SPOŠTOVANE BRALKE IN BRALCI!
Po letu polnem preizkušenj
in izzivov vam želimo,
da preživite lepe praznike.
Leto 2021 naj vam prinese veliko
zdravja, optimizma in novih moči,
s katerimi boste uspešno
premagovali vse ovire.
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Ko se ozremo na leto 2020

Leto 2020 je bilo zares prav posebno leto, ki ga je dodobra zaznamoval koronavirus
SARS-CoV-2. Marsikaj je bilo drugače, še zlasti na področju družabnega življenja, delovnega okolja in na sploh našega vsakdanjika. Prav zato je zaključek leta poln pričakovanj, da bo cepivo proti koronavirusu v letu 2021 končno le normaliziralo življenje.
Do takrat za premagovanje bolezni lahko naredimo največ sami, tako, da odgovorno
spoštujemo navodila, ki nam jih predlaga stroka.
Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem občankam in občanom
za skrb pri premagovanju te nadloge, še zlasti bi tu izpostavil
pomoč zdravstvenih delavcev, vseh zaposlenih v domu za starejše ter mnogih prostovoljcev.
Kljub resnim razmeram ob pojavu koronavirusa pa je občina
Litija uspešno izvajala in izpeljala številne projekte. Tako smo
v prvi polovici leta zaključili celovito obnovo podružnične šole
Dole s prostori nove enote vrtca, pa sanacijo mostu čez reko
Savo na Savi pri Litiji. V tem letu se je zaključila druga faza
ureditve rudnika Sitarjevec, uspešno je bila izvedena preselitev
Upravne enotne v zgradbo občine Litija. Uspelo nam je povezati vodovod Litija z Velikim vrhom in Goliščem ter vodovod
Tihaboj priključiti na vodovod Gabrovka. Postavili smo 7 elektro polnilnic, sanirali nekaj plazov in asfaltirali 10 km cest. V
letu 2020 so intenzivno potekala dela pri izgradnji optičnega
omrežja, kar nam je še kako prav prišlo v teh izrednih razmerah, ko smo delali in se učili od doma. V jeseni nam je uspelo
vzpostaviti tržnico na novi lokaciji na Valvazorjevem trgu »Na plac'« in prav v letu 2020 se je z
odkupom medgeneracijskega središča Šmelc zagotovila ekonomska trajnost projekta. Gospodarstvo se je trudilo v težkih razmerah obdržati ustrezno kondicijo in stabilnost za nadaljevanje
konkurenčne ponudbe v prihodnih letih. Se je pa v tem letu naredil pomemben premik s strani
Vlade RS pri financiranju občin in evropskih projektov. Prav zaradi slednjega in ob dejstvu,
da bo občina Litija z novim letom tudi pri črpanju EU sredstev del zasavske razvojne regije in
hkrati vzhodne kohezijske regije, ki bo zagotovilo za boljše financiranje, smo na Občini Litija
pristopili k pripravi številnih projektov. Na ta način bo Občina Litija v naslednjih letih poskušala
hitreje izvesti načrtovane investicije, zagotovo pa razveseljuje dejstvo, da je vse pripravljeno za
začetek gradnje vrtca Najdihojca Litija in Izobraževalnega centra Hotič.
Kot sem že omenil uvodoma pa smo bili v letošnjem letu prikrajšani za številne športne, kulturne, humanitarne, gasilske in ostale družabne dogodke. Kljub vsemu pa je občina obdržala nivo
financiranja bisera civilne družbe, ki mora ostati ključni generator odličnega sobivanja občank
in občanov v prihodnje.
Ob zaključku mi dovolite, da se v imenu svojih sodelavcev in celotnega Občinskega sveta
zahvalim prav vsem institucijam, posameznikom, skratka vam, cenjene občanke in občani, za
dobro sodelovanje v letu 2020. Želim, da se tako sodelovanje nadaljuje tudi v letu, ki prihaja,
saj le, če držimo skupaj, zmoremo več! SREČNO!

Vaš župan Franci Rokavec

PRAVLJIČNI GOZD V
LITIJSKEM PODZEMLJU

Od letošnje jeseni je v izvoznem rovu opuščenega rudnika Sitarjevec pri Litiji na ogled diorama,
ki na zanimiv in umetniško izviren način prikazuje
življenjsko okolje tropskega močvirnega gozda izpred več kot 300 milijonov let. Za njeno izdelavo
je bil izbran akademski kipar Anže Jurkovšek, ki
mu je geološka problematika dobro znana, saj se
je s podobnimi kiparskimi objekti že večkrat predstavil, med drugim v okviru razstave Zgoščevanje
v Mestni galeriji Ljubljana in s kiparsko instalacijo
Karbonski gozd v Veselovem vrtu Galerije slovenskih likovnih umetnikov.

IZ VSEBINE …
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
NA DALjAVO
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ŠOLA ZDRAVJA –
TELOVADBA NA DALJAVO
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OB SVETOVNEM DNEVU
SLADKORNE BOLEZNI
Kipar je v prostor napol zasutega rudniškega rova
postavil skulpture debel karbonskih luskavcev
(Lepidodendron), pečatnikovcev (Sigillaria) in velikih presličevk (Calamites) ter jih mojstrsko vklopil
med polomljeno rudniško oporje.
Več na 16. strani
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Poročilo Štaba civilne zaščite
o razmerah v času koronavirusa

