Iz uredništva ...

APRIL 2021 • številka 4 • leto 23

www.obcan-litija.si

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Že drugo leto zapored bomo Praznik dela proslavili v drugačnih razmerah, a naj nam
to ne zasenči pravega pomena praznika. Mnogi so v času epidemije izgubili svoje službe
zato delo in s tem tudi delavske pravice spoštujmo. Prav vsako delo je častno, če z njim
prispevamo v skupno dobro, omogočamo delovanje in razvoj.
Proslavimo Dan upora proti okupatorju in Praznik dela ponosno v krogu svojih najbližjih.

novice iz občine litija

Nekaj se zagotovo premika, v dobro, na bolje. Ne
samo začetek pomladi in sproščanje ukrepov, tudi pri
listanju časopisa boste zaznali prebujanje kulturnih in
športnih dejavnosti. Rezultati lokalne angažiranosti
društev so vidni, zelo pohvalno, kaj vse jim je uspelo
kljub omejitvam. Tudi napoved dogodkov se širi iz meseca v mesec. Lepo praznujte Dan upora proti okupatorju in prvomajske praznike.  Sašo Jovanovič, urednik
Prispevke pošljite do 08.05.2021
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444

Rudnik Sitarjevec v prenovljeni podobi!
Od 22.4.2021 dalje si boste lahko ogledali nove razstave,
v Glavnem rovu pa pobližje ogledali čudovite limonitne kapnike.

SPOZNAJTE EDINSTVENO PODZEMLJE
RUDNIKA SITARJEVEC

Župan Občine Litija
Franci Rokavec
skupaj s sodelavci in člani Občinskega sveta

RAZPIS ZA
SODELOVANJE NA
LITIJSKEM TEKU 2021
– LITIJA TEČE
Litijski tek 2021 bo potekal od sobote, 8. maja, do petka, 4. junija
2021, do 12.00 ure. Tek tokrat ne bo tekmovalne narave, njegov cilj
bo preteči kar največ kilometrov.


(Več na 3. strani)

V MESECU MARCU IN APRILU SE V KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH IZVAJAJO ČISTILNE AKCIJE

Rudnik Sitarjevec, v osrčju Litije, sodi med večja in zelo bogata rudna nahajališča
v Sloveniji. V njem so kopali svinčevo in živosrebrno rudo, nekaj pa tudi cinkove,
bakrove, železove in baritne rude. Bogat pa je tudi z minerali, saj so v njem našli
več kot 60 vrst mineralov. Na dan zemlje, 22. aprila 2021 se v turistične namene odpira Glavni rov rudnika. Občina Litija bo na ta dan, skupaj s partnerji
projekta Mine Tour, gostila virtualno Zaključno konferenco projekta Mine
Tour. Za udeležbo na dogodku se zbirajo prijave na povezavi:
https://forms.gle/5NvHTVQgfrDJjpVp8 
(Več na 3. strani)

Pridružite se tudi vi !

Topli dnevi že naznanjajo pomlad, pričenja se spomladansko čiščenje in urejanje okolice naših domov. Na občini Litija smo tudi letos povabili vodstva krajevnih skupnosti,
da tudi letos organizirajo čistilne akcije, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ glede epidemiološke situacije. Ves potreben material za izvedbo akcije (vreče, rokavice) so prevzeli na občinski upravi. Nekatere krajevne skupnosti so že pohitele in že
izvedle čistilno akcijo. Na spodnjih fotografijah si lahko pogledate utrinke iz krajevne skupnosti Vače, kjer so prostovoljci nabrali veliko odpadkov, ki bi sicer ostali v
naravi.

7. april – DAN
SLOVENSKE
ZASTAVE

IZ VSEBINE …
Svet za
medgeneracijsko
povezovanje
STRAN 4

priporočila
NIJZ za cepljenje
STRAN 8
Tone Kuntner ob zastavi recitira slovenske domoljubne pesmi

7. april je posvečen Dnevu slovenske zastave in
takrat se spomnimo domoljubnega slovenskega
študenta Lovra Tomana, ki je skupaj s svojimi somišljeniki v Ljubljani, na Wolfovi ulici leta 1848 izobesil slovensko zastavo kot protest proti nemški
zastavi, ki je bila izobešena na ljubljanskem gradu.
Zaradi razglašene epidemije že drugo leto ni tradicionalne prireditve, ki je potekala pri pomniku
Geoss v Sp. Slivni v organizaciji društva Heraldica
Slovenica, katere se je vsako leto udeležilo veliko
zastavonoš in praporašev ter ostalih obiskovalcev
iz celotne Slovenije. Prav gotovo ni naključje, da
prireditev tradicionalno poteka v središču Slovenije na GEOSSU, kjer so na pomniku vklesani verzi
slovenske himne, zasajena slovenska lipa, slovenski grbi in drugi simboli slovenstva in kot je srce
center življenja tako je Geoss simbolno srce naroda in slovenske države.

dobrodelni
maraton
v domu Tisje
STRAN 10

izobraževanje
lokalnih
turističnih
vodnikov
STRAN 12
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi 9.
člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08 in
32/18) objavlja naslednji:

POROČILO O SPREMLJANJU SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE
USTREZNOSTI PITNE VODE

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA
OBČINE LITIJA ZA LETO 2021

na sistemih oskrbe s pitno vodo na območji občine Litija, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o.

I.	Občina Litija namerava v letu 2021 podeliti priznanje Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem
in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam za dosežke
na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih
področjih, za pomembno in ustvarjalno delo, dosežke trajnega
pomena in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in
ugled Občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine
Litija bo odločal Občinski svet občine Litija. V posameznem letu
se podeli največ eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija.
II.	Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije in
drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na posamez
nih področjih.
III.	Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija lahko
podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije.
IV.	Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni
obliki najkasneje do 28. 05. 2021 do 12. ure na Občino Litija,
Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2021 – NE ODPIRAJ« in mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov
oziroma sedež,
b) ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
c) utemeljitev predloga.
V.	Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji na
Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428 Suzana Kukovica.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsednik: Bojan Železnik

ZA LETO 2020

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
(v nadaljevanju: upravljavec) zagotavlja nadzor nad skladnostjo
in zdravstveno ustreznostjo pitne vode v okviru notranjega
nadzora na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP
načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in
fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost
za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih
Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo,
kjer se tveganja lahko pojavijo. Sestavni del HACCP načrta je
tudi Program odvzema vzorcev pitne vode.
Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo za zdravje zagotavlja
spremljanje pitne vode – monitoring, s katerim se preverja, ali
pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št.
19/04, s spremembami; v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi),
zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi
I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec monitoringa v letu 2020 je bil
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).
Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v
posameznem oskrbovalnem sistemu, je prilagojeno povprečni
dnevni porabi pitne vode. Storitev odvzema vzorcev pitne vode in
nadaljnje preiskave, v okviru notranjega nadzora je v letu 2020
izvajal NLZOH s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom o
pitni vodi, ocenjujemo na podlagi opravljenih terenskih pregledov in meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih
preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. Navadno velja, da je oskrba s pitno vodo v večjih oskrbovalnih sistemih varnejša, kot v manjših oskrbovalnih
sistemih.
V splošnem ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu
2020 na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo v upravljanju
javnega podjetja varna. Notranji nadzor je zagotavljal pravočasno odkrivanje pomanjkljivosti in uspešno odpravo vzrokov
za neskladja. Osnovni pogoj za varno oskrbo s pitno vodo so
objekti, ki so sanitarno tehnično ustrezni. Priprava vode pred
distribucijo se lahko uvede, ko se izčrpa vse ostale možnosti in
v kolikor ne razpolagamo z zajetjem, ki omogoča zajem pitne
vode, ki je skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. Odprava
tehničnih pomanjkljivosti, ki bi zagotavljale še večjo varnost
oskrbe s pitno vodo se izvaja postopno v soglasju z lastnikoma
vodovodnih sistemov torej Občino Litija.
Poročilo o številu vseh odvzetih vzorcev pitne vode v okviru
notranjega nadzora in monitoringa ter rezultate o skladnosti in
neskladnosti s Pravilnikom o pitni vodi na preiskane parametre
za posamezne sisteme za oskrbo s pitno vodo je podano tabeli, graf pa prikazujeta samo vzorce odvzete v okviru notranjega
nadzora.

OBVESTILO

Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri
občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja
Častni občan Občine Litija. Predlog za podelitev priznanja mora
vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov
naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv predlaganega
prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog posredujte
v pisni obliki najkasneje do 28.05.2021 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO
PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČINE
LITIJA ZA LETO 2021 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se
lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k
splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne Občine Litija in
imajo trajen pomen za vse občane in njihovo življenje. Priznanje
Častni občan se lahko podeli državljanom Republike Slovenije in
drugih držav. V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje z nazivom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija
Franci Rokavec, župan
Komisija za Jerebova priznanja Občine Litija na podlagi 5. člena Odloka
o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08 in 32/18) objavlja

JAVNI RAZPIS

za podelitev Jerebovih priznanj Občine Litija za leto 2021
1.	Naziv in sedež izvajalca razpisa: Komisija za Jerebova priznanja
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
2.	Predmet javnega razpisa: podelitev Jerebovih priznanj Občine Litija za leto 2021
3.	Predlagatelji:
	Predloge za podelitev Jerebovega priznanja Občine Litija lahko komisiji za Jerebova priznanja posredujejo posamezniki, društva in
ostale organizacije s sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v
občini Litija.
4.	Pogoji za podelitev priznanj:
- Z lato Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali društvo za
najmanj 30 let delovanja na področju kulture in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;
-S
 rebrno Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali društvo
za najmanj 20 let delovanja na področju kulture in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;
-B
 ronasto Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali društvo
za najmanj 10 let delovanja na področju kulture in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;
5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov:
- š tevilo let strokovnega, organizacijskega, izobraževalnega ali mentorskega dela na področju kulture v občini (do 50 točk);
- doseženi tekmovalni uspehi ali umetniški dosežki (do 30 točk);
- pomen uspehov oz. dosežkov za občino (do 20 točk).
6.	Predlog za podelitev Jerebovega priznanja Občine Litija mora
vsebovati:
- obrazec 1: predlog za podelitev priznanja,
- obrazec 2: soglasje kandidata.
7. Način in rok oddaje predlogov:
	Predloge se lahko odda po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova
ulica 14, 1270 Litija, ali po e-pošti na naslov obcina.litija@litija.si.
Zadnji rok za zbiranje predlogov je petek, 14. 5. 2021, do 12.00 ure
(do tega datuma morajo predlogi prispeti na Občino Litija ne glede
na to, če so oddani po navadni ali e-pošti). Predloge je potrebno posredovati na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani
občine, v zaprti ovojnici z obveznim pripisom: »NE ODPIRAJ – Jerebova priznanja 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
polni naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog.
8.	Odločitev o prejemnikih priznanj: prejemniki bodo o podelitvi priznaj predvidoma obveščeni do petka, 4. 6. 2020.
9.	Dodatne informacije: e-pošta obcina.litija@litija.si .

Legenda: NaOCl – natrijev hipoklorit, Mn- mangan, Kol.b. – koliformne bakterij

Ukrep prekuhavanja pitne vode, pred uporabo za prehranske
namene, je bil za javni sistem oskrbe s pitno vodo Vodice v
veljavi do 15.06.2020, Ukrep je bil uveden v letu 2019, zaradi
vsebnost bakterij fekalnega izvora (E.coli in Enterokoki). Običajni ukrepi za odpravo prepoznanih vzrokov neskladja niso zagotovili skladnosti pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi zato je bila
v maju 2020 uvedena priprava pitne vode in sicer dezinfekcija
z natrijevim hipokloritom. Koncentracija preostalega prostega

klora v pitni vodi se giblje od 0,05 do 0,30
mg/liter.
Na vodovodnem sistemu Vače je bil ukrep
prekuhavanja pitne vode pred uporabo za
prehranske namene v veljavi od 12.10.2020
do 9.12.2020. Običajni ukrepi za odpravo
vzrokov neskladja tudi v javnem sistemu
za oskrbo s pitno vodo Vače niso zadoščali
zato je bila v novembru 2020 uvedena priprava vode in sicer dezinfekcija z natrijevim
hipokloritom.
Na vodovodnem sistemu Gabrovka je bil
uveden kratkotrajni ukrep prekuhavanja pitne vode pred uporabo za prehranske namene zaradi okvare na dezinfekcijski napravi.
Po odpravi napake je bilo izvedeno kontrolno vzorčenje. Rezultati preiskav na mikrobiološke parametre so izkazovali skladnost in
ukrep prekuhavanja je bil preklican.
Na vodovodnem sistemu Mala Goba je ukrep prekuhavanja
pitne vode pred uporabo za prehranske namene še v veljavi.
Izpiranje cevovodov, čiščenje vodohranov ter občasne dezinfekcije pitne vode niso zadostni ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti. Mikrobiološka neskladnost pitne vode je izkazana že na
zajetju (vrtini) in posledično bo treba tudi na tem sistemu v letu
2021 uvesti pripravo pitne vode.
KSP Litija d.o.o.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE / AKTUALNO

RAZPIS ZA SODELOVANJE
NA LITIJSKEM TEKU 2021 – LITIJA TEČE

(Nadaljevanje s 1. strani)

Litijski tek ima
izjemno dolgo
tradicijo. Doživel je tudi
več prekinitev,
tako lani teka
nismo izvedli. Letos se ne damo. Tekaško prireditev smo prilagodili trenutni situaciji. Tek bo
potekal v mehurčkih - v vrtcih in šolah v okviru
razredov na razdaljah od 200 do 1000 metrov.
Za odrasle bo tek potekal individualno, relacijo
in čas teka (v okviru razpisanega obdobja) si
boste izbrali sami. Poročilo o pretečenih kilometrih bodo organizatorju sporočali pedagoški
delavci. Individualni tekači (ne glede na starost
in pretečene kilometre) boste o teku poročali
sami s pošiljanjem slik pretečene relacije na
elektronski naslov organizatorja. Vabimo vse
rekreativne tekače, da se teku priključite. Zanesljivo bomo na Litijskem teku 2021 pretekli več
kilometrov kot na preteklih prireditvah. Morda
nam uspe, v letošnjem olimpijskem letu, preteči toliko kilometrov, kot znaša razdalja od Litije
do Tokia.
Startnine ni. Praktične nagrade prejmete vsi
tekači. Glavne nagrade bomo izžrebali med tekači, ki bodo pretekli več kot 10 kilometrov v
enem kosu.

PRAVILA
LITIJSKEGA TEKA 2021
TEK PREDŠOLSKIH OTROK
Prijave: prijavite se pri svoji vzgojiteljici.
Pravila teka: vsi otroci tečejo v spremstvu
vzgojiteljic v vrtcu.
Nagrade: vsi otroci, ki pretečejo 200 m, prejmejo spominsko medaljo.
TEK OSNOVNOŠOLCEV
Prijave: prijavite se pri svojem športnem pedagogu.
Pravila teka: sodelujete lahko učenci, ki obiskujete OŠ Litija, OŠ Gradec, OŠ Šmartno in
OŠ Gabrovka-Dole. Cilj je, da sodelujete vsi
učenci in vsak preteče 600 metrov.
Nagrada: vsi sodelujoči prejmete spominsko
darilo.
Nagrada za šole: vsaka šola, ki preseže zastavljeni cilj pretečene razdalje, prejme 150 €
nagrade za nabavo športne opreme.

TEK SREDNJEŠOLCEV
Prijave: prijavite se pri svojem športnem
pedagogu.
Pravila teka: sodeluje lahko vsak dijak, ki obiskuje Gimnazijo Litija. Cilj je, da sodelujete vsi
dijaki in vsak preteče 1000 metrov.
Nagrada: vsak sodelujoči prejme spominsko
darilo.
Nagrada za šole: v primeru, da šola preseže
zastavljeni cilj pretečene razdalje, prejme 150
€ nagrade za nabavo športne opreme.
TEK POSAMEZNIKOV
Prijave: prijava ni potrebna.
Pravila teka: sodeluje lahko vsak posameznik,
starostne omejitve ni, dolžino teka si izbirate
sami. Tek lahko opravite kadarkoli obdobju od 8.
5. do 4. 6. 2021, do 12.00. V kolikor v tem času
pretečete najmanj 10 km večkrat, si s tem povečate možnost, da ste izžrebani za eno izmed
glavnih nagrad. Svoj čas si udeleženec na teku
izmeri z aplikacijo za sledenje (kot je npr. Strava,
Garmin, Runkeeper,,,) ali s tekaško uro, nato pa
naredi fotografijo (posnetek zaslona) razdalje.
Fotografijo oziroma posnetek zaslona teka, udeleženec pošlje na litijskitek@gmail.com.
Trasa: traso proge izberete sami.
Nagrade: vsak posameznik, ki preteče najmanj 2 km, prejme spominsko darilo. Vsakič,
ko sodelujoči preteče najmanj 10 km in pošlje
fotografijo, je vključen v žreb za glavne nagrade (več parov tekaške obutve HOKA ONE ONE
po izbiri, tekaške majice, nahrbtniki,…).
-------------------------------------------------------Žreb za glavne nagrade bo 4. 6. 2021 ob
14:00 v prostorih Mladinskega centra Litija in
si ga bo možno ogledati na FB strani ŠPORT
LITIJA. Nagrade bo možno prevzeti 5.6. na
Valvasorjevem trgu, na Litijski tržnici, od 8.00
do 11. 00. Če nagrade ne boste mogli prevzeti ta dan, jo boste lahko prevzeli v prostorih
Mladinskega centra Litija, na Ponoviški cesti
12, najkasneje do 24. 6. 2021, vsak delovni
dan med 10:00 in 17:00 uro.
Oganizatorja teka Občina Litija in ZKMŠ Litija,
si pridržuje pravico spremembe tega razpisa.
Vse dodatne informacije so na voljo na:
sport@zkms-litija.si, litijskitek.si ali
tel. št.: 051-443-410.

»OBRTNIŠKI KOTIČEK«
Smo mlado podjetje, katerega glavni cilj je ustreči potrebam strank in jim zagotoviti
kvaliteten in zanesljiv prevoz
blaga. Prevoze opravljamo v
notranjem in mednarodnem
prometu. Blago vam prevzamemo in dostavimo ob točno
dogovorjenem roku. Strankam smo na voljo 24/7 zato
tudi ekspresne pošiljke niso
ovira.
Največ prevozov opravimo v
Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko in Hrvaško, ter tudi v
ostale države EU. Iz omenjenih držav, vam blago tudi dostavimo.
Na vašo željo vam lahko prevzamemo blago tudi iz pohištvenih ali gradbenih
centrov, doma ali v tujini.
Na voljo imamo:
- kombije s cerado,
8-10 euro palet, do
1300 kg nosilnosti
- kombi furgon, 5 euro
palet, do 1500 kg
nosilnosti.
Če imate tovor večjih
količin, dimenzij in teže,
vam lahko organiziramo
prevoz v sodelovanju
z našimi poslovnimi
partnerji.
Stremimo k spodbujanju lokalnega gospodarstva, zato si želimo sodelovanja z lokalnimi podjetji.

