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Iz urednIštva ...
Končno, bi lahko rekli. Novi prvi september le za prvo 
triado osnovnošolcev, vračanje na delovna mesta in 
odpiranje različnih panog gospodarstva in inštitucij. Ni 
naključje, da je vsebina Občana podobna postop nemu 
ukinjanju ukrepov. Toplejši dnevi so kot nalašč za števil-
ne aktivnosti na prostem. Imejmo upanje, da bomo tako 
lahko nadomestili pretekla meseca in se veselili bližajo-
čih počitnic, pa četudi v domačem, lepo urejenem vrtu. 
Da vsaj nekje lahko žanjemo sadove našega dela.
 Urednik Sašo Jovanovič 

Prispevke pošljite do 08.06.2020  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net

16. JUNIJ – PRAZNIK OBČINE LITIJA
Občina Litija 16. junija praznuje že 13. rojstni dan. Ob občinskem prazniku se spomi-
njamo določitve geometrijskega težišča oziroma središča Republike Slovenije na Spo-
dnji Slivni pri Vačah.
Letos bomo zaradi izredne situacije praznovali doma, z lepimi spomini na minule slo-
vesnosti in ob dosežkih, ki smo jih ustvarili tudi v tem letu, skupaj z vami spoštovane 
občanke in občani. Ponosni smo na Litijo in ponosni smo na vse prejemnike najvišjih 
priznanj Občine Litija.

Županova čestitka ob občinskem prazniku občine Litija

Letošnjo pomlad je zaznamo-
vala epidemija novega korona-
virusa, ki je ponovno dokazala, 
da v kriznih časih znamo stopiti 
skupaj, biti solidarni, strpni in 
sočutni, predvsem pa spošto-
vati dostojanstvo vsakega posa-
meznika.
Ne le dosežki in pridobitve, ki 
jih omenja župan, letošnjo po-
mlad in praznik so zaznamovali 
številni posamezniki, ki so bili 
v času korona krize še posebej 
izpostavljeni in vam jih predsta-
vljamo. Prav gotovo so s svojo 
poklicno izpostavljenostjo za-
znamovali obdobje epidemije in 

nam s svojim delom, potrpežljivostjo in odgovornostjo dajejo zgled za 
prihodnost, ko bo naše življenje še vedno pod vtisom te izkušnje, prav 
gotovo pa se bodo spremenile naše prioritete, vsakdanjost in vredno-
te. Izvleček objavljamo na prvi strani, celoten njihov prispevek pa na 
drugi strani.

Karel Jurjevec, poveljnik OŠCZ Litija 
Začetek je bil sigurno za vse zelo težak, zaščitne opreme in razkužil 
praktično ni bilo na voljo, dobava pa je bila na vseh nivojih izredno 
otežena. Pri zagotavljanju zaščitnih sredstev za vse izkazane potrebe 
se je hitro izkazalo, da blagovne rezerve teh zagotovo ne bodo zmogle 
pokriti, zato je bila ključnega pomena angažiranost občinske uprave in 
CZ za zagotovitev zaščitnih sredstev po dodatnih kanalih in z lastnimi 
sredstvi. 

Klemen Lipovšek, dr.med.,spec. druž. med, vodja NMP in vodja krizne 
ekipe protokola za omejitev koronavirusa 
Popolnoma drugačna organizacija dela v zdravstvenem domu je težka 
za bolnike, predvsem za kronične in bolnike z rednimi kontrolami. Vse-
eno je zelo rigorozen pristop deloval uspešno, saj nimamo okuženega 
zdravstvenega delavca. Predvsem na račun dobre triaže in pregleda 
pred vstopom, ter ločitev ambulante za vročinska stanja izven ustano-
ve v gradbeni kontejner. Ni glamurozno ampak deluje. 

Igor Cividini, predsednik GZ Litija
Gasilske enote generalno s strani štaba CZ RS nismo dobile nalog, veza-
nih na izvajanje ukrepov v povezavi z epidemijo. V obdobju od začetka 
epidemije pa do danes smo opravili nekaj rednih intervencij. Gasilske 
enote so upoštevale navodila in tako obdržale nivo operativne sposob-
nosti ter s tem prispevale svoj del k obvladovanju nastale situacije v 
naši občini. Žal je kljub opozorilom občanom in razglasitvi požarne 
ogroženosti prišlo do kar nekaj intervencij gasilskih enot GZ Litija.

Mia Smrkolj, medobčinska redarka
V času, ko so veljali določeni ukrepi za preprečevanje širitve koronavi-
rusa sem zaznala, kar nekaj tesnobe med našimi občankami in občani. 
Čutili so se prikrajšane, da nimajo svobodnega dostopa do parkov, 
klopc, kjer so posedali, da morajo obisk trgovine načrtovati….Vendar 
so se razmeroma hitro prilagodili, se privadili tudi na vse te ukrepe 
in jih vzeli za svoje. Večjih intervencij s strani redarske službe ni bilo 
potrebnih. 

Mojca Bajde, poslovodja 
Ko je nastopil petek, 13. marec, nihče ni vedel, kaj nas čaka. Naša 
trgovina je bila dobro založena, z veliko zaloge v skladišču, saj smo se 
na to pripravili, kolikor se je dalo. Trudili smo se, da smo zaloge redno 
obnavljali, čeprav je bilo pri vseh dobaviteljih pomanjkanje. 

Andreja Bregar, mag. far. 
Dokler je bilo tam daleč na drugem koncu sveta, ni bolelo. Ko je prišla 
globalna in nevidna nevarnost na domače dvorišče, se je podobno kot 
v marsikaterem stresnem testu pokazalo, da je medijsko oglaševano 
»mi smo pripravljeni« zgolj pobožna želja. 

Tatjana Jelševar, dipl. med. s, mag. zdr. nege, vodja tima
Nič hudega sluteč smo zakorakali v leto 2020, poslušali poročila in 
zdelo se nam je, da je virus korona daleč od nas. Naenkrat se je virus 
znašel tudi pri nas. Takrat je bilo potrebno reorganizirati življenje doma 
in v službi. 

Vili Kušar, prostovoljec 
Sam že celo življenje z veseljem pomagam ljudem oz. jim priskočim 
na pomoč, delujem kot prostovoljec Zavoda Sopotnik, zato ob klicu 
in vprašanju gospe Jerantove iz Občine Litija, če bi želel pomagati kot 
prostovoljec pri zagotavljanju spoštovanja odredb vlade RS, niti za tre-
nutek nisem pomislil, da se ne odzovem.

Irena Borštnar, socialna oskrbovalka
V obdobju epidemije, v katerem smo izvajali pomoč na domu je bil 
prisoten strah, ki ga ne moremo prezreti. Mediji so nam kar naprej 
poročali ostanite doma, vendar za naše delo to ni bilo mogoče. Morali 
smo med uporabnike in jim pomagati pri negi in oskrbi. K sreči so v 
Domu Tisje za nas zaposlene dobro poskrbeli, da smo prejele ustre-
zna zaščitna sredstva in navodila za izvajanje našega dela. Vodja naše 
dejavnosti, Leonida Razpotnik je skrbela za nas in naše uporabnike, 
stalno nas je opominjala, opozarjala, podajala navodila kako ravnati in 
nam stala ob strani ob premagovanju tesnobe, toda strah je bil vseeno 
prisoten in ga ne moremo zanikati! V tem stresnem času smo bili spo-
sobni premagati hude dneve, saj smo spodbujali in pozitivno motivirali 
drug drugega. Bilo je težko, a nam je uspelo in srečna sem, da sem 
lahko pomagala drugim.

(Nadaljevanje na 2. strani)

SOPOTNIKI SPET 
POMAGAJO STAREJŠIM 

DO NAJNUJNEJŠIH 
OPRAVKOV

Sredi meseca maja je Zavod Sopotniki, sku-
paj s številnimi prostovoljnimi vozniki obeh 
občin Litija in Šmartno pri Litiji pričel z izva-
janjem brezplačnih prevozov za starejše.
Prevozi se bodo izvajali ob upoštevanju vseh 
ukrepov, da bo storitev izvedena varno, tako 
za uporabnike – starejše občanke in občane 
kot tudi prostovoljce voznike.
Prioritetno se bodo izvajali prevozi k zdrav-
nikom na zdravniške preglede. Prevozi v tr-
govine bodo omejeni in izvedeni pod poseb-
nimi pogoji.
V začetnem obdobju ponovne vzpostavitve 
se bo storitev izvajala ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih, največ tri uporabnike dnev-
no, posamično - to pomeni, da je v vozilu 
največ en uporabnik. Trenutno je delovni 
čas, znotraj katerega se prevozi izvajajo  
od 7.00 -12.00 ure.

Vse podrobne informacije lahko dobite pri  
ko ordinatorki Andreji na številki 041 448 822.

Za večjo varnost smo v avtomobil vgradili 
pregrado med voznikom in uporabnikom, ki 
so jo brezplačno izvedli v podjetju MAKPLAST 
d.o.o iz Zagorice.

Vsako leto smo, spoštovane občanke in občani, v majski številki Občana objavili načrt 
dogodkov in prireditev ob prihajajočem OBČINSKEM PRAZNIKU. Letos se bomo za-
radi še veljavnih ukrepov za zajezitev virusa COVID 19, morali odpovedati, vsaj delno, 
mnogim dogodkom. Za prireditve v mesecu juniju, ki so ob najboljšem scenariju še v 

načrtih, pa vas bomo posebej obvestili.
Kljub vsemu pa mi dovolite, da se še enkrat na tem mestu zahvalim vsem občankam in občanom, še zlasti pa vsem tistim najbolj izpostavljenim, 
za odgovorno izvajanje ukrepov za zajezitev koronavirusa. Spoštovanje ukrepov in skrb je prispevala, da smo ena izmed najbolj uspešnih držav 
pri soočanju s pandemijo, ki je zajela cel svet. Na tem mestu velja tudi zahvala vsem občankam in občanom za sodelovanje ob letošnjih prido-
bitvah, ki bodo realizirane ob letošnjem občinskem prazniku:

-  celovita rekonstrukcija šole na Dolah, skupaj z vrtcem in krajevnim središčem,
-  celovita obnova mostu čez reko Savo na Savi, vključno z ureditvijo okolice,
-  dokončana izgradnja vodovoda Gabrovka - Tihaboj, vključno z obnovo zajetja Hohovica,
-  dokončana 2. faza širitve rudniških rovov v Rudniku Sitarjevec, vključno z možnim ogledom znamenitih limonitnih kapnikov,
-  urejeni so prostori in sprejeti vsi postopki, da se upravna enota vrača v svoje prvotne prostore na Jerebovi 14.

To je glavni presek vseh večjih pridobitev, ki zaznamujejo letošnji občinski praznik in dajejo okvir za višjo kakovost življenja v naši občini. Vse 
to pa dopolnjuje izjemno delo društev, zavodov in civilne družbe na področju kulture, športa, sociale, mladih, gasilstva in dela na podeželju, kar 
pomembno prispeva k tvorbi mavričnega mozaika dodane vrednosti v naši občini.
Naj bo letošnji občinski praznik priložnost, da se tudi v naprej povežemo pri delu za naše skupno dobro, kar bo predvsem pomembno tudi za 
uspešen izhod iz korona krize. Hvala vam in lepo ter ponosno praznovanje občinskega praznika, vam želim.  Vaš župan Franci ROKAVeC

PRVOMAJSKO 
PRAZNOVANJE

Letošnja praznovanja 1. maja praznika dela, so 
bila povsem drugačna kot prejš nja leta. V občini 
Litija pa smo ohranili tradicijo tako pri postavlja-
nju mlaja kot tudi pri prvomajski budnici. Zahva-
ljujemo se Pihalnemu orkestru Litija, ki je na ino-
vativen način poskrbel za prvomajsko budnico.
Prav tako hvala članom PGD Litija, ki so tako 
kot prejšnja leta postavili mlaj pri nakupovalnem 
centru na Ježi.



NAŠI OBČANI IN OBČANKE AKTIVNI V ČASU PANDEMIJE
S spodnjim zapisom bi radi opozorili na pestro dogajanje v času pandemije po naših krajevnih 
skupnostih. Verjetno je bilo podobno še marsikje drugje, ne le v krajevni skupnosti Jevnica, 
številni posamezniki, organizacije in društva ste stopili skupaj, za kar vam iskrena hvala. Vedno 
se na koncu izkaže, da le SKUPAJ  in le ob SODELOVANJU  lahko premagamo še tako veliko in 
nepredvidljivo težavo.

IZDELAVA ZAŠČITNIH MASK V KS JEVNICA
V KS Jevnica so se takoj po izbruhu pandemije lotili šivanja mask. Na pobudo župana Francija 
Rokavca je šivilja Karmen Godec naredila kroj in ob pomoči krajank ter kolegic iz PGD 
Jevnica doma sešila 700 zaščitnih mask.  Od tega jih je bilo 500 namenjenih domu starejših 

Tisje, enotama v Šmelcu in Črnem potoku, 
preostalih 200 pa so člani PGD Jevnica raz-
delili krajanom po domovih.
Članice PGD so nato v jevniškem gasilskem 
domu naredile 500 pralnih zaščitnih mask, 
dodatne maske pa bodo sešile po potrebi. 
Z raznosom mask so člani PGD začeli že 
konec marca in v začetku aprila, ko je bilo 
to najbolj potrebno, saj jih je bilo takrat ne-
mogoče dobiti. Dostavili so jih v trgovino v 
Jevnici za kupce in KORK-u Jevnica za njiho-
ve prostovoljke, veliko večino pa krajanom 

po vseh zaselkih KS Jevnica. Krajani so bili ob prejemu mask zelo zadovoljni, številni pa jih 
tudi poklicali in pohvalili njihovo delo.
Tudi članice KUD Jevnica so se na stisko in pomanjkanjem 
mask hitro odzvale in prisluhnili potrebam krajanov. Njihovo 
zavzeto prostovoljno delo je opisala članica Sonja Mlakar:
Na pobudo in prošnjo župana Občine Dol pri Ljubljani, g. Želj-
ka Saviča, se nas je pod mentorstvom Helene Hercigonja, ki 
tudi sicer poučuje na šiviljskih tečajih, ki jih od leta 2017 orga-
nizira KUD Jevnica, zbralo preko 40 prostovoljcev. Vsi skupaj 
smo do konca aprila zašili preko 11.000 pralnih mask. Na KUD-
-ovo prošnjo po šivanju mask se je takoj pozitivno odzvalo 13 
prostovoljk, večinoma iz občine Litija. Kroj in celoten material 
za izdelavo mask so pripravili v Občini Dol pri Lj., kjer so bili 
našega odziva zelo veseli in bili takoj pripravljeni 1.000 mask, 
nekaj že izdelanih, nekaj pa v materialu, nameniti tudi našim 
krajanom. KUD je uspešno pridobil še dodatne prostovoljce 
za šivanje. 550 mask so nato člani KUD Jevnica sami spakirali in razdelili po domovih in članom 
društva, ki prihajajo iz drugih KS, 50 jih je bilo namenjenih KORK Jevnica, 400 mask pa še čaka 
na šivanje in razdelitev. V začetku maja smo od Občine Dol pri Lj. dobili še 700 izdelanih mask, ki 
prav tako čakajo na razdelitev. To je še en dokaz več, da v stiski med nami ni meja, ne občinskih, 
ne drugačnih, ki bi preprečile tako učinkovito sodelovanje. KUD Jevnica se vsem prostovoljkam in 
prostovoljcem zahvaljuje za njihov trud in nesebično pomoč.

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE POSKRBEL ZA FRANCOSKA TURISTA,  
KI JU JE PANDEMIJA PRESENETILA V SLOVENIJI

Francoska državljana prihajata iz Nantesa, v bližini Atlantskega ocena in že sedem mesecev s ko-
lesi potujeta po Evropi. Spremljata ju tudi dva psa. Do 3. aprila sta taborila pri Gradiškem jezeru v 
Občini Lukovica, od kjer sta morala po opozorilu 
pristojnih oblasti, zaradi nedovoljene dejavnosti 
taborjenja na javnem prostoru, oditi.
Na pomoč jima je priskočila veterinarka Nuša 
Schumet z območja Gabrovke pri Litiji, ki jima je 
pred tem že nudila pomoč in medicinsko oskrbo 
za enega od njunih psov. Omogočila jima je pre-
voz ter dovolila, da na njenem zemljišču posta-
vita začasni tabor, saj se zaradi zapor italijanske 
in avstrijske meje nista mogla vrniti v Francijo. 
Oba francoska državljana sta bila testirana na 
Covid-19 v ZD Litija in izvidi niso pokazali nobe-
nih znakov okužbe.
Turista imata omejena finančna sredstva, zato 
sta s pomočjo ge. Schumet in poveljnika CZ občine Litija Karla Jurjevca, navezala stik s francosko 
ambasado. Svetovali so jima, da si do možnosti odhoda v Francijo poiščeta ustrezno namestitev. 
Štab CZ občine Litija je skupaj z občinsko upravo poiskal začasno bivališče na kmetiji Paterno-
ster, v vasi Tenetiše, kjer imata možnost prenočevanja. Ob tej priliki se ponovno zahvaljujemo 
gostiteljema Heleni in Nacetu za njuno pripravljenost pomagati tako gostoma, kot tudi Štabu ci-
vilne zaščite pri reševanju navedene situacije. Prav tako sta oba popotnika navdušena nad njunim 
začasnim bivališčem in nad prijaznostjo obeh gostiteljev.
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(Nadaljevanje s 1. strani) NOVI KORONAVIRUS PO VEČ KOT DVEH MESECIH
službi smo preživeli z maskami na obrazu in s posebno zaščitno opremo, v kolikor smo izvajali dela v 
sivi coni. Skrbno smo pregledovali zaloge mask, rokavic, razkužil in se veselili vsakega kosa, ki smo 
ga dobili v hišo. Skrb za stanovalce je od nas zahtevalo še več angažiranosti, saj niso imeli obiskov. 
Vse aktivnosti, tudi fizioterapija in delovna terapija so potekale individualno ali znotraj posamezne 
enote. Življenje v domu se ni ustavilo. K sreči je bilo veliko sončnih dni in stanovalci (razdeljeni po 
enotah in urah) so preživljali čas na vrtu ali terasi. 
Tako kot moje sodelavce, je tudi mene zelo skrbelo, da bi prišlo do okužbe v domu. Pa ni. Zato z naj-
večjim veseljem lahko danes povem, da rdeče cone do danes še nismo uporabili. To je zasluga skrb-
nega in strokovnega dela vseh zaposlenih ter potrpežljivih in razumevajočih stanovalcev ter svojcev. 

Vili Kušar – prostovoljec 
Ob razglasitvi epidemije Koronavirusa imenovanega Covid - 19, smo se verjetno vsi spraševali, kako 
nevaren je res lahko ta virus, koliko časa bo trajala izolacija, kakšna bo naša prihodnost itd. Ko je 
vlada izdala stroge ukrepe za zajezitev virusa in nam prepovedala različne zunanje dejavnosti in 
druženja, vključno s prepovedjo prehajanja občinskih meja, smo se zavedali, da je omenjeni virus 
nevaren za življenje.
Ker se stanje s Koronavirusom ni umirjalo, mediji pa so poročali o »izgorelosti« zdravstvenega ose-
bja, o izpostavljenosti možnosti okužbe zaposlenih, ki so bili v vsakodnevnih stikih z raznimi ljudmi, 
sem se odločil, da se javim kot prostovoljec na Občino Litija.
Sam že celo življenje z veseljem pomagam ljudem oz. jim priskočim na pomoč, delujem kot pro-
stovoljec Zavoda Sopotnik, zato ob klicu in vprašanju gospe Jerantove iz Občine Litija, če bi želel 
pomagati kot prostovoljec pri zagotavljanju spoštovanja odredb vlade RS, niti za trenutek nisem 
pomislil, da se ne odzovem.
Nekaj dni sem deloval kot prostovoljec pred supermarketom Mercator na Ježi, potem pred trgovino 
TUŠ in pri razdeljevanju hrane socialno ogroženim na Karitasu. 
Kot prostovoljec v takšnih razmerah vidiš in doživiš marsikaj lepega, a žal tudi žalostnega. 
Iz mojih izkušenj, ki sem jih pridobil v času epidemije kot prostovoljec, lahko povem, da smo se 
občani Litije še kako dobro zavedali nevarnosti virusa, večina nas je spoštovala uredbe vlade.
Predvsem starejši občani so bili izredno hvaležni za koristne nasvete pred vstopom v trgovine. Po 
potrebi smo jim dali tudi maske, razkužila, rokavice. Se mi je pa zgodilo tudi, da sem v zahvalo za 
podarjeno zaščitno masko, od starejših pri odhodu iz trgovin dobil tudi kakšno slaščico, kar doka-
zuje, da starejši ljudje rabijo nasmeh in prijetno besedo.
Naj izkoristim to priložnost in pohvalim Občino Litija, posebej pa gospo Jerantovo, ki je kot koor-
dinator vse skupaj izpeljala tako, da je nam prostovoljcem omogočila, da smo lahko vsaj malce 
prispevali k ublažitvi širjenja epidemije Covida – 19.

Klemen Lipovšek, dr.med.,spec. druž. med, vodja NMP in vodja krizne ekipe protokola za omejitev 
koronavirusa 
Kolikor so se v začetku ukrepi zdeli rigorozni, so se po dveh mesecih izkazali za uspešne pri zajezitvi 
epidemije. Trend naraščanja okužb je bil stabilen in ni prišlo do vrha, ki bi presegel medicinske ka-
pacitete. Kljub temu, da je bilo zelo težko se je izplačalo potrpeti in potruditi pri vzdrževanju navodil. 
V občinah Litija in Šmartno pri Litiji imamo do zdaj 18 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. 
Noben od bolnikov po mojem vedenju ni bil na intenzivni negi, večina jih je bila v domači oskrbi in 
izolaciji. Umrl ni do časa pisanja tega prispevka nihče.
Popolnoma drugačna organizacija dela v zdravstvenem domu je težka za bolnike, predvsem za 
kronične in bolnike z rednimi kontrolami, kar se v tem trenutku sprošča. Vseeno je zelo rigorozen 
pristop deloval uspešno, saj do danes še nimamo okuženega zdravstvenega delavca. Predvsem 
na račun dobre triaže in pregleda pred vstopom, ter ločitev ambulante za vročinska stanja izven 
ustanove v gradbeni kontejner. Ni glamurozno ampak deluje. Izredno sem hvaležen vsakemu zapo-
slenemu, ki je sodeloval pri reorganizaciji. Bili smo soočeni s popolnoma novo stvarjo vendar smo s 
skupnimi močim uspešni. Še več, zaradi lastne proaktivnosti, nabave opreme iz lastnih sredstev in 
zagotavljanje kvalitetne oskrbe občanov in jemanja brisov nas je Ministrstvo za zdravje prestavilo v 
vstopno mesto Ljubljana, ki nam je pri svojem delu pustilo popolno avtonomijo. To nam omogoča, 
da skrbimo za paciente iz naše regije sami in se jim ni potrebno voziti v Ljubljano ali Trbovlje.
Zelo sem tudi hvaležen in čestitam vodstvu domov starejših občanov, ki je z zgodnjim ukrepanjem 
zagotovil, da do danes še ni bilo vnosa virusa med najbolj ogroženo populacijo.
Dobivam veliko vprašanj, kaj sledi. Točnega odgovora ni. Dokler ne bo cepiva bo virus med nami. 
Skrbi nas, da bi drugi val povzročil težave, saj s(m)o se ljudje precej sprostili. Opozarjam in napro-
šam, da še naprej upoštevate vsa navodila, sploh ob postopnem odpiranju javnega življenja in nam 
tako skupaj lahko uspe počasi preiti v vsakdanje življenje brez večjih pretresov.

