejšnji leti. Poskrbeli smo za rdečo nit projekta - medgeneracijsko povezovanje in predajanje
znanja o ročnih spretnostih, zato smo k sodelovanju povabili Univerzo za tretjo življenjsko obdobje Litija ter Šmartno, ki pa je glas razširila med
številna druga društva v regiji, s katerimi smo sodelovali v tem srčnem projektu. Mednje spadajo: Društvo
upokojencev Litija, Društvo upokojencev Hrastnik, Svet za
medgeneracijsko sodelovanje občine Litija, Krajevna organizacija RK Sava, KS Gabrovka in Rokodelski center Moravče.
Poleg sodelovanja z društvi smo v našo dobrodelno štrikalnico povabili tudi nadobudne posameznike, ki so na domov
prejeli paket »naredi sam«. Paketi so vsebovali volno in pletilke, za katere je poskrbela Stara šola Litija, trgovina iz druge roke, saj smo v projekt želeli vključiti tudi trajnosti razvoj
in ponovno uporabo predmetov ter materiala. 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, Krke, Uršnih Sel, Brežic pa vse do Maribora. Svoje izdelke so nam tako društva kot
posamezniki poslali nazaj, mi pa smo jih objavili na naši Facebook strani v obliki dobrodelne licitacije. S pomočjo pridnih rok in srčnih ljudi smo 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 ter par kuhinjskih prijemalk. Licitacija je trajala 14 dni, zlicitiralo
pa se je 73 izdelkov. Izkupiček licitacij pa je tako kot številčna udeležba na projektu, presegel vsa
naša pričakovanja. Skupaj smo zbrali kar 1294 €, ki smo jih podarili Domu Tisje za plačilo
oskrbe varovancem, ki si jo sami težko privoščijo ter za nakup opreme, ki je nujno potrebna
za izvajanje terapij. Od nelicitiranih pletenin bodo izdelki za
dojenčke vključeni v nov dobrodelni projekt za študentske
družine, ostale izdelke pa smo
poleg izkupička podarili Domu
Tisje, ki jih bo razdelil med svoje varovance.
Naš projekt je tako zaključen,
ob tej priložnosti pa bi se želeli
zahvaliti vsem društvom in posameznikom, ki ste sodelovali
v naši dobrodelni štrikalnici.
Posebna zahvala za medgeneracijsko sodelovanje gre gospe
Mileni Dimec in gospodu Karlu
Lemutu ter Brigiti Rozina, ki
nam je pomagala na vsakem
koraku naših licitacij. Prav tako
hvala bivšima predsednikoma
Klišeja, ki sta prav tako podprla licitacijo: Ernestu Mrzelu
in Aljažu Zupanu. Za konec pa
se želimo zahvaliti še Rdečemu
Križu Litija, ki nam je pomagal
pri zbiranju donacij. Preveč vas
je, ki ste dokazali, da se skupaj
da naredi več, zato vsem skupaj hvala, da ste z nami pletli
to čudovito zgodbo.
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Pa imamo novega. Projekt namreč. Res da eden izmed mnogih,
ampak vseeno zelo poseben. Vas zanima zakaj projekt OTA?

Covid gor in Covid dol, le še o tem poslušamo že dobro leto in nismo mogli nič narediti,
da bi s svojim poslanstvom segli dlje od nekih
ustaljenih aktivnosti, ki smo jih bili zmožni izvajati tekom svojega rednega dela… in potem
je Evropska komisija objavila dodaten razpis za
strateška partnerstva v programu Erasmus+,
takšen, kot ga nismo pričakovali in ki je, zaradi
okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19, izjemoma podprl:
– partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju na področju šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega šolstva in
– partnerstva za ustvarjalnost na področju
mladine, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.
Da bi se projekti lahko financirali, so morali
obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog:
– inovativne prakse v digitalnem obdobju
– razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost.
Kot naročeno, zakaj pa ne bi mi ustvarili inovativen projekt po meri okoliščin, ko smo pričevalci časa, ko je na tisoče učencev in učiteljev
iznenada ostalo doma. Prisiljeni so se prilagajati ukrepom preprečevanja širjenja COV19 z
izvajanjem pouka na daljavo. In kaj sedaj? V
vsaki šoli so bili načini izvajanja drugačni in
prepuščeni pravzaprav učiteljem samim, saj se
seveda izobraževalni sistem ni uspel prilagoditi
novim razmeram kot celota. Poleg doseganja
učnih ciljev kurikuluma je dolžnost učiteljev
tudi ohranjanje socialne integracije učencev,
največ škode pa so ukrepi povzročili izvajanju
praktičnega pouka ter učnih vsebin v specializiranih učilnicah.
Razmišljali smo, kako bi naslovili to problematiko na nekonvencionalen način, takšen nam je
v obče velikokrat bolj všeč. Na katerem področju imajo učenci najpogosteje težave pri učenju na daljavo? Kako na daljavo učiti kemijo,
matematiko, fiziko – brez specializiranih učilnic? Postavili smo si izziv in razmišljali, katere
vsebine v šoli se medpredmetno slabo povezujejo? Morda likovna vzgoja in naravoslovni
predmeti? Tako nekako, da. Odločili smo se,
da pripravimo projektno idejo, ki bo združevala ta dva pola. Da pa izziv ne bi bil prelahek
(in da bi ustrezal pogojem razpisa - in s tem
konkretnim potrebam v izobraževanju) smo
se odločili, da s projektno idejo naslovimo na
inovativne prakse v digitalnem obdobju. Ponosni smo na partnerje, ki smo jih povabili k
sodelovanju in za katere verjamemo, da so tisti, ki bodo to nemogočo nalogo naredili ne le
mogočo, temveč zelo uspešno. Na krovu tega
pomembnega in evolucionarnega OTA projekta so tako tudi Narodna Galerija, kot osrednja
nacionalna ustanova s svojimi vrhunskimi strokovnjaki za področje umetnosti in umetnostna
izražanja, Osnovna šola Litija, katere zaposleni so vedno pripravljeni na sodelovanje in na
uvajanje izboljšav v učne procese, Finsko znanstveno središče Heureka, ki nas je presenetilo
s svojo kreativnostjo in napredno ter prodorno
rabo znanstvenih vsebin z namenom izboljšave
didaktičnih pristopov, kar je tudi sicer značilno za Finski izobraževalni sistem, ki velja za
najboljšega na svetu, Innovade iz Cipra, strokovnjaki za tehnologije za doseganje pozitivnih
sprememb in CESIE, evropsko središče študij
in pobud, ustanovljeno leta 2001, navdihnjeno
z delom in teorijami sociologa Danila Dolcija,
ki je bil italijanski družbeni aktivist, sociolog,
ljudski pedagog in pesnik.

Cilj projekta OTA (Online Teaching Advancement/ Napredek v poučevanju na daljavo)
je ustvarjanje orodij za izobraževalce za premagovanje ovir pri spletnem učenju naravoslovnih
predmetov skozi uporabo umetnosti in umetnostnih izražanj. Slednje bo pripomoglo k boljšim učnim rezultatom in k ustvarjanju pozitivnih učnih izkušenj za učence v osnovnih šolah.
Učencem bomo skozi različne vrste umetnosti in umetniške izraze predstavili nove načine
spletnega učenja naravoslovnih predmetov, ki
bodo omogočili bolj učinkovito doseganje učnih rezultatov predvidenih v učnih načrtih ter
zmanjšanje občutka socialne izolacije. Uporaba učnega gradiva bo vzpostavljala tudi pozitiven odnos do naravoslovnih predmetov in
krepila samopodobo učencev ter spodbujala
posledično tudi njihov interes za STEM poklice
tako, da bo nagovarjala njihovo raziskovalno
naravo, ustvarjalnost in domišljijo.
Glavni cilji projekta:
•O
 premiti strokovne delavce v formalnih
okoljih osnovnih šol (učitelje naravoslovnih
predmetov) s spretnostmi in znanjem za
delo na daljavo skozi uporabo umetnosti in
umetnostnih izražanj za poučevanje naravoslovnih predmetov.
•O
 lajšati prehod, ki je nastal po spremembah
načinov izvajanja pouka tako, da se okrepi
samopodoba in spodbudi osebna rast učiteljev naravoslovnih predmetov ter učencev
po življenjsko pomembnih dogodkih, kot
je nenaden prehod na učenje na daljavo,
ki poteka brez fizičnih stikov s prijatelji in
vrstniki.
•V
 plivati na oblikovalce politik v vsaki partnerski državi, da zagotovijo smernice in
podporo za učinkovito učenje naravoslovnih
predmetov na daljavo.
•P
 onuditi zainteresiranim deležnikom v izobraževalni skupnosti mesto v projektu in možnost sodelovanja pri pripravi vsebin platforme, kjer bo zbirka učnega gradiva in primeri
najboljših praks.
Ciljna skupina projekta so učitelji naravoslovnih predmetov in učitelji, povezani z naravoslovnimi predmeti v osnovnih šolah ter posledično njihovi učenci.
Poleg partnerskih organizacij s področja izobraževanja in z njim povezanih znanosti, bodo
tudi druge osnovne šole, muzeji in galerije,
znanstvena središča in univerze ter drugi zainteresirani deležniki aktivno vključeni v dejavnosti projekta.
Glavni rezultati projekta bodo:
Opolnomočenje šol in drugih deležnikov s področja izobraževanja z zagotavljanjem novih
metod in orodij namenjenim učiteljem naravoslovnih predmetov, ki poučujejo učence na
daljavo. Rezultat projekta bo ustvarjanje visokokakovostnih digitalnih vsebin z inovativnimi
spletnimi viri - OTA MOOC PLATFORMA z učinkovitim učnim gradivom za poučevanje izbranih
ključnih tem/ enot iz učnih načrtov predmetov
matematika, fizika in kemija v osnovnih šolah.
Z vključevanjem v različne dejavnosti projekta
OTA bodo učitelji naravoslovnih predmetov krepili svoje spretnosti in kompetence s čimer bo
imel projekt trajen vpliv na njihov osebni in poklicni razvoj. Trajnost projekta bodo zagotavljale tudi šolske ustanove, ki sodelujejo v projektu
OTA (neposredno in posredno vključene), ker
bodo v prihodnjih letih uporabljale metodologijo in pripomočke OTA.
Projekt traja 24 mesecev, od 1. 4. 2021 do 31.
3. 2023. Veselimo se dela na projektu, sodelovanja z vsemi zainteresiranimi deležniki in vas
vabimo, da spremljate naše delo še naprej.
Sandra Katić,
Izobraževalni center Geoss

DOM TISJE
Sedaj ko se epidemija umirja, se počasi vračamo v ustaljeno življenje, nakupovanje, obisk banke pošte in podobno. Ves ta čas smo zaposleni aktivno spremljali
aktualne smernice o zaščitni opremi
in samozaščitnem ravnanju. Tokrat smo vodje tima
znanje obnovile skupaj s stanovalci, ki so z velik zanimanjem sodelovali. Obdelali smo različne tehnike

preprečevanje okužb. Pravilno tehniko umivanja in
razkuževanja rok smo izvedli kot delavnico, kjer so
stanovalci aktivno sodelovali. V nadaljevanju smo
predstavili tehniko »nedotikanja«, kjer je bistveno,
da se z rokami ne dotikamo oči, obraza nosu in ust
in pogosto razkužujemo kritične točke kot so stikala, kljuke, držala v skupnih prostorih in druga izpostavljena mesta. Nato pa je sledila še tema pravilna
uporaba obrazne maske. Predstavili smo pravilno
tehniko namestitve in odstranitve obrazne maske, ki
so jo nato vadili tudi stanovalci. Stanovalcem smo
podali navodila, da lahko obrazno masko dobijo pri
zaposlenih in večkratno shranjevanje ni potrebno.
Tatjana Jelševar dipl.m.s, mag zn
Frančiška Pinoza, dipl.m.s. dipl.org.