Za vas smo dosegljivi na e-mail: deba.prevozi@gmail.com
ali na gsm: 040/853-500
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SPOZNAJTE EDINSTVENO PODZEMLJE
RUDNIKA SITARJEVEC

(Nadaljevanje s 1. strani)

Rudnik so leta 1965 zaprli, vhod pa zaminirali.
Leta samote so ugodno vplivala na razvoj življenja v rudniških rovih v katerih so nastali edinstveni limonitni kapniki, ki zrastejo tudi do pet
centimetrov na leto. Po dolgih letih zaprtja so
v rudnik ponovno vstopili leta 2002 in v njem
odkrili razkošje barv ter kapnikov za katere bi
bilo škoda, če jih turisti ne bi mogli videti. Prvih 100 metrov Izvoznega rova je za turistične
oglede odprtih od leta 2017.
V Izvoznem rovu izveste kakšen je bil rudarski
poklic, spoznate zgodbe nekdanjih rudarjev, si
ogledate razstavo kamnin, mineralov, rudarskega orodja in z rokami občutite Litijsko podzemlje. Po dogovoru lahko v rudniku pokusite
še pravo rudarsko »sitarjevško mal‘co«. A pravo bogastvo rudnika Sitarjevec, čudoviti limonitni kapniki, se skriva globlje, v Glavnem rovu.
Ta je bil od odprtja za obiskovalce nedostopen.
Od leta 2018 so v okviru evropskega projekta
Mine Tour v rudniku potekala intenzivna investicijska dela, ki so omogočila, odprtje Glavnega rova za obiskovalce. Hkrati pa je potekalo
tudi oblikovanje novega čezmejnega turistične-

ga produkta MINE TOUR, ki povezuje dve mesti
z rudarsko preteklostjo, Litijo in hrvaški Labin.
Itinerar v Labinu vključuje ogled nadzemnih
delov rudniške infrastruktur, v Litiji pa obsega
ogled podzemnega dela rudnika, s prikazom
naravne dediščine. Na obeh destinacijah smo
v turistični produkt vključili inovativne vsebine,
ki ustrezno dopolnjujejo rudarsko dediščino.
Obiščite MINE TOUR in spoznajte v preteklih
letih nekoliko pozabljeno rudarsko dediščino
obeh destinacij, ki je s produktom zasijala v
povsem novi, moderni in inovativni preobleki.
Ne verjamete na besedo? Prepričajte se sami,
mi vas že nestrpno pričakujemo!
Projekt Mine Tour se izvaja v okviru programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in
je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Za več informacij o obisku rudnika se obrnite
na TIC Litija
Telefon: +386 (0)70 700 484
E-pošta: info@visitlitija.si
Spletno mesto: Visit Litija
Facebook: Visit Litija

Živimo v resničnem ali virtualnem svetu?
Življenje kot ga še ni
bilo. Dilema črno-belo
ali nekaj vmes. Kovid
populisti v posmeh zdravstvu, znanosti in odločevalcem!
Kar nekaj časa sem že na svetu, pa se ne spomnim, da bi kadarkoli doslej živeli v večji negotovosti. Ko se pogovarjaš s starejšimi, so
istega mnenja. Dodajo le, seveda tisti, ki se še
spomnijo vojnih grozot, da je bilo tudi hudo,
pa vendar ne za vse in vsako minuto, kot je
to danes. Leto dni je minilo od začetka nekega obdobja, ki si ga nisem predstavljal niti ob
gledanju znanstveno fantastičnih filmov. Kot
strela z jasnega se je med nas popolnoma nepripravljene razširila novica o koronavirusu, ki
da je iz Azije prišel k nam v Evropo. Kar nekaj
časa smo lahko spremljali dogajanje na Kitajskem in zamahnili z roko, češ, to je tam nekje
daleč stran. Ko pa se je njihova zgodba preselila k nam, nas je počasi začelo skrbeti, no,
vsaj mene že. In naše domače ter bližnje tudi.
O tem smo se doma pogovarjali in sklenili, da
bomo, kar se da previdni. Upoštevali smo priporočila strokovnjakov in vlade, ki jim je dolžna prisluhniti in sprejeti ukrepe v operativnem
smislu kot izvršilna oblast.
Če potegnem dogajanje čez leto dni epidemije
v Sloveniji in pandemije na svetu, lahko rečem,
da imam precej mešane občutke. Mešane
predvsem zaradi tistega dela epidemije, v
katerem se nekateri ne vidijo, ker se enostavno
nočejo sprijazniti z dejstvom, da je virus med
nami, ali pa se tega zavedajo in se zavestno
obnašajo, kot da ga ni. In ravno zaradi takega
ravnanja me je strah. Kot po navadi smo ljudje
do vseh stvari opredeljeni: ali smo za ali proti.
Neke srednje poti ni, kar je dostikrat slišati,
češ, da ni vse črno-belo. Moje mnenje je, da
skoraj v vseh primerih je tako in da je težko
reči, da nismo ne za to, ne za ono, ali da se s
čem strinjamo ali ne, ampak smo tam nekje na
sredini, torej ne tič, ne miš.
»Lahko je govoriti o neki srednji poti, težje pa
je to pokazati z dejanji ali izrazi. Srednja pot
oziroma pot kompromisov je absolutno dobrodošla in vedno dobro dene, ne glede na to, o
čem se pogovarjamo ali kaj delamo. Vendar, ko
se je treba odločiti, četudi pridemo do tja po
neki sredinski poti, pa mora biti odločitev jasna
in nedvoumna.«
Zato imamo tudi v teh za vse težkih časih epidemije večino ljudi, ki se zaveda resnosti situacije, torej so za spoštovanje ukrepov, in hvala
Bogu manjši del ljudi, ki se očitno ne zavedajo
resnosti in ne spoštujejo ukrepov. Torej tu se
potrjuje moje poprejšnje razmišljanje o srednji
poti. Virus je, virusa ni. Stroki in znanosti zaupamo, stroki in znanosti ne zaupamo. Verjamemo dnevnim populistom – korona skeptikom,
jim ne verjamemo. Ukrepe za zajezitev epidemije spoštujemo, ukrepov ne spoštujemo.
Verjamemo in zaupamo zdravstveni stroki in
osebju ali jim ne verjamemo. Se posmehujemo
trpečim in umrlim ter njihovim svojcem ali sočustvujemo in žalujemo. Smo za cepljenje ali
proti cepljenju. In na koncu se lahko vprašamo:
ali smo za življenje ali za smrt.
Za vsa ta vprašanja lahko potegnemo vzporednico tudi na mnoga druga vprašanja. Bodisi
o politiki ali na pogled na življenje kot tako.
Pod črto; gre za normalnost in nasprotje od
normalnosti. Da pa le ni vse tako črno, kot se
zdi na prvi pogled, vsaj v realnem življenju, pa
to potrjuje dejstvo, da se večina polemik in s
tem povezanega neprimernega izražanja ter
populizma odvija na socialnih omrežjih. Torej v
današnjem vzporednem svetu. V svetu virtualnosti, ki z realnostjo nima k sreči dosti skupnega. Vsaj zaenkrat ne, čeprav se posledice že

kažejo tudi v vsakodnevnem življenju. Vendar k
sreči le tu pa tam.
»Opažam, da so ljudje na družabnih omrežjih eno, v realnosti, v resničnem svetu, tu na
trdnih tleh povsem nekaj drugega. Vse tiste
apatije, skepticizmi, žaljenja, sovražnosti, pišmeuharstva, poniževanja v napol slovnično
pravilnih ter na hitro in brez razmisleka zapisanih besedah, človek ne občuti med ljudmi,
na cesti, v družbi, na štiri oči z avtorji zapisov.«
Naša oziroma moja generacija je po mojem
mnenju doživela največ največjih mejnikov
v tako kratkem času. Ne prej, ne kasneje se
ne bodo tako hitro spremenili vzorci življenja.
Živeli smo v vsesplošnem pomanjkanju, zamenjali smo družbeni red, državo, imeli vojno,
prešli iz analognega v digitalno, v največjem
tehnološkem preskoku, bili v strahu kaj, komu
in kdaj bo kaj rekel, bile so teptane človekove
pravice, če nisi bil med privilegirano elito, si bil
pač drugorazreden itd. Sedaj so popolnoma
drugi časi, drugi pogoji za življenje, drugi ljudje.
Lahko bi rekel; drug svet. Živeli smo skromno, v
pomanjkanju, ob trdem delu na hribovski kmetiji, vrtca ni bilo, šola daleč od doma in peš,
žurke in pohajkovanje samo v sanjah, našli smo
delo. V prvi vrsti smo spoštovali starše, stare
starše, učitelje, župnika.
»Navajeni smo bili pomagati in sočustvovati
ob izgubah, boleznih, trpljenju. Naučili so nas
pozdravljati, se zahvaliti, pohvaliti in privoščiti
dobro. Živeli smo s krščanskimi vrednotami in
spoštovanju vseh drugih in drugačnih.«
Zaradi vsega tega gledam na življenje tako, kakršno je, in se ob tem spominjam na čase, ko
je bilo vse drugače. Zato tudi na epidemijo gledam s svojimi očmi in svojo glavo, ne pod vplivom dnevnih populistov, ki iščejo svoje minute
slave preko družbenih omrežij. Pa naj bodo to
»kovid svetovalci« ali tisti, ki širijo vse mogoče
lažne novice. Koliko škode storijo ti tako imenovani influencerji preko družabnih omrežij je
težko reči. Dejstvo je, da vplivajo predvsem na
mlade in naivne, skratka vse, ki so tako ali drugače priklopljeni na družabna omrežja, kjer se
le ti pojavljajo in jim domet pomagajo širiti določeni mediji. Zakaj, čemu in za kakšno ceno,
vedo pa samo oni sami.
Kot izvoljen predstavnik vsega ljudstva moram
pogosto požreti marsikatero pikro na račun ljudi, ki dvomijo v smrtonosno bolezen kovid 19,
pa čeprav nisem jaz kriv za to.
»Vedno sem za to, da vsak lahko izrazi svoje
mnenje, da vsak razmišlja s svojo glavo, ne morem pa se strinjati, da posamezniki, ki bi radi
bili popularni, svoje zmotno in strokovno neutemeljeno razmišljanje dobesedno vsiljujejo drugim in so celo jezni in razburjeni, če jih ljudje ne
jemljejo resno.«
Vendar so si krivi sami. Za slavo, pa četudi kratko, morajo prevzeti tudi tveganje, predvsem pa
bilo prav, da prevzamejo tudi odgovornost. Zelo
se strinjam s predlogom, ki sem ga že večkrat
slišal od ljudi, da mi morali vsi, ki ne spoštujejo
ukrepov za zajezitev virusa, ki na kakršen koli način preprečujejo spoštovanje ukrepov, ki vzpodbujajo širjenje virusa in ga tudi širijo, pa nato
zbolijo, sami iz lastnega žepa kriti zelo drago in
po navadi dolgotrajno zdravljenje. Pa ne samo
do ozdravitve, tudi kasneje, ko se bodo vračali
po pomoč k zdravstveni stroki zaradi posledic
bolezni, ki pušča dolgotrajne in resne posledice. Morda bi tako usahnila želja po populizmu in
norčevanju iz zdravstva ter ostale stroke, ki se
trudi in pomaga človeštvu.
Moja največja želja je, da bo čim hitreje konec te pandemije in spet zaživimo kot nekoč.
Ostanimo zdravi in zaupajmo sebi, znanosti
in zdravstveni stroki ter legitimno izbranim
odločevalcem, ki so ali smo dolžni delati zgolj
v korist ljudi. Boris Doblekar, poslanec DZ RS
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KULTURA / DRUŠTVA

KULTURNI CENTER LITIJA in MESTNI MUZEJ LITIJA
DRUGA PUSTA POMLAD V KULTURNEM
CENTRU LITIJA…

a verjamemo, da se nam v tretje to ne bo ponovilo in da bo naslednja
bogata, raznolika, pestra… Pomlad… v Kulturnem centru… Pogrešamo pevce, instrumentaliste, gledališčnike, pesnike in umetnike vseh
vrst in seveda naše številne zveste obiskovalce.
Čas, ko so vrata zaprta smo izkoristili tudi za nekaj renovacij in posodobitev. V decembru
smo pričeli z obnovo dela avle. Prebelili smo, obnovili el. napeljavo in imamo nov prijeten kotiček za druženje, ki vas bo
zagotovo navdušil. V pododrju, kjer domujejo naši odlični umetniki Društva Lila pa
je bila zamenjana vsa že zelo
dotrajana električna napeljava. Veliko energije vlagamo tudi v iskanje rešitev za
obnovo kulturnega centra in
verjamemo, da smo na pravi
poti. Pričeti je potrebno pri
temeljih, zato se trudimo, da
bi čimprej naredili hidroizolacijo, ki bo prvi večji korak
do željenega cilja. V sodelovanju z Občino Litija iščemo
rešitve in pripravljamo dokumentacijo, ki bo potrebna za
prijavo na različne razpise. Veseli smo, da se »dogaja«, saj se zavedamo, da si Litijani zaslužimo lepe, moderne in uporabne prostore za kulturna druženja. Že mnogo let dokazujemo, da
med nami živijo odlični kulturni ustvarjalci ter veliko ljudi, ki jih podpirajo.
Kulturo, dogodke, srečanja… potrebujemo vsi. Razmišljujoč človek mora nekako nahraniti
svojo dušo. In komaj čakamo, da se zopet snidemo.
Tisoč milj dolgo potovanje se mora začeti z enim samim korakom. (Kitajski filozof Laozi)

POMLAD V MESTNEM MUZEJU LITIJA
NOVOST! NOVI RAZSTAVI!
V Mestnem muzeju Litija smo postavili novo razstavo o našem rudniku Sitarjevec. Ogledate si lahko arheološke predmete, najdene pri
izkopavanjih na območju nove Osnovne šole Litija in na hribu Sitarjevec, ki dokazujejo, da so na območju Litije že pred najmanj 3000
leti izkoriščali rudna bogastva našega hriba, najstarejše pisne vire o rudniku iz 16. stoletja,
izveste kaj je to Čebelarska pravda in zakaj je pomembna, kaj in koliko so v rudniku nakopali
in še mnogo več.
Do začetka meseca junija je na ogled tudi razstava Toplina svetlobe
iz Pokrajinskega muzeja
Ptuj-Ormož, ki govori o
svetilih. Vabljeni na ogled
čudovitih predmetov, s katerimi so si svetili pred več
kot 2000 leti in predmeti,
s katerimi so preganjali
temo vse od 19. stoletja
dalje. Soavtorica razstave
je naša domačinka, gospa
Nataša Kolar, kustosinja
ptujskega muzeja.
Toplo vabljeni k ogledu!
Urnik odprtosti muzeja: Torek-petek 8:00-12:00, torek in četrtek 17:00-19:00, sobota
10:00-12:00
Zaradi ukrepov proti širjenju novega corona virusa je lahko muzej zaprt. Preverite aktualne
informacije na naši Facebook strani ali spletni strani muzeja.
MESTNI MUZEJ LITIJA in LIKOVNI ATELJE LILA zbirata in iščeta zgodbe povezane z našo
reko Savo. Poznate kakšno zgodbo od vaših sorodnikov, vas vežejo na Savo posebni spomini, ste se v preteklosti v njej kopali, se vozili s čolnom ali pa imate kakšno fotografijo Save?
Veseli bomo vašega klica na 041 723 668 ali emaila na jelka.jantol@guest.arnes.si
Mateja Sladič-Vozelj

KNJIŽNICA LITIJA

Odprtje po zaprtju…

Po velikonočnem zaprtju ustanov je Knjižnica Litija s svojimi izposojevališči od 12.
aprila dalje znova odprta na ‚ustaljen‘ način: urnik delovanja v Litiji in Šmartnem
poteka po rednem delovnem času, v Gabrovki je knjižnice odprta ob sredah od
13. do 17. ure, na Vačah pa ob ponedeljkih od 12. do 17. ure. Uporabniki si lahko sami izbirate gradivo, omejeno je le število hkrati prisotnih v zaprtih prostorih.
Dejavnosti za uporabnike (srečevanja, pedagoške ure) v času priprave na izid časopisa še
niso mogoče, se pa še vedno nekaj aktivnosti dogaja na spletni način: občasne ure pravljic
in potopisi. Kako bo z večjimi projekti in njihovimi zaključki, po katerih je bila knjižnica prepoznavna (Tačkov festival, Poletavci, bralna značka), vsekakor še ne moremo napovedovati.
Se pa v knjižnici ravno te dni zaključuje eden večjih domoznanskih zalogajev: za izid je
pripravljena knjiga o spominih na furmanstvo, v kateri je sodelovalo več kot 70 virov oz. pripovedovalcev. Povezali smo jih
z območja občin Litija in Šmartno pri Litiji.
Ob obisku litijske knjižnice boste prijetno presenečeni, saj je
Občina Litija uredila dostopne
stopnice pod nadvozom pa
tudi tiste na nadvoz. V kratkem
bomo poskrbeli še za polepšanje opornega zidu.
Želimo vam veliko prijetnih bralnih dogodivščin – tako s knjigo
v roki ali pa preko izposoje
e-gradiv.
01/
Andreja Štuhec
Knjižnica Litija - direktorica

SVET ZA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE V OBČINI LITIJA

Pot iz osamljenosti …..

Pandemija Covida 19 spreminja svet, ki smo ga poznali. Bolezen in vsi ukrepi
povezani z njo spreminjajo naše življenje, navade, rituale, posegajo na vsa področja našega življenja, na socialno vključenost posameznikov, še posebno na naše
medsebojne odnose. Strokovnjaki ugotavljajo, da se poleg pandemije virusne bolezni Covid 19, širi med ljudmi tudi epidemija osamljenosti. Osamljenost pomeni, da človek nima
globokih in trajnih čustvenih vezi z drugimi. Osamljenost vpliva škodljivo na ves organizem, saj
se pojavlja večje tveganje za bolezni srca in ožilja, nastanek rakavih obolenj, razvoj demence in
druge težave v duševnem zdravju. Osamljenost prizadene ljudi vseh starosti,
v sedanji zdravstveni, socialni izobraževalni, ekonomski situaciji pa je vse več
osamljenosti med mladimi in starimi.
V Svetu za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija se zavedamo, da je
osamljenost problem tudi v naši lokalni
skupnosti. V iskanju možnosti, da kot
skupnost pomagamo, smo se odločili,
da pripravimo in izdamo publikacijo z
naslovom Pot iz osamljenosti. Vsebina
knjižice bo vsebovala razlago strokovnjakinj o definiciji osamljenosti, kako se bolezen kaže, kako lahko pomagamo. Hkrati pa bodo
s svojimi prispevki sodelovali tudi številni občani Litije (dijaki, upokojenci, prostovoljci,..). Vsak
s svojimi izkušnjami, občutki in pogledi na osamljenost. V knjižici bodo tudi navedeni podatki,
kje lahko poiščete pomoč za pot iz nje. Knjižica bo predvidoma izšla v mesecu septembru ali
oktobru, v okviru festivala medgeneracijskega povezovanja. Želimo si, da bi vsaj strokovni del
prejela vsa gospodinjstva v naši občini, zato se dogovarjamo, da bi ga objavili v časopisu Občan.
Do takrat pa pomislimo na osamljene ljudi in pomagajmo, tudi s prijazno besedo pa čeprav preko
telefona ali pisano besedo. Ljudje smo socialna bitja in težko preživimo brez stikov z drugimi
ljudmi. 
Vida Lukač

Skrb za sočloveka

Pomlad trka na vrata, a zima se še ne da. Želimo si toplih sprehodov v naravo, pa čeprav so mnogi
med nami, ki tega ne zmorejo. Za tiste velja, da jih kot sončni žarek poboža že telefonski pogovor
naših prostovoljcev. Epidemija nas je prikovala na dom, bližnjo okolico. Mogoče
je to čas za razmislek o bližini, pretiranem hlastanju po več in več, o načinu
komuniciranja, ki je vse bolj brezoseben,
pa o malih hobijih. Mi, ki živimo na podeželju, smo v nekaki prednosti, saj smo
obdani z naravo. Ni važno,
če so to snežni
aprilski dnevi,
ali čudovito topli, važno je, da
v nas prevzemajo drobne
radosti narave. V času, ko smo dobesedno strmoglavili v osamo, smo
bili v društvih upokojencev prisiljeni upočasniti delovanje, smo pomislili
na vse tiste, ki podobno zaradi bolezni, to doživljajo že mnogo časa.
Srčnost in potrpežljivost veljata ob medgeneracijskem sodelovanju. Pa
saj po besedah doc. dr. Mateje Logar prihajajo toplejši dnevi, UV-žarki,
višja vlažnost zraka, zato se bo stanje začelo počasi umirjati. Pa ne pozabiti na cepljenje!

