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ZAHVALA OBČANKAM IN OBČANOM!
Po izjemno uspešnem vstopu v novo
leto, odlično izvedenem karnevalu je,
tako kot ves svet,
tudi našo občino zajela preizkušnja novega korona virusa
COVID -19. Do sredine meseca aprila je
na območju občine
Litija bilo okuženih
14 občank in občanov. Našteti podatki
kažejo, da je občina Litja v zgornjem delu lestvice po številu okužb s COVID - 19 v Sloveniji.
Kljub začetni negotovosti, saj smo glede te preizkušnje vsi bili novinci, lahko rečem, da smo na
dobri poti k uspešnemu premagovanju virusa.
Res je, da smo že letošnje velikonočne praznike praznovali zelo drugače, prav tako predvidevam, da bodo tudi prvomajski prazniki letos
drugačni, vendar to preizkušnjo moramo uspešno premagati, če želimo, da bomo, kar najhitreje lahko spet zagotovili normalno delovanje
družbe.
Ob tem mi dovolite, da se res iskreno zahvalim
štabu Civilne zaščite občine Litije, Zdravstvenemu domu Litija in vsem zdravnikom, Domu Tisje,
Lekarni Litija, JP KSP Litija, krajevnim odborom
Rdečega križa, gasilcem, Centru za socialno
delo, prodajalkam in prodajalcem, Pošti Slove-

po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net

Spoštovane Litijanke, spoštovani Litijani!

nije in vsem ostalim dostavnim službam, učiteljicam in učiteljem, ki so »na daljavo« skrbeli za
kolikor toliko normalen učni proces, vsem podjetnikom, obrtnikom in gospodarstvenikom za
razumevanje pri nepričakovanem motenju njihove dejavnosti in ne nazadnje še zlasti sodelavcem v občinski upravi in mnogim občankam in
občanom za izjemno pozornost in medsebojno
pomoč tako pri šivanju kot tudi pri nabavi mask,
razkužil in ostale zaščitne opreme. Ponovno
smo dokazali, da SKUPAJ ZMOREMO VELIKO in
prav zato sem na vas še posebej ponosen.
Lahko nas osrečuje in razveseljuje dejstvo, da
smo znali stopiti skupaj pri nakupu in šivanju zaščitnih mask, vzpostavitvi COVID -19 ambulante
v Šmelcu za obe enoti Doma starejših občanov
Tisje in celotni zasavski VDC, vzpostavitvi vstopne točke za izvajanje testov na COVID - 19 v ZD
Litija in urejanju prebivališča za dva mlada francoska turista, ki so ju izredne razmere korona
krize ujele prav v naši občini in jima preprečile
vrnitev v domovino. Prav gotovo je še marsikaj
na kar sem lahko ponosen. Naša skupna pot v
času epidemije še ni zaključena, zato resnično
priporočam in prosim, da dosledno upoštevamo
in izvajamo predpisane ukrepe Vlade Republike
Slovenije in strokovnih institucij.

Prvomajski prazniki bodo letos drugačni a zato nič manj lepi.
Preživeli jih bomo doma, v krogu družine ali pa ta čas izkoristili
za razmislek in se posvetili sebi. Zdravje je namreč vse kar šteje,
zato bo druženje s prijatelji še malce počakalo. Kljub temu, da si
letos ne bomo mogli seči v roke, vas pozivam, da Dan upora proti
okupatorju in Praznik dela proslavite ponosno in tudi strpno.
Ne opustite vseh predpisanih ukrepov in bodite solidarni.
Skupaj bomo zmogli!

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

Župan Občine Litija
Franci Rokavec
skupaj s sodelavci občinske uprave in člani
občinskega sveta

USKLAJENO DELOVANJE IN SODELOVANJE ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
IN OBČINSKE UPRAVE V BOJU PROTI KORONA VIRUSU COVID - 19

Štab CZ Občine Litija in občinska uprava sta že
konec meseca februarja pričela z usklajenimi
aktivnostmi v boju proti korona virusu, s ciljem seznanjati javnost z navodili, priporočili
in ukrepih za zajezitev širjenja. V širši sestavi
so se v tem obdobju srečali na treh sestankih,
dnevno pa potekajo usklajevanja in dogovarjanja med posameznimi službami. Prav tako
se dnevno oddajajo poročila na Upravo RS za
zaščito in reševanje Izpostava Ljubljana.
Vse dni v tednu od 8.00 do 20.00 je vzpostavljena dežurna info tel. št. 01 8963 420 in e- pošta;
obcina.litija@litija.si za vse, ki nujno potrebujete kakršnokoli informacijo ali pomoč (starejši,
dostava nujnih življenjskih potrebščin, zdravil….).
Številka je namenjena tudi vsem vam, ki
želite priti za prostovoljce in nam pomagate
pri vzpostavljanju mreže prostovoljcev. Vse
prostovoljce koordinira občinska uprava,
ki zagotavlja ustrezna zaščitna sredstva in
identifikacijski dokument.
Zaradi upoštevanja ukrepov in zavedanja, da je
zdravje pomembnejše od odprte tržnice, smo
uvedli možnost e-naročanja in na spletni strani
občine Litija (www.litija.si) objavili številke vseh
ponudnikov, ki želijo neposredno, z upoštevanjem ukrepov, ponuditi lastne pridelke in izdelke iz bližnjega okolja.

Iz uredništva ...
Kljub izrednim razmeram se je naše uredništvo potrudilo in pripravilo novo številko časopisa. Tako bo tudi v
prihodnje. Pretežno lokalne ustanove še naprej obveščajo o svojih aktivnostih, opozarjajo pa tudi na pravilen način ukrepanja v času korona virusa. Veseli smo,
da se tudi v naši občini vsi držimo slogana "Ostani
doma", za kar se vam zahvaljujemo. Pridružujemo se
županovemu voščilu ob prvomajskih praznikih in kot
je tudi napisal - "Skupaj bomo zmogli!" Dodam lahko
le, da je čas, ko si moramo drug drugemu pomagati.

Urednik Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.05.2020

Z obema lekarnama je bil dogovorjen spremenjen delovni čas in vzpostavljeni telefonski
številki za naročanje zdravil vnaprej, v izogib
veliki gneči. Nujna zdravila, predpisana tisti
dan, naročite na telefonsko številko 01 777 02 41
(lekarna v zdravstvenem
domu). Lekarna pri mostu je prednostno odprta
za potrebe civilne zaščite,
če pokličite na telefonsko
številko 01 777 02 36
vam bodo zdravila pripravili vnaprej in jih lahko
prevzamete na zunanjem,
označenem okencu lekarne.
Že od 19. 3. 2020 je v
uveljavi Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju
občine Litija, ki je bila sprejeta predvsem z
namenom, da v času epidemije korona virusa
COVID - 19, naših reševalcev ne izpostavljamo
dodatnim nevarnostim in zagotavljamo nemoteno delovanje gasilskih društev in drugih enot
za zaščito in reševanje.
29. 3. 2020 je, kot eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega korona

virusa, začel veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih
prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi naj-

manj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja
je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v
večstanovanjski stavbi.
Vlada RS je izdala Odlok o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin (odlok). Odlok je začel veljati
30. marca 2020 in velja do preklica.

(Več na 3. str.)

LITIJSKI TEK 2020

Dragi tekači
in podporniki
športa,

Obveščamo vas, da
se letos ne bomo srečali na Litijskem teku.
Kljub veliki želji po organizaciji tekaške prireditve smo ocenili, da letos damo prednost
zdravju na način, da tečemo posamezno in
v manjših skupinah. Zahvaljujemo se vsem,
ki ste v preteklih sedmih letih pomagali soustvariti izjemno športno-rekreativno prireditev. Z njo smo tudi ponosno nadaljevali
več 10-letno tradicijo Litijskih tekov. Skupaj
smo pokazali kako popularen je tek v Litiji in
okolici in z njim navduševali številne mlade
udeležence.
Na Litijskem teku se ponovno srečamo na
začetku junija 2021.
Prisrčen tekaški pozdrav!

IZ VSEBINE …
100 letnica rojstva
Milana Boriška
STRAN 4

Bodite ustvarjalni,
obiščite podjetniški
RISE
STRAN 7

Kako starejši
preživljajo čas
pandemije
STRAN 8

SKUPAJ BOMO POSKRBELI
ZA VAREN NAKUP!

Uspehi karateista
Stefana Joksimovića
STRAN 10
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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:

JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA
PLAKETA OBČINE LITIJA
ZA LETO 2020

I.	Občina Litija namerava v letu 2020 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 posameznih 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 29. 05. 2020 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 2020 – 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

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 29.05.2020 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 2020 – 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 2020
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 2020.
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:
	
- Zlato Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali društvo za najmanj 30 let delovanja na področju kulture in pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;
	
- Srebrno Jerebovo priznanje lahko prejme posameznik ali
društvo za najmanj 20 let delovanja na področju kulture in
pomemben prispevek k razvoju kulture v občini;

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

POROČILO O SPREMLJANJU SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI
PITNE VODE ZA LETO 2019
na sistemih oskrbe s pitno vodo na območju občine Litija, ki so
v upravljanju KSP Litija d.o.o.
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, 35/04, 26704, 92/06 in 25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi), zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov,
določene v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec monitoringa v
letu 2019 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
2019 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 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
2019 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 in Občino Šmartno pri
Litiji.
Poročilo o številu odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora in v okviru 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 v tabeli. Tabela prikazuje tudi ukrepe za odpravo vzrokov neskladja.
Graf prikazuje samo skupno število vzorcev odvzetih v okviru
notranjega nadzora na vseh vodovodnih sistemih.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE v letu 2019;
Notranji nadzor in Monitoring Upravljavec: KSP Litija d.o.o., območje občine Litija

Vodovodni sistem
- Oskrbovalno
območje

Distribucija
Število
Dezinfekcija
vode: m3/ uporabnikov
dan

Vrsta nadzora
Notranji

1 LITIJA ŠMARTNO
–
2 KRESNICE
Kresniški vrh

1.237
107

8.850 plinski klor
960 NaOCl

3 GOLIŠČE

26

380 ni doziranja

4 MALA GOBA

12

66 ni doziranja

9

119 ni doziranja

6 VAČE

70

420 ni doziranja

7 SLIVNA

13

130 NaOCl

8 ČATEŠKA GORA

10

98 ni doziranja

9 RIBČE

26

275 UV + NaOCl

57

550 NaOCl

5 KONJŠICA

10 GABROVKA

Mikrobiološka preskušanja: število vzorcev
Vsi Neskladni
27

0

Monitoring

9

2

Notranji
Monitoring
Notranji
Monitoring
Notranji
Monitoring

10
5
5
2
3
2

0
0
1
0
0
2

Notranji

3

2

Monitoring

2

1

Notranji
Monitoring
Notranji
Monitoring
Notranji
Monitoring
Notranji
Monitoring
Notranji
Monitoring

5
2
1
0
4
2
3
2
8
5

4
0
0
0
0
1
0
0
0
0

10

2

Neskladni
parameter
Kol.b. in
Št.kol.37°C
Koliformne
bakterije
Koliformne
bakterije
Koliformne
bakterije
Koliformne
bakterije
Koliformne
bakterije
Koliformne
bakterije
-

Ukrep za
odpravo
neskladja
-Spiranje
internega
omrežja
Spiranje
hidranta
Spiranje
cevovodov
Spiranje
cevovodov
Spiranje
cevovodov
Spiranje
cevovodov
--

E-coli in
Prekuhakoliformne
vanje od
bakterije
11 VODICE (Litija)
9
48 ni doziranja
1.1.2019 do
Koliformne
31.12.2019
Monitoring
2
1 bakterije
Notranji
5
0
-12 HOTIČ
87
626 NaOCl
Monitoring
5
0
Legenda: NaOCl – natrijev hipoklorit, Mn- mangan, Kol.b. – koliformne bakterije, Št.kol. – število kolonij pri 37°C
Notranji

Na sistemu oskrbe s pitno vodo Litija- Šmartno je en vzorec
pitne vode, od dveh odvzetih na isti dan, v okviru monitoringa
izkazoval prisotnost E-Coli (1CFU/100ml). Ker na sistemu upravljavec ni zaznal nikakršnih posebnosti je bilo izdano obvestilo o
omejeni uporabi pitne vode uporabniku na tem naslovu. Nemudoma je bilo izvedeno kontrolno vzorčenje in vsi preiskani vzorci
pitne vode so izkazovali skladnost.
Ukrep prekuhavanja pitne vode, pred uporabo za prehranske
namene je bil uveden in še velja za javni sistem oskrbe s pitno
vodo Vodice, zaradi vsebnost bakterij fekalnega izvora (E-Coli in
Enterokoki) v manjšem številu (pod 4 CFU/100 ml). Upravljavec
je izvedel ukrepe za odpravo prepoznanih vzrokov neskladja, žal
pa ukrepa še ne smemo preklicati zaradi vsebnosti koliformnih
bakterij, ki jih odvzeti vzorci vode v kontrolnem vzorčenju ne
smejo vsebovati. Koliformne bakterije se uvrščajo med indikativne parametre zaradi katerih se ne uvaja ukrep prekuhavanja.
Če pa so prisotne v vzorcih vode, ki se odvzemajo po izvedenih
- 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:
	- število 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, 15. 5. 2020,
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ukrepih za odpravo vzrokov neskladja, oziroma vzrokov za uvedbo prekuhavanja, pa se ukrep še ne sme preklicati.
Pripravila: Marta Peršin, univ.dipl.kem.
KSP Litija d.o.o.
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, 5. 6. 2020.
9.	Dodatne informacije: e-pošta obcina.litija@litija.si .
Številka: 094-2/2017
Datum: 14. 4. 2020

Občina Litija
Komisija za Jerebova priznanja

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE / AKTUALNO 
(Nadaljevanje s 1. strani)

USKLAJENO DELOVANJE IN SODELOVANJE
ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE IN OBČINSKE UPRAVE
V BOJU PROTI KORONA VIRUSU COVID - 19

27. februarja je bil na pobudo Občine Litija ter Štaba CZ Občine
Litija, sklican sestanek z vsemi ravnatelji vrtcev in OŠ, direktorji
javnih zavodov ter javnih podjetij. Na njem so predstavniki ZD
Litija predstavili ukrepe, s katerimi se zmanjšuje možnosti širjenja okužbe med občani. Tu sta bili predvsem mišljeni najranljivejši starostni skupini, kot so otroci v vrtcih in starejši občani v
domovih za ostarele.
V petek 13. 3. 2020 je bila razglašena pandemija COVID 19 za
vso Slovenijo. S tem je bil tudi aktiviran državni načrt za primer
nalezljive bolezni. Takoj je bila sklicana tudi seja Štaba CZ Občine v ožji sestavi, na katero so bili ponovno vabljeni vsi direktorji
javnih zavodov in služb. Na seji so jim bila podana podrobnejša
navodila glede izvajanja dejavnosti v času pandemije. Pregledani so bili tudi predlogi ukrepov posameznih ministrstev in
dogovorjene rešitve. Predvsem se je prek javnih medijev in socialnih omrežij pričelo seznanjati občane z ukrepi za zmanjšanje
možnosti širjenja okužbe. Dogovoril se je potek varstva otrok
v vrtcih in o morebitnem varstvu otrok prve triade za otroke,
katerih starši so zaposleni v rizičnih poklicih. Pozvalo se je tudi
vse trgovske centre, da kupce seznanjajo s priporočili NIJZ. S
podobno vsebino pa so bili seznanjeni tudi upravljavci večstanovanjskih objektov v občini. Sprejelo se je tudi sklep o zaprtju
vseh otroških igrišč. Zaradi motene oskrbe z zaščitno opremo in
razkužili, se poišče dodatne vire za oskrbo.