Zaradi porasta okužb v jesenskem času, je glede na uradne podatke o številu okuženih, Vlada RS 18. 10. 2020 sprejela sklep,
da z naslednjim dnem prične veljati Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države.
Posamezni ukrepi so bili dopolnjeni glede na število okužb po
regijah, oziroma na število državljanov, ki so potrebovali bolniš
nično oskrbo. Občina Litija o sprejetih ukrepih sprotno obvešča
občane prek svoje spletne strani, oziroma na krajevno običajen
način prek oglasnih desk po KS.
Žal smo morali 28. 10. 2020 zaradi slabega epidemiološkega
stanja v občini, ponovno zapreti vse zunanje športne površine
in otroška igrišča.
Zaradi okužbe zaposlenih v vrtcu Najdihojca, smo skupaj z vodstvom vrtca iskali začasne rešitve za čiščenje in razkuževanje
prostorov, pomoč v kuhinji pa so nudile kuharice OŠ.
Ob možnosti širjenja okužb med varovanci DSO Tisje enote
Litija, ki so nameščeni v SVC
Litija, je bila
23. 10. 2020
sklicana seja
Štaba CZ Občine Litija v ožji
sestavi. Na sestanku so bile
dogovorjene
smernice glede
iskanja prostovoljcev za pomoč zaposlenim v domu starejših, za izvajanje psihološke pomoči oz. nudenje družabnega stika varovancem in
ostalim občanom občine.
26. 10. 2020 so bili na podlagi sprejetega sklepa Štaba CZ na
sestanek, poleg občinskih uslužbencev, povabljeni predstavniki
OZ RK Litija, Kluba litijskih in šmarskih študentov in Skavtov.
Zbranim so bile predstavljene potrebe po prostovoljcih za omenjene naloge, hkrati pa je bila izražena možnost za pridobivanje
prostovoljcev tudi med tudi na slušatelje IC Geoss.
27. 11. 2020 je bil štab CZ seznanjen o večjem porastu pozitivnih testov varovancev v DSO Tisje v v prostorih v Črnem Potoku,
delno pa tudi v enoti v Šmelcu, zato smo se že naslednji dan
udeležili skupnega sestanka z vodstvom DSO, predstavnikov ZD
Litija in obeh občin. Poudarek sestanka je bil na združevanju že
okuženih varovancev v oddelek rdeče cone, nudenju pomoči zaposlenim pri njihovem premeščanju ter razkuževanju prostorov
v katerih so le ti
prebivali. Opravil
se je tudi pregled
primernih prostovoljcev za nudenje
družabnega stika,
kot je bilo predhodno dogovorjeno.
Občina je v tem
času tudi dopolnila zaloge zaščitnih sredstev, s katerimi trenutno zalaga prostovoljce, ki poleg ostalih nalog izvajajo prevoze za starejše občane občine ter hkrati tudi hrano učencem iz najbolj ranljivih in
socialno ogroženih družin.
Za Štab civilne zaščite zapisal Marjan Janežič.

OBVESTILO VSEM ZAVEZANCEM ZA
PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LITIJA

Občina Litija odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih in na
podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Litija (Uradni list RS, št. 82/2018 v nadaljevanju odlok).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe (imetnik
pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
15. člen odloka nalaga zavezancem, dolžnost prijaviti Občinski upravi občine Litija, nastanek obveznosti plačila nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Te spremembe so vse spremembe, ki nastanejo zaradi npr.
prodaje ali nakupa nepremičnine, dedovanja po pokojni
osebi, delitve premoženja, oddaje nepremičnine v najem
(stanovanja ali poslovne površine)
Občinska uprava občine Litija zato naproša vse zavezance za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da vse
nastale spremembe sporočijo na Občino Litija že med letom.

OPROSTITVE
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA ENOLETNO OPROSTITEV:
Pisni zahtevek za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto
pri občinski upravi. Vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna
dokazila (odločba centra za socialno delo o prejemanju denarno
socialne pomoči/varstvenega dodatka, dokazilo o upravičenosti do subvencionirane najemnine).
VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PETLETNO OPROSTITEV:
Občina Litija vse lastnike novogradenj oz. novo zgrajenih objektov seznanja tudi z možnostjo, da ob vselitvi v novozgrajeni
objekt, na Občini Litija vložijo zahtevek za petletno oprostitev
plačila nadomestila z uporabo stavbnega zemljišča, v skladu z
59. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl.
US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr).
Do petletne oprostitve si zavezanci upravičeni, če je bil
za novozgrajeni objekt plačan komunali prispevek in če je
zavezanec že vseljen v objekt oziroma ima na objektu že
urejeno in prijavljeno stalno bivališče.
Vsa vprašanja ali informacije v zvezi z odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča lahko dobite na Občini Litija, soba
57, pri uslužbenki Kati Zidar ali na telefonu: 01-8963-436, oz. na
elektronskem naslovu kati.zidar@litija.si.

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2020

Tudi v letošnjem letu je pred vami pregled izvajanja nalog oziroma
projektov, ki jih je izvajala občina Litija, posamezne krajevne skupnosti, mestna skupnost Litija, javni zavodi, podjetja in družbe,
društva ter posamezniki. Pregled jasno kaže na dokončno izvedbo
številnih projektov in vključevanje zelo obsežnega dela občank in
občanov pri prostovoljnem zbiranju sredstev in virov za izvedbo
projektov, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost v posameznem okolju.

Mestna skupnost Litija
-	V zaključku je 2. faza izvedbe projekta odpiranja rudnika Sitarjevec – Mine tour
-	V izvedbi je zunanji sprejemni objekt (kontejnerski) z recepcijo,
garderobami, sanitarijami. Do objekta je bila izvedena kanalizacija, vodovod, elektro priključek,
-	Izgradnja dvigala v ZD Litija za medsebojno dostopnost v
samem objektu z lekarno
-	Vzpostavitev Covid točke za testiranje na koronavirus pri ZD
Litija
-	Sofinanciranje večnamenskega gasilskega vozila GVC 16/15
Gasilskemu društvo Litija
-	Postavitev dveh polnilnih postaj za električne avtomobile (Jerebova ulica 14 in plato pred rudnikom Sitarjevec),
-	Celovita adaptacija Petrol servisa z ureditvijo infrastrukture, in
sicer hodnika za pešce, javne razsvetljave, sanacije dela lokalne
ceste Brodarska cesta in preplastitvijo G2-108
-	Dokončanje projektov Visit Litija z otvoritvijo predstavitvene
sobe
-	Občina Litija je v letu 2018 pridobila izdelano projektno dokumentacijo IDZ za ureditev parkirišča na železniški postaji Litija
na podlagi katere je potrebno pristopiti k reševanju lastniških
vprašanj in izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja,
-	Izdelava celotne dokumentacije in vložitev vloge za gradbeno
dovoljenje pri projektu vrtec Najdihojca
-	UE Litija je z dnem 22.06.2020 ponovno preselila svoje delovanje v prostore Občine Litija na Jerebovi ulici 14 v Litiji,
-	Energetska sanacija stanovanjskega dela etažnih lastnikov na
Jerebovi ulici,
-	Dokončana izdelava PZI dokumentacije za EU projekt večnamenske cestno kolesarske povezave Litija – Pogonik, izveden je
bil javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca, podana je bila
vloga na Ministrstvo za infrastrukturo (Dogovor regij) za sofinanciranje projekta,
-	Saniran je plaz Podšentjur s sofinanciranjem MOP-a (sanacija že
upošteva elemente večnamenske cestno kolesarske povezave),
- Zamenjava azbestnih vodovodnih cevi na delu Graške ceste,
-	Izgradnja igrišča in postavitev opreme za rekreacijo na prostem
na Ulici solidarnosti,
- Postavitev novih igral na otroškem igrišču Trg na Stavbah,
- Vzpostavitev tržnice Na plac‘ na Valvazorjevem trgu,
-	Nadaljnja izgradnja vodovodnega sistema Beden – Veliki Vrh –
Golišče. Projekt je v zaključni fazi, predvidoma v decembru oddana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. V nadaljevanju
bo upravljalec pričel s priključevanjem občanov Velikega vrha na
novo zgrajeni javni vodovod,
-	Urejanje infrastrukture ob izgradnji avtopralnice ob Ljubljanski
cesti,
-	Odkup in vzpostavitev trajnosti pri dejavnosti Medgeneracijskega središča Šmelc za Občino Litija,
- Izgradnja kanalizacijskih vodov nad nogometnim igriščem v Litiji,
-	Postavitev vozliščne točke operaterja RUNE na Ponoviški cesti v
Litiji.
Krajevna skupnost Dole
- Zaključena celovita rekonstrukcija in adaptacija POŠ Dole,
-	Izgradnja optičnega omrežja v KS Dole pri Litiji s strani družbe
Telekom Slovenije,
-	Sofinanciranje obnove del cerkve Marijinega vnebovzetja na
Dolah,
-	Postavitev polnilne postaje za električna vozila pri turistični
kmetiji Krjan na Dobovici,
- Preplastitev dela središča Dol z ureditvijo javne razsvetljave,
-	Izdelava dokumentacije za modernizacijo cest in ureditev Oglarskega centra z gasilskim domom.
Krajevna skupnost Gabrovka
-	Občina Litija je junija 2020 pridobila uporabno dovoljenje za
vodovod Gabrovka-Tihaboj, pri čemer se je prebivalcem naselja
Tihaboj, vključno z delom naselja Gabrovka, zagotovil nov vodni
vir z neoporečno pitno vodo. Sočasno je bil popolnoma rekonstruiran vodohran Rigelj kapacitete 100 m3,
-	Asfaltiranje cca 3 km lokalne ceste Okrog -Križišče pri Čatežu in
javne poti Okrog,
-	Postavitev polnilne postaje za električna vozila pri objektu Pošta
v Gabrovki,
-	Urejanje krajevnega središča in odkup zemljišča ter objekta Pošte v Gabrovki,
-	Izdelava dokumentacije za obvoznico Gabrovka,
- Ureditev vodnega vira Hohovica,
-	Izgradnja optičnega omrežja na območju KS Gabrovka s strani
družbe Telekom Slovenije.
Krajevna skupnost Polšnik
- Asfaltiranje javne poti JP 710522 (Zgornje Tepe 2)
- Asfaltiranje javne poti JP 708571 (Polšnik-Dolar)
- Začetek izgradnje vodovoda Mamolj 1. faza