Karel Jurjevec, poveljnik OŠCZ Litija 
Po dobrem letu dni od začetka opravljanja funkcije poveljnika Civilne zaščite v občini Litija je ob-
dobje zadnjih nekaj mesecev zame predstavljalo neko povsem novo situacijo, v kateri smo se vsi 
skupaj znašli in bili prisiljeni po najboljših močeh in na različne načine pomagati našim občanom. 
Razglašena pandemija je od vseh vključenih deležnikov v sistemu CZ terjala, da smo se zavestno 
morali odpovedati usklajevanjem na sejah štaba in vso komunikacijo preseliti na brezstične me-
tode (telefonski klici, e-pošta, obveščanje preko spletnih medijev). Začetek je bil sigurno za vse 
zelo težak, zaščitne opreme in razkužil praktično ni bilo na voljo, dobava pa je bila na vseh nivojih 
izredno otežena. Pri zagotavljanju zaščitnih sredstev za vse izkazane potrebe se je hitro izkazalo, da 
blagovne rezerve teh zagotovo ne bodo zmogle pokriti, zato je bila ključnega pomena angažiranost 
občinske uprave in CZ za zagotovitev zaščitnih sredstev po dodatnih kanalih in z lastnimi sredstvi. 
Druga težava, s katero smo se soočili je bila obdelava informacij, ki so prihajale do nas po različnih 
kanalih in reševanje se je posledično lahko precej zavleklo. Pomembno vlogo pri povezovanju različ-
nih deležnikov nudenja pomoči in izvedbe na terenu je odigrala enotna dežurna telefonska številka, 
ki so jo zagotovili v občinski upravi in pa dogovor o vhodnem e-naslovu in pa vse zbrane informacije 
na socialnih medijih, ki so na omogočale vpogled tudi v samo dogajanje na terenu. Posledično smo 
lahko ob zaznanih težavah hitreje reagirali in aktivirali ustrezne kadre, ki so bili v danem trenutku 
razpoložljivi in pripravljeni pomagati. Poleg vseh služb, ki so bile obvezane delovati in so nam vsem 
ostalim omogočale kolikor toliko nemoteno življenje, smo bili deležni konkretne pomoči še s strani 
prostovoljcev, ki so se sami javili na poziv, ki smo ga objavljali na občinski internetni strani in na ta 
način marsikomu precej olajšali življenje. Vsem akterjem na tem mestu izrekam velik HVALA, saj 
ste vsi po svojih najboljših močeh pokazali, da smo še vedno lahko enotni, ko je to najbolj potrebno.

Igor Cividini-predsednik GZ Litija
Ukrepi in navodila države za omejitev širjenja epidemije Covid-19 so spremenili naš vsakdanji način 
življenja. Tako kot občani, smo tudi člani gasilskih enot morali upoštevati navodila državnih institucij. 
Gasilstvo predstavlja zelo kritično strukturo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
saj moramo kljub epidemiji intervenirati v primeru požarov in drugih nesreč. K izvajanju preventiv-
nih ukrepov zaščite gasilcev in njihovemu načinu dela epidemije smo morali pristopiti odgovorno. 
Predstavnika GZ Litija sva sodelovala v Občinskem štabu CZ. Gasilskim društvom smo razdelili ma-
ske, ki smo jih prejeli preko Občine Litija ter razkužila in rokavice, ki smo jih nabavili na GZ Litija.
Gasilske enote generalno s strani štaba CZ RS nismo dobile nalog, vezanih na izvajanje ukrepov v 
povezavi z epidemijo. V obdobju od začetka epidemije pa do danes smo opravili nekaj rednih inter-
vencij. Gasilske enote so upoštevale navodila in tako obdržale nivo operativne sposobnosti ter s tem 
prispevale svoj del k obvladovanju nastale situacije v naši občini. Žal je kljub opozorilom občanom 
in razglasitvi požarne ogroženosti prišlo do kar nekaj intervencij gasilskih enot GZ Litija.
Tako so naši gasilci posredovali v času epidemije na 13 intervencijah. V vseh teh intervencijah so 
se naši prostovoljni gasilci izpostavljali nevarnostim, katere pretijo na intervencijah, poleg tega pa 
še prenosu Covid – 19. Zato ob zaključku naprošam vse občane za umirjene vožnje s spoštovanjem 
cestnih predpisov, premišljenim spravilom lesa v gozdovih, še posebej veliko previdnostjo kurjenja 
v naravi in skrbnostjo za svoje domove. Spoštujmo prostovoljno gasilstvo in zdravje njihovih članov 
tako, da poskrbimo za čim manjše potrebe po intervencijah.

Mia Smrkolj - medobčinska redarka
V času, ko so veljali določeni ukrepi za preprečevanje širitve koronavirusa sem zaznala, kar nekaj 
tesnobe med našimi občankami in občani. Čutili so se prikrajšane, da nimajo svobodnega dostopa 
do parkov, klopc kjer so posedali, da morajo obisk trgovine načrtovati….Vendar so se razmeroma 
hitro prilagodili, se privadili tudi na vse te ukrepe in jih vzeli za svoje. Večjih intervencij s strani 
redarske službe ni bilo potrebnih. 

Mojca Bajde, poslovodja 
Ko je nastopil petek, 13.marec, nihče ni vedel, kaj nas čaka. Naša trgovina je bila dobro založena z 
veliko zaloge v skladišču, saj smo se na to pripravili, kolikor se je dalo. Trudili smo se, da smo zaloge 
redno obnavljali, čeprav je bilo pri vseh dobaviteljih pomanjkanje. 
Na drugi strani pa je bil v nas grozen strah pred virusom, saj smo bili nenehno izpostavljeni, na 
začetku kratek čas celo brez zaščite. Strah nas je bilo za nas, za naše družine, za naše sodelavce. 
Pritisk je bil močan, delo je bilo fizično in psihično naporno, vendar smo se med seboj podpirali in 
spodbujali. Skupaj smo kot ekipa zmogli in zaradi tega sem na svoje sodelavce zelo ponosna. Še 
enkrat vsem iskrena hvala za trud in požrtvovalnost. 

Andreja Bregar, mag. far. 
Dokler je bilo tam daleč na drugem koncu sveta, ni bolelo. Ko je prišla globalna in nevidna nevarnost
na domače dvorišče, se je podobno kot v marsikaterem stresnem testu pokazalo, da je medijsko 
oglaševano «mi smo pripravljeni« zgolj pobožna želja. 
Ni bilo navodil, manjkalo je zaščitne opreme in čez noč smo se morali samoiniciativno organizirati. 
Videti je bilo kot, da so sistemsko pozabili na lekarne kot bojno linijo, ki je najbolj na udaru. Kam 
gredo ljudje po informacije, ko se zdravstvene ustanove izolirajo ? Seveda, po zakonskem določilu 
se »posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom«. Požirali smo veliko negodovanja. Pa vendar smo šli 
marsikdaj čez vse to in tudi preko sebe. Veliko smo naredili prostovoljno, z iznajdljivostjo in brez 
pričakovanja sistemske nagrade. Vodilo farmacevtske službe so ljudje, zlasti starejši, ki potrebujejo 
zdravila, ker jim to daje možnost življenja. Lekarne so ostale vseskozi odprte. Marsikomu smo bili 
zgled, kako odprtost doseči z mislijo, tako na varnost zaposlenih kot obiskovalcev. Strežba skozi 
dežurno okence za prepišnim zaščitnim steklom in v popolni zaščitni opremi je naporna. Zlasti, ker 
veš, da na drugi strani ljudje zelo verjetno niso zdravi. Lekarna ni trgovina, čeprav se je pokazalo 
koliko neumnih obiskov je daljšalo čakalno vrsto.
Ampak zaenkrat nam je uspelo dobi bitko, ki je pokazala marsikatero sistemsko možnost za izbolj-
šave, tudi v lekarni. Hvala vsem ljudem za razumevanje in zagotavljamo vam, da smo tu za vas. 
Ostanite zdravi.

Tatjana Jelševar, dipl. med. s, mag. zdr. nege, vodja tima
Nič hudega sluteč smo zakorakali v leto 2020, poslušali poročila in zdelo se nam je, da je virus 
korona daleč od nas. Naenkrat se je virus znašel tudi pri nas. Takrat je bilo potrebno reorganizirati 
življenje doma in v službi. V skrbi za stanovalce smo dom zaprli za obiskovalce in svojce, kar ni bila 
lahka odločitev. V času epidemije smo imeli vsi zaposleni nadzorovani prihod v službo. Ob začet-
ku in ob koncu službe je bilo obvezno merjenje telesne temperature in preverjanje zdravstvenega 
stanja. Delo je potekalo tako, da se zaposleni in stanovalci nismo srečevali izven posameznih enot. 
Veliko dela vseh zaposlenih je bilo zaradi nove organizacije dela. Pripravili smo prostore in opremo 
za delovanje treh con. To je pomenilo, da smo morali določene prostore izprazniti in jih nameniti 
za primere izolacije (siva cona) in za primere okužbe s koronavirusom (rdeča cona). Za rdečo cono 
smo pripravili prostore in opremo v prostorih VDC- ja. Kot vodja tima sem vsakodnevno razporejala 
kader, nadzorovala zdravstveno stanje pri tistih, ki so prišli v službo in za vse, ki so ostali doma zara-
di okužbe dihal. Le- ti so se morali testirati na koronavirus predno so zopet prišli na delo. Ves čas v 



AMbASAdORJi 
LOKALNEGA RAZVOJA:
Jože Kos, Velika Preska
Jože Kos z Velike Preske je človek, 
ki mu veliko pomenijo družina, 
povezovanje, druženje, delo, tra-
dicija in narava. V svojih 60 letih 
je ustvaril veliko dobrega zase, za 
svojo družino, svoj kraj in skup-
nost, v kateri živi. Aktiven je v 

različnih društvih, združenjih in razvojnih iniciativah, med 
drugim tudi v Lokalni akcijski skupini LAS Srce Slovenije. 
Med osebnimi dosežki, na katere je najbolj ponosen, Jože Kos 
izpostavi svojo družino. S svojo ženo in z otroki je zgradil prist-
ne odnose in jih vzgojil v uspešne odgovorne mlade ljudi, ki se, 
podobno kot on, radi udejstvujejo v družbi. Ponosen je tudi na 
poslovno združenje Naš vrt, s pomočjo katerega je v 20 letih 
zgradil znanje o celostnem urejanju zunanja prostora pri sta-
novanjskih hišah. V Mizarstvu Kos Jože Kos zaposluje trenutno 
osem ljudi, preko Centra za zunanjo ureditev, ki je danes eno 
vodilnih podjetij na slovenskem trgu v svoji branži, pa sodeluje 
še z več kot 20 podjetji. Uspešnosti ne meri skozi dobiček, pač 
pa vedno razmišlja, kako bi denar vrnil nazaj v ljudi, razvoj pod-
jetja in kraja, kako bi ustvaril še prijetnejši prostor za življenje 
in delo prihodnjih generacij. Veliko časa namenja mladim; kar 
31 vajencem, srednješolcem in študentom je bil že mentor. So-
deluje namreč z različnimi šolami in fakultetami, občasno tudi v 
vlogi predavatelja. 

Izstopa s svojimi nenavadnimi projekti
Marsikomu se zdi Jože Kos poseben človek. In takšen tudi je. 
Izstopa s svojimi idejami, ki so dostikrat pred časom ali pa tako 
drugačne, da si jih povprečen človek težko predstavlja. V zadn-
jem času intenzivno razvija dodatno turistično ponudbo na Ve-
liki Preski, saj verjame, da je v turizmu prihodnost Slovenije. Na 
Veliki Preski želi razgledni stolp s posebnimi orglami. Preko pro-
jekta LESARIUS, ki je podprt s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije, pripravlja 

edinstveni muzej, v katerem bo na interaktivni način predstavil 
stare obrtne lesarske poklice teh krajev, ki so že skoraj izumrli.
Njegovo zadnje desetletje so zaznamovali mnogi projekti. Ab-
rahamov ključ Srca Slovenije, s katerim je povezal 50 abraha-
mov iz vse Slovenije, je nastal ob njegovem 50. rojstnem dne-
vu. Kasneje ga je uspešno predal naprej in s 50-letniki izvedel 
mnoge dobrodelne akcije. Ob svojem 60. rojstnem dnevu, ki ga 
je praznoval konec lanskega leta, pa je s 60-letniki in aktivnimi 

posamezniki iz skupnosti, ki jih je poimenoval kar za dreves-
ne ministre, zasadil 60 dreves starih slovenskih sadnih sort na 
Veliki Preski. Spet drug projekt je povezan z zakonci; v zadnjih 
šestih letih sta jih z ženo obiskala več kot 200. S ploščicami z 
imeni teh ljudi sta opremila eno od lokacij na Polšniku. Zdaj se 
zakonci enkrat letno dobijo, na prireditvi »Pot spoznanj« pa se 
povezujejo in razvijajo. 
Jože Kos je oseba, ki vedno razmišlja, kaj bi lahko naredil za 
domači kraj, za ljudi, ki živijo v njegovi vasi in krajevni skup-
nosti, kako bi jih povezal med seboj ter z drugimi somišljeniki v 
Sloveniji in po svetu. Prepričan je, da s takšnim načinom dela in 
razmišljanja lažje uresničuje samega sebe.

Uspel z veliko vztrajnostjo
Veselje do ljudi in lesa spremlja Jožeta Kosa že od malega, za 
velik zgled mu je bil njegov dedek. Po Srednji lesarski šoli je 
želel študij nadaljevati na Fakulteti za arhitekturo, a žal ni bil us-
pešen na sprejemnih izpitih. Vendar ga to ni oviralo, da bi ures-
ničil svoje sanje. Podobno kot ga ni oviralo pri udejstvovanju na 

glasbenem področju dejstvo, da ga je v osnovni šoli učiteljica 
odslovila iz pevskega zbora, češ da nima posluha za petje. Svoj 
posel je zgradil prav okrog projektiranja. Načrtoval in izvedel je 
že veliko ograj, nadstreškov, letnih kuhinj, vrtnih garnitur in dru-
ge opreme, ki krasijo zunanjost naših domov. Da je pri tem zelo 
uspešen, lahko potrdi več kot 2 tisoč zadovoljnih strank širom 
po Sloveniji. Tudi glasbi se ni odrekel, saj pomembno zazna-
muje njegov prosti čas. Jože poje v Moškem pevskem zboru na 
Polšniku in je že 38 let organist in zborovodja mešanega zbora 
v domači romarski cerkvi Lurške Matere Božje. 
Tukaj se Jožetova zgodba ne konča. Pravi, da bo o svojem živl-
jenju nekega dne napisal knjigo. Verjamem, da je to še eden od 
projektov, ki ga bo dejansko uresničil. Jože je pozitivno zazrt v 
prihodnost, verjame v ljudi ter v moč zavestnega spreminjanja 
sveta. V vsaki izkušnji prepozna pozitivno plat, se iz nje nekaj 
novega nauči in postane še boljši. Zgled, ki mu kaže slediti.

Mija BOKAL, LAS Srce Slovenije

Kaj je LAS? 
LAS je kratica za lokalno akcijsko skupino. V Sloveniji deluje 37 
lokalnih akcijskih skupin, na območju občin Dol pri Ljubljani, 
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji deluje 
LAS Srce Slovenije. Vodilni partner LAS je Razvojni center Srca 
Slovenije s sedežem v Litiji. 
LAS sestavljajo predstavniki javnega sektorja (občine in jav-
ni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja in podjetniki) ter 
zasebnega sektorja (društva in posamezniki), ki soodločajo o 
tem, katere razvojne projekte in pobude bodo podprli. Take-
mu pristopu usmerjanja lastnega razvoja se reče »od spodaj 
navzgor«, tudi pristop CLLD ali LeADeR. LAS Srce Slovenije 
razpolaga v aktualnem programskem obdobju 2014-2020 z  
2,3 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki so namenja-
na za izvajanje projektov na območju, na katerem deluje LAS.
LAS Srce Slovenije je med najbolj prepoznavnimi in uspešni-
mi LAS-i v Sloveniji, kot primer dobre prakse pa je pogosto 
prepoznan tudi v širšem evropskem prostoru. Več o projektih,  
razpisih in aktualnem dogajanju najdete na spletni strani  
www.las-srceslovenije.si.

DELO POSLANCA NA DRžAVNEM IN LOKALNEM NIVOJU  
V ČASU PANDEMIJE

OBČINI LITIJA DOBREGA POL MILIJONA EVROV VEČ
Z velikim veseljem sem potrdil tudi dvig povprečnin občinam, ki 
ga je nova vlada napovedala že v koalicijski pogodbi in se tudi dr-
žala obljube, kar je bila moja velika želja že od začetka mandata in 
sem se v mnogih razpravah zavzemal za zvišanje, kajti če si resno 
vpet v lokalno samoupravo, 
potem se še mnogo bolj 
zavedaš, kaj pomeni vsak 
evro za občino. Na našem 

območju pomeni dvig povprečnin za občino Litijo dobrega 
pol milijona evrov več, za sosednjo občino Šmartno pri Litiji 
pa skoraj dvesto tisoč evrov več za leto 2020.
Ob predstavitvi predloga za zvišanje povprečnin občinam, 
je predsednik vlade Janez Janša med drugim tudi dejal: 
“Se pravi z njim dvigamo tudi povprečnine za občine, ki so roko na srce v času te epidemije odigrale 

izjemno pomembno vlogo, veliko stvari, ki so omogočile, da 
je življenje kolikor toliko potekalo normalno, kjer vseh teh 
omejitev, je rezultat dobrega delovanja lokalne samouprave 
oziroma pravilnih odločitev na občinskem nivoju. In se župa-
nom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v razmerah, 
s kakršnimi se prej 
nikoli še soočali, 
še enkrat iskre-
no zahvaljujem. 
Ta sredstva, ki jih 

bodo dobili s pomočjo višjih povprečnin niso sredstva za 
odpravljanje posledic korone, to so sredstva, ki jih občine 
potrebujejo za normalno življenje, dočim – bomo skušali 
v nadaljevanju – vse stroške, ki so občinam nastali zaradi 
spopada z epidemijo, v okviru danih realnih možnosti, seveda nasloviti posebej.”

SOFINANCIRANJE VODOVODOV OBČINAM, SANACIJA  
ODLAGALIŠČA RAKOVNIK 

S stalnimi argumentiranimi spodbudami ministrom za okolje mi je poleg začetka sanacije odla-
gališča Rakovnik, uspelo z novim zakonom o vodah zagotoviti sofinanciranje vodovodov in javne 
kanalizacije za občine iz Sklada za vode. Tu gre predvsem tudi manjše vodovode, kar doslej ni 
bilo mogoče, kajti merila in kriteriji so bili pisani na kožo zgolj velikim projektom. V skladu je na-
menjenih 5 milijonov evrov letno. Po vseh opravljenih razpisih in izbirah izvajalcev se sredi maja 
začne redno odvažati izcedne vode iz odlagališča Rakovnik in opravljati nadaljnja dela, vključno z 
monitoringom in izbiro projektanta za načrtovanje odprave negativnih vplivov na okolje. Celotna 
vrednost projekta sanacije Rakovnik za obdobje petih let je 5.991.869 evrov.

VSTOPNA KOVID TOČKA V ZD LITIJA, LEKARNIŠKA  
IN ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

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 potreb-
nim do mojega posredovanja na državnem, lokalnem, občinskem, lekarniškem in zdravstvenem 
področju, s čimer smo skupaj uredili razmere in dosegli izboljšanje nujnih storitev za 22.000 ob-
čanov občin Litija in Šmartno pri Litiji. Osebno sem se zavzel za razbremenitev prepolne lekarne 
v zdravstvenem domu in odprtje litijske stare lekarne za izdajo zdravil na recept. V Zdravstvenem 
domu Litija smo vzpostavili samostojno vstopno kovid točko, kar je bilo prvotno predvideno v 
Trbovljah. Država pa je zagotovila tudi vso potrebno opremo. Zahvaliti se moram zdravstvenemu 
domu za prejeto javno zahvalo za moje prizadevanje.

TRžNICA, PONUDBA LOKALNIH PRIDELOVALCEV HRANE
Name so se obrnili naši lokalni pridelovalci hrane in potarnali, da so tržnice še kar zaprte. Takoj 
sem se odzval in s pisnim pozivom z vprašanjem in pobudo s prošnjo za čim hitrejše odprtje tr-
žnic 21. aprila poslal na občino Litija ter občine v naši bližnji okolici, pred vsem tudi vse zasavske. 
Poziv je bil učinkovit, odziv pa hiter, tržnice so na veselje kmetic in kmetov, čebelarjev in vseh 
drugih pridelovalcev hrane ena za drugo odprle.
»Dovolite, da se iskreno zahvalim vsem, ki delajo v prvih bojnih vrstah, prostovoljcem, občini in 
vsem lokalnim pridelovalcem hrane, da se življenje odvija naprej. Ukrepi se rahljajo, Slovenija je ena 
najuspešnejših držav v boju z epidemijo, za kar gre zahvala vladi in vsem Slovencem. Spoštovani, 
naj vam zaželim zdravja in moči ter volje za čutnost do v teh težkih časih vsem pomoči potrebnim. 
Pazite nase in vse svoje!«

 Boris DOBLEKAR, poslanec v Državnem zboru RS

PONOVNO VZPOSTAVLJEN BREZPLAČEN 
LINIJSKI PREVOZ GABROVKA IN VAČE!

Po sprejemu sklepa Vlade RS, da se 11. maja 2020 sprosti javni pot-
niški promet, smo tudi v občini Litija ponovno vzpostavili brezplačne 
avtobusne linije v Gabrovko in na Vače. Seveda so izvajalci prevozov in 
potniki dolžni upoštevati higienske zahteve, s katerimi se lahko sezna-
nite na spletni strani NJIZ. Prilagamo še vozna reda za obe liniji.
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Tačkov festival
Tačkovega festivala v obliki, 
kot smo ga bili vajeni prejš-
nja leta, letos ne bo. Se bomo 

pa potrudili, da na Tačka ne boste pozabili in 
se vam bo javljal na 
njegovem FB profilu. 
Dragi najmlajši, na-
redite kakšno nepo-
zabno risbico Tačka 
ali fotografijo s svoj-
im kužkom. Taček bo 

zelo vesel, če bo videl svoje prijatelje. Spreml-
jajte fb profil – Tačkov festival, kjer boste izve-
deli več. 

Gledališče za najmlajše v 
pričakovanju lepših časov

ko spremljamo dogajanje ugotavljamo, da se v 
gledališču v tej sezoni najbrž ne bomo srečali. 
Veseli smo, da ste nas mali obiskovalci tako 
radi obiskovali zadnje mesece in v jeseni, ko 
upamo na najboljše, se zopet srečamo. Bodi-
te in ostanite zdravi. Mi že mislimo na vas in 
izbiramo nepozaben program. 
V Kulturnem centru Litija pozitivno gleda-
mo v prihodnost, razmišljamo in pripravlja-
mo program za novo sezono in upamo, da 
se kmalu spet srečamo z našimi zvestimi 
obiskovalci.
Želimo vam pomlad polno ZDRAVJA in novih, 
lepih izkušenj, ki nam bodo prinesli lepši 
jutri! 

Projekt Dediščina 
nas povezuje, ki je 

resnično povezal ljudi
Zadnji dve leti je v Litija in Šmartnem pri Litiji 
potekla projekt pod imenom Dediščina nas po-
vezuje, financiran s strani Republike Slovenije 

in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj. Partnerji smo bili Občina Litija, 
ZKMŠ Litija, Društvo Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Litija in Šmartno, Pevsko društvo 
Zvon in Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Eden glavnih ciljev projekta je bila celostna ob-
nova dobre polovice kleti t.i. stare sodnije, kjer 
ima Mestni muzej Litija svoje prostore. V sedaj 
čudovitih obnovljenih prostorih smo meseca 
junija 2019 odprli nove muzejske razstave. Raz-
stave so sodobno zastavljene in interaktivne. 
Obiskovalci tako izvedo, da v stavbi muzeja v 
preteklosti ni bilo le sodišče, ampak tudi za-
pori z rekonstruirano jetniško celico, kako je 

izgledala Litija pred več kot 100 leti in kako se 
je razvila, o glasbenih društvih, ki so še danes 
aktivna in skladatelju Petru Jerebu. O tem kako 
pomembna je glasba za Litijane in Šmarčane 
nam kaže pestra in raznolika glasbena dejav-
nost, kateri lahko obiskovalci tudi prisluhnejo.
Pomemben del projekta pa je bilo osredoto-
čeno tudi na delavnice, pri katerih smo obujali 
stare spretnosti in jih prenašali na mlajše ge-
neracije. Tako smo delali izdelke iz koruznega 

ličja, pletli košare, izdelovali razglednice, bo-
žične okraske, v sodelovanju z Osnovno šolo 
Litija sadili zelišča in dišavnice, iz katerih smo 

izdelali čajne mešanice. Z 
otroci smo kuhali po sta-
rih receptih in se naučili 
speči kruh in piškote, sku-
hati zelenjavno juho, cvrli 
bezgove cvetove in delali 
namaze.
Organizirali smo tudi iz-
vrstno obiskana predava-
nja, kjer smo občanom 
predstavili kaj so ljudje 
jedli pred 100 in več leti, 
kakšna je bila higiena lju-

di in kdo vse sodeloval pri gradnji stavbe stare 
sodnije. Ponosni smo, da je bilo zanimanja toli-
ko, da smo predavanja tudi ponavljali.
Za leto 2019, ki smo ga poimenovali leto stare 
sodnije, lahko rečemo, da je projekt Dediščina 
nas povezuje resnično povezal prebivalce Liti-
je in Šmartna. V muzeju smo zabeležili preko 
50% povečan obisk, v Društvu Univerza za tre-
tje življenjsko obdobje Litija in Šmartno pa so 
ob vpisu članov v jesenskem času zabeležili kar 
100 % povečan vpis.
Odličen obisk, zadovoljni uporabniki in pohva-
le nam dajejo veliko motivacijo za delo tudi v 
prihodnje. V muzeju skupaj z Društvom Univer-
za za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmar-
tno nadaljujemo z rokodelskimi delavnicami. 
S kuharskimi delavnicami bomo nadaljevali 
v jesenskem času. Vsak mesec organiziramo 
predavanja, ki so odlično obiskana. Vsako leto 
beležimo tudi povečan obisk vodenih ogledov 
s strani turistov in šolskih skupin. Verjamemo, 
da bo tako tudi v prihodnje.