Zaprto nogometno igrišče
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proizvodnja je navkljub pandemiji krona virusa tekla naprej.
Manjši del pa so prostovoljci zaradi uvedbe uporabe zaščitnih
mask in rokavic, razdelili občanom pred trgovskimi centri.
Drugo večjo pošiljko zaščitnih mask je občinska uprava razposlala vsem gospodinjstvom v občini.
S tretjim naročilom zaščitnih mask, razkužil in rokavic pa se
sprotno zalagajo službe in organizacije, ki skrbijo za nemoteno
delo občine in oskrbo prebivalstva. Določen del opreme pa na
podlagi dogovora s Štabom CZ Občine Litija ostaja na zalogi za
primer morebitnega izbruha okužbe v domu za ostarele.
Skupno je občina razdelila 30.000 zaščitnih mask za enkratno
uporabo in 1000 pralnih mask, poleg tega pa še 25.000 rokavic
in preko 100 litrov pripravljenih sredstev za razkuževanje in koncentratov za pripravo mešanice.
Poveljnik štaba CZ Karel Jurjevec

Prostovoljci in redarska služba
Medobčinskega inšpektorata
so pomagali pri organiziranju
nakupovanja za ranljivejše
skupine.
Občinska uprava je, upoštevaje sprejete sklepe Štaba CZ Občine Litija, iskala rešitve glede dobave zaščitne opreme tako
pri domačih izdelovalcih pralnih mask, kot tudi pri dobaviteljih,
predvsem medicinskih mask za enkratno uporabo, rokavic in
razkužil za osebno uporabo ali razkuževanje prostorov.
Po dogovoru s štabom, je bilo vse prejeto blago s strani URSZR
razdeljeno ZD Litija in Domu starejših občanov Tisje, manjši del
pa tudi službam JP KSP Litija. Prvo večjo dobavo zaščitnih mask,
rokavic in razkužil je občinska uprava razdelila vsem zaposlenim v trgovinah za oskrbo prebivalcev z živili ter gasilskim enotam. Del zaščitne opreme pa je bil razdeljen podjetjem, katerih

Pakiranje mask za gospodinjstva

KLJUB IZREDNIM RAZMERAM – GRADNJA
VRTCA NAJDIHOJCA OSTAJA NAŠA PRIORITETA

V dneh pred Velikonočnimi prazniki so bile na območju, kjer je
predvidena gradnja novega vrtca Najdihojca 2, izvedene predhodne arheološke raziskave in geomehanski pregled zemljišča
za postavitev novega objekta. Arheologi pri svojem delu niso
našli pomembnejših predmetov ali ostankov iz pretekle zgodovine, geologi pa še ocenjujejo pregled zemljine za ustrezno projektiranje temeljenja.

LEPO UREJEN POSLOVILNI OBJEKT –
NOVA PRIDOBITEV NA VAČAH

Na Vačah je zgrajena nova mrliška vežica, katere do sedaj obstoječe pokopališče sploh ni imelo. V letu 2018 je bil izveden
javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca, s
katerim je bila sklenjena gradbena pogodba (Trgograd). Gradnja
se je pričela v letu 2018, dela pa so se zaključila konec leta
2019. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 12.2.2020.

Na javni razpis za projektiranje novega vrtca se je prijavilo pet
ponudnikov iz vse Slovenije, postopek izbire najugodnejšega projektanta pa je v zaključni fazi, tako da bo pogodba za izdelavo projekta in za pridobitev gradbenega dovoljenja kmalu podpisana.

Delo poslanca na državnem in
lokalnem nivoju v času pandemije

V sklopu gradnje nove mrliške vežice se je izvedla tudi razširitev
obstoječega pokopališča, tako da je sedaj pridobljen prostor za
2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov, 59 žarnih grobov in prostor za raztros pepela.
Obseg ureditve je zajemal izravnavo terena in izgradnjo kamnitega zidu ob pokopališču. Na vzhodni strani proti naslednji fazi
širitve, je izvedena žična ograja, ki bo z naslednjo fazo širitve

Vzpostavljena COVID -19 ambulanta v prostorih Šmelca
Po sprejetju ukrepov Vlade RS, je bila 17. 3. 2020 ponovno sklicana seja štaba, na kateri je bila pregledana realizacija sprejetih
sklepov.
Sprejeti so bili sklepi glede vzpostavitve karantene, t.i. COVID –
19 ambulante v prostorih Varstveno delovnega centra Zagorje
enota Litija v Šmelcu, v primeru, da se pojavi okužba v domu
starejših Tisje ali v VDC Zagorje. Sprejet je bil sklep o pripravi Odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju in nujnosti
vzpostavitve mreže prostovoljcev za nudenje pomoči ranljivejšim skupinam prebivalcev.
Štab CZ je sprejel sklep o
o zaprtju lekarne v Litiji pri
mostu za občane, razen v primeru, ko morajo le ti prevzeti
izdelane pripravke. Lekarna naj bi bila namenjena za
oskrbo enot CZ in občanov,
katerim bi zdravila dostavljali
prostovoljci. Štab je tudi razdelil prejeto zaščitno opremo
in razkužilo službam, katerih
zaposleni so najpogosteje v
stiku z obolelimi.
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odstranjena. Izven pokopališča se je izvedlo novo asfaltirano
parkirišče z 20 parkirnimi mesti, od katerih sta dva parkirna
mesta predvidena za invalide.
Za ureditev dostopa do pokopališča se je rekonstruirala obstoječa cesta (JP 710511) z javno razsvetljavo.

HODNIK ZA PEŠCE S KOLESARSKO STEZO
OB NOVO ZGRAJENEM BENCINSKEM
SERVISU PETROL II

Podjetje Petrol d. d. je v mestu Litija zgradilo nov in sodobno
urejen bencinski servis Litija II.

Hkrati z izgradnjo objekta je izvedlo tudi celovito ureditev okolice. Tako je na novo zgrajen hodnik za pešce s kolesarsko stezo,
ki je nadaljevanje modernizacije Zasavske ceste, ki jo je Občina
Litija pričela v lanskem letu. Prav tako je bila dodatno urejena

javna razsvetljava ob državni cesti, ki bo omogočila večjo varnost, tako pešcem kot tudi voznikom. Istočasno je občina Litija,
skupaj z družbo Petrol, izvedla rekonstrukcijo celotnega cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja za objektom na Brodarski ter na
novo uredila javno razsvetljavo.

Takoj, ko je nova vlada začela mandat, se je bilo potrebno intenzivno začeti ukvarjati z epidemijo novega korona virusa in smrtonosno boleznijo kovid 19. Vlada ni čakala niti minute in je takoj
začela popravljati napake prejšnje, ki če bi nadaljevala delo na
način kot smo mu bili priča, bi se tudi pri nas zgodil črn scenarij,
kot v Italiji, Franciji in kot kaže tudi na Švedskem, kjer so pohod
in širjenje virusa vzeli z levo roko. Vlada pod vodstvom predsednika Janeza Janše ni želela prepustiti zdravja ter usode Slovenk
in Slovencem naključju. Hitro se je izkazalo, da so lahko le dovolj premišljeni in strogi ukrepi garant, da bo vzdržalo zdravstvo,
pred vsem z vidika zdravstvenega osebja, prostora in opreme, ki
je bila zaradi praznih skladišč največja težava, poleg prenašanja
virusa zdravstvenega osebja na paciente in varovance domov za
starejše.
Vlada je ob ustreznih ukrepih za zajezitev širjenja virusa pripravila tudi več ukrepov za pomoč ljudem in gospodarstvu. V ta namen smo poslanci potrdili mega protikorona zakon v vrednosti
treh milijard evrov. Ker so poslanci opozicije iz meni nerazumljivih
razlogov zavlačevali usklajevanja in hiter sprejem zakona, se je
zgodilo to, kar smo ves čas opozarjali, da zaradi zakonskih rokov
o začetku veljavnosti, ni bil izplačan dodatek delavcem v prvih
bojnih vrstah že pri marčevski plači. Verjetno tudi sami spremljate
kaj vse in kdo vse se najde, da se vladi pri izjemnih prizadevanjih
poskuša nagajati, namesto, da bi si pomagali in vsi delali v dobro
ljudi in gospodarstva, tudi mediji.
Dejstvo je, da bo sedaj dodatek k plačam izplačan tudi za nazaj,
in to iz državnega proračuna, saj mnogi zavodi nimajo zagotovljenega denarja v ta namen in do 100%, ne le 65, kot je predvidevala
kolektivna pogodba, s čemer so se zapletali določeni sindikati.
Tudi vsi ostali ukrepi iz prvega mega paketa se upoštevajo od
začetka epidemije 13. marca. V pripravi za sprejem je že drugi
paket, ki bo vključeval ukrepe za hitrejši ponoven zagon gospodarstva in tudi vse tiste, ki zaradi objektivnih razlogov niso mogli
biti vključeni v prvem.
Materija za pripravo je
bila namreč zelo obširna in je zajela najprej
najbolj ranljive, zaposlene in gospodarstvo.
Naj se vsem, ki ste se
doslej obračali name
z različnimi predlogi
in vprašanji, iskreno
zahvalim za zaupanje.
Vedno se odzovem po
svojih najboljših močeh in v skladu s svojimi pristojnostmi. Tudi
v prihodnje bo tako. Je
pa bilo nekaj takih, ki
so se me lotevali, ne le
s konstruktivno kritiko, ampak z žaljivimi zapisi in neutemeljenim
obtoževanjem ter obmetavanji z človeka nevrednimi lastnostmi.
Takih je k sreči res zelo malo, vendar mi je žal za vsakega posebej,
ker tega jim res ne bi bilo treba. Ko z njimi vzpostavim zasebni
stik, je ob obrnjeni plošči in opravičilih za storjeno škodo, vsaj delno zadoščeno meni osebno in verjetno tudi povzročitelju, kot je
lahko opaziti iz konstruktivnega pogovora v zasebni korespondenci, za razliko od javne, kjer je poseben užitek malce obračunati s
poslancem, pa naj bo to videz ali kar koli drugega. Je pa res, da
sem vedno zelo dostopen in odprt za vse ter zato tudi vsem vedno
na dosegu, in tudi v prihodnje bo tako, ohranjal bom svojo odprtost, sočutje, skromnost in vrednote v katerih sem bil vzgojen.
Vedno se zavedam, da sem izvoljen s strani ljudstva in da moram
vse ljudi zastopati enakovredno, ne glede na vse, pa vendar je
včasih težko, ko se trudiš z vsemi napori, med drugim tudi za tiste,
ki nate zlijejo toliko ognja in žvepla. Vendar se moram zavedati,
da kot poslanec nikoli ne bom za vse dober in da sem lahka tarča
za sproščanje posameznikov. Me pa zelo veseli, da imam izjemno
veliko podporo s terena, da nekako lažje prenesem tudi tisti res
majhen delček ne podpore. Mnogi mi pravijo: nikoli ne boš dober
za vse, pa če se še toliko trudiš! Bo že držalo, pravim jaz.
Poleg mojih prizadevanj za vključitev čim širšega dela vseh prizadetih zaradi epidemije in podpore predlogom vlade, sem aktiven
tudi na našem lokalnem področju, od pomoči vsem le te potrebnim, do mojega posredovanja na državnem, lokalnem, občinskem,
lekarniškem in zdravstvenem področju, s čemer smo skupaj uredili razmere in dosegli izboljšanje nujne storitve za 22.000 občanov občin Litija in Šmartno pri Litiji, česar sem izjemno vesel.
»Dovolite, da se iskreno zahvalim vsem, ki delajo v prvih bojnih
vrstah, da se življenje odvija naprej. Spoštovani, naj vam zaželim
zdravja in moči ter volje za čutnost do v teh težkih časih vsem pomoči potrebnim. Pazite nase in vse svoje. Čestitam za prvomajske
praznike!«
Boris Doblekar, poslanec v Državnem zboru RS

4  OBČAN - APRIL 2020KULTURA / ŠOLSTVO / DRUŠTVA / ZANIMIVOSTI
KNJIŽNICA LITIJA

OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Stoletnica rojstva Milana Boriška

UČENJE NA DALJAVO NA OŠ LITIJA

Človekova želja po letenju je stara kot človeštvo. Ikarjeva žalostna zgodba je navdihovala tudi umetnike. Pred razmahom komercialnega letalskega prometa je bilo le redkim dano, da
so se dvignili nad oblake. Kot športniku je to uspevalo našemu rojaku
Milanu Borišku, ki je dosegal vrhunske
rezultate.
Rodil se je 25. aprila 1920 v Litiji. Že kot
deček se je ukvarjal z modelarstvom,
poskus prvega poleta z jadralnim letalom, ki ga je izdelal sam, pa se je končal v bližnjem kozolcu. Nadarjenega in
pogumnega fanta je pot vodila na Bloke, kjer je pred drugo vojno opravil vse
tri izpite, A, B in C kategorije, postal pa je tudi učitelj letenja. Odmevni
uspeh je dosegel na prvem svetovnem prvenstvu v jadralnem letenju
na Švedskem. Tekmovanje, ki je potekalo 6 dni, od 3. do 16. 7. 1950,
je Milanu Borišku prineslo tretje mesto, njegovemu kolegu Maksu Arbajterju pa 4. mesto. Skupno pa sta dosegla najboljši uspeh, saj so ju
razglasili za najboljša letalca. Več o življenjski poti, ki se je žalostno končala avgusta 1950, lahko
preberemo v dragoceni knjigi Ivana Godca, ki je izšla 1999.
Milan Borišek je po vrhunskem uspehu na
Švedskem avgusta 1950 opravljal snemalni prelet nad Vršcem, za potrebe filmskega
podjetja Avala, ko se je prelomil trup letala
pri repu in je strmoglavil. Umrl je star komaj
30 let. Spomin nanj ohranja Aeroklub Milan
Borišek iz Litije, ki bo letos ob okroglih obletnicah sodeloval z Mestnim muzejem Litija
in Knjižnico Litija. Knjižnica Litija pripravlja
zgodbo o izjemni poti Milana Boriška za objavo na portalu Kamra.
Milan Borišek je na Blokah zapustil sina, ki
se je rodil malo pred njegovo smrtjo in očeta
ni nikoli spoznal. Milanov grob na litijskem
pokopališču pa krasi ptica, simbol letenja.

Izposoja gradiva za izobraževanje po pošti

Knjižnica Litija je v času številnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa svojim članom omogočila: brezplačni spletni vpis v knjižnico (za izposojo e-gradiva), ker pa je takšen način za številne v
izobraževalnih procesih ‚preskromen‘, lahko potrebno (študijsko/izobraževalno/poučno) gradivo
naročate po telefonu oz. e-pošti, da vam ga posredujemo po pošti oz. z brezkontaktno predajo/
izposojo. V knjižnici so dežurni uslužbenci (01/8980 580, ali knjiznica.litija@gmail.com), ki vam
ob torkih in četrtkih (od 9. – 12. Ure) pripravijo želeno gradivo. Vse postopke izvedemo ob upoštevanju varovanja zdravja za uslužbence in člane. Gradivo se bo vračalo po preklicu ukrepov oz.
po posebnih navodilih.

Utrip naše e-knjižnice

Po fizičnem zaprtju knjižnice se je od 13. marca izjemno povišala izposoja e-knjig. Do konca
meseca marca smo izposodili 3023 e-knjig (kar je 200 % več kot v lanskem letu). Trenutno je
izposojenih najmanj 180 knjig. Na portalu Biblos je v litijski knjižnici na voljo 1030 naslovov, ki
pa jih še dopolnjujemo. V času zaprtja se je k nam brezplačno vpisalo 19 članov, ki uporablja e-knjige.Tudi vas vabimo, da izkoristite te prednosti (www.knjiznica-litija.si).
Ostanite zdravi – upamo, da se kmalu tudi osebno srečamo z vami! Pogrešamo naša druženja!
Andreja Štuhec in Aleksandra Mavretič

PONOVNO ROJSTVO

Poznam moža, ki je podjetnik. Mojster svojega
dela in krojač svoje usode.
Je izredno natančen, marljiv, delaven in sočuten. Lahko bi naštevala njegove dobre lastnosti, pa vendar mu ne uspe in
ne uspe zaživeti v miru. Njegova šibka točka je
organizacija dela in finančno poslovanje.
Kadar slišim o njegovih težavah pogosto razmišljam o njem, in vedno znova si želim, da bi
mu lahko pomagala.
Ko mi je pred dnevi prišla v roke zgodba o
orlu, o njegovem ponovnem rojstvu, si nisem
mogla kaj, da si ne bi zaželela tudi njegove preobrazbe. A kaj ko nimam te moči, niti čarobne
paličice.
Morda bom prav zato njemu in vsem vam povedala zgodbo o orlu, ki lahko dočaka tudi do
70 let. A samo, če je pripravljen in sposoben za
svojo preobrazbo. Priznati moram, da se me je
ta zgodba globoko dotaknila. Dala mi je misliti tudi o svojem življenju, o svoji preobrazbi in
ponovnem rojstvu.
Bistvo zgodbe je tako:
Znano je, da orlu okrog štiridesetega leta
začnejo pešati vitalni organi: kljun, kremplji in
krila. Ko gre za njegov obstoj stoji pred težko
odločitvijo: ali se bo podal v svojo prenovo ali
pa bo žalostno končal in propadel. Če se odloči
za življenje in delo, mora odleteti visoko v gore.
V skalovju si mora poiskati gnezdo in začeti z
delom na sebi. Začne pri kljunu, s katerim tolče
ob trdo skalo toliko časa, dokler mu del kljuna

ne odpade. Potem sede v gnezdo in čaka, čaka
toliko časa, da mu zraste nov kljun, s katerim
izkljuva stare kremplje. Šele ko mu zrastejo
novi, si začne puliti stara, s težo in časom umazanije obtežena peresa. To delo je res naporno
in težko. Traja lahko do pet mesecev in šele ko
izpuli zadnje staro pero lahko poleti v ponovno
rojstvo. Znanstveniki so ugotovili, da po tej preobrazbi lahko živi še
30 let.
Boste vprašali o
čem razmišljam v
tem trenutku?
O tem, da so za
orla prelomna štirideseta leta, zame
pa je bila bolezen.
Rak. Razmišljam o
tem, da mi je bil poslan kot nekakšna
prelomnica, čas za
odločitev. Za življenje in trdo delo. S čiščenjem
telesa in duha, od krempljev do srca.
Odločila sem se za življenje in začela z delom
na sebi. Priznam, ni bilo lahko, ni bilo enostavno. Potrebno je bilo veliko odrekanja, veliko
trpljenja in časa, a uspelo mi je. Kot mogočna
ptica sem si začela čistiti »kremplje«, zamazane »peruti« in svoj »kljun«. To ni trajalo samo
nekaj mesecev, ampak nekaj let in še vedno
se, vsake toliko časa, zavestno očistim od
»krempljev do kljuna«. Moje ponovno rojstvo
pa mi je naklonilo že vrsto ustvarjalnih, veselih in zadovoljnih let. Morda
jih bom dočakala še nekaj ali
celo toliko kot mogočni orlič
na vrhu visoke gore.
Si lahko predstavljate kako
bi me razveselila taka preobrazba vseh tistih, ki jim nikakor ne uspe zaživeti v miru?
Si lahko predstavljate kako
zelo bi jim privoščila tako
delo, še bolj pa uspeh?
Mislim si: ‚Če »ponovno rojstvo« zmore orel, če sem zmogla jaz, zakaj ne bi tudi ti, ki
trpiš in misliš, da ne zmoreš.‘
Darinka Kobal