Jožica Vrtačnik

TUDI »JESEN« JE LEPA

Tisti prvi jok, ki se ga nihče od nas ne spomni, a ga vsi okoli nas v trenutku rojstva težko in z vznemirjenjem čakajo. In s tistim trenutkom stopimo na začetek – v »pomlad«. Vsak naslednji dan so
spremembe in »brst« tega časa raste in raste in kmalu pridemo v vrtčevski čas in že smo šolarji in
ta »brst« je vedno bolj napet in le vprašanje časa je kdaj pride obdobje, ko se ta »pomlad« v polnosti odpre. Je to srednja šola? So to študentska leta? Ni popolne ločnice, ker nismo vsi enaki. In že
smo na prehodu v »poletje«. Stopimo v čas, ko bomo sejali in želi, in znova sejali in znova želi. Dan
za dnem. Služba. Avto. Družina. Hiša ali stanovanje. Otroci. Tu in tam pogledamo še k sosedu, da
spoznamo, če nam še kaj manjka. Pa smo že pri šolanju otrok. Še kakšen lep dopust nam morda
pritiče vmes. Leta pa tečejo. Vse hitreje. Ali pa se to le zdi, ker naš korak začne zastajati? Bog ve?
Otroci začnejo nov krog….. »pomlad«, »poletje«………Mi pa po štiridesetih letih vsakodnevne, bolj
ali manj zahtevne službe, počasi zapuščamo »poletje« in stopamo v »jesen«.
Ko pošljemo vse potrebne dokumente na ZPIZ, da nam sporočijo datum, ko bomo rekli sodelavcem adijo in ne več nasvidenje, se nam najprej postavi nešteto vprašanj. Kaj bo po tem določenem datumu? Bomo znali naprej? Dan bo imel še vedno 24 ur. Kaj bomo počeli? Kako in s čim
jih bomo zapolnili? Vendar še predno ta datum zares pride, imamo razpored že narejen. Saj je
toliko stvari, ki jih v »poletju« nismo uspeli uresničiti, ker ni bilo časa. In vse to bo prišlo na seznam del v »jeseni«. Pa saj vsako leto tako težko čakamo jeseni, da pobiramo sadove celoletnega
dela in zakaj bi bilo v življenju drugače. S takšnim
razmišljanjem že stopimo v »jesen« z veseljem in
pričakovanji, da bomo počasi pobirali vseživljenjske sadove.
Tomaž Kempinski je zapisal: »Veselje bo tvoja večerja, če si koristno preživel dan.« In kaj naj bo jesen življenja drugega kot veselje, če smo se trudili
biti koristni celo »pomlad« in vse »poletje«. Dan za
dnem, vse življenje.
Jesen – vsi sadovi zorijo. Narava se odene v vse
barve, ki jih svet premore. Mi se v »jeseni« vsega
tega veselimo. Ura ni več naš gospodar. Postanemo sami svoj »šef«. Vsak dan si izberemo delo, ki
nam tisti trenutek najbolj odgovarja. Je to delo na vrtu, pri rožicah ali »pogovor« z malimi živalicami, ki so morda v našem hlevu. Je to kavica s prijatelji ali lahek sprehod po bližnjem gozdu.
Morda bo današnji dan posvečen knjigi ali ročnim delom. Bodo vnuki pritekli na naša vrata in se
jim bomo bolj intenzivno posvetili. Bo to izlet, ki smo si ga že dolgo želeli, pa nikoli ni bilo časa
zanj. Vse to bomo dali na naš seznam del za 24 ur na dan, za vse dni v naši »jeseni«. Da bi nam le
zdravje služilo in potem naj pride zima, ki je zaradi nevšečnosti nikoli nismo imeli prav radi, čim
kasneje. Da, tista čudna »zima«, ki nas bo odnesla nekam v neznano, od koder ni vrnitve, naj nas
obišče res čim kasneje.
»Vsi ljudje so prah, nekateri so zlat prah,« je zapisal J.N. SHedd. Prizadevajmo si v celi »pomladi«
in v vsem »poletju«, da bo »jeseni« sijal ta zlati prah. Tako bo tudi naša jesen življenja res zdrava,
lepa, aktivna, v krogu ljudi, ki jih imamo radi. Tako bo starost lepa in sprejeta v celoti, ne le v štirih rečeh, kot je zapisal Francis Bacon: »Starost je dobra v štirih rečeh: staro drevo najbolje gori,
staro vino je najbolje piti, starim prijateljem zaupati in stare pisce brati«.
Helena Perko,
članica Sveta za medgeneracijsko povezovanje občine Litija
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Projekt Krokus

V šolskem letu 2020/21 Je OŠ Litija sodelovala v mednarodnem projektu, ki je nastal na pobudo HETI-Holocaust Education Trust Ireland. Združenje mladim, starim
enajst let in več, podarja čebulice rumenih žafranov - krokusov,
ki jih posadijo v spomin na judovske otroke, ki
so umrli v holokavstu. S sajenjem in drugimi dejavnostmi se mlade spodbuja k spoštovanju in
strpnosti.
Letos so zaradi pandemije krokusi našli zavetje
najprej v cvetličnih lončkih in ko so se učenci v
marcu vrnili k pouku v šolske klopi, so prišli z
njimi. Učenci 6. razredov z učiteljico Majo Klopčič in Ljudmilo Intihar so jim našli spominsko
mesto in jih posadili na šolski vrt. Učenke izbirnega predmeta verstva in etika, so si ogledale
dokumentarni film Pisma Eriki Fürst, ki je kot
deklica preživela grozote Auschwitza. Vsaka od njih je izdelala Davidovo zvezdo in ob obisku
spominskega mesta na šolskem vrtu povedala nekaj misli gospe Eriki in mnogim, ki jih zaradi
diskriminacije že dolgo ni več med nami. 
Andreja Žbogar Perakis

Po poti kulturne dediščine – virtualno

Učenci osmega razreda so na naravoslovnem dnevu 7. 4. 2021 spoznavali pot kulturne dediščine,
tako da so virtualno pogledali kraje in ustvarjalce iz vasi Vrba, Žirovnica, Breznica, Doslovče in
Rodine. Na poti so morali rešiti 27 izzivov, le tako so prišli iz sobe pobega. Pri tem so spoznali
delo Franceta Prešerna, raziskali življenje Čopa, se virtualno sprehodili skozi hišo Finžgarja, izvedeli vse o začetkih čebelarjenja in Antonu Janši ter umestili Janeza Jalna v prostor in čas. Dejavnosti sta pripravili Anita Eltrin in Jana Štojs.

Četrtošolci obiskali Centralno čistilno
napravo v Litiji

25. 3. 2021 so imeli učenci 4. razredov OŠ
Litija tehniški dan. Ukvarjali so se z ekologijo. Obiskali so Centralno čistilno napravo
Litija in Šmartno pri Litiji. Ogledali so si delovanje mehanske biološke čistilne naprave,
sprejem odpadnih voda, strojno zgoščevanje in odvoz odpadnih snovi. Delavci KSP
Litija so jih zelo prijazno sprejeli, jih popeljali na voden ogled in jih pogostili s sladkimi
dobrotami. Vse je potekalo po priporočilih
NIJZ. Z ogledom na terenu so bili učenci zelo
zadovoljni, saj so tako svoje znanje še nadgradili.

Evropa v šoli

Tudi v času korone so mentorice vzpodbujale učence OŠ Litija k ustvarjanju in sodelovanju na
natečajih. Zaključen je natečaj Evropa v šoli na regijskem nivoju. Učenci OŠ Litija so bili zopet
uspešni, saj so na likovnem natečaju za 2. triado osvojili prva tri mesta, in sicer:
ZALA ZAVRL JANEKOVIČ (mentorica Anja Pavšek), NUŠA POZNAJELŠEK (mentorica Petra Pavlica), ŽIVA JOVANOVIČ MOLEK, OŠ Litija (mentorica Polona Gole)
Učenci so bili uspešni tudi na literarnem delu natečaja, v 2. triadi sta 2. oz. 3. mesto osvojila: GAL BENKOVIČ (mentorica Polona Gole), JONAŠ RUA KVAPIL (mentorica Jana Štojs)
V 3. triadi sta bila prav tako uspešna dva učenca: FLORA META MLAKAR (mentorica Irena
Vrhovec), DAVID MAROLT (mentorica Jana Štojs)
Vsa nagrajena dela so bila poslana državni komisiji natečaja Evropa v šoli. Internetni del, na katerem sodelujeta 2 skupini učencev Osnovne šole Litija, pa še ni zaključen.
Vsem nagrajencem čestitamo!
Zbrala in uredila Petra Pavlica

OŠ LITIJA - PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Izzivi šolanja na daljavo otrok
s posebnimi potrebami
V osnovni šoli Litija že več kot 50
let poleg rednega, osnovnošolskega programa izvajamo tudi
Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom ter Posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni učenci s posebnimi potrebami.
Skozi celotno izobraževanje se strokovni delavci trudimo učencem zagotoviti ustrezne pogoje
in prilagoditve, ki omogočajo optimalen razvoj
vsakega posameznika. Pri otrocih in mladostnikih iščemo in razvijamo močna področja ter
krepimo pozitivno samopodobo. S prilagojenimi metodami dela in individualno zastavljenimi cilji omogočamo učencem napredovanje v
skladu z njihovimi sposobnostmi.
Učitelji in starši učencev Podružnice s prilagojenim programom se zavedamo, da je za uspešno delo in napredovanje otrok pomembno
medsebojno sodelovanje, ki vodi k istemu cilju.
Predvsem pa sta za uspeh potrebna vztrajnost

in veliko vloženega truda tako učencev, kot tudi
učiteljev in staršev.
In prav zato je delo na daljavo za vse nas predstavljalo poseben izziv.
Učiteljici v oddelku Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni najmlajši učenci z zmerno, težjo in težko motnjo
v duševnem in telesnem razvoju, poleg pridobivanja znanj izvajava tudi različne aktivnosti
senzorne stimulacije, razvijava finomotorične
in socialno-emocionalne spretnosti ter krepiva
grobo motoriko. Z različnimi terapevtskimi prijemi skušava okrepiti in spodbujati napredek
učencev. Pri izvajanju vseh teh aktivnosti je potreben individualen pristop. Zato so v času dela
na daljavo vlogo izvajalcev morali prevzeti starši. S svojimi otroki so skušali dnevno izpeljati
podane in v spletni učilnici opisane ali posnete
primere aktivnosti.
Postali so nadomestni učitelji in poleg svoje,
velikokrat zelo zahtevne vloge staršev opravljali tudi naše delo. Brez počitka in oddiha,
večkrat brez časa zase ter ostale družinske člane.
Zato je tako zelo pomembno, da učencem in mladostnikom s posebnimi potrebami kljub omejitvam v času epidemije
omogočimo obiskovanje vzgojno-izobraževalnih institucij in s tem možnost specialno pedagoške in terapevtske obravnave. Le tako jim omogočamo optimalen
napredek na vseh področjih. In ne smemo pozabiti, da čas za regeneracijo in
ostale družinske člane potrebujejo tudi
starši. Njihova najlepša in hkrati najbolj
odgovorna vloga v življenju – biti starš,
ki neguje in skrbi za svojega otroka – se
namreč nikoli ne konča.

Sandra Rihter, prof.def.
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Športni dan – pohod

V četrtek, 4. 3. 2021, smo se učenci 7. razredov OŠ Gradec odpravili na pohod.
Učenci 7. a so odšli na Svibno in nato na Konj, učenci 7. b smo se podali na pot do
Zgornjega Loga in nato še na
Svibno, učenci 7. c pa so odšli

na Sitarjevec.
Vsi smo se zbrali pred šolo in se ob 8. uri
podali na pot. Učenci 7. b smo se najprej odpravili na Zgornji Log. Nismo hodili dolgo, ko
smo že prispeli na cilj. Ustavili smo se pri reki
Savi in vanjo metali kamne, smo pa tudi tekmovali, kdo bo vrgel kamen čez reko na drugi
rečni breg, kar na žalost ni nikomur uspelo.
Zatem smo se odpravili do tamkajšnjega igrišča in pojedli malico. Po malici smo imeli na
voljo še nekaj časa za igro. Podajali smo si
žogo za odbojko, nato pa še metali na koš.
Ker nam je ostalo še dovolj časa, smo se podali še na Svibno. Na poti smo se malo ustavili in naredili vajo za kondicijo. Kdor je želel, je lahko
hodil po hribu navzdol in tekel po bregu navzgor.
Kmalu smo se odpravili proti šoli. Ko smo prišli nazaj, smo si še malo podajali žogo, nato odšli na
kosilo in se odpravili domov. 
Lucija Godec, 7. b

Projekt Vodna šola na OŠ Gradec

V letošnjem šolskem letu smo s projektom Vodna šola vključeni v verigo vodnih
šol, ki poteka pod okriljem Erasmus+.
Namen projekta je vsakodnevno spodbujanje učencev, da v šoli spijejo dovolj vode iz pipe. S pitjem vode bomo
poskušali omejiti uživanje sladkih pijač.
Z dejavnostmi, kot je bila naravoslovni
dan z naslovom Voda v mesecu marcu,
smo to tematiko še podkrepili. Učenci
so degustirali vodo, vzorčili različne vodne vire, mikroskopirali vodne organizme, izdelali drevak in čistilno napravo z
vodnim kolesom ter pesniško ustvarjali.
Sledila je razstava izdelkov v avli šole,
zaključek projekta z vodnim dnem pa bo
v mesecu juniju. Utrinke ustvarjanja v obliki fotografij in videa si lahko ogledate na naši spletni
strani.
V prihodnje bomo poskušali obdržati vodne odmore, izdelki pa nam bodo služili kot učila.
Koordinatorica projekta Anita Mikša

Osnovna šola Gradec prejela znak ŠOLA eTWINNING

Veselimo se novih uspehov, saj je
naša šola prejela znak ŠOLA eTWINNING za šolsko leto 2020/2021.
Centralna svetovalna služba eTwinning šolam in vrtcem vsako leto podeli ta laskavi znak, ki je priznanje
šolskim timom za kakovostno vključevanje mednarodnih projektnih aktivnosti v šolski prostor kot celoto.
Nagrajene šole so vodilne šole, ki orjejo ledino na področjih, kot so: pedagoška praksa, podprta z digitalno
tehnologijo, e-varnost, inovativni in
kreativni pedagoški pristopi, spodbujanje neprekinjenega strokovnega
razvoja osebja ter spodbujanje učenja s sodelovanjem med osebjem in učenci. Priznanje ni samo
pohvala dela posameznih učiteljev, temveč pohvala za izjemne dosežke celotnih eTwinningovih
timov, ki so aktivni v nagrajenih šolah.
Znak je skupni dosežek učencev in vodij projektov - Maje Bregar in Mance Poglajen.
Iskrene čestitke vsem sodelujočim!

Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije

Na Osnovni šoli Gradec že drugo leto poteka projekt Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije.
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni in šole na daljavo moramo prilagoditi številne aktivnosti
učencev. Kljub temu ostajamo aktivni. Učenci preko šolskega radia vsak teden spoznajo enega
slovenskega književnika in njegov literarni vpliv na narodno zavest. V okviru likovne umetnosti
učenci ustvarjajo slovenske grbe, ki bodo svoje mesto našli v učilnicah šole. Učenci so zelo ustvarjalni pri urah glasbe,
kjer pripravljajo pevski
video z domoljubno tematiko ter spoznavajo
Zdravljico z muzikološkega, zgodovinskega
Samopostrežni prodajni aparat, ki
in umetnostnega vidivse buje domače pridelane izdelke
ka. Na ravni celotne
lokalnih ponudnikov, zdaj na voljo v
šole smo letos še poseLitiji (Ul. Mire Pregljeve 6 - pri Remi
bej poskrbeli za slovebaru).
sne obeležitve državnih
Aparat omogoča enostaven in hiter
praznikov.
nakup domačih izdelkov, ki so hraV mesecu juniju načrtunjeni na primerni temperaturi in so
jemo odprtje razstave
na voljo 24 ur na dan ter 7 dni v tedOb 30-letnici osamonu. Hkrati pa je nakup hiter in varen.
svojitve Slovenije, kateV aparatu najdete izdelke kmetije
re avtorji so učenci OŠ
Duša, Čož in Dobravc. Izbirate med
Gradec. Dan državnodomačimi mlečnimi izdelki, jajci,
sti, 25. 6. 2021, bomo
suhomesnatimi izdelki ter deserti.
skupaj z učenci in starši
praznovali s pohodom
S svojim nakupom podpiramo lokalne pridelovalce, ohranjamo delovna
na Geoss, kjer se bo
mesta ter prispevamo k čistejšemu
odvil kulturni program.
okolju z manj transportnimi potmi.
Vsakoletni koncert šolskih zborov OŠ Gradec
Zato izberite domače!
bo letos potekal v
znamenju slovenskih
domoljubnih pesmi.
Koncert je predviden za
konec meseca septembra 2021.
Anita Mirjanić

6  OBČAN - APRIL 2021

MLADI / ZANIMIVOSTI

MLADINSKI CENTER LITIJA
31. občinski otroški
parlament*

*program je zaščitena blagovna
znamka Zveze prijateljev mladine
Slovenija
Letos je občinsko srečanje mladih parlamentarcev potekalo preko spleta.
Učenci so se na spletni debati zbrali v četrtek,
8. 4. 2021. Ker je bila letos izvedba šolskih
otroških parlamentov močno omejena, zaradi
različnih ukrepov povezanih z zajezitvijo epidemije korona virusa, smo tudi srečanje na občinski ravni izvedli nekoliko drugače, kot smo
bili vajeni prejšnja leta. Srečanje smo zasnovali
v obliki debate, kjer smo se sicer držali teme,
ki je sedaj že drugo leto »Moja poklicna prihodnost«, vendar smo ji dodali podnaslov » v času
korone« in se večino časa pogovarjali o tem,
kako se je, če se sploh je, odločitev za poklicno
prihodnost spremenila. Sledijo še razprave na
regionalni in nacionalni ravni, ki se je bodo letos udeležili predstavniki OŠ Litija.

Prvomajske počitnice v MC

Za prvomajske počitnice pripravljamo program
namenjen šolarkam in šolarjem osnovnih in
srednjih šol. Program bo močno odvosen od
ukrepov, ki bodo v teistem času vejali, zato vas
lepo prosimo, da za več informacij spremljate
našo spletno strani in strani naših družbenih
omrežjih.
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih
projektov/programov 2021 Mladinskega
centra Litija in Kluba litijskih in šmarskih
študentov
Letos je na razpis za mlade, ki ga že od leta
2011 pripravljamo s Klubom litijskih in šmarskih študentov, prispelo 7 vlog. V naslednjih
dneh bo ocenjevalna skupina opravila svoje
delo in najkasneje do 30. 4. 2021 sporočila rezultate vsem prijaviteljem.

Dnevni center je zopet odprt!

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.

Brezplačno tiskanje/kopiranje, učna
pomoč in uporaba računalnika

Še vedno nudimo brezplačno fotokopiranje in
tiskanje za osnovnošolce, dijake in študente.
Gradivo, ki ga želite natisniti, nam lahko pošljete na elektronski naslov info@mclitija.si, ali pa
se osebno oglasite v delovnem času dnevnega
centra.
Tudi učna pomoč za osnovnošolce in dijake je
še vedno na voljo. Še vedno velja, da nam lahko po telefonu ali elektronski pošti sporočiš pri
katerem predmetu in v kolikšnem obsegu potrebuješ pomoč, mladinski delavec pa bo dogovoril prvo uro srečanja z inštruktorjem. Učna
pomoč je brezplačna, v kolikor pa se izkaže, da
osnovnošolec oz. dijak potrebuje kontinuirano
dodatno delo pa je učna pomoč sofinancirana.
Višino sofinanciranja dogovarjamo z vsakim
učencem posebej, saj vedno upoštevamo prav
vse okoliščine (socialno stanje, motivacija in
resnost pri učenju).
Spremljaj nas na naših družbenih omrežjih Facebook in Instagram ali klikni na našo spletno
stran za ‘frišne’ informacije.