POMOČ NA DOMU S 1. JANUARJEM
PREVZEMA ZAVOD PRISTAN

Na območju Občine Litija se izvaja socialno varstvena storitev
pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe v okviru javne
službe. Storitev zagotavlja ter subvencionira Občina Litija, od 1.
januarja 2021 pa bo storitev pomoči na domu na našem območju izvajal Zavod Pristan.
Dosedanji izvajalec storitve Pomoč družini na domu je bil
Dom Tisje. Po sprejetem dogovoru o odstopu od izvajanja
storitve je Občina Litija objavila Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini
Litija. Koncesija je bila podeljena Zavodu za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava, ki je v mesecu
novembru podal predlog za potrditev cene storitve socialne
oskrbe na domu.
Cene storitve pomoči na domu za uporabnika znašajo isto kot
do sedaj in sicer:
- za delo ob delovnikih (ponedeljek – sobota): 4,22 eur/uro
- za delo ob nedeljah: 5,91 eur/uro
- za delo ob praznikih: 6,33 eur/uro
Več o postopku uveljavljanja pravice do storitve pomoči na
domu si lahko preberete v naslednji številki glasila Občan.

-	Izdelava tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo JP Polšnik-Seruč-Pasjek v dolžini 760 m v Sp. Tepah.
Krajevna skupnost Spodnji Log
-	Celovita ureditev Loškega potoka v naselju Spodnji Log z ureditvijo cestne infrastrukture (rekonstrukcija ceste in mostov, odvodnjavanje),
-	Izgradnja optičnega omrežja s strani družbe Telekom Slovenije.
Krajevna skupnost Breg – Tenetiše
-	Izdelana idejna zasnova za priključitev kanalizacije na CČN Litija,
-	Izgradnja optičnega omrežja s strani družbe Rune in Telekom
Slovenije,
-	Izdelana PZI dokumentacija za centralno postajališče ob G2108.
Krajevna skupnost Konjšica
- Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 208121 (Renke-Vodenik)
Krajevna skupnost Sava
-	Zaključena celovita sanacija mostu čez reko Savo z asfaltno preplastitvijo dovozov na most,
-	Izdelana projektna dokumentacija DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Leše. Pridobitev gradbenega
dovoljenja predvidoma v začetku leta 2021,
-	Izgradnja optičnega omrežja na območju KS Sava s strani družbe Rune in Telekom Slovenije,
-	Izdelava idejne zasnove za izvedbo protipoplavne zaščite ob
vodotoku Kobiljek.
Krajevna skupnost Vače
-	Zaključek izgradnje poslovilnega objekta z večnamenskih parkiriščem, dostopno cesto ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja,
-	Postavitev dveh polnilnih postaj za električne avtomobile na
Vačah in Slivni,
-	Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovoda Vače-Ržišče. Predvideno v začetku leta 2021 pridobitev gradbenega dovoljenja, potem
sledi izgradnja in priključevanje občanov na novi vodovod,
-	Priprava dela lokalne ceste Klenik- Vovše za asfaltiranje, ki se bo
izvedlo v letu 2021,
-	Nadaljevanje celovite rekonstrukcije LC ceste Sava - Kunštov
mlin v dolžini 1267 m,
- Sanacija dveh plazov na javni poti v naselju Cirkuše,
-	Preplastitev dela turistično regionalne ceste RT 921 Sp. Hotič-Vače.
Krajevna skupnost Hotič
-	Izdelava DGD dokumentacije za izgradnjo Izobraževalnega centra Hotič z večnamensko dvorano,
-	Odmera lokalne ceste in nadaljevanje urejanja varne pešpoti
skupaj s KS Hotič,
-	Potrjena varianta obvoznice Zg. Hotič in sodelovanje občine
pri optimizaciji projekta ureditve G2-108 in odcepa regionalne
ceste za Vače v Spodnjem Hotiču,
-	Izdelava projekta sanacije plazu na lokalni cesti G2 108 - Zapodje - Hrib v naselju Zapodje
- in sanacije dela lokalne ceste skozi naselje Jesenje.
Krajevna skupnost Kresnice
-	Izdelava idejne zasnove izgradnje nove čistilne naprave, kanalizacije in celovite ureditve komunalne infrastrukture v Kresnicah,
- Odkup zemljišča ob vodohranu v naselju Kresnice,
-	Izdelava dokumentacije za sanacijo in modernizacijo LC na
odseku Spodnji Kresniški Vrh – Pogonik.
Krajevna skupnost Ribče
-	Sofinanciranje obnove igrišča z izvedbo opornega zidu pri Kulturnem domu Ribče
Krajevna skupnost Jevnica
-	Zaključek izgradnje vodovodnega sistema Beden – Veliki Vrh –
Golišče. Projekt je v zaključni fazi in predvidoma v mesecu decembru 2020 oddana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. V nadaljevanju se bo pričelo s priključevanjem vseh občanov
na javni vodovod na območju naselja Golišče. V nadaljevanju se
bo preučila možnost, da se vodovodni sistem Jevnica-Kresniške
Poljane priključi na predmetni vodni vir ter s tem razširi vodovod
Litija-Šmartno tudi na naselje Jevnica in Kresniške Poljane,
-	Izdelava dokumentacije za celovito obnovo javne ceste Poljanski
krog v Kresniških poljanah,
- Postavitev polnilne postaje za električna vozila v Jevnici,
-	Začetek izgradnje večnamenskega športnega objekta na športno rekreacijskem centru v Jevnici,
-	Sofinanciranje nakupa opreme za večnamensko dvorano zadružnega doma,
-	Sofinanciranje izvedbe obnovitvenih del na zajetju Bitenc iz katerega se napaja vodovod Jevnica – Kresniške Poljane.
OSTALI PROJEKTI:
- Geodetske odmere cest po programu,
-	Izvajanje prevoza za starejše s pomočjo široke skupine prostovoljcev in Zavoda Sopotnik,
- Sanacijski ukrepi na regijskem centru odpadkov CEROZ,
- Izvajanje aktivnosti v postopku sprememb OPN,
-	Pomoč pri izvedbi Co- working prostora za mlade podjetnike v
obrtni coni Zagorica.