NOV uRNiK odprtosti  
muzejskih razstav

Od meseca maja je naš muzej za vas odprt dlje:
Torek-petek: 8:00-12:00
Torek in četrtek 17:00-19:00
Sobota: 10:00-12:00
Vodeni ogledi so možni po predhodnem naro-
čilu potelefonu 070 430 202 ali na mestnimu-
zej@zkms-litija.si

Poletna muzejska noč  
v soboto, 20. junija

tudi letos bodo slovenski muzeji in galerije na 
stežaj odprla svoja vrata. Povezali smo se z 
Društvom Lila in Društvom Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Litija in Šmartno. Za var-
nost obiskovalcev pa smo sprejeli določene 
spremembe, saj se bodo vse delavnice od-
vijale na prostem. 
18:00 Risanje muzejskih predmetov za otoke, 
izvaja Društvo LILA
19:00 Voden ogled muzejskih razstav
20:00 Rokodelska delavnica, izvaja Društvo 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno
20:00 Slikanje žanrskih prizorov in muzejskih 
predmetov za odrasle, izvaja Društvo Lila
21:00 Voden ogled muzejskih razstav
Voden ogled razstav je zaenkrat omejen na 
5 oseb. O spremembah ukrepov vas bomo 
obveščali sproti. Svetujemo, da spremljate 
spletno stran in Facebook stran muzeja.

Vabljeni v našo družbo!

KROžNO GOSPODARSTVO, NAŠA PRIHODNOST

Spremenjeno poslovanje Knjižnice Litija
Od 4. maja sta za izposojo in vračilo gradiva odprti enoti Litija in Šmartno – in 

sicer po poletnem urniku. Utrip je živahen, čeprav delo poteka po prilagojenih postop-
kih.Vračilo gradiva, ki so ga imeli člani izposojenega v času zaprtosti knjižnice, lahko brez za-

mudnine vrnejo do 29. maja. Tiste člane, ki so se v 
času zaprtosti knjižnice na daljavo vpisali brezplačno, 
obveščamo, da jim bomo dostop do e-gradiva (Biblos) 
omogočali še do konca meseca maja, nato bodo mora-
li svoje članstvo obnoviti oz. plačati članarino. Knjižni-
ca Litija uvaja tudi možnost brezgotovinskega poslova-
nja (pos-terminali in spletno plačevanje bo zaživelo do 
konca meseca maja). Obveznosti bo s plačilnimi karti-
cami mogoče poravnavati v enotah Litija in Šmartno. 
Knjižnice so skladno z navodili uvedle ločeno vračilo 
gradiva, saj to po sprejemu 7 dni počaka v karanteni, 
nato se ga očisti in vrne na police.
Nekateri bralci gradivo še vedno podaljšujejo, če-
prav je izposojeno že skoraj 2 meseca. Pozivamo jih,  
da ga varno vrnejo v času odprtosti knjižnice, da se ne 
bi vrste čakajočih na posamezne naslove preveč po-
daljšale. Za izposojo gradiva pa prakticiramo vnaprej-
šnje naročilo gradiva: po telefonu, e-pošti, moji knjižni-
ci – cobiss. Do dodatnih sprostitev ukrepov v knjižnici 
še ne moremo zagotoviti prostega pristopa do gradiva 
in s tem pro-
stega izbiranja 
med policami. 

Tudi drugih oblik dela (prireditve, srečevanja, pedagoške 
ure) do nadaljnjega v knjižnici ne bomo pripravljali. Bral-
na značka za osnovnošolce se bo podaljšala do konca 

šolskega leta; priznanja 
bodo učenci dobili pred 
novim šolskim letom. 
Knjižničarke so gradivo 
za bralno značko pre-
gledale, uničeno gradivo 
zamenjale z novostmi, 
tako da bo v jeseni na 
voljo prenovljena zbirka. 
Tudi odrasli bomo z bra-
njem za ‚srčnega bralca‘ 
potegnili do junija in se 
nato prepustili novim 
poletnim izzivom. Se pa 
uporabnikom oglašamo 
preko spletnih kanalov in drugih medijev, kjer sporočamo o 
svojih predvsem domoznanskih aktivnostih, kjer zaznamujemo 
obletnice, se spominjamo izjemnih oseb in dogodkov ter tako 
povezujemo sedanjost z dediščino. Če dogodkov ne bomo mogli 
prestaviti, jih v letošnjem letu pač ne bo, ali pa se bomo po-
trudili, da jih izvedemo na drugačen način. Taček se tako javlja 
v podobi kratkih filmčkov, kjer obujamo spomine na čudovita 
druženja iz preteklih let. Bralci in bralke so zelo strpni in razu-

mevajoči, saj razumejo, da so spremenjene okoliščine dela uvedene v želji po zagotovitvi varno-
sti. Skupaj vedno najdemo poti do knjige – tako ali drugače, zato smo odprti za njihove želje in  
pobude!  Andreja ŠTUHEC

Zanimive zgodbe in osebnosti naše preteklosti
Na portalu Kamra je nova zgodba o jadralnem letalcu Milanu Borišku, nastala je ob 100. le-
tnici njegovega rojstva. V spletnem biografskem leksikonu Obrazi srca Slovenije pa smo letos 
objavili tri nove zapise, pripravljamo četrtega. Še vedno vas vabimo k sodelovanju pri zapi-
su furmanskih zgodb s področja Litije in Šmartnega. Če imate spomine ali drugačne vire, se 
nam oglasite prek telefona ali elektronske pošte: knjiznica.litija@gmail.com in dogovorili se 
bomo za sodelovanje. S skupnimi močmi lahko ohranimo spomin na zgodbe in osebe naše  
preteklosti. 

Aleksandra MAVRETIČ

KNJIŽNICA LITIJA

POZDRAV DELU
Bilo je nekaj mesecev 

nazaj, ko sem hodila po 
ulici ter opazovala in po-
slušala mimoidoče.

»Prfoks« je zmešan!« 
je rekel fant svoji mami.

Ne bom opisovala njunega pogovora, saj mi 
je hoja fanta, ki je spominjala na hojo zombija, 
povedala vse.

Nekaj dni zatem sem sedela na vlaku in pi-
sala, nasproti mene pa sta sedeli mladi mami. 
Govorili sta o otrocih in se jezili na šolo.

»Ne vem, kaj naj rečem,« je rekla starejša 
malo mlajši. »Ves čas so govorili kako nadarjen 
je naš Tom, zdaj pa ima same dvojke in trojke.«

Naskrivaj sem ju poslušala in razmišljala. 
Spomnila sem se na Aleksandro Kornhauser 
Frazer, kemičarko in znanstvenico. Ko je opiso-
vala svoje življenje, ni pozabila povedati, kako 
delavna je.

Potem sem se spomnila na ultra gorsko te-
kačico, športnico in obenem tudi znanstvenico. 
Fizičarko. A to dekle je že kot otrok bila zelo 
delavna, vztrajna, marljiva. Rekla je, da brez 
treninga in učenja ne gre. Do uspeha se pride 
samo z delom.

Še bi lahko naštevala nadarjene otroke 
in izjemne ljudi, a vam raje povem zgodbo o 
mladem učitelju, ki je imel neverjetno nadar-
jenega učenca. Fant je bil prepričan, da mu 
nadarjenost že sama po sebi služi za odličen 
uspeh, zato je bil izrazito len. Učitelj ga je na 
vse načine skušal spodbuditi za delo, a mu ni 
in ni uspelo. Nekega dne se je domislil izvrstne 

ideje. Učenca je povabil v kuhinjo na čaj. Fan-
tu je dal v roko skodelico, sam pa je vzel vrč 
s čajem. Stopil je k njemu, da bi mu ga nalil. 
Na veliko presenečenje je čaj začel teči na tla. 
Učenec je jezen stopil korak nazaj in vzkliknil:

»Kaj vendar delate? Ne vidite, da ste mi dali 
preluknjano skodelico?!«

Tedaj mu je učitelj pogledal naravnost v oči 
in mirno rekel:

»Kaj delam? Skušam ti dopovedati, da samo 
talent ni dovolj za odličen uspeh.«

Fant je že hotel oditi, a učitelj ga je potegnil 
nazaj:

»Morda boš razumel, če ti bom povedal tako: 
ta čaj predstavlja tvojo nadarjenost, skodelica 
pa delo. Ker sem čaj zlil v luknjo, je stekel proč. 
Če je bil še tako dober, kvaliteten, ti od tega 
čaja nimaš nič ker tudi skodelica ni opravila 
svojega dela. Enako se bo zgodilo s teboj. Če 
ne boš delal in se učil, ti bo tvoja nadarjenost 
»spolzela iz rok«. Ves čas šolanja boš samo 
povprečen učenec in nič več.«

Zdaj je fant zardel. Ni pričakoval tolikšne 
pozornosti in učiteljevega razočaranja zaradi 
njegove lenobe. Brez besed se je obril in odšel 
v razred.

Ob vseh teh zgodbah so moje besede od-
več, dopišem le še besede svetega Frančiška 
Asiškega za vse tiste, ki bi se raje igrali kakor 
delali. Rekel je: »Začnite delati tisto, kar je nuj-
no, nadaljujte s tistim, kar je mogoče, in kmalu 
boste spoznali, da dosegate tisto, kar se vam je 
včasih zdelo nemogoče.«

Darinka KOBAL

Več kot 100 milijard 
ton materialov je v 
letu 2017 vstopilo v 
svetovno gospodar-

stvo z namenom pridobivanja energije, gradnje 
infrastrukture in domov, pridelave hrane in zago-
tavljanja izdelkov široke porabe, kot so oblačila in 
telefoni. Na planetu je zdaj več telefonov kot ljudi, 
količina kupljenih oblačil pa naj bi do leta 2030 do-
segla več kot 92 milijonov ton.
Nekatere ocene kažejo, da se 99% stvari, ki jih lju-
dje kupijo, zavrže v šestih mesecih po nakupu, brez 
da bi se material obnovil. To je zato, ker imamo 
tisto, čemur bi lahko rekli linearna ekonomija. De-
luje tako, da iz njih pridobiva vire in izdeluje izdel-
ke, ki jih prodajajo ljudem in jih po kratkem času 
običajno odstranijo.
Toda pandemija COVID-19 je ustavila normalno 
gospodarsko dejavnost in globalno gospodarstvo. 
Namesto da bi poskusila oživiti sistem, ki je sam 
po sebi zapravljiv, se je Evropska komisija zaveza-
la, da bo vzpostavila trajnostno krožno gospodar-
stvo po pandemiji.
Ideja krožnega gospodarstva je preprosta: bolje 
izkoristiti vire, zapreti zanke tokov virov tako, da 
v celoti predelajo materiale, 
namesto da jih zapravlja-
jo, in preprečijo odpadke in 
onesnaževanje z boljšim na-

črtovanjem izdelkov in materialov ter dlje ohranja-
jo njihovo uporabo.
1. Krožno gospodarstvo, ki temelji na recikliranju
V krožnem gospodarstvu, ki se zanaša na recikli-
ranje ljudje niso prisiljeni spreminjati, koliko stvari 
kupujejo, vendar bi se proizvajalci in podjetja za 
ravnanje z odpadki spremenili bolj radikalno. Na 
primer, steklenice pijač pogosto uporabljajo različ-
ne plastike za telo, pokrovček in etiketo. Če se ti 
mešajo med postopkom recikliranja, zmanjšujejo 
kakovost recikliranega materiala, vendar je ločeva-
nje le-teh nerodno. Vse izdelke je treba preobliko-
vati, da se zagotovi recikliranje.
2. Trajnostno krožno gospodarstvo
Da bi dosegli resnično trajnostno krožno gospo-
darstvo, bi se morali potrošniška in proizvodna 
praksa skupaj spremeniti. Trajnostno krožno go-
spodarstvo vključuje oblikovanje in promocijo 
izdelkov, ki trajajo in ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti, popraviti in obnoviti. To ohranja funkci-
onalno vrednost izdelkov, ne pa samo pridobivanje 
energije ali materialov, ki jih vsebujejo, in nenehno 
ustvarjanje izdelkov na novo.
Kakšne prihodnosti v gospodarstvu pa si želite vi?

Erika HORVAT

Prenov ljena bralna značka.

Pripravljeno gradivo za člane.

Vrnjene knjige v karanteni v kleti.



VZGOJA  /  ŠOLSTVO  /  DRUŠTVA OBČAN - MAJ 2020    5

MOJCI SABARI V SLOVO

NA NATEČAJU EVROPA V ŠOLI UČENCI OSNOVNE ŠOLE 
LITIJA ZNOVA NAJBOLJŠI

ŠPORTNI DAN JOGA – NA DALJAVO
V ponedeljek, 4.5.2020 so imeli učenci Po-
družnice s prilagojenim programom športni 
dan Joga. Zaradi trenutnih razmer ga sicer 

niso mogli izvesti v živo ampak je bil izveden na dalja-
vo. V sklopu projekta Joga za face,  so se povezali z Joga 
šolo Pot joge v Ljubljani (www.potjoge.si), ki je poma-
gala pri pripravi spletnih vadb za vse starostne skupine. 
Tako so nastali trije vodeni posnetki vadbe joge, prilagojeni za 
učence s posebnimi potrebami ter člane društva Sožitje Litija in 
Šmartno. Učenci so si  lahko izbrali najustreznejšo vadbo zase in 
tako pripomogli k ohranjanju lastnega zdravja, boljšemu počutju, 
krepitvi samozavesti, sprostitvi,….Z navodili za izvedbo so prejeli 
tudi ideje kako si pripraviti zdrav napitek, kako se ustvarjalno 
sproščati z risanjem in glasbo ter kako si lahko polepšati dan s pozitivnim 
razmišljanjem. Odzivi staršev in učencev so bili zelo pozitivni. Odzvali so se z 
vrsto izjemnih fotografij in mnenj, ki so dokazovale, da je bil športni dan uspešno izveden. Spletne vadbe 
si lahko ogledate na naslednjih spletnih povezavah: Joga za otroke  (vodi Alenka Vidgaj) https://youtu.be/
inb95LB7Zo0,  , Joga s stoli Dejan Žuna https://youtu.be/EjzsD0caN-Q  ter Joga za odrasle - sproščanje 
napetosti (vodi Nataša Petavs) https://youtu.be/0dtiatFQNvA.  Alenka VIDGAJ

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM,  
KI IŠČETE PROSTOVOLJCE 

Prihajamo v zadnji del šolskega 
leta, ko se bodo rezultati našega letošnjega 
dela začeli kazati. Z veseljem lahko povem, da 
smo bili izjemno uspešni na natečaju Evropa v 
šoli na regijskem nivoju.
Sodelovali smo na literarnem, video, fotograf-
skem natečaju in se med zasavskimi šolami res 
odlično odrezali. V 2. triadi sta prvo mesto za 
spis prejeli kar dve Žani iz 6. razreda.
1. ŽANA OBRUL in ŽANA BERCIERI POVŠE
Njuna mentorica je Mojca Fridl.
V tretji triadi so vse nagrade pobrale devetošol-
ke. Pero jim res dobro piše.
1. ADRIJANA NOGRAŠEK 
2. TESA SETNIČAR
3. EMA ŽELEZNIK

Njihova mentorica je Jana Štojs.
Na video natečaju je na 4. mestu film avtoric, 
ki so sodelovale z mentorico Jano Štojs:
IRIS GOMBOC, KRISTINA BUČAR, MIA VOZELJ
Prav tako imajo dobro oko za fotografiranje, saj 
so osvojile, kar se osvojiti da, tudi na foto nate-
čaju, kjer so se povezale z učiteljico Jana Štojs.
1. KRISTINA BUČAR
2. MIA VOZELJ
3. IRIS GOMBOC
Res je v teh časih razveseljivo prebrati kaj le-
pega in biti ponosen na naše učence, tudi na 
ostale, ki so sodelovali z imenitnimi prispevki, 
a letos je bila konkurenca res huda.

Čestitke vsem, Jana ŠTOJS

OSAMLJENI VRTEC
zgodbica (Vida Žontar)

Bilo je pomladno jutro. Vse je bilo nenavadno mir-
no. Mesto se je počasi prebujalo in nekaj odraslih 
je hitelo na delo. Vrtec je že nestrpno pričakoval 
otroke. Komaj je čakal, da ga spet napolni otroški 
živ-žav. Skrbno zloženi copatki so bili pripravlje-
ni, da jih obujejo živahne otroške nožice. Igrače, 
pospravljene na policah, v predalih in omarah, so 
čakale na otroke. 
Sobota in nedelja sta bili za Vrtec vedno tako dol-
gočasni. Vse je bilo preveč tiho in mirno in Vrtec 
se je počutil osamljenega. 
»Končno je tukaj ponedeljek,« se je veselil. 
Pozorno je poslušal, kdaj bo zaškrtal ključ v klju-
čavnici in vstopila bo prijazna vzgojiteljica ter pri-
žgala luči in zbudila igrače. Tega se je Vrtec vedno 
razveselil, saj je vedel, da kmalu zatem pridejo 
tudi otroci. Toda to jutro je bilo drugače. To ni bilo 
navadno jutro. Vrata so ostala zaklenjena. Avto-
mobili so vozili mimo, ljudje so zamišljeno hiteli 
naprej po ulici, le v Vrtec danes ni zavil nihče.
Vrtec je zaskrbelo: »Le kje so danes moji otroci?« 
A je skušal pregnati temačne misli. »Gotovo še 
spijo. Včeraj je bila lepa, sončna nedelja in še ve-
dno so utrujeni od razposajene igre,« si je mislil.
Počasi so se začele prebujati tudi igrače. Začu-
dile so se, saj je bilo v Vrtcu nenavadno mirno. 
Nekatere so pogrešale jutranji objem, s katerim 
običajno potolažijo otroke, druge so komaj čaka-
le, da jim otroci zaupajo svoje največje skrivno-
sti. Prav vse pa so se veselile živahne, ustvarjalne 
igre z otroki. Brez otroške razigranosti se igrače 
kar niso in niso mogle prebuditi.
Tudi iz kuhinje danes ni dišalo. Igrače so dobro 
poznale omamen vonj jutranje kave, poznale so 
vonj dišečega čaja in otroške najljubše hrane, ki 
se je z leti naselil tudi vanje. Vse to so danes po-
grešale.
»Le kdaj pridejo otroci?« so zaskrbljeno spraševa-
le druga drugo. 
»Saj pridejo, gotovo pridejo,» so se tolažile med 
seboj.
S svojim pogovorom so prebudile Zajčka, ki je še 
vedno spal na mehki blazini. 
»Kaj ne veste?« se je začudil še ves zaspan. »Že 
nekaj časa sem s svojimi dolgimi ušesi prisluško-
val pogovoru zaskrbljenih vzgojiteljic.« je nadalje-

val. »Slišal sem, da se po svetu sprehaja majhen, 
a nevaren virus. Če se naseli v ljudi, lahko zbolijo. 
Da se to ne bi zgodilo, so si otroci v vrtcu skrbno 
umivali roke z vodo in milom. Še sreča, da se vi-
rus boji čistoče.« je dejal Zajček.
»Sedaj vemo, zakaj so tudi nas vzgojiteljice kar 
naprej umivale in čistile,« so se oglasile kocke v 
zaboju.
 »Tako je. Ker pa vse to ni bilo dovolj, so morali 
otroci danes ostati doma. Nekaj časa se ne bodo 
smeli igrati drug z drugim in tudi z nami ne. Ne-
kaj dolgih dni in tednov bodo ostali doma in tako 
pomagali ustaviti poredni virus, da se ne bo več 
sprehajal naokrog.« je razložil Zajček.
»Tudi mi jim moramo pri tem pomagati!« so v en 
glas rekle igrače.
Sedaj je Vrtec spoznal zakaj ni prišel nihče in 
igrače so razumele, da bodo morale še nekaj 
časa potrpežljivo čakati na otroke. Tako jim bodo 
pomagale ohraniti zdravje in ustaviti virus. Vedele 
so, da jim bo skupaj uspelo.
Ob misli, da se bodo otroci nekega dne zdravi in 
srečni vrnili v vrtec, je vsem skupaj postalo lepo.

Vrtec je spet odprt
Konec zgodbice OSAMLJENI VRTEC, ki jo je napi-
sala sodelavka Vida Žontar, se je uresničil. Vrtec 
je 18. maja spet odprl svoja vrata. Ker pa nevar-
nost okužbe s COVID 19 še ni povsem minila, smo 
dobili kar nekaj priporočil in navodil zdravstvene 
stroke. Poleg rednega higienskega vzdrževanja 
prostorov, higiene rok in kašlja, se priporoča tudi 
oblikovanje manjših skupin. Manjša kot bo skupi-
na, manj bo verjetnosti okužbe. Starši pred vsto-
pom otroka v vrtec podpišejo izjavo o njegovem 
zdravju (za zadnje 14 dni). V primeru, da bo otrok 
kazal kateregakoli od znakov/simptomov kot so 
povišana telesna temperatura, glavobol, slabo 
počutje, boleče grlo, nahod, težko dihanje, driska, 
mora ostati doma. V vrtcu smo za starše pripravili 
tudi priporočila, ki se tičejo organizacije dela v 
vrtcu, in jih prosimo, da jih upoštevajo, saj bomo 
le tako skupaj uspešni pri sproščanju ukrepov. 
Tisti starši, ki bodo otroka obdržali doma, bodo 
plačila vrtca oproščeni. To naj bi veljalo do prekli-
ca epidemije v Sloveniji. 
Na vsa morebitna vprašanja smo na voljo na tel. 
številkah uprave vrtca.