Ekipa MC Litija

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

Ivan BAJDE (1855 – 1920)

»Boida Johann aus Ober Höttisch«, so ga leta 1892 imenovali
navdušeni pisci člankov v avstro-ogrskih časopisih, ker so
ga slišali na veliki glasbeno-gledališki sejemski prireditvi na Dunaju. IVAN BAJDE JE PRVI
SLOVENSKI IZUMITELJ S PATENTOM. Če vas
nekdo vpraša: »Kateri Slovenec je prvi patentiral svoj izum?« je odgovor zdaj jasen. A kaj
je izumil?
Glasbeni inštrument, ki ga je imenoval - potni
glasovir (Reiseclavier), ki je bil razstavljiv in je
proizvajal glas
citer, harfe ali
zvončkov. Kasneje je izumil
še klavir na
lok, klavirharfo, … njegov
najpomembnejši izum je
bil glasovir na
godalo. Njegov
sin Ludvik pa
je izumil klavijolino (sl.1) …
Leta 1912–13
so na Dunajski
73 v Ljubljani
imeli manufakturo z napisom Tvornica klavijolin Bajde & komp. in delavnico v Spodnji
Šiški 62. Oče Ivan je s svojima sinovoma Ludvikom in Rudolfom potoval po Avstro-Ogrski
in navduševal publiko za nove inštrumente.
Ludvik je očaral s čudovitim tenorjem. Tudi
predstavniki družine Lajovic so obiskovali njihove koncerte. Navdušenje je bilo veliko, a
prave denarne podpore ni bilo. Svoje patente
je Ivan prodal tovarni Hupfeld iz Leipzinga, ki
jih je uporabila za izdelavo glasbenih avtomatov (Phenoliszt), ki so nadomeščali cel plesni
orkester. Odtipkajte besedo iz oklepaja v iskalnik! Videli in slišali boste, kako je zvenela
glasba tistega časa. Vrteči lok okrog violin
je izumil Ivan Bajde – kar so zaman poskušali drugi. Če vas zanima še več – pojdite na
spletno stran tega članka (www.vace.si/bajde.htm), kjer je še več bližnjic. Na eni od bližnjic je popravek tega članka dodala strokovnjakinja na tem področju - Tatjana Štefanič.
Ivan Bajde je umrl v revščini in dobri ljudje
so dali za njegov pogreb. Tudi Avstrijci bi se
od sramu najraje v zemljo pogreznili, ker ne

vedo, kje je pokopan glasbeni genij Mozart.
Tako je tudi Valvasor zapravil svoje premoženje, ko se je žrtvoval za narodov blagor. Da
o Kristusu ne govorim. To je pač usoda nas
norcev, ki si ne moremo kaj, da ne bi dajali.
- MED HVALO IN POZABO se je imenovala razstava Pokrajinskega muzeja Ptuj v Ormožu.
Leta 2022 jo bomo lahko občudovali v Mestnem muzeju Litija – seveda bomo še videli,
če nam bo corona to dopustila. Tako pravi avtorica Tatjana Štefanič.
- O Bajdetu poročajo tudi: Alenka Juvan – Nekoč v fari Hotič; Spletni biografski leksikon
osrednje Slovenije; Martin Brilej – Litijski
Obrazi; Urad RS za intelektualno lastnino, ki
je izdal knjižico z naslovom: Izumitelji s patenti, Stenski koledar (2019), tri dimenzije praznih zvezkov s tekstom in sliko na naslovnici
(sl.2)
- Pošta Slovenije je (ob 100-letnici enega od
patentov - leta
2021 – torej
leto po njegovi
smrti) natisnila
znamke z njegovim portretom in ovitke
prvega
dne.
Dobite jih pri meni na pošti 1252 Vače in 1101
Ljubljana.
- Žal današnjih dni ni dočakal noben Bajdetov inštrument. Dajte, Hotičani, preglejte
vsa podstrešja – tudi cerkveno in šolsko!
Morda pa se le najde kakšen del klavijoline, kakšne strune – karkoli. Pri Šomešter so
podstrešje, polno strun in čudnih stvari, izpraznili že davno, ko so obnovili zgornji del
hiše. Klet je pa še takšna, kot jo je videval
Ivan.
- Predlog: Ko boste Hotičani dogradili novo
šolo, poimenujte jo po Ivanu, postavite pred
šolo njegov spomenik! Pri Šomešter pritrdite
tablo z napisom: » V tej hiši se rodil prvi …«
Vsak učenec pa naj dobi ob vstopu v novo
šolo zvezke z opisom Bajdetovega življenja in
z njegovo sliko. Gotovo jih ima Urad RS za intelektualno lastnino še v izobilju. V avlo šole
pa postavite razstavo Pokrajinskega muzeja
Ptuj: Med hvalo in pozabo.
Ni druge! Rad nas imam!
Zvonček Norček

Klub Litijskih in Šmarskih študentov
»Sonček je in mi smo skuštrani.«
Ne glede na to, koliko nam
ga vreme gode in kakšna je
epidemiološka slika v državi, si
Klišejevci prizadevamo izvajati
projekte, četudi jih lahko izvajamo le v daljavi, preko Zoom-a.
Tako v mesecu aprilu nadaljujemo projekt
Zgodbarjenje. Tokrat ko bo z nami zgodbarila Elena, mednarodna prostovoljka Slovenske
Filantropije, ki nam bo predstavila niz srečnih
dogodkov, zaradi katerih je spremenila svoje
okolje in posledično začela živeti boljše življenje, v Mariboru. Za to edicijo zgodbarjenja je
nadela naslov »življenje se začne v tridesetih«.
Te zanima več? Pridruži se nam 28. 4. 2021
ob 19.00 prek povezave, dostopne na Klišejevem FB, ter prisluhni njeni zgodbi.
Nadaljujemo tudi z izvajanjem Učne pomoči 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 izvajamo še prav posebni
trajnosti izziv, ki ga lahko izvaja kdorkoli iz
udobja svojega doma. Mnogokrat pozabljamo na pomembnost majhnih korakov, sprememb v pravo smer in točno
v ta namen, smo Klišejevci v
aprilu - mesecu, v katerem
obeležujemo Svetovni dan
Zemlje - pripravili mesečni
trajnostni projekt #ZaZemljo, ki vsebuje izzive, razdeljene na osem različnih, a
povezujočih se vidikov trajnosti. Pri izbiri izzivov znotraj
posameznih osmih kategorij,
imaš popolnoma proste roke
– izmed vsake kategorije namreč sam izbereš en izziv, ki
ti je najljubši. Več informacij
o izzivu najdete na naši Facebook strani https://www.
facebook.com/klise.klub,
pod dogodki.
Začeli pa smo z novim projektom, imenovanim Pekoterapija, v sklopu katerega
na našem Facebook profilu
objavljamo posnetke priprav
različnih receptov, s katerim želimo pomagati vsem
hranozasvojencem tako, da
bodo znali sami poskrbeti za
svojo odvisnost od hrane.
A to še ni vse. Mesec april
je za KLIŠE prav poseben
mesec, saj je 8. aprila naš
Kliše praznoval 24. leto
delovanja. Ob jubileju je
predsednica kluba zapisala
sledeče:
Ob čestitki sem želela priložiti kako lepo fotografijo
naše vitrine, naših prostorov
na Valvazorjevem trgu 8, ampak sem se ustavila. Kliše ni
samo prostor. A ti prostori
več ali manj že eno leto samevajo ali le delno opravljajo
svojo funkcijo. Že kar s sentimentalnostjo se spominjam

žvrgolenja glasov na Klišeju, ideje, ki so letele
sem ter tja, kako se nas je po 20 ljudi natlačilo
v našo mini sejno sobo in z zanimanjem poslušalo predavanje ali potopis. Kako smo se dobili
na mesečni seji z obveznimi picami iz Sončka
in snovali ideje, ki bodo rešile, če ne sveta, vsaj
Litijo.
Vse to nam je bilo mladim s korona virusom
odvzeto. Pa ne samo Kliše. Vsa mladinska dejavnost, zabava, kultura, šport, družba. Celo
šola na celotni izobraževalni vertikali. Glede
na to, da so točno te dejavnosti na vladnih
ukrepih vedno na zadnjem mestu pri sproščanju, ali pa jih sploh ni, kakor da ne bi nikdar
obstajale, to veliko pove o odnosu družbe do
mladih.
Fajtamo na zoomu. Tako kot vsi. Kliše niso
prostori, Kliše smo študentje in študentke. Am-

pak motivacija upada, energija usiha. Tako kot
vsem. In je vse bolj jasno, da je Kliše tudi prostor, fizičen prostor.
Menim, da je zdaj res vsem jasno, da je virus nevaren, da so ukrepi nujno potrebni. A
so nevarni tudi nepremišljeni ukrepi. Skrajni
čas je, da se naučimo živeti z virusom, virus ni
več »novi«, pač pa star znanec in na tehtnico z
njim se počasi plazi materialno preživetje proti bolezni, fizična bolezen proti duševni bolezni, bolezen proti izobrazbi, ki bo določala prihodnost. Življenje samo. Zato ponovni poziv:
odprite šole, odprite univerze, odprite kulturo,
odprite šport … še preden bo prepozno.
Kliše, tebi pa vse najboljše. V upanju, da boš
videl boljše čase.
P.S.: Fotografija je posneta na mednarodni
mladinski izmenjavi Ecodaily!, ki jo je Kliše
organiziral v Litiji leta 2019, v naši mini sejni
sobi je več kot 20 ljudi, danes nepredstavljivo.
Foto Anže Malis
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Letos Dneva slovenske zastave žal
nismo obeležili na Geossu

Dan slovenske zastave zaznamujemo 7. aprila. S tem se spominjamo 7. aprila
1848, ko je slovenski domoljubni študent Lovro Toman s somišljeniki prvič izobesil slovensko trobojnico na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani.
Slovenska zastava je poleg grba in himne eden od državnih simbolov Republike Slovenije, ki označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. V obrambnem
resorju je slovenska zastava močno prisotna in zelo spoštovana.
Svoje spoštovanje do države kažemo tudi s spoštovanjem do
njenih simbolov. To spoštovanje je izraz domoljubja oziroma ljubezni do domovine – pozitivne in plemenite vrednote, ki jo čutimo kot močan občutek pripadnosti in sobivanja. Domoljubje s
seboj ne nosi nestrpnosti, temveč spoštovanje razlik med ljudmi
in do drugih narodov. Z ljubeznijo do domovine se nismo rodili,
negujemo pa jo vse življenje. Najprej jo prejemamo kot zgled od
staršev in drugih vzornikov, pomemben vpliv pa ima nato tudi izobraževalni sistem. Lahko imamo
različne interese, hobije, želje ali ambicije, imamo pa le eno domovino. In ta je – tako kot tudi
njena zastava – svetinja.

Spoštovanje zastave v Slovenski vojski

Kodeks vojaške etike Slovenske vojske ne predpisuje ponosa in spoštovanja državnih simbolov,
vendar ju pripadniki Slovenske vojske izkazujemo. Če kje spoštujejo državne simbole, potem jih
v Slovenski vojski, med spoštljivimi simboli pa zagotovo na prvo mesto postavimo zastavo Republike Slovenije in bojne zastave posameznih enot Slovenske vojske.
V vojaškem življenju so zastave nenehno navzoče. Za Slovensko vojsko, ki s slovensko državno
zastavo v mednarodnih operacijah in misijah po svetu dokazuje našo zavezanost miru in varnosti,
je zastava simbol povezanosti z domovino Slovenijo. Zastava je eden izmed temeljnih elementov
vojaške slovesnosti, odnos do nje in drugih državnih simbolov pa je v Slovenski vojski posebej
določen, in to tako, da je vse ravnanje z zastavo, torej izobešanje, nošenje in hramba, izvedeno
častno ter je tudi sestavni del urjenja vseh vojakov. Zastavi se izkazuje čast, primerljiva s častmi,
ki se jih izkazuje najvišjim državnim predstavnikom, in je
tudi priča vseh pomembnih
dogodkov v življenju vojakov
in vojašnic. Pod zastavo vojaki prisegajo, in to tako, da ko
podpisujejo prisego, držijo v
roki rob slovenske zastave.
Nekoč so za vojake pogosto
rekli, da jih je domovina »poklicala pod zastavo«, kar je
pomenilo, da so bili poklicani,
da domovino in njeno zastavo
branijo. Spomnimo se zanosa
in navdušenja, ko so pripadniki TO prvič dvignili slovensko
trobojnico na slovesnosti ob
razglasitvi samostojnosti. Še vedno imamo v spominu slike, kako so pripadniki TO žareli od ponosa,
ko so se v prvih zajetih oklepnikih in tankih pojavile slovenske trobojnice v obliki grba TO. Še vedno
v ušesih odzvanja zvok Zdravljice, ko so slovenski vojaki in miličniki ponosno dvigovali zastavo Republike Slovenije na mejnih prehodih in v osvojenih vojašnicah širom po Sloveniji.
V Slovenski vojski imajo posebno mesto tri zastave, in sicer slovenska državna zastava, zastava
Slovenske vojske ter bojna zastava enote. Bojna zastava Slovenske vojske se hrani v Gardni enoti
Slovenske vojske ter se jo slovesno uporablja ob sprejemih z vojaškimi častmi tujih ministrov in
načelnikov generalštabov. Prvi slovenski bojni prapor je naslikal Maistrov borec za severno mejo
slikar Rajko Slapernik. Prav
bojna zastava v enoti pomeni
svetinjo.
Bojna zastava je poleg znaka
enote in za enoto značilne baretke glavni simbol, s katero
se pripadniki enote poistovetijo. Na drog bojne zastave se
pripenjajo nadomestni trakovi
priznanj, ki jih je enota prejela. Na tak način bojna zastava
predstavlja nekakšno osebno
izkaznico ali celo življenjepis
enote. Vročitev bojne zastave
je za enoto priznanje, sama
1.490,00 EUR
2.970,00 EUR
vročitev pa je predpisana s poOpeL Corsa Cosmo 1.2 16V Letnik: 2005, OpeL Astra karavan 1.7 CDTI enjoy
sebnim protokolom. Nekdanji
teh. pregl. 1/2022, prev. 163376 km, 5 vrat, svet- Letnik: 2009, teh. pregl. 6/2021, prev. 163101
in novi načelnik Generalštaba
lo siva kov. barva, bencinski motor, 1229 ccm, km, črna kov. barva, diesel motor, 1686 ccm,
Slovenske vojske opravita pri59 kW (80 KM), ročni menjalnik (5 pr.), kLIMA.
74 KW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), kLIMA.
mopredajo dolžnosti s simbolno predajo bojne zastave Slovenske vojske. Tudi predaja
dolžnosti poveljnika bataljona
ali višje enote novemu poveljniku se opravi s slovesno, simbolično vročitvijo bojne zastave novemu poveljniku.
Za vojake ima zastava vedno
prav poseben pomen. Ko ti so6.200,00 EUR
8.960,00 EUR
vražnik zajame ali uniči zastaVOLksWAGeN Golf Comfortline 1.6 TDI OpeL Astra sports Tourer 1.6 CDTI
vo, je, kot da je uničeno vse.
Letnik: 2009, teh. pregl. 9/2021, prev. 141204 km, Letnik: 2017, prev. 139145 km, 5 vrat, srebrna
To vemo tudi iz Gregorčičeve
5 vrat, srebrna kov. barva, diesel motor, 1598 ccm, kovinska barva, diesel motor, 1598 ccm, 81 kW
pesmi Hajdukova oporoka, ki
(110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), karavan, kLIMA.
66 kW (90 KM), ročni menjalnik (5 pr.), kLIMA.
pravi: »Zastava strta, skrhan
meč, končan je boj, strašno
besneč.«
Tudi v gasilstvu so prapori
znak dolge zgodovine in izjemne kulturne dediščine.
Pomembni ambasadorji slovenske zastave so tudi naši
vrhunski športniki, dvigi slo9.670,00 EUR
9.690,00 EUR
venske zastave in slovenska
BMW serija 1: 120d Letnik: 2011, prev. reNAULT Grand scenic dCi 110 Letnik:
himna ob njihovih zmagah na
160002 km, črna kovinska barva, diesel mo- 2016, prev. 119914 km, temno siva kovinska
civilnih in vojaških tekmovator, 1995 ccm, 130 kW (177 KM), ročni me- barva, diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110
njih so praznik našega držanjalnik (6 pr.), coupe (2 vratni), kLIMA.
KM), avtomatski menjalnik, 5 vrat, van, kLIMA.
vljanskega ponosa.
NA ZALOGI TUDI: CITrOeN C3 1.4 HDi Attraction, letnik 2015, prev. 115558
Ker nam je letos epidemija
km, 5 vrat, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), ročni menjalnik (5 pr.), bela
preprečila tradicionalno probarva, 5.650,00 €; NIssAN JUke 1.5 dCi Acenta, letnik 2017, prev. 108547 km,
slavo pri pomniku Geoss, se
5 vrat, diesel motor, 1461 ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), temno
vidimo prihodnje leto v mesiva kovinska barva, terensko vozilo / SUV, 9.680,00 €; ter še nekaj testnih vozil.
secu aprilu. Ostanite zdravi!
Boris Doblekar,
predsednik Združenja VSO
Litija, Šmartno pri Litiji
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VRTEC LITIJA
GOSENICA ZELENKA NA OBISKU

Nekega marčevskega jutra je otroke iz skupine Mravljice v sobi pričakala nenavadna gostja. Bila je velika, zelena, brez nog in precej glasna. Otroci so si jo pobliže ogledali in ugotovili, da jih je obiskala
gosenica. Čudili so se, ker je tako glasno
»stokala«. Nekdo izmed njih je ugotovil, da ta zvok prihaja iz njenega trebuščka. Otroci so ji hitro prinesli nekaj
sadja, da bi se okrepčala, a izgledalo je, da je še vedno
lačna. Medtem, ko so iskali hrano, so se domislili, da njihova obiskovalka potrebuje ime. Otroci so jo poimenovali Zelenka. Izkazalo se je, da je Zelenka kljub sadju ki ga
je pojedla še vedno lačna. Tako zelo je bila lačna, da se je
lotila tudi igrač. Otroci so se zbali, da jim bo vse pojedla,
zato so ji odstopili ležalnik in jo dali počivat. Ker je Zelenka pojedla preveč stvari naenkrat je potožila, da jo boli
trebušček. Otroci so ji ponudili dva velika zelena lista, da bi ji omilili bolečine. Oba je pojedla in
okrog sebe naredila zapredek. Po 14 dneh je otroke pričakalo presenečenje – zapredek je bil prazen! Na ležalniku, kjer je Zelenka počivala pa se
je pod zapredkom skrival velik pisan metulj. Ker
ga niso želeli prestrašiti, so ga pustili v upanju,
da bo poletel čez igralnico in se jim pridružil pri
igri. Žal je nekdo pustil odprto okno in metulj je
odletel. Pustil jim je pismo, kjer je zapisal, da si
bo poiskal prijatelje metulje s katerimi bo skupaj letal med pisanimi cvetlicami. Otrokom pa
je pustil papirnate metulje, ki so jih pobarvali in
z njimi okrasili igralnico.
Gosenica je bila močno motivacijsko sredstvo,
otroci so z zanimanjem opazovali razvoj in
predvidevali kaj se bo zgodilo. Tekom meseca
smo prepoznavali hrano preko čutil – tip, vonj,
okus ter se seznanili z zdravo in nezdravo prehrano. Preko slikopisa so se otroci naučili pesmico Gosenica in ob slikovnih predlogah gibalno
uprizorili zgodbo. Odšli smo tudi na bližnji travnik, kjer smo s pomočjo lup raziskovali travnik in
iskali gosenice …
Simona Dobčnik in Tjaša Povirk

POMLADNO PRAZNOVANJE V JURČKU

Zima se je končno poslovila in čeprav ima sneg svoj čar, si v vrtcu Jurček vsi želimo, da ga je
babica Zima odnesla s seboj v sneženo deželo. Naš vrtec smo že prav lepo pomladno okrasili.
Želimo si lepega vremena s soncem, da nas ne bo zeblo, ko bomo raziskovali bližnje gozdove in
travnike. Želimo si opazovati, kako krajani obdelujejo
svoje vrtičke. Komaj čakamo, da se odpravimo naokrog in opazujemo spremembe, ki jih v naravo prinaša
pomlad.
Da, tako je, pomlad. Končno je le obiskala naše kraje.
In ustavila se je tudi v našem vrtcu. Deklica Pomlad je
v soboto, 20. 3. 2021, obiskala naš vrtec Jurček. Kakšna škoda, da nas ni bilo tam, da bi se lahko skupaj
pozabavali. Ker ima te dni veliko dela, nas ni utegnila
čakati. Pustila pa nam je pismo in nekaj presenečenj.
V igralnicah so nas v ponedeljek, 22. 3. 2021, pričakale njene prijateljice pomladne vile, ki bodo nekaj
časa ostale z nami. Še dobro, da znamo veliko lepih
pesmic, kajti pomladne vile imajo zelo rade prepevanje, še posebej, če pojejo prijazni otroci.
V sklopu praznovanja pomladi so v vseh skupinah otroci poslušali zgodbo »Kakšne barve je pomlad«, avtorice Mojce Nose, ter ob njej spoznali oz. obnovili osnovne barve. Nato so najmlajši
otroci v zemlji iskali semena rožic, ki jih je deklica Pomlad izgubila ter jih poskušali prirejati po
barvi, pri čemer so jim še malo pomagale vzgojiteljice. Za konec so otroci še
posadili nekaj jagod, ki jih je za njih pustila deklica Pomlad. Za starejše otroke
je deklica Pomlad pripravila posebno nalogo. Za vsako skupino je v vrtcu pustila
igro Posadimo rožice, s pomočjo katere
otroci prepoznavajo, poimenujejo in prirejajo barve ter se navajajo na pravila
družabnih iger. Seveda so tudi starejši otroci na igrišču posadili jagode, jih
dobro zalili ter zaščitili pred mrazom, ki
še ni čisto popustil. Pri pripravi praznovanja so nam pomagali nekateri starši,
ki so nam podarili lesene zabojčke, zato
se jim lepo zahvaljujemo. Posebno presenečenje pa nam je pripravil Zeleni raj
– gospod Miha Kos, ki je našemu vrtcu podaril kar dve mladi drevesi in ju posadil na naše igrišče
ter nekaj sadik jagod ter kompost, da jagode lahko rastejo v bogatejši zemlji. Gospod Miha Kos,
najlepša vam hvala.
Marec je tudi mesec družine. V njem imata svoj poseben dan tudi očka in mamica. Trenutna
situacija je kriva, da nismo mogli pripraviti nastopa ob materinskem dnevu v Kulturnem domu,
tako kot smo načrtovali. Vendar smo se strokovni delavci
vrtca skupaj z otroki odločili,
da za starše pripravimo presenečenje na daljavo. Vsaka
skupina otrok je za svoje starše pripravila kratek nastop, ki
smo ga vzgojiteljice posnele
in ob materinskem dnevu poslale staršem po elektronski
pošti. Verjamemo, da smo
jim s to majhno pozornostjo
ogreli srce ob začetku pomladi.
To leto je posebno in takšno
je bilo tudi naše praznovanje
prihoda pomladi. Pomlad smo
počastili, starše razveselili z
nastopom in obogatili naše
igrišče z jagodnimi zabojčki in
novimi drevesi. Za njih bomo
lepo skrbeli in jih pridno zalivali, zato komaj čakamo, da se
bomo poleti lahko v senci dreves sladkali s sladkimi sočnimi
jagodami, ki smo jih pridelali
sami.
V imenu strokovnih delavcev
in otrok napisala Tina Sirk
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DRUŠTVA / AKTUALNO