Projekt Nazaj k naravi

Pomlad je tukaj, in končno lahko načrte spravimo v akcijo ter na društvu
Lojtra začnemo tudi z izvajanjem aktivnosti projekta Nazaj k naravi, ki ga
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V aprilu bomo
tako z društvom Sožitje postavili pravi jagodni obgozdni vrt in se podružili na svežem zraku. Začela se je tudi že rekonstrukcija toplarja v Ponovičah, ki bo omogočal gostovanje večjih skupin
na izobraževanjih v naravi.
Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma. Pri projektu gre za razvoj osnovnih storitev; ureditev infrastrukture, nakup
opreme ter razvoj nove ponudbe usposabljanj in izobraževanj, ki bodo povečala turistično diverzifikacijo območja in ponudbo možnosti neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije ter
širše.
Na projektu sodelujemo Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih, Društvo Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno in Nesta d.o.o.
Tina Trdin, društvo Lojtra

LITIJSKI INKUBATOR ZA SKUPNOST
IN TRAJNOST

V mesecu februarju smo v okviru projekta #LIST izvedli »naredi
si sam« delavnice naravnega šampona in deodoranta s Sašo
Oshish ter vzgojo sadik zelišč za domačo oskrbo z Jernejem Cortesom. Obe delavnici sta potekali
tako, da so se udeleženci prijavili na našo delavnico preko internetnega obrazca, nato pa so na
domači naslov prejeli vse potrebne sestavine za izvedbo. Udeleženci so se z našimi vodji delavnic
srečali na spletni platformi Zoom, kjer so jih vodili skozi postopek izdelave, zraven pa so se še
naučili mnogo stvari o samooskrbi in o trajnostnih praksah. Izvedeli so, kako lahko svoj naravni
šampon in deodorant izdelajo iz samo štirih sestavin, brez potrebnih kemikalij, ki dražijo kožo
in škodujejo našem okolju in pa kako pravilno posejati in kako skrbeti za nego zelišč, ki smo jih
skupaj posejali. V tem mesecu pa se bomo srečali na podobni delavnici – vzgoja sadik za domačo
samooskrbo, tokrat bodo na vrsti plodovke, delavnico pa bo prav tako vodil Jernej Cotese.
Naš trajnostni program pa se bo v večjem obsegu dogajal tudi v mesecu aprilu. Od »naredi sam«
delavnic pomladnega čaja in sivkine kreme, do trajnostnega izziva za #ZaZemljo pa tudi delovnih
akcij »stojnica iz palet«, zasaditve obgozdnega vrta, do prve akcije na skupnostni njivi in še in še.
Točne informacije o programu, ki se bo izvajal v mesecu aprilu lahko spremljate na naši Facebook strani https://www.facebook.com/projektLIST ter oglasni deski skupnostnega prostora na
Valvazorjevem trgu 15, kjer tudi deluje naša trgovina z druge roke, ki je ponovno odprta. Vabljeni!

DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Letovanje v juniju

Agencija Travel Tilago d.o.o. (Lovre
Gačina), nas je obvestila, da zaradi zasedenosti
njihovih zmogljivosti v Luki na Dugem otoku letos v juniju ne bomo mogli letovati pri njih. Ponudili so nam možnost letovanja v Rovinju, hotel Villas – Rubin *** od 2.6.2021 do 6.6.2021.
Letovanje vsebuje:
- 4 nočitve v dvoposteljni sobi,
- 4 polpenzione (samopostrežni zajtrk in večerja),
- vodič animator,
- prevoz Litija – Rovinj – Litija,
- uporaba kompleksa bazenov in športnih
igrišč.
Za doplačilo so možni izleti – po dogovoru.
Cena na osebo je 179 eur, doplačilo turistična
taksa, enoposteljna soba 50 eur.

Letovanje na Braču

Zaradi velikega zanimanja za letovanje na
Bolu na Braču, od 1.9.2021 do 8.9.2021 smo
pri agenciji uspeli zagotoviti dodatno število udeležencev. Do 5.3.2021 smo namreč
prejeli že 98 prijav. Vse ki še razmišljate o
udeležbi obveščamo, da smo se z agencijo Travel Tilago dogovorili za rezervacijo še
50 mest.

Turistična taksa na Hrvaškem
(za invalide)

Na Hrvaškem je 7.4.2020, začel veljati nov Zakon o turistični taksi. Po njem je oprostitev plačila oproščena le oseba s telesno okvaro nad
70% in eden njen spremljevalec. Kot dokazilo
velja odločba ZPIZ Slovenije. Invalidska izkaznica Društva invalidov ne velja več kot dokazilo
za oprostitev.

Merjenje krvnega sladkorja,
holesterola in trigliceridov

Obveščamo, da Društvo diabetikov izvaja po
ustaljenem urniku meritve krvnega sladkorja,
holesterola in trigliceridov. Naslednje merjenje
bo 7.4.2021 od 8. do 10 ure.
OBVEŠČAMO ČLANE DRUŠTVA, DA NAM JE
DAROVALEC DONIRAL NOV INVALIDSKI ELEKTRIČNI VOZIČEK ZA ODRASLE OSEBE. PREDA-

LI GA BOMO V BREZPLAČNO UPORABO INVALIDU, KI GA RABI. VEČ INFORMACIJ DOBITE V
PISARNI DRUŠTVA ALI PO TELEFONU: 041 436
655.
Miro Vidic

Rekreacija in šport
v času COVIDA

Nehote si postavljamo vprašanje, kaj šport pomeni invalidom. Zdrav način življenja lahko človeku omogoča le gibanje, gibanje in še enkrat
gibanje. Pametni telefoni, tablični računalniki,
televizijski ekrani gibanja ne morejo nadomestiti, nasprotno, povzročajo veliko škodo.
Leto, ki je za nami, nam je prineslo dobre in
slabe dogodke, pa vendar pozabimo na slabe
in ohranimo samo lepe spomine.
Pri MDI Litija in Šmartno ozaveščamo in spodbujamo naše člane, da z gibanjem pripomorejo
k boljšemu zdravemu in aktivnemu življenju.
V ta namen se izvajajo športne aktivnosti na
nivoju rekreacije, nadgradnja le te pa je tekmovali šport.
Tako kot vsako leto, smo se tudi pred dnevi sestali vodje vseh sedmih športnih panog
(balinanje, šah, pikado, kegljanje, ribolov, namizni tenis in streljanje). Ugotovili smo, da
nam je pandemija COVIDA preprečila izvedbo
kar nekaj rekreativne dejavnosti in tekmovanj.
V vseh športnih panogah je bilo izvedeno območno tekmovanje, državno prvenstvo invalidov
Slovenije pa le v balinanju (ženska ekipa je zasedla 4. mesto), kegljanju (Marija Molka 4. mesto)
in namiznem tenisu (Tonček Ribič 2. mesto).
Končna ugotovitev vseh navzočih je bila, da pri
nekaterih panogah primanjkuje igralcev.
V naše vrste vabimo vse občane litijske in
šmarske občine, invalide in neinvalide –
imeli se bomo lepo, pa še poskrbeli bomo
za svoje zdravje.
Vsi, ki se nam želite pridružiti, se oglasite v naših društvenih prostorih, kjer boste dobili vse
informacije. Članom Društva sporočamo tudi,
da smo 17.3.2021 začeli s skupnimi pohodi z
člani Društva diabetikov. Tudi v bodoče bodo
pohodi vsak četrtek.
Vodja športnih sekcij: Ana MOHAR

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
Na GEOSS-u se zbirajo simboli slovenstva in slovenske državnosti: himna, grbi (zgodovinski, …), napisi in datumi državnosti, slovensko drevo - lipa, simbol slovenske
in svetovne demokracije – knežji kamen, zastave (narodna, državna, zgodovinske
zastave,…), prireditve posvečene dogodkom (odličnostim) iz naše zgodovine - na katere smo Slovenci ponosni, itd. GEOSS je svetišče naše državnosti in narodnosti in se v tej smeri še izpopolnjuje. Raste spontano. Nazadnje je bilo dodano obeležje narodni zastavi in napis na pomniku1. In
vendar manjka še veliko izjemnih posebnosti našega naroda! Ste opazili, da na GEOSS-u manjka
SLOVENSKI ARHITEKTURNI BISER, ki je značilen samo za naše etnično ozemlje2. Kaj podobnega ni možno srečati nikjer drugje na
svetu. Preverite, če
ne verjamete! Večina narodov nima
niti svoje besede za
to vrsto zgradbe, ki
je v bistvu sušilna
naprava. Imenuje
se kozolec. Slovenci pa imamo celo
plejado besed za
različne vrste kozolcev. Dežela kozolcev ni samo Šentrupert – ampak
sta to predalpski in
alpski svet. Se šušlja, da je predsednik republike Slovenije Borut Pahor podprl akcijo Društva
GEOSS, da se doda še ta manjkajoči simbol slovenstva.
Vabim Vas na otvoritev, ki bo v četrtek 1. aprila ob 12.00 na GEOSS-u.
Slovenci smo se že od nekdaj radi družili, sestajali, modrovali, veseljačili pod lipo, ki je bila središče vaškega dogajanja. Ko je začelo deževati, je lipovo listje še dolgo zadrževalo deževne kaplje.
Če je bil naliv le prehud, smo se pa preselili pod kozolec. Med svetovno vojno je kozolec nudil
zatočišče utrujenim borcem in ranjencem pa tudi za mitinge je bil zelo primeren. Včasih so bili
vandravčki in vagabundi normalen pojav, saj je bilo prenočišč (kozolcev) povsod v izobilju. Včasih
ni bilo težko iti peš na Tirolsko kupovat volov, saj so bili kozolci namesto hotelov in nismo bili še
tako razvajeni. Tudi doma nas večina ni imela postelj. Spali smo na kozolcu, na mehkem dišečem
senu.
Vseeno raje spim v postelji, saj seno pika, grize, zbada,... Sem se tudi jaz že v tem času preveč
globaliziral! Rad nas imam! 
Zvonček Norček
Opombe:
. Napis na pomniku:
SRCE EVROPE
HE – ART
SRČNA TOČKA GEOSS
SLOVENIJA
21. 4. 2018
Več na: http://geoss.eu/1-dogodek-projekta-srce-evrope-he-art-v-sloveniji/
1

2

01/

. To je ozemlje Karantanije, ko je bila
na višku svoje moči. Zato pri naših severnih sosedih arheologija ni posebno priljubljena veda. Žličkarji preveč
pogosto naletijo na artefakte slovenskega porekla.
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MESEC MAREC – MESEC ŽENSK