Kar čez noč smo se vsi ljudje
znašli v popolnoma novi, vsem nam neznani
situaciji. Že nekaj tednov življenje poteka drugače, kot smo ga bili navajeni. Vsi skupaj se po
svojih najboljših močeh prilagajamo na nove
razmere.
Na Osnovni šoli Litija smo že v prvem tednu
izolacije vzpostavili sistem učenja na daljavo.
Tako učitelji kot učenci in njihovi starši smo
se morali na hitro spoprijeti z novim načinom
pouka na daljavo. Vsi učitelji Osnovne šole Litija se zelo trudimo in poskušamo biti nadvse
ustvarjalni in inovativni, da bi pripravili primerno učno okolje in zanimive dejavnosti tudi v
novih okoliščinah. Naloge pošiljamo učencem

v spletne učilnice. Tako dnevno komuniciramo
z učenci in tudi s starši. Vsi učenci so vključeni
v ta način učenja, saj s tem nadaljujejo z učno
snovjo, jo utrjujejo, ponavljajo in tako ohranjajo miselno kondicijo. Nekateri učenci so sprva
imeli tehnične težave, tudi tiste smo sprotno
reševali in jih odpravljali.
Vsak nov dan nam prinaša nove informacije glede ukrepov, navodil, kako naj ravnamo,
katere ukrepe naj upoštevamo. Skupaj bomo
zmogli. Seveda pa je zdravje na prvem mestu.
Vsi se pa že veselimo dne, ko se bodo naše
učilnice spet napolnile, kajti vsi mi močno pogrešamo vsakdanji vrvež.

Petra Pavlica

POUK NA DALJAVO

V času epidemije in nevarnosti širjenja koronavirusa COVID-19 so vse šole v Sloveniji zaprle svoja vrata, s poukom pa je bilo seveda potrebno nadaljevati na vsem nam
popolnoma neznan način, na daljavo.
S poučevanjem instrumentov, petja, plesa in skupinskih predmetov smo 23. marca 2020 pričeli
tudi v Glasbeni šoli Litija - Šmartno. Za vse nas je to seveda velik izziv, predvsem pa je pomebno,
da smo stik vzpostavili z vsemi učenci in pouk izvajamo preko različnih video spletnih aplikacij, kot so skype, viber, messenger…, pouk nauka o glasbi in solfeggia pa poteka preko šolske
spletne strani. Učenci so takšen način dela lepo sprejeli, upoštevajo navodila svojih učiteljev za
vsakodnevno delo doma in lepo napredujejo. Seveda takšen način glasbenega izobraževanje ne
izpolnjuje vseh standardov, ki jih sicer dosegamo s poukom »v živo«, vendar tako ohranjamo kondicijo učencev in preprečujemo, da bi vse, kar so se do sredine marca že naučili, pozabili. Tako jih
bomo lahko ob koncu šolskega leta za njihovo delo in napredek primerno ocenili in jim omogočili
napredovanje v naslednji razred.
V mesecu aprilu v skladu s šolskim koledarjem poteka evidenčno zbiranje prijav sedanjih učencev, ki se nameravajo izobraževati tudi v šolskem letu 2020/2021. Na osnovi zbranih prijav bomo
lahko v okviru sedanjega števila učencev instrumenta in petja (192) za novo šolsko leto vpisali
nove učence. Razpis za vpis novincev bo na naši spletni strani objavljen takoj po prvomajskih
praznikih, vabilo za vpis v šolo pa bodo v obliki letaka prejela vsa gospodinjstva v občinah Litija in
Šmartno pri Litiji. Glede na potek epidemije sprejemnih preizkusov za nove učence najverjetneje
ne bomo mogli izvesti v majskem roku, tako bomo v objavljenem razpisu starše poprosili, da nam
prijave za vpis svojih otrok pošljejo na naš elektronski naslov gslitija@siol.net, o datumu sprejemnih preizkusov pa jih bomo obvestili naknadno.
Vsem želimo veliko zdravja in obenem upamo, da se kmalu spet srečamo v naši in vaši Glasbeni
šoli Litija – Šmartno. 
Janja Galičič, ravnateljica

#LIST

Zaradi korona virusa smo bili primorani zapreti vrata
tako skupnostnega prostora kot second-hand trgovine. Tako ta čas namenjamo čiščenju prostorov, prebiranju robe in pripravi na ponovno odprtje,
ko dobimo zeleno luč s strani države. Seveda pa v prostoru delamo izmenično, samo
po en član ekipe. Ostali člani med tem od doma sestankujejo preko spletnih aplikacij,
kjer navezujejo nove stike za sodelovanja ter načrtujejo izvedbo delavnic v prihajajočih
mesecih.
Tako smo ugotovili, da je čas samoizolacije dobra priložnost tudi za spomladansko čiščenje doma, kjer čistimo omare, stanovanja, podstrešja in garaže. Pridno
smo zavihali rokave in preuredili kotičke svojih domov, vso odsluženo robo pa smo predali v našo in vašo second-hand trgovino Stara šola Litija, kjer že čaka nove lastnike.
Ob pospravljanju skupnostnega prostora pa smo ugotovili, da nam primanjkujejo stoli
za uporabnike zato se na vas obračamo s prošnjo. V kolikor imate doma ali lesene stole
ali stole s kovinskim ogrodjem, lahko tudi takšne ki so potrebni obnove, jih
nikar ne zavrzite! Pripeljite jih na naše parkirišče za trgovino, na Valvazorjevem
trgu 15. V kolikor pa imate na voljo dovolj prostora, pa bomo veseli če nam jih
pripeljete ko bomo spet odprli svoja vrata.
Prav tako v Stari šoli Litija še vedno zbiramo ostalo oblačila, obutev, šalice, krožnike, okvirje,
preproge, obešalnike, ogledala, knjige, kasete, gramofonske plošče, otroško opremo in še kaj.
Presenetite nas!
Projekt #LIST je financiran s strani Ministrstva za
javno upravo.
Erika Horvat

Spoštovani člani OOZ Litija

Za namene zajezitve epidemije, smo začasne
prepovedi o nudenju storitev in prodaji, občutili
vsi obrtniki in podjetniki.
Zaprli so se gostinski lokali, frizerski in kozmetični saloni, avtomehanične in vulkanizerske
delavnice, čistilni servisi, razne trgovine, obstale so turistične dejavnosti, avtobusni prevozi, ter ogromno ostalih panog.
V velikih težavah so se znašli tisti, ki imajo poslovni prostor v najemu. Postali so odvisni od
dobre volje najemodajalca, ali jim bo prisluhnil
ali bo še vedno hotel svoj kos pogače?
Na območni zbornici se trudimo, da člane in
nečlane obveščamo o vseh aktualnih novicah
in dogodkih, preko e-pošte in telefonov. Skupaj z OZS skušamo z informacijami in pomočjo
lajšati posledice, katere že močno čutimo in
katere še bomo.
Pri vseh nas se pojavljata strah in negotovost
o prihodnosti, ali bomo prejeli plačila za opravljeno delo, kdaj se bodo začela dela opravljati
nemoteno, ali bomo ohranili delovna mesta in
še nešteto drugih pomembnih vprašanj. Vedeti moramo, da na trenutno situacijo nismo bili
predhodno pripravljeni, zato je pomembno, da

se sproti učimo in prilagajamo, da lahko preženemo nastalo negotovost.
Slovenski ekonomisti napovedujejo, da se bo
gospodarska rast znižala za 6-8%, ob predpostavki, da bo epidemija trajala največ dva meseca.
Država je že sprejela vrsto ukrepov za blažitev
krize, veliko na pobudo OZS. Kaj bo to pomenilo
v praksi, bomo videli v prihodnosti, upajmo pa,
da bodo ukrepi opazni in da bodo imeli pozitiven
vpliv na gospodarstvo. Po mojem mnenju, lahko
zgolj zdravo gospodarstvo reši nastali problem.
Tega se premalo zavedamo, zato moramo biti v
podporo svojemu sosedu, saj bo tako tudi nam
lažje.
Na našem lokalnem območju Litije in Šmartnega, bomo veseli vsake podpore, pomoči,
nasvetov in vseh oblik solidarnosti, da bomo
s skupnimi močmi ohranili močno lokalno gospodarstvo.
Za konec vam/nam želim, da se lahko kmalu srečamo brez maske in sežemo v roke
brez rokavic.
Simon LOKAR,
predsednik OOZ Litija
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Razstava Ane Frank na
Osnovni šoli Gradec

Ob 90-letnici rojstva Ane Frank so učenci
Osnovne šole Gradec predstavili življenje in
dnevnik deklice, ki je skozi svoje oči opisala
strahote Židov med drugo svetovno vojno. Razstava je del mednarodnega projekta pod pokroviteljstvom Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske,
Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
šolskem letu naslov Moja poklicna prihodnost.
Predstavniki vseh šol v občini ter predstavniki
šole Šmartno pri Litji so parlamentirali o novih poklicih prihodnosti, poklicih, ki izginjajo, o
tem, kako bo poklic vplival na njihovo osebno
življenje. Njihovim idejam je prisluhnil tudi župan Franci Rokavec. 
Manca Poglajen

Zimska šola v naravi na Kopah

Učenci Osnovne šole Gradec so v okviru projekta spoznali življenje Židov med drugo svetovno vojno in ob odprtju razstave samostojno
vodili dejavnosti ter predstavili dogajanja med
vojno in skrivanje družine Frank. Učencev so
se njene besede zelo dotaknile, hkrati pa so izpolnili Anino željo po tem, da bodo žive še po
njeni smrti.
„Nočem živeti zaman, kot večina ljudi. Želim biti
koristna in prinašati zadovoljstvo vsem ljudem,
tudi tistim, ki jih nisem nikoli srečala. Želim živeti tudi po smrti!“ Ana Frank
Zapisala: Anita Mirjanić

Učenci OŠ Gradec so se udeležili šole v naravi
na Kopah s poudarkom na alpskem smučanju.
Udeležilo se je je 80 učencev in učenk, kar je
velika skupina in logistično precej zahtevno, da
celoten program teče po zastavljenih ciljih.
Prvi dan smo preverili smučarsko znanje in
učence razdelili v skupine. Vsak dan smo imeli
šolo smučanja dopoldan in popoldan, razen v
sredo, ko smo imeli popoldanski pohod in nočno smučanje.
Ostali čas smo zapolnili s predavanji o varnosti
na smučišču, z video analizami po skupinah, s
kulturno-zabavnimi prireditvami in krajšimi pohodi.

Srebrni priznanji na državnem
tekmovanju Glasbena olimpijada

V nedeljo, 8. 3. 2019, sta naši osmošolki, Klara
Vencelj in Nuša Šef, zastopali OŠ Gradec na
9. slovenski glasbeni olimpijadi. Gre za državno tekmovanje mladih glasbenikov, kjer morajo učenci v treh delih tekmovanja izkazati tako
teoretično znanje kot tudi izvajalske in ustvarjalne spretnosti. Obe dekleti sta napisali svoji
lastni, avtorski skladbi in ju na velikem odru
Konservatorija za glasbo v Ljubljani tudi uspešno predstavili. Prav tako sta odlično opravili
pevski nastop v drugem delu tekmovanja. K
njunemu uspehu pa sta prispevala tudi harmonikar Marcel Vencelj in flavtistka Janja Blas Šef,
ki sta s tekmovalkama izvedla avtorski skladbi.
Obe dekleti sta se na ta dan posrebrili, za kar
jima iskreno čestitamo. Ana Tori

Ko je učenje o kemiji igra

Na OŠ Gradec so nas v marcu obiskali člani
iz Društva za razvoj gledališča v izobraževanju
in nam odigrali predstavo Neustrašna raziskovalka – Marie Curie in radioaktivnost. Na sproščen in zelo zabaven način sta nam profesor
Peter in asistent Aleksander predstavila življenje in znanstveno delo neustrašne raziskovalke, znanstvenice, ki je prva v
zgodovini med
ženskami prejela Nobelovo
nagrado in edina, ki je prejela to nagrado
dvakrat na različnih področjih. Umetnika
sta nas z obilo
smeha in zabave popeljala
skozi določene
vsebine kemije
in fizike, kot so radioaktivno sevanje in njegova
uporaba v zgodovini in danes, odkritje radioaktivnih elementov ter razpolovni čas. Povezala
sta umetnost in zabavno učenje, zgodovino in
kemijo, preteklost in sedanjost skozi smeh in
radost. Srčna hvala.
Učenci so neznansko uživali in po predstavi
spraševali, če je mogoče imeti pouk kemije na
tak način, kot ga je zastavil profesor Peter, ki
se mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo
za boleče trebušne mišice od skoraj enournega
smeha. Ena od stanovskih kolegic je ob igri zapisala: Bravo, gospod profesor in asistent Aleksander! Na OŠ Gradec v Litiji smo se po vajini
zaslugi nasmejali, kot že dolgo ne. Deležni smo
bili dvojne doze sevanja. Ena je bila seveda le
fiktivna, druga pa – naj bo njen razpolovni čas
čim daljši! Hvala! 
Marijana Sebastijan
https://www.britannica.com/biography/Marie-Curie

Občinski otroški parlament
V četrtek, 5. 3. 2020, je potekal Občinski otroški parlament, kjer so učenci predstavili svoja
razmišljanja o skupni temi, ki ima v letošnjem

Delegacija z Gimnazije Litija, katere člani smo bili Jakob, Nik, Nina, Gala in mentor Branko, se
je letos udeležila sejma »Science on Stage« v Cascaisu na Portugalskem s projektom »GimLit
Fortress«. Predstavili smo se s stojnico in delavnico, ki je imela 15 udeležencev in zelo pozitiven odziv.
Sejem je potekal od 31. oktobra do 3. novembra v kongresnem centru v
Estorilu. Prvi dan smo pripravljali stojnico in se udeležili uvodne konference, naslednji dan pa smo izvedli delavnico s 15 profesorji iz različnih držav.
Vsi so pozorno sledili naši razlagi in tudi sami poskusili rešiti miniaturno
verzijo našega GimLit Fortressa. Ko se je delavnica končala, smo od udeležencev prejeli povratne informacije, ki so bile zelo pozitivne, izražene v
superlativih.
Prebivali smo v hotelu v Lizboni, kjer smo preživeli ostale dni. Da smo si
lahko ogledali čim več znamenitosti, smo hodili po skoraj 12 ur na dan. Z
nami sta bila spremljevalca Matej in Angelca. Ogledali smo si LX Factory,
ki je umetniško središče, ter muzej javnega prevoza, ki nam je v podrobnosti predstavil zgodovino in razvoj tramvajev ter njihovih poti v mestih,
avtobusov in njihovega pomena za javni prevoz ter razvoj vlakov in podzemnih tračnic zanje. Ogledali smo si tudi Cabo da Roca, ki je najzahodnejše
območje v Evropi in ponuja odličen razgled na morje, ter razne druge znamenitosti, muzeje ter
nekaj gradov.
Imeli smo se odlično, svoj projekt zgledno predstavili in domov prišli s še več znanja in veliko
novimi nepozabnimi doživetji. 
Jakob Sirk