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

POVZETEK POROČILA IZVRŠILNEGA ODBORA MDI
LITIJA ŠMARTNO SO.P. ZA LETO 2020
MDI Litija Šmartno SO.P. izvaja
svoje poslanstvo na invalidskem
in humanitarnem področju za območje Občin Litija in Šmartno pri Litiji, od ustanovitve
leta 1982.
Zaradi lažjega uresničevanja naših programov smo vključeni v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, v kateri sodeluje 69 društev iz
Slovenje.
Leto 2020 je zaznamovalo in pustilo globoke
posledice zaradi pandemije, tudi na izvajanje
dejavnosti našega Društva. Zaradi omejitev
vlade so bili naši programi skrčeni ali nekateri tudi povsem ustavljeni. Poročilo je odsev
teh razmer.
V letu 2020 smo izgubili kar 29 članov. Večina njih je podlegla posledicam COVID virusa. Z vključitvijo novih članov smo ohranili
skupno število vključenih invalidov, in sicer s
statusom 630 in 330 podpornih članov.
S svojim delovanjem, ki je opredeljeno v
osmih socialnih programih, skušamo v največji možni meri pomagati invalidom pri
premagovanju njihovih ovir in vključevanju
v neodvisno in enakopravno življenje. S tem
delovanjem dopolnjujemo, včasih celo nadomeščamo, vlogo državnih in lokalnih javnih
služb.
Osnova našega delovanja temelji na prostovoljstvu. Kljub temu smo pri tem vezani na
materialne stroške. Višina le teh je odvisna
od obsega storitev in števila koristnikov teh
uslug.
Nadaljujemo z utečenimi načrti pridobivanja
finančnih sredstev, kot so: sofinanciranje
socialnih programov obeh občin in Zveze,
članarina, srečelov, sponzorji, in donatorji.
Velik delež pri zmanjševanju stroškov nosijo prostovoljci, ki so v vsaki občini osnova
delovanja društva. Kljub omejenemu delovanju ocenjujemo, da je bilo za delovanje
Društva lani opravljenih 750 prostovoljnih
ur, za realizacijo programov 2820 ur in za
delo v socialnem podjetju 780 prostovoljnih
ur.
Pri delovanju so.p., koristimo finančne spodbude Zavoda za zaposlovanje, po projektih,
učne delavnice, javna dela in subvencije iz
invalidskega sklada za zaposlovanje invalidov, podporne storitve, izvrševanje dela v
splošno korist.
Z novim domom smo zelo olajšali prostorsko
stisko. V njem izvajamo športno rekreativne
dejavnosti, vodene vadbe za ohranjevanje
zdravja, izobraževanja, sestanke s številčnejšo udeležbo, predvsem pa nam nudi pogoje
za druženje. Z veseljem ugotavljamo, da je že
sedaj dokazano, da je bila gradnja upravičena, kar pričajo dejavnosti v njem.
Poudariti velja, da v društvu poleg osmih socialnih programov, katere smo nekako dolžni
izvajati, vodimo tudi aktivnosti, ki pomenijo
presežek teh osnov.
Vsako leto svoj del poročila izvršnega odbo-

ra društva ob zaključku poudarimo, da smo
ponosni na dosežke. Ponosni smo na to, da
jih dosegamo prostovoljci z roko v roki. Kljub
široki mreži delovanja na različnih področjih,
se z usklajevanjem včasih različnih pogledov
in razmišljanj, nikoli ne zapletemo v konflikte. Verjetno je to tudi eden od pogojev za napredek in razvoj.
Mislimo, da to zaznavajo tudi v vodstvih
obeh občin, Zavodu za zaposlovanje, Centru
za socialno delo, Svetu za medgeneracijsko
povezovanje v občini Litija, sorodnih društvih, kot so Društvo upokojencev Litija in
Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji, ter
drugi.
Ob tej priliki se jim zahvaljujemo za dosedanjo pomoč in sodelovanje in se priporočamo
tudi v bodoče.

Povzetek vsebine delovanja
na socialnem področju

Na prvi pogled se zdi, da se lani na izvajanju
socialnih programov ni kaj dosti dogajalo.
Ob natančnemu pregledu pa je zaznati, da
smo izkoristili skoraj vsak trenutek, ki nam
je bil dan. V določenem obdobju so bili sproščeni nekateri epidemiološki ukrepi ali pa da
smo le-te dosledno upoštevali, vse s ciljem
varovanja zdravja in preprečevanja širjenja
bolezni.
Od 21 terminov koriščenja kapacitet Zveze
za ohranjevanje zdravja, je bilo realiziranih le 9 terminov. Delavnic, ki se odvijajo v
prostorih društva praktično ni bilo skozi vse
leto, razen le nekaj v prvih mesecih. Delavnice, ki jih organizira Zveza, pa so bile izvedene.
V mesecu juniju so bili sproščeni nekateri
ukrepi, zato smo lahko dva krat organizirali
ekskurzijo na Bled in Bohinj in se tam srečali z župnikom Martinom Golobom. Tudi
že tradicionalno krajše letovanje na Dugem
otoku je bilo organizirano v drugi polovici
junija.
Zelo nam je bilo žal, da je zaradi množičnosti
odpadlo junijsko srečanje težjih invalidov
in prednovoletno srečanje ter ne nazadnje
letni zbor članov, na katerem smo se
podrobno lahko seznanili z dogajanji v
Društvu. Da bi vsaj malo omilili izpad druženja, smo lani opravili več obiskov po domovih
kot sicer. Prve v mesecu septembru in nato
še v mesecu decembru, skupaj preko 100.
Izveden ni bil vsakoletni predvelikonočni
obisk oskrbovancev v Domu Tisje in Šmelcu,
odpadel je Festival medgeneracijskega povezovanja in že tradicionalna akcija Manj
svečk za manj grobov. Zaman smo se veselili
skupnega tedenskega letovanja avgusta na
otoku Hvaru in z odpovedjo razočarali preko
100 prijavljenih letovalcev. Tudi kopalnih kart
za Laško in Rimske Terme je bilo prodanih
bistveno manj, le cca 30 %.
Vseeno pa smo se trudili in svoje člane s
pisnimi obvestili,
prispevki v glasilu
obeh občin in na
spletu sproti obveščali o dogajanju v
Društvu.
Res veliko prijetnih
skupnih trenutkov
nam je vzela višja
sila. Vsi si želimo
in pričakujemo povratek v nam bolj
prijazno življenje,
zato je prav, da še
naprej spremljamo
in upoštevamo navodila stroke.
Izvršni odbor MDI
Litija - Šmartno

Edukativno okrevanje
TALASO STRUNJAN
od 9.5. do 16.5.2021

Turistična
9.5. –
taksa (8
16.5.2021
dni/7 noči)
2,50€/na
7 polpenzionov v
462,00 € dan/osebo
dvoposteljni sobi
= 20,00 €
2,50€/na
7 polnih penzionov
546,00 € dan/osebo
v dvoposteljni sobi
= 20,00 €
Hotel Svoboda
****

Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo
vseh popustov, nanje ni možno uveljavljati
dodatnih popustov. Cene so z DDV in veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v
ceno (2,50 € na dan na osebo). Doplačilo za
1/1 sobo je 36,00 € na dan.
V Hotelu Svoboda lahko uveljavljate tudi
turistične bone, v kolikor jih še niste.
ponudba vključuje:
•n
 amestitev v dvo- ali enoposteljni sobi hotelov,
•p
 olni ali polpenzion z dnevno izbiro uravnotežene in zdrave hrane,
• u poraba kopalnega plašča (v sobi hotelov
****),
•b
 rezplačno kopanje v hotelskih bazenih,
tudi na dan prihoda in odhoda,
• nočno kopanje v petek in soboto,
•d
 nevno vsaj tri aktivnosti vodene telesne
vadbe (hidro-gimnastika, vodna aerobika,
kardio-vadba pod strokovnim nadzorom,
nordijska hoja ali vodeni sprehodi),
• z dravstveno predavanje iz nabora vsebin
na posamezni lokaciji,
•b
 ogat animacijski program in organizacija
izletov na željo društva,
•1
 0 % popusta na vse zdravstvene storitve
in storitve velnesa,
•b
 rezplačen dostop do interneta v sobi in
skupnih hotelskih prostorih,
• možnost obročnega odplačila aranžmaja,
•b
 rezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče
in nazaj (ob prijavi najmanj 20 udeležencev).
Novosti in posebnosti:
Talaso Strunjan: dihalne vaje ob morju, talasoterapija in restavracija Pinija
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen, v kolikor je prijavljenih
najmanj 15 oseb. Odhod v Strunjan bo

9.5.2021 (ura odhoda po dogovoru) izpred
železnike postaje. Prijavite se v društveni
pisarni, kjer boste poravnali 20,00 € odpovednega rizika. Zaradi zasedenosti hotela
vas prosimo, da se prijavite najkasneje do
26.4.2020.
Društvo prispeva članom 50,00 €, podpornim članom pa 25,00 € enkrat v letu. Vsem
članom in podpornim članom katerim mesečni dohodek znaša manj kot 450,00 €,
prispeva društvo 100,00 € enkrat v letu (potrdilo o prihodku mora biti priloga ob prijavi
za okrevanje).

Merjenje krvnega sladkorja,
krvnega tlaka, holesterola in
trigliceridov

Meritve se bodo izvajale v društveni pisarni,
v sredo 5.5.2021 od 8.00 do 10.00 ure.

Telovadba

Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom
ob ponedeljkih ob 19.00 uri, v prostorih
MDI, na Parmovi ulici 7, v Litiji. Število oseb je
omejeno na 10, zato se predhodno naročite.
Karte lahko kupite pri vaditeljici Klari Dev pred
telovadbo ali v društveni pisarni.

Pohodi

če nam bo dopuščala možnost se bomo odpravili na prvi pohod 6. maja 2021 in nato
se bodo nadaljevali vsak četrtek. O tem vas
bomo še naknadno obveščali v obvestilih in
na oglasni deski društva.
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. 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).

Dohodnina

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!
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji
Mihaela Amršek, predsednica

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«
Epidemija
covida-19
je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju,
ki je korenito spremenila naša življenja, in
učinkovita cepiva so v tem trenutku edino
realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni.

Najboljša zaščita je cepljenje

K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo priporočena
zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno
razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko,
skrbimo za higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa
je cepljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito
pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19.

Okuži se lahko vsakdo od nas

Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak,
tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji potek bolezni starejše osebe
in osebe s kroničnimi obolenji (kot so kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim
Svetovna zdravstvena organizacija in Centri
za nadzor bolezni še posebej priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši

od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je
odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene, postopke testiranja in
ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 so bila
preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je
sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav bila
časovnica strnjena, se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge

Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je
vsekakor v rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah nas vseh.
Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19
tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko
krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na vrsti, se torej cepimo. S tem
namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli
nas.
Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se
cepimo v čim večjem številu.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju
lahko najdete tudi na posebni spletni strani
Nacionalnega inštituta za zdravje, www.cepimose.si.
Maruša Bertoncelj, univ. dipl. soc. ped.

DRUŠTVA 

OBČAN - APRIL 2021 

USTVARJALNI NATEČAJ

Društva Univerza za tretje
življenjsko obdobje Litija in
Šmartno na temo
KOZLOVSKA SODBA
V VIŠNJI GORI
Leto 2021 je Vlada Republike Slovenije na predlog Občine Ivančna Gorica razglasila za leto
Josipa Jurčiča, saj se spominjamo 140. letnice
njegove smrti. Bil je ena od osrednjih kulturnih in političnih osebnosti druge polovice 19.
stoletja.
Tako bodo na lokalni kot državni ravni preko celega leta potekale različne kulturne dejavnosti
v počastitev Jurčičevega leta.
Kot ustvarjalci, rokodelci... bomo prispevali delček v mozaiku praznovanj tudi mi, saj
smo se odločili povabiti vse, starejše od 18 let
– zgornje starostne meje ni - in ne glede na
kraj bivanja, da se nam pridružite in na temo
KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI upodobite
vse, kar se upodobiti da.
Vsebina nam ponuja nešteto izzivov, da v različnih tehnikah (kvačkanje, pletenje, klekljanje,
vezenje, šivanje, rezljanje, oblikovanje...) in
materialih (papir, kreppapir, blago, filc, volna,
les, perlice, kovina, glina...) izrazimo svojo kreativnost.
Pridružite se nam, veseli bomo vašega sodelovanja.

Prilagamo povezavi do radijske igre in besedila
humoreske:
https://www.youtube.com/
watch?v=NF8EHmZEcl8
https://sl.wikisource.org/wiki/Kozlovska_
sodba_v_Vi%C5%A1nji_Gori

Pogoji za sodelovanje:

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe v
starosti od 18 let; zgornje starostne meje ni.
Na natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so
kakorkoli povezane z razpisom, člani ocenjevalne komisije ter njihovi ožji družinski člani.
Kandidati lahko pošljejo 1 izdelek ali zaključeno celoto – z naslovom, poimenovanjem
na Društvo Univerza za tretje življenjsko
obdobje Litija in Šmartno, Parmova 9, 1270
Litija, po dogovoru je mogoč tudi osebni prevzem (051 438 236 – Milena). Priloženi morajo biti tudi kontaktni podatki: ime in priimek,
naslov prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov sodelujočega.
Prijave na natečaj morajo biti poslane najkasneje do 31. 5. 2021.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na
bivališče, bo razglašen v začetku junija 2021
v medijih in na prireditvi ob zaključku študijskega leta. Kandidati bodo obveščeni tudi po
elektronski pošti. Vsi izdelki bodo predstavljeni
na razstavi, na fb profilu. Komisija bo izbrala 5
najboljših del.  Za Društvo U3, Milena Dimec

Odprtje paviljona ˝Medena zgodba˝

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu
zaključuje in hkrati začenja še en velik projekt, s katerim želimo dodobra
predstaviti slovensko čebelarstvo doma in v svetu.
Paviljon Medena zgodba se podaja na pot in bo na svojevrsten način
prikazoval delo čebel, čebelarja in sadove njunega skupnega dela.
Paviljon je prevozni čebelnjak namenjen izobraževanju, predstavitvi in
promociji slovenskega čebelarstva ter medenih izdelkov. Opremljen je z
najsodobnejšo video in zvočno tehniko. V čebelji svet nas popelje s pomočjo vida, vonja, tipa
in na koncu tudi okusa, s prav posebno medeno postajo.
Polovica notranjega dela
paviljona je namenjen predstavitvi čebeljih panjev in
tehnologiji pridelave medu.
V panjih so prikazane čebele
s prav posebnimi video vsebinami, ki so nameščene v
satih. Pod panjem je nameščena čebelarska tehtnica
z vremensko postajo in video nadzorom zunanjosti
paviljona. V nadaljevanju je
predstavljeno točenje medu,
skladiščenje medu in tudi
njegovo pakiranje po vseh
standardi varne in zdrave
pridelave hrane. Izpostavljene so tudi ključne informacije o čebelah in čebelarstvu.
Drugi del notranjosti paviljona je namenjan predstavitvi vseh čebeljih pridelkov. Poleg prodajnega pulta je prostor za pokušanje različnih vrst medu. Za ta namen je bila razvita prav
posebna degustacijska medena postaja, kakršne do sedaj še ni bilo.
Zanimivost in atraktivnost paviljona je
tudi zunanji del. Poleg medene postaje so nameščene tablice, na katerih so
predstavljene vrste medu, vsi čebelji pridelki, naša avtohtona Kranjska čebela in
pomemben segment našega čebelarstva
– apiterapija. Na drugi strani paviljona so na časovnem traku predstavljeni
poudarki o zgodovini čebelarstva. Tradicionalnost slovenskega čebelarstva je
prikazana s poslikavo panjskih končnic
in pročelji AŽ panjev. Najmlajši pa bodo
preko didaktičnih iger spoznavali ključne
posebnosti o čebelah.
Paviljon Medena zgodba obiskovalca ne
bo pustil ravnodušnega, ne podnevi in tudi ne ponoči, saj poseben osvetlitveni ambient
poudari medene kapljice v satju, ki so nameščene na zunanjosti paviljona, pa tudi motivi
vgravirani v steklu, ki se nahajajo v notranjosti paviljona.
Idejo za paviljon Medena zgodba, je podal predsednik ČZS, g. Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni skupini v sestavi ga. Lidija Senič, ga. Tanja Magdič, g. Vlado Auguštin, g. Simon
Golob, g. Tomaž Samec in vodja skupine g. Aleš Bozovičar. Skupina je sodelovala pri zasnovi
in izgradnji tega, v vseh pogledih posebnega paviljona Medena zgodba.
Čebelarska zveza Slovenije je danes pričela novo
zgodbo o čebelarstvu. Ot
voritveni trak sta v želji,
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
da bo paviljon obiskal številne prireditve v Sloveniji
GSM: 031 639 178
in tudi v tujini, slavnostno
prerezala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek
in predsednik Čebelarske
zveze Slovenije, g. Boštjan
Noč.
V upanju, da ga kmalu
predstavimo tudi vam vas
lepo pozdravljamo.
Čebelarska zveza Slovenije

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez
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KRAJEVNA SKUPNOST VAČE