Marec je poseben mesec. V deželo pride pomlad, hkrati pa obeležujemo v tem
mesecu dva praznika, namenjena predvsem ženskam, DAN ŽENA in MATERINSKI
DAN. Nobeden od njiju ni samo po sebi umeven in vsak od njiju ima za žensko in mater poseben
pomen.
Prvi pomeni predvsem praznovanje ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov
žensk. Dan žena je predlagala nemška feministka in socialistka Clara Zetkin, ki se je za
enakopravnost žensk začela bojevati leta 1889 in prva velika zmaga je bila volilna pravica.
Od tistih časov je že daleč in nekatere dosežene pravice so za naš razviti svet samoumevne,
čeprav še zdaleč ni vse „zlato kar se sveti“ in
vedno znova tudi v ta naš ženski svet kane kaplja
pelina. V zadnjem času predvsem zaradi nasilja
nad ženskami v različnih oblikah in različnih razsežnostih. Kljub vsemu pa je pridobljeno vredno
spoštovani in skrbeti, da te vrednote ne izzvene.
Veliko bolj oseben in čustven pa je materinski
dan. Biti mati je za vsako žensko, ki to doživi,
nekaj posebnega in najlepšega. Seveda pa je biti
mati tudi pogoj našega obstoja in nadaljevanja
človeške vrste.
V našem društvu smo v zadnjih desetih letih
obema praznikoma vsako leto namenili skupno slovesnost. Nekje med obema praznikoma smo
pripravili kulturno prireditev za vse naše člane in vse, ki so jim tovrstni dogodki blizu. Literarna
skupina se je na teh prireditvah predstavila s svojimi literarnimi dosežki, izbrala tekste in pesmi
slovenskih avtorjev, namenjene obema praznikoma, predstavila ženske iz našega področja, ki so
pustile sledi in vsemu povedanemu dodala še glasbene vložke v izvedbi svojih članov. Vedno je
bil odziv dober, še posebej prisrčno pa je bilo v obeh naših domovih za ostarele, v Črnem potoku
in Šmelcu.
Zadnji dve leti so se stvari, zaradi vsem nam znanih vzrokov, ustavile. Žal večina naše populacija
ni sposobna pripravljati in prav tako ne sprejemati prireditev po spletu, zato čakamo na boljše
čase. Do takrat pa naj velja ČESTITKA VSEM ŽENSKAM, ki te vrstice prebirate, za že minuli DAN
ŽENA in veliko lepega ob preživljanju MATERINSKEGA DNE, ko vam v roke pride naš marčevski
Občan. S R E Č N O !
Iva Slabe

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI
Šopki presenečenj

V mesecu marcu smo vsako leto
obiskali naše člane v Domu Tisje in jim pripravili kratek kulturni program v sodelovanju z moško pevsko skupino Lipa.
V letošnjem letu žal, to ni bilo mogoče, vendar
kljub temu nismo pozabili na naše člane, ki so
varovanci Doma Tisje in enote ŠMELC v Litiji.
Po predhodnem pogovoru z direktorico doma
ga. Cvetežar smo se dogovorili, da za vsako
enoto v Domu Tisje in enoti ŠMELC v Litiji podarimo šopek cvetja in voščilo za 8. marec.
Bili smo zelo dobro sprejeti in tudi varovanke

Izdelki iz gline

Ustvarjalne delavnice se bodo pričele 23. marca. Za prijavo pokličite v društvo (zaradi omejitev).

Zdravstveno predavanje

Šopki vrtnic za varovanke Doma Tisje in ŠMELC-a

so bile vesele naših šopkov. Čeprav so bili vsi
šopki v vseh enotah enaki so varovanke komentirale, da je na njihovem oddelku najlepši
šopek.

Obvestila za mesec
marec in april

Zaključili smo leto 2020 in načrtovali vse dejavnosti za leto 2021 v upanju, da se bo korona
kmalu poslovila, da bomo lahko na prostem
uživali v spomladanskem soncu, ob druženju
na naših pohodih, edukativnem okrevanju,
telovadbi in ustvarjalnih delavnicah.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA,
TRIGLICERIDOV IN HOLESTEROLA
Vabimo vas na meritve, ki bodo v društveni pisarni, v sredo 7. aprila 2021 od 8.00 do 10.00
ure.

Telovadba

Pričeli smo s telovadbo 1. marca in jo bomo
nadaljevali ob ponedeljkih v prostorih MDI na
Parmovi ulici 7, Litija. Ker je število omejeno
do 10 oseb se je potrebno predhodno najaviti
v društvu.

Pohodi

18. marca se bomo odpravili na pohod v bližnjo okolico. Zaradi varnosti se bomo odpravili
peš iz Litije ali Šmartna, kjer prevoz z avtobusom ni potreben. Pohodi se bodo nadaljevali
vsak četrtek. O tem vas bomo še naknadno
obveščali v naših obvestilih in na oglasni deski
društva.

Ustvarjalne delavnice

Nadaljevali bomo tudi z ustvarjalnimi delavnicami, ob torkih dopoldne, kjer se bomo družili
in izdelovali izdelke, ki so ostali nedokončani v
letu 2020 in ustvarili še kaj novega.

V aprilu bomo organizirali zdravstveno predavanje, če bo dovoljeno druženje več kot 10
oseb in vas o tem naknadno obvestili.

Edukativno okrevanje

Prvo edukativno okrevanje je predvideno 9.
maja v Strunjanu (Zdravilišče Krka – Hotel Talaso). V začetku septembra se bomo še enkrat
odpravili na morje, slovensko ali hrvaško. V
mesecu oktobru pa boste lahko obiskali Krkina
zdravilišča, Dolenjske in Šmarješke toplice. Pri
vsem tem bomo seveda upoštevali vsa varnostna priporočila in ukrepe, da ne bo ogroženo
zdravje naših članov.
Vse naše programe bomo izvajali po priporočilih NIJZ. Pri dodatnih omejitvah vse aktivnosti odpadejo.
Ne pozabite, da v društvu zagotavljamo merilne aparate in merilne lističe ter lancete. Lahko
nas predhodno pokličete, da vam pripravimo
vse kar potrebujete.
Našemu društvu lahko namenite del dohodnine za donacije, v letu 2021 je to 1% ali
manj, odločitev je povsem vaša. To je dohodnina, ki je obračunana državi in jo namesto
državi lahko namenite društvu (obrazec dobite
v društveni pisarni ali na spletu). S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše. Vsem, ki ste to že storili se
najlepše zahvaljujemo!
V društvu smo vedno prisotni ob uradnih urah v
ponedeljek in sredo od 8.00 do 11.00 ure, dosegljivi smo na naših telefonih 031 777 153,
031 777 154, 01 898 15 84 in na elektronski
pošti drustvo.dia.litija@siol.net.
Zaradi plačila članarine (13,00 EUR) v trenutni
situaciji ni nujno, da se zglasite v društvu, lahko
jo nakažete tudi na TRR SI56 0311 0100 0021
983 (ne pozabite pripisati imena za koga nakazujete).
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji
Mihaela Amršek, predsednica
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Izkušnje pridobljene z ustanovitvijo Podjetniškega RISE predstavljene na zaključni konferenci projekta P-IRIS
Partnerji projekta P-Iris so 10. in 11. februarja 2021 organizirali dvodnevni spletni zaključni dogodek. Prvi dan, 10.
februarja, je potekala spletna delavnica o pametnih skupnostih in vaseh, inovacijskih mrežah in živih laboratorijih. Na spletni delavnici so bile predstavljene dobre prakse
s poudarkom na prebivalcih podeželskih območij in njihovi
vlogi pri inovacijah z Norveške. Predstavitve so s svojimi izkušnjami pri spodbujanju inovacij na podeželju komentirali
tudi predstavnik inovacijske mreže iz Slovenije (Matija Matičič, KIKštarter), predstavnik raziskovalne ustanove s Hrvaške
(Doc. dr. sc. Saša Čegar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Rijeki) ter organ upravljanja iz Španije (Ricardo Pizarro Villanueva, Društvo za razvoj province Burgos). Vsem je bilo skupno
mišljenje, da je sodelovanje ključnega pomena za uspešno izvajanje inovacij. Ne samo sodelovanje med občino in
njenimi prebivalci, ampak tudi med različnimi občinami, saj
se preveč osredotoča na to kje ležijo meje.
Drugi dan, 11. februarja, pa je potekala zaključna konferenca evropskega projekta P-IRIS, ki je bila zadnji tematski
in promocijski dogodek, ki je služil za predstavitev dosežkov
štiriletnega dela partnerjev. Konferenca je dala priložnost
za odprto razpravo o tem, kako lahko izkušnje, pridobljene
pri izvajanju projekta P-IRIS, koristijo organom upravljanja
v partnerskih regijah za izboljšanje inovacijskih sistemov na
podeželju.
Ena od tem, ki je bila v projektu P-IRIS zelo pomembna, so
co-working prostori. Temu so se posvečali partnerji v
kar treh partnerskih regijah. Tudi v Sloveniji, kjer smo
v Litiji in Šmartnem pri Litiji združil moči, znanje in kompetence ter z lokalno iniciativo in občinama Šmartno pri Litiji
in Litija odprli nove co-working prostore RISE. Razvojni
center Srca Slovenije je na mednarodni razpis Interreg
Europe uspešno prijavil pilotne aktivnosti v okviru katerih
so bile v Podjetniškem RISE Šmartno Litija uporabnikom na
voljo različne podjetniške vsebine, možnosti za izobraževanje, sodelovanja z različnimi strokovnjaki ter priložnosti dela s sodobno opremo. Uporabnikom so tako na
voljo 3D tiskalnik, CNC laserski rezalnik in gravirnik, CNC
rezkar ter Program CorelDRAW, ki ponuja različne možnosti
vektorskega risanja in dizajniranja. Za vse znanja željne so
bile v zadnjem letu izvedene 3 delavnice z uspešnimi slovenskimi podjetniki (Nastja Kramer – Malinca, Andraž Gavez –
Moja Čokolada, Tilen Travnik – D.Labs) ter sklop 10 delavnic
Sandbox namenjene vsem posameznikom s poslovno idejo
in željo, da jo razvijejo do prototipa. Vse delavnice so bile
odlično obiskane, udeleženci pa so na delavnice prišli ne
le iz občin Litija in Šmartno pri Litiji temveč tudi iz Velenja,
Maribora in Logatca. Delavnice niso bile le vir znanja temveč
tudi vir navdiha za podjetnike, ki so se jih udeležili. Kaja
Bučar, ki kot oblikovalka deluje pod znamko Kaja Kreativa,

je udeležbo na delavnicah odlično izkoristila za navezovanje
stikov ter nove poslovne priložnosti. Povezala se je z Matejo
Boldin Zevnik (Big M Marketing), ki je vodila delavnice Sandbox in skupaj sta poskrbeli za novo kampanjo Športnega
društva GIB iz Ljubljane. Mateja pa je prepoznala tudi željo
po dodatnem izobraževanju ter samostojno izvedla več delavnic, kjer je z udeleženci delila svoje znanje in bogate marketinške izkušnje.
Danijel Bertović (PINS, Hrvaška), je predstavil glavna odkritja o podeželskih co-working prostorih s Hrvaške, Finske
in Slovenije. K predstavitvi je s svojimi izkušnjami pri izvajanju pilotnih aktivnosti ter delovanja Podjetniškega RISE
prispeval tudi Razvojni center Srca Slovenije. Vsem trem
partnerjem, ki so se v okviru projekta P-IRIS osredotočali
na delovanje co-working prostorov v podeželskih okoljih, je
skupna ugotovitev, da se podeželski co-working prostori razlikujejo od mestnih v motivaciji posameznikov za uporabo
co-working prostorov. Podeželski co-working prostori se
v glavnem uporabljajo za mreženje, druženje in izobraževanje podjetnikov, manj pa za tradicionalna dela na
daljavo, da bi se izognili poti na delo. Podeželski co-working prostori se pogosto uporabljajo tudi kot večnamenski
prostori v kombinacijami z drugimi dejavnostmi, kot so kavarna,
spletna tržnica, pop-up trgovina …
medtem ko se urbani co-working
prostori uporabljajo predvsem kot
pisarniški prostori.
Preostanek konference je bil namenjen dokumentu o stališčih
P-IRIS za izboljšanje inovacijskih
sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti
mreženja in uporabe inovacijskih
orodij. Lars Hustveit, vodja projekta P-IRIS je stališče in priporočila predstavil v obliki 7 ključnih
sporočil. Sledila je okrogla miza
s predstavniki organov upravljanja iz 6 partnerskih regij, ki jo je
vodila Simona Muratori (Poliedra, Italija). Predstavniki organov
upravljanja so spregovorili o tem,
katero od 7 ključnih sporočil iz
dokumenta o stališčih P-IRIS je
posebej pomembno za njihovo
regijo. Na okrogli mizi je sodeloval tudi Mitja Bratun (LAS Srce
Slovenije), ki je izpostavil 3 ključna sporočila: razvoj co-working