Iz šole v naravi v karanteno

Zadnji mesec je bil tudi za učence in učitelje na Podružnici s prilagojenim programom
zelo nenavaden, a vseeno pester in učno zelo učinkovit. Tudi mi smo tako kot vse druge šole v Sloveniji v karanteni in pridno upoštevamo vsa priporočila in navodila vlade
ter pristojnih zdravstvenih ustanov. V začetku meseca smo se učenci in učitelji udeležili šole v
naravi v Mladinskem zdravilišču in letovišču
Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču.
Veliko smo plavali, imeli dva športna in naravoslovna dneva, en kulturni dan in obiskali
Luko Koper. Pogoji so bili odlični, čeprav se
je že čutila napetost pred karanteno. Preživeli
smo čudovite dneve v prijetnem obmorskem
ambientu. V tistem tednu smo praznovali tudi
rojstni dan naše učenke Azre Kovačevič, ki
nas je tudi lepo pogostila. Vrnili smo se zdravi
in zadovoljni. Potem pa smo se morali čez noč
prilagoditi delu na daljavo, oz. delu in učenju
od doma. Z veliko zavzetostjo smo se tega lotili. Nekaterim družinam smo zagotovili računalniško tehnologijo za lažje delo, da delo normalno teče. Tako učenci kot učitelji smo se morali
hitro priučiti vseh računalniških spretnosti: spletne učilnice, videokonference, delo z IKT, spletne
klepetalnice, razgovorov po e-pošti… Dejstvo pa je, da nobena tehnologija ne more nadomestiti
pristnih medsebojnih odnosov. Vsi si želimo umiritve razmer v Sloveniji in ponovnega snidenja v
šoli. Na koncu naj vsem zaželim vesele in zdrave velikonočne praznike. 
Robert Farič

SAJENJE - Pred nami je…

Vmes nas je obiskal tudi g. ravnatelj, ki se nam
je pridružil pri jutranji telovadbi.
Vsi učenci so izboljšali svoje znanje, tako začetniki kot boljši smučarji, najbolj pa so bili seveda veseli začetniki, ko so premagovali strmine.
Tako smo kakovostno in prijetno preživeli teden brez poškodb v prijetnem okolju na Kopah
s pomočjo strokovnih sodelavcev in osebja hotela. 
Srečo Somrak

Pouk na daljavo na
Osnovni šoli Gradec

V četrtek, 12. marca 2020, smo prejeli obvestilo, da se s ponedeljkom, 16. 3. 2020, šole
zapirajo in da se pouk iz tradicionalnega izvajanja seli v obliko, ki je do sedaj nismo množično
uporabljali. Vzpostaviti je bilo potrebno pogoje
za delo na daljavo, tako materialne kot tudi programske.
Pred velikim izzivom smo se znašli vsi deležniki: učitelji so začeli pripravljati gradiva, učenci
spoznavati drugačne načine uporabe pametnih
telefonov in digitalne tehnologije, starši so poleg staršev postali tudi pomočniki - učitelji, ki
pomagajo pri nadaljnjem usvajanju in utrjevanju učnih ciljev. Z dano situacijo smo se sprijaznili in se ji, menim, kar uspešno prilagodili.
Da pouk na daljavo uspešno poteka, se iskreno zahvaljujem kolegom učiteljem, ki vlagajo
ogromno napora in časa v pripravo ter izvedbo
poučevanja na daljavo.
Zahvaljujem se učencem, ki so pouk na daljavo vzeli resno, zagnano sodelujejo in oddajajo
gradiva skladno z navodili učiteljev.
Zahvaljujem se staršem, ki nam pomagajo pri
posredovanju navodil učencem, dodatnemu
motiviranju učencev in pri oddajanju gradiv.
Naša šola šteje skoraj 700 učencev; žal vsi nimajo zagotovljenih materialnih pogojev (računalnik, pametni telefon, spletna povezava) za
dostojno izvajanje pouka na daljavo. Nekaterim
smo že uspeli pomagati, vrsta čakajočih na pomoč pa kljub vsemu še obstaja. Posebno zahvalo želim izreči posameznikom in podjetjem,
ki so nam priskočili na pomoč z doniranjem
računalnikov. Hvala podjetju Makpast, Varji
Hostnik, Simoni Grošelj, Andreji Kadunc, Urši
Kres, Suzani Likar in Boštjanu Laba.
Če ima kdo od občanov še kakšen prenosnik,
ki ga ne potrebuje, je pa zadovoljivo delujoč in
bi lahko z njim pomagal izboljšati pogoje pouka
na daljavo kateremu izmed učencev Osnovne
šole Gradec, vas prosim, da mi to sporočite na
telefonsko številko 030 479 100.

Damjan Štrus

… najlepši čas v letu. Pomladni čas. Čas, ko
nam bo toplo sonce božalo obraz, roke pa si
bodo želele koristnega dela z zemljo in s tem
ustvarjanja pisanih zasaditev gredic in balkonskih korit, ter zasajanja domačega zelenjavnega vrta. Sončna balkonska korita bodo zopet
najpogosteje krasile bogate in trpežne pokončne pelargonije, ali pa dolge košate viseče bršljanke. Že več let so zelo popularne žametno
rdeče pol viseče pelargonije med katere se
lepo razveja nežen drobno cvetni mleček. Ali
pa košat medovit grobeljnik.
Za tiste, ki si želijo drugačnih in bolj neobičajnih
zasaditev pa je na voljo vrsto drugih nezahtevnih rastlin, od vedno cvetočega in nezahtevnega modrega čudeža, ki ga lahko kombiniramo
z živahno sunvitalijo, do dolgih zvončastih surfinij različnih barv, med katere lahko zasadimo
zeleni okrasni krompir. Ne smemo pozabiti tudi
na zmajeva krila, katerim ustreza tako sonce
kot senca in brez posebnih zahtev uspevajo tudi največjim laikom. Tudi za popolnoma
senčne lokacije obstaja vrsto rešitev. Čudovite
gomoljne begonije, lampijonaste fuksije, košate pisanolistne koprive, drobne modre lobelije
ali pa samo navadne vodenke v različnih odtenkih. Karkoli se že odločimo zasaditi, vedno

imata pomembno vlogo za lepa balkonska korita kakovosten substrat in redno, najmanj, tedensko dognojevanje. Tudi pravilnega zalivanja
ne smemo zanemariti. Najbolje je zalivati zvečer okoli desete ure, ker rastline ponoči nimajo
tekmeca za vodo, to je sonce. Če zalivamo zjutraj, rastline črpajo vodo le približno do desete
ure, potem pa je sonce že tako močno, da voda
izhlapi. V kolikor še nimate ideje za letošnjo zaseditev, pa se prepustite nasvetom vrtnarjev!
Poleg okrasnih korit pa ne smemo zanemariti
naših marljivih in nepogrešljivih čebel. Tudi za
njih moramo v vrtu najti prostor in jim nasaditi
medonosno rastlino. Teh je na voljo kar nekaj.
Največ koristi za vse bo od dišavnic in začimbnic, te so bazilika, sivka, mačja in poprova
meta, timijan, origano, baldrijan, koper, šetraj,
žajbelj, melisa, pelin... Obstajajo tudi medeče
trajnice kot je avbrecija, nageljček, plamenka,
orlica, kamnokreč, netresk... Ali pa posejemo
sončnice, katere se bodo s prelepimi cvetovi
obračale k soncu in ohranjale Slovenske čebele. Sedaj pa kar veselo na delo! In ne pozabite,
da je vrtnarjenje koristno tako za zunanji svet,
kot našo notranje zadovoljstvo in samooskrbo!
Vso srečo in obilo veselja pri vzgajanju najlepših korit v vasi! 
Urša Birk
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GREGORČKI PRI
POLHKIH

VRTEC LITIJA V IZREDNIH RAZMERAH

Tako kot ostale ustanove v Sloveniji, je tudi naš
vrtec 16. marca zaprl svoja vrata. Po tednu dni,
ko smo spoznali, da bo zaprtje vrtca trajalo veliko dlje kot predvidena dva tedna, so naši strokovni delavci na različne načine začeli vzpostavljati stik s starši in otroki. Večina vzgojiteljev
tako že več dni staršem in otrokom po e-pošti
ali na e-oglasni deski oddelka ponuja različne
ideje in predloge, ki lahko popestrijo igro predšolskega otroka v domačem okolju.
Mnogi starši so vpeti v šolanje na daljavo svojih
starejših šolskih otrok, nekateri tudi delajo od
doma in verjamemo, da je lahko marsikatera
ideja, kako zaposliti predšolskega nadobudneža, lahko koristna. Odzivi staršev so izredno
pozitivni, mi pa bi predvsem radi sporočili, da
otroke pogrešamo in komaj čakamo, da se spet
vidimo. Predno bomo sprejeli otroke, bomo vse

prostore in igrače oprali ter razkužili.
V času zaprtja vrtca pa se delavci vrtca tudi
drugače trudijo biti koristni družbi. Ponosni
smo na svoje sodelavke, ki prostovoljno šivajo maske za Dom Tisje. Blago so priskrbeli v
domu, naša dekleta pa so jim predala že več
kot 500 mask. Nekateri pomagajo svojim sosedom pri nakupih živil, drugi za njih šivajo
maske.
V petek, 10. aprila, se je je zaključila redni
razpis za vpis v novo šolsko leto. Prejeli smo
197 vlog (v letu 2019 jih je bilo 225), odgovore
bodo starši dobili v maju.
Vsem nam čas hitro mineva, a kljub temu že
nestrpno čakamo na dan, ko se spet srečamo.
V imenu sodelavk in sodelavcev vas prav lepo
pozdravljam.
Liljana Plaskan, ravnateljica

KAKO SI LAHKO POMAGAMO Z DNEVNO RUTINO
V ČASU EPIDEMIJE?

V tem posebnem času, ko smo družine cele
dneve skupaj in izolirane od drugih ljudi (starih
staršev, prijateljev itd.), lahko izkoristimo dragocene trenutke za »crkljanje«, učenje in spoznavanje drug drugega. Tako se lahko večkrat kot
sicer sprehodimo v naravo, na travnik ali v gozd,
nabiramo kamne in storže, spoznavamo cvetlice
in morda izdelamo herbarij, se igramo družabne
igre, ustvarjamo in pečemo ali kuhamo z otroki,
se igramo domače lutkovne predstave, slikamo
in sestavljamo kocke, beremo pravljice ipd.
Na voljo imamo več časa, da se lahko posvetimo drug drugemu, a hkrati je lahko ta dodatna
količina časa tudi stresna. V istem trenutku imajo lahko člani družine različna pričakovanja do
tega, kaj naj bi se počelo in zato prihaja do prepirov, joka in iskanja pozornosti na neprimerne
načine. Starši poleg skrbi in ukvarjanja z otroki
opravljamo še cel kup rednih dnevnih obveznostih (higiena, pospravljanje, kuhanje in priprava
obrokov, pomoč pri oblačenju otrok, nakupi,
delo od doma itd.). Nemalokrat se zgodi, da zvečer ugotovimo, da se čez dan nismo niti enkrat
usedli z otrokom, da bi se z njim skupaj kaj poigrali v igri, ki si jo je otrok sam izbral.
Včasih imamo sicer radi spontano preživljanje
dni, kar je seveda tudi v redu in potrebno za
sprostitev in počitek, sploh ko se to gre za dopuste, vikende ali kratke počitnice. Vseeno pa
je je dokazano, da otroci (in tudi odrasli) potrebujemo določeno mero rutine, ki nas spodbuja,
da ostanemo aktivni, sproščeni in ustvarjalni.
Hkrati rutina predvsem otrokom pomaga pri krepitvi občutka varnosti, saj tako vedno vedo, kaj
bo sledilo naprej. Dnevna rutina otroku pomaga,
da ve, kaj sledi (npr. ko bom pojedel zajtrk bom
pomagal pospraviti in potem je čas za umivanje zobkov in oblačenje itd.). Tako tudi okrepi
časovno orientacijo (najprej/potem, zjutraj/
zvečer, dneve v tednu), posledično se zmanjšuje
možnost izbruhov, ko otroku npr. naročimo, naj
pospravi igrače, ker je čas za kosilo ipd. Hkrati
lahko otroka vključimo v čim več različnih gospodinjskih opravil in tako krepimo njegovo samostojnost, motorične spretnosti in vztrajnost.
Za pripravo dnevnega urnika (na spletu
je veliko primerov)
lahko uporabimo tudi
le materiale, ki jih
imamo doma – nekaj
ščipalk, barvic ali flumastrov in malo trši
karton. Z malo domišljije lahko ustvarimo
urnik, ki bo ustrezal
naši družini in hkrati usmerjal otroke k
samostojnim opravilom. Primeren je za
otroke od treh oziroma štirih let naprej.
Otrok naj ga najprej spoznava, skupaj z otrokom
ga večkrat poglejte, kasneje bo otrok lažje sledil
sam.
Za primer navajam nekaj dejavnosti, ki vam
lahko pridejo prav pri načrtovanju vašega družinskega urnik. Otroci naj ga ustvarijo skupaj
z vami (predšolski potrebujejo slikovno podporo), sam jim bo tako bližji (vi morda narišete,
oni pobarvajo ali vse naredijo sami – uporabite
domišljijo, bodite ustvarjalni). Otroci naj potem
sledijo dogajanju in označujejo s ščipalko, pri

katerem opravilu trenutno so (tako bodo lažje
sledili).
- jutranja risanka,
- prosta igra ali telovadba ob glasbi,
-	priprava zajtrka, zajtrk in pospravljanje po zajtrku,
- oblačenje in umivanje obraza, zobkov,
- samostojno delo,
-	športne aktivnosti zunaj (sprehod v gozd, na
travnik, kolesarjenje, igra z žogo) ali poligon,
ki ga naredimo doma,
- priprava kosila, kosilo in pospravljanje kosila,
- spanje ali počitek po kosilu,
- malica in igra po izbiri, družabne igre,
-	priprava večerje, večerja in pospravljanje po
večerji,
-	priprava na spanje (umivanje, pravljica, spanje).
Pri pripravi obrokov in pri pospravljanju po
obroku vključite otroke v opravila, ki jih zmorejo (razdeljevanje pribora, prtičkov, krožnikov,
odnašanje in pospravljanje za sabo). Čeprav je
to bolj zamudno, se otroci ob tem ogromno naučijo. Samostojno delo je za otroke pomembno,
ker jih s tem učite pozornosti, vztrajnosti in
drugih veščin. Lahko
se dogovorite skupaj
z njimi, včasih pa jim
lahko kaj določite tudi
vi - poleg opravljanja
gospodinjskih opravil (zlaganje nogavic,
razvrščanje perila za
pranje, odnašanje v
sušilni strok, brisanje
prahu itd.) imajo lahko
otroci (zlasti starejši
predšolski) za pobarvati kakšno pobarvanko, kaj za narisati, naslikati
(na spletu je ogromno gradiva in didaktičnih listov), ustvariti iz plastelina. Pri mlajših otrocih
bo vedno navdušenje nad senzornimi škatlami
(škatla z rižem/koruzo ipd., v katero dodamo
posodice, žličke, avtomobilčke ipd.), kockami,
slikanjem z barvami. Morda vam vzgojiteljice
posredujejo kakšno idejo, ki jo lahko uporabite
za ta čas. Če so v družini poleg predšolskih tudi
šoloobvezni otroci, imajo tako lahko skupaj samostojno zaposlitev.
V času samostojnega dela imate tako starši čas,
da pripravite osnovo za kosilo, da kaj postorite
za službo ali opravite tisto, kar sicer ne bi utegnili. Ali pa v miru preberete nekaj strani svoje
knjige.
Seveda včasih pride do zamika ali da kakšen dan
urnik prilagodite, sicer pa ga lahko mirno brez
slabe vesti obdržite za čez teden. Ob vikendu pa
lahko stvari prilagodite, preživite več časa nekje
zunaj v naravi (če gre) in otrokom ter sebi privoščite bolj sproščen čas.
Urnik dnevne rutine ne paše vsem, morda ga
ne potrebujete, ker vse poteka kot po maslu. Če
stanujete v hiši z vrtom, imajo otroci tudi več
možnosti gibanja in preživljanja prostega časa
zunaj. V bloku in majhnih stanovanjih pa je morda stvar drugačna in če si doma z več otroki, si
kmalu spet zaželimo neke rutine. Vsekakor ima
vsaka družina svoj ritem, zato naj si vsak poišče
in prilagodi ta neprecenljiv čas tako, da bo vsem
kar se da prijetno.
Katja Hrastar Belšak,
pomočnica ravnateljice Vrtca Litija