Liljana PLASKAN, ravnateljica

Težko, zares težko je verjeti, da smo se poslovi-
li od naše sodelavke Mojce Sabari. V jeseni, ko 
smo zakorakali v novo vrtčevsko leto se je kot 
blisk razširila novica, da je Mojca zbolela. Še de-
cembra smo se skupaj z njo veselili, ker je zdra-
vljenje potekalo dobro. Marsikdo ni niti slutil, da 
se je poslavljala. Zato je v sredo, 22. aprila, no-
vica o njeni smrti zarezala še toliko bolj ostro in 
boleče ter v nas pustila globoko pretresenost in 
veliko žalost. 
V zadnjih dneh so mnoge naše misli bile name-
njene njej, v mislih in na glas smo obujali spomi-
ne na naše skupne trenutke, ki smo si jih delili 
tako na poklicnih kot prijateljskih poteh. Z neka-
terimi je bila povezana dlje časa, z drugimi krajši 
čas, a prav vsi smo jo videli in občutili kot pozitiv-
no, optimistično, nasmejano in energično osebo, 
ki je vsakega od nas sprejela odprtih rok.
Kot vzgojiteljica je bila vzor mnogim mladim ko-

legicam in kolegom. Katji, 
Mateji, Teji, Janji, Luku in še 
mnogim, mnogim drugim je 
znala vedno svetovati in jih 
usmerjati. Ko je bilo treba, 
jim je bila prava MAMA, pol-
na koristnih in modrih nasve-
tov, takih poklicnih in tistih 
za življenje. V mlajših kolegih 
je prepoznala in jim dala prav 
tisto, kar so potrebovali. Mla-
dim dušam, ki so se odločili 
za poklicno pot vzgojitelja, je 
dala popotnico, ki se je spo-
minjajo še danes, po mnogih 
letih. Mojca, HVALA, ker 
si tudi tako pomagala pri 
oblikovanju tako srčnega 
kolektiva, katerega del si 
bila polnih 40 let!
Bila je prava zakladnica gra-

diva za delo z otroki. Če smo kaj iskali, smo našli 
pri njej. Pojdi vprašat Mojco, ona sigurno ima, 
je bilo slišati. Pa naj je bila to pravljica ali kak 
material za ustvarjanje z otroki. Kulturni praznik 
brez nje ne bo več tak kot je bil. Prelevila se je v 

Prešerna in pričarala vzdušje, ki se za tak praznik 
spodobi. Le kdo ne bo pozabil Babice Zime – vlo-
ga, v kateri je bila neponovljiva. Pravljični svet ji 
je bil blizu in prav zato so se otroci ob njej počutili 
srečno. Zelo lepe spomine je otrokom pričarala z 
gozdnim škratkom. Gozdni škratek Hinko je ob 
njej, čeprav pogosto sicer neviden, oživel tako 
zelo, da so otroci sprehode in tedenske izlete po 
gozdnih poteh Svibna doživljali v vsej polnosti. 

Otrokom je vzbudila ljubezen do gibanja in nara-
ve. Prav dobro je vedela, kaj otroci potrebujejo in 
to jim je znala dati na najbolj doživet, domišljijski 
in pravljični način. Imela je rada red, pravila so 
bila jasna tako otrokom kot sodelavcem. In tudi 
zato smo se ob njej počutili dobro, varno. 
Celotno svojo poklicno pot je delovala v doma-
čem okolju in stotine litijskih otrok je v njenem 
naročju našlo zavetje, podporo in spodbudo v 
svojem najbolj občutljivem obdobju odraščanja. 
Tisto, kar jim je dala, jim je ostalo in se zapisalo 
za celo življenje. Še danes se spominjajo dogo-
divščin iz vrtca in ti njihovi spomini se bodo pre-
našali v naslednje generacije. Tudi v njihovem 
imenu, draga Mojca, HVALA!
Neverjetno dobro je znala tudi s starši. Strokov-
na, prijazno odločna, empatična. Znala in zmogla 
je najti stik prav z vsakim. Tudi tu je bila zgled 
mnogim sodelavkam. Starši so ji zaupali, le kaj 
ji ne bi. Sprejela jih je 
takšne kot so bili, znala 
jim je prisluhniti in jih 
hkrati voditi. S takšnim 
občutkom se rodiš in ja, 
Mojca, je bila poklicana 
za to delo.
Ob njej tudi nikoli ni bilo 
dolgčas. Za vsako neu-
mnost je bila :) Če je bilo 
treba nahecati sode-
lavko, pripraviti kakš no 
dogodivščino, na primer 
ob poroki ali jubileju. Ja, 
tudi navihana je bila! Na 
debeli četrtek ni poza-

bila voščiti malo močnejšim kolegicam, skupaj z 
otroki in ropotuljicami je hodila po vrtcu in česti-
tala :) Skratka, lahko smo se zanesli na njo, da 
smeha ni manjkalo.
Veliko modrih nasvetov za življenje nam je dala. 
Skrbela je za naše mehurje, ko je govorila: ne 
sedet na betonu, daj si povštrček pod rito, pazi 
nase punca! Takšni so bili njeni nasveti in zelo jih 
bomo pogrešali! Vemo, da je Mojca znala paziti 
tudi nase. Ukvarjala se je s športom, zdravo je 
jedla, bila je dobrovoljna, pozitivna, zato se da-

nes marsikdo od nas sprašuje ZAKAJ? Zakaj tako 
kmalu, zakaj? Morda, nekoč, nekje bomo dobili 
odgovor tudi na to. A danes je tu le bolečina in 
žalost.
Toliko je še stvari, ki nas spominjajo na njo! Vse-
ga ne bi mogli niti našteti. A verjamemo, da tam 
daleč, na oni strani sliši naše misli in čuti našo 
bolečino. 
Čeprav je svoj poklic opravljala srčno, je težko 
čakala tudi upokojitev. Imela je toliko načrtov! Vsi 
smo vedeli, da se je neizmerno veselila, da bo 
lahko popazila svojo vnukinjo. Žal ji ni bilo dano 
uživati v pokoju s svojimi dragimi. Njene besede 
v zadnjih tednih življenja so bile: nič si ne želite v 
penzijo, delajte dokler ste zdravi, uživajte in osta-
nite zdravi! 
V vrtcu ne bo več slišati njenega glasu in ne bo 
več videti njenega nasmeha. A spomini bodo 
ostali. Draga Mojca, hvaležni, da smo lah-
ko delili del tvoje poti v tem življenju, bodo 
še mnoge generacije slišale o tvojem delu, 
spominjali se bomo tvojih nasvetov, tvojega 
smeha in tvoje energije. 

V imenu sodelavcev Vrtca Litija:
Lili PLASKAN, ravnateljica

Za nevladne organizacije, ki v svoje dejavnosti 
vključujete prostovoljce smo na Regionalnem 
centru NVO vzpostavili sistem obveščanja pros-
tovoljcev z SMS sporočili. Vabimo vas, da nam 
vaše potrebe po prostovoljcih sporočite, mi pa 
bomo prejete informacije v obliki SMS sporočil 
razširili med lokalne prostovoljce in prostovolj-
ke. 
Vaše potrebe po prostovoljcih lahko oddate preko 
elektronskega obrazca, ki ga najdete na spletni stra-
ni www.consulta.si (objava: SMS obveščanje prosto-
voljcev v regiji), lahko pa nam jih sporočite tudi s 
klicem na številko 059 927 619 ali 
po elektronski pošti na info@con-
sulta.si. 
Če boste želeli, bomo vaše potre-
be po prostovoljcih vpisali tudi v 
posredovalnico prostovoljskih 
del na Slovenski filantropiji in 
jih objavili v naših komunikacij-
skih kanalih:
-  Spletna stran Regionalnega 

centra NVO (www.consulta.si);
-  Facebook stran Regionalnega 

centra NVO (https://www.fa-
cebook.com/PodporazaNVO/);

-  FB skupina ZLHT - Nevladne 
organizacije zasavske regije 
(https://www.facebook.com/
groups/ZLHTnvo/);

-  e-Obvestilnik Regionalnega 
centra NVO

ter jih razširi še preko obvestil pri-
druženih partnerjev.
Vključite se v Prostovoljski 
SMS klub 
Vse tiste, ki želite brezplačno 
prejemati informacije o prosto-
voljskih potrebah iz Občine Litija, 
pošljite SMS z vsebino Prijava Li-
tija na številko 030 400 444. Od 
prejemanja SMS obvestil se bo-
ste lahko kadarkoli odjavili z SMS 
sporočilom Odjava na številko 030 
400 444.  Kristijan ADAMLJE
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Kreativnost in ustvarjalnost učencev in učiteljev  
OŠ Gradec v času COVID-19

Kljub izrednim razmeram in učenju na daljavo smo učenci in učitelji na OŠ Gradec ostali polni 
delovne vneme. Kreativnost in ustvarjalnost pri nas nista zamrli, le pokazati smo ju morali v 
malce drugačni obliki.

V letošnjem šolskem letu na šoli poteka dveletni 
projekt Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije, ki ga 
bomo zaključili junija 2021. Učenci so vse do zapr-
tja šol aktivno sodelovali v številnih dejavnostih, ki 
so jim omogočale spoznavanje Slovenije, slovenske 
zgodovine in njene kulture. Ker se je izkazalo, da bo 
čas koronavirusa trajal dlje, kot smo si sprva mislili, 
smo se odločili za skupno aktivnost učencev in uči-
teljev OŠ Gradec. Skupaj, a vsak na svojem domu, 

smo posneli kolaž želja domovini Sloveniji in vsem njenim državljanom. Film 
si lahko ogledate na spletni strani OŠ Gradec.
Situacija, v kateri smo se znašli, pa nam je dala tudi zagona za nove izzive, 
katerih glavni cilj je bil povezovati in izobraževati interaktivno. Učiteljice 
smo namreč uresničile svojo idejo in ustvarile atraktivno spletno igro. V njej 
se sodelujoči spopadajo z miselnimi izzivi in se iz tedna v teden prebijajo v 
nove stopnje, v katerih se prepletajo vsebine z različnih učnih področij. Če 
so vas ob branju vsaj malo zasrbeli prsti in možgani, se nam hitro pridružite 
v igri koronavti, ki jo najdete na spletni strani naše šole ali na povezavi team-aka.com. Pa srečno 
pri reševanju!  Anja KNEŽEVIć, Katja KOTAR in Anita MIRJANIć

Razmišljanja na daljavo
Če bi nam pred časom, kdo dejal, da bo naše šolanje kdaj potekalo na tak način kot sedaj, si 
skoraj ne bi mogli predstavljati. Nenadoma pa je nepredstavljivo postalo realnost in vsi smo se 
znašli, kakor je najbolje šlo. Tule je nekaj razmišljanj naših učencev.
Moje učenje na daljavo je nekaj povsem novega in zabavnega! Videokonferenc še nisem tako 
navajena in tudi nerodno mi je, a se bom že navadila. Pri učenju na daljavo sem se naučila tudi 
veliko novega, kot npr. dobro uporabljati računalnik. Pogrešam pa tudi vsakdanje šolske dni. 
Hvala učiteljem, ki se tako trudite in nam pomagate. Ostanite zdravi! 

Ajda Zupančič, 6. c

V karanteni mi je všeč, da ni vedno vse po urniku, a rajši bi šla v šolo. Pogrešam vse prijatelje, 
zato bi rada, da grem čimprej v šolo. 
 Brina Sukič, 1. a 

Delo na daljavo mi je malo všeč, včasih je dolgočasno, tudi smešno, ker mami ni učiteljica in mi 
kdaj čudno razloži, predvsem pa zelo pogrešam svoje sošolce, sošolke in učiteljice. 

 Matevž Cajhen, 1. b

 Rad se učim doma z mamico, a najlepše in najboljše učenje je z mojo Alenko in Urško v šoli. 
 Stefan Vasiljević, 1. b 

Bolj mi je všeč v šoli. Težko mi je. Bratec mi nagaja. Pogrešam sošolce.  Mark Eltrin, 1. b 

Učenje na daljavo mi je zelo všeč, kljub temu pa že zelo pogrešam sošolke in sošolce, a tudi uči-
teljice. Pogrešam tudi branje pravljic v mirni sobi. Komaj čakam, da se spet vrnemo nazaj v šolo. 
  Nika Kobe Hauptman, 1. b 

Doma je zabavno, ker se med „poukom“ veliko hecamo, šola pa je boljša za učenje, ker učiteljica 
piše na veliko tablo in je vse bolj razumljivo.   Ela Pahulje, 1. b 

Šola na daljavo je super in zelo rada se učim doma, vendar zelo pogrešam šolo, prijatelje in uči-
teljice.  Livija Savšek, 1. b

Pouk na daljavo
Kmalu bo dva meseca, odkar smo skupaj sedeli v šolskih klopeh in se še nismo zavedali, da bo 
koronavirus postavil svet na glavo. Namesto uživanja in gibanja na svežem zraku, sprehajanja po 
zelenih gozdnih poteh, igranja nogometa, košarke in druženja z vrstniki sedaj sedimo za domačimi 
mizami brez sošolcev in učiteljice ter samostojno opravljamo naloge, ki nam jih pošlje učiteljica po 

elektronski pošti 
vsak delovni dan, 
delamo plakate in 
izdelke, se pripra-
vljamo na govorne 
nastope, učiteljica 
pa vse pregleda, 
popravi, če je kaj 
narobe, in svetuje. 
Včasih nam poma-
gajo tudi starši ter 
starejši bratje in 
sestre. Vsi že zelo, 
zelo pogrešamo 

šolo in vse v zvezi z njo; pravi pouk, resnične, nevirtualne dneve dejavnosti, dogajanja med od-
mori, telovadnico, šolsko igrišče, a tudi dobre malice in kosila ter knjižničarko Stanko. Ampak 
tudi to bo nekoč samo zgodovinski dogodek, ki nam je dal drugačne izkušnje. Najpomembneje 
je, da ostanemo zdravi, telesno in duševno, ter da se v teh trenutkih vsi skupaj držimo navodil 
slovenske vlade.  Učenci 5. a in njihova učiteljica Anita Kušar

Tehniški dan na daljavo
V aprilu smo na daljavo izvedli tehniški dan za 9. razred z naslovom Jedrska energija. To pomeni, 
da ta dan učenci niso imeli pouka na daljavo pri posameznih predmetih. Navodila za izpeljavo 
tehniškega dne so prejeli v spletni učilnici za fiziko na dan izvedbe dneva dejavnosti. V okviru teh-
niškega dneva so učenci samostojno preko spletnih povezav in različnih aplikacij spoznavali za-
konitosti radioaktivnih razpadov, izvore električne ener-
gije v Sloveniji, delovanje in vrste jedrskih elektrarn ter 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
Samostojno so morali izpeljati tudi eksperiment v zvezi z 
razpadom jeder in določiti razpolovni čas razpada jeder 
(kroglic). Ožbej Sakač je poleg poročila, ki so ga morali 
učiteljicama posredovati učenci, poslal tudi fotografijo 
eksperimenta, učenka Ženja Kovač pa je o izpeljavi dne-
va dejavnosti zapisala: »Tudi med strogo karanteno mo-
ramo izvesti dneve dejavnosti, kot so tehniški, športni in 
drugi dnevi. V prvih tednih doma smo z učiteljico izvedli 
tehniški dan. Seveda je bila tema zanimiva, zato smo se 
z veseljem podali na delo. Naredili smo več dejavnosti, seveda vsak sam, in se s tem mnogo nau-
čili. Na koncu pa smo gospe učiteljici oddali poročilo. Glede na to, da smo ta tehniški dan izvedli 
vsak posebej, je učiteljici vseeno uspelo temo narediti zanimivo in poučno, kot vedno. Seveda pa 
smo vsi pogrešali skupno druženje ob vožnji z avtobusom in ogledom, ki nam je bil namenjen tisti  
dan.«   Astrid ŽIBERT

Med jesenskimi počitnicami sem se skupaj z 
Jakobom, Galo, Nikom ter našim mentorjem 
Brankom odpravila na Portugalsko, kjer smo 
se udeležili sejma znanosti Science on Stage, 
na katerem smo predstavili naš projekt, GimLit 
Fortress. Imeli smo tudi delavnico, ki se je je 
se je udeležilo 15 profesorjev iz različnih držav. 
Stojnica je uspela, naša predstavitev projekta 
pa vzbudila veliko zanimanje.
Seveda smo si ogledali tudi najrazličnejše zna-
menitosti. Ker smo bili nastanjeni v središču 
Lizbone, smo jih imeli veliko tako rekoč pred 
nosom. Blizu našega hotela se je nahajal mu-
zej poslikanih keramičnih ploščic, ki smo ga 
tudi obiskali. Presenetilo me je, koliko truda 
so v preteklosti vložili v njihovo izdelavo, ko so 
ročno okrasili vsako ploščico posebej, tako da 
so na koncu nastale izjemne umetnine. Videli 
smo še Muzej tramvajev, kjer mi je še posebej 
v spominu ostal dvonadstropni avtobus, na ka-
terem smo tudi lahko sedeli. Kot eno največjih 
znamenitosti smo si ogledali tudi most Vasco 
da Gama, ki je bil do pred kratkim še najdalj-
ši most v Evropi, ne morem pa pozabiti obiska 
LX Factory, umetniškega središča, v katerem 
se nahaja veliko nenavadnih trgovin in najra-
zličnejših ljudi, ki tudi ustvarjajo prav posebno 
vzdušje. Ker smo imeli priložnost, smo obiskali 

tudi Cabo da Roca, ki je najzahodnejša točka 
Evrope.
Obiska Portugalske nismo mogli zaključiti, ne 
da bi obiskali mesto Sintra, ki je znano po mno-
gih trdnjavah in pala-
čah najrazličnejših 
barv. Šli smo v palačo 
Pena, ki zaradi svoje 
visoke lege in tudi 
značilne rumene bar-
ve vzbuja posebno 
pozornost. Obiskali 
smo tudi nenavaden 
park Quinta da Rega-
leira, v katerem mno-
go stolpičev, slapov, 
jam, nenavadnih sto-
pnišč ter vodnjakov 
ustvari nepozabno 
vzdušje, in vsi smo 
se čudili, kako jim je 
uspelo vse to zgraditi.
Obisk Portugalske je 
bila enkratna prilož-
nost. Nadvse všeč mi je bil tako festival znano-
sti kot prosti čas z ogledovanjem znamenitosti.

  Nina JELEN

ČAS, KI GA NISMO PRIČAKOVALI
Vrata so se zaprla tudi za nas 
in za vse dejavnosti v Društvu 
Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje Litija in Šmartno. Za las, 
v zadnjem tednu pred izolacijo, 

smo izpeljali zanimivo rokodelsko delavnico in 
naredili ducat filcanih copat.
Prvi teden osame je minil v negotovosti, potem 

pa so se počasi zače-
le rojevati zamisli. Če 
lahko šolarji delajo 
na daljavo, potem 
lahko tudi mi. Ima-
mo svoj fb profil, ki 
ga obiščete tako, če 
odtipkate naš naslov, 
povežemo se po ele-
ktronski pošti ali se 
pokličemo...

Članice Študijskega krožka Keramika bomo, ko 
boš čas primeren, izdelke iz bele gline porisa-
le z motivi iz slovenske krasilne tehnike, zato 
je mentorica Milena 
Dimec izbrala mo-
tive, jih objavila na 
fb, da lahko vadimo 
doma. Z barvicami 
in risanjem čas hitre-
je mine, zaposlimo 
dušo ter možgane.
Nadaljevali smo s 
pisanjem na roko v različnih tehnikah in z raz-
ličnimi pisali. Nastala so motivacijska sporočila.
Tudi kantri plesalke niso počivale. Mentorica 
Tjaša Pustotnik je zadnji teden v marcu pripra-
vila ples v živo s pomočjo sodobne tehnologije.
Ker ni mogoče do knjig v knjižnici, smo spodbu-
dili branje tako, da je vsak od nas pogledal po 
domačih knjižnih policah (veliko nas ima doma 
tisto rdečo zbirko slovenskega leposlovja, Našo 
besedo, in zakaj ne bi prebrali priporočenega. To 
je bila, za začetek, kratka proza Josipa Jurčiča.

Milena DIMEC, zastopnica društva

Prav tako so aktive članice tečaja angleškega 
jezika. Spodnji zapis govori prav o tem.

Angleščina v Društvu Univerza 
za tretje življenjsko obdobje  

Litija in Šmartno
Po dolgih desetletjih redne službe nastopi tež-
ko pričakovana upokojitev. Kmalu marsikdo 
spozna, da postane vsakdan nekakšna rutina, v 
kateri pogosto primanjkuje miselne aktivnosti, 
s katero smo bili vsak dan v stiku. Porajajo se 
neuresničene želje, ki smo jih zaradi družinskih 
in službenih obveznosti odrivali v prihodnost, ko 
bo čas tudi za te stvari.
Prav to praznino zapolnjujejo aktivnosti Društva 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno (U3) z raznovrstno 
ponudbo dejavnosti. Ena iz-
med njih je učenje angleščine, 
primerna tudi za začetnike ali 
posameznike, ki v življenju 
niso imeli možnosti učenja 
tega jezika, pa imajo dolgotraj-
no željo. Na pobudo nekaterih 
krajank, kolegic in »sovrstnic« 
smo v okviru Društva U3 v 
februarju 2018 v Knjižnici Li-
tija ob sredah dopoldan, po 
dve šolski uri, začeli izvajati 
začetni tečaj z osmimi udele-
ženkami. Skupina je postala 
»razred« z željo po znanju in 
druženju. Navdušenje čez po-
letje ni splahnelo, saj so vse 
udeleženke nadaljevale s teča-

jem v lanskem študijskem letu 2018/2019 (od 
oktobra 2018 do konca maja 2019). Število ude-
leženk je med letom hitro naraščalo in doseglo 
število osemnajst.
V letošnjem študijskem letu 2019/2020 (od za-
četka oktobra 2019 dalje) se je obstoječa sku-
pina razširila na dvajset, a na vrata je že trkala 
nova, začetna skupina udeleženk in udeležencev 
z devetnajstimi udeleženci in udeleženkami. Tako 
v letošnjem študijskem letu delujeta dve skupini 
angleščine – začetna in nadaljevalna, skupaj kar 
39 »učencev« iz obeh občin ( Litija in Šmartno), 
ob sredah, vsaka skupina po dve šolski uri, v 
Knjižnici Litija. Vendar je bilo v začetku marca 
2020 na žalost zaradi izrednih razmer in korona 
virusa delo ustavljeno, no, ne povsem, saj ude-
leženkam in udeležencem po elektronski pošti 
pošiljam razvedrilna gradiva in vaje z rešitvami.
Kako poteka delo? V začetni skupini samostoj-
no pripravljam gradivo s pomočjo interaktivnih 
spletnih vaj, pravljic, popevk, video zgodb (s 
prevodi). Gradivo prejmejo slušatelji na vsakem 
srečanju v tiskani obliki, po srečanju pa jim isto 
gradivo pošljem še po elektronski pošti, da na 
sodoben način lahko dostopajo do številnih vaj, 
pesmi, zgodb na internetu, za kar ne potrebujejo 
računalniškega znanja; če pa slučajno kdo tega 
ne bi želel, pa seveda to ni potrebno, saj imajo 
tiskano verzijo (do sedaj vsi uporabljajo tudi ele-
ktronsko pošto).
V nadaljevalni skupini, ki šteje dvajset članic, pa 
delo poteka po sodobno zasnovanem učbeniku 
z DVD-jem in delovnim zvezkom Face2face Ele-
mentary, kjer s pomočjo vodene razlage, filmov 
ter zvočnih posnetkov, ki so sestavni del progra-
ma, usvajajo nove korake v znanju angleščine. 
Moj izziv je, katere aktivne oblike uporabiti pri 
odraslih udeležencih izobraževanja, katero teh-
nologijo in kako ju skupaj združiti v maksimalno 
prijetno izkušnjo, ki deluje na zavestni in pod-
zavestni ravni. Pri tem uporabljam gradiva, do-
stopna na internetu: glasbo (pesmi, uspavanke, 
popevke naše mladosti »Yesterday«, Bohemian 
Rhapsody in aktualne popevke (Shallow), video 
zgodbe Williama Skakespeara (Hamlet, Romeo 
in Julija, Macbeth), komične oddaje (Present 
Simple with Mr. Bean), pravljice (Little Red Ri-
ding Hood – Rdeča kapica), uspavanke in še 
mnoge stvari, predvsem tiste, ki zbujajo pozitiv-
ne asociacije, saj pravijo, da mora snov najprej 
skozi srce, če hočemo, da doseže naše možga-
ne. V procesu vseživljenjskega izobraževanja so 
izjemno pomembne pozitivne spodbude, ki vpli-
vajo na motivacijo in s tem na veselje do učenja. 
Pri tem ne gre pozabiti, da vsak želi biti uspešen, 
le poiskati je potrebno pravo struno zanj.
Na srečanjih večkrat poudarjam, da ni cilj le 
znanje angleščine, moram priznati, da nam gre 
izjemno dobro, temveč da se imamo dve uri ma-
ksimalno lepo, da poskrbimo za miselno aktiv-
nost in da se med nami tkejo in obnavljajo vezi 
iz naše skupne mladosti. 

 mag. Gabrijela HAUPTMAN
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SPODBUJAMO žENSKE V POKLICIH ZNANOSTI, 
TEHNOLOGIJE, INžENIRINGA IN MATEMATIKE

Naravoslovni dan PREHRANA
V sredo, 22. 4. 2020, je za učence od 6. do 9. razreda potekal naravoslovni dan – Pre-
hrana. Naravoslovni dan je potekal na dan 50. obletnice praznovanja Svetovnega 

dneva Zemlje. Ob tem smo spoznavali, kako pomembno je, da prav vsak posameznik po svojih 
najboljših močeh pripomore k ohranjanju našega planeta. Letošnji Svetovni dan Zemlje je posve-
čen ukrepanju proti podnebnim spremembam, kar je eden največjih izzivov za prihodnost člove-
štva. Preverili smo tudi, kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na pridelavo hrane in kako vse 
lahko z izbiro hrane zmanjšamo vpliv na okolje. Deveto-
šolci so pripravili letake, s katerimi nam sporočajo: lo-
kalno je boljše in ne mečimo hrane stran.
Osrednja tema naravoslovnega dneva je bila sloven-
ska hrana. Tako kot je raznolika slovenska pokrajina, je 
raznolika tudi slovenska kuhinja. Vsaka pokrajina ima 
svoje kulinarične posebnosti. Katere so to, so raziskali 
sedmošolci in oblikovali kulinarični zemljevid Slovenije.
V tradicionalni slovenski kuhinji so uporabljali izključno 
domače pridelke. Slovenska hrana je večinoma prepro-
sta in energijsko bogata. Meso je bilo v preteklosti na 
mizi le ob posebnih priložnostih. Šestošolci so raziskali, 
kakšna je bila prehrana v preteklosti. Opravili so pogovor z babico in zbrali zanimive recepte.
Slovenska hrana je tudi hranilno bogata in vsebuje številne snovi, ki so koristne za zdravje in 
dobro počutje. To so lastnosti, ki jih običajno pripisujejo superživilom iz daljnih krajev. Osmošolci 
pa so raziskali, katera so slovenska superživila in kaj vsebujejo. Ugotovili so, da je tisto pravo 
superživilo lokalno in sveže živilo.
Devetošolci so se seznanili z ugotovitvami epigenetike o vplivu hrane na izražanje genov. Raziskali 
so, zakaj drži rek Sem, kar jem.
Vsi učenci so za svojo družino pripravili tudi kosilo. Ker je bil poudarek na lokalno pridelani 
hrani, so učenci tudi za kosilo pripravljali slovenske jedi. Hvala vsem staršem, ki ste učencem 
pomagali pri pripravi kosila in tako omogočili, da smo lahko izvedli naravoslovni dan na daljavo.