prostorov, spodbujanje sodelovanja med osebami s praktičnim znanjem in osebami s teoretičnim znanjem. V ospredje
pa je postavil digitalne veščine mladih, za katere meni,
da bi jim v prihodnosti morali namenjati več pozornosti
tudi pri pripravi razpisov za nove projekte na območju
LAS Srce Slovenije.
Partnerji projekta ter predstavniki programa Interreg
Europe (Skupni sekretariat) so z zadovoljstvom sprejeli
novico, da so predstavniki organov upravljanja iz vseh
šestih partnerskih regij v dokumentu o stališčih P-IRIS
našli sporočila, ki so po njihovem mnenju koristna za
nadaljnji razvoj inovacijskih sistemov posamezne regije.
Največ pozornosti je pritegnilo sporočilo p_IRIS o ustvarjanju
co-working prostorov. Kar pa ni bilo presenečenje, saj je svetovna pandemija prinesla premik v pogledu na delo na daljavo. Številni organi upravljanja so poudarili pomen ustvarjanja
digitalnih veščin mladih v prihodnosti. Predstavniki organov
upravljanja iz Lombardije in Vestlanda pa sta poudarili pomembnost spretnosti upravljanja inovacijskih mrež.
Projekt P-IRIS se izvaja v okviru programa Interreg Europe in
je sofinanciran s sredstvi Evropskega regionalnega razvojnega sklada (ESRR).

DRUGAČNI ČASI, NOVI IZZIVI

7.980,00 EUR

6.880,00 EUR

OpeL Astra sports Tourer 1.6 CDTI enjoy peUGeOT 208 1.6 BlueHDi 75 style NAVI

Letnik: 2016, prev. 134010 km, 5 vrat, karavan, Letnik: 2017, teh. pregl. 4/2021, prev. 113895
siva kov. barva, diesel motor, 1598 ccm, 81 km, bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 55
kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
KW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

8.860,00 EUR

14.360,00 EUR

CITrOeN C4 1.6 BlueHDi 100 s s OpeL Insignia sports Tourer 2.0 CDTi Letnik:
Feel edition Letnik: 2017, prev. 92411 km, 2017, teh. pregl. 11/2021, prev. 118453 km, 5 vrat,

5 vrat, bela barva, diesel motor, 1560 ccm, 73 temno siva kov. barva, diesel motor, 1956 ccm,
125 kW (170 KM), avtomatski menjalnik, KLIMA.
kW (99 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

9.680,00 EUR

Ko nam življenje prinese ovire, postavi pred nas izzive; na nas pa je, ali jih bomo sprejeli ali pa bomo tarnali,
da se ne da, da ne moremo... Ovira je, že eno leto, koronavirus, ki je tudi v naše društvo prinesla spremembe. Potrebno je bilo stakniti glave
in si zamisliti delovanje, tokrat govorimo o medgeneracijskem sodelovanju, drugače.
Odločili smo se posneti video delavnico na izbrano
aktualno temo: Velikonočna dekoracija.
Video je prikaz tehnike izdelave določenega izdelka z
vsemi pripomočki in malimi skrivnostmi, ki pripomorejo k dobri izvedbi. Video uporabimo kot nadomestilo za mentorja; ko ga objavimo na fb profilu ali ga
ponudimo učiteljem, video postane zelo uporaben,
predvsem pa varen glede na epidemiološke razmere. Medgeneracijsko sodelovanje se tako izvaja na
drugačen način.
Video smo ponudili učiteljem podružničnih šol, ki na
podlagi videnega sami izpeljejo
delavnico. Podarili smo jim tudi material za izdelavo
izdelka.
Velika prednost je, da tako dosežemo več sodelujočih.
Počasi pa se le odpirajo vrata ustanov, saj smo v začetku marca lahko postavili razstavo v Enoti Doma Tisje v Litiji. Članice Študijskega krožka Keramika so si zamislile svojo zgodbo o Savi, saj je bil rečni promet po njej v davnini zelo živahen.
V čolnih so s tekom ali proti njemu prevažali vse
mogoče; najbrž tudi keramično posodje za splošno uporabo - terra sigillata. Morda se je kakšen
čoln tudi prevrnil in posodje je ostalo na dnu

17.970,00 EUR

NIssAN Juke 1.5 dCi Acenta Letnik: BMW serija X1: xDrive20d Letnik:

2017, prev. 108547 km, temno siva kov. barva, 2016, prev. 158579 km, temno siva kovinska
diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110 KM), barva, SUV, diesel motor, 1995 ccm, 140 kW
ročni menjalnik (6 pr.), SUV, KLIMA.
(190 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: OpeL Astra 1.6 16V N-Joy, letnik 2003, teh. pregled 5/2021, prev. 157290
km, 5 vrat, bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), svetlo
siva kov. barva, 1.590,00 €; CITrOeN C4 Cactus 1.6 BlueHDi S S Feel, letnik 2017, prev.
120637 km, teh. pregled 4/2021, 5 vrat, diesel motor, 1560 ccm, 73 kW (99 KM), ročni
menjalnik (5 pr.), bela barva, terensko vozilo / SUV, 8.980,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

reke...One so ga »našle« in ustvarile izdelke po
tedanjih vzorcih.
Postavitev je simbolna, reka in njen znameniti
ovinek.
Milena Dimec, Društvo U3 Litija in Šmartno

MLADI / DRUŠTVA
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MLADINSKI CENTER LITIJA
Dnevni center je
zopet odprt!

Z mesecem marcem smo odprli
vrata našega dnevnega centra.
Dnevni center je prostor, ker mladi aktivno preživljajo svoj prosti čas in se družijo. Ponedeljki
so po večini družabni, srede športne in petki
prostovoljski. Na voljo je pestra izbira družabnih in računalniških iger, materialov za ustvarjanje in polna skleda malih norih idej. Ves čas
je v centru prisoten mladinski delavec, ki poskrbi, da mladim ni nikoli dolgčas in pomaga
pri uresničevanju malih in velikih idej.
Organiziramo široko paleto dejavnosti za aktivno in koristno preživljanje prostega časa, uresničevanje različnih interesov mladih ter mladim omogočamo vključevanje v širše družbeno
okolje.
Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka,
med 14.00 in 20.00.*
*V dnevnem centru je potrebno upoštevati vse
ukrepe za zajezitev epidemije Corona virusa.
Obvezna je uporaba obrazne maske in razkuževanje rok. Mi skrbimo za redno prezračevanje
in kolikor je le mogoče, aktivnosti izvajamo na
dvorišču pred Mladinskim centrom.

Javni razpis za sofinanciranje
mladinskih projektov/programov
2021 Mladinskega centra Litija
in Kluba litijskih in šmarskih
študentov

8. marca je bil na spletnih straneh Mladinskega centra Litija in Kluba litijskih in šmarskih
študentov objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov/programov
2021.
Namen razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/
projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste
vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za
aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k
osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov
in celotnega mladinskega dela.
Prijave na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v letu 2021 morajo
biti oddane do četrtka, 8. 4. 2021, na naslednje načine:
- osebno v pisarni Mladinskega centra Litija do
12.00,
- po pošti, kot ustrezna opremljena priporočena pošiljka, vključno do 8. 4. 2021 (velja datum
poštnega žiga) na naslov Mladinski center Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija,
- preko elektronske pošte na naslov razpis.
mcklise20@gmail.com, z datumom poslanega
sporočila 8. 4. 2021.
Informacije in vso razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na elektronskem naslovu razpis.mcklise20@gmail.com (prav tako
tudi na info@mclitija.si ali klub.klise@gmail.
com) in na spletnih straneh www.mclitija.si in

www.klise-klub.si. Za potencialne prijavitelje
bo organizirana tudi online informativna delavnica, in sicer 25. 3. 2020 ob 18:00. Na delavnico se je potrebno prijaviti najkasneje do 24.
3. 2021 do 12.00 na elektronski naslov razpis.
mcklise20@gmail.com. Povezava na delavnico
bo dostopna na spletnih straneh partnerjev, vsi
prijavljeni pa jo prejmete tudi preko e-maila s
prijavo na razpis.mcklise20@gmail.com.

ŽIGA RAPPL – PROSTOVOLJEC
ZASAVSKE REGIJE 2020 - Intervju

Če bi Žigo lahko opisali z eno besedo, bi
bila to ‹ljudina›. Človek talentov in dobrega
srca, ki si je z nesebično pomočjo med
epidemijo Covid-19 več kot prislužil naziv
prostovoljca zasavske regije za leto 2020.
Žiga pa ni prostovoljil samo v zadnjem letu,
svojo prostovoljsko pot je začel tlakovati
že kot osnovnošolec, nekaj časa je bil tudi
nepogrešljiv del ekipe v MC-ju.
Žiga je prostovoljec »tam, kjer se le da«.
Je glasbenik, gledališčnik, prodajalec in
‹fizičar›.
Kdaj si se prvič srečal s prostovoljstvom?
V mladinskem centru pomoje. Oziroma že na
gimnaziji, pred tem pa v osnovni šoli z vsemi
interesnimi dejavnostmi, predvsem sodelovanje v pevskem zboru. Ne vem, če se to šteje, je
pa dober začetek. Sem pa pomagal na glasbenih prireditvah. Konec koncev pa vseeno vložiš
kar nekaj časa in truda, predvsem pa veliko
dobiš. In seveda se tudi družiš. Tudi kot član
‘benda’ pomagaš pripraviti koncert, ne prideš
samo odigrat. Ponavadi pa je plačilo malica in
kakšna pijača.
Kot pravi prostovoljec torej. Malica in potni
stroški so pokriti.
Ja, točno to. Temu bi lahko rekel začetek (prostovoljstva), potem pa v MC-ju.
Začel sem delati v dnevnem centru, kasneje
sem pomagal ustanoviti MC Klub in ga nekaj
časa tudi vodil. Pa ‘speljal’ sem nekaj dogodkov, Raj mladosti, kasneje Zarjavele trobente.
Od dogodkov nismo nič imeli (plačilo) razen opcije, da smo nastopali. Če se malo pohecam,
pri taki zvrsti muske, ki ni ravno dobičkonosna,
si pač prostovoljec (smeh).
Je bilo bolj za ‚gušt‘, ne da bi res kaj zaslužili.
Tako je. Takrat se ni kaj veliko organiziralo za
rock band-e, razen JSKD, ki je organiziral koncert »pred Špendetom«, ko so Gutti še nastopali, potem pa v sodelovanju z MC-jem Raj mladosti, kjer sem pomagal pri pripravi.
Kako je Žigo pot zanesla na Rdeči križ, v okviru
katerega si je prislužil nagrado pa si preberite v
celotnem intervjuju na naši spletni strani www.
mclitija.si.
Spremljaj našo spletno stran in naše profile na
omrežjih Facebook in Instagram. Le tako boš
redno in ažurno obveščen o vseh naših programih in aktivnostih za mlade.