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ustanovam, podjetjem, ki so sodelovali pri izvedbi navedenih projektov.

OBVESTILO O OBJAVI
JAVNIH RAZPISOV V OBČINI LITIJA
ZA LETO 2021

Obveščamo vas, da bodo predvidoma konec decembra
2020 ali v začetku januarja 2021 v Uradnem listu RS objav
ljeni naslednji razpisi:
- za sofinanciranje LETNEGA PROGRAMA športa 2021
-	za sofinanciranje KULTURNIH programov/PROJEKTOV
2021
-	za sofinanciranje programov/projektov socialnega
varstva 2021
-	ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV/
PROJEKTOV 2021
Razpisne dokumentacije in obrazci za prijavo bodo na voljo na
spletni strani Občine Litija: www.litija.si. Dodatne informacije lahko dobite preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si
ter karmen.merela@litija.si.
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Spoštovane občanke, cenjeni občani,
drage državljanke in državljani!

»Po dobri polovici mojega poslanskega mandata, z zadovoljstvom ugotavljam, da trud v
dobro naše družbe ni zaman, če so vidni rezultati in dobiš občutek, da si slišan, opažen
in spoštovan. V tem trenutnem času z novo
vlado po nepričakovano odstopljeni, ki je morala z vso odgovornostjo prevzeti težko breme
epidemije z že šestimi paketi pomoči prebivalstvu in gospodarstvu, ob, za večino težko pričakovanih strateških premikih in spremembah
na mnogih področjih ter preboju in napredku
Slovenije v gospodarskem, infrastrukturnem
in turističnem enakomernem razvoju, večji skrbi za okolje, delavce, obrtnike, podeželje, kmete, mlade, upokojence, družine, invalide, gasilce, šport in mnoge druge z dodano vrednostjo,
imajo vaši cenjeni glasovi, preko mojega glasu, izjemno in pomembno težo, tako verjamem,
da izpolnim vaša pričakovanja. Zelo pomembno je, da Slovenija z močno zunanjo politiko pridobiva ugled in vedno večjo veljavo v svetu. Še posebej smo se izkazali pri reševanju doslej
za Evropo najbolj zapletene in nerešljive situacije za črpanje skoraj dva tisoč milijard evrov.
Ravno predlog slovenskega predsednika vlade je bil upoštevan in ključen za rešitev problema. O mojem delu, ki ga kot lahko opazim, zelo pozorno spremljate, še to. Glavno vodilo in
moto mojega poslanstva v vašem imenu, je vedno iskanje pravice, uravnoteženja, kompromisov, skrb za kakor koli zapostavljene, krivično obravnavane, neslišane, prezrte, majhne,
pozabljene in tiste, ki se ne znajo prav obrniti, pa če se še tako trudijo.
Kot doslej, se bom trudil, da bom tudi v prihodnje preprost, jasen in pragmatičen v razpravah
in pri odločanju v korist ljudi in družbe kot celote, v korist napredka za boljšo in lepšo našo
celotno domovino, s posebnim čutom in pozornostjo za prepoznavnost in razvoj našega
področja Srca Slovenije, Zasavja ter mojih občin Litije in Šmartnega pri Litiji.
Nisem popoln, nisem brez napak. Vesel sem pohvale, sprejmem tudi kritiko, ki jo vzamem še
kako resno. Zaradi mojih značilnosti, ko sem izjemno dostopen in odprt za vse in do vseh, je
dela mnogo več kot bi ga bilo sicer, vendar sem ga vedno vesel.
To leto je naše življenje zaznamoval nevidni sovražnik, ki nam je prekrižal mnoge načrte.
Verjamem, da ga bomo premagali. Še hitreje ga bomo pregnali, ko bomo vsi verjeli, da je
res izjemno hitro prenosljiv in v bolniške postelje naenkrat položi toliko ljudi, da že tako
preutrujeno zdravstvo ne zmore več, da je zelo nevaren za starejše in bolnike s pridruženimi boleznimi, da kot kažejo zadnja opažanja, pušča zastrašujoče, nepopravljive posledice
na pljučih, možganih, krvi. Zato nam mora biti vsem samo en cilj, da spoštujemo kar nam
zapovedo zdravniki in odgovorni, pa če tudi nam je včasih vsega dovolj in je hudo. Starejši
pravijo, da predvsem mlajše generacije še težje prenašajo vso to krizo, da pa je to zato, kar
nam je bilo pred virusom predobro. Že vedo, pravim jaz. Kot vsi, si tudi sam želim le to, da
strnemo vrste, skupaj z zdravstvom in vsemi, ki se na tak ali drugačen način ukvarjamo s to
epidemijo, da skupaj zmagamo, da preženemo ta virus in da izgine iz naše sredine ter nam
pusti zopet živeti normalno.
Dovolite, da se vam ob koncu leta iskreno zahvalim za zaupanje, vsakemu posebej in vsem
skupaj pa zaželim, kar se le da lepe prihajajoče praznike, tokrat še posebej v krogu svojih
najbližjih, v letu, ki prihaja, pa dokončno zmago nad korona vsiljivcem, obilo zdravja, dobre
volje in medsebojnega spoštovanja ter razumevanja.«
Srečno 2021!
Vaš poslanec, Boris Doblekar