Marec je družinsko obarvan mesec,
zato smo se tudi Polhki posvetili
praznikom v marcu, ob katerih smo
ustvarjali in se veselili. Praznovali

smo tudi Gregorjevo, čas, ob katerem se po stari navadi ženijo ptički. Otroci so skupaj s svojimi starši izdelali
ladjice iz različnih materialov, te pa smo s pomočjo PGD
Polšnik spustili po kanalu. Otroci so uživali ob dejavnosti
in so si želeli večkratnih ponovitev.
Z otroki smo ob fotografijah in pripovedovanju otrok spoznavali njihove družine. Dejavnosti pa smo zaradi izrednih
razmer morali preseliti v domače prostore. Družina in
zdravje sta naše največje bogastvo. Čuvajte ju, ostanite
doma in uživajte v družbi drug drugega.
Patricija Medved
Lilinega vrtiljaka nič ne more ustaviti. Lilovci ostajamo doma, a to zapleteno
obdobje, v katerem virus narekuje naš ritem življenja, smo sprejeli pozitivno –
kot izziv.
Čas, ko smo sami s sabo ali svojimi najbližjimi, izkoristimo tudi za ustvarjanje;
tako likovno kot tudi literarno, celo fotografska žilica najde na osamljenih poteh zanimive in
prelepe motive, da jih ujame v svoj objektiv. V lila predalih se zbirajo vsakovrstne umetnije in
izmišljarije, ki jih bomo nekoč, ko bo spet čas za druženje in brezskrbno uživanje, postavili na
ogled.
Do takrat pa želimo vse dobro! Mi ostajamo doma!
In Lilin vrtiljak se vrti … vrti naprej … 
Za Lilo piše Aleksandra Krnc

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

ŽELEZNODOBNA DRAMATIKA

Približno 500 let pred našim štetjem je nastala v železni dobi - situla z Vač. V Grčiji
je torej takrat, 500 let pred našim štetjem, cvetelo grško gledališče, v katerem so dramatiki tekmovali s svojimi tragedijami, komedijami in satirami. Gledališče so v obliki amfiteatra naredili kar
iz pobočja hriba; velike kamnite stopnice so pa služile za
sedeže (sl.1).
Jaz pa ne mislim na Ajshila, Sofoklesa, …, temveč na še
danes živeče dramatike, ki pišejo o takratnih časih na Vačah.
Praizvedba prve takšne drame je bila v novi dvorani na
Vačah, 21. septembra 1985, v sklopu Kulturnih dni v geometričnem središču Slovenije. Dramo »Zaradi jeze Bogov«
je napisala Anka Kolenc (sl.1), v njej pa smo nastopali:
Helena Cvetežar, Edita Koren, Zvonimir Kolenc. Z njo smo
se predstavili tudi na regionalnem Linhartovem srečanju,
a po izjavi selektorja zaradi jezikovne in vsebinske prvinskosti ni prišla v ožji izbor. Kasneje smo z igro nastopali na Kulturnih dnevih po šolah v Sloveniji
(z dodatkom kviza in reševanjem nalog) – v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Izvedli pa smo jo tudi v Narodnem muzeju v Ljubljani.
Potem pa je nastalo še nekaj krajših animacijskih tekstov za vodenje
po Arheološki poti Vače.
Prvi dramatik, ki je svojo igro, za potrebe arheoloških pohodov, postavil namesto na oder - v naravo, pa je bil dr. Vojteh Cestnik.
7. oktobra 2012 je bil prvi arheološki pohod iz cikla »Po poti velikega
kneza z Vač«, z dramskimi prizori v naravi, združenimi v predstavo iz
železne dobe, ki je bila povezana z arheološkim eksponatom, najdenim na Vačah. Do leta 2019 je bilo realiziranih 12 pohodov. Strokovna
vodenja je izvajala arheologinja dr. Vojka Cestnik. Družinsko gledališče Kolenc pa je bilo izvajalec predstav. Pohodniki so se ustavljali na
posameznih točkah in podoživljali posamezna dejanja. Ko je bil pohod
zaključen, je bila končana tudi gledališka predstava. Avtor dramskih
besedil je bil njen oče Vojteh Cestnik. Jedi iz železnodobnih sestavin
po receptih Vojke Cestnik je ob vsakem zaključku pohoda pripravila
gostilna Mrva. Pred začetkom pohoda je bil eno uro voden ogled Muzeja Petra Svetika na Vačah. V tem času so se pohodniki posladkali s
pecivom iz dobrin, ki so bile na voljo v železni dobi in ki so jih pripravile
sodelujoče udeleženke pohoda.
Vsaka predstava je bila – kot rečeno - posvečena eni od arheoloških
najdb na Vačah npr.: mecklenburški situli, pasni sponi z dvobojem, največji fibuli, čeladi z napisom, bojevniku z Vač, itd. Ti teksti so plod velikega Vojtehovega daru in ljubezni do arheologije.
Rad je sodeloval v svojih predstavah tudi kot igralec (sl.2), čeprav je bil po poklicu čisto nekaj
drugega. Univerza v Ljubljani mu je leta 2013 podelila najvišji naziv - zaslužni profesor. Ko bodo
njegove drame izšle v knjižni obliki, vam bom sporočil. To bo prvič v zgodovini, da bodo izšle
drame na železnodobno temo in prvič za izvajanje v naravi.
To pišem, da lahko vsaj razmišljam o teh čudovitih stvareh. Vse pohode, tako tudi pohod »Po poti
osebne izkaznice« nam je vzel korona virus; tako da v kratkem ne moremo pričakovati še arheološkega pohoda ali pohoda okrog Slivne, razne prireditve, …
Še vedno pa nas imam rad!
To vam smem zaupati, objemam pa le sebe, svojo ženo
in svoje živali, ker je postalo
širše objemanje smrtno nevarno!

Zvonček Norček
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RISE Lab – Izdelaj inovativni izdelek ali
prototip, bodi drugačen od drugih

Kot otrok, se razveseliš igralnice polne različnih igrač in materialov. Tam
si si lahko ustvaril-a svoj svet, na plano privlekel/privlekla svojo ustvarjalno žilico, svojo brezmejno domišljijo. Kaj če ti ponudim priložnost in te
povabim v našo igralnico, kjer lahko ustvariš
neverjetne izdelke?
Za vas smo pridobili različna orodja, kot je 3D tiskalnik, CNC
laserski rezalnik in gravirnik, CNC rezkalnik, ter pripadajoče programe kot so CorelDRAW Tehnical Suite 2019,
Solid Edge 2019, Photo Grav, RDworks, Aspire in druge.
Tako se lahko pri nas naučite delati s temi orodji, lahko uporabite orodja za izdelavo svojega produkta, lahko nam
pošljete dokument
izdelka in vam ga
mi izdelamo, lahko se skupaj z nami usedete in dodelamo ter skonstruiramo izdelek.
Kakšne zmogljivosti ima posamezno orodje?
3D tiskalnik FlashForge lahko natisne predmet
maksimalne velikosti 300x250x200mm. Izdelek
se lahko izdela iz PLA/ABS/PC/PVA/HIPS/PETG
maso, lahko lesenim ali najlon filamentom. Kaj vse
so uporabniki že izdelali s 3D tiskalnikom, si
lahko ogledate na spletnih straneh thingiverse.com, cults3D.com, all3dp.com in druge
strani.
CNC laserski rezalnik in gravirnik HyperCUT ima maksimalno obdelovalno površino
900x600mm. Gravira lahko materiale kot so
steklo, pleksi, les, usnje, papir, karton, blago, eluksirani ALU, ...
Reže lahko materiale kot so les, karton,
usnje, goba, stiropor, pleksi, folija, cerada, …
Kaj vse lahko izdelate s tem orodjem, lahko
vidite na naši spletni strani, še več pa najdete na spletu če v brskalnik napišete »Ideas
for laser cutting«
CNC rezkalnik HyperCUT ima maksimalno obdelovalno površino 600x900x200mm. Primeren za materiale kot so les,
plastika, karbon in ALU. Kaj vse lahko izdelate s tem orodjem, lahko vidite na naši spletni strani, še več pa najdete na
spletu.
Imaš idejo, zamisel?? Kontaktiraj nas in pomagali ti
bomo idejo preoblikovati v realnost. Piši nam, ali nas pokliči.
Vabljeni v RISE! Za vsa mala in mikro podjetja imamo urejene delovne prostore. Za lokalna podjetja smo pripravili še
posebej ugodno ceno za najem mize, prostora za sestanke, na voljo je čajna kuhinja in brezplačno parkirišče. RISE
ekipa je sestavljena iz zagnanih, inovativnih in ambicioznih
posameznikov iz različnih sektorjev, zato je ena izmed pomembnih aktivnosti pri nas tudi poslovno mreženje. Vljudno
vabljeni, da se nam pridružite! Sledite nam lahko tudi na Facebook strani podjetniški RISE, ali na spletni strani rise.si.
Lepo vas pozdravlja ekipa, Podjetniški RISE Šmartno Litija

Izobraževalni center Geoss d.o.o. je
z vami tudi v času izrednih razmer!

Do preklica vas v naše prostore ne moremo povabiti, vam pa sporočamo, da
informiranje in svetovanje v okviru projekta KORAK – Kompetence za razvoj
kariere, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, poteka nemoteno!
Izobraževalni programi v okviru
projekta KORAK so brezplačni in
namenjeni zaposlenim ali brezposelnim, starejšim od 45. let
in z največ V. stopnjo izobrazbe.
Brezplačne programe bomo izvajali vse do leta 2022. Vas morda
zanima učenje tujih jezikov, računalniških veščin, komunikacije,
bi si želeli izvedeti več na temo
osebnostne rasti, zdravega življenja itd.? Izobraževalne vsebine
nam lahko predlagate tudi sami,
z veseljem vam prisluhnimo in ob
zadostnem zanimanju organiziramo program na željeno temo.
Vabljeni tudi predstavniki podjetij in društev, ki bi svojim zaposlenim oz. članom želeli omogočiti
izobraževalni program, da nas kontaktirate in nam predstavite svoje želje in potrebe.
Pričakujemo vas od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure in od 13. do 16. ure ter vsak petek od
9. do 13. ure na telefonu 031 737 399 in po elektronski pošti klavdija@ic-geoss.si.
Klavdija Mali, IC Geoss

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija se zahvaljuje krvodajalkam in
krvodajalcem, ki so se udeležili krvodajalske akcije, 4. in 5. marca
2020 v prostorih Zdravstvenega doma Litija.
Zahvaljujemo se tudi ZD Litija, ki nam vedno pomaga, da lahko nemoteno
izvedemo krvodajalsko akcijo. KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju
krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.

RKS OZ LITIJA
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MLADINSKI CENTER LITIJA

V Mladinskem
centeru Litija

smo dnevni center, ki sicer deluje
v okviru našega programa vsak delovnik, zaradi trenutnih razmer zaprli. Naša vrata smo zaprli 13.3.2020, odprli jih bomo takoj, ko bodo
pristojne institucije to dovolile in vas o tem seveda obvestili. Odpovedali smo tudi vse aktivosti, ki so bile napovedane, z vami pa ostajamo
v stalnem stiku na družbenih omrežjih.
Vsi, še posebej pa mladi, ste vabljeni na naš
Facebook profil, kjer vas bomo še naprej dnevno obveščali o aktivnostih, ki jih izvajamo.
Poišči nas na povezavi https://www.facebook.
com/YouthCenterLitija.

Spletni knjižni klub

Nekateri izmed naših prostovoljcev iz tujine so
se za čas epidemije odločili vrniti domov. Vendar pa to nikakor ne pomeni, da so pozabili na
nas. Vseeno ostajajo aktivni in čas namenjajo
predvsem načrtovanju poletnega programa,
saj tako kot vsi, upajo, da se bo do poletnih
počitnic življenje vendarle kolikor toliko normaliziralo. Do takrat pa vseeno ne moremo samo
načrtovati, kajne?! Tako je! Zato so prostovoljci
s koordinatorico Mašo stopili v akcijo in se odločili, da bodo organzirali spletni knjižni klub.
Pravila so kratka in jasna: beremo knjige v angleščini in se enkrat tedensko dobimo na spletu, kjer v sproščenem vzdušju lastnih domov,
predebatiramo prebrano. Zaenkrat bomo za
pogovore uporabljali Skype, v kolikor bo skupina ugotovila, da ji platforma ne ustreza jo bodo
skupaj zamenjali. Če se želiš pridružiti pošlji
sporočilo Maši na masa.sorsak@mclitija.si.
Prostovoljci se redno javljajo s fotografijami in
zapisi iz domačih karanten. Spremljaš jih lahko
na naši spletni strani ter Facebook in Instagram profilu MC Litija.

ocenjevanje prispelih vlog na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov/programov
2020, ki ga izvajamo že od leta 2009, leta 2011
se nam je pri sofinanciranju pridružil tudi KLIŠE. Letos je skupna vrednost razpisa 2000 €,
vsak od partnerjev v fond prispeva po 1000 €.
V letu 2020 je na naš naslov prispelo 13 vlog,
od tega je bilo 11 vlog ustreznih in so bile predložene komisiji v ocenjevanje. S finančnimi
sredstvi bomo podprli 10 projektov, od tega 5
projektov različnih neformalnih skupin in 5 projektov 4 različnih organizacij.
Pripravili pa smo tudi grafiko s hitrim pregledom sofinanciranja programov preko Javnega
razpisa od leta 2009 do leta 2019. Bolj podroben članek o projektih preteklih let si lahko
preberet na naši spletni strani.

Po prostovoljske izkušnje
v Francijo

V organizaciji iz Francije, Maison de l’Europe Le
Mans-Sarthe, Centre d’information Europe Direct, iščejo kar 6 prostovoljcev iz različnih evropskih držav, za sodelovanje na 11 mesečnem prostovoljskem projektu, ki se bo odvijal v mestu Le
Mans in njegovi okolici. Projekt bo potekal od
17. avgusta 2020 do 15. julija 2021.
Glavna naloga prostovoljcev bo delo v lokalnih
centrih za usposabljanje, ki se imenujejo “Maisons Familiales Rurales” ali MFR (dobeseden
prevod v ang. “rural family houses”). Prostovoljci bodo vsak dan delali v enem izmed šestih centrov. Vsi centri se nahajajo v Sartheju,
podeželski regiji, katere prestolnica je mesto
Le Mans. Centri so locirani v različnih vaseh.
Vsi izbrani prostovoljci bodo živeli skupaj, v
hiši v Le Mansu, na delo se bodo vozili z javnim
prevozom ali avtomobilom, saj nekateri centri
ponujajo možnost uporabe avtomobila. Eden
od izzivov tega projekta je privabiti Evropo k
mladim na podeželje, kjer je eden izmed večjih
Javni razpis za sofinanciranje
izzivov vedno mobilnost, zato je nujno, da imamladinskih projektov/programov jo prostovoljci vozniško dovoljenje.
Prostovoljci bodo v delo vključeni kot polno2020 Mladinskega centra Litija
pravni člani ekipe centrov, delali bodo večinoin Kluba litijskih in šmarskih
ma z mladostniki, zato je nujno, da prijavljeni
študentov
kandidati izkažejo željo po delu z najstniki, zaČas, ki smo ga sedaj kar splošno poimenovali željeno je tudi, da že poznajo nekatere nefor#ostani doma, člani kolektiva MC Litija in Kluba malne metode učenja in jih znajo uporabljati
litijskih in šmarskih študentov (v nadaljevanju v praksi.
KLIŠE) dobro izkoriščamo. In ena izmed stvari, Tekom projekta bo še posebej poskrbljeno, da
ki jo lahko naredimo tudi za zaprtimi vrati je bodo prostovoljci razvijali svoj smisel za pobudo, pridobivali nova
znanja in veščine z
organiziranjem in uresničevanjem različnih
aktivnosti v centrih
(delavnice, tečaji, individualna podpora,
šport, igre, predstavitve, predavanja, ipd).
Vse o projektu in organizaciji si lahko prebereš na naši spletni
strani (www.mclitija.
si), kjer je podrobno
opisan tudi postopek
Grafični pregled razdeljevanja sredstev na razpisu za sofinanciranje prijave.
mladinskih projektov od leta 2009 do leta 2019

Tjaša Vidergar

IZ DELA RKS OBMOČNEGA ZDRUŽENJA LITIJA

Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. Na ravni države sodelujejo štab
civilne zaščite, podporne službe, Državni logistični center Roje, Karitas in drugi. Na regionalni ravni so vpeti štab civilne zaščite, podpora
in logistika, na ravni občin pa občinski štabi civilne zaščite,
občine, gasilske enote, Rdeči križ Slovenije, javne službe
in drugi.
Na Območnem združenju
Rdečega križa Litija v skladišču na Maistrovi ulici, poteka
delitev pomoči v prehranskih paketih. Upravičenci do pomoči so
vsi tisti, ki imajo odločbe in jih k nam napoti Center za socialno
delo Litija. Za vse, ki pridejo in bodo še prišli po hrano
v skladišče, pa veljajo enako
ukrepi kot veljajo v trgovini.
Imeti morajo zaščitne maske
in rokavice. Delitev pomoči se
izvaja tudi po krajevnih organizacijah Rdečega križa Litija.
Naši
prostovoljci pakete pomoči dostavljajo starejšim, bolnim in najšibkejšim na njihovem območju. Prostovoljci so na voljo tudi
tistim, ki sami ne zmorejo opraviti nakupa v trgovini ali oditi
po zdravila v lekarno. Prejeli smo tudi donaciji EKOVEK, Branka
Trtnik s.p. in RORC asfalt d.o.o., za kar se jim zahvaljujemo.
Bolničarji ekipe prve pomoči RKS Območno združenje Litija so
prav tako vpeti v sodelovanje na državni ravni. Konec marca so
bili na mejnem prehodu Fernetiči, kjer so merili temperaturo
vsem, ki so iz Italije prišli v Slovenijo. 
RKS OZ Litija

8  OBČAN - APRIL 2020

DRUŠTVA

Kako potem?