V PRIČAKOVANJU

Šola zdravja ni samo za starejše. Lahko se nam pridruži kdorkoli, ne glede na
starost. Res je med našimi člani imamo več starejših oseb kot pa mlajših. Verjetno,
ker naše vadbe potekajo v jutranjih urah (med 7.30 in 8. uro), ko se večina delovno
aktivnih ljudi odpravlja v službo, otroci pa šolskim obveznostim naproti.
Mi smo zelo gostoljubni in po dogovoru z
vašimi nadrejenimi pridemo k vam tudi na
delovno mesto ter v pol ure skupaj z vami
naredimo vaje »1000 gibov«. Že 30 minut
gibanja na dan odžene zdravnika stran!
Sodelujemo tudi v medgeneracijskih sodelovanjih in hodimo na obiske k otrokom
v vrtce in šole. Včasih pa oni obiščejo nas
in vsakič se veselimo takih obiskov, saj je
telovaditi z njimi vedno zabavno.
Takoj, ko se epidemiološka slika izboljša,
nas boste lahko srečali na različnih lokalnih ali nacionalnih prireditvah. Tudi lokacije, na katerih se zbiramo vsako jutro, imamo v bližini
vaših domov. Če se ozrete okrog, nas boste sigurno nekje opazili. Smo vesela druščina, ki telovadi po svojih zmožnostih, saj so vaje »1000 gibov« enostavne in primerne za vse generacije.
Verjemite, dan bo takoj lepši, ker ste naredili nekaj koristnega zase! Do takrat, telovadite z nami
preko malih zaslonov. 
Neda Galijaš

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
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VIDEO DELAVNICE - MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE MALO DRUGAČE

V času, ko smo omejeni v gibanju in druženju, smo se povezali z Rokodelskim
centrom Moravče in uporabili njihove
video predstavitve izdelave različnih
izdelkov: pletenje pete pri nogavicah, izdelave verižic iz
starih koledarjev...
V Društvu Univerza za
tretje življenjsko obdobje
Litija in Šmartno pa so se
odločili, da bodo tudi oni
posneli video delavnico, ki
jo bomo potem lahko delili
na fb profilu Medgeneracijskega sodelovanja.
Sredi marca si bomo lahko ogledali in izdelali velikonočno
»pocukrano«
dekoracijo. Res da je pripomočkov veliko, vendar
jih večino najdemo doma,
v pisarni... Osnova pa so stiroporna jajca, motivi na servietih, lepilo, sladkor...
Problemi nastanejo, ker nismo vešči rokovanja z moderno digitalno tehniko, zato se je potrebno
medgeneracijsko povezati z mlajšimi, ki to obvladajo. Tokrat smo pomoč dobili v Mestnem muzeju Litija. 
Milena Dimec

DELAVNICA O ZDRAVILNIH ZELIŠČIH

V petek, 26. 2. 2021, je Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija organiziral
delavnico o zdravilnih rastlinah, aktualnih v tem letnem času. Srečanje na daljavo je potekalo od 17.30 do 19.00.
O zdravilnih rastlinah, njihovih značilnostih, nabiranju in uporabi je spregovorila ga. Jožica Bajc
Pivec, zeliščarka, ki z velikim veseljem deli svoje znanje in tudi izkušnje z vsemi, ki jih zdravilne
rastline oz. zelišča zanimajo. In teh je, še zlasti v času epidemije, vse več. Udeleženci delavnice smo lahko obnovili oz. razširili svoje znanje o zdravilnih učinkih in uporabi regrata, trpotca,
trobentic in vijolic, malin in jagod, čemaža, smrekovih vršičkov, bršljanaste grenkuljice, lapuha,
pljučnika, bezga … Ga. Jožica je svoj nastop popestrila tudi s slikovnim/fotografskim gradivom,
prisotnim pa je zaupala tudi nekaj svojih preizkušenih receptov. 
Anica Resnik

3. FESTIVAL MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA

Zaradi pojava korona virusa in razglašane epidemije Svetu za medgeneracijsko povezovanje v
Občini Litija v letu 2020 ni uspelo izvesti festival »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj«.
Interes, zavodov, organizacij in društev za sodelovanje na festivalu je bil izjemno velik, na njem
naj bi bil prikaz oblik in vsebin medgeneracijskega povezovanja in ustvarjanja.
V programu dela Svetu za medgeneracijsko povezovanje za leto 2021 načrtujemo izvedbo tega
festivala. Na kolegiju predsednika sveta z dne 2. 3. 2021 smo že pristopili k pripravi vsebinske
zasnove festivala »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj«. Festival naj bi trajal tri dni v dopoldanskem in popoldanskem času in to predvidoma od četrtka, 16. 9. do vključno sobote 18. 9.
2021 (rezervni datum od 23. 9. do 25. 9. 2021).
V svetu si želimo, da bi se razmere (premagali korona virus) ustrezno uredile in nam to omogočile.
Predstavitev programa 3. Festivala medgeneracijskega povezovanja, bo glede na epidemiološke
razmere objavljeno v glasilu Občan v mesecu maju oziroma juniju 2021, ob tem bo objavljen tudi
obrazec – prijavnica za sodelovanje na 3. Festivalu »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj«,
ki bo potekal v mestu Litija. Lep pozdrav! In vljudno vabljeni, da skupaj prikažemo povezovanje in
ustvarjalno sodelovanje med generacijami.
Karlo Lemut

Med

Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne čebele. V naravi navadno v cvetovih rastlin najdejo nektar ali medičino, najpogosteje v gozdu pa
mano. Medičino ali mano predelajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo,
posušijo in pustijo dozoreti v satju.
Pokrijejo ga z voščenimi pokrovci in
čebelar ga iztoči. Med je lahko tekoč, viskozen ali delno
do popolnoma kristaliziran. Barva, okus, vonj in aroma
medu se razlikujejo glede na rastlinski izvor.

Sestava in lastnosti medu

Med je odličen vir energije, 100 g medu ima okrog 1283
kJ (306 kcal) energije. 20 g medu, kar je običajna količina ene žlice medu, ima okrog 257 kJ (61,2 kcal) energije in predstavlja 3 % dnevne potrebe po energiji. Glavni
sestavini medu sta enostavna sladkorja fruktoza in glukoza, ki jih človeški organizem lahko takoj
porabi. Med je dobra hrana za ljudi vseh starosti, saj pomaga ohranjati zdravje, športnikom pomaga pri obnovi mišic. Poleg sladkorjev vsebuje tudi antioksidante, nekaj aminokislin, vitaminov
in mineralov, ki jih naš organizem nujno potrebuje. Svež med ima podobno antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. Nekateri encimi iz medu pospešijo prebavo sladkorjev
in škroba, vodikov peroksid, ki ga
vsebuje, ima protibakterijski učinek,
izboljšuje pa tudi absorpcijo kalcija
iz hrane. Že od nekdaj ga uporabljamo za zdravljenje opeklin in ran, saj
je nanj občutljivih več bakterij, pa
tudi kvasovke in nekateri virusi. Med
zavira rast bakterij (bakteriostatični
učinek), deluje pa tudi baktericidno,
kar pomeni, da uničuje bakterije.
Dr. Andreja Kandolf Borovšak,
svetovalka za zagotavljanje
varne hrane

12  OBČAN - MAREC 2021	

DRUŠTVA / AKTUALNO

KS KONJŠICA

Konjšica in Ravne bogatejša
za dva defibrilatorja

Tudi v času korone v KS in KUŠD
Konjšica ne počivamo. Ker pa ne
moremo organizirati raznih druženj,
prav tako smo se zaradi epidemiološke slike morali odpovedati tradicionalnem Miklavževanju, in ker
nam razmere še vedno ne omogočajo organizirati proslave ob materinskemu dnevu, smo se odločili
da naše krajane obdarimo z malce
drugačnim darilom, katero lahko v
prihodnosti marsikateremu od nas
reši življenje. Kupili smo dva defibrilatorja, eden je lociran na Ravnah,
na ‚‘žamharjevi‘‘ hiši, drugi pa v
Konjšici pri vhodu v šolo.
Takoj ko bo mogoče bomo za vse
zainteresirane krajane organizirali tudi izobraževanje na temo Prva pomoč pri zastoju srca.
Upamo da se imate v teh čudnih časih dobro, da ste zdravi, predvsem pa da se kmalu spet kaj
podružimo, se vidimo ‚‘pod Lipo‘‘.
KS & KUŠD Konjšica

Organiziran tretji dogodek
namenjen kakovostnejšemu življenju
starejših v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je organiziral tretji dogodek v okviru projekta
EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava
in starosti prijazna okolja. Cilj srečanj je bil, spodbuditi k razvoju novih storitev in aktivnosti, ki bodo omogočale kakovostnejše življenje
starejših. Tokrat so bile predstavljene dobre prakse iz petih evropskih držav s področja socialne
vključenosti. Spletno srečanje s 15 udeleženci se je odvijalo 9. decembra 2020. Iz občine Litija
so se dogodka udeležili predstavniki štirih organizacij, in sicer Občina Litija, Consulta, Območno
združenje Rdečega križa Litija in Dom Tisje.
Starejši potrebujejo stik z ljudmi, zunanjim okoljem, oporo, prostor za izvajanje različnih aktivnosti, ki jih osrečujejo in druženje. Zato so bile
predstavljene dobre prakse, ki se osredotočajo
predvsem na izboljšanje psihičnega počutja starejših, preprečevanje osamljenosti, izboljšanje
prostorskih dostopnosti v lokalnem okolju ter
pomoč na domu. Največ zanimanja s strani udeležencev je bilo za dobri praksi iz Danske in Irske. Na Danskem je Občina Aarhus ustanovila
že 37 lokalnih dnevnih centrov, financiranih iz
javnih sredstev, kjer se izvajajo različne aktivnosti, kot so vadba v skupini, petje in glasba, računalniški tečaji, ustvarjalne delavnice, predavanja, študijski krožki, igre in izleti. Tu lahko pridobijo informacije o storitvah za starejše ter poiščejo
pomoč. Irska dobra praksa oblikuje in nudi pomoč glede na potrebe posameznika, pomoč
izvajajo tudi prostovoljci. Storitve so zelo podobne storitvam in aktivnostim Zavoda Oreli iz Kamnika, predvsem v delu izvajanja manjših popravil in opravil na vrtu, izobraževanja o uporabi računalnika, različnih svetovanj in učenja jezikov. Izvajajo tudi t.i. jutranji klic, ko prostovoljec vsak
dan zjutraj pokliče starejšo
osebo.
Po vsaki predstavitvi je sledila diskusija o primernosti
dobre prakse za lokalno
okolje ter katere podobne aktivnosti ali storitve
se v Sloveniji že izvajajo.
Roman Rener iz Zavoda
Oreli je predstavil projekt
»Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki ga
financira Ministrstvo RS
za infrastrukturo. Spletna
stran vsebuje podatke o
dostopnosti prostora za 21 občin, cilj pa je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno
oviranih, starejših in šolajočih otrok. Podatki so na voljo za vse brezplačno, v kolikor pa se želi še
katera občina vključiti v projekt, se lahko javi. Trenutno sta na voljo tiskana in spletna karta za
gibanje po mestu, naslednje leto pa bo izdelana tudi aplikacija.
Nada Pintar iz Društva upokojencev Šmartno pri Litiji je predstavila aktivnosti, ki jih izvajajo
z 19 prostovoljci. Najbolj jim je všeč praksa, ki vključuje jutranji klic, saj njihovi prostovoljci v
okviru projekta »Starejši za starejše« v času Covid-19 vzdržujejo stik s starejšimi preko telefona.
Občino Lukovica pa je najbolj zanimala dobra praksa iz Danske, saj si želijo ustanovitvi dnevni
center tudi v svoji občini.
Udeleženci dogodka so
izpostavili, da si želijo
ogledati predstavljeni dobri praksi iz Irske in Danske, saj najbolje ustrezata lokalnemu okolju in
odgovarjata na trenutne
potrebe starejših v Srcu
Slovenije. Srčno upamo,
Valvazorjev trg 3, Litija
da bo kljub trenutnim neugodnim razmeram zaradi
Covid-19, v drugi polovici
leta 2021 že možen ogled
dobre prakse na lokaciji.
Vabljeni tudi na naslednja
dva dogodka v letu 2021,
na katerih bodo predstavljene dobre prakse s
področja informiranja in
komunikacije ter zdravja
in storitev.
Anita Molka, Razvojni
center Srca Slovenije

ODPRODAJA
SEDEŽNIH
GARNITUR

Odpiralni
čas:

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

Pogumno si čašo sprejela,
grenkobo, gorje – vse za dobro si vzela.
S trpljenjem razvila si srčno dobroto,
ki tudi vsem nam si jo dala za doto.
Bremena usode te niso zlomila,
pod zadnjim bremenom pa si omahnila.
Bolezen iz tebe vso moč je izpila –
za tabo ostala je le še gomila.