Mizarstvo Kos

V poslanstvu dreves

»OBRTNIŠKI
KOTIČEK«

Velika Preska, Pošnik
Družinsko podjetje Mizarstvo Kos, v katerem poleg štirih domačih in petih redno zaposlenih,
sodeluje vsakodnevno še od 10 do 20 različnih zunanjih sodelavcev, bo naslednje leto praznovalo 30 let.
Jože Kos, kot ustanovitelj podjetja je ob podpori
žene Brede uradno pričel podjetniško pot v letu, ko
se je osamosvojila Slovenija.
Začetne ideje so bile osredotočene na balkonske
in vrtne ograje. Po dvajsetih letih sodelovanja v
Poslovnem združenju Naš vrt, ki ga je Jože vodil 12
let in izvedenih več kot 1500 zunanjih ureditvah,
se je razvilo znanje, ki je danes izjemnega pomena
pri iskanju rešitev za bivanje v zunanjem prostoru.
Pred 15 leti so za namen razvoja, izobraževanja
partnerjev, mladih in strank, ustanovili podjetje
Center za zunanjo ureditev, hišo idej in povezovanj, ki združuje 27 različnih dejavnosti.
Poleg povezovanja pri izvedbi zunanjih ureditev se
ves ta čas dogajajo različni razvojni projekti. Letošnji je LESARIUS, 7-čutni muzej, ki skozi različne aktivnosti povezuje sedem lesarskih poklicev. Aktivno bo odprl vrata, ko mine obdobje
korone.
Pri projektu sodeluje poleg domačih dveh podjetij tudi Turistično društvo Polšnik in Vinogradniško društvo Štuc iz Šmartnega pri Litiji.
In prav skozi takšna povezovanja in raziskovanja se odpira širši razvojni pogled, ki bo
služil kot izhodišče za nove izdelke in storitve
na področju lesarstva.
Panoga, ki jo je družba zaradi vpliva drugih
materialov in zaradi premajhne razvojne naravnanosti znotraj sebe dala na stranski tir,
spet pridobiva. Predvsem zaradi ekologije,
estetike in energetske učinkovitosti.
In tako bo kot napovedujejo v Mizarstvu
Kos vizija LESENE DOBE v naslednjih 30 letih povezala poleg dediščine tudi področje
bivanja, športa, zdravja, mode še glasbo in
kulinariko.
Jože Kos, kot idejni vodja različnih projektov,
je v vlogi projektanta v 30 letih oblikoval in s sodelavci realiziral izjemno veliko lesenih izdelkov za zunanjost doma. O tem pričajo tudi odlične reference na spletnih straneh in več kot 60
člankov stilskih preobrazb v prilogi Moj dom.
V Akademiji poslovne odličnosti so o njem napisali: Jože je človek z veliko življenjske energije,
vizionar, motivator, organizator in velik povezovalec ljudi. Po poklicu je lesarski tehnik, po
izkušnjah izjemen projektant, v svojem delu pa močno povezan z lesom. Je podjetnik, ki se
z dinamiko stanja na trgu odziva s fleksibilnostjo, prilagodljivostjo in družbeno odgovornostjo. Načrtuje in vodi poslovne in proizvodnje procese, sledi popolnosti in merilom poslovne
odličnosti, izboljšuje procese in stremi k čim bolj dodani vrednosti. Je strokoven , timski in
usmerjen k cilju doseganja inovativnih prebojnih rešitev. Obrtno podjetniška zbornica Litija ga
je leta 2007 nominirala za obrtnika leta, leta 2019 pa za podjetnika leta.
V naslednjem letu bo dopolnil 40 let aktivnega dela in predal štafeto mlajšemu rodu. Njegove
izkušnje pa bodo prišle še kako prav tudi v bodoče.
Petra Kos, direktorica Centra za zunanjo ureditev

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
Naj vam leto, ki prihaja, prinese prijazne poti,
novo upanje,
ter zdravja in veselja!
Želimo vam mirne božične praznike, ponosno
praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti
ter SREČNO v letu 2021.
Občinski odbor in
svetniška skupina SLS Litija

Mineralne jaslice v Rudniku Sitarjevec Litija, foto: Gregor Požun.

Spoštovani člani OOZ Litija

Pred nami je zaključek leta, ki je za sabo pustil marsikatero rano v gospodarstvu. Drugi val
virusa je močnejši od prvega in samo upamo lahko, da ga bomo premagali hitro in seveda s
skupnimi močmi.
Veliko panog je zaprtih ali pa delujejo zelo omejeno. Več ali manj so prizadeti isti obrtniki in
podjetniki kot spomladi v prvem valu korona virusa, nekateri so tik pred stečajem nekateri so
bili primorani zapreti vrata svojega podjetja…
Obrtna zbornica si prizadeva za blažitev posledic v gospodarstvu v času korone virusa. Aktivno
smo se vključili, da zagotovimo zaščitna sredstva za male obrtnike, ki imajo do 4. zaposlene in
samozaposlene, tako za člane kot tudi nečlane. Na področju litijske in šmarske občine smo na
OOZ Litija razdelili cca 59.050 zaščitnih mask. Pomoč v obliki zaščitnih mask je marsikateremu
obrtniku dobrodošla.
Na OZS in OOZ Litija se trudimo, da z obveščanjem o aktualnih novicah, preko e-pošte in telefonov nudimo našim članom vso podporo.
Za konec Vam želim vesele božične praznike, srečno novo leto in veliko poslovnih uspehov v letu 2021 v upanju, da se kmalu srečamo BREZ OMEJITEV… lep pozdrav.
Lokar Simon, predsednik OOZ Litija
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UDELEŽBA V PRESEJALNEM
PROGRAMU SVIT LAHKO REŠI
ŽIVLJENJE