V času korona virusa, ko je veljajo stroge omejitve, ko mnogi osamitev težko prenašajo, se starejši srečujejo s številnimi stiskami. V Svetu za
medgeneracijsko povezovanje Občine Litija, nanje
nismo pozabili. Kot nam je povedal predsednik Karlo Lemut, komaj čaka, da spet združimo moči in aktivno delujemo. Seveda se
mnogi sprašujejo,
kako sedaj, mi pa
gledamo vnaprej.
Veliko hudega smo
že prestali, pa nas
bo uničil ta KOVID
19. Ne, ta kriza
bo gotovo minila,
od vseh nas pa je
odvisno, kako odgovorno se bomo
obnašali, da bodo
posledice čim blažje. Ostanite zdravi. Potem pa polni zanosa z
delom Sveta naprej. 
Jožica Vrtačnik

Medgeneracijsko druženje »na čakanju«

Epidemija koronavirusa je tudi v Sloveniji zarezala v vse
pore družbenega življenja. Tako so se sredi marca ustavile
tudi vse načrtovane dejavnosti medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija.
Nekateri že najavljeni dogodki, med njimi predavanje o boleznih
srca in ožilja v več krajevnih skupnostih, tudi v Gabrovki, so bili
odpovedani. In seveda odsvetovano ter v nadaljevanju prepovedano vsakršno druženje, še zlasti medgeneracijsko, zaradi nevarnosti okužbe starejše populacije, ki sodi v rizično skupino. Epidemija je tako korenito spremenila naše življenje. Na podeželju se
je bilo novim razmeram vseeno morda nekoliko laže prilagoditi
kot v večjih mestih. Vendar je priporočilo oz. zapoved »Ostani
doma!« marsikoga boleče osamila.
V marčevski številki časopisa Občan je bila objavljena prijavnica
za sodelovanje na 2. festivalu medgeneracijskega sodelovanja, ki
bo potekal konec septembra in v začetku oktobra 2020, prijavnico za sodelovanje pa je treba oddati do 25. maja 2020. Čas je
torej za razmislek o sodelovanju na festivalu.
Seveda upamo, da se bodo razmere uredile, da bo načrtovane
dejavnosti mogoče izpeljati. Da se bomo spet lahko srečevali,
delili znanja, izmenjavali izkušnje, spregovorili v živo o svojem
vsakdanu, občutjih … In ne samo prek elektronskih naprav.
Anica Resnik

Živeti v osamljenosti je težko,
druženje človeka bogati

Pojav koronavirusa in epidemija v Sloveniji sta bistveno vplivala
na izvajanje aktivnosti tudi Sveta za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija.
V začetku leta smo zelo aktivno pristopili k uresničevanju načrtovanih nalog; z izvedbo otroške igrice »Smrkastičen božič«, ki
je bila izvedena na šestih lokacijah (dvakrat v Gabrovki, pa na
Polšniku, v vrtcu Sonček Vače, v vrtcu Tačke Hotič, v Kresnicah
in v Jevnici), organizirali in izvedli pa smo tudi strokovni posvet o
uporabi in varstvu osebnih podatkov.
V pripravi za izvedbo so bila v sodelovanju z zdravstvenim domom
Litija že tudi predavanja o bolezni srca in ožilja z demonstracijo
oživljanja, ki pa smo jih morali zaradi koronavirusa odpovedati v
Gabrovki in na Savi.
Toda aktivnosti za izvedbo programiranih nalog sveta kljub temu
intenzivno potekajo in bomo k realizaciji le teh pristopili, ko se
bodo sprostili ukrepi in bo omogočeno druženje med generacijami, ki ga v tem trenutku še posebej pogrešajo starejši.
Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija se vsem občanom zahvaljuje za potrpežljivost in dosledno upoštevanje ukrepov, s katerimi preprečujemo širjenje koronevirusa in varujemo
tudi lastno zdravje.
Posebna zahvala pa gre vsem zdravstvenim delavcem za njihovo
požrtvovalno delo kot tudi ostalim posameznikom in službam, ki
na nivoju lokalne skupnosti skrbijo za izvajanje ustreznih ukrepov
za preprečevanje širjenja koronevirusa in pomoč ljudem, ki so v
stiskah in potrebni pomoči.
Starejši poleg druženja za preprečevanje osamljenosti zelo pogrešajo tudi »SOPOTNIKA«. Naj povem, da sem ga v tem času
tudi sam nadomestil kar parkrat in na zaprosilo starejšim pripe-

ljal željene dobrine iz trgovine in zdravila iz lekarne. To mi ni bilo
težko, saj sem zaprosil za pomoč z veseljem opravil. Če si bomo
medsebojno pomagali nam bo lažje in lepše. Karlo Lemut

Zdaj imamo čas…

Na naši dragi Zemlji živi nešteto bitij. Prilagajamo se eden drugemu, živimo v okolju, ki je za nas najboljši, najučinkovitejši, optimalen. Od takrat, ko je nastal naš svet, na tak ali drugačen način, gledano z znanstvenega vidika ali skozi oči vere. Izmed vseh
stvaritev, so tudi virusi. O njih je bilo že veliko napisanega. Vsako
zimsko obdobje nas pestijo različna obolenja dihal in drugih organskih sistemov, ki jih povzročajo ti povzročitelji, ki sploh niso
živa bitja. So nekakšni strupi, ki rabijo živo bitje: rastlino, žival ali
človeka, da se širijo naprej. Najbolj prepoznavna je gripa, ki običajno prizadene največ ljudi, mlade in stare. Človeštvo je v svoji
zgodovini preživelo že veliko epidemij, najbolj je v spominu ostala
Španska gripa, ki je zahtevala veliko življenj. Znanstveniki so že
davnega leta 1937 pripravili prvo cepivo proti tej virusni bolezni,
da bi zaščitili ljudi. Cepljenje je najučinkovitejše za zaščito oz.
preprečevanje obolenja. Tudi kasneje so se pojavljale epidemije,
vendar k sreči ne v tako velikem obsegu, ne s tako veliko žrtvami.
Tudi v letošnjem februarju je pri nas zbolelo veliko ljudi, zdravstvena služba je takrat poročala o preobremenjenosti ambulantnih
zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Potem, ko smo že mislili, da se za letos končuje ta epidemija, smo izvedeli za novo. Na
Kitajskem! Tako daleč stran od nas, a vendar je bilo zastrašujoče
gledati posnetke na televiziji. Prazna mesta, redki ljudje na ulici,
pa še ti z maskami, veliko število žrtev. K sreči daleč stran od nas!
A svet je globalen. Z avionom v enem dnevu lahko prepotujemo
polovico našega planeta. Z drugimi prevoznimi sredstvi se hitro
premikamo sem in tja, v iskanju nečesa lepšega. Iščemo avanture, doživetja, spoznanja, ki se nam vtisnejo v spomin in jih lahko
obujamo takrat, ko smo sami, v družbi , doma. In glej ga zlomka, v
slabem mesecu se je slika s Kitajske ponovila neposredno v naši
bližini. To pa ni več hec, so rekli naši politiki in strokovnjaki. Zaprli
so vrtce, šole, prepovedali druženje, celo v cerkvah, nato še potovanje iz občine v občino. In upokojenci ter druge ranljive skupine
si lahko nabavljamo živila le ob določenih urah, od 8 h do 10 h in
od 19 h do 20 h. Kar naenkrat smo se znašli v svetu znanstvene
fantastike, z maskami na obrazu in rokavicami na rokah, oddaljeni eden od drugega najmanj 1, 5 metra, bolje več. In ostajamo
doma! Nekateri v hišah, sami, brez svojcev, nekateri obkroženi z
otroki. Nekateri v stanovanjih, v blokih. Mnogo jih dela svoje delo
od doma, nekateri še vedno hodijo v službe, saj delajo dela, ki
so za funkcioniranje družbe najbolj potrebna. Poslušamo radio,
televizijo, »visimo« na facebooku in drugih družabnih omrežjih in
štejemo okužene in mrtve. In v nas raste počasi skrb in tesnoba.
Hvaležni smo vsem, ki skrbijo za nas: zdravstvenim delavcem,
trgovcem, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem, …..
Izolacija pušča posledice. Ljudje smo socialna bitja, potrebujemo druženje, skrb za drugega, pogovor, dotik,…In hitro se v nas
prikrade strah. Pred sedanjostjo in še bolj pred prihodnostjo.
Kaj se dogaja in kaj še bo? Bomo zboleli, bomo ozdraveli, bomo
imeli še službo, pokojnino, bo dovolj živil za normalno prehrano,
bomo lahko odplačevali kredite, kako bo s šolanjem otrok? Kaj pa
druženje ljudi, v društvih, pohodih, zabavah, telovadbi, plesu…?
Težko je in bo…Kdo smo , kaj počnemo, ali je to kazen za naše
ravnanje z našim planetom? Je zgolj naključje, da se to dogaja v
času, ko je naš planet do konca preobremenjen z našo nesnago
(fizično in v glavah)?
Zdaj imamo čas. Imamo čas , da pogledamo vase, da spremenimo sebe, svoja prepričanja, svoje navade, da ukrotimo svoj
pohlep po več in več in več. Da ugotovimo kaj je v življenju res
pomembno. Da osmislimo svoje življenje, najdemo pot, kljub vsemu, kar se dogaja. Samo sami to zmoremo… Da odpustimo sebi
in drugim, da opustimo zamere in da poizkusimo poiskati smisel.
Lahko je to ljubezen. Ker ta zdravi in ker je največ in najboljše,
kar nam je dano. Brezplačno, v neskončno uporabo. Samo utišati
je potrebno glas jaza, prisluhniti svojemu bistvu in zaživeti v tem
trenutku. Ker samo tega imamo. Naredimo si lepega, to lahko.
Samo, če opustimo tisti večni glas, ki nas sili v različna dejanja
in nas poneumlja. Kar je bilo, je bilo, kar bo, bo, ne vemo in ne
moremo vplivati ne za nazaj, ne za naprej. Lahko pa ta trenutek
poskrbimo zase in za svojega bližjega. Da mu bo dobro, in da
bomo v miru. Je priložnost za vse nas. Je priložnost, ki jo dajemo
tudi drugim bitjem, in naši materi Zemlji! Jo bomo znali videti in
uporabiti? To je odvisno od vsakega od nas in samo sami lahko
spreminjamo sebe. Bodite dobro in ostanite zdravi!
Vida Lukač

DOM TISJE

Dom Tisje v času pandemije

Trenutno smo postavljeni pred veliko preizkušnjo zaradi pandemije. Država Slovenija je v ta namen sprejela različne
ukrepe za zaščito pred širjenjem bolezni Covid -19. Vsakodnevno nas preko medijev opozarjajo tudi na to, da naj omejimo stike
in si umivamo in razkužujemo roke.
Poleg teh smo v Dom Tisje sprejeli tudi druge številne ukrepe, ki so spremenili življenje naših stanovalcev in zaposlenih. Eden od
ukrepov je tudi ta, da smo prepovedali obiskovanje naših stanovalcev. To je velik izziv za stanovalce, svojce, zaposlene... Tega se
zavedamo in se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč ob tem drastičnim ukrepom.
Vendar le tako lahko ščitimo naše stanovalce pred virusom. Zaposleni se vsakodnevno trudimo, da stanovalcem popestrimo življenje z različnimi družabnimi igrami, pogovornimi skupinami, sprehodi, molitvenimi skupinami, delavnicami, da bi kar najbolje prestali to obdobje.
Tudi zaposleni imamo spremenjen režim dela. Vsakodnevno spremljamo zdravstveno stanje
zaposlenih (merjenje temperature in ocena zdravstvenega stanja). Poostreno je čiščenje in
razkuževanje znotraj doma. Razkužujemo tudi bližnjo okolico. Uvedli smo uporabo dodatnih
zaščitnih sredstev in spremenili organizacijo dela. Po navodilih različnih resornih ministrstev
in drugih strokovnih usmeritev, smo oblikovali protokole za delovanje v izolacijskih prostorih
in postavili novo enoto za okužene v VDC. Pri tem smo se povezali z lokalno skupnostjo in
državnimi organi. Naše ukrepe so preverili in potrdili tudi regijski koordinatorji medicinske
stroke in zdravstvene nege. Vzpostavljena je koordinacija medsebojne pomoči v Zasavski regiji
za primer poslabšanja razmer. Prav tako imamo vzpostavljeno preskrbo z zaščitnimi sredstvi,
v koordinaciji Ministrstva za zdravje za domske potrebe in Civilne zaščite za pomoč na domu.
Trudimo se, da bi bili vsi preventivni ukrepi čimbolj učinkoviti. Do sedaj nam je to uspevalo. V
kolikor bi se razmere spremenile bomo o spremenjenem stanju obvestili tudi javnost.
Zaposleni Doma Tisje bi se v teh turbulentnih razmerah radi zahvalili tudi za podporo, ki nam jo
izkazujete na različne načine. Iskrena hvala zaposlenim Vrtca Litija in drugim prostovoljkam, ki
so se organizirale in sešile že preko 500 mask. Naša akcija šivanja mask se zaključuje, v kolikor
se bodo pokazale potrebe, bomo zopet prosili za pomoč. Najlepše se zahvaljujemo tudi tistim,
ki ste pripomogli, da smo bili deležni donacije treh brezplačnih telefonov s strani podjetja Telekom Slovenije d.d. in drugih donacij, kot so rokavice, maske in razkužila. Hvala tudi za različna
spodbudna sporočila, ki nam jih izražate po telefonu in preko drugih medijev. To nam je v teh
časih res v veliko podporo in motivacijo.
K sodelovanju smo pozvali občane in občanke obeh občin za primer poslabšanja razmer v zvezi
z okužbo. Izkušnje drugih domov so pokazale, da se uspešnost soočanja z okužbami zelo potrebni tudi prostovoljci kot pomoč pri
različnih podpornih službah (izkušnja doma v Metliki).
Ker smo soočeni s številnimi spremembami ob obvladovanju pandemije, so nam dani drugačni pogoji za življenje. Želimo, da ste
z nami povezani. Pošiljamo vam pogled Vide Žabot, ki pravi, da »dobra misel in ljubezen doseže in se dotakne ljubljenega onkraj
prostora in časa in je vedno in kjerkoli«. Ostanite zdravi.
Irena Špela Cvetežar s sodelavci

V SPOMIN NAŠI MAMI, BABICI
IN PRABABICI LUCIJI OCEPEK

Mama je ena beseda, ki veliko pove.
Včasih ne vemo ali pa enostavno ne
znamo najti pravih besed, kako bi mami
povedali ali pokazali svoja čustva.

Draga naša preljuba mama
Ne moremo verjeti in težko smo dojeli,
da si odšla, ne le za teden ali dva,
temveč za vedno.
Sedaj si tam gori, med angeli in gledaš
skozi oblake ter le še spremljaš
naše korake.
Povedati ti moramo, da smo nadvse
srečni in ponosni, da si bila prav ti tista
mama, ki je bila poslana k nam v družino,
v naš topel objem, saj si vsak lahko
takšno mamo kot si bila ti, le želi.
Bila si zlata mama, skrbna mama, dobra
kot kruh, vedno nasmejana in dobre volje.
V vsakem trenutku svojega življenja si se močno razdajala, skrbela za vse,
prav za vsakogar izmed nas in nenazadnje za vse ljudi, ki so te kdajkoli
obkrožali. Mama naša, ne najdemo slabe besede zate, ker je ni. Bila si
vdana žena, zlata mamica trem otrokom: Erni, Vali in Janiju, prijazna do
vseh, prijetna sodelavka, tesna prijateljica, vsem sosedom vedno na voljo
za kramljanje ob dobri kavici. Vedno na voljo za pomoč in pogovor tako
snahi kot zetoma ter nenazadnje vsem svojim vnukom in vnukinji.
Preprosto te je človek vzljubil.
Po dolgih letih bosta sedaj z atom zopet skupaj, a tokrat
za vedno. Počivajta v miru in tišini.
Draga mama
Vedi, da boš za vedno v naših srcih. Hvala ti za vse dobro,
kar si storila za nas.
V zadnjih treh letih smo ti v težkih trenutkih, v trenutkih bolezni,
skušali pomagati. Vse kar smo se spomnili, smo storili in skupaj stopili
ter ti skušali omogočiti prijetno preživljanje časa.
Končno si našla svoj mir in zaprla svoje trudne oči, kot si si v nekaj
zadnjih tednih to tudi želela.
Zato sladko spančkaj in nas čuvaj – mirkaj od tam gor, kot bi ti rekla.
To so bile vedno tvoje besede. Mirkaj se in javi se.
V zahvalo za vso tvojo skrb, dobroto, ki si nam dala jo za doto,
za vso ljubezen in toplino, ti svoja srca podarimo.
Mama naša zlata, pleši, poj in poslušaj glasbo,
kot si to znala doslej.
Imamo te neizmerno radi, pogrešamo te.
Vedno tvoji

Čeprav od tebe draga mama
smo se poslovili,
v srcih svojih vedno bomo te nosili.
Hvaležni smo za vse kar si nam dala,
zato vez med nami bo ostala.