ČISTILNA AKCIJA NA VAČAH

Naši, sicer prelepi kraji, so nas že sami klicali na pomoč. V naravi se je namreč zaradi malomarnosti nekaterih ljudi nabralo veliko smeti, zato je Krajevna skupnost Vače podala pobudo
za čistilno akcijo, ki je potekala dne 20. 3. 2021 na
Vačah in okoliških krajih.
Že na začetku se želimo
zahvaliti vsem udeležencem čistilne akcije ter Občini Litija, ki je zagotovila
vrečke za smeti in zaščitne
rokavice.
Dobro voljo in skrb za okolje, v katerem živimo, je
pokazalo nekaj več kot 40
krajanov in krajank, ki so
se bodisi individualno bodisi v krogu družine podali
vsak v svojo smer (Slivno,
Klenik, Potok pri Vačah,
Žalostno je, kaj vse nekateri odvržejo v naravo.
Ržišče, Vače,…). Na zbirno
mesto odpadkov so se (na žalost) vsi vrnili s polnimi vrečami najrazličnejših smeti – od pločevink, steklenic, plastenk,
zaščitnih mas, dežnikov, gum,…. vse do wc školjke, rolet
in drugih večjih kosov, za prevoz katerih smo potrebovali
celo traktor. Naši gasilci iz PGD Vače, ki nam vedno priskočijo na pomoč,
so poskrbeli, da
po končani čistilni akciji nismo
bili lačni – pripravili so nam
malico, ki smo
jo lahko vzeli s
seboj.
Ocenjujemo, da
je bila čistilna
akcija uspešna in
da smo s skup
nimi močmi malenkost pomagali
Za odvoz nekaterih odpadkov
naravi, da se bo
smo
si pomagali s traktorjem.
lažje prebudila v
čudovito pomlad. V upanju, da bomo znali lepše
ravnati z naravo in da se bomo enkrat le naučili,
da odpadki ne spadajo v gozd, na travnike ali jarke ob cesti, optimistično zremo v prihodnost. Pa
naj od sedaj naprej vse smeti končajo tam, kamor
spadajo! V domačih smetnjakih, ekoloških otokih
in deponijah.
Še posebej želimo pohvaliti naše najmlajše 
Krajevna skupnost Vače
krajane, ki so zelo pridno sodelovali. Ravno
Zapisala: Brigita Plemenitaš
zaradi njih se moremo potruditi in skrbeti za
Fotografije: Ana Vrhovec
naše okolje, ter jim biti v zgled.
V mesecu aprilu
beležimo vseslovensko akcijo
»Dan za spremembe«, na projektu #LIST pa smo se odločili,
da gremo korak dalje in naš mesečni program
poimenovali »Mesec za spremembe«. Program
je povsem naravnan pozitivnim praksam v dobrobit naše Zemlje, saj poleg dneva sprememb
v aprilu beležimo tudi svetovni dan Zemlje v četrtek, 22. aprila.
Tako smo iz vedli dva pop-up bolšjaka v trgovini
z druge roke, ki deluje pod okriljem projekta
#LIST, tretji pa je na sporedu 24.4., izvedli smo
delavnico »naredi si sam« kjer smo iz starih,
odsluženih palet izdelali stojnico, ki je svoj prostor že našla v skupnostnem prostoru #LIST,
na Valvazorjevem trgu 15 in bo v prihodnje nudila sadje ter zelenjavo iz skupnostnega vrta,
srečali smo se na delavnici Bogdana Rihterja
z naslovom »Ključni dejavnik za ekološko preo-

brazbo posameznika in družbe«, na kateri smo
odprli temo aktualnega načina življenja, ki je
sam po sebi nevzdržen in predstavlja ekološko
bombo ter spregovorili o dosedanjih načinih
reševanja problematike, ki niso mogli biti uspešni, saj stvari niso reševali težave pri temeljih
ter se priključili trajnostnem izzivu #ZaZemljo,
katerega lahko izvede vsakdo iz udobja svojega
doma.
Trajnostni izziv poteka vse do zadnjega dne v
aprilu, zato vas vabimo, da se priključite in z
majhnimi koraki storite velike spremembe za
okolje. Poleg tega pa vas vabimo na »naredi
si sam« delavnice: naredi svoj pralni prašek v
ponedeljek, 26.4., spomladanska nega telesa v četrtek, 29.4. ter tretjo edicijo delavnice
vzgoja sadik za samooskrbo v petek, 30.4., ko
bomo sejali jedilne eksotične rastline. Za več
informacij o delavnicah se obrnite na našo
Facebook stran https://www.facebook.com/
projektLIST/. 
Erika Horvat

Projekt Nazaj k naravi ali kako
bo šotor tipi dobil novo preobleko

Za nami je zasaditev jagodnega obgozdnega vrta v Ponovičah, ki smo ga
postavili skupaj z društvom Sožitje ter v sodelovanju z Varstveno delovnim
centrom Zasavje, enota Litija. Najlepša hvala vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ki ste nam tako motivirano pomagali pri zasaditvi! Zagotovo sledi
še kakšno druženje v prihodnosti, ko bomo pogledali kako sadike uspevajo.
Pa kasneje, ko se bomo najedli ribeza, joste, jagod in kosmulj.
V maju bo v okviru 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, dobil novo preobleko šotor tipi. Pridružite se nam na delovni akciji, ki bo okvirno
potekala v soboto 22.5.. Več informacij sledi na naši spletni strani www.drustvolojtra.si in na
našem FB profilu: https://www.facebook.com/lojtradrustvo.
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..
Operacija Nazaj k naravi bo prispevala k obogatitvi ponudbe na področju mednarodnega izobraževalnega turizma.
Tina Trdin, društvo Lojtra
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DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI

DOM TISJE

DOBRODELNI MARATON V PLETENJU
VOLNENIH IZDELKOV

Prenašanje ustvarjalnega znanja iz generacije v generacijo je obrodilo bogate sadove. Na pletilskih delavnicah v Domu Tisje, v sodelovanju s Kliše klubom, iz Šmartna
in Litije, so v domu naučene spletene zanke prerasle v čudovite izdelke.
Z medgeneracijskim povezovanjem in delom na domu so svoje znanje, socialne veščine in dobrodelnost delili dobri ljudje.
Mlada dekleta in fantje iz Klišeja so s svojim spletnim in uporabnim znanjem na dobrodelni licitaciji prodali veliko izdelkov,
za kar smo jim neizmerno hvaležni. Vse slovenska Klišejeva
štrikalnica je bila prežeta z mislijo na pomoč potrebnim ljudem. Z veliko znanja, povezovanja in kreativnosti je nastala
prava zakladnica odličnih ročno pletenih izdelkov. Sredstva od prodanih izdelkov so namenili
stanovalcem, ki živijo v Domu Tisje.
Možganska aktivnost človeka tvori um,
zavest in misel. Z njimi organiziramo
vsakdanje življenje, se odločamo in
načrtujemo. Možgani so razdeljeni v
dve hemisferi. Leva hemisfera skrbi
za intelektualne sposobnosti, desna
hemisfera izvršuje sporočila leve polovice možganov in skrbi za kreativnost.
S spretnostjo pletenja in kvačkanja si
pridobimo uglajene in mehke gibe rok
ter tako urimo fino motoriko, s katero
pripomoremo k vsestranskemu osebnostnemu razvoju.
Uporabno znanje, čas in dobro srce
nas je še bolj povezalo, razveselilo in
nam vlilo novo upanje za boljše življenje v prihodnosti. Vsem sodelujočim, iskrena hvala. Ponosni
smo na vse, ki se zavedate pomembnosti uporabnega znanja. »Več znaš, več veljaš.«
Renata Ozimek, delovna terapevtka
Alenka Rozina, delovna inštruktorica

V OGLARSKI DEŽELI SE PRIPRAVLJA KOPA REKORDERKA

Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki ga obeležujemo 19. marca so organizatorji letošnjih dogodkov
v Oglarski deželi Dole pri Litiji pripravili predstavitveno srečanje. Sporočilo mednarodnega dne
»Obnova in nega gozda; pot do zdravja in dobrega počutja« so povezali s pričetkom kope velikanke v kateri bo zloženo 300 prostorskih metrov drv, ki se posekajo ob redni negi gozda in čiščenju zaraščene
krajine. Prisotni so bili župani občin
Litija Franci Rokavec, občine Radeče
Tomaž Režun in občine Šentrupert
Tekavec, gostitelji oglarska domačija
Medved, predstavnik Ministrstva za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
predsednik Društva oglarjev oglarske
dežele – Dole pri Litiji Mitja Dolinšek,
predsednik društva oglarjev Slovenije Jože Prah, predstavnik SIDG, predstavnik zavoda za gozdove Slovenije,
predstavnik zveze lastnikov gozdov
Prireditv bodo v Oglarski deželi potekale v času od 13. avgosta do 11.
septembra pod skupnim sloganom; »OGLJE JE ČRNO ZLATO« in ves ta čas si boste lahko ogledali
kako se kuha oglje v kopi rekorderki.

LITIJA NAŠE MESTO ČISTO IN UREJENO

Tekoče električno polnjenje avtomobilov

BRIGITA ROZINA S KVAČKANJEM
V GUINEDESSOVO KJIGO REKORDOV

S kvačkanjem grbov vseh slovenskih občin se 211 kvačkaric in en kvačkar pod vodstvom
Jadranke Smiljić, ki je zasnovala ta projekt, želijo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov.
Priprave so v polnem teku. Do sedaj so se predstavljali predvsem ustvarjalci iz drugih
področij ustvarjanja, kvačkanje pa je bilo bolj intimna dejavnost, ki so jo ženske počele
doma in so bile med delom tiho, njihovi dragi pa zato srečni, se
rade pošalijo. S pomočjo tega projekta pa bodo zagotovo stopile
v ospredje tudi kvačkarice ter pokazale, da kvačkanje ni samo
domena starejših, temveč tudi mlajših.
V projekt slovenskih kvačkaric se je vključila tudi Litijanka Brigita Rozina, mama in babica. Kvačkala bo grb MO Dobrovnik. Želela si je seveda svojo občino, a jo je prehitel kolegica, Sedaj pa bo delala grb, kjer
prebiva njena nekdanja reprezentančna kolegica v kegljanju, Marika
Kardinar,
Kvačkanja in pletenja se je naučila že v mladosti in z leti, ko se je
vozila z vlakon v službo, si je s tem krajšala čas. Sedaj je upokojenka
in ukvarjanje z ročnimi deli je postalo njeno veselje in sprostitev. Z
možem sta člana Rokodelskega centra Moravče, veliko sodeluje ob
prostovoljnih akcijah in delavnicah tudi z otroki, je članica Društva U3
Litija Šmartno, Tudi zanjo, kot za vse sodelujoče, pa je to prav poseben in velik izziv.
V zadnjem času tudi v Sloveniji nastajajo vedno nove akcije, kjer starejši učijo mlajše ročnih
spretnosti. Vse glasnejše so tudi pobude, da bi bila ročna dela znova, kot učni predmet, uvedena
v osnovnih šolah, saj otroci izgubljajo stik s kulturno dediščino in razvijajo motorične spretnosti.
Tudi na ta način naj bi ročna dela kot unikatna znova dobila na veljavi. https://slovenija.kvacka.
si/ https://www.facebook.com/slovenijakvacka 
Brigita Rozina

PRAZEN STOL OB POSTELJI

Nekoč sem slišala zgodbo, ki
me je tako prevzela, da sem jo
morala zapisati.
Njena vsebina je
bila približno takšna:
Pri mladem župniku je nekega dne zazvonil
telefon. Oglasil se je nežen ženski glas:
»Gospod župnik, prosim vas, če lahko pridete
molit k mojemu očetu. Zelo je bolan, sam pa ne
zna moliti.«
Povedala je še naslov in gospod župnik je
odšel.
Ko je stopil v sobo je zagledal ostarelega
moža z močno podloženim vzglavjem. Zelo je
hropel in kašljal. Poleg njegove postelje je stal
prazen stol. Mož, ki je dremal je pogledal in
tiho vprašal:
»Kdo ste?«
»Župnik sem. K vam sem prišel. Vaša hči me
je poklicala, da bi molil z vami. Lahko sedem na
stol, ki ga je prinesla k postelji?«
Mož je pokimal in rekel:
»Lahko sedete, a prosim vas, prej zaprite vrata.«
Ko je župnik sedel, je mož začel pripovedovati:
»Nikoli nisem molil, ker nisem veren. A ko je
pred dnevi prišel prijatelj, mi je svetoval, da bi
molil. Ker je vedel, da ne znam, mi je rekel tako:
‚Molitev je pogovor z Bogom. Ker ne veruješ in
ne verjameš v Boga, naj ti hči pred posteljo postavi stol. Zamisli si, da je pred tabo prijatelj
s katerim se lahko iskreno pogovoriš. Čez čas
boš temu stolu dal ime Jezus in videl boš, kako
te bo ta molitev začela umirjati.‘«
Pogledal je župnika, ki je tiho, brez besed,
napeto poslušal, potem je rekel še to:

»Veste, zdaj molim več krat na dan, a tako,
da me ne bi videla hči. Gotovo bi mislila, da
se mi je zmešalo, ampak povem vam, da sem
popolnoma miren, spravljen z Bogom in pripravljen za odhod.«
Mladi župnik ni mogel verjeti povedanemu,
a je že zato ker je prišel, molil z njim. Notranje
bogatejši, se je poslovil in odšel.
Čez nekaj dni ga je poklicala hči in rekla:
»Gospod župnik, moj oče se je poslovil. Ni
ga več.«
Presenečen župnik je vprašal:
»Je bilo hudo? Je trpel?«
»Ne, sploh ne. Našla sem ga popolnoma mirnega, z nasmehom na ustnicah, le v čudnem
položaju.«
Za trenutek je utihnila, nato je rekla:
»Morda mi boste vi lahko povedali kaj pomeni, da je umrl z objemom stola. Pred smrtjo je
namreč objel stol.«

Gospod župnik je bil najprej tiho, potem je
rekel:
»Vaš oče je imel skrivnost, a kako bi si želel,
če bi tudi drugi lahko umrli s tako skrivnostjo.«
Darinka Kobal

Turistično društvo Litija vsako leto organizira v
okviru vse slovenske akcije »Moja dežela lepa,
urejena in prijazna« ocenjevanje za lepši izgled
kraja. V okviru akcije se ocenjuje ocvetličenje stanovanjskih hiš, posebno balkonov in oken, urejenost okolice. kmetij, podjetij in drugih objektov, ki
s svojim videzom in urejenostjo izstopajo. Mesto
Litija je vedno bolj urejeno, ulice so čiste, čista so
avtobusna postajališča, urejena plakatna mesta,
krožišča, nasadi listavcev ob cesti, ter ocvetličena
savski most in nadvoz. Vendar pa vtis pokvari razpadajoča hiša na Cankarjevi cesti, ki že kar sama
kliče po takojšni odstranitvi. Prav tako »Rotarjeva
hiša«, v kateri se je kar nekaj najemnikov zvrstilo,
od PM Litija ter Delavske univerze Litija. Ko sta
ta najemnika zapustila prostore, pa je hiša ostala
prazna in začela propadati.
Ciril Golouh

Rotarjeva hiša v razpadanju

Ocvetličen nadvoz

Razpadajoča hiša na Cankarjevi cesti, vezavi
glavnaga križišča pri savskem mostu

Srečni smo, da uživamo privilegij
bivanja na podeželju

V Društvo za razvoj podeželja Laz smo vključeni posamezniki,
ki nas zanima izboljšanje življenja na podeželju. Srečni smo, da
uživamo privilegij bivanja na podeželju. Lepote naših krajev delimo z izletniki, pohodniki, turisti,
počitnikarji, ki nam predstavljajo odjemalce za izdelke in storitve iz dopolnilnih dejavnosti domačij.
Uživamo zdravo hrano, ki smo jo pridelali sami ali
kupili pri sosedu. Imamo vse, »kar imajo veliki«.
Imamo kvalitetno družbeno, socialno in bogato
kulturno življenje. Naši otroci so umirjeni in zadovoljni, družijo se v skupnih prostorih krajanov,
ki smo jih uredili v vaseh. Gojimo dobre sosedske
odnose.
Naše vrednote so torej zdravo, kakovostno življenje na podeželju, aktiven doprinos posameznika k
razvoju lokalne skupnosti in odprtost za sodelovanje in mreženje v širši skupnosti in EU.
V jeseni 2020 smo v organizaciji Društva za razvoj podeželja LAZ izpeljali delovno akcijo. Očistili
smo del zaraslega grmovja okoli cerkve svete Magdalene v Gradišču pri Litiji. Ker želimo, da se
območje okoli cerkve res lepo uredi smo v marcu 2021 ponovno združili moči in še dodatno
očistili okolico. V akcijo se je vključilo 33 prostovoljcev iz Jablaniške doline, ki jim je mar za
ohranitev podeželske krajine. Vsake roke so prišle prav. Še posebno smo veseli, da je za delo
poprijelo veliko število
mladih, ki so na ta način pokazali, da so ponosni na dediščino, ki
so nam jo predali naši
predniki.
Ob tem pa se je izkazalo, kako pomembno
je za ljudi druženje in
ohranjanje socialnega
stika, ki nam ga v teh
časih primanjkuje. Kljub
težkemu in napornemu
delu je med prostovoljci
rasla pozitivna energija, smeh, prepevanje.
V imenu organizatorja, Društva LAZ, hvala
vsem, ki ste na kakršni
koli način priključili akciji. Hvala družini Kremžar T. za pogostitev ob
zaključku.
Mojca Hauptman
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DELO DRUŠTVA V PRETEKLEM LETU 2020
Kot vsako društvo, tudi naše
deluje s pomočjo organov, ki
vodijo in nadzirajo celotno delovanje. Najvišji organ je Zbor
članov, na katerem se sprejemajo vse pomembne odločitve
preteklega leta in prav tako plan dela in finančni načrt za delo v prihodnjem
letu. Za vsako društvo je tak
sklic zbora obvezen Žal nam
ga že drugo leto zapored ni
uspelo izpeljati v živo, pač
pa smo se poslužili sodobne
tehnologije in preko elektronskega komuniciranja sprejeli
ustrezne sklepe, ki jih je potrebno predložiti ustanovitelju.
Za boljšo obveščenost naših
članov, pa objavljam skrajšani
prispevek Poslovnega poročila za leto 2020.
Glede na nastale razmere je
bilo in je žal še vedno delovanje našega društva močno
okrnjeno. Tako nismo izpolnili
vseh nalog, ki smo si jih zadali
v programu dela. Veliko je bilo
odpovedi dogodkov, pohodov in druženj, vseeno pa smo se trudili. Izvajali smo projekt »Starejši za starejše«. Prostovoljke so vzdrževale
kontakte na daljavo preko telefona, saj so obiski bili onemogočeni. Največja težava, s katero
smo se srečevali, je bilo in je še vedno pomanjkanje prostovoljk, ki bi obiskovale starejše na
domu. Razdelili smo 50 paketov Rdečega križa
našim starejšim članom, ki jih sami niso mogli
prevzeti na Rdečem križu.
Člani ustvarjalnih delavnic so izvedli v pred-koronskem času 8 delavnic, v jesenskem pa
dve delavnici za izdelavo voščilnic za potrebe
društva. Naši dve skupini Optimisti in Čaj ob
petih sta imeli nekaj srečaj spomladi, pred
epidemijo. Delo kulturne sekcije je potekalo
v prvih treh mesecih. Nastopov pevcev ni bilo,
potekale so vaje v januarju, februarju in septembru, vsa ostala komunikacija je potekala
preko telefona in računalnika. Po uspešnem
letu 2019 so se citrarji pripravljal na 11. koncert in gostovanja, vendar je korona vaje prekinila. Literarni skupini je uspelo izdati drugo
samostojno knjigo Utrinki iz našega življenja, ni
pa uspela predstavitev knjige v javnosti. Izpeljali so strokovno ekskurzijo „Po poti kulturne
dediščine Radovljica“, ki je vnesla med člane
novo energijo.
V športu so odpadla vsa tekmovanja v okviru
Zasavske pokrajinske zveze, s tem pa tudi državne športne igre. Aktivna je bila le ženska ekipa balinark, ki se je udeležila tradicionalnega
turnirja v Trbovljah, kjer je naša ekipa v konkurenci šestih ekip osvojila prvo mesto. Ženska
ekipa v kegljanju z vrvico, pa se je udeležila turnirja na Dolah. Planinsko pohodniška sekcija
je v letu 2020 izvedla osem pohodov po programu za leto 2020. Povprečno je bilo na pohodih
30 pohodnikov, skupno v celem letu 240. Izletniški sekciji je uspelo organizirati tri izlete: v
Mirno Peč in Šentjurij, v Begunje, z ogledom TV
oddaje Slovenski pozdrav in na Bizeljsko.
Kadrovska komisija se je v letu 2020 sestala

dvakrat, enkrat pa je izpeljala korespondenčno sejo. Obravnavali so predloge za društvena
in ZDUS-ova priznanja, ter za zamenjavo vodje
socialne sekcije
Obveščanje o delu društva je ves čas potekalo na oglasni deski, spletni strani in v glasilu
Občan. Stanovanjska komisija, ki upravlja