Maja BAHOR

OŠ GABROVKA - DOLE

VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2020/2021
Nove učence za šolsko leto 2020/2021 bomo vpisovali  

v nasled nje izobraževalne programe:

glasba (instrumenti, petje), ples (balet,  
sodobni ples, ples na pripravnica), predšolska 

glasbena vzgoja in glasbena pripravnica. 
Otroci, ki se bodo v šolskem letu 2020/2021 vpisali v 1. razred instrumenta ali petja, bodo spre-
jemni preizkus v skladu s sklepom pristojnega ministrstva lahko opravljali v naslednjih terminih 
rednem roku od 1. do 30. junija 2020 in v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020. Starše 
oz. skrbnike otrok, ki bi radi opravljali sprejemni preizkus za vpis v našo glasbeno šolo, zaradi za-
gotavljanja varnosti in preprečevanja okužbe s covid-19 vljudno prosimo, da nam do vključno 31. 
maja 2020 na spletni naslov gslitija@siol.net pošljejo evidenčno prijavo z nasled njimi podatki:

- ime in priimek otroka
- rojstni podatki
- naslov bivališča 

- kontaktni telefon
- željeni instrument oz. program

Vse prijavljene bomo tako lahko obvestili o dnevu in uri oz. o načinu  
opravljanja sprejemnega preizkusa.

POTEK SPREJEMNEGA PREIZKUSA:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)

 - ponavljanje ritmičnih in melodičnih primerov

Kandidati bodo o izbiri in postopku vpisa obveščeni v zakonitem roku!

V predšolske in pripravljalne programe ter v program ples 
se otroci lahko vpišejo brez sprejemnega preizkusa, vpis v 
skupine bo potekal po elektronski pošti v skladu  z normativi 
in standardi do vključno 31. avgusta 2020 oziroma v skladu 
z normativi in standardi za oblikovanje skupin.

Več o tem, kaj počnemo v Glasbeni šoli Litija – Šmartno, si 
lahko ogledate na našem Facebook profilu, podrobnosti o 
posameznih programih pa najdete na našem spletnem na-
slovu gslitijasmartno.si

PREDŠOLSKI IN PRIPRAVLJALNI PROGRAMI
Izobraževalni program Priporočljiva starost
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA 6 let

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GLASBA
Predmet Priporočljiva starost
KLAVIR 7 - 9 let
HARMONIKA 7 - 9 let
DIAT. HARMONIKA
VIOLINA 7 - 9 let
VIOLONČELO 7 - 9 let
KITARA 8 - 10 let
KLJUN. FLAVTA 7 - 9 let
FLAVTA 9 - 11 let
KLARINET 9 - 11 let
SAKSOFON 9 - 11 let
ROG 9 - 11 let
TROBENTA 9 - 12 let
POZAVNA 9, 11 - 18 let
NIZKA TROBILA 10 - 18 let
TOLKALA 9 - 18 let
ORGLE 11 - 18 let, pogoj: 4 razredi klavirja
PETJE 17, 18 - 24, ženske - 17 let, moški - 18 let

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM PLES
Predmet Priporočljiva starost
BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let
PLESNA PRIPRAVNICA 6 – 9 let

Kandidati bodo o izbiri in postopku vpisa obveščeni pisno v zakonitem roku!

Ravnateljica: Janja GALIČIČ, univ. dipl. muzik.

Uganka razkriva globino neenakopravnosti 
spolov: oče in sin sta soudeležena v avtomo-
bilski nesreči v kateri umre oče. Reševalci sina 
hitro odpeljejo v bolnišnico; ravno preden bo 
šel le ta pod nož, se zasliši glas: „Ne morem 
operirati - ta fant je moj sin!“ Kdo je kirurg?
Če ste uganili, da je kirurg fantov drugi oče 
ali pa da je bil fant posvojen – ste del večine. 
Namreč zelo majhno število oseb je v raziskavi, 
ki sta jo izvedli Mikaela Wapman in Deborah 
Belle, o kateri sem zasledila članek na spletni 
strani Bostonske univerze, pravilno ugotovilo, 
da gre za – mamo. 
Znanstvena, tehnološka, inženirska in matema-
tična (STEM) delovna sila je ključnega pomena 
za evropsko inovativnost, zmogljivost in global-
no konkurenčnost. Kljub temu so ženske na de-
lovnih mestih STEM močno premalo zastopane 
in enak trend je videti na področju pridobivanje 
formalne izobrazbe v teh poklicih, čeprav le to 
področje predstavlja skoraj polovico delovne 
sile Evropske unije. To kaže na neizkoriščeno 
priložnost za razširitev zaposlovanja v STEM 
poklicih v Evropi.  
Med STEM zaposlitvami se je ženska zastopa-
nost s časom spreminjala. V računalništvu in 
matematiki (v največjih dveh od štirih kompo-
nent STEM), se je zastopanost žensk zmanjša-
la za 3 odstotne točke od leta 2000. Inženirji 
so druga največja poklicna skupina v STEM 
vendar je le približno en od sedmih inženirjev 
ženskega spola. Za moške obstaja večja verje-
tnost, da bodo zaposleni v poklicih STEM, ne 
glede na predhodno pridobljeno izobrazbo. 
Izobraževalni center Geoss sodeluje v novem 
evropskem projektu FeSTEM, ki se izvaja v 
okviru programa Erasmus+. V projektu sode-
luje pet partnerjev iz petih evropskih držav 
(Ciper, Italija, Grčija, Španija, Slovenija). Pro-
jekt FeSTEM naslavlja opolnomočenje žensk v 
znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki 
– tako imenovanih področjih STEM.
Glavni cilj projekta spodbujanje inovativnega 
pedagoškega pristopa in uporabe inovativnih 
metodologij, ki bodo študentom in študentkam 
visokega šolstva omogočili uporabo tako tra-
dicionalnih kot predvsem računalniško bogatih 
orodij za ustvarjanje skupnih eksponatov, ki 
bodo služili kot mentorski modeli za spodbu-
janje deklet in žensk, da ostanejo aktivne na 
področjih STEM.
Novost našega pristopa se kaže v načrtovanih 
dejavnostih, saj nameravamo skozi tradicional-
ne in digitalne medije visokošolskim študen-
tom in študentkam predstaviti uspešne ženske 
vzornice v STEM-u in tako spodbuditi mreženje 
z namenom,  da ženske v STEM vzpostavijo sis-
tem mentorske podpore.
Izdelava pomembnih, deljivih eksponatov te-
melji na predpostavki, da se študentke s tem, 
ko prevzamejo vlogo znanstvenic, v aktivnosti 
vključujejo bolj ustvarjalno, praktično in stra-
stno. Tovrstno prizadevanje spodbudi njihovo 
motivacijo, da ostanejo aktivni na področju 
STEM, saj pogosto izgubijo zagon zaradi zuna-
njih ciljev in pričakovanj glede izobraževalnega 
procesa in delovnega mesta.
V ospredje so, kot ciljna skupina projekta Fe-
STEM, postavljene predvsem ženske, ki se bo-
disi izobražujejo bodisi poučujejo na področjih 
povezanih s STEM poklici v visokem šolstvu.
Projekt FeSTEM se bo uveljavil z ustanovitvijo 
t. i. STEM MAKER timov v vseh partnerskih dr-
žavah. STEM MAKER time bodo sestavljali pre-
davatelji in predavateljice, ki učijo predmete 
povezane s STEM in visoko motivirani študenti 
in študentke STEM področij, ki bodo pri projek-
tu sodelovali v vseh njegovih fazah. 
STEM MAKER timi bodo vključeni v pilotne 
aktivnosti projekta in v ocenjevanje rezultatov 
projekta (učnih orodij, razstav, dejavnosti in 
delavnic), nato pa bodo v širši meri sami upo-
rabljali tisto, kar so se naučili na delavnicah in 
prireditvah. Projekt bo na koncu zgradil aktivno 
mrežo žensk v STEM (tako mlajših kot starej-
ših), ki bodo delovale kot dinamično mentor-
sko vozlišče za spodbujanje deklet in žensk, da 
ostanejo aktivne v STEM poklicih in na STEM 
področjih.
Načrtujemo, da bodo kot glavni rezultati pro-
jekta nastali: metodologija poučevanja glede 
na razsežnost spolov, osredotočena na  vklju-
čevanje študentov in študentk visokega šolstva 
v izdelavo skupnih eksponatov in spodbujanje 
vprašanj enakosti spolov; odprto spletno orod-
je za izdelavo deljivih razstavnih predmetov, ki 
upoštevajo razsežnost spolov, viri za visokošol-
ske predavatelje v obliki praktičnih primerov, 
ki bodo služili za ponazoritev, kako deljivi ek-
sponati lahko delujejo kot mentorski konstrukti 
za ženske v programu STEM, nastala bo zbirka 
praktičnih primerov za spodbujanje predava-
teljev k sodelovanju na mentorski platformi 
projekta FeSTEM na naslovu: https://festem-
project.eu/.  

Rezultati projekta bodo koristili visokošolskim 
predavateljem in predavateljicam, študentom 
in študentkam, mentorjem, ravnateljem, pod-
jetnikom, tehnikom in raziskovalcem. Natanč-
neje, pričakujemo, da bodo rezultati projekta 
koristili  tistim, ki jih zanima ozaveščanje in 
upoštevanje enakosti spolov v visokošolskih 
ustanovah in obogatitev visokošolskega študija 
na STEM področjih z upoštevanjem razsežnosti 
spolov.
Področja znanosti, tehnologije, inženirstva in 
matematike (STEM) so v središču najrazličnej-
ših delovnih mest in poklicev, ki so zadolženi za 
reševanje kompleksnih problemov današnjega 
sveta in med drugim vključujejo razvijalce pro-
gramske opreme, računalniške programerje, 
električne, strojne in druge inženirje. 
STEM delovna sila je ključnega pomena za ino-
vativno zmogljivost EU in globalno konkurenč-
nost. Kljub temu, kot smo omenili že zgoraj, 
so ženske na delovnih mestih STEM in v izo-
braževalnih programih STEM močno premalo 
zastopane. Zakaj je ta premajhna zastopanost 
žensk pomembna? Raziskave kažejo, da razno-
like ekipe strokovnjakov delujejo bolje, saj po-
samezniki različnih spolov, nacionalnosti in iz 
različnih okolij ponujajo različne perspektive, 
ki lahko vodijo do inovativnih rešitev. 
Ženskega pogleda ni mogoče ignorirati na 
področjih, ki oblikujejo prihodnost, saj le te  
pomembno prispevajo k razpravam v STEM in 
zagotovo njihovi pogledi in pristopi zagotavljajo 
bolj vključujočo družbo.

Ker so ženske manjšina v poklicih STEM pogo-
sto nerade nadaljujejo kariero na področju, ki 
mu primanjkuje ženskih mentoric, sodelavk in 
vrstnic s pomočjo katerih bi sicer lahko vzpo-
stavile podporni sistem in občutek povezano-
sti. Razlogi za relativno majhno število žensk 
na področjih STEM so različni. Te je mogoče 
široko razvrstiti v družbene in psihološke. Po-
jasnila pa niso nujno omejena samo na eno od 
teh kategorij. Pod družbene razloge spadajo 
diskriminacija, stereotipi, fenomen efekta črne 
ovce, sindrom čebele matice, pomanjkanje 
mentorstva, pomanjkanje podpore, nadlegova-
nje, pomankanje vzornic, poklicna segregacija, 
verjetno bi jih še lahko našteli. Med psihološke 
razloge pa pomankanje osebnega interesa, po-
mankanje samozavesti, strah pred stereotipi, 
strah pred retoriko o prirojenih veščinah, ne-
enakopraven položaj v prevladujočem moškem 
kolektivu itd. 
Med strategije za doseganje večje vključeno-
sti žensk v študije in poklice s področja STEM 
spada tudi spodbujanje širše izpostavljenosti 
uspešnim ženskim vzornicam, kar spodbujamo 
tudi v projektu FeSTEM. Projekt spodbuja de-
kleta in ženske, da zavrnejo stereotip, da sta 
matematična in naravoslovna poklicna pot v 
moški domeni.  
V okviru projekta trenutno poteka analiza 
stanja v partnerskih državah – pregled izzi-
vov in pričakovanj žensk na področjih STEM. 
Analiza obsega tako raziskavo obstoječe li-
terature kot tudi izvedbo osebnih intervjujev 
in spletne ankete. K sodelovanju v intervjujih 
in v spletni anketi, ki jo najdete na poveza-
vi https://www.1ka.si/a/263113 vabimo 
vse zainteresirane visokošolske predavatelje, 
učitelje, študente ter podjetnike in strokov-
njake s področja znanosti, tehnologije, inže-
niringa in matematike, da z nami delijo svoje  
izkušnje. 
Vse, ki bi z nami želeli sodelovati ves čas tra-
janja projekta, zlasti v smislu pregleda in eval-
vacije projektnih rezultatov (izdelanih gradiv, 
orodij, metodologij ipd.), pa vabimo, da posta-
nete člani naše nacionalne ekipe deležnikov, 
t.i. STEM MAKER tima. Vaše sodelovanje, ki bo 
obsegalo skupaj okvirno 10 ur, bomo nagradili 
z uradnim certifikatom projekta in objavo va-
šega CV ali biografije na uradni spletni strani 
projekta.
Za sodelovanje nas prosimo kontaktirajte 
preko maila projekti@ic-geoss.si ali telefona 
031 759 355. Veseli bomo vašega mnenja in 
sodelovanja! Za več informacij o projektu: obi-
ščite FB stran https://www.facebook.com/
festemeuproject/ ali spremljajte novosti 
projekta na Twitterju @festemeuproject.

Sandra KATIć, Vodja neformalnega  
izobraževanja na Izobraževalnem centru 

Geoss d.o.o.
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POMOČ IZ SKLADA 
EVROPSKE SKUPNOSTI  
NAJBOLJ OGROžENIM

Prejeli smo 1. distribucijo hrane, 
preko 17 ton, iz Sklada za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim. Pomoč so v mesecu apri-
lu prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega 
križa razdelili socialno šibkim na njihovem ob-
močju. Na predlog CSD Litija pa smo najbolj 
potrebnim pomoči razdeljevali hrano na način, 
ki ga zahtevajo nova pravila zaščite ljudi zaradi 
epidemije covit-19. S tem načinom bomo nada-
ljevali tudi v mescu maju in juniju 2020.

Donacija MERCATORJA 
Rdečemu križu Slovenije

Prejeli smo obvestilo o donaciji za prostovoljce 
Rdečega križa Slovenije:
Ko je težko, je treba stopiti skupaj, in to v Merca-
torju vemo. Zato tudi mi stojimo ob strani tistim, 
ki najbolj potrebujejo pomoč, in tistim, ki so zdaj 
v prvih vrstah v boju proti epidemiji. Rdečemu 
križu Slovenije in Slovenski karitas je Mercator 
doniral 30 ton živil in higienskih potrebščin. Brez 
vas pa pomoč ne bi prišla v prave roke, brez va-
šega požrtvovalnega in prostovoljnega dela ne 
bi bilo humanitarnosti, kot jo poznamo. Zato 
vam v sodelovanju s priznanimi proizvajalci, 
partnerji projekta Moje znamke, v gesto zahvale 
pošiljamo paket z malico in nekaj pozornostmi.
Z mislijo »Minute za junake« je Mercator tudi 

zdravstvenemu osebju na COVID-19 točkah po 
Sloveniji ves mesec dostavljal malice, prav tako 
smo malice dostavili pripadnikom Civilne zašči-
te v najbolj izpostavljenih mestih, to je Šmarje 
pri Jelšah, v Metliko in Ljutomer, na željo pripa-
dnikov Civilne zaščite Postojna pa smo malice 
poslali tudi tamkajšnjemu Domu upokojencev. 
V Mercatorju smo se zahvalili tudi našim za-
poslenim v trgovinah in logistiki, saj so tudi oni 

pomemben dejavnik preskrbe prebivalstva. Tako 
smo dosegli več kot 13.000 plemenitih ljudi, po-
sameznic in posameznikov, ki jim želimo reči: 
hvala!
V RKS Območnem združenju Litija se Merca-
torju za to prijazno gesto najlepše zahvaljuje-
mo.

TEDEN RDEČEGA KRIžA
Z 8. majem, svetovnim dnevom Rdečega kri-
ža, se v Sloveniji pričenja teden Rdečega križa, 
ki vsako leto poteka od 8. do 15. maja. V tem 
času se vsem poštnim pošiljkam ter vozovni-
cam javnega potniškega prometa dodajo do-
plačilne znamke in vozovnice v vrednosti 0,17 €. 
Vsa zbrana sredstva v Rdečem križu Slovenije 
namenijo izvajanju humanitarne dejavnosti na 
nacionalni in lokalnih ravneh.
Med lanskoletnim tednom Rdečega križa se 
je s prodajo doplačilnih znamk in nalepk zbra-
lo 690.822,23 evrov, ki jih je RKS namenil za 
izvedbo razvojnih projektov RKS na nacionalni 
ravni, izvedbo XIII. državnega preverjanja zna-
nja osnovnošolskih ekip prve pomoči, izvedbo 
dobrodelne akcije »Drobtinica« ob svetovnem 
dnevu hrane, izvajanju aktivnosti območnih 
združenj RKS za pomoč učencem in dijakom pri 
nakupu šolskih potrebščin ob novem šolskem 
letu, za materialno in finančno pomoč posame-
znikom, družinam in skupinam prebivalcev, za 
kritje logističnih stroškov povezanih z izvaja-
njem pomoči, za usposabljanje prostovoljk in 
prostovoljcev, izvedbo drugih socialno-huma-
nitarnih programov ter aktivnosti na področju 
promocije RKS in delovanja RKS-OZ.
Ob Tednu Rdečega križa sta se predsednica 
RKS mag. Vesna Mikuž in generalna sekretar-
ka RKS Cvetka Tomin v poslanici zahvalili vsem 
prostovoljkam, prostovoljcem, zaposlenim, do-
natorjem in podpornikom Rdečega križa Slove-
nije za pogum, predanost in dosežke ter dodali: 
»Rdeči križ Slovenije igra pomembno vlogo pri 
odzivanju na nujne primere, in trajajoče, ne-
nehno spreminjajoče se razmere glede pande-
mije koronavirusa (COVID-19) niso izjema.
Vsaka, tudi najbogatejša, družba potrebuje 
prostovoljce in humanitarne organizacije, ki 
jih povezujejo, saj smo prav mi, sodržavljani, 
sosedje in naključni mimoidoči, nepogrešljivi, 
ko je potrebno pomagati nekomu med nami. 
Vsem sporočamo, da nas potrebujete in vas 
vabimo, da nam pomagate, da bomo mi lahko 
pomagali vam. V Tednu Rdečega križa Slovenije 
želimo v svoje vrste pritegniti nove prostovolj-

ce, nove krvodajalce in nove  
donatorje.«
Med Tednom Rdečega križa 
bomo nadaljevali z aktivnost-
mi nadzora širjenja obolenja 
covid –19 in pomagali lju-
dem, ki zaradi najrazličnej-
ših stisk potrebujejo našo 
pomoč.
Teden Rdečega križa pa je 
odlična priložnost, da vsi 
skupaj poglobljeno razmi-
slimo, kaj pomenijo načela 
našega gibanja: humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, 
neodvisnost, prostovoljnost, 
enotnost, univerzalnost.
V Tednu Rdečega križa so 
vsako leto potekale različne 
aktivnosti. Prostovoljci kra-
jevnih organizacij Rdečega 
križa so obiskovali starejše, 
organizirali srečanja starej-
ših in krvodajalcev, zdra-
vstvena predavanja, v šolah 
so potekali sprejemi najmlaj-
ših v mlade člane Rdečega 
križa. Letos se večina teh de-
javnosti zaradi epidemije ko-
rona virusa in ukrepi za nje-
no zajezitev žal ne bo mogla 
izvesti. V kolikor potrebujete 
pomoč, se še vedno lahko 
obrnete na naše prostovolj-
ce, ki vam bodo z veseljem 
pomagali, na večja druženja 
in obiske, pa bo potrebno 
še počakati, saj je zdravje 
nas vseh najpomembnej- 
še.

RKS 
Območno združenje Litija

KO JE UČENJE O KEMIJI IGRA! Ali: KO JE POUK PRIJETNEJŠI  
OD POČITNIC! Ali: KO JE žIVLJENJE LJUBEZEN IN UžITEK!