Z A H VA L A
Žalostni sporočamo, da nas je za vedno zapustila naša preljuba
žena, mami in stara mama

FRANČIŠKA KOLEŠA
rojena Cilenšek
1946 – 2020

Ob prezgodnji, boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečene besede
sožalja, darovano cvetje, sveče in vsem, ki ste nam ob teh težkih trenutkih
stali ob strani. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem,
go. Sandri za prebran govor ob grobu in trobentaču. Hvala vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Alojz, sinovi Alojz, Zlato, Božo
in hčerka Nataša z družinami

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

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

JOŽE ŽUST st.
8.3.1935 – 7.4.2020
iz Sitarjevške c. 46, Litija

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena
sožalja, ter da ste v teh težkih trenutkih sočustvovali z nami. Posebna
zahvala tudi dolgoletni osebni zdravnici dr. Jutrškovi, ter osebju Doma
Tisje za skrb in nego. Pokojnika smo na zadnjo pot pospremili v ožjem
družinskem krogu. Najlepša hvala gospodu župniku in pogrebni službi
KSP Litija za opravljen pogrebni obred ter trobentaču za odigrano Tišino.

Žalujoči: žena Marija in sinova Jože in Marjan z družinama

1  MAJ 2017

ŠOLSTVO / KULTURA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M.Kačič)

Tvoj dih je zastal
in ti si zaspal,
a v naših srcih
boš vedno ostal.

Z A H VA L A
Zapustila nas je draga mami, babica in prababica

LJUDMILA ANTONIČ

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

Z A H VA L A
Zapustil nas je dragi sin, brat in stric

1943 – 2020

RAJKO MEDVED

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja in tolažilne
besede, za darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala gospodu župniku,
KSP litija in pevcem za opravljen obred. Zahvalo izrekamo tudi osebju
Doma Tisje – enota Šmartno ter dr. Kolšku in dr. Juterškovi za skrb in
nego v zadnjih mesecih.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala dr. Nikolaju
Benedičiču, patronažni sestri, negovalkam Doma Tisje ter Barbari
za vso pomoč ob njegovi bolezni. Hvala tudi g. župniku za lepo
opravljen obred, g. Lokarju za poslovilne besede, pevcem iz Pošnika
in trobentaču ter pogrebni službi KSP.

Hčeri Lili in Bernarda z družinama

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

V aprilu bo minilo eno leto odkar se je od nas poslovil
ALBIN ANTONIČ, najin ati. HVALA vsem, ki se ga spominjate.

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla,
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
in jokala, ker tebe več ni.
(S. Gregorčič)

V 83. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi
mož, ati in ata

JANEZ SADAR st.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za izrečena sožalja in besede, ki so nam v težkih trenutkih pomagale
blažiti silno bolečino. Iskrena zahvala ge. Andreji Štuhec za prelepe
besede slovesa, župniku g. Jožetu Tomšiču za opravljen obred in
pevcem MVS Lipa za ganljivo odpete pesmi.
Hvala vsem, ki ste zaznamovali njegovo življenje in ga pospremili na
njegovi zadnji poti.

V 87. letu nas je po dolgi in hudi bolezni zapustila

MIROSLAVA BEVc
roj. Šutna
z Velike Preske
2.4.1933 – 4.3.2020

24.2.1961 – 5.3.2020

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

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Ob izgubi drage mame, sestre, tašče, babice in prababice se iskreno
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za stisk roke, darovane sveče, svete maše in darove za cerkev.
Zahvaljujemo se ZD Litija dr. Sabini Kokot, patronažni službi – sestri
Karmen in sestri Natji, dr. Koprivi in službi NMP Litija za nesebično
pomoč v času njene bolezni. Hvala tudi Domu starejših Loka pri
Zidanem mostu za skrb in nego v zadnjih mesecih njenega življenja.
Hala g. župniku, pevcem, trobentaču, pogrebcem, hvala Izabeli za
ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje in jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Pomlad je na tvoj vrt prišla,
in čakala, da prideš ti.
Sedla je na rožna tla,
in jokala, ker tebe več ni.

Z A H VA L A

ANTON PERKO
4.7.1934 – 22.3.2020
iz Brgleza, Gabrovka

V SPOMIN
Minilo je eno leto odkar nas je v 77. letu po težki bolezni
zapustil mož, oče, dedek in stric

ANTON ZUPANČIČ
20.11.1941 – 21.4.2019
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vsa izrečena sožalja, tolažilne besede, darovane sveče,
cvetje in svete maše. Zahvaljujemo se patronažni sestri Mateji Okrogar
za redno obiskovanje na domu, gospodu župniku Stanislavu Škufci
za lepo opravljen obred, uslužbencem KSP Litija in gospodu Ivanu
Sotlarju in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Ni besed, s katerimi bi ti sporočili, kako zelo te pogrešamo.
Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu
in postojite ob njegovem grobu.

Vedno bo ostal z nami.
Vsi njegovi

Vsi njegovi

Omagalo je tvoje
izčrpano srce.
Sedaj si tam,
kjer ni več bolečin.

Vsi njegovi
Veselo si živel
in tiho si odšel.

Z A H VA L A
Že pred nekaj časa nas je zapustil naš dragi brat, stric in nečak

JOŽE PODLESNIK
Strmec 21, Dole pri Litiji
1.4.1941 – 7.7.2019

Poslovila se je mama, stara mama
in prababica

ZLATA BIZJAK
10.2.1930 – 23.3.2020

Z A H VA L A
V 90. letu starosti nas je zapustil dragi

FRANc GRČAR
iz Moravč pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo vsem za darovane sveče, svete maše in
društvom PGD Dole, KORK Gradišče in KO-DIS Dole. Posebna zahvala
zdravstvenemu osebju Trebnje, dr. Bogomirju Humarju, sestri Janji,
dr. Marjani Grozini Šekli, sestri Jasmini, dolgoletni osebni zdravnici
iz Litije dr. Tanji Ptičar in patronažni sestri Mateji Okrogar. Hvala
g. župniku Robiju Hladniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi
Novak ter pevcem As in g. Blažu Strmole za poslovilne besede.

Pokopali smo jo v ožjem družinskem krogu.

Vsem, ki ste ga obiskovali, se iskreno zahvaljujemo, še posebej
hvala go. Jerici in go. Mateji, gospodu župniku za obiske in pogreb,
go. Darji in g. Otonu najlepša hvala za skoraj vsakodnevni obisk.
Hvala tudi pogrebnemu zavodu in pevcem za lepe pesmi.

Danica, Ciril z družino in Angelca Kovač iz Trbovelj

Vsi njeni

Vsi njegovi

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

Z A H VA L A

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
a ob spominu trpek jok.
Ne mine ura, dan in noč,
med nami vedno si navzoč,
v naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože zdaj krasijo
in svečke ti v spomin gorijo.

Ni toliko solza
in ne tako velike bolečine,
ki vaju iz groba bi obudila.
Kljub temu, da vaju ni več med nami,
vama sporočamo, da vaju imamo vsi
še vedno neizmerno radi.
Ljubezen je most, ki naš in vajin svet povezuje,
zato obstaja upanje na ponovno snidenje.

V SPOMIN
Mineva leto dni, odkar sta nas za vedno zapustila

po težki in dolgotrajni bolezni nas je zapustila draga

MIRIcA OBOLNAR
iz Golišč
24.3.1961 – 21.3.2020

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in denarne
prispevke. Zahvaljujemo se tudi kolektivu Doma Tisje, enota Litija, za
vso skrb, nego in podporo, ki so jo nudili v času njenega bivanja
pri njih. Posebna zahvala gre gospodu župniku in pogrebcem za
lepo opravljen obred, g. Marku Jerantu za pomoč in ganljive besede
slovesa, ter pevcem in trobentačema. Iskreno hvala vsem!

ljuba mama, babica in prababica

V SPOMIN
Minilo je 5 žalostnih let odkar nas je zapustil dragi mož,
oče in dedek

in

NEDELJKO DJURDJEVIĆ
19.3.1957 – 2.4.2015
Iz Litije

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

Ohranili jo bomo v lepem spominu!
Vsi njeni

dragi mož, oče, dedek, brat in rejnik

Vsi njegovi

LJUDMILA RENKO

Gmajnarjeva Milka iz Jablaniških Laz
11.9.1938 – 19.2.2019

ALOJZ POTISEK

Jožetov Lojze iz Mamolja
20.12.1954 – 25.4.2019

Hvala vsem, ki ju z ljubeznijo nosite v srcu, prinašate cvetje
in prižigate svečke. Hvala vsem, ki nam pomagate in nam tako
ali drugače stojite ob strani.
Vsi njuni
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ŽENSKI ROKOMET

Članska ekipa tudi jeseni v 1. A državni
rokometni ligi

Letošnja rokometna sezona se je v najmočnejši ženski ligi zaradi pandemije koronavirusa
končala predčasno. Odločitev je padla s strani predstavnikov ženskih prvoligašic, s strani
vseh klubov v 1. A državni rokometni ligi. Večini ekip je do konca prvega dela tekmovanja
manjkala le ena tekma, zato so se predstavniki klubov strinjali, da kot končna razvrstitev obvelja stanje na lestvici. Prvakinje se tako postale igralke RK Krim Mercatorja, naša dekleta pa
so prvenstvo končala na 9.
mestu in si tako zagotovile
igranje v 1. A državni rokometni ligi za ženske tudi v
naslednji sezoni 2020/21.
Pod vodstvom trenerja
Boštjana Kogovška, pomočnika trenerja Romana
Verbajsa in kondicijskega
trenerja Martina Gradiška
se je tekom sezone devetnajst igralk veselilo novih
izzivov, novih ciljev in imelo
velik motiv za treniranje ter
vsega kar pride pri doseganju čim boljših rezultatov.
V večini so letos dekleta
prvič igrale v najmočnejši
ligi v državi in prepotrebne
izkušnje, ki so jih letos pridobile, bodo vsekakor dobra popotnica že v naslednji sezoni, v 1.
A državni rokometni ligi.
Trener Boštjan Kogovšek: »Za nami je predčasno končana sezona, ki je za naše društvo
zgodovinska saj smo prvič nastopali v družbi najboljših v Sloveniji. Punce so uspele izboriti
cilj, ki smo si ga zadali pred sezono- obstanek v eliti. Pred začetkom sem osebno pričakoval
boljši rezultatski izplen vendar moramo biti z končnim devetim mestom kar zadovoljni. Med
sezono smo imeli precej težav s poškodbami in kadrovskimi zadevami ter praktično nismo
odigrali tekme v popolni zasedbi.«
Športni pozdrav!

Stefan Joksimović najboljši karateist v letu 2019

V sredo, 19. februarja 2020, se je v Thermani Laško že tradicionalno odvila podelitev za
izjemne dosežke mladih karateistov »Naj karateist 2019«.
Med vsemi nagrajenci je izstopal Stefan Joksimović, saj je že drugo leto zapored ponesel dvojni naslov najboljšega karateista v letu
2019, in sicer v dveh kategorijah, mlajši člani in člani. Stefan si je
priznanji priboril z drugim mestom na Svetovnem pokalu za mlade
Youth Cup, osvojenim petim mestom na evropskem mladinskem
prvenstvu na Danskem, naslovom državnega članskega prvaka, ter
ostalimi številnimi zmagami na mednarodnih tekmovanjih v letu
2019.
Med njegove vidnejše rezultate sodijo še:
2014 - WKF Youth World Cup Umag, 1. mesto (kadeti)
2015 - WKF Youth World Cup Umag, 3. mesto (mladinci)
2016 - Balkansko prvenstvo Sarajevo, 2. mesto ekipno borbe (U21)
2017 - WKF Youth World Cup Umag, 3. mesto (U21),
2018 - WKF Youth World Cup Umag, 3. mesto (mlajši člani)
2018 – Balkansko prvenstvo Dubrovnik, 1. mesto (mlajši člani)
2019 – WKF Youth World Cup Umag, 2. mesto (mlajši člani)
2019 – Evropsko prvenstvo Aalborg, Danska, 5. mesto (mlajši člani)

Stefan Joksimović državni
članski prvak v karateju
za leto 2020

Litjan Stefan Joksimović, član Karate kluba Žalec, je na
Državnem prvenstvu v karateju, ki je potekalo 22. februarja 2020 na Polzeli, osvojil prvo mesto v članski
kategoriji kumite +84 kg.

Od 7. do 8. marca 2020 je v Beogradu
potekalo Balkansko prvenstvo za člane in članice.
V kategoriji člani +84kg in borbe ekipno je nastopil tudi naš Stefan Joksimović, ter z ekipo Slovenije osvojil 5.
mesto.
Stefan je odlično izkoristil tekmovanje
za pripravo na evropsko prvenstvo,
ki bo konec marca 2020 potekalo v
Bakuju, Azerbajdžan.
Biljana Joksimović

TENIS KLUB AS

TENIS KLUB AS LITIJA V POLNI PRIPRAVLJENOSTI
NA NOVE ZMAGE

Epidemija je ustavila treninge in tekme. Tudi
v Tenis klubu AS Litija so naša igrišča praktično čez noč ostala prazna. Soočamo se s
situacijo, na katero nihče ni bil pripravljen.
Vendar pravi športniki se nikoli ne predajo in
tako tudi naši najboljši tekmovalci pridno vadijo doma, po svojih posebnih programih, da
bodo kar najbolje pripravljeni stopili v novo
tekmovalno sezono po karanteni. Teniška
zveza je za vse igralce tenisa in za vse ljubitelje tenisa pripravila sklop vaj, ki so na voljo
na njihovi spletni strani in so lahko v veliko
pomoč v teh časih. Doslej je bilo objavljenih
že 14 sklopov različnih vaj in vabimo, da si
jih ogledate.
Teniška zveza Slovenije je objavila tudi trenutne aktualne teniške lestvice, ki veljajo od
01.04.2020 dalje. Na prvem mestu v kategoriji fantov do 16 let ostaja Bor Artnak, ki ima
pred drugo uvrščenim skoraj 500 točk prednosti !. Na prvem mestu dečkov do 12 let je
tudi Žiga Šeško. V vrhu slovenskega tenisa
so še Nik Razboršek na 5. mestu članske
lestvice, Nastja Kolar na 6. mestu in Tina
Kristina Godec na 8. mestu članske ženske
lestvice in Pia Poglajen na 7. mestu mladinske lestvice do 18 let.
Sicer pa v našem klubu ne stojimo križem rok
– začele so se intenziven priprave zunanjih
teniških igrišč in verjamemo, da bodo vse

ljubitelje tenisa pričakala v odličnem stanju.
Vse tiste, ki so imeli zimske letne karte,
obveščamo, da imajo letos poleti na vo-

Bor Artnak – najboljši igralec
v kategoriji do 16 let.

ljo brezplačno igranje tenisa v izbranem
terminu, poleg tega pa še dodatno ugodnost, da lahko v primeru dežja odigrajo
v dvorani. Zato vabimo vse, da si čimprej
rezervirate svoj poletni termin, za kar lahko
pokličete na tel. 031 693 330 (Melita) ali pošljete mail na tk.aslitija@gmail.com.
Nestrpno v klubu pričakujemo tudi teniška
tekmovanja. V mesecu maju je bilo v načrtu
člansko prvenstvo Slovenije v moški in ženski kategoriji, ki je še pod velikim vprašajem, saj so vsa tekmovanja pod okriljem Teniške
zveze Slovenije do nadaljnjega
preklicana. Enako velja za turnir deklic do 14 let konec junija. V klubu še vedno računamo
na izpeljavo zaključnega dela
zimske teniške lige – če bo le
izvedljivo je to v načrtu za junij
in september. Prav tako v klubu še vedno računamo na izpeljavo poletnega teniškega
kampa za otroke v začetku julija. Informativne prijave bomo
začeli zbirati po prvomajskih
praznikih, več informacij o
vseh naših aktivnostih pa dobite na naši facebook strani ali
na telefonski številki 031 693
330.
V Tenis klubu AS Litija upamo,
da se kmalu znova srečamo v
našem teniškem centru. Do
takrat pa ostanite zdravi in
OSTANITE DOMA!