Zbor Članov nekoč
z Nepremičninskim skladom PIZ, ima v Litiji osem stanovanj, na Jerebovi ulici 3 in eno
na CKS. Komisija je preko celega leta prejela štiri predloge za najem stanovanj, vendar
ni bilo izpraznjeno nobeno stanovanje, zato
prosilcem v tem letu ni bilo mogoče ustreči.
UO DU Litija sprejel pobudo, naj Občina pripravi ustrezno zazidljivo zemljišče za nadaljnjo
gradnjo najemnih in oskrbovanih stanovanj
v Litiji, ki bi ga Občina prispevala brezplačno, da bi imeli prednost pri naselitvi občani iz
naše občine. Tako bi se lažje reševala problematika starejših v prevelikih hišah in stanovanjih, predvsem tistih v višjih nadstropjih brez
dvigal. Znova smo predlagali, da se pričnejo
aktivnosti o možnosti vgradnje dvigal v višjih
stanovanjskih blokih v Litiji. Povratnih informacij o aktivnosti Občine o tej problematiki
nimamo.
V letu 2020 nam je preko Regionalnega centra
uspelo pridobiti sodelavca na javnih delih,
kar nam je bilo v veliko pomoč.
DU Litija je že dvanajsto leto, organiziralo skupaj s predstavniki policijske postaje Litija in
CPS, varovanje šolarjev, ki je potekalo prve
tri dni novega šolskega leta na obeh Osnovnih
šolah v Litiji in podružničnih šolah.
V mesecu novembru je bila nabavljena nova
programska oprema za vodenje članstva, blagajniškega poslovanja in poslovanja društva.
Nova programska oprema omogoča vodenje
evidence članov, kartico člana s prejemki in izdatki, pripravo in izpis opominov za neplačano
članarino z UPN nalogom, izpis jubilantov, izpis
nalepk z naslovi in letno statistiko.
Upadanja članstva je bilo opaziti tudi v letu
2020, čeprav smo si zelo prizadevali za pridobivanje novih članov. Žal je življenjski krog
naših članov takšen, da jih na leto skoraj več
umre, kot se jih včlani. Nekaj članov tudi izstopi,
zato se skupno število zadnja leta zmanjšuje.
Starostni razpon članov društva je skoraj
50 let, kar je naša posebnost, ki pa zahteva
prilagajanje dejavnosti, da je za vsakogar nekaj zanimivega in privlačnega. S člani poskušamo vzdrževati
čim več osebnih stikov, da bi društvo
predstavljalo njihov drugi dom.
Zadnja leta občutimo slabše finančne zmožnosti članov za udeležbo pri plačljivih stroških dejavnosti (izleti, pohodništvo). Opažamo
tudi slabšo odzivnost članov za
prostovoljno delo, saj imamo ob
vsakem novem mandatu težave s
sestavo vodstva društva in sekcij,
pa tudi za prostovoljke na socialnem področju. Zadnja leta, pa so se
kljub opisanim težavam v sekcijah,
z veliko volje in truda uvajale nove
dejavnosti, še posebej pri kulturi in
sociali, v ustvarjalnih delavnicah in
medgeneracijskem sodelovanju, za
kar se bomo prizadevali tudi v prihodnje.
To skrajšano poročilo pa zaključujem s pozitivno mislijo Napoleona
Hilla, ki je za vse nas, ki smo s srcem vpeti v naše društvo, resnična:
„Trud je poplačan le, če človek ne
odneha.“

Irena Kramar,
predsednica DU Litija
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ŠOLA ZDRAVJA

SVETOVNI DAN ZDRAVJA TUDI V LETU 2021
V ZNAMENJU COVIDA-19

»Zgradimo pravičen in zdrav svet« je geslo pod katerim poteka letošnji Svetovni dan zdravja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravja (NIJZ) so ob tej
priliki povedali: „Letošnji Svetovni dan zdravja je posvečen trenutno najbolj aktualni javnozdravstveni temi – kako naš svet po covid krizi vrniti v sprejemljive tirnice življenja na način, da
bo bolj pravičen za vse ter da
bomo vsi uživali več zdravja in
blaginje. Epidemija COVID-19
je še posebej razgalila številne
neenakosti v zdravju, ki smo
jim priča tako v lokalnih okoljih
kakor med številnimi državami
po svetu.“ Temi neenakosti bo
treba posvetili več pozornosti,
saj je še posebej izpostavljena
zaradi covid-19 bolezni in ukrepov za njeno zajezitev.
Kot posamezniki in kot družba
se moramo odzvati povabilu k
sodelovanju v globalni kampanji za izgradnjo pravičnejšega in bolj zdravega sveta, saj gre za
naš svet.
V Društvu Šola zdravja se pridružujemo iskanju boljših rešitev za delovanje naše družbe. Delamo na preventivi, ohranjanju in izboljšanju zdravja prebivalcev, kar je prepoznalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki nas že šesto leto podpira. Naša osnovna dejavnost je jutranja telovadba
“1000 gibov”. Tako
ohranjamo in izboljšujemo zdravje prebivalcev. Skrbimo za
spodbujanje rednega
gibanja in telesne vadbe, ohranjamo zdravje
za dolgo samostojno
življenje, povečujemo
delež gibalno aktivnega prebivalstva, vračamo voljo do življenja
osamljenim in starejšim osebam, krepimo
psihofizično kondicijo
starejših, preprečujemo potek kroničnih
bolezni ter prispevamo
k zmanjšanju tveganja
za razvoj depresivnih
in anksioznih motenj. Cilj in namen društva je, da z organizirano jutranjo vadbo na prostem
pokrijemo področje celotne Slovenije in sicer tako, da bomo navzoči v vseh 212 občinah. Trenutno smo prisotni v 86 občinah, imamo 230 skupin in čez 4700 registriranih članov.
Bistvo vsega je, da telovadimo na javno dostopnih
zunanjih površinah, ne potrebujemo nobenih pripomočkov, niti drage športne
opreme in kar je najbolj
pomembno ni nobene vadnine, le letna članarina za
delovanje društva, ki znaša
20 €. Pri nas so vsi enaki,
neenakosti ne poznamo.
Vaje po metodi »1000 gibov« so enostavne in primerne za vsakogar. Gre
za sklepne vaje, ki jih je
sestavil zdravnik, nevrolog
Nikolay Grishin in jih poimenoval »1000 gibov«. Vse
vaje se izvajajo stoje, v večini naših skupin med 7.30 in 8. uro zjutraj. V 30 minutah se razgibajo vsi sklepi telesa in vse
mišične skupine. Začne se pri dlaneh, konča pa pri podplatih. S tem se ohranjajo funkcionalne
sposobnosti in se doseže boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje. Pri vsakem gibu se
nadzoruje tudi pravilno dihanje. Vsak dela po lastnih sposobnostih in zmožnostih. Vaje po metodi „1000 gibov“ sicer
lahko izvajate tudi sami
doma, a je skupinska
vadba v naravi veliko
bolj zabavna in sproščujoča.
V izrednih razmerah
(npr. epidemija) se prilagajamo in organiziramo jutranjo vadbo preko interneta s pomočjo
zoom aplikacije v živo
(povezava je javno dostopna na spletni strani
društva), predvajamo
posnetke telovadbe na
youtube kanalu in sodelujemo z lokalnimi televizijami, ki film „Metoda
1000 gibov“ uvrščajo v
svoj redni program. Tako naše vaje po metodi „1000 gibov“ približamo tudi vsem tistim, ki
nimajo interneta.
Tudi po koronavirus obdobju bodo spet javne površine svetlikale v oranžnih odtenkih, saj je
naša barva oranžna, tako da nas lažje najdete in se nam priključite. Po preklicu izrednih razmer
pa prisrčno vabljeni na jutranjo vadbo „1000 gibov“, da bomo skupaj na poti do bolj zdravega
in pravičnega sveta. 
Neda Galijaš
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V lokalnem časopisu opazim zanimiv dogodek uvodno predavanje za lokalne turistične vodnike. Ob vstopu v dvorano sem se
presenečeno ozrla naokoli. V veliki občinski sejni sobi je sedelo
več kot petdeset ljudi.
Prvo popoldansko srečanje je bilo 18. marca 2019, takrat je
predaval Iztok Bončina. Znan popotnik, predavatelj, umetnostni
zgodovinar, fotograf, licenčni vodnik in še kaj. Nizal je osnove in
nas seznanil, kakšne so lastnosti dobrih vodnikov. Seveda je ob
tem povedal kakšno popotno anekdoto a nas ob tem opomnil
tudi kakšna je vodnikova odgovornost.
Na koncu teh
srečanj smo
dobili informacije, da se bo
izobraževanje
nadaljevalo jeseni.
Večina nas je
tudi jeseni sedela v isti sejni
sobi in spoznalo novega predavatelja.
Marko Slapnik iz Solčave je sodeloval pri več razvojnih projektih
povezanih s turizmom. Ne le na območju krajinskega parka Logarske doline, uspešno je vodil tudi Zavod za turizem in Center
Rinka. Svoje znanje in izkušnje srčno prenaša z izvedbami raznih izobraževanj.
Odpeljal nas je v drugačen svet razmišljanja. Morda nas je celo
malce začaral. Najprej smo spoznali sebe, premagali strah pred
javnim nastopanjem in začeli razmišljati o naši okolici, krajini,
regiji. Učili smo se kvalitetnega vodenja, interpretacije, pripovedovanja zgodb, bistva kulturne in naravne dediščine, drobce
zgodovine in velike pomene ohranja le tega. Požirali smo vsebino. Na srečanjih smo se bolje spoznali tudi med seboj.
Nadaljevali smo tudi na terenu in ob zaključku predavanj, prejeli
vsak svoj naslov seminarske naloge. Takrat smo spoznali, da
imata tako Litija kot Šmartno pri Litiji še velike potenciale za
srčen turizem, ki
ga bomo morali
negovati.
Prišla je zima in
čas, ko smo se
v mrzlih, temnih
večerih, včasih
utrujeni od službe in obveznosti vseeno še za
kakšno uro usedli pred računalnik in pisali. Mislim, da je večina,
tako kot jaz odšla tudi na teren, morda po slike, informacije k
lokalnim prebivalcem, po kakšen intervju ali le po čutenje narave - področja.
Konec januarja 2020 smo v tretjem delu predavanj, ponovno
obnavljali in širili znanja. Sledili sta dve delovni soboti, ko smo
na terenu ocenjevali različne vrste vodnikov in se učili stopiti
pred »navidezne« turiste. V tem času smo vsi uspešno opravili
pisni, teoretični del izpita.
Nato pa nas je vse presenetila »bolezen sveta«. Maja je bilo
možno in smo izpeljali obnovitveni delavnici, pretežno na prostem z igro interpretacije. Takrat smo si zadali termin praktičnega izpita, ki je bil pogojen z vsebino seminarske naloge. Le ta
pa se nam je izmaknil tako poleti, kot jeseni. Ukrepi in predpisi
nam niso dovoljevali zbiranja, ne srečanj.

DRUŠTVA / AKTUALNO
Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce n duša ve, kako boli,
ko več te ni……

Naši pevki in prijateljici Miri
v slovo
Draga Mira
Najino poznanstvo se je pričelo pred 25-timi leti,
ko si se pridružila petju Ženskega pevskega zbora v
Gabrovki, katerega sem vodila. Z menoj si se vozila
na vaje No, pa nisva bili sami. Z nama, so bile še tri
pevke, ki so bile povezane z Gabrovko. Pet žensk v
avtu. Koliko čvekanja in smeha je bilo prisotnega na
vsaki vožnji. To so bili nepozabni trenutki. Med nami
si se počutila odlično in v zborovskem petju uživala.
Ko sem zaključila z vodenjem zbora v Gabrovki, ti pa
si se takrat že upokojila, si se odločila, da se vključiš
v DU v Litiji in postaneš pevka Mešanega pevskega
zbora in kasneje tudi članica ženskega zbora, Mavrice.
Ko sem v letu 2008 prevzela oba zbora v društvu,
sem bila vesela, da sem v zboru videla znane obraze
– tudi tebe. Obojestranska trema je izpuhtela in vaje
so bile zelo sproščene.
Kmalu si prevzela evidenco prisotnosti na vajah in
kroniko nastopov. Vodila si jo vestno in vsakokrat
si mi jo dala v pogled, če je v redu, da ne bi kaj
pozabila.
To pa še ni bilo vse. Kadar smo imeli interno praznovanje rojstnih dni, sta s Francijem skrbno naročila
hrano in pripravila še vse kar sodi zraven. Uživala
sta v pripravah naših pojedin in videlo se je, da sta
doma na tem področju.
Nepričakovano in brez opozorila smo se poslovili
od tebe. Ni pošteno, da nam nekdo jemlje naše najdražje in v nas pušča veliko vrzel.
Velika vrzel pa je zazijala tudi v obeh naših zborih,
saj smo v devetih mesecih izgubili tri pevke.
Hvala ti za vse. Pogrešali te bomo.
V imenu vseh pevcev in pevk
Marjana Kolar

Z A H VA L A
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 72. letu starosti
zapustila naš ljuba žena, mami, babi

LjUBoMIRA MAjCen
iz Litije.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti. Hvala za vsa izrečena sožalja, besede tolažbe, za
podarjene sveče in vso podporo. Hvala prijateljici Marjani Kolar in
vnuku Tadeju za zadnje izrečene besede ob slovesu ter glasbenikoma
Dušanu in Petru. Zahvaljujemo se tudi župniku Tilnu O. Zupanc za
opravljen obred in KSP Litija za organizacijo pogreba.
Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.
Vsi njeni

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

Z A H VA L A

TONČKA JANČAR
1949 – 2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, tople
besede, darovano cvetje in sveče ter vso podporo. Hvala vsem, ki
ste se na kakršenkoli način spomnili nanjo in jo pospremili na njeni
poslednji poti. Hvala pogrebni službi KSP Litija, kvartetu Pihalnega
orkestra Litija, Minki za lepe poslovilne besede ter gospodu župniku.
Posebna zahvala gre kolektivu Doma Tisje, še posebej enoti Lokvanj.

Litijska Lipa
za Litijane
Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebivalci mesta
ob Savi smo lahko ponosni na izredno glasbeno-vokalno dediščino, ki nam jo nekaj aktivnih in vrhunsko
kulturno in humanistično izobraženih posameznikov
vsakdanje prinaša bližje v naša življenja. Glasba je
tako močna razsežnost v Človekovem bivanju, da se
na poseben način, tako ali drugače, dotika vsakogar
izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, ki nam vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v
duhu zapisanega tako počaščeni, da smemo s svojim
petjem sodelovati tudi ob slovesih od vaših in naših
bližnjih. Z glasbo, ki jo vpletamo v najbolj življenjske
dogodke (med katere spada tudi smrt), se širimo
prek meja koncertnih dvoran, s tem pa rasemo tudi v
sebi in za Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala
peti in živeti ta duh ...

PETJE NA POGREBNIH SLOVESNOSTIH
Žalostni smo vsi pogrešali naša druženja. Zato smo v naravi ter
okolici svojega kraja iskali nove dodatne stimulacije, za nas zanimive turistične cilje. Čas, pa je tekel.
Vse nas je pred nekaj tedni presenetila elektronska pošta, da
bo konec marca 2021 morda mogoče izvesti še praktični del
izpita (natančno leto dni po obljubljenem prvem terminu). Povezali smo se v spletni učilnici in ponovili bistva. Obveščeni smo
bili o protokolu izvedbe na terenu, vrstnem redu, kje in kako bo
potekalo za vsakega posameznika.
Nervozno smo zadnji teden ponavljali vsebine in se pripravljali
na svojih 15 min, kolikor je trajal del posameznika. Vsem kandidatom je s svojim znanjem uspelo pozitivno presenetiti s svojim
znanjem tričlansko komisijo na terenu Marka Slapnika predavatelja, Liljano Lovše in Majo Istenič predstavnici občine Litija in
Šmartna pri Litiji.
Vse organizacijske zahvale gredo predvsem Mojci Hauptman
(TIC in ZKMŠ) za odlično izpeljan časovnik tudi v teh nepredvidljivih časih, da smo prišli do kraja!
Občina Litija in Šmartno pri Litiji imata zdaj več kot 30 licenciranih lokalnih turističnih vodnikov. Odlično je tudi to, da smo
se med seboj res dobro ujeli, spoznali ter postali pravi prijatelji.
Skupaj s svojimi bivališči pokrivamo skoraj celotno področje
obeh občin, kar je res izjemno.
Vsem nam je v ponos, da bodo s svojim srcem Srce Slovenije
krepili in bogatili.
Zapisala v imenu vseh kolegov
lokalna vodnica Tanja M

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

Pevsko društvo Lipa Litija,
kontakt: 041/365-648 ali 031/689-160

ODPRODAJA
SEDEŽNIH
GARNITUR
Valvazorjev trg 3, Litija

Odpiralni
čas:

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

Vsi njeni

Zdaj ne trpiš več draga mama
zdaj počivaš, kajne,
sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen za nas,
odkar te več med nami ni.

Z A H VA L A
V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica

jeReB AnA
10.9.1931 – 12.3.2021

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali sveče,
cvetje in svete maše. Zahvala župniku, pogrebnemu osebju, pevcem,
trobentaču in go. Boži za poslovilne besede. Zahvala osebju Doma
Tabor Ljubljana za vso oskrbo v zadnjem letu bivanja.

Neizmerno te pogrešamo: vsi njeni

Navodila za oddajo
ZaHvalE ali v SPoMiN
v časopisu OBČAN
• Besedilo naj vsebuje do 110 besed. (pridržujemo
si pravico do slovničnih popravkov). Slika naj bo v
ločljivosti 300 dpi (velikost slike prilagodimo sami).
• Elektronsko pošiljanje: Besedilo in sliko pošljite
na naš elektronski naslov: tiskarna.aco@siol.net ali
obcan@siol.net
• Vsi, ki nimajo možnosti elektronskega pošiljanja
nam besedilo in sliko lahko pošljete po navadni
pošti: Tiskarna ACO, C.D.K. 39, 1270 Litija ali
osebno dostavite v naš poštni predal.
• Rok za oddajo: do 8. v tekočem mesecu ali po
dogovoru dan ali dva kasneje.
• Cena ZAHVALE/V SPOMIN je 58,00 EUR + ddv.
• Dodatne informacije: 041 719 444 (Aco J.).

Moja sreča in moja ljubezen
so moji otroci in moji vnučki,
za te se splača živeti ljubiti,
pa četudi bi morala za to umreti.

Zgodilo se je,
kot da bi sulica zadela me v srce.
V srcu ostala težka je bolečina,
a v domu globoka je praznina.
Vedno boš z menoj v mislih.

Povše Fani

Z A H VA L A
V 86. letu je tiho odšla

Z A H VA L A

FAnI PoVše

V 68. letu starosti nas je zapustil

ALojZ SVenšek
13.6.1952 – 12.3.2021

Ob nepričakovani in nenadni izgubi se zahvaljujemo vsem bližnjim,
prijateljem, ter družini za vsa izročena sožalja.
Hvala gospodu župniku, pevcem ter trobentaču. Zahvala tudi
gasilcem, krajevni skupnosti ter pogrebni službi KSP Litija.
Posebej hvala sosedom pokojnega tako prej, kot tudi po smrti.

26.5.1935 – 21.3.2021
Iz Spodnjega loga

JOŽEF SLADIČ
1945 – 2020
Gradišče k.o. Št. Lovrenc

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena
sožalja in za podarjene sveče ob slovesu na litijskem pokopališču.
Posebno se zahvaljujemo negovalki Ireni iz Zavoda Pristan, Internemu
oddelku Bolnice Trbovlje, Domu Tisje Šmartno pri Litiji, dr. Kranjcu in
dr. Koprivi in patronažni službi ZD Litija. Zahvala Pogrebni službi KSP
Litija, županu Litije g. Rokavcu za lep govor in kratek opis mamine
zgodbe življenja, prekrasno zaigrani dve čustveni pesmi na citrah
prof. Napret Petra iz Velenja, govor litijskega župnika in čustveno
slovo v imenu sorodnikov s strani Darje Knez. Iskrena zahvala vsem
in vsakemu posebej.

Ob izgubi mojega dragega moža, se iskreno zahvaljujem LD Dole za
lepo opravljen lovski pogreb in ponujeno pomoč. Gospodu Stanetu
Kovačiču za poslovilni govor. Hvala gospodu župniku za lepo
opravljen cerkveni obred, pevcu in harmonikarju za zapeto njegovo
najlepšo pesem, vsem društvom, prapora-šem, sorodnikom,
sosedom, prijateljem, znancem za darovano cvetje, sveče, denarno
pomoč in tolažilne besede. Posebna hvala tistim, ki mi pomagajo pri
kmečkih opravilih. Hvala vsem in vsakemu posebej imenovanim in
neimenovanim za nesebično pomoč.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoča žena Darinka in vsi, ki ga pogrešajo.

Vsi njegovi.

Ne bo te več na pragu,
ni te več v hiši.
Nihče več tvojega glasu ne sliši,
zato pa pot nas vodi tja,
kjer rože ti cvetijo
in sveče v spomin gorijo.

Z A H VA L A i n V S P o M I n

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšel si tiho, brez slovesa,
za seboj pustil si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni…

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

V SPoMIn

V 95. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama,
prababica, sestra, teta, tašča in soseda

kATARInA neMeC

18. aprila mineva žalostnih 10 let
odkar nas je nepričakovano zapustil dragi

JOŽEFA PERME

roj. Muzga
29.10.1956 – 24.3.2021

LADO ANŽUR
8.7.1945 – 18.4.2011

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in
prijateljem za izrečena sožalja in darovane sveče. Zahvala g. župniku,
KSP Litija za lepo opravljen pogreb in trobentaču. Hvala vsem, ki jo
boste ohranjali v lepem spominu in se ustavili ob njenem grobu.

Vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu
ter mu prižigate sveče, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

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.

iz Podroj
20.9.1926 – 18.3.2021

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izrečena sožalja, sveče, cvetje in svete maše. Zahvala osebju Doma
Tisje, oddelek Vrtnice, za vso skrb in nego naše drage mame. Hvala
pevcem Okteta Valvasor za zelo občuteno zapete pesmi in pogrebni
službi KSP Litija. Zahvaljujemo se gospodu Vinku Malovrhu za obred
slovesa in sveto mašo.
Hvaležni smo vsem, ki ste našo mamo spoštovali in jo boste ohranili
v lepem spominu.
Vsi njeni

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

Z A H VA L A
Ob izgubi sina, očeta, brata, strica in ata

MIHA SAVšek

Z A H VA L A
Za vedno nas je zapustila

MARIJA ŽUST

10.10.1960 – 3.3.2021
Iz Save

roj. Doblekar
6.9.1932 – 21.3.2021
iz Sitarjevca

Ob nepričakovani izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in bivšim sodelavcem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in
druge darove. Zahvaljujemo se tudi PGD Sava, KS Sava in KSP Litija
za pomoč pri pogrebu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in nam stali
ob strani v težkih trenutkih.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, denarno pomoč in
darovane svete maše. Iskrena hvala dr. Jutrškovi. Hvala župniku za
lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem iz Polšnika, trobentaču
in pogrebni službi KSP Litija. Prijaznemu osebju Doma Tisje se
zahvaljujemo za dobro oskrbo v času njenega bivanja v domu.

Vsi njegovi

Žalujoča sinova Jože in Marjan z družinama

Kaj ptici je, da žalostno
V grmovji žvrgoleva,
Zakaj več pesmi, kakor prej,
Veselih ne prepeva?
(S. Jenko)

Z A H VA L A
Tiho se je poslovil naš dragi

VIKI KORAŽIJA
21.2.1943 – 12.3.2021

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darove cvetja
in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za opravljen obred, pevcem ter
pogrebnemu osebju KSP Litija.
O, saj ni smrti, ni smrti!
Samo tišina je pregloboka.
Kakor v zelenem,
prostranem gozdu.
(S. Kosovel)

Vsi njegovi

Vem za kraj,
kjer so posejane bele skale,
vem za kraj,
kjer se drobijo pisani kamenčki ptičjih glasov,
kadar mogočno zagori zeleni kres.
Vem za kraj,
kjer so ljudje mehki in topli.
Vem za kraj,
Nosim ga v sebi, globoko v sebi.
Jože Sevljak, Vem za kraj

Z A H VA L A

Ob smrti našega dragega

STAnISLAVA SeVLjAkA
iz Litije
23.9.1953 – 7.3.2021

Nepredstavljivo bolečino ob izgubi izjemnega in ljubega človeka, ki
nam je osmislil življenje, ste nam mnogi blažili z izraženimi sočutji
in z dejanji podpore, spoštovanja in pomoči. S hvaležnostjo se
zavedamo, da se je dotaknil življenj mnogih, ne le svojih najbližjih.
Za njegovo predanost domovini ga je Slovenska vojska na njegovi
zadnji poti počastila z vojaškimi častmi, za kar se odgovornim iskreno
zahvaljujemo. Hvaležnost za prijaznost, odzivnost in strokovno delo
izražamo SB Trbovlje.
Težki so dnevi brez njega, a čas, preživet z njim, je bil zlat.
Stanko, vedno te bomo imeli radi!
Vsi tvoji

V SPoMIn

MojCA SABARI

Mojca, tvoja zapuščina je neminovna.

Vsi njeni.

Angeli nikoli ne umrejo.
Nekateri ljudje so kot angeli.

Z A H VA L A
Na veliki petek, 2.4.2021, nas je v 90. letu zapustila naša draga
mama, babica, prababica in teta

VIDA jUVAn
17.9.1931
iz Zgornjega Hotiča

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, ter vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
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DO KDAJ ŠE?

Do kdaj še bo trajalo ustavitev treningov in tekmovanj za otroke, mlade športnike in
člane amaterje, katerim že počasi pojenja motivacija in sprememba načina življenja.
Ali je to namerno ali res, to je vprašanje za resno razmišljanje za tiste, ki se ukvarjajo s športom. V naši občini je župan skupaj s
štabom civilne zaščite Občine Litije objavil, da
vsa Javna športna in otroška igrišča ostajajo v
času »lockdowna« odprta. Ker je s tem pokazal
veliko razumevanje za mlade in njihove potrebe
v tem času epidemije. Župan hvala!
V NK Kresnice takoj ko bo uradno objavljeno,
da je konec »lockdowna« bomo nadaljevali s
treningi in se pripravljali na dokončanje tekmovalne sezone 2020/21.
V letošnjem letu klub praznuje 50. letnico ustanovitve. Za ta jubilej, ki se bo obeležil v jeseni v kolikor bo vse normalno in izšla bo tudi tiskana
publikacija kluba za obdobje 50. let. V klubu se redno vzdržuje športna infrastruktura in čaka se
čas, ko se bodo aktivirala tekmovanja. Igralci in starši so tekoče obveščeni o treningih preko SMS
sporočil za katere skrbi sekretar kluba g. Darko Kocjančič.
Jože Kovič

NOGOMET JA NOGOMET NE

Pa se je spet zgodilo tisto kar smo se vsi bali. Po dobrem začetku treniranja v manjših
skupinah smo vsi pričakovali, da se bo vse začelo odvijati v smeri tekmovanja tudi
v ligi MNZ Ljubljana. Pa je prišel 1. april in se je zopet vse končalo. Zaradi porasta
okužb z virusom je država vse aktivnosti prepovedala do 12.4.2021. Po tem datumu
pa upamo, da se bo začelo sproščati in se bo nogomet vrnil nazaj na zelenice. Kako pa bo s
tekmovanji pa bomo videli konec meseca aprila. V NK Jevnica bomo vsak trenutek, ki bo mogoč
izkoristili za treninge vseh selekcij, ki so v klubu.
Edina pozitivna novica pa je, da se gradnja garderob nadaljuje in da se iz dneva v dan vidi, da
bodo že kmalu končane. Zunaj je potrebno urediti le še okolico, znotraj pa postaviti sanitarne in
elektro elemente. Tudi vsi priključni dovodi so že pripravljeni in čakajo na priklop.
Ostanite zdravi, in skrbite za svoje telo z individualnim gibanjem.
Za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

ZAČETEK TENISA NA ŠPITALU V KRESNICAH

Teniški igrišči na Špitalu v Kresnicah sta pripravljeni. To leto nam je zagodel tudi nepričakovan sneg
in mraz v aprilu. Tudi tokrat smo se po najboljših
močeh in izkušnjah (29 let), potrudili pripravi igrišči, ki ju bomo uporabljali ljubitelji tenisa. Tudi letos bo šola tenisa za različne stopnje predhodnega
znanja. Izvajali jo bomo pod strokovnim vodenjem.
Vabljeni, v upanju, da nam bo virus končno dovolil
rekreiranje in druženje,
Več informacij in možnosti rezervacij je na voljo na
tel. št.: 041 436 655.
Priložena fotografija priča o sproščenem druženju
po rekreaciji. 
Miro Vidic

ŽENSKI ROKOMET

Na reprezentančnih pripravah
tudi članica našega društva

V mesecu aprilu se je zbrala članska ženska rokometna reprezentanca Slovenije. Na priprave, pred kvalifikacijskimi tekmami za svetovno prvenstvo, je novi
selektor Slovenije povabil 23 deklet, med katerimi je tudi Manca Kogovšek, članica našega
društva. Reprezentanca bo (je) v aprilu odigrala
dve tekmi proti Islandiji, ki je neposredni konkurent za mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji. Za naše društvo je to veliko
priznanje. Priznanje, da delamo dobro, da se
naše igralke razvijajo v dobre rokometašice.
Igralke našega društva
so v preteklosti že zastopale barve Slovenije
v mlajših reprezentancah, prvič pa imamo
člansko reprezentantko
Slovenije. Manca je svojo reprezentančno pot
začela v letu 2019, ko
je z mladinsko reprezentanco Slovenije, kateri
članice sta bili tudi naši Blažka in Špela, igrala
na evropskem mladinskem prvenstvu na Madžarskem. Veseli in ponosni smo, da jo nadaljuje tudi v članski kategoriji.
Članske ekipa redni del tekmovanja končala na
devetem mestu
Konec marca se je v celoti končal redni del
1. ženske rokometne lige v sezoni 2020/21.
Članska ekipa je odigrala 20 tekem, 4 krat
zmagala, 1krat igrala neodločeno in 15 krat

izgubila. Z devetimi točkami je redni del letošnjega prvenstva končala na 9. mestu in se bo
v nadaljevanju sezone borila za obstanek v ligi,
za razvrstitev od 9. do 11. mesta. V sezoni, ki jo
je krojila epidemija in s tem povezane težave,
so naša dekleta dokazala, da se lahko enakovredno kosajo z večino ekip v ligi, izstopata le
ekipi RK Krim in ŽRK Mlinotest Ajdovščina. Na
predzadnji tekmi rednega dela so naše punce v gosteh premagale ekipo ŽRK Krka Novo
mesto, ki je redni del končala na 3. mestu. Tekom sezone so bile boljše tudi od ekipe RŽK
Zagorje, ki zaseda 6. mesto. Tudi na tekmah
proti ekipam RK Zelene doline Žalec in ŽRK
Z´Dežele (4. in 5. uvrščene ekipe po rednem
delu) so naša dekleta pokazala svoj značaj, a

imele smolo in tekme zgubile za gol oz. dva. V
končnici prvenstva bodo naša punce igrale v
skupini s ŽRK Ptuj in ŽURD Koper. Obe ekipi so
v rednem delu enkrat že premagale, proti Ptuju pa drugo
tekmo odigrale neodločeno. S
ciljem osvojiti končno deveto
mesto, naša ekipa konec aprila nadaljuje končnico letošnjega državnega prvenstva.
1% dohodnine – nič vas ne stane, če jih namenite Ženskemu
rokometnemu društvu Litija. Iz
polnjujemo pogoje, zato izpolnite
obrazec (ali pa v sistemu e-davki)
in nam namenite 1% dohodnine.
Vsak zaposlen, lahko nameni največ 1%, kar ga nič ne stane. Veseli
bomo če jih podarite nam, nam
pomeni veliko.



Športni pozdrav!

TENIS KLUB AS

JAKA TOMAŽIN IN ŠEŠKO ŽIGA ODLIČNA
NA DRŽAVNEM PRVENSTVU, BOR ARTNAK
OSTAJA NA 1. MESTU TZS

Tik pred ponovnim nekajdnevnim zaprtjem športa
je Teniška zveza Slovenija uspela izvesti Zimska
državna prvenstva v kategoriji do 14 in do 16 let. Po pričakovanjih sta se odlično odrezala Šeško Žiga in Tomažin
Jaka. Šeško Žiga je na državnem prvenstvu do 14 let osvojil 3. mesto, enak rezultat je na državnem prvenstvu do 16
let dosegel Tomažin Jaka. Slednji zaradi enoletne odsotnosti s tekmovanj sploh ni bil uvrščen direktno v glavni turnir,
ampak je moral skozi kvalifikacije, ki jih je uspešno opravil
in nato v glavnem turnirju premagoval nasprotnike vse do
polfinala, ko je moral priznati premoč 1. nosilcu Videnovič
Luki iz TK Triglav Kranj, ki je Tomažina ugnal v treh nizih in
sicer s 3:6 6:4 6:3. Tomažin je s tem pokazal, da se je vrnil
med najboljše igralce v svoji kategoriji, kjer je bilo njegovo
mesto že tudi pred poškodbo. Nekoliko drugačna je bila situacija pri Žigi Šešku, ki je bil na turnirju 2. nosilec in smo
kar nekako pričakovali uvrstitev v finale, a ga je v polfinalu presenetil Retelj Marko
iz Otočca, ki je nato tudi
osvojil naslov državnega
prvaka. Vsekakor je za oba
3. mesto na državnem prvenstvu odličen rezultat in
odlična spodbuda za naprej.
Odličen je tudi pogled na
nove lestvice TZS, ki veljajo od 01.04.2021 dalje. V
kategoriji mladincev do 18
let je zanesljivo na 1. mestu Artnak Bor, pri dečkih
do 14 let je na 2. mestu
Šeško Žiga, pri članih sta
Razboršek Nik in Nastja
Kolar na 6. mestu, visoko
je pri članih, in sicer na 8.
mestu že tudi Artnak Bor,
med TOP 20 se je na lestvici do 16 let in sicer na 14. mestu znova znašel Tomažin Jaka. Ob vseh teh uspehih se
želimo zahvaliti glavnemu sponzorju kluba podjetju HERZ d.o.o. iz Šmartnega pri Litiji.
V času nastajanja tega
članka kar nekaj tekmovalcev nastopa v tujini in
sicer Artnak Bor v Rusiji
(Kazan) na ITF turnirji 1.
kategorije, Šeško Žiga na
Hrvaškem v Vinkovcih na
Tennis Europe turnirju do
14 let in Nastja Kolar v
Cairu na turnirju z nagradim skladom 15.000$.
Držimo pesti, da se bodo ZA REZERVACIJO TENIŠKIH IGRIŠČ V TENIS CENTRU AS LITIJA
kar najbolje odrezali!
POKLIČITE NA TEL.: 031 693 330 ALI 8980 800 REZERVACIJE
Melita POGLAJEN
SO MOŽNE VSAK DAN OD 09,00 DO 21,00 URE. Vabljeni!

KRIŽANKA / OBVESTILA / AKTUALNO

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.
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NEPREMIČNINE

nagradna križanka

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

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

Podarite sliko na lesu

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
IZ DELA OZRK LITIJA

Jože Vizlar številka: 245

PREBIVALEC
ARLESA

ZORAN
CILENŠEK

IME
MANEKENKE
(CAMPBELL)

GOSTA
TKANINA ZA
VZGLAVNIK

NADALJE
VANJE
GESLA

IME
IGRALcA
BENEDIČIČA

AVSTRALSKI
MEDVEDEK
VREČAR

IME
PESNIKA
AŠKERCA

IGRA Z
ŽOGICO IN
KIJEM NA
KONJIH

ALPINI
STIČNI PRI
POMOČEK

KANADSKI
REŽISER
(DENYS)
ZORAN
LUBEJ

VZKLIK
NA
BIKOBORBAH

LEPO
VEDENJE
SKANDI
NAVSKO
MOŠKO
IME

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

RAZVAJE
NOST,
GRDA
RAZVADA

KEMIJSKI
ZNAK ZA
FOSFOR

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

sestavil:

15

AVSTRALSKI
IGRALEC
GIBSON
RINA

NASPROTJE
RESNICE

PRISTAVA
V MADŽ.
OKOLJU

POZEJDONSKI
SIN V
GRŠKI
MITOLOGIJI
12. ČRKA
ABECEDE

KDOR
OPOREKA
RAZMERAM
V DRUŽBI

IME
IGRALKE
ZUPANČIČ

KIPLINGOV
POGLAVAR
VOLKOV

RUMENO
ZIMSKO
JABOLKO
NAVJE

IME
PEVKE
KRANJČAN

MAJHNA
GMAJNA

MESTO V
FRANCIJI
ŽENSKI
RADOVAN

POLDRAG
KAMEN
RDEČE
BARVE

EPSKA
LITERARNA
DELA

SNOV ZA
MAŠENJE

PRAVI
PRIIMEK
KOČE
RACINA

STISKAČ,
SKOPUŠNIK

VELIKA
PTICA
UJEDA

VAŽNA
PREDIVNICA

UŽITNI DEL
RASTLINE

TONE
ARHAR

JAPONSKO
VELEMESTO

ŽILA
DOVODNICA

POSLOVNA
ENOTA
POSODA ZA PEKO

PETER
KOVAČ

PLANINA V
ZAHODNI
SRBIJI

TVORBA
V PANJU

PRITOK
IDRIJCE

GOZDARSKO
ORODJE

OSNOVNA
ZAČIMBA

NEZNANEC

VANJA
ALIČ

TUJA IN
NAŠA ČRKA

SEVERNO
AMERIŠKI
PLES

REKA V
PERUJU

SLOVENSKI
ALPINIST
FRANC

MEDMET
SMEHA

Težje besede: ARCAND, UCAYALI, JIVE, SOLEV,
KJOTO, LAON

IME PESNIKA
ŽUPANČIČA

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci križanke št. 244 bodo prejeli knjigo »Zgodbe in recepti Pošta:
naših babic«, katere izdajatelj in založnik je Dom Tisje. Knjigo Telefon:
bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni Aco, Cesta Dušana Kvedra 39,
Rešeno križanko št. 245 pošljite najkasneje do 8.5.2021
Litija, po predhodnem dogovoru na 041 719 444 (Aco J.).
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo
1. Simona Svenšek, Sava 35 a, Sava
prejeli bon za malico »Restavracije Mona Lisa«. Bon bodo
2. Valentina Begič, C.K.S. 18, Litija
nagrajenci po dogovoru prejeli v Tiskarni Aco, Cesta Dušana
3. Marjan Deželak, Prisojna 6, Litija
Kvedra 39, Litija.

Pregledali smo materialne zaloge v skladišču in pričeli dodatno zbirati sredstva
za nabavo manjkajočih prepotrebnih materialnih in prehrambnih dobrin, s katerimi bomo lahko nemoteno pomagali socialno in materialno ogroženim družinam,
ki so jim te dobrine nujno potrebne.
S številnimi aktivnostmi Območno združenje Rdečega križa Litija pomaga,
kjer le more. Prejeli smo prošnjo g. Cerarja za finančno pomoč pri obnovi stanovanjske hiše.
G. Branko živi z dvema nepreskrbljenima otrokoma, dohodke predstavlja nizka pokojnina in otroški dodatki. Za pomoč smo zaprosili RKS, kjer so iz sklada solidarnosti odobrili finančna sredstva v višini 1200,00 € za obnovo hiše in
dodatni sobi za otroka.
V začetku januarja je
ga. Nini iz Gobnika
zagorela hiška. V RKS
Območnem združenju
Litija smo takoj pristopili k zbiranju sredstev
za pomoč pri obnovi.
Rdeči križ Slovenije je
iz Sklada solidarnosti
namenil 2.500 € za
obnovo. Pri zbiranju
sredstev so se odzvali
krajani KS Gabrovka
(Moravče, Tlaka, Ravne, Klanec, Gabrovka, Moravška gora, Brezovo, Gobnik,
Gabrska gora, Tihaboj, Brglez, Pečice, Lukovec, Kamni
vrh, Vodice, Kumpolje, Brezje, Podpeč, Okrog, Čateška
gora, Hohovica, Javorje in Nova gora). Veliko je bilo tudi ostalih
donatorjev.
V petek 9. 4. 2021
smo obiskali ga. Nino.
Predali smo ji ček za
2.500 € (Sklad solidarnosti RKS) in ček
z vsoto 12.854,20 €
(donatorji in krajani
KS Gabrovka).
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri
obnovi hiše.
Aktivno smo se vključili tudi zbiranja sredstev v akciji »Klišejeva dobrodelna štrikalnica«, zbrana sredstva, ki so jih nakazovali licitatorji, so namenjena za pripomočke delovne terapije in za
stanovalce, ki potrebujejo pomoč.
Krvodajalstvo, ki sodi med najpomembnejša poslanstva RKS, sloni na prostovoljcih oziroma darovalcih
krvi. RK Slovenije že leta skrbi za samozadostnost Slovencev pri oskrbi s krvjo. V letu 2021 bomo organizirali tri krvodajalske akcije. Na prvo krvodajalsko akcijo, ki je bila v OŠ Gradec, se je udeležilo 163 krvodajalcev. 
Danica Sveršina

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.

informacije
• 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

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-20.00
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.30-19.30
SOBOTA: 7.00-18.00
NED.-PRAZ.: Zaprto

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

»TOP AKCIJA«

DOMAČICA 300 g
1,89 €

NAMAZ MILKA 350 g
1,99 €

ČOK. MILKA 300 g
2,29 €

MARS 6-PAK
1,99 €

DASH KAPS 35/1
8,99 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

BREF WC 3-PAK
3,49 €

FINISH 120 TBL
12,99 €

UGODNE CENE!

BARVA JUPOL 15 L

23,99 €

ZEMLJA NEUHAUS N8 70 L
9,59 €

BIOGRENA 25 Kg
19,99 €

SEM. ČEBULČEK 500 g
1,09 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-15.00

DOBRODOŠLI!

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-15.00