Rak je v Sloveniji velik zdravstveni, družbeni in ekonomski problem. Podatki kažejo, da je v Sloveniji rak debelega črevesa
in danke med 5 najpogostejšimi raki pri
obeh spolih skupaj. Za rakom debelega
črevesa in danke povprečno vsako leto
zboli več kot 1300 ljudi. S presejalnim
Programom Svit zmanjšujemo število na
novo zbolelih ljudi, saj lahko z odkritjem in
odstranitvijo predrakavih sprememb preprečimo razvoj raka na debelem črevesu
in danki. Opuščanje udeležbe v Programu
Svit ima lahko resne posledice za zdravje
posameznika.
Od leta 2011 v Registru raka republike Slovenije beležijo občuten padec novih primerov
raka debelega črevesa in danke. Med vsemi
novo odkritimi raki v Sloveniji se je med letom 2007 in 2017 rak debelega črevesa in
danke po pogostosti pomaknil z drugega na
peto mesto, k čemur pomembno prispeva odstranjevanje predrakavih sprememb na kolonoskopijah v Programu Svit. Prekinitev trenda
naraščanja novih primerov raka debelega črevesa in danke ter celo manj novih rakov med
vsemi prebivalci Slovenije, ne le med udeleženci presejanja, je ključni cilj presejalnega
programa.
Program Svit vključuje moške in ženske v
starosti od 50 do 74 let, ki so v program
vabljeni po vnaprej določenem načrtu v
obdobju dveh let. Sodelovanje v Programu
Svit je za tiste prebivalce Slovenije, ki so v ciljni populaciji in imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno, saj stroške
programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se je sploh ne zavedajo, ker se
bolezen dolgo razvija brez očitnih bolezenskih
znakov. Rak na debelem črevesu in danki se
večinoma razvije iz predrakavih sprememb na
steni črevesa – polipov. Če polipe odkrijemo
in jih odstranimo pravočasno, lahko to obliko
raka preprečimo. Bolezen je namreč v začetni
fazi povsem ozdravljiva, človek pa ohrani kvaliteto življenja.
Kot osnovno metodo odkrivanja sprememb debelega črevesa in danke v Pro-

gramu SVIT uporabljamo test na prikrito
krvavitev, s katerim se ugotavlja prisotnost krvi v blatu, ki s prostim očesom (še)
ni vidna. Po podpisani Izjavi o prostovoljnem
sodelovanju, boste na dom prejeli komplet za
odvzem vzorcev blata. Oba uporabljena tulca
z odvzetima vzorcema boste poslali na že natisnjeni naslov centralnega laboratorija Programa SVIT. Če ja izvid pozitiven, Vas bodo napotili na kolonoskopijo, ki je najzanesljivejša
metoda za odkrivanje bolezenskih sprememb
na debelem črevesu in danki.
Delovanje Programa Svit v času razglašene epidemije
Program Svit kljub spreminjajoči se epidemiološki situaciji zaradi covid-19, še naprej
deluje. Sodelovanje v Programu Svit je varno
za vse, ki so v njegovo izvajanje vključeni. Pri
vabljenju in oddaji vzorcev blata posamezniki
nimajo stika z drugimi osebami. Če je oseba
nato vabljena na kolonoskopijo, se pregleda
lahko udeleži zgolj, če nima povišane temperature ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri
pregledu se uporablja vsa potrebna varovalna
oprema.
V letu 2019 je bila odzivnost v zdravstveni regiji Maribor 62,82 %, kar je pod republiškim povprečjem, ki je 65,59 %.
Pri tem je bila odzivnost višja pri ženskah
(68,27%) kot pri moških (57,09 %). Celo pod
regijskim povprečjem izstopa mestna občina Maribor z odzivnostjo, ki znaša samo
60,81 %.
Z udeležbo v Programu Svit naredimo veliko
za svoje zdravje in kakovost življenja, obenem pa posredno pripomoremo k vzdržnosti in racionalizaciji stroškov zdravstvenega
sistema. Zato vse, ki prejmete vabilo v program, močno spodbujamo, da se nanj tudi
odzovete.
O vseh morebitnih spremembah in novostih/
dogodkih glede delovanja Programa Svit je
na razpolago spletna stran Programa Svit:
https://www.program-svit.si/za-uporabnike/aktualno/obvestila-in-dogodki/.
Pripravili: Milan Stojanović, Marija Hanželj,
Aljaž Brlek (NIJZ – Območna enota Maribor)

SAMO NEBO VE, KAJ JE SLABO ALI DOBRO

Sedim ob oknu in gledam dežne kaplje, ki polzijo po šipi.
Razmišljam o svojih zadnjih srečanjih in pogovorih ter o nezadovoljnih ljudeh. Večina med njimi je črnogleda, s pripombami, ki ne koristijo nikomur.
Prijateljica je rekla:
»Saj mi n‘č ne pomaga ta krema! V tem času si ne morem
kupiti nič boljšega, ker je vse zaprto.«
Trgovka v svoji trgovinici se je jezila:
»Ko bo država do mene pravična, bom tud‘ j‘z do nje!«
Pripomba neznanca, ki sem ga slišala pred zdravstvenim domom:
»Saj tko n‘č ne ve, kaj m‘ je! Zmeraj samo ugiba.«
Med tem razmišljanjem sem se spomnila na staro kitajsko zgodbo. Bila je tako zanimiva, da
sem si jo z lahkoto zapomnila. Delila jo bom z vami in jo zapisala po spominu.
Na kitajskem, na majhni kmetiji, je živel kmet z ženo in sinom. S trudom in odrekanjem mu
je uspelo, da je kupil konja. Ta je bil v veliko veselje mlademu sinu, saj je z njim veliko lažje in
hitreje oral majhno njivico. Sosedje, ki so bili nevoščljivi, pa so mu rekli:
»Slabo je, ker je že star. Kmalu bo onemogel in tako oslabel, da boš spet vse delal sam.«
Kmet jih je pogledal in jim odgovoril:
»Samo nebo ve, kaj je slabo ali dobro.«
Čez nekaj tednov je konj nenadoma izginil in sosedje so spet govorili:
»Škoda! To je slabo, slabo. Zanj si zapravil vse svoje premoženje, zdaj pa si ostal brez denarja
in brez konja.«
Kmet je mirno odgovoril:
»Samo nebo ve, kaj je slabo ali dobro.«
Čez nekaj dni se je konj vrnil z divjim
žrebcem. Sosedje so se veselili, govorili,
da je to dobro, on pa je rekel:
»Samo nebo ve, kaj je dobro ali slabo.«
Tudi sinu se je zdelo dobro, da imajo
zdaj še mladega konja. Hotel ga je preizkusiti, pa ga je zajahal. A mladi žrebec je
bil predivji. Vrgel ga je s hrbta in fant si
je zlomil nogo. Spet so prišli sosedje in
stokali, odkimavali ter se pritoževali:
»Vidiš, da je slabo ker je tvoj konj pripeljal divjega žrebca. Zdaj ti bo sin šepal vse življenje in
spet boš moral delati sam.«
Kmet se ni menil za te pripombe. Kot doslej jim je tudi tokrat odgovoril:
»Samo nebo ve, kaj je slabo ali dobro.«
Neke pomladi pa je v deželo prišla vojska. Odpeljala je vse mlade fante, razen šepavega sina.
Tokrat sosedje niso rekli nič, a jih je ogovoril kmet:
»Samo nebo ve, kaj je dobro ali slabo. Moj sin je ostal doma, živ, vi pa niti tega ne veste, če
se bodo vaši sinovi sploh vrnili.«
Upam si reči, da pogosto tudi mi ne vemo kaj je dobro ali slabo. A v novem letu vam želim, da
bi se vse slabo dobro končalo in bi bilo med nami več veselja, pa manj jeze in nezadovoljstva.
Darinka Kobal