Indukcija je sklepanje iz posameznega na splošno. V naslovu je najbolj zaželena indukcija sploh. Gotovo bo 
po pandemiji nastopil pospešen razvoj ravno te indukcije. Začetki so že. Narava, umetnost, znanost, (pouk, 
spoznavanje sebe, ljubezen, družina, služba, …). Vse bo eno! Vse bo eno samo prijetno doživljanje!
Gledališče (in ostale umetnosti in učitelji) poskušajo znanje (znanost) približati vsem učečim, na kar se da 
doživet in prijeten način:
1. Zlata paličica združuje gledališča in šole (*1998); je festival in 
platforma (*2017); namenjena vsem, ki radi obiskujemo gleda-
lišče in želimo v gledališki svet vpeljati tudi odraščajoče občin-
stvo. Dogodki so polni inovativnih prožnih oblik učenja. So del 
kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče 
občinstvo. Če hoče torej šola obiskati gledališko predstavo, se 
obrne npr. na Zlato paličico, kjer tri članska strokovna komisija 
(*2015) predlaga umetniško kvalitetne predstave, ki so to, kar 
si želijo učitelji, profesorji in učenci, dijaki. To je torej vzgoja 
za gledališče. Vse si lahko ogledate na njihovi spletni strani.
2. Tu za razliko od prej navedenega primera gre za uporabo 
gledališča v učno-vzgojnem procesu. Za pridobivanje nove-
ga znanja na čim bolj prijazen ali celo navdušujoč način. Učenci so gledalci, ki doživljajo (uživajo), ko sledijo 
dogajanju na odru. Kakšen užitek je pripravil Tomaž Lapajne Dekleva (Društvo za razvoj gledališča v izobra-
ževanju * 2002) lahko preberete v prejšnjem Občanu pod naslovom »Ko je učenje o kemiji igra«.
3. Od leta 1992 pa uradno obstaja tudi pristop poučevanja z doživljanjem umetnosti in narave, ki temelji na 
spoznanju o mogočni energiji umetnosti, ki jo uporabljamo v izobraževalne namene. Gledališka ali kakšna 
druga umetniška predstavitev je močna animacija, ki jo vsak doživlja po svoje, se uči in si širi zavedanje. 
Če tega bogastva čustev ne povežemo z različnim dojemanjem posameznikov, je le-to osiromašeno. Dru-
žinsko gledališče Kolenc zato po predstavi za učence pripravi različne tematske izobraževalne delavnice, 
ki so prilagojene temu, da se spoznanja nekaterim utrnejo s tipom, nekaterim z vonjem, nekaterim s pisa-
njem, petjem, plesom, risanjem … kar se na koncu koncev splete v bogat tematski kulturni, naravoslovni 
ali družboslovni dan. Cel proces izvedemo lahko tudi v naravi, npr. pastirske dneve, grajske dneve, po poti 
dediščine ... 
O vlogi gledališča z doživljanjem pri pouku pa je v maturitetni nalogi – iz že takrat praktičnih spoznanj 
– pisala tudi Mojca Kolenc (1994), ki je za to dobila Prešernovo nagrado. Predpostavke o pozitivni vlogi 
tematskega gledališkega doživetja z različnimi nadaljevalnimi aktivnostmi pa je kasneje potrdila tudi v svoji 
znanstveni magistrski nalogi iz leta 2009. Informacije o pristopu so objavljene tudi na naši spletni strani.
4. Visoka stopnja aktivnosti, sodelovanja, doživljanja in motivacije pa je tudi projektno delo učiteljev z učen-
ci. Le kaj je za odraščajočega bolj 
pomembno, kot biti nepogrešljivi 
del skupnosti, ki s svojo aktivnostjo 
(skupaj z učitelji in starši) spreminja 
ta svet v luč bodočnosti in sodelo-
vanja. Tudi to je izjemen pristop 
izobraževanja!
Učitelji in učenci podružnične OŠ 
Gradec na Vačah so letos pripravili 
(projekt) muzikal o zasvojenosti z in-
ternetom in pametnimi telefoni »Po-
seben.si«. Imel sem srečo, da sem to 
predstavo videl. Solzice so kar same 
silile iz oči. Potem sem pogledal na 
ostale gledalce. Tudi mnogi drugi so 
imeli rdeče in vlažne oči. Hvala VAM. 
Bilo je vredno vašega truda! 
5. Imel sem učitelja, ki zaradi kaje-
nja ni mogel glasno govoriti, ker bi 
preveč kašljal. Klopi smo porivali 
k njemu, da bi slišali. Še danes, po 
60 letih, znam ponoviti nekatere 
zgodbe. Le kaj je imel on, da nas je 
začaral? Danes vem, da je to LJUBE-
ZEN, ki jo je znal deliti. Upam, da ne 
bo primanjkovalo ljubezni nikomur, 
kajti oblike in metode dela so samo 
pripomočki. Odsotnost ljubezni je 
propad.

Še vedno nas imam rad!  
Zvonček Norček

Več zanimivih bližnjic na spletni stra-
ni tega članka - http://www.vace.si/
dozivljanje.htm. 
* - pomeni začetek, nastanek

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

PONED. 1.6.2020, ob 16.uri

ZAKAJ JE DOBRO BITI ČLAN OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE?
Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa 
velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot 
učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov 
in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših 
zakonskih obveznosti, in ki uporabi vsaj nekaj 
od tega, kar mu zbornica ponuja v obliki svojih 
storitev, je svojo članarino dobro naložil. 
1. Zato, ker smo zbornica malih in smo nji-
hov glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo 
pred štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, 
ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni 
zbornici. 
2. Zato, ker dobro poznamo probleme in 
interese obrtnikov in malih podjetij ter jih 
uspešno zastopamo pred vlado oziroma 
državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po 
»branžah« v strokovne sekcije, mali postanemo 
glasni, močni in vplivni. 
3. Zato, ker smo blizu članov. 
4. Zato, ker smo za člane še vedno najboljši 
»servis« in se posvetimo prav vsakemu iz-
med njih. 
5. Zato, ker skrbimo, da so člani dobro 
informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo 
Obrtnik s prilogo Obrtnikov Svetovalec ter ob-
vestila območne obrtno-podjetniške zbornice, 
prosto lahko dostopajo do naših spletnih strani 
z več tisoč aktualnimi informacijami. 

6. Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega na-
štetega prinaša tudi vrsto drugih ugodno-
sti.
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko 
vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja 
obrtno dejavnost ali domačo in umetnost-
no obrt, oziroma katerokoli drugo pridobit-
no ali nepridobitno dejavnost.

V letošnjem letu so se včlanile naslednje 
podjet nice, podjetniki oziroma firme:
•  MIRELI TRANSPORT IN POSREDNIŠTVO,  

MIRKO TOMAŽIČ S.P.
•  C.A.G.E. CONTINUOUS ANTI-GRAVITY 

EXPERIENCE, CELOSTNA GIBALNA 
DEJAVNOST, NEJC MEDVED S.P.

•  GRADBENE STORITVE,  
ALEN VIDERGAR S.P.

• ZIDOGRAD, STANE SMREKAR S.P.
• AS GRM, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
•  RORC LINE DRUŽBA ZA  

GRADBENIŠTVO D.O.O.
• INSTALACIJE ČOPAR, MIHA ČOPAR S.P.
• LESOKRAS, PRODAJA PLASTIKE, D.O.O.
•  JESIHOVA DRUŽBA, STORITVE IN 

INŽENIRING, D.O.O.
•  PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE,  

NEXHAT KAVAJA S.P.
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KLIŠE KLUB
Tudi med karanteno ostajamo klišejevci karseda aktivni. V aprilu smo pripravili projekt 
»Počisti sam/a«, ki je del del aktivnosti projekta Litijski inkubator za skupnost in traj-
nost (#LIST). Ker tudi sedaj še vedno proizvajamo od-
padke, še vedno ostajajo odvržene smeti in se zemlja 
še vedno duši v lastnih odpadkih, ki jih lahko vidimo na 

vsakem koraku, smo se odločili, da pripravimo virtualno akcijo, 
ki je trajala do konca meseca, ali pa kar celo življenje. Z vrečo 
pobranih smeti ne bomo rešili sveta, je pa mogoče mali korak 
pri osveščanju in vzoru drugim ljudem. Je tudi priprava za večje 

skupinske akcije, ki jih bomo pripravili po času karantene. Naj 
postane navada, da na sprehod vzamemo vrečo za smeti. 
Nismo pozabili niti na naše dijake. V aprilu so klišejevi inštruktorji 
pripravili teden priprav na maturo. Udeležba je bila brezplačna, 
saj je šlo za solidarnostno akcijo v času korona virusa. Pripravili 
smo se na 3 predmete, s 3 inštruktorji s skupaj okoli 20 dijaki, ki 
so opravili korak proti uspešno opravljeni maturi. Hvala Danijela, 
Tjasa in Miha za vodenje priprav in deljenje vašega časa in znanja. 
Vsak petek še vedno potekajo petkove lige, le, da so v online raz-
ličici. Vabimo Vas, da se nam pridružite vsak petek, za točno uro 

pa izveste na naši facebook strani. Tam pa lahko najdete in si preberete tudi Klišblog, kjer naši 
aktivisti pridno objavljajo njihove poglede na karanteno, priporočajo dobre knjige in videoigre, 
najdete pa tudi kakšen dober in preprost recept. 
Bodimo odgovorni drug do drugega, upoštevajmo preventivne ukrepe, za informacije pa se obra-
čajmo na relevantne strani.  Manca PLANINŠEK

ČAS DRUžENJA, KJE SI?

NA ZALOGI TUDI: Mazda 323 F 1.5i, letnik 1999, teh. pregled 12/2020, 
prev.113832 km, bencinski motor, 1498 ccm, 65 kW (88 KM), ročni men
jalnik 5 pr., rdeča barva, 660,00 €; Opel Mokka 1.4 Turbo enjoy, letnik 2015, 
prev. 71644 km, bencinski motor, 1364 ccm, 103 kW (140 KM), ročni menjal
nik (6 pr.), bela kovinska barva, 11.300,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

OpeL Corsa enjoy 1.2 16V  let nik: 
2015, prev. 131147 km, kovinska barva, 
bencinski motor, 1200 ccm, 59 kW (80 
KM)), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

5.970,00 EUR

VOLKswAGeN polo 1.4 TDI BMT TReND
LINe letnik: 2017, teh. pregled 6/2021, prev. 
114703 km, bela barva, diesel motor, 1422 ccm, 
55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

8.940,00 EUR
ReNAULT Clio dCi 75 energy Zen NAVI  
let nik: 2017, teh. pregled 7/2021 prev. 89330 
km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm, 55 
kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.740,00 EUR

OpeL Corsa 1.3 CDTI enjoy  let nik: 
2016, teh. pregled 7/2020, prev. 117050 km, 
bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 55 kW  
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.480,00 EUR

OpeL Astra 1.6 16V Active Avtomatik  let
nik: 2013, teh. pregled 3/2021, prev. 60325 km, 
srebrna kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm, 
85 kW (116 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.370,00 EUR
BMw serija 1: 116i  let nik: 2012, prev. 
112626 km, bela barva, bencinski motor, 
1598 ccm, 100 kW (136 KM), ročni menjal
nik (6 pr.), KLIMA.

9.140,00 EUR

Prostori našega dnevnega centra 
še kar samevajo, posledično so tudi 
odpovedane vse napovedane ak-
tivnosti, ki naj bi se izvajale v naših 

prostorih. Sproti vas bomo obveščali o spremem-
bah in ponovnem odprtju, zato ne pozabi sprem-
ljati naših družbenih omrežij, Facebook-a (Youth-
CenterLitija) in Instagram-a (mclitija).

Virtualni dnevni center – Minecraft
Mi vas že res zelo pogrešamo, zato Anže prip-
ravlja virtualni dnevni center v igri Minecraft. 
Če si kaj spremljal-/a naše objave na družbenih 
omrežjih, si že lahko opazil/-a, da sta hiša in 
okolica že narejeni, trenutno postavljamo pravila 
sodelovanja pri gradnji skupnostnega prostora. 
Obljubimo, da bo pravil za začetek le toliko, da bo 
poskrbljeno za varnost in vključenost vseh, ki bi 
se želeli pridružiti.

Mladinski center Litija v računalniški igri Minecraft

Spletna MC Galerija
Ni samo dnevni center, ki je ostal prazen pri nas 
ampak tudi stene galerije. Načrtovali smo otvoritev 
LiLine razstave v aprilu, ki pa smo jo na žalost mora-
li prestaviti v prihodnost. V začetku meseca maja 
smo zato organizirali foto natečaj in vas pozvali, da 
nam pošljete fotografije svojega ‘korona življenja’. 
Otvoritev virtualne razstave Karantena = ∞, ∞ = 
Karantena je bila na prazničen dan 27. aprila. Še 
vedno si jo lahko ogledate na http://mclitija.si/
karantena-%e2%88%9e-%e2%88%9e-karantena/. 
Pod fotko te čaka link, ki te s klikom nanj, pripelje 

med zidove virtualne galerije. Če imaš željo po svoji 
prvi virtualni razstavi, nam piši na masa.sorsak@
mclitija.si, da se dogovorimo za otvoritev.

Online English Book Club
Angleški knjižni klub na Skype-u poteka že od 
začetka aprila. Knjižni molji so prebrali že prvo iz-
brano knjigo Alkimist Paula Coelha. Pravijo, da jih 
je knjiga po malem spominjala na kakšno zgodbo 
iz Biblije zato Felixova ugotovitev niti ni bila pre-
senetljiva: “Mislim, da je bila Biblija ena prvih ob-
javljenih knjig za samopomoč.” Trenutno berejo 
knjigo Jutra v Jeninu, avtorice Susan Abulhawa. 
Gre za zgodovinski fikcijski roman, ki opisuje 
palestinsko izraelski konflikt. Pridruži se nam ob 
torkih, ob 17:00, pred tem pa piši na masa.sor-
sak@mclitija.si, da te dodajo v skupino.

Projekt prostovoljstva ESE  
‘Digital Solidarity’

V začetku maja smo oddali prijavnico za nov 
projekt prostovoljstva ESE. Če se bo zdajšnja 
situacija razrešila, se bo začel v oktobru 2020 
in trajal eno leto. V projektu ponovno sodelu-
jejo osnovne šole Gradec, Litija, Gabrovka-Dole, 
v zmanjšanem obsegu Šmartno in seveda MC. 
Tema projekta je zelo digitalno obarvana, saj 
smo se pri kreiranju držali slogana ‘pričakuj 
nepričakovano’. Aktivnosti, ki jih bodo prostovolj-
ci izvajali tekom leta v šolah in v MC, so prilago-
jene tako, da jih bo možno izvajati tudi preko 
spleta. Držimo pesti, da nas ne ujame drugi val 
korona virusa, če pa že, pa boste nas in prosto-
voljce lahko spremljali preko spleta. Naš Yegor še 
vedno dela v domači pisarni in vas razveseljuje 
predvsem z video nasveti kako se kratkočasiti. 
Za vas kuha, pripravlja navodila za igre s kartami, 
deli svoje vsakdanje momente in piše blog. Prav 
tako tudi ostali prostovoljci pišejo blog in snema-
jo videe o kuhanju v času karantene. Njihovo 
ustvarjanje najdeš na http://mclitija.si/blog/ in 
na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in 
Youtube (MClitija). Ostani zdrav/-a, ob priliki pa 
se vidimo še v živo. Držimo pesti, da čim prej! 
 Tjaša VIDERGAR

ODLOžENE IN TEKOČE DEJAVNOSTI V DRUŠTVU INVALIDOV
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Antonov pohod v Gabrovki, ko je bilo druženje še 
brezskrbno in mogoče (slika S. Smole)

Sedem osem tednov mineva, kar 
so nas strogi in vedno strožji ukre-
pi začeli ločevati. Fizično ločevati. 
Zapiranje vrtcev, šol, zapiranje ali 
vsaj zmanjševanje proizvodnje, 

športne prireditve so bile ukinjene, zbiranje na 
javnih mestih prepovedano, cerkve so se zapr-
le. Neverjetno priporočilo, da naj se starejši ne 
družimo z otroki , torej varstvo babic in dedkov 
odpade. Odpade druženje.
Delo je bilo hitro organizirano drugače – na da-
ljavo. Tudi šola je začela potekati na daljavo, 
tu so odpovedali, vsaj na začetku, marsikateri 
starši. Kaj šele mi starejši, ki se pri računalniku 
velikokrat bojimo že »miške«.

In ne nazadnje so nam prepovedali še prehod 
med občinami.
Vsak naj se zadrži na svojem – v svojem domu, 
s svojo družino, na svojem vrtičku, v domači 
trgovini, v svoji občini…… Večina se nas je vseh 
navodil strogo držala, saj se bojimo zboleti 
sami, prav tako se bojimo za svoje najdražje. 
Kar naprej in vedno več smo se držali za glavo 
– morda zato, ker smo komaj dohajali nove in 
nove prepovedi in ukrepe, ali pa zato, ker smo 
v stalnem strahu preverjali, če imamo morda 
povišano temperaturo ali katerega od drugih 
simptomov Covida-19. Strogo smo se držali 
določenih ur in drugih zapovedi, če smo mor-
da vendarle morali v trgovino, lekarno ali kam 
drugam. Začeli smo si šivati maske, ker jih ni 
bilo kje kupiti in kako veseli smo bili pisma v 
katerem nam je Občina poslala maske in vse 
prepotrebne številke, če bi kar koli od tega po-
trebovali. »Nekdo misli na nas«, smo si dejali. 
Temeljito umivanje rok, nošenje maske, razda-
lja meter in pol, dva metra je kar odzvanjalo v 
naših glavah in kot da nas kar nekaj »odbije« 
od človeka, ki ga srečamo. Tudi otroci so stali 
stran od nas starejših, če smo imeli srečo, da 

niso bili v drugi občini in jih sploh nismo videli. 
Naši domovi so se zaprli za vse in vsakogar. In 
ja, to lahko zdrži le človek, vendarle pa osta-
nejo posledice. In teh smo se znova vsi bali in 
se jih še bojimo, zato smo dan za dnem ubirali 
druga pota druženja. »Miške« so nam kar na-
enkrat postale prijateljice – računalniki in tele-
foni pa so postali skoraj edina vez med nami. 
Kako je pobožala kakšna video povezava ali 
pa samo nekaj besed na mailu od nam drage 
osebe. Tudi kratek SMS s toplimi besedami je 
pomagal pretrgati sivino dneva. Ali kratek klic 
in vprašanje »kako si?, si zdrava?«. Koliko nam 
je naenkrat vse to pomenilo. Ali pa morda ka-
kšen nasmeh in nekaj besed preko ograje do 

našega soseda, ki ga dva meseca nazaj 
skoraj nismo poznali. Tudi kakšna dobra 
knjiga ali različna ročna dela so nam pri-
šla prav v teh dolgih dneh – vendar to je 
bilo naše tudi v nekih drugačnih časih, ko 
smo bili morda tudi veliko sami , a nad 
našimi glavami ni viselo toliko nekih pre-
povedi in ni bilo tistega morečega strahu 
pred boleznijo. Več kot polno zaposleni, 
pa tako sami. Potrditev, da smo socialna 
bitja in še kako rabimo druženje. Zares, 
čisto poseben čas je to bil in je še , za vse, 
od najmlajših do najstarejših. 
Toda zdi se, da se na koncu tunela za-
čenja svetlikati drobna lučka. Ukrepe so 
začeli rahljati, zelo počasi in previdno, pa 
vendar v nas zbujajo upanje. Upanje, da 

se počasi vračamo v normalnost – sicer najver-
jetneje v neko »novo normalnost«.
Na videz se je v tem času ustavilo tudi vse delo 
Sveta za medgeneracijsko povezovanje v obči-
ni Litija. Pa vendarle ni čisto tako. Ustavile so 
se nekatere sprotne dejavnosti – predavanja, 
medgeneracijska srečanja na pohodih in delav-
nicah v šolah in drugih ustanovah. Niso pa se 
ustavile priprave na II. festival medgeneracij-
skega povezovanja v občini Litija, ki naj bi po-
tekal od petka, 25.9.2020 do vključno petka, 
9.10.2020, pod znanim geslom »Od mladosti 
do modrosti stopamo skupaj« . Zapisala sem 
»naj bi potekal« zato, ker se bomo v vsakem pri-
meru dosledno držali vseh navodil zdravstvene 
stroke in vlade. Upamo pa, in kot sem že rekla, 
vidimo majhno lučko na koncu tunela,da nam 
to uspe, zato ponovno vabimo vse, ki bi se nam 
želeli pri izvedbi II. festivala pridružiti, da se 
prijavite. Prijavnica je bila objavljena v marčni 
številki časopisa Občan. Odločite se za sode-
lovanje in nam izpolnjeno prijavnico čim prej 
pošljite. Skupaj bomo tako znova pripravljeni 
na prijetno srečanje in druženje.
Če nam bo ta »nevidni sovražnik korona« 

izvedbo dovolil, bomo veseli 
in del našega programa bomo 
tako družno izpolnili. Sicer 
bomo pa še naprej iskali 
drugačne načine druženja 
in upali. Upanje nas vedno 
zapusti zadnje, kot pravi Leon 
Gambetta: »Človeku se lahko 
prepove vse, razen upanja v 
prihodnost.«
 Helena PERKO, članica 

Sveta za medgeneracijsko 
povezovanje v občini Litija

Epidemija korona virusa je tudi v Društvu invalidov 
spremenila tok dogodkov. Na priporočilo Zveze delovnih inva-
lidov Slovenije smo odložili vse dejavnosti, ki sodijo k invalid-
ski in humanitarni dejavnosti. Iskreno, nismo mislili, da bo ta 
premor trajal toliko časa. Predvidevamo, da bomo po odpravi 
ukrepov, sicer z zamudo, s pospešenim ritmov uresničevali vse 
načrte, ki so bili med tem " na čakanju".
Večjo negotovost povzroča izvedba tradicionalnih letovanj v 
Dalmaciji. Do začetka pandemije, je bilo prijavljenih že 82 ude-
ležencev za letovanje, načrtovano od 2. do 6. junija 2020 na 
Dugem otoku. Za letovanje v Jelsi na Hvaru, je prijavljeno 108 
udeležencev v času od 30.8.do 6.9.2020.
V času pisanja članka (12.5.2020), še nimamo nikakršnih zane-
sljivih informacij o možnosti izvedbe enega ali drugega letova-
nja. Nestrpno čakamo na navodila in priporočila pristojnih po 
katerih se bomo ravnali. Ko bomo pridobili informacije, bomo 
o tem nemudoma obvestili vse prijavljene udeležence letovanj 
oziroma vse člane Društva.

Povsem drugačne so gospodarske dejavnosti našega Socialne-
ga podjetja in Invalidskega podjetja Zeleni inval.
Socialno in Invalidsko podjetje brez prekinitve delujeta na po-
dročju urejanja okolice, poslovnih prostorov in večstanovanj-
skih hiš. Po navodilu Občine Litije smo bili dolžni to dejavnost 
izvajati tudi v času pandemije. Z odlokom Vlade o razkuževanju 
večstanovanjski stavb in poslovnih prostorov, ter po povabilu 
na razpis upravnikov stavb Terca šentrupert in KSP Litija, od 
1.4.2020 naši sodelavci dvakrat dnevno razkužujejo 21 objek-
tov.
V upanju na skorajšnje omejitve ukrepov in začetek "normalne-
ga življenja", želim vsem invalidom, podpornim članom in vsem 
občanom, zdravja in sproščenega nasmeha.

Med tem še vedno velja, da se z morebitnimi večjimi zadre-
gami, lahko oglasite na tel. številki: 031676768 (Društvo) ali 
041436655 (Miro Vidic)

MLADINSKI CENTER LITIJA



Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

V SPOMIN
Minilo je eno leto odkar nas je zapustila  
naša draga mama, babica in prababica

ANA GORŠEK
6.11.1928 – 10.5.2019

iz Litije.

Zahvaljujemo se vsem,  
ki jo ohranjate v lepem spominu  
in postojite ob njenem grobu. 

Vsi njeni

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga mama, babi…

 aMaLija ZUPaNčič
3.11.1933 – 21.4.2020
Čateška gora, Gabrovka

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z njo delili lepe trenutke na poti skozi 
življenje. Hvala vsem, ki ste pomagali pri oskrbi in jo obiskali v zadnjih 
letih.  Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje poslovili na poslednji poti. 
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

Zlato srce je zaspalo,
našlo zasluženi je spokoj,
v nas spomini so ostali
in misli ata, da enkrat
tam nekje, ko pride čas,
spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil naš dragi mož, ata, dedek in pradedek

KRISTIJAN AVBELJ
Ocepkov Kristel iz Bitič
18.12.1933 – 18.4.2020 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče. Zahvala pogrebni službi, 
trobentaču in župniku dr. Božidarju Ogrincu za lepo opravljen obred.

Prav posebna zahvala pa velja Domu Tisje Šmartno pri Litiji in enoti Litija, 
kjer je ata bival zadnja leta svojega življenja. Deležen je bil popolne nege, 
srčnosti in spoštovanja. Še enkrat hvala. 

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
18. maja mineva eno leto odkar nas je za vedno zapustil  

naš dragi ata

LOJZE URBANIJA
z Vač.

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njegovem preranem grobu,  

prinašate cvetje in prižigate sveče.