NAŠI PEVKI ANITI V SLOVO

Draga Anita! Ko si odšla v zasluženi pokoj, si se takoj včlanila v naše društvo upokojencev – to
je bilo 4. januarja 2010. Ker si bila vse življenje aktivna na različne načine, si vedela, da se v
času brez obveznosti ne boš zaprla v stanovanje. Vzela si si nekaj časa za premislek, v katero
dejavnost v društvu bi se vključila. Spogledovala si se s citrarkami, a si to željo opustila. Ker si
imela rada glasbo, si se odločila za prepevanje v zboru. V jeseni istega leta si se pridružila ŽPZ
Mavrica in MePZ DU Litija. Predstavila si se kot Ani. Nekateri so te poznali, drugi te nismo. V
zboru sem imela že dve Anici, ti si bila tretja. Da ne bi bilo nelagodnosti z imeni, sem te preimenovala v Anito, kar si mi tudi dovolila.
Na vaje si hodila z navdušenjem. Vedno si vztrajala, da se pesem naučiš pravilno, pa četudi je
potrebno vajo večkrat ponoviti. Zaupala si mi, da je smiselno, da doma večkrat prepoješ tisto,
kar smo se učili na vajah. To se ti je obrestovalo, saj si hitro osvajala nove melodije. Uživala si
v petju in naši družbi. Imela si toliko energije, da bi bila lahko na vajah še enkrat toliko časa. Po
poklicu si bila trgovka. To je s pridom uporabila naša pevka, ki je vodila interno blagajno zbora.
Želela je, da to obveznost prevzameš ti, saj si bila mlajša od nje. Sprejela si jo, kajti delo ti ni bilo
tuje. Vestno si pobirala pevsko članarino, vodila stanje blagajne in vsakemu pevcu ob rojstnem
dnevu izročila simbolično darilo, kot je bilo dogovorjeno. S predsednikom zbora sta trikrat letno
poskrbela za interno praznovanje rojstnih dni. Verjemi – zelo te bomo pogrešali.
Ko si zbolela, se ti je ustavil čas. Pa spet ti je pomagala vztrajnost, kajti čim prej si želela iti
spet v naravo, dihat kisik. Počasi sva nabirali kondicijo, najprej po ravnini, potem v hrib. Kako si
bila srečna, ko si po dolgem premoru osvojila vrh Sitarjevca. Rekla si: »Hvala, vesolje!« Ko si se
počutila dovolj močno, da greš sama v gozd, si šla, večkrat. Našla si, kar si iskala, kar si želela.
Od dneva, ko si šla prvič v bolnišnico, do dne, ko si se poslovila, je minilo točno in samo 14
mesecev. »Zakaj?« se sprašujemo vsi, a ne dobimo odgovora. Imela si toliko načrtov, a vedno si
zaključila: »Če mi bo vesolje dalo to možnost ... Bomo videli ...« V osmih mesecih smo izgubili
dve pevki. Je tako reklo vesolje?
Draga Anita! Bila je lanska jesen, ko smo ponovno začeli z vajami in si se nam spet pridružila
tudi ti, optimistična in srečna. Vsi smo bili tako zelo veseli tvojega povratka. Pa smo morali z
našimi srečanji iz vsem znanih razlogov kar hitro zaključiti. Zato ti na zadnji poti žal nismo zapeli
v slovo. Ti pa še kako dobro veš, da brez vaje ni nič. Ob slovesu sta te pospremila v imenu vseh
nas naša dva instrumentalista Dušan in Peter. Ob njunih melodijah si bila vedno med prvimi na
plesišču. Pleši in poj v vesolju, ki si ga tolikokrat omenila. Zdaj je zares in v popolnosti tvoje.
Ni res, da si odšla – nikoli ne boš! Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, boš vsak naš
korak spremljala v tišini. Počivaj v miru! 
Marjana Kolar

Izšla je knjiga Svobodno srce,
z motivacijskimi zapisi Eve Žontar
Ob mednarodnem dnevu žensk je pri založbi Planet
izšla sr(e)čna zgodba pogumne mlade ženske, Litijanke
Eve Žontar. S svojo strastjo do življenja in pozitivnim
razmišljanjem je marsikoga navdihnila. Neizmerno
radost bivanja izžarevajo tudi zapisi, zbrani v knjigi
Svobodno srce, ki so nastali med njenim potovanjem s
kombijem po Južni Ameriki, kjer se je njena pot usodno
končala. Njene globoke misli lahko navdihujejo tudi v
tem zahtevnem in nepredvidljivem času.
Format knjige je 23 x15 cm, obseg 206 strani, mehka
vezava - broširano.
Knjiga je na voljo pri založbi Planet in v vseh knjigarnah.
Naročite jo lahko na e-mail: info@zalozba-planet.si
Več o knjigi pa na strani: https://www.zalozba-planet.si/
index.php?module=shop&op=product&subop=show&pro
ductID=5042

SKRIVNOST USPEŠNEGA ZAKONA

Pred mnogimi leti sva z možem prijateljevala z zakoncema, ki sta
se pogosto prepirala. Včasih je bil njun prepir tako glasen, tako
žaljiv, da preprosto nisva vedela kaj naj storiva. Nekega dne pa mi
je prišla v roke zgodba o nadvse uspešnem zakonu. O zakoncema,
ki sta bila poročena več kot 60 let.
Vse sta si delila. O vsem sta se pogovarjala. Ničesar nista skrivala drug pred drugim, razen ene stvari. Žena je imela na vrhu omare
škatlo za čevlje o kateri je povedala le to, da je nikoli ne sme odpreti.
Ko je hudo zbolela je prosila moža, da ji prinese to škatlo.
Prišel je trenutek, da se razkrije kaj je v njej. Ko jo
je mož odprl je zagledal dva kvačkana podstavka in
cel šop bankovcev. Ženo je prosil za pojasnilo, ta pa
mu je rekla:
»Ko sva se zaročila je moja babica rekla, da je skrivnost uspešnega zakona v tem, da se, ko sem jezna preden zakričim, ustavim. Rekla je, da če bom kdaj
jezna nate, naj bom tiho in grem kvačkat podstavek.«
Mož je bil tako ganjen, da je komaj zadrževal solze.
Sam zase je ponovil: ‚Samo dva podstavka sta v
škatli, kar pomeni, da se je žena v vseh teh letih le
dva krat jezila name.‘
Rekel pa je:
»Draga, srečen sem, da sta tu samo dva podstavka. Samo, od kod je ves ta denar?«
Žena je odgovorila:
»To je denar, ki sem ga zaslužila s prodajo prtičkov.«
LJUBEZEN
Priznati moram, da ni bil ganjen samo mož iz zgodbe, ampak
je potrpežljiva,
tudi mladi, katerim sem nekoč pripovedovala to zgodbo. Vsi po
dobrotljiva,
vrsti so mi zatrdili, da si jo bodo zapomnili in tudi upoštevali, ko
ni nevoščljiva,
se bodo odločili za zakon.
se ne ponaša,
Ko sem sama razmišljala o modri ženi, o jezi in ljubezni, so se v
se ne napihuje,
mislih prikazale starodavne besede o ljubezni. Morda bodo komu
ni brezobzirna,
odveč ali se jim bo posmehoval, a zase vem, da sem se poročila
iz ljubezni. Če bi ta ljubezen z leti izginila, bi morala vzroke iskati
ne da se razdražiti,
v najinem odnosu... Če pa sem poštena, predvsem do sebe, še
veseli se pa resnice.
vedno priznam vse trditve, ki sem jih upoštevala in se trudila, da
Vse prenaša,
so žive še danes. Morda bi bilo lepše na svetu, če bi tudi drugi o
vse prestane.
vseh vrstah ljubezni, razmišljali tako:
Ljubezen nikoli ne mine.
Darinka Kobal

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

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živela,
za vedno boš ti.

Z A H VA L A

JOŽE BEVC
Iz Tep
1960 – 2021

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.

V SPOMIN

V SPOMIN

8. marca mineva 17 let odkar nas je nenadoma zapustila

Mineva žalostno leto odkar je od nas odšel
dragi oče ter dedek

CECILIJA ŠUŠTAR

MAKSIMILJAN KRIŽAJ

21.12.1944 – 8.3.2004
iz Golišč

20.2.1935 – 27.3.2020

Ob boleči izgubi se zahvaljujeva vsem sorodnikom, znancem,
sosedom za darovane sveče. Zahvala praporščaku veteranov, PGD
Polšnik, zastavonoši, pevcem, trobentaču, pogrebcem. Posebna
zahvala govorniku Tonetu Lokarju in kaplanu Oberwalder Zupanc
Tilnu za opravljen pogrebni obred.

Hvala vsem, ki se je spominjate
in postojite ob njenem grobu.

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

Vsi njegovi

Vsi njeni

Vsi njegovi

Življenje ti je stkalo pot,
da z nami si boril se
v svoji zadnji bolečini.
Tebi dala mir je v večnosti,
a nam pustila je
praznino in hudo bolečino.

Tako sem te ljubila,
a si me vseeno zapustil.

Kako je hiša strašno prazna,
od kar tebe v njej več ni,
prej bila je tako prijazna,
zdaj otožna se mi zdi.

Danica

Z A H VA L A

Z A H VA L A

8 dni pred svojim 75. rojstnim dnem nas je zapustil naš dragi mož,
oče, dedek, pradedek, brat, tast, svak in stric

V 75. letu nas je zapustil

ANTON JANEŽIČ

JANEZ HAUPTMAN

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, pevcem Lipa, Lovskim rogistom, Lovski
družini Kresnice in predstavnikom PGD Kresnice ter vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njegovi

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

V 67. letu nas je zapustil naš dragi

FRANCI JERIN
6.5.1954 – 7.2.2021
iz Moravč pri Gabrovki

8.2.1946 – 22.2.2021
iz Kresnic.

13.2.1946 – 5.2.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, za podarjene sveče,
cvetje in denarne prispevke. Posebno se zahvaljujemo za dolgoletno
skrb za njegovo zdravje Dr. Milojki Juteršek, Dr. Renati Kopriva in
celotnemu covid oddelku v bolnišnici Trbovlje, Društvu invalidov
Litija in Šmartno. Nadalje se zahvaljujemo pogrebni službi KSP Litija,
gospodu župniku Merlaku, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste
bili v teh težkih dneh z nami in z njim, ter ga boste ohranjali v lepem
spominu.