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Voščilo
Tiho pada mrak,
v dalji se zgublja korak
in pušča sledi preteklih dni ...
V srcih se želja rodi
po miru, ljubezni, dobroti
za vse ljudi.
Srečko Kosovel

V prihajajočem letu Vam vsem želimo veliko lepih trenutkov, časa zase in za druge, predvsem
pa trdnega zdravja. Vse dobro!
Zaposleni OŠ Gradec

Šola na daljavo

Vsi smo že na dolgo in široko seznanjeni s covidom-19 in s šolanjem na daljavo, nihče pa ne
govori ali ne piše o naših dnevih doma in kako
izgleda šolanje na daljavo skozi šolarjeve oči.
Verjamem pa, da tako osnovnošolce kot starše
in najbrž tudi stare starše to zanima, zato vam
bom opisala svoje šolanje na daljavo. Naj se
najprej predstavim: sem Pia Dražumerič, stara
sem 12 let in obiskujem Osnovno šolo Gradec.
Zjutraj vstanem ob 7.30, se uredim in zajtrkujem. Ob 8.00 sedem za računalnik in preverim,
ali imam kakšno videokonferenco. Če jo imam,
se vključim in delam po navodilih učiteljev. Po
koncu videokonference nam dodelijo še domačo nalogo. Nimamo pa čisto vsako šolsko uro
videokonference, in če je nimamo, najdem navodila in naloge v spletnem zvezku v aplikaciji
Microsoft Teams.
Po drugi šolski uri imam malico, kot smo navajeni v šoli. Da vem, kdaj je začetek ali konec
kakšne šolske ure, sem si na telefonu nastavila budilko kot zvonec v šoli. Po končanem
delu, kar je ponavadi ob 13.00 ali ob 14.00, mi
mami, včasih tudi babi, skuha kosilo. Popoldne
grem teč, peš na Svibno, kdaj pa skačem na
trampolinu. Tudi računalniške igrice igram. Pri
tem mi delajo družbo moja bratca, bratranec
in sestrična, tako smo včasih skupaj vse do
večera. Zvečer zelo rada in veliko berem. Ker

mi hitro zmanjka knjig, jih sedaj naročam preko spleta, saj vstop v knjižnico ni mogoč. To je
tudi v redu, ampak veliko raje bi šla v knjižnico
in si tam izbrala knjige.
Pred epidemijo sem šla vsako popoldne na trening plezanja, zdaj pa treningov ni in res jih pogrešam. Konec tedna malo dlje spim, drugače
pa z družino veliko hodimo na nižje hribe in se
zabavamo, kolikor se lahko.

Pia Dražumerič, 7. c

Zahvala za pomoč pri
zagotovitvi materialnih pogojev
za izvajanje pouka na daljavo
na Osnovni šoli Gradec

19. oktobra 2020 so s poukom na daljavo pričeli učenci predmetne stopnje, od 9. novembra
dalje pa je pouk na daljavo potekal za vseh 707
učencev naše šole. V ta namen smo poskušali
reševati tudi materialne pogoje v družinah, kjer
bodisi ni opreme, ki bi omogočala pouk na daljavo, bodisi je te opreme glede na število otrok
v družini premalo.
Da pouk na daljavo uspešno poteka, se iskreno zahvaljujem kolegom učiteljem, ki vlagajo
ogromno napora in časa v pripravo ter izvedbo
poučevanja na daljavo.
Zahvaljujem se učencem, ki so pouk na daljavo vzeli resno, zagnano sodelujejo in oddajajo
gradiva skladno z navodili učiteljev.
Zahvaljujem se staršem, ki nam pomagajo pri
posredovanju navodil učencem, dodatnem motiviranju učencev in pri oddajanju gradiv.
Zahvaljujem pa se tudi posameznikom in podjetjem, ki so nam v obdobju drugega vala priskočili na pomoč z doniranjem računalnikov.
Hvala Petri Bukovšek Batič, Varji Hostnik, Suzani Mežnaršič, Alešu Bregarju, Sebastjanu
Gorencu, Viliju Kušarju in podjetju Toneli d.o.o.
Z njihovo pomočjo smo razdelili računalnike 25
učencem in jim na ta način omogočili sodelovanje pri pouku na daljavo.

Damjan Štrus

Pozitivni učinki čebeljih pridelkov
in izdelkov

Čebele nas spremljajo že tisočletja. Med so izredno cenili že v pradavnini. Uporabljali so ga kot sladilo, živilo, lepotilno sredstvo in zdravilo. Kleopatra je dobro
poznala skrivnosti negovanja in razvajanja z medom, saj ga je cenila kot eliksir
življenja. Za naše prednike je bil med edino sladilo, vosek pa je bil nepogrešljiv vir svetlobe. Kako
lepa simbolika, ki razkriva kako pomembne so čebele za človeštvo. Danes pa se vedno bolj zavedamo širšega pomena čebel in znamenitega reka, ki pravi, da brez čebel ne bo življenja.
Slovenci smo čebelarski narod, ponosni na dolgoletno čebelarsko tradicijo. Še toliko bolj pa smo
ponosni na bogat izbor pristnih čebeljih pridelkov in izdelkov, ki jih lahko ponudimo. Naravne danosti naše čudovite dežele omogočajo pridelavo različnih vrst medu. Predstavljamo vam tipične
vrste slovenskega medu in njihove značilnosti. Ločimo jih po barvi, vonju, okusu, aromi. Okusite
pestrost slovenskih medov in poiščite sebi najljubšega.
- Akacijev med je milega okusa, svetle barve in nežnega vonja.
-	
Lipov med je svetlo rumene do svetlo jantarne barve z zelenim odtenkom, diši prijetno po
svežini, mentolu in lipovem cvetju.
- Cvetlični med ima vonj in aromo cvetlic, iz katerih izhaja.
- Kostanjev med je grenkega okusa in vsebuje veliko rudninskih snovi.
-	
Smrekov med je rdečerjave barve, z vonjem in aromo po sirupu iz smrekovih vršičkov, smoli
in lubju iglavcev.
-	
Hojev med je pogosto temno sivorjave barve z zelenim odsevom in aromo po mleku v prahu,
smoli.
-	
Gozdni med je mešanica različnih vrst mane, je od svetle do temno rjave barve, z rdečim ali
zelenim odtenkom. Vsebuje veliko rudninskih snovi.
Med je čebelji pridelek, ki ga čebele največ
pridelajo in se tudi najbolj pogosto uporablja. Vsebuje veliko zelo pomembnih sestavin, ki so pomembne za delovanje organizma.
Priporočilo priznane romunske nutricionistke, čebelarke in poznavalke čebeljih pridelkov in izdelkov v terapevtske namene ge.
Aline Varadi je, da če želimo okrepiti imunski sistem, moramo posegati po čebeljih
pridelkih. Zato ne gre zanemariti tudi drugih
čebeljih pridelkov kot so: cvetni prah, propolis, matični mleček. Njeno mnenje je, da je pomembno dnevno uživanje medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, saj vsebujejo vse, kar
potrebuje človeško telo za uravnoteženo delovanje.
Cvetni prah vsebuje idealno razmerje sestavin, ki jih potrebuje človeško telo za ohranjanje in
izboljšanje zdravja. Vsebuje selen in cink, ki sta ključni sestavini za pravilno delovanje imunskega
sistema. Cink je pomemben za razvoj in pravilno delovanje celic, selen pa pomaga organizmu
pri obnavljanju celic.
Matični mleček vliva telesu moč, ohranja
zdravje in krepi imunski sistem. Deluje protivnetno in pomaga v boju proti raku.
Propolis je uspešen v boju proti bakterijam
in virusom, pa tudi glivicam. Na trgu dobite
nov izdelek negovalno razpršilo s propolisom
BeeCare, ki je namenjeno za čiščenje, nego in
zaščito rok.
Čebelji pridelki imajo lastnost, da organizmu dajo tisto, česar mu primanjkuje in so zato pomembni pri vzpostavljanju ravnovesja. Posnetek predavanja Aline Veradi najdete na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=fDgcSPfgtAk
Čebelji pridelki vsebujejo pestro paleto hranljivih snovi, ki jih telo potrebuje za uravnoteženo
delovanje in jih ne najdemo v nobenem drugem živilu v tako skoncentrirani, kompleksni obliki.
Krepimo svojo odpornost, vzpostavimo ravnovesje v organizmu, poskrbimo za zadostni vnos antioksidantov in bodimo uspešni v boju proti mikrobom z uživanjem čebeljih pridelkov in izdelkov
slovenskih čebelarjev.
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PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Zimski športni dan na daljavo