Žalujoči: Vsi njegovi

PRVA FAZA PROJEKTA VISIT 
LITIJA – OBIŠČITE LITIJO JE 

USPEŠNO ZAKLJUČENA
S projektom Visit Litija – Obiščite Litijo želimo 
povezati turistične ponudnike in druge akterje 
ter prispevati k pospešenemu razvoju turizma, 

zlasti promociji in trženju, v občinah Litija in Šmartno pri Litiji. 
Nosilec projekta je Občina Litija, partnerji pa so Javni zavod za 
kulturo, mladino in šport Litija, Društvo za razvoj podeželja 
LAZ in Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a. Projekt je 
sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije.
V prvi fazi projekta, 
ki je potekala v letu 
2019, so bile aktivnosti 
usmerjene v pripravo 
na začetek trženja in 
povečan prihod turistov na območje občin Litija in Šmartno pri 
Litiji. Nabavljen je bil prireditveni oder, ki je bil v letu 2019 
že večkrat uporabljen pri izvedbi javnih prireditev iz javnega 
in nevladnega sektorja. Svojemu namenu je služil pri izvedbi 
prireditve Festival skupnosti, ob odprtju prenovljenih prostorov 
Mestnega muzeja Litija, na Tačkovem festivalu, Medgeneracij-
skem festivalu, ob obletnici delovanja Nogometnega kluba Liti-
ja, pa tudi na Miklavževem in Božičnem sejmu v Litiji. Številne 

uveljavljene prireditve v obeh občinah, s katerimi bomo nadalje-
vali po preklicu ukrepov za zajezitev epidemije, vsako leto obiš-
če desettisoče obiskovalcev so in bodo z odrom pridobile na 
kvaliteti izvedbe in izgleda.
Ključnega pomena za uspeh pri promociji in trženju turističnih 
zanimivosti je dobra vizualna komunikacija, ki je povezana tudi 
s kvalitetnimi fotografijami. Posnetih je bilo 300 profesional-
nih fotografij, ki bodo namenjene promociji v tiskovinah in dru-
gih materialih, na spletni in FB strani Visit Litija, na Instagramu, 
itd. Fotografije se uporabljajo tudi za druge namene promocije 
in trženja destinacije, ne le za namene, opredeljene v projektu 
Visit Litija. Za namen svoje promocije so fotografije prejeli tudi 
posamezni turistični ponudniki, ki so ob prijavi na razpis pod-
pisali pismo o nameri za sodelovanje pri izvedbi projekta. Večji 
del fotografij bo uporabljenih v predstavitveni sobi (show room) 
v Mestnem muzeju Litija, ki bo vzpostavljena v nadaljevanju.
ZKMŠ Litija je že organiziral prvi del usposabljanja za lokalne 
turistične vodnike iz občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki bodo 
po zaključenem usposabljanju vodili domače in tuje turiste po 
turističnih zanimivostih v obeh občinah. Žal pa je zaradi trenutne 
situacije izobraževanje do nadaljnjega prekinjeno. 
Projektni partner Društvo LAZ je postavil razstavo “Naše pti-
ce” v sklopu obstoječe stalne zbirke savskih prodnikov na Bregu 
pri Litiji. Pred gasilskim domom je Društvo postavilo turistič-
no informativno tablo s ponudbo Jablaniške doline. Vsebino 
so zbrali in oblikovali prostovoljci društva. Izdelanih je bilo 6 
zgibank različnih vsebin za promocijo in krepitev turističnih 
točk zanimanja. Zbranih je bilo tudi več kot 10 etnoloških in 
turistično zanimivih zgodb.
Za razširitev turistične dejavnosti v Krajevni skupnosti Vače je 
bila izdelana informativna tabla z geološko vsebino ob že 
obstoječem geološkem stebru. Poleg tega so v Društvu za razvoj 
in varovanje GEOSSa zbrali nekaj zanimivih lokalnih zgodb, ki 
bodo služile za namen interpretacijskega turističnega vodenja.
V drugi fazi projekta smo načrtovali veliko pozornosti name-
niti vzpostavitvi novih prodajnih kanalov za trženje turističnih 
produktov obeh občin za tuje goste, ki prihajajo v Ljubljano: 
izdelava in distribucija letakov v Ljubljani, spletna stran Visit 
Litija, Facebook stran Visit Litija, YouTube kanal Visit Litija in 
druge obstoječe spletne strani. Ker pa nas je epidemija s koro-
navirusom presenetila se bomo poskušali prilagoditi trenutnim 
razmeram in turistično ponudbo usmerili v domače goste. Ob-
veščamo vas, da smo TIC Litija že odprli za obiskovalce. Prav 
tako pa tudi Rudnik Sitarjevec Litija. Rudnik lahko obiščete po 
vnaprejšnji najavi v TIC Litija. Zaradi sprejemanja manjših sku-
pin je obisk rudnika od 14. maja dalje možno tudi ob nedeljah 
med 15. in 18. uro. Vabimo vas, da svoj prosti čas izkoristite za 
obisk turističnih in drugih zanimivosti znotraj domače občine. 
Tudi doma je lahko zelo, zelo lepo. Doživite lepe trenutke v lo-
kalnem okolju, ki jih nikoli ne boste pozabili. 
 Mojca HAUPTMAN

DRUGAČNO žIVLJENJE  
V DOMU TISJE

V teh časih smo bili priča, kako je ves svet 
obstal in se združil v boju proti virusu. Tudi 

mi smo z vsemi močmi upirali širjenju virusa ter skrbeli za 
varnost in dobro počutje naših stanovalk in stanovalcev. 
Življenje v domu ni obstalo. Še vedno teče iz dneva v dan, 
še vedno je pri nas veselje, upanje in optimizem. 
Skupaj z vodstvom smo delo zaradi preventive reorganizira-
li, kljub temu pa smo stanovalkam in stanovalcem ohranili 
tiste pomembne trenutke dneva in aktivnosti, ki jim veliko 
pomenijo, jim pomagajo in jih razveseljujejo.
Ker ni njihovih svojcev, smo z njimi vzpostavili video-klice, 
s katerimi ohranjajo kontakt s svojimi domačimi. Vsi zapo-

sleni smo se v teh 
dneh še bolj trudili, 
da smo stanoval-
cem v večji meri na 
voljo za druženje ali 
pogovore.
Ker ni zunanjih iz-
vajalcev raznih dru-
žabno-kulturnih do-

godkov, se tudi na tem področju znajdemo malo drugače. 
Naše prepevanje večkrat doni po hodnikih ali pa se v lepem 
vremenu odpravimo v park, kjer se slišijo različne melodi-
je. Sodelovali smo pri »VSESLOVENSKEM PETJU S SRCI«. 
Prisluhnemo tudi poeziji in prozi preko posnetkov različnih 
kulturnikov, ki so jih le-ti pripravili z namenom, da nam po-
pestrijo dan. Za duhovno oskrbo si pomagamo s prenosi 
preko televizijskih programov. Na enotah praznujemo vsak 
rojstni dan in se veselimo različnih praznikov. Lahko bi rekli, 
da življenje teče – le na drugačen način. Delovna terapija in 
fizioterapija »obratujeta« s polno paro. Veliko več aktivnosti 
poteka individualno, kar je izrednega pomena za ohranja-
nje samostojnosti, motoričnih in koordinacijskih spretnosti. 
Različna druženja, kot so urjenje kognitivnih spretnosti s 
pripomočki, pogovorne skupine, izvajamo na varni razda-
lji. Izkoristimo vsako lepe vreme za sprostitev in uživanje v 
naravi našega 
parka.
Veseli nas, da 
nam je ta čas 
p re i zkušnje 
dal tudi mno-
go lepih tre-
nutkov, pred-
vsem pa nas 
je naučil, da 
znamo še bolj 
ceniti svoje zdravje, dobroto ljudi in pa vse tiste drobne tre-
nutke, ki nam polepšajo naš »vsakdan«. Čeprav smo malo 
»odrezani« od zunanjega sveta, pa lahko v svoji notranjosti 
najdemo mnogo talentov, ki jih delimo drug z drugim in tako 
lažje skupaj premagujemo vse težave.
Ponosni smo, da smo do sedaj ubranili naš dom pred »pre-
žečo nevarnostjo«. Vsem pa, ki nas v tem času spremljate, 
pomagate, pogrešate…..pošiljamo prisrčne pozdrave in vam 
želimo, da ostanete zdravi!

Ekipa Doma Tisje – enota Litija

IN MEMORIAM
Anici Ponebšek

V ponedeljek, 11. 5. 2020, smo se na 
pokopališču v Šmart nem pri Litiji poslo-
vili od naše Anice Ponebšek. V nič kaj 
poletnem vremenu smo ob zvokih citer 
in glasov bili v mislih pri tebi in obujali 
spomine, na čas, ko smo skupaj sode-
lovali v aktivnem življenju in kasneje v 

prostovoljnih organizacijah. Veliko smo si imeli povedati, kajti 
sodelovati s teboj je bilo vedno prijetno in ustvarjalno. 
Vsak človek ima posebne lastnosti, tebe smo poznali kot 
skromno, dosledno in zelo natančno sodelavko. V kolektivu, 
ki ga je predstavljal oddelek za občo upravo, družbene službe 
in proračun Občine Litija si bila cenjena, ne samo med sode-
lavci, temveč tudi med številnimi občani. Znala si prisluhniti 
njihovim vsakodnevnim težavam, jih poslušati in skupaj z nji-
mi iskati rešitev za njihove težave. 
Vedno si želela doseči še nekaj več in dati družbi še večji 
prispevek, zato si se ob delu izobraževala. Svojo aktivno pot 
si zaključila v službah Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani. 
Po upokojitvi nisi ostala doma, poiskala si si novo okolje za 
ustvarjanje v okviru Društva upokojencev Litija. Leta 1997 je 
Društvo s tvojim pristopov v njihove vrste pridobilo ustvar-
jalno osebo, ki ji ni bilo žal časa za pomoč drugim. Prepro-
sto, draga Ani, vsi, ki smo sodelovali s teboj, smo videli, kako 
uživaš pri reševanju socialnih in materialnih stisk starejših 
občanov v Litiji. Več kot 10 let si bila koordinator pri izvajanju 
projekta ‚Starejši za starejše – za kakovostno življenje doma‘, 
ki se izvaja na območju cele Slovenije. Kot koordinatorka si 
si znala pridobiti sodelavce – prostovoljce, ki so evidentirali 
in pomagali reševati vsakodnevne težave osebah starim nad 

65 let. Bila si zelo uspešna. 
Tega ne potrjujejo samo 
zahvale številnih občanov, 
temveč tudi številna pri-
znanja, ki si jih dobila za 
svoje delo.
Ti nisi bila oseba, ki si je 
želela pohval, ti si bila oseba, 
ki ji je bila skrb za druge 
prioriteta – in teh ni veliko. 
Draga Ani, hvala ti za vse.

V imenu Društva upokojencev 
Litija, Karlo LEMUT
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Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

V SPOMIN
Minilo je eno leto odkar nas je zapustila  
naša draga mama, babica in prababica

ANA GORŠEK
6.11.1928 – 10.5.2019

iz Litije.

Zahvaljujemo se vsem,  
ki jo ohranjate v lepem spominu  
in postojite ob njenem grobu. 

Vsi njeni

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga mama, babi…

 aMaLija ZUPaNčič
3.11.1933 – 21.4.2020
Čateška gora, Gabrovka

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z njo delili lepe trenutke na poti skozi 
življenje. Hvala vsem, ki ste pomagali pri oskrbi in jo obiskali v zadnjih 
letih.  Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje poslovili na poslednji poti. 
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

Zlato srce je zaspalo,
našlo zasluženi je spokoj,
v nas spomini so ostali
in misli ata, da enkrat
tam nekje, ko pride čas,
spet bomo s teboj.
Vedno boš v naših srcih.

ZAHVALA
Za vedno se je poslovil naš dragi mož, ata, dedek in pradedek

KRISTIJAN AVBELJ
Ocepkov Kristel iz Bitič
18.12.1933 – 18.4.2020 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče. Zahvala pogrebni službi, 
trobentaču in župniku dr. Božidarju Ogrincu za lepo opravljen obred.

Prav posebna zahvala pa velja Domu Tisje Šmartno pri Litiji in enoti Litija, 
kjer je ata bival zadnja leta svojega življenja. Deležen je bil popolne nege, 
srčnosti in spoštovanja. Še enkrat hvala. 

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
18. maja mineva eno leto odkar nas je za vedno zapustil  

naš dragi ata

LOJZE URBANIJA
z Vač.

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,  
postojite ob njegovem preranem grobu,  

prinašate cvetje in prižigate sveče.

Žalujoči: Vsi njegovi

1    MAJ 2017 ŠOLSTVO  /  KULTURA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre.  
Le daleč, daleč je...

ZAHVALA
ob nepričakovani in nenadni izgubi našega dragega atka,  

ata, brata, strica, bratranca in tasta

IZTOKA ŠTRUSA
iz Gradišč. 

21.8.1962 – 20.4.2020

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili in ste še z nami v teh najtežjih 
trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga, 
kljub razmeram, še zadnjič pospremili na poslednjo pot.
Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z 
nami, vedno bodo ostale v naših srcih. Verjamemo, da bodo spomini 
nanj, na njegovo življenje in delo, ki se je prekinilo na pragu 58. leta, 
ostali živi in večni. Bili ste nam v veliko pomoč in oporo v tem težkem 
obdobju. Vsem res iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali

Bolečina da se skriti, 
pa tudi solze ni težko zatajiti, 
le ljube skrbne mame, 
nihče nam ne more vrniti.

V SPOMIN
25. maja bo minilo 6 let, odkar nas je zapustila naša mami,  

mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

IVANKA JERINA
rojena Južnic 
iz Ribč 10.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi,  
jo ohranjate v lepem spominu, ji prižigate sveče, 
prinašate cvetje in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

V tihem pomladnem večeru, 
ko sonce škrlatno zahaja za goro
poslednjič ti milo zvonovi
zapojo v slovo, v slovo....
(M. Novak)

ZAHVALA
V 98. letu je za vedno zaspala draga mama in stara mama

MARIJA NOLIMAL
iz Ribč.

12.3.1922 – 3.5.2020

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in sorodnikom za 
izrečena sožalja in tolažilne besede; Hvala ZD Litija, predvsem  
dr. Kokotovi, za skrb in nego ter gospodu župniku Kancijanu Čižmanu 
za lepo opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste bili del njene življenjske poti in jo boste ohranili  
v lepem spominu. 

Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli.
(T. Pavček)

V SPOMIN
Minilo je že leto dni, ko te med nami več ni.  

Draga mami in oma

Marija Perčič
28.2.1949 – 3.4.2019

iz Litije.

Hvala vsem ki jo z ljubeznijo nosite v srcu,
ki nam tako ali drugače stojite ob strani.

Sin in hči z družino

Katerikrat začutim, 
kako iztezaš roko k meni 
od drugod. 
In toplina, 
ki je bila samo tvoja, 
je za kratek dragocen trenutek 
spet z menoj.

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar nas je zapustila draga hčerka, sestra,  

žena, mami, babi in učiteljica.

AMALIJA KADUNC
13.6.1961 – 25.5.2019

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi,  
povsod te slišimo mi vsi, med nami si.

Hvala vsem, ki ste jo ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče in dedi

aNTe jOLiĆ
18.12.1950 – 24.4.2020

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena 
sožalja in darovane sveče in cvetje v teh težkih trenutkih. Pokojnika 
smo na zadnjo pot pospremili v ožjem družinskem krogu. Zahvale 
gredo gospodu župniku ter pogrebni službi KSP Litija za opravljen 
obred in trobentaču za odigrano Tišino. 

Vsi njegovi 

Delo, skrb in trpljenje,
tvoje je bilo življenje.
Sledi tvojih rok,
nas spremljajo povsod.
Odkar utihnil je tvoj glas,
žalost, bolečina domujeta pri nas.

ZAHVALA
ob boleči izgubi drage hčerke, sestre, mami in babi

IVANKE PETEK
12.6.1957 – 25.4.2020

iz Kresniškega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in darove. Posebna 
zahvala g. župniku Božidarju Ogrincu za zelo lepo opravljen obred, 
pogrebcem, pevcem, trobentačema ter ge. Ireni Alič za poslovilne 
besede.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mama, babica, prababica in teta

VANDA MUZGA
rojena Pastor

z Ježe.
2.1.1933 – 5.5.2020

Iskreno se zahvaljujemo dežurni zdravstveni ekipi ZD Litija. Lepa 
hvala vsem svojcem, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala župniku g. Marku 
Mohar Stegnar za lepo opravljeno žalno slovesnost. Hvala pevcem, 
trobentaču in KSP Šmartno pri Litiji. Iskrena hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

V SPOMIN

ANTON SMERDEL
iz Sp. Loga.

Minilo je 10 let odkar si tiho odšel od nas.  
A v naših srcih si za vedno ostal.

Pogrešamo te.

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu.

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.

ZAHVALA
V 96. letu starosti nas je zapustila draga mama

FraNčiŠKa aNŽič
iz Dol pri Litiji.

31.1.1925 – 28.4.2020

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, 
darovane sveče, cvetje, maše in darove za obnovo slik križevega pota 
v cerkvi (zbrano 760 eur). Zahvaljujemo se ZD Litija dr. Kokotovi in 
dr. Koprivi ter sestri Mateji za nesebično pomoč v času njene bolezni.
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in poslovilne besede, hvala 
pevcem in pogrebcem. Še enkrat hvala vsem, ki ste se od nje poslovili 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni

JANKO 
CVETAŠ

12.5.1939 - 25.4.2000

JULIJANA 
CVETAŠ

5.8.1941 - 21.5.2008

Je čas, ki da in je čas, ki vzame,
pravijo, da je tudi čas, ki celi rane

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN
Mineva 20 in 12 let žalosti kar sta od nas za vedno odšla

iz Jesenj.

ZAHVALA

MOJCA SABARI
Dala si nam najlepše kar človek človeku lahko da, ljubezen,  
toplino in srečen dom.

Lepa hvala vsem za izrečeno sožalje ter pomoč osebju ZD Litija,  
Klinike Golnik, Bolnišnice Trbovlje in pogrebne službe KSP Litija.

Dajte življenju upanje in sredstva namenjena nakupu  
cvetja in sveč podarite porodnišnici Trbovlje.

Podatki za donacijo:

Namen nakazila: Mojca donacija za porodnišnico
Koda namena: CHAR
IBAN: SI56 0110 0603 0279 252
BIC: BSLJSI2X
Prejemnik:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 

1420 Trbovlje

Vsi njeni
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Članska ekipa KOŠARKARSKEGA KLUBA LITIJA se je 
uvrstila v 2. SKL za sezono 2020/2021

Zaključek tekmovanj sezone 2019/2020
Izvršni odbor KZS je sprejel sklep, da se zaključijo vsa tekmovanja pod okriljem 

Košarkarske zveze Slovenije v tekmovalni sezono 2019/2020. 
Razlog za dokončen zaključek tekmovalne sezone je vse težja situacija z epidemijo v R Sloveniji 
in predvsem to, da ni znano, kdaj se bo situacija zaključila in kdaj bi lahko klubi ponovno poskr-
beli za vadbo ekip. 
Ob tem bi vas želeli 
posebej zaprositi, 
da v svojih dnevnih 
stikih člane klubov 
opozarjate na spre-
jete ukrepe držav-
nih organov v zvezi 
z epidemijo in nji-
hovo spoštovanje. 
Zavedamo se, da je 
najtežje košarkarjem prepovedati vstop na igralne površine in se družiti pod koši, vendar glede 
na to, da se vsi želimo znova srečati na tekmovanjih, je ta ukrep nujen. 
SKLEP IO KZS: iz 3. SKL v 2. SKL uvrstijo prvaki 1. dela tekmovanja - AKK Branik Maribor (prvak 
skupine VZHOD), KK Litija (prvak skupine CENTER) in KD Nova Gorica mladi (prvak skupine 
ZAHOD). 
Več na spletni strani KK Litija: https://www.kosarkarskiklub-litija.net/ in KZS: https://www.
kzs.si/clanek/Tekmovanja/3.-SKL/cid/69  KK Litija

V sezoni 2020/2021 bo v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske 
zveze Slovenije nastopilo 12 košarkarskih ekip KK Litija

Sezone 2020/2021
Košarkarski klub Litija je za sezono 2020/2021 prijavil dvanajst košarkarskih ekip – največ med 
športnimi klubi in društvi v občini Litija.
Pri dekletih je v tekmovanja prijavil naslednje starostne ekipe: U-9, U-11, U-13. U-15 in U-17 – PET 
EKIP. V sezoni se je prvič v tekmovanje prijavila ekipa deklet starostne kategorije U-17. 
Pri fantih je v tekmovanja prijavil naslednje starostne ekipe: U-9, U-11. U-13. U-15, U-17, U-19 in 
člani – SEDEM EKIP.
O začetku treningov in tekmovanj boste pravočasno obveščeni, zato prosim, da spremljate - več 
na spletni strani KK Litija:  https://www.kosarkarskiklub-litija.net/ KK Litija

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO LITIJA TUDI  
V ČASU KRIZE NE MIRUJE

Grobo in nenadno je posegla med nas kriza, koronavirus in s tem karantena. Seveda 
smo takoj prekinili z organiziranimi treningi, vendar to še ne pomeni, da se doma nič 

ne dogaja.
In v veliko veselje nam je bilo, ko smo izvedeli, da se je taekwondo klub Kang domislil izvirne re-
šitve in 4. aprila 2020 organiziral Prvo slovensko virtualno tekmovanje v tehniki. Njihov trud 
se je izkazal kot zelo zaželen, kar dokazuje 64 prijavljenih tekmovalcev iz devetih klubov. Vsak 
udeleženec se je doma posnel na dogovorjen na-
čin pri izvajanje poomsae in posnetek poslati na 
skupino, kreirano v ta namen v Messenger. Po-
snetke je nato ocenjevala tričlanska komisija in 
na koncu razglasila rezultate za vsako kategorijo 
tekmovalcev. 
Iz našega kluba so se na tekmovanje prijavili štir-
je tekmovalci in dosegli naslednje rezultate:
1. m: Daniel Babić 
3. m: Polona Saje 
5. m: Tadej Pirc 
6. m: Nika Babić
Čestitke tekmovalcem za dosežene rezultate in 

pogum pri novih izzivih. In #OstaniDoma.

Sicer pa je bilo zadnje tekmovanje pred izbruhov krize, ki nam sedaj uravnava vsakdan, tekma 
za svetovni pokal, ki je potekala v Ljubljani v dvorani Stožice, Slovenija open G1 v borbah. Tek-
movalo je 959 tekmovalcev iz 35 držav. Iz našega kluba se je tekmovanja udeležil tokrat le en od 
tekmovalcev, član Tadej Pirc. V prvem krogu se je pomeril s Francozom in prikazal atraktivno in 
zelo napeto borbo, vendar na koncu moral priznati premoč nasprotnika. Mu je pa prikazano na 
tekmi dalo nov zagon, zato se je prijavil tudi na naslednje tekmovanje Belgian Open, ki bi potekalo 
14. in 15. marca 2020, vendar so ga zadnji hip zaradi pandemije odpovedali.
Prav tako smo morali zaradi istega razloga po 13. letih prvič odpovedati našo klubsko tekmo, 
Taekwondo pokal Šmartno Litija, ki bo žal morala počakati na izvedbo v naslednjem letu.
Je pa za naslednje obdobje, ko bomo ponovno »zadihali s polnimi pljuči« naša trenerska ekipa 
Frenk, Maruša in Polona še dodatno strokovno podkovana, nova znanja so pridobivali na dvo-
dnevnem licenčnem seminarju v Portorožu. 
Poslušali so predavanja naslednjih tematik:

  Prehrana pri bazičnih pripravah, pripravljalni 
in tekmovalni sezoni,
  Povezanost med telesno pripravo in vidno 
zaznavo v Taekwondoju
  Vadba vratne hrbtenice za preprečevanje 
negativnih učinkov udarcev v glavo in za 
boljšo športno zmogljivost
  Kaj moramo vedeti o dopingu, kondiciji, 
zdravstveni oskrbi športnikov
 Pravila sojenja WT
  Simplycompete - predstavitev aplikacije za 
vodenje vseh aktivnosti v društvu, zvezi.

Prejeli so ogromno koristnega znanja in 
informacij, ki jih bodo s pridom predajali in 
prenašali na svoje vadeče. In upamo, da zelo 
kmalu. Zato, dragi naši člani, še vedno velja 
#OstaniDoma in ne pozabite na redno vadbo 
tudi v okviru svojega doma, kar okrepi tako telo 
kot um. 

Eva ŠTANGAR

Zaradi korona virusa so športna 
igrišča prazna. Tudi ostale aktiv-
nosti v klubu so začasno ustavlje-
ne in preložene na kasnejši čas. 