NK LITIJA ŽRTEV
VANDALIZMA

V času pandemije, ko ni treningov in
tekem tudi naš klub sameva. Ampak
to ne zaustavi nepridiprave. Namreč
objestneži so v
času od 6.4. do
8.4.2020 vdrli v
klub, vdrli v lopo
z vadbenimi pripomočki, katere
so razmetali po
igrišču, čez ograjo na železniške tire in nekatere celo polomili.
Pred vhodom v objekt z garderobami so uničili del el. napeljave
ter zunanje luči. Vandalizem in domnevni osumljenci so prijavljeni na PP Litija.
Vsi v klubu se sprašujemo in močno obsojamo storilce, zakaj je potreben takšen vandalizem v
objektu, ki je namenjen športu in predvsem mladim nogometašem.
Foto: Elvid Velić, NK Litija

OBVESTILO - TENIS KRESNICE

Ljubitelje tenisa obveščamo, da bomo po zmagi nad
" KORONO" začeli s tenisom na igriščih Špital-a v
Kresnicah. Poleg rekreativnega tenisa bomo izvajali
tečaje in različna druženja. O teh zamislih pa
v naslednji številki.
Več informacij tel.: 041436655 ali
miro.vidic@gmail.com

KRIŽANKA / OBVESTILA
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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

MALI OGLASI

nagradna križanka

KUPIM razne stare predmete,
odlikovanja, medalje, značke, bajonete, čelade, sablje, uniforme,
stare razglednice, kipce, slike,
nakit, kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih morda
ne potrebujete več.
 051 740 430
Prodamo JARKICE - mlade kokoši pred nesnostjo. Živali so cepljene
proti osmim bolez
nim, so mirne narave in navajene
na ljudi. Trenutno
so na voljo rjave,
grahaste, črne in
marogaste. Nudimo tudi brezplačno dostavo v Litijo
in po dogovoru na dom. Naročila in
informacije: 031 751 675. Kmetija
Šraj, Poljčane.

POLICIJA SVETUJE

sestavil:

ZAčeTeK
ABeCede

Sporočila policije, s katerimi obveščamo širšo javnost o aktivnostih policistov, ter preventivna
opozorila in nasvete občanom v času epidemije najdete na spletni strani policije www.policija.si.
Policisti Policijske postaje Litija bodo na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji nadzirali upoštevanje določenih ukrepov Vlade, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

MOTORISTIČNA SEZONA

Ob začetku motoristične sezone, ki se je začela spomladi, je asfaltna površina še vedno hladna
in kot takšna ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Prav tako pa je zima na voziščih
lahko pustila posledice kot so udarne jame. Motoristi se naj zavedajo, da njihove sposobnosti
obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjih let, zato je
priporočljivo, da se ustrezno pripravijo na novo motoristično sezono.
Nekaj koristnih nasvetov:
• Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih pri prvih kilometrih vožnje primerno
ogrejte.
• Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado (priporočljivo je v svetlih barvah). Pravilno si jo zapnite, prav tako pa je pomembno, da je vizir čist, saj omogoča potrebno
vidljivost.
• Pri vožnji uporabljajte oblačila s ščitniki.
• Ker je motorno kolo ozko, vas pri večji hitrosti drugi udeleženci v cestnem prometu hitro lahko
spregledajo, zato naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno
opazili, vi pa njih.
• Na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči in nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki.
Nosite tudi odsevni brezrokavnik.
• V prvih minutah deževja hitrost in način vožnje še posebej prilagodite.
•Č
 e vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, na spolzkem vozišču ali v dežju ne zavirajte na talnih označbah.
• Izogibajte se asfaltiranim površinam, na katerih je razlito olje, posut pesek in podobno.
• Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča.
• V idealnih pogojih je reakcijski čas 0,6 do 0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.
• Z avorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne pot.
• Če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni, ne vozite!
Glavni vzroki najtežjih prometnih nesreč motoristov je prevelika hitrost, odvzem prednosti in
vožnja motornega vozila pod vplivom alkohola.
Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti. Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil, da
naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste. (Vir: www.policija.si)
Danijel Stanojevič
pomočnik komandirja PP Litija

Jože Vizlar številka: 233
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Cankarjeva 6, Litija
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Težje besede: AVON, ALV, ESERI, ORS, EKATERINA,
ZABEL
Izžrebanci križanke št. 232 bodo prejeli knjigo »LITIJA
VčerAJ, dAnes, JuTrI«. Knjigo bodo prejeli predvidoma
po sprostitvi »korona ukrepov« (v PO., sr., in Pe.: od
10.–13. ure) v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Alojz Požaršek, Vače 53,Vače
2. Herta Kalšek, Tepe 50, Polšnik
3. Fani Pirc, Moravče pri Gabrovki 112, Gabrovka

TrOPsKA
PAPIGA

Ime in priimek:
ulica:
Pošta:
Telefon:

rešeno križanko št. 233 pošljite najkasneje do 8.5.2020
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo

prejeli majico »Občan«, ki jo prispeva Tiskarna ACO.
Majico bodo prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

V DRUŠTVU INVALIDOV SMO DEJAVNOSTI
PRILAGODILI RAZMERAM

V našem Medobčinskem društvu
invalidov Litija in Šmartno pri Litiji SO.P., smo spoštovali navodila in odloke Vlade in lokalne skupnosti v zvezi z
omejevanjem širitve virusa. K temu smo bili zavezani tem bolj, ker invalidi sodimo v prve vrste
ogroženih skupin prebivalstva. Dne 12.3.2020
smo na priporočilo Zveze delovnih invalidov zaustavili vse aktivnosti društva oziroma izvajanje njegovih socialnih programov. Zaprli smo pisarno in o tem z elektronsko pošto in objavo na
oglasni deski obvestili naše člane. V obvestilu
smo invalide tudi seznanili, da se o morebitnih
težavah lahko pokličejo na telefonsko številko
društva ali predsednika.
Vodstvo društva je v tem času sicer dosegljivo
po telefonu in elektronski pošti, žal pa nimamo
pregleda ali informacij o dejanskih razmerah, v
katerih živijo invalidi.
O delovanju poslovnega dela društva, Socialnega in Invalidskega podjetja, v času pandemije, smo se posvetovali z vodstvom lokalne
skupnosti. Nekatere dejavnosti smo opustili.
Takoj na začetku epidemije smo zaprli otroška
igrišča, nadaljevali pa smo z urejanjem oziroma
čiščenjem večstanovanjskih stavb in poslovnih

prostorov. Pri teh opravilih smo uporabljali
predpisana zaščitna sredstva.
Po sprejetem odloku Vlade dne 29.3.2020,
smo se vključili kot izvajalec storitev pri upravnikih večstanovanjskih stavb (KSP Litija in Terca Šentrupert) v akciji razkuževanja večstanovanjskih stavb in poslovnih prostorov. Izbrani
smo bili kot najugodnejši ponudniki teh storitev v enaindvajsetih objektih na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji. Dvakrat dnevno
razkuževanje je kar velik izziv, ki ga s povečano
obremenitvijo naših sodelavcev in delom prostovoljcev po našem mnenju do sedaj uspešno
izvajamo. Poudariti velja, da navedene objekte
poleg razkuževanja tudi redno čistimo, v skladu
z veljavnimi pogodbami.
Našim invalidom in vsem občanom želimo, da
bi bile razmere ob branju tega članka veliko
bolj spodbudne kot so bile v času oddaje tega
članka, to je 8.4.2020.
Vsem želim, da bi se te neprijetne razmere čim
prej končale, s čim manjšimi posledicami. Morda nam bo ta izkušnja tudi spremenila nabor in
prioriteto dosedanjih vrednot!
Predsednik: Miro VIDIC

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Javno glasilo OBČAN

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

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.

popravila in čiščenje
zobnih protez

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.

VETERANI SMO SE ZBRALI

V tem prispevku, ki je bil objavljen v glasilu »Občan« marec 2020, je v seznamu
prejemnikov priznanj prišlo do napak.
Zato v tej številki objavljamo pravilen pregled dobitnikov priznanj veteranske
organizacije, ki so jih prejeli člani našega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
Litija – Šmartno.
ZLATA PLAKETA ZVVS:
Karlo LEMUT
Radovan PETJE
RED III. STOPNJE:
Franc MALI
Boris ŽUŽEK

ZNAK PRAPORŠČAKA:
Janez JURIČ
BRONASTA PLAKETA ZVVS:
Martin LINDIČ
Ivan MESERKO
Matjaž URBANC
Zdravko ŽELEZNIK
SREBRNA PLAKETA ZVVS:
Jože KOS
Henrik PRIJATELJ
Rado POGLAJEN
Aleksander JOVANOVIČ
Edvard SREBRNJAK
Iztok MLAKAR
Jožef ERJAVEC
Janez ŠKRABANJA
Drago VOZEL

Za napako se vsem dobitnikom priznanj iskreno opravičujemo. Karlo LEMUT

Obvestilo

Vse člane Območnega združenja veteranov vojne za Slovenija Litija – Šmartno obveščamo, da
zaradi sprejetih ukrepov v zvezi koronavirusom odpade načrtovani izlet v mesecu maju 2020.
O kasnejši izvedbi vas bomo pravočasno obvestili.
Lep pozdrav!

Srečanje veteranov lovcev

Območno združenje veteranov vojne za Slovenije Litija – Šmartno, je v soboto
11.1.2020 organiziralo tradicionalno srečanje veteranov – lovcev in izvedbo streljanja z malo kalibrsko
puško. Srečanje je potekalo pri lovski
koči Lovske družine Kresnice. V prvem delu je bil izveden lov na divjega
prašiča, ki je potekal v organizaciji LD
Kresnice. Po lovu pa je bilo izvedeno
tekmovanje v streljanju z MK puško.
Orožje in strelivo je pripravila strelska
družina Šmartno pod vodstvom Jožeta
Erjavca.
1. Mesto in zlato medaljo je prejel
Franci Koncilja,
2. Mesto in srebrno medaljo je prejel
Roman Huč in
3. Mesto in bronasti medaljo je prejel Marjan Smrekar.
Srečanja se je udeležilo 20 veteranov – lovcev, skupaj pa 41 lovcev in tekmovalcev.
Karlo Lemut

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

Pomagaj tudi ti, pridruži se
prostovoljcem!

Si pripravljen pomagati lokalnim organizacijam in ljudem, ki potrebujejo tvojo pomoč? Prijavi se na sms obveščanje o prostovoljskih delih v
zasavski regiji, ki se jim lahko pridružiš.
Na 030 400 444 pošlji sms sporočilo z vsebino PRIJAVA in OBČINE iz zasavske regije v katerih si
pripravljen pomagati.
V okviru Regionalnega centra NVO je vzpostavljeno
sms obveščanje o prostovoljskih delih v zasavski regiji,
katerim se lahko pridružiš. Z vključitvijo velikega nabora prostovoljskih organizacij, ki v zasavski regiji izvajajo
različne aktivnosti in za njihovo izvedbo nujno potrebujejo pomoč prostovoljcev, zagotovo najdeš med njimi
takšno, ki ji bo tvoja pomoč v neprecenljivo pomoč,
tebi pa v neizmerno zadovoljstvo.
Morda se pridružiš in kot prostovoljec pomagaš pri
oskrbi starejših s hrano, sprehajanju psov, ponudiš pomoč pri varstvu otrok, pomagaš pri izvajanju delavnic, ponudiš pomoč pri inštrukcijah, se pridružiš prostovoljskim aktivnostim v tujini,
ponudiš pomoč pri prevozu starostnikov, pri organizaciji poletnih taborov, koncertov in drugih
aktivnosti. Najde se pester nabor prostovoljskih del, ki se jim lahko pridružiš. Prijavi se in najdi
prostovoljsko delo tudi zase.Klara Kržišnik, Regionalni center NVO

Društvo Laz aktivno tudi
v tem času

Posledicam koronavirusa se nismo mogla upreti niti turistična
društva. Naše aktivnosti so vezane na druženje, koristno preživljanje prostega časa in spoznavanje lepot skritih kotičkov naše dežele. Ukrepi za zajezitev širjenja virusa nam to v tem trenutku onemogočajo. A kljub temu ne počivamo. Za še večjo promocijo
naše prelepe Jablaniške doline posodabljamo spletno stran in pripravljamo nove programe.
Kljub temu, da organiziranega Pohoda
po Jablaniški poti letos ni bilo, vas vabimo (ko bo to dovoljeno), da pot prehodite
preko leta. Razgledi ob poti vas bodo navduševali v prav vseh letnih časih. Ustavite
se na razglednih točkah in uživajte v panoramskih pogledih. Pot je dolga 15 km,
nezahtevna., markirana in krožna. Začne
se v Zgornji Jablanici pri gasilskem domu.
Mimo cerkve sv. Ane se vzpenjate proti
Jablaniškim Lazam. Nadaljujete do Spodnje Bukovice s slikovitim razgledom vse
do Trdinovega vrha in Snežnika. Prečkate
asfaltno cesto in takoj nazaj na gozdno
pot. V zaselku Prelesju, pri Kavčevih, ste na pol poti. Nadaljujete do Mamolja, kjer si lahko ogledate cerkev. Pot iz Mamolja vas pelje proti Čebelniku, kjer zavijete levo na gozdno pot. Nato nadaljujete do Zelenca in naprej do cerkve sv. Marije Magdalene na vzpetini nad Gradiščem pri Litiji.
Skozi vas Gradišče pri Litiji se boste spustili nazaj v dolino proti Zg. Jablanici, kjer boste krožno
pot zaključili. 
Tjaša Bajc

moja dežele lepa, prijazna in lepo urejena

Nekaj fotografij stanovanjskih hiš, ki so bile izbrane v letu 2019 v okviru akcije "Moja dežele lepa,
prijazna in lepo urejena". Ena fotografija pa je posneta v marcu 2020, iz katere je razvidno kakšno
je bilo vreme v mesecu marcu! Ciril Golouh

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

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

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«
TC SupermarkeT Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače in Kostrevnica

MILKA LEŠ. 100 g
0,89 €

BREF WC 3-pak
3,49 €

SIR GAUDA
5,69€/kg

BARCAFFE 400 g
3,99 €

CORN FLAKES 1 kg
2,79 €

SUHI KVAS 125 g
1,99 €

JOGURT SAD. LCA 500 g
0,99 €

ČOKOLINO 1800 g
10,49 €

MILKA ML. 100 g
0,79 €

PERSIL GEL 3 L
9,99 €

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

SEMENSKA VREČKA
0,59 €

RUMENE PLOŠČE 10/1
3,49 €

ZEMLJA HUMIN 70 L
9,90 €

BIOKILL 500 ml
3,49 €

ZELENJAVNE SADIKE

KVALITETA!

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

Tel.: 01 896 32 41

Tel.: 01 896 32 49

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-14.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.00
SOBOTA: 7.00-14.00

DOBRODOŠLI!

Vtisi iz Oglarske dežele

V življenju nas spremljajo različne stvari, tako dobre kot slabe. Trenutno smo v
situaciji, ki je slaba. Vendar v vsaki slabi stvari se najde kakšna dobra.
Sedaj je čas, da pogledamo v sebe, si vzamemo trenutek zase in svojo družino.
Seveda je težko biti doma, se izogibati vsem ljudem in okolici, ko pa ves čas tako
hitimo. Tisti z vrtom, si vzemimo čas in ga uredimo z ljubeznijo, ne z brzino. Saj veste, vedno
govorimo, prišla je pomlad naš vrt pa zapuščen. Le kdo ga bo uredil. Enako s stanovanjem. Kar
na enkrat je prišlo ogromno časa, ki skorajda ne vemo kam z njim.
Vendar pa so ljudje, ki nimajo odvečnega
časa, delajo ves čas in rabijo vso podporo
ter pomoč, ki jo lahko dobijo. Zato tudi
OSTAJAMO DOMA.
Da ne pozabimo na naše pridne oglarje, ki
so že v polnem zagonu z zlaganjem kop in
kuhanjem oglja. Še vedno smo polni upanja za naš že tradicionalen 20. pohod po
Oglarski poti, ki ga najverjetneje ne bomo
mogli izpeljati v mesecu maju, upamo pa
na ustrezen kasnejši termin v letošnjem
letu. Roko na srce, naši oglarji garajo skozi celo leto, tako da doživetje oglarske tradicije ne uide.
Tako da, so določene omejitve v času epidemije, vendar lepo vabljeni v Oglarsko deželo na Dole
pri Litiji, da se malo sprehodite, razgibate po označeni poti v naravi in seveda nadihate svežega
zraka. Iskreno vam želimo veliko zdravja, da preživimo epidemijo in se podamo na novo pot.
Alja Peterlin, TIC Dole pri Litiji.