Z A H VA L A

Vsi njegovi

Ob nepričakovani in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo KGZ
Litija, sodelavkam TC Litija, posebej še vodji Mojci, gospe Ireni,
Zorki, Petri, Marinki in Mojci Kokalj, podjetju Avto Pirc in vsem
sodelavcem, sorodnikom, sosedom, sošolcem, rekreativcem 77 in
prijateljem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebej
hvala sestrični Marjani in sosedi Francki ter Ani.
Posebej hvala še pogrebni službi KSP Litija, gospodu župniku Marku
za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke in
trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti
in nam v teh težkih trenutkih stojite ob strani.
Tvoja Bojana, mama Tončka, sin Urh, vnuk Maks

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman….
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi…

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V SPOMIN

Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustil naš dragi

Ob izgubi mami, babice, prababice

BRANKA KRŠIĆ

27.9.1988 – 31.1.2021

1.3.1952 – 19.3.2016

GAŠPER USTAR

HILDE GOLOB
1929 – 2021

Zelo, zelo te pogrešamo.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, rože, sveče, sv. maše
in druge darove. Zahvaljujemo se gospodu župniku Petru Bregarju
za opravljen obred, pevcem Lipa, trobentaču, Anki in Zvonetu
Kolencu, govorcu Marjanu Šepetavcu ter KSP Litija. Zahvala društvu
Sožitje, centru Zarja in podjetju Jurkovič. Posebna zahvala krajanom
Slivne, družini Rebolj ter družini Lavrič za vso pomoč in podporo,
ki ste nam jo dali.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
znancem za izrečena sožalja in darove cvetja in sveč.
Hvala gospodu župniku za obred in duhovne misli,
hvala DSO Litija za vso oskrbo zadnji dve leti.

mož Ratko, otroci David, Anita in Jan z družinama

Vsi njegovi

Vsi njeni, ki smo jo imeli zelo radi

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

Ko v krogu življenja
pade list na tla,
se vrne h koreninam.

Z A H VA L A
V ponedeljek, 8.2.2021 nas je v 93. letu svojega življenja zapustil
naš dragi ati, dedek, pradedek, brat in stric

JANKO HAUPTMAN
26.12.1928
iz Zavrstnika, Šmartno pri Litiji.

V SPOMIN
Minilo je leto odkar si tiho odšla

MIRICA OBOLNAR

Z A H VA L A
Ob smrti

OLGE KRALJ
1938 – 2021

24.3.1961 – 21.3.2020

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti na
Šmarskem pokopališču, sočustvovali z nami, prinesli cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje enota Litija, za vso skrb in nego
v zadnjih treh letih bivanja pri njih. Zahvala tudi podjetju KSP za
lepo opravljen obred in Bogotu Bučarju za lepe poslovilne besede
ob zadnjem slovesu z njim. Zahvala Gasilskemu društvu Zavrstnik,
ki so spremljali pogreb. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in
sosedom za sožalje in lepe misli.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

Vsi njeni

Iskrena hvala za podporo v teh za nas žalostnih dneh. Hvala za
cvetje, ki ga je imela rada, za sveče, izrečena sožalja, darove in
sv. maše. Zahvala vsem za pomoč na domu in pogrebni službi za
pogrebni obred.

Vsi njeni
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Končno vrnitev k treningom

Vlada RS je končno sprejela odlok, da se lahko vsi športniki vrnejo k treningom, seveda pod določenimi pogoji-navodili NIJZ.
Mladi nogometaši in njihovi starši so novico sprejeli z velikim navdušenjem.
Na žalost so nekateri otroci v času ukrepov izgubili voljo do nogometa in so se odločili prenehati ukvarajti z nogometom. V NK Litija
upamo, da ta dolgotrajna prekinitev trenažnega
procesa ne bo pustila prevelikih posledic na generacijah.
Obnova klubskega lokala poteka po načrtih in bo
v kratkem zaključena.
Ob tej priložnosti bi želeli izreči globoko in iskreno sožalje družini Savšek.
NK Litija v svoje vrste vabi novega nogometnega
trenerja za mlajše selekcije, oziroma tiste, ki bi
to želeli postati.
Več info na email nogometniklublitija@gmail.
Foto: Aco J. com, ali na tel. 040792512 Elvid Velić

NOGOMET SE VRAČA NAZAJ NA ZELENICE

Po več mesecih karantenskega čakanja, se nogomet spet vrača nazaj. Vsi samo upamo, da bo to ostalo in se razmere ne bodo toliko poslabšale, da nam zopet zaprejo
igrišča. V Jevnici smo najprej začeli s člansko ekipo, ki pa so pred prvim treningom
opravili testiranje na korona virus. S pomočjo strokovne osebe smo kar v športnem
domu organizirali in opravili hitre teste. To se je izkazalo za zelo premišljeno potezo, saj je bil
en igralec pozitiven. Če teden dni smo testiranje ponovili,
kjer pa ni bilo nobene okužbe. Za člani so začeli s treningi
mladinci , nato U-17, U-15 in U-13. V prvih tednih marca
pa postopoma začenjajo še najmlajše selekcije, glede na
vremenske razmere.
Vsi pa upamo, da bodo z aprilom prišle tudi tekme in se
bo nadaljevalo tudi prvenstvo v MNZ- Ljubljana.
Gradnja garderob se nadaljuje in zunanjost že dobiva svojo obleko. Tudi v notranjosti je že veliko dela opravljenega
in se približuje montaža električnih in sanitarnih elementov.
Napisati pa moram tudi nekaj besed v nepridipravih, ki se
prisotni v našem kraju. Vlomljeno je namreč bilo v naše
zunanje skladišče, kje imamo pospravljene mize in stole.
Odlomljena je bila ključavnica in odtujeni dve novejši mizi.
Ob tej priliki sporočam občanom Jevnice in okoliškim krajem, da naj bodo pozorni na neznane
ljudi, ki se potikajo po naših krajih. Ostanite zdravi in vidimo se v športnem parku Jevnica.
Za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

NOVICE IZ NK KRESNICe

Pandamija COVID-19 še kar traja in uničuje šport. Profesionalci so si izborili tekmovanja in športne aktivnosti, na amaterje in mladino pa so vsi pozabili, čeprav
so prav ti nosilci razvoja in bodočnosti. Po zadnjih uredbah je dovoljeno treniranje
registriranih igralcev starejših od dvanajst let, tekmovanja pa še ne. Kam to pelje?
V NK Kresnice smo pričeli s treningi mlajših selekcij, vendar pa vsi željno pričakujejo tekmovanja. Tudi člani so pričeli s treningi, toda zmankuje motiviranosti in zagnanosti, kot je bila prisotna
pred pričetkom pandemije in
prekinitve tekmovanj. Celotna
športna sfera bi se morala boriti
za svobodnejše športne aktivnsoti, saj se odvijajo na prostem
in bi imele zagotovo pozitiven
vpliv na zdravje.
V letošnjem letu NK Kresnice praznuje 50 letnico obstoja. Klub je bil ustanovljen leta
1971, ko je skupina mladih zagnancev za šport ustanovila nogometni klub. Kako bo potekalo
praznovanje ali obeležitev tega
dogodka je v trenutnih razmerah neznanka. Želimo si čimprej normalnega življena in tekmovanj
in da bi bili mladi čimprej vključeni v športne aktivnosti. 
NK Kresnice

ŽENSKI ROKOMET

Mlajše rokometašice spet trenirajo
v dvorani

Po več kot 4 mesecih prilagojenih treningov preko ZOOMa so naše mlajše
selekcije z marcem pričele s treningi
v dvorani. Kljub temu, da so se igralke videvale preko ekranov dvakrat na
teden, so komaj čakale, da se spet
vidijo v živo, v dvorani. Ekipi mlajših
deklic pod vodstvom Grega Močnika
in ekipi starejših deklic in kadetinj po
vodstvom Tanje Oder trenirajo po urniku a pod pogoji, ki jih je z odlokom
določila vlada. Ekipe se držijo navodil
in trenirajo ločeno, tj. največ 10 igralk
v eni skupini. Ker omejitve ne dovoljuje telesnih stikov, so treningi temu prilagojeni, rokometa
žal še ne morejo igrati. Dekleta komaj čakajo, da se ukrepi
sprostijo, da bodo lahko igrale
rokomet, kot tudi da se s tekmami prvenstvo čim prej nadaljuje. 
Športni pozdrav!
1% dohodnine – nič vas ne
stane, če jih namenite Ženskemu rokometnemu društvu Litija. Izpolnjujemo pogoje, zato izpolnite obrazec (ali
pa v sistemu e-davki) in nam
namenite 1% dohodnine. Vsak
zaposlen, lahko nameni največ
1%, kar ga nič ne stane. Veseli
bomo če jih podarite nam, nam
pomeni veliko.

TENIS KLUB AS

IZJEMEN TEDEN ZA TEKMOVALCE
TENIS KLUBA AS LITIJA

Teden, ki je za nami, je bil za tekmovalce Tenis kluba AS Litija tako uspešen, kot že dolgo ne. Vsi
tekmovalci, ki so se udeležili tekmovanj, tako doma, kot v tujini, so dosegli izjemne uspehe, skupni izkupiček pa je: tri prva mesta, eno drugo mesto in dve tretji mesti. Pa jih poglejmo:
BOR ARTNAK – 3. mesto na ITF
turnirju 2. ranga v Dominikanski
republiki
Naš najboljši mladinec Bor Artnak se
je podal v lov za novimi ITF točkami
v Dominikansko republiko, kjer bo
nastopil na dveh turnirjih 2. kategorije. Gre za zelo močne turnirje, na
katerih so vsi nastopajoči v glavnem
turnirju uvrščeni med 100 najboljših
mladincev na svetu.
Na turnirju nastopa tudi sin legendarnega Bjorna Borga, Leo Borg, ki
je 5. nosilec turnirja. Spremlja ga,
nihče drug, kot oče Bjorn Borg. Bor
Artnak je izkoristil priložnost in se
fotografiral z njim. Na prvem turnirji
se je Bor odlično odrezal. V prvem kolu je bil uspešnejši od 8. nosilca turnirja britanca Williama
Nolana. V boju za četrtfinale je ugnal američana Jonaha Braswella, aktualnega zmagovalca Orange Bowla do 16 let. Uspešno se je prebil do polfinala, kjer je nato izgubil s 1. nosilcem in tudi
kasnejšim zmagovalcem turnirja in osvojil končno 3.
mesto. V času nastajanja tega članka se Bor že pripravlja za nastop na drugem turnirju.
NIK RAZBORŠEK – 1. mesto državni članski pokal Murska Sobota
Zmagovalec državnega pokala v Murski Soboti v moški kategoriji je pričakovano naš Nik Razboršek, ki
je opravičil vlogo glavnega favorita in 1. nosilca in
nenazadnje tudi še vedno aktualnega članskega državnega prvaka, ter podredil vso konkurenco in več
kot zasluženo osvojil turnir.
NASTJA KOLAR – 1. mesto državni članski pokal Murska Sobota
PIA POGALJEN – 3. mesto državni članski pokal Murska Sobota
Enako kot pri moških tudi v ženski kategoriji Nastja Kolar ni
dopustila prav nobenega presenečenja. Tudi Nastja je bila
na turnirju 1. nosilka in do polfinala izgubila le eno igro. V
polfinalu pa se je pomerila z izvrstno Pio Poglajen, klubsko
sotekmovalko, ki je po dveh uvrstitvah v četrtfinale na prejšnjih tekmovanjih, tokrat naredila še korak dlje in se uvrstila
v polfinale. Tam je Nastji Kolar povzročila v prvem nizu kar
precej preglavic, na koncu pa so vendarle odločile izkušnje
starejše Nastje Kolar. Po tekmi je Nastja izjavila: »Pia me je
dobro presenetila, kar šokirana sem nad njenim napredkom,
pohvale tudi njeni trenerki Oksani!« Pia Poglajen je tako osvojila 3. mesto, kar je izvrsten rezultat, tekma pa je bila finale
pred finalom, saj je Nastja Kolar nato gladko ugnala tekmico
v finalu in zmagala turnir.
Tako je s članskega državnega pokala v Murski Soboti Tenis
klub AS Litija odnesel oba prva mesta in eno tretje mesto. Čestitamo vsem trem!
ŽIGA ŠEŠKO – 1. mesto na Odprtem prvenstvu do 14 let v Celju
Nik Razboršek se je imel priložnost veseliti kar dveh prvih mest. Enega, na državnem članskem
pokalu v Murski Soboti, je priigral sam, drugega, na Odprtem prvenstvu do 14 let pa njegov varovanec Žiga Šeško. Žiga skozi cel turnir ni izgubil niti niza in tako zasluženo osvojil prvo mesto,
kar je odličen obet pred prihajajočimi državnimi prvenstvi. Zadnji rezultati Žige Šeška kažejo, da
je Nik Razboršek prav tako odličen trener kot igralec.
JAKA TOMAŽIN – 2. mesto na Odprtem
prvenstvu do 16 let v Mengšu
Po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe s tekmovanj, se je na teniško sceno v velikem slogu
vrnil petnajstletni Jaka Tomažin. Na državnem
pokalu do 16 let v Mengšu se najprej moral prebiti skozi sito kvalifikacij, nato pa je glavnem
turnirju mlel nasprotnike in nosilce enega za
drugim vse do finala, kjer je njegov nalet ustavil
1. nosilec turnirja in tudi trenutno prvi igralec
do 16 let Videnovič Luka iz TK Triglav Kranj, ki je
slavil z rezultatom 7:6 6:2. Jaka Tomažin je osvojil končno 2. mesto in s tem napovedal povratek
med najboljše slovenske mladinske igralce, kjer
je bil v svoji starostni skupini že pred poškodbo.
Tudi timu Jake Tomažina se je kot trener pridružil
Nik Razboršek.
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NEPREMIČNINE