Zaključena je tudi sezona 2019/2020 s strani 
medobčinske nogometne zveze. Kako bo pote-
kalo nadaljevanje pa še ni določeno.
Nemoteno pa poteka košenje, zalivanje in osta-
la oskrba igrišč in ostale infrastrukture. Nekaj 
posameznikov pa je koristilo pomožno igrišče 
za svojo rekreacijo in vzdrževanje telesne ak-
tivnosti. Vsi pa upamo, da se bo kmalu lahko 
začelo skupinsko treniranje in priprave za se-
zono 2020/2021.

Odpovedan je tudi nastop naših selekcij na 
mednarodnem turnirju v Pragi, ki bi moral po-
tekati konec meseca maja.
Na koncu pa naj dodam še to, da večina ljudi 
upošteva nasvete »OSTANI DOMA«, so pa izje-
me, ki pa ponoči hodijo naokoli vlamljajo in po-
škodujejo tujo lastnino. Tudi NK Jevnica ni bila 
pri tem izjema, saj so nočni pohodniki vlomili v 
dva naša kontejnerja in naredili kar nekaj ško-
de. Upamo, da se bo tudi tem ljudem enkrat 
zalomilo in bodo za to odgovarjali. 
Ostanite zdravi in pozitivni.

za NK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

Društvo ŠILT
Z rahljanjem ukrepov vlada počasi dopušča več športnih aktivnosti, katere so mnogi 
državljani zelo pogrešali.  Imeli smo prepoved druženja pri skupinskih tekih, teči v 
druge občine in obiskovati fitnes dvorane.
Kljub prepovedi nekaterih dejavnosti smo Šiltovi tekači redno vadili doma ali v bližnji 

oklici. Z dneva v dan smo opazili vedno več novih tekačev v obeh občinah. Nekateri med njimi so 
izkušeni tekači, drugi začetniki. Prav za začetnike tekače namenjamo današnji članek.
Nekateri začetniki želijo izboljšati zdravje, kondicijo, izboljšati vztrajnost in dobro počutje. 

Vsak začetek je težak. Veliko je zače-
tnikov, ki odneha po 10 vadbah. Pred-
vsem je vzrok preutrujenost saj so s 
treningi pretiravali. Neučakano si želijo 
telesne in duhovne spremembe. Zato 
začetniki, ki ne pretiravajo, veliko laž-
je vztrajajo. V kolikor kombinirate na 
začetku hojo in tek boste občutili spre-
membe sprostitve in dobrega počutja. 
Počasi spoznate pozitivne učinke tele-
sne vadbe.
Začetniki ponavadi potrebujejo osebo 
ali skupino, ki jih motivira in usmerja. 
Mnogi so zadovoljni, ko tečejo sami in 
si vzamejo čas zase, da uživajo. Vendar 

je potrebno omeniti nekaj razlogov, da se pridružijo tekaškemu klubu. Med drugimi so:
-  spoznajo druge tekače, kateri jih vzpodbujajo, da se redno ukvarjajo s tekom
-  dobijo veliko nasvetov izkušenih tekačev, kako začeti s tekom, se izogniti poškodbam, izboljšati 

tek
-  v družbi so motivirani, zato kilometri pri dolgih tekih hitro minejo
-  klubi tudi organizirajo vadbe in seminarje pod strokovnim nadzorom trenerjev
V okolici so skupine tekačev, kateri so bili tudi začetnik. Iz izkušenj vam svetujejo kako teči celo 
življenje. Zberite pogum in se jim pridružite v društvu ŠILT, ko bo to dopuščala možnost in se 
sprostijo vsi ukrepi. O tem vas obvestimo v naslednji številki. Več informacij dobite na  telefon 
040 699 950, Dušan Jovanovič predsednik društva ŠILT. Tekaški pozdrav! Dušan JOVANOVIČ

USPEH EKIP MLAJŠIH SELEKCIJ

S KOLESOM PO OBRONKIH  
JABLANIŠKE DOLINE

Jablaniško dolino si lahko ogledate in spoznate tudi na kolesu.  
Pred lagamo vam turo, ki vam bo vzela približno 3 ure vožnje. Prevozili boste 24 km, višinske raz-
like je 500m, težavnost pa srednja. 
Pot začnemo na Bregu pri Litiji - pri rastlinjaku ob Zasavski cesti. Takoj zavijemo levo v vas proti 
cerkvi. Na ostrem desnem ovinku gremo v klanec in nato takoj levo v Tenetiše. Pot nadaljujemo 
navzgor čez vas, peljemo se mimo kolesarskega servisa v Tenetišah in na koncu vasi zavijemo 
levo proti Gradiškim Lazom. Po prepeljani kratki ravnini, ob cesti zagledamo kapelico pri kateri 
zavijemo levo proti Mamolju. Po kar lepem vzponu pribrcamo v vas Gradišče pri Litiji. V središču 
vasi, pri mogočni lipi, zavijmo levo na gozdno pot okrog Rovna, ki pelje do cerkve sv. Magdalene, 
kjer se vpišimo v knjigo obiskov. Od cerkve se spustimo nazaj na asfaltno cesto in pot nadalju-
jemo do Mamolja. Po dveh kilometrih naprej od cerkve sv. Janeza Krstnika moramo zaviti ostro 

desno proti Dolgem brdu. Tu smo na najvišji točki z naj-
lepšim razgledom po vsej Sloveniji – na desni so Julijske in 
Kamniške Alpe, na levi dolenjsko gričevje, Gorjanci. Spu-
stimo se proti Bukovici ter Jablaniškim Lazom (pri Strnar-
jevih – hišna št. 4 si oglejte tradicionalno sušilnico sadja). 
Ko pridemo v dolino, zavijemo desno na glavno, a ne zelo 
prometno cesto in se peljemo skozi naselji Cerovica (ozrite 
se na lep portal na hiši št. 9) in Selšek (kozolec na levi na 
koncu vasi je vreden postanka za podrobnejši ogled). Na 
križišču zavijemo desno proti gasilskem domu v Zgornji Ja-
blanici nad katerim bdi cerkev sv. Ane, nato po glavni cesti 
skozi Spodnjo Jablanico in Gradiške Laze. Tu smo zašpilili 
klobaso, kot rečemo točki, kjer smo že bili. Do izhodišča 
se samo še spustimo proti Bregu. Pri kozolcu v križišču za-
vijemo desno (smer Zagorje) in že smo na izhodiščni točki. 
 Tjaša BAJC

ŽENSKI ROKOMET

Tudi za ekipe vseh mlajših selekcij se je letošnja 
sezona predčasno zaključila. V tej sezoni smo 
imeli poleg ekipe mini rokometa še pet ekip, ki 
so tekmovale v državnem prvenstvu pod okri-
ljem Rokometne zveze Slovenije. 
V tej sezoni je bilo tekmovanje v kategoriji 
mladink razdeljeno na 1. in 2. ligo. Naša ekipa 
deklet, letnik 2001 in mlajše, pod vodstvom 
trenerja Boštjana Kogovška, je bila na podlagi 
rezultatov preteklih let uvrščena v. 1. državno 
ligo za mladinke. V 1. ligi je tekmovalo 6 najbolj-
ših mladinskih ekip v državi. V prvem rednem 
delu so naša dekleta odigrala 10 tekem, se-
demkrat zmagale in zabeležile 3 poraze. S 14 
točkami so prvi del prvenstva končale na 1. 
mestu. V nadaljevanju prvenstva, v ligi za pr-
vaka, so naše igralke odigrale le eno tekmo. 
Končnico prvenstva je nato odnesla »koro-
na«. 
Tudi pri kadetinjah je bilo tekmovanje letos 
prvič razdeljeno na 2 ligi. Naša ekipa, sesta-
vljena iz igralk letnikov 2003, 2004 in 2005, 
je v prvem delu igrala v 2. državni kadetski ligi 
vzhod. Dekleta so odigrale 8 tekem, štirikrat 
zmagale, enkrat igrale neodločeno in trikrat iz-
gubile. Z osvojenim 3. mestom v tej skupini so 
se uvrstile v nadaljevanje tekmovanje za razvr-
stitev od 1. - 6. mesta v 2. državni kadetski ligi. 
Pred predčasnim zaključkom tekmovanja so v 
nadaljevanju tekmovanja odigrale le 2 tekmi. 
Ekipa starejših deklic A, letnik 2005 in 2006 je 
tekmovala v skupini center. V skupini petih ekip 
je v rednem delu odigrala 8 tekem, trikrat zma-
gala in petkrat izgubila. V nadaljevanju prven-
stva so bile razvrščene v razigravanje od 7. do 
12. mesta v državi. Do predčasnega zaključka 
prvenstva so odigrale le dve tekmi. Pod vod-

stvom trenerke Tanje Oder, so starejše deklice 
A trenirale skupaj z ekipo kadetinj. 
Naše najmlajše igralke v državnem, prvenstvu 
so igralke ekipe mlajših deklic A in mlajših de-
klic B. To se dekleta letnik 2007 in 2008, ki so 
tekom cele sezone pridno trenirale pod vod-
stvom trenerja Grega Močnika. Mlajše deklice 
A so v svoji skupini v rednem delu prvenstva od-
igrale 10 tekem in brez poraza končale prvi del 
tekmovanja. V razigravanju od 1. do 6. mesta v 
državi so odigrale le eno tekmo. Tudi mlajše de-

klice B so prvi del tekmovanja s sedmimi zma-
gami in enim neodločenim izidom končale na 
prvem mestu v skupini. Kot vsem, je tudi njim, 
virus onemogočil nadaljevanja prvenstva. V raz-
igravanju so odigrale le eno tekmo.
Mini rokometašice so v tej skrajšani sezoni 
nadgrajevale svoje znanje po okriljem trenerke 
Maje Burja, svoje znanje pa pokazali na turnirjih 
Zasavske lige.
Dekleta vseh ekip so kljub krajši sezoni napre-
dovala in uživala v tem kar najrajši počnejo, 
igrajo ROKOMET. Nova realnost močno vpliva 
na naše delo. Vsi komaj čakamo, da se lahko 
vrnemo v dvorano in igramo ROKOMET. Šport ni 
pozdrav!¨ Tjaša za ŽRD
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KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, medalje, 
značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, stare raz-
glednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več. 

 051 740 430

MALI OGLASI

NEPREMIČNINE

SEČNJA IN  
SPRAVILO LESA

Izvajamo sečnjo  
in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in  
izdelujemo gozdne poti.  

Po dogovoru možen tudi od-
kup na panju.

GOZDARSTVO  
Primož Žunter s.p.

Mala sela 5b, 1252 Vače,  
gsm: 041 244 274

zunterprimoz@gmail.com

Izžrebanci križanke št. 233 bodo prejeli majico »Občan«,  
ki jo prispeva Tiskarna ACO. Majico bodo prejeli v  
Tiskarni ACO v Litiji. Izžrebanci naj pokličejo na številko 
gsm: 041 719 444 in bodo nagrado prevzeli po dogovoru.

1. Anica Pančur, Maistrova 16, Litija
2. Alojz Požaršček, Vače 53, Vače
3. Marija Željko, Dole 27, Dole pri Litiji

Težje besede:  MELIK, SAMAR, AVON, CONAN, 
AKRON, AČIN, RIETI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko št. 234 pošljite najkasneje do 8.6.2020  
na nas lov ured  ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 
prejeli bOn za pizzo. bon za pizzo prispeva Gostilna in 
pizzerija Kovač. nagrajenci bodo prejeli bon v Tiskarni 
ACO v Litiji.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 234
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Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil pri  

Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638. Časopis prejemajo  
vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, Gsm: 041/719-444,

tiskarna.aco@siol.net, obcan@siol.net
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada: 5.850 izvodov.

Občan je glasilo v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki avtorjev,  
ki niso novinarji. Gradivo za objavo se pošilja do 8. v tekočem mesecu, 

izid glasila pa je okoli 20. v mesecu. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO 
ne preverjata in lektorirata objavljenih informacij in ne odgovarjata  

za točnost podatkov.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

PRODAM zazidljivo parcelo 
710 m2, naselje Ustje,  

zemljiško urejeno, dovozna 
asfaltirana cesta. 

Informacije na  
GSM: 031 630 931.

ZELENE STREHE - ZASADIMO DRAGOCEN 
KOŠČEK NARAVE NA STREHI

Slovenski čebelarji z vso skrbnostjo in vestnostjo opravljamo čebelarsko dejav-
nost, v prvi vrsti pa so naša skrb čebele. Zavedamo se za kako ranljiva bitja gre in 

kako pomemben del narave so in kako pomembne so čebele za našo prihodnost. Vsak posame-
znik lahko pomaga čebelam s sajenjem medovitih rastlin. Medovite rastline bodo privabile čebele 
in ostale opraševalce, mi pa bomo uživali ob pogledu na pridne čebel in se ob vsaki kapljici zau-
žitega medu spomnili kako dragoceno je njihovo delo. Bodimo hvaležni za hrano, saj je kar 2/3 
svetovne hrane neposredno ali posredno odvisne od opraševanja čebel in ostalih opraševalcev. 
Vsak lahko po svoje poskrbi, da bodo naše čebele imele dovolj hrane.
Kaj lahko še naredimo za čebele? Ste že slišali za zelene strehe?
Prednosti zelenih streh so poznali že naši predniki, ki so znali s pridom izkoriščati naravne dano-
sti. Danes, ko se vse bolj nagibamo k usmeritvam, ki so skladne z idejami varovanja okolja, pa 
smo priča ponovnemu preporodu. 
Zelene strehe v tujini niso nobena redkost in so sestavni del vsakdanje prakse. Pri nas pa je v 
zadnjem času zaznati večje zanimanje prav zaradi številnih prednosti, ki jih le-te prinašajo. Že 
samo dejstvo, da naravi povrnemo nekaj, kar smo ji vzeli, je neprecenljivo. Zavedati se moramo, 
da zelene strehe privabljajo tudi čebele in ostale opraševalce, ki so ključni za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ne nazadnje tudi za 
obstoj človeštva. 
Še druge prednosti zelenih streh: 
•  izboljšujejo kakovost zraka, so zelo 

učinkovite pri zmanjšanju tempera-
tur zraka v urbanih središčih v pole-
tnih mesecih,

•  temperatura na površini klasične 
strehe je bistveno višja od tempera-
ture na zeleni strehi,

•  imajo neverjetno sposobnost zadr-
ževanja vode ob večjih nalivih, 

•  podaljšajo življenjsko dobo strehe, 
ker jo ščitijo pred vremenskimi vplivi,

• rastline na strehi vežejo nase škodljive snovi iz zraka,
•  ne nazadnje pa bomo poskrbeli tudi za lep, naravni vi-

dez in dobro počutje ljudi ter živali.
Tako so npr. na Nizozemskem, v mestu Utrecht na več 
sto strehah avtobusnih postaj posadili medovite rastline. 

S tem so izkoristili prednost zelenih površin in na izviren 
način povečali površine, na katerih lahko čebele nabirajo 
medičino. 

Nataša KLEMENČIČ Štrukelj, vodja projekta

Zelena streha – nadstrešek v Ribnici (Vir: svetovni splet)

Slovenski čebelnjak z zeleno streho (Vir: arhiv ČZS)



KGZ LITIJA z.o.o.

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

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

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

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

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

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

DOBRODOŠLI!

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

»TOP CENE ŽIVILSKIH TRGOVIN«

»TOP CENE TEHNIČNIH TRGOVIN!«

BIOGRENA 25 kg 
21,49 €

RUMENE PLOŠČE 10/1
3,49 €

BIOKILL 500 ml 
3,49 €

ZEMLJA UNIV. 45 L
3,49 €

SAMOKOLNICA LIV
47,99 €

 VEGETA 500 g
2,59 €

MILKA LEŠ. 100 g
0,89 €

PRAŠEK DASH
8,99 €

SIR KAJMAK 150 g
1,49 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

SIR GAUDA
5,69 €/kg

BREF WC 3/1
3,49 €

MILKA ML. 100 g
0,79 €

 ŽV. GUMI 5-pak
1,49 €

JOGURT SAD. LCA 500 g
0,99 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOGE

Zahvala ob požaru Novakovič-Kralj iz Kresnic
Pogoreli smo!! Panika, kako naprej!? Ko ne-
mogoče postane mogoče, se človek zave 
koliko dobrih ljudi ga obkroža in koliko prija-
teljev ima. V slabih 12 dnevih nam je uspelo 
od pogorišča strehe sanirati in očistiti hišo, 
ter postaviti novo streho. Vse to pa bi bilo 
nemogoče in nepredstavljivo velik zalogaj 
brez pomoči dobrih in nesebičnih ljudi, pri-
pravljenih na pomoč. Hvala vam! Vse to pa 
ne bi uspelo brez prijateljev, ki so pripravili 
les za ostrešje, ga razrezali in krovcev, ki so 
vse to postavili na svoje mesto. Hvala tudi 

vsem ki so hišo očistili, oprali perilo in prav tako vsem, ki ste okolico hiše vrnili v takšno stanje 
kot je bila nekoč. Zahvala pa gre tudi gasilcem PGD Kresnice, ki so z hitrim posredovanjem rešili 
ogromno imetja in tudi pomagali pri sami sanaciji. Prav tako hvala sosednjim gasilskim društvom, 
ki so priskočila na pomoč. Zahvaljujemo pa se tudi KORK Kresnice, Karitas in KS Kresnice ter 
krajanom za pomoč pri sanaciji in prispevke. Z vašo pomočjo imamo sedaj zopet streho nad glavo 
in nasmeh na obrazu.  Družina Kralj-Novakovič se vam zahvaljuje.

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani KS Kresnice
Najlepše se vam zahvaljujemo za izjemen odziv ki ste ga izkazali s prispevki, ki ste jih darovali 
za družino Novakovič (Kralj), ki jim je požar uničil dom. Krajani Kresniškega vrha, Kresnic in 
širše, prijatelji, znanci in podjetja iz drugih krajev ste se odzvali na našo pobudo in pomagali 
družini v stiski. Dokazali smo, da nam je mar za sočloveka in to je vrednota, ki je neprecenljiva. 
Zavedanje, da ohranjamo občutek za skupnost, sobivanje, ki so nam ga poklonili naši dedje in 
ga prenašamo na mlajšo generacijo, nas hrabri in navdaja z optimizmom. V naravi velja, da so 
edina stalnica spremembe… vrednot ni potrebno spreminjati, lahko pa jih nadgrajujemo. Iskre-
na Hvala!  PGD Kresnice, KORK Kresnice, KARITAS, KS Kresnice

Cenik velja od 1. 1. 2020. Glede na velikost vašega zakupljenega prostora, število zaporednih ob-
jav ali celoletno naročilo objave, vam nudimo dodatni popust! Zaračunavamo tudi članke, ki so tržne 
narave, odvisno od števila cm2. Za Zahvale in v spomin lahko pošljete na naš elektronski naslov:  
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net. vsi tisti, ki te možnosti nimajo pa nam lahko tekst s slikico 
oddate v naš poštni nabiralnik.

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

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

C E N I K 
OGLAŠEVANJA 2020

1/2  STRANI
VELIKOST:

20 cm x 27,5 cm

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

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

605,00 EUR + DDV

1/1 CELA NOTRANJA
STRAN - ČB

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

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

1/1 CELA NOTRANJA
BARVNA STRAN

VELIKOST:
40 cm x 27,5 cm

1.210,00 EUR + DDV

CENA 
na notranji 
strani - ČB

202,76 EUR
+ DDV

CENA 
na zadnji 

BARVNI strani:

493,20 EUR
+ DDV

1/4 
STRANI

VELIKOST:
20 x 13,7 cm

CENA 
na notranji 

BARVNI strani:

301,40 EUR
+ DDV

NOTRANJA STRAN
Na črnobeli strani:

1 cm2 = 0,74 EUR + DDV

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

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

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

ZAHVALA  /  V SPOMIN
58,00 EUR + DDV

1 cm2

1 cm2

1 cm2

1 cm2

RAZVOJ + INOVATIVNOST + SKUPNOST + 
IZOBRAžENOST = RISE 

V zadrugi Podjetniški RISE Šmartno Litija so ponovno odprta vrata za razvoj, inovativ-
nost, skupnost in izobraževanje. 
Z zamikom zaradi korona situacije se bo končno 

pričela izvajati SANDBOX akademija »Od ideje do produk-
ta«, ki jo v soorganizaciji izvajata Razvojni center Srca Slove-
nije in podjetniški RISE. Udeleženci bodo v 10. tednih predelali 
10 tem, katerih namen je posameznike opremiti z znanjem, ki 
ga lahko uporabijo pri razvoju svoje poslovne ideje vse do prve-
ga produkta. Delavnice bo vodila mag. Mateja Boldin Zevnik 
in so za udeležence brezplačne. 
Da je podjetniški utrip RISE-a res živahen, priča tudi prihajajo-
če predavanje ustanoviteljice podjetja Malinca, Nastje Kramer. Predstavila bo poslovno pot svoje 
spletne trgovine z zdravo prehrano in naravno kozmetiko. Izdelke podjetja Malinca lahko danes 
najdemo v vseh DM trgovinah po Sloveniji, za svojo spletno trgovino pa je bilo podjetje Malinca 
že večkrat nagrajeno za trgovca leta v Sloveniji in na Hrvaškem. Nastja Kramer bo govorila o 
tem, kako danes razmišljati kot podjetnik. Izpostavila bo tistih 7 stvari, za katere je ugotovila, da 
so bili na njeni podjetniški poti ključne za uspeh: kako prepoznati in najti svoje ciljne stranke, kako 
lahko vzpostavimo komunikacijo s strankami preko družabnih omrežij in email marketinga, zakaj je 
tako zelo pomembno mreženje in dober tim…
Še vedno lahko prijavite svojo brezplačno udeležbo na E-naslov info@rise.si. 
V okviru RISE Lab-a so vam na voljo orodja za izdelavo unikatnih izdelkov! Lahko si izdelek natisnete 
na 3D tiskalnik, izrežete s CNC laserjem in ga nato sestavite, lahko pa izdelek izdolbete s CNC 
rezkarjem. Ideje za posamezno orodje lahko dobite na naši spletni strani rise.si/rise-lab/. 
Izvedba SANDBOX Akademije, predavanje Nastje Kramer in uporaba orodij je brezplačna. 

Aktivnosti financira Ra-
zvojni Center Srca Sloveni-
je v okviru projekta P-Iris 
sofinanciranega iz progra-
ma Interreg Europe. 
Ponovno smo odprli pri-
jave na različne jezikov-
ne tečaje. V sodelovanju z 
Jezikovnim mestom vam 
ponujamo učenje tujih jezi-
kov: Nemščina – splošna 
in poslovna, Angleščina – 
izpopolnjevalna poslovna, 

Italijanščina – splošna in poslovna, Ruščina – splošna in poslovna, Francoščina – splošna in za 
EU inštitucije in Španščina – splošna in poslovna. Tečaj se bo pričel izvajati, ko se bo za določen 
jezik prijavilo najmanj 6 oseb. Več informacij na naši spletni strani rise.si/jezikovni-tecaji-v-litiji/.
Z zadrugo RISE gradimo lokalno skupnost z globalno podjetniško in inovativno naravnanostjo. V 
našem lokalnem okolju želimo razviti enoten podjetniško-razvoji ekosistem, ki bo nudil prostor in 
podporo za vsa mala in srednje velika podjetja, društva, ustanove, kmete, umetnike, ter inovativne 
posameznike. Lokalna skupnost je bogata z znanjem ter izkušnjami z različnih področij. Zato želi 
RISE postati stičišče, kjer se bodo vsa ta področja združila v ekosistem in bomo lahko znanje delili 
in nadgradili. S tem gradimo vrednost, tako za podjetnike, posameznike in tudi za obe občini. Vse, 
ki vas zanima sodelovanje z nami, si preberite kakšne možnosti sodelovanja ponujamo, kakšne so 
prednosti in ugodnosti. Več o tem na: rise.si/postani-clan/

Želimo vam prijetne dneve, polne inovativnosti in zdravja!
Ekipa Podjetniški RISE Šmartno Litija

SODOBNA KANALIZACIJA NA GRAŠKI CESTI

Ali človek temu kar je raz-
vidno iz slik še doda kaj 
novega presodite spošto-
vani občani. To je le del 
fotografskega gradiva z 
dne 2.9.2019.
To ni več vodovarstveno 

območje pač pa poplavno območje. Pričakujemo 
ukrepe pristojnih na občini in komunali. 

Z velikim spoštovanjem Ciril GOLOUH