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

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

Prodam stanovanjsko hišo,
3. gradbena faza, parcela
1000 m2 na Velikem Vrhu.
Cena: 69.000€.
Kontakt: 041 840 261
GARAŽO za osebni avto
NAJAMEM ali KUPIM.
Po možnosti locirano na
Maistrovi ulici ali v njeni bližini.
Gsm: 040 996 404

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

z imenom in motivom patrona vašemu najbližjemu
ob rojstnem dnevu, godu, krstu, obhajilu ali birmi.
Na voljo več kot 400 imen. Gsm: 041/619-476
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA

LETNO POROČILO ZA LETO 2020
Kulturno športno društvo Velika Štanga je v letu 2020 bilo
zaradi korona virusa malo manj aktivno vendar smo vse eno
nekaj postorili na Športnem parku KOMUN. V mesecu Februarju smo v skladiščne prostore namestili 4 metre regalov za
potrebe skladiščenja, odstranili staro talno oblogo v brunarici na balinišču, pridobili dva rabljena rosfrej pulta in pripravili
električni drog za brunarico ob nogometnem igrišču. Nabavili
smo keramiko, kupili stenske in stropne obloge, ter ulili novi
betonski tlak v brunarici. V mesecu oziroma 28.2.2020 smo
imeli občni zbor društva.
Za materinski dan so članice društva v sodelovanju z Štangarskimi otroci priredili v kulturnem domu, kulturno srečanje. V kontejnerju smo namestili lesne obloge položila se je
keramika (Marn Matej). Nogometaši so prepleskali kiosk in
pripravili postavitev novega električnega droga.
Maja se je pričela OBRL v balinanju, Junija OLMN liga v nogometu, namestila se novi električni drog z lučjo na brunarici. Junija meseca smo se na povabilo balinarskega društva
BUDNIČAR iz Količevega udeležili turnirja 16. ekip, kjer smo
osvojili odlično 6. mesto. Pridobili - kupili 6 železnih drogov
za potrebe na nogometnem igrišču - 150 €. Julija meseca
smo gostili zaključni turnir OBRL v balinanju, kjer je zmagala
ekipa Š.D. Golišče, drugo in tretje mesto sta dosegli ekipi
V Štange 1.2. naj boljši bližalec je postal Damjan Kastelic.
Zmagovalec OBRL za sezono 2019/2020 je ekipa ŠD Golišče, drugo mesto je pripadalo ekipi Velike Štange 1, tretje

•B
 esedilo naj vsebuje do 110 besed.
(pridržujemo si pravico do slovničnih
popravkov). Slika naj bo v ločljivosti 300
dpi (velikost slike prilagodimo sami).
•E
 lektronsko pošiljanje: Besedilo in
sliko pošljite na naš elektronski naslov:
tiskarna.aco@siol.net ali obcan@siol.net
•V
 si, 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.
•R
 ok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu
ali po dogovoru dan ali dva kasneje.
• Cenik je objavljen v januarski in februarski
številki na zadnji strani časopisa.
•D
 odatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

• Članek za objavo v
časopisu naj naj ne bo
daljši od ene A4 strani.
Vsebuje pa lahko 1 ali 2
fotografiji.
•V
 si članki za objavo
morajo biti obvezno
avtorsko podpisani!
• T ekste za objavo ne
preverjamo in ne
lektoriramo.
Uredništvo Občana

Jože Vizlar številka: 244
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Izžrebanci križanke št. 243 bodo prejeli prejeli bon za pizzo Pošta:
Gostilne in pizzerije KOVAČ. Bon bodo nagrajenci prejeli v Telefon:
Tiskarni AcO, cesta Dušana Kvedra 39, Litija, po predhod
Rešeno križanko št. 244 pošljite najkasneje do 8.4.2021
nem dogovoru na 041 719 444 (Aco J.).
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo
1. Almira Gregorič Kolenc, Maistrova ul. 6, Litija
prejeli knjigo »Zgodbe in recepti naših babic«, katere izdaja
2. Iva Garantini, Klenik 14, Vače
telj in založnik je Dom Tisje. Knjigo bodo nagrajenci po dogo
3. Joško Nejedly, Prisojna 2, Litija
voru prejeli v Tiskarni AcO, cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

ekipi DU Jevnica, četrto MDI Litija 1., peto Velike Štange 2. in
šesto MDI Litija 2.
Pridobili smo les za novo ograjo
nad nogometnem igrišču, kupili
smo za potrebe društva rabljeni
ros frej pult - 60 €. Betonirali so se podstavki za ograjo na nogometnem igrišču, čez nekaj dni smo še namestili leseni del ograje, katera daje lep videz samemu športnemu parku KOMUN.
Septembra smo priredili tradicionalni Antonov turnir v balinanju že 7. po vrsti na katerem je zmagala ekipa ŠD Golišče.
druga je bila ekipa Velike Štange 1., tretja MDI Litija 2. in
četrta ekipa Velike Štange 2.
V OBRL ligi sodelujeta občini Šmartno in Litija in sicer iz litjske občine ekipe MDI 1, MDI 2, Š. D. Golišče, DU Jevnica in
Velika Štanga 1. in 2. ekipa.
Ob nedeljah, torkih in petkih prihajajo občani Litije na balinanje k nam v Veliko Štango. Ravno tako igrajo za V. Štango
igralci iz občine Litija v OLMN ligi nogomet.
V tem letu smo posadili 4 češnje, ki bodo delale ostalim že
obstoječim saj je naš kraj že od nekdaj znan po teh slastnih
sadežih.
Vsled vsemi težavami z že znano corono virusom kovid 19
smo, kar nekaj postorili in upamo lahko le na boljše čase. Lep
kulturno športni pozdrav iz Velike Štange
Predsednik društva, Marjan Lukančič

informacije

sestavil:

23. ČRKA
ABEcEDE

Prodam gradbeno parcelo
v Spodnjem Hotiču, 810 m2.
Cena: 39.000€.
Kontakt: 041 840 261

Podarite sliko na lesu

Navodila za oddajo
ZAHVALE ali V SPOMIN
v časopisu OBČAN

nagradna križanka

15

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.

LITIJSKI KARNEVAL 2021

Letošnja epidemiološka situacija je od soorganizatorjev pustnih dogodkov zahtevala
povsem nov pristop, tako pri pripravah na dogodke kot pri sami vsebinski izvedbi.
Soorganizatorji; Občina Litija, ZKMŠ Litija in Turistično društvo Litija so se pogovarjali,
usklajevali, dogovarjali, razdeljevali naloge ter delili dragocene izkušnje le preko spleta. Posamezniki, ki so sestavljali organizacijski odbor so bili: Alenka Urbanc, Lijana
Lovše, Ernest Mrzel, Mojca Štepic,
Jani Jerant, Mateja Šteferl, Ivi Kirm,
Kati Zidar, Andreja Jerant, Damjan
Šifrer, Tina Šuštaršič, Mojca Hauptman in Mateja Sladič Vozelj. Vsem
skupaj se zahvaljujemo za njihov
trud in prizadevanja pri pripravah in
izvedbi vseh dogodkov, ki so ponazarjali letošnji litijski karneval 2021.
Še posebej izpostavljamo člane
Turističnega društva Litija Ivi Kirm,
Ernesta Mrzela in Matejo Šteferl, ki
so letošnjim aktivnostim namenili
veliko prostovoljnih ur. Verjamemo,
da so priprave na Litijski karneval
2022 že stekle in želimo si, da se
le – ta ponovno približa razmeram
pred korona krizo.

(Več na 4. str.)

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

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

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

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

»AKCIJSKA PONUDBA«

MLADI KAJMAK 150 g
1,59 €

JAJČKA ČOKOL. 500 g
3,29 €

KRAČA PREK. ZAD.
4,89 €/kg

MOZART KROGLE 500 g
6,99 €

ZLATI HLEBEC 1 kg
2,25 €

PARADIŽNIK LUŠT
2,59 €

AFTER EIGHT 400 g
3,99 €

DOMAČICA 300 g
1,89 €

UGODNE CENE!

SEME GARDENO
0,59 €

ZEMLJA NEUHAUS 70 L
9,59 €

ŠOTA 250 L
10,99 €

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-15.00

DOBRODOŠLI!

Na prvo soboto v aprilu je vsako leto organiziran Pohod po
Jablaniški poti. Letošnje leto še vedno ni »običajno« leto, a
kljub temu vas vabimo
da se ob upoštevanju omejitev glede
preprečevanja širjenja korona virusa
pohoda udeležite. Letos bo zaradi velikonočnih praznikov teden kasneje, v
soboto 10.4.2021.
Krožna pot ni zahtevna in traja od 4 do
5 ur. Postanki na domačijah, uživanje v
čudovitih razgledih in pristnemu stiku z
naravo pa vam pot lahko tudi malo poda
podaljšajo.

SEM. ČEBULČEK 500 g
1,09 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

Tel.: 01 896 32 41

Pohod po Jablaniški poti –
sobota 10.4.2021

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-15.00

Start, kjer boste žigosali svoje kartončke bo pri Gasilskem domu v Zgornji Jablanici, med 7.00 in 10.00.
Prehojeno pot boste z žigi lahko potrdili na kontrolni
točki Pr´Kavc na Dolgem Brdu in na cilju Pr´Kokol v
Gradišču pri Litiji.
Pot je označena, hodite na lastno odgovornost.
Letos se še toliko bolj držite navodil NJIZ.