V teh koronskih časih, ko učenke in učenci ter učitelji večino
časa preživijo doma pred računalnikom, je gibanje na svežem zraku še
toliko bolj pomembno. V petek, 4. decembra, so vsi učenci in učenke
OŠ Litija Podružnice s prilagojenim programom dobili navodila za športni dan na snegu. Dolg sprehod po zasneženi naravi, sankanje, kepanje,
valjanje sneženih kep. Za izziv pa so morali izdelati tudi snežaka. Učitelji
so se tokrat pridružili tako, da so tudi sami odšli v snežen dan, vsak
seveda v bližini svojega doma. Že sredi dneva, še več pa v popoldanskih
urah, so se na ekranih računalnikov začele pojavljati fotografije ponosno
nasmejanih otrok in mladostnikov v družbi njihovih prikupnih snežakov
ali »v akciji« na saneh. Po odzivu lahko učitelji rečejo, zimski športni dan
je uspel. In vsi si želijo, da bi si kanček zimskega športnega dne prav vsi
učenci in učenke, skupaj s svojimi bratci, sestricami, mamicami in očeti,
priredili vsak dan. Kar velja tudi za učiteljice in učitelje. Ostanite zdravi in v formi s pomočjo redne
športne aktivnosti!
Vili Guček

Decembrski tehniški dnevi

V zadnjih novembrskih in prvih decembrskih
dneh so v OŠ Litija, Podružnici s prilagojenim programom izvedli kar tri tehniške dni.
Prvi z naslovom Mala praznična tovarna voščilnic je bil namenjen izdelavi novoletnih
voščilnic. Skupaj z OŠ so se pridružili projektu Mala pozornost za veliko veselje na
pobudo DEOS Centra starejših. Učenci prilagojenega programa so izdelali kar 60 voščilnic lepo okrašenih s pozitivnimi posvetili,
ki so jih napisali na roke. Skupaj z učenci
osnovne šole so izdelali približno 1200 voščilnic in jih predali DEOS-u.
Drugi tehniški dan je bil namenjan izdelavi
novoletnih okraskov. Učenci so izdelali okraske, ki jih bodo obesili na novoletno jelko v primeru, da se vrnejo v šolo. V tem času pa bodo
okraski zagotovo polepšali njihove domove. Učenci, ki so nadaljevali s tehniškim dnem še tretji
dan, pa so svoja okna praznično okrasili. Nastali so čudoviti izdelki, nastale prekrasne praznične
dekoracije in če opazite med sprehodom kakšno lepo okrašeno okno, je mogoče prav to delo
učencev Podružnice s prilagojenim programom.
Matjaž Bizilj, Barbara Klanšek
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Gimnazijci uspešni kljub pouku na daljavo

Na Gimnaziji Litija smo letošnje
šolsko leto, ki je zaznamovano z
epidemijo, sprejeli kot poseben
izziv in kljub omejitvam, povezanimi z izobraževanjem na daljavo, sodelovali na
številnih tekmovanjih in dogodkih; v času, ko
je bilo to mogoče, smo izvedli tudi ekskurzijo
v Italijo.
Debatni klub Gimnazije Litija se je v kratkem
obdobju od septembra udeležil treh debatnih
turnirjev, trenutno potekajo intenzivne priprave
na mednarodni turnir v Zagrebu. Zaradi omejitev se seveda vsi turnirji, pa tudi same priprave, dogajajo na spletu. Sodelovali smo na
mednarodnem turnirju v Romuniji (Argo) in se
udeležili dveh nacionalnih on-line debatnih turnirjev v Sloveniji. Naše debaterke in debaterji
so na dveh turnirjih dosegli izjemne rezultate,
kar dvakrat so namreč dosegli odlično četrto
mesto. Na obeh omenjenih turnirjih sta dva
dijaka, Maša Cvetežar in Lovro Klinc, dosegla
odlični individualni uvrstitvi, sedmo in deveto
mesto. V tem obdobju nas je še posebej razveselila novica, da se je naši debaterki Maši Cvetežar uspelo uvrsti v najožji izbor za slovensko
nacionalno debatno ekipo, ki bo Slovenijo v prihodnjem letu zastopala na svetovnem debat
nem prvenstvu v Macau.
V tem obdobju smo bili zelo aktivni tudi na področju mreže Zdravih šol, v katero je Gimnazija
Litija že vrsto let vključena. Izvajamo najrazličnejše aktivnosti za izboljšanje zdravja in počutja dijakov ter zaposlenih na šoli.

Med dejavnostmi je tudi sodelovanje na šolskem in državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni. Ta kronična bolezen prizadene
veliko ljudi, zato je zelo pomembno, da se čim
več mladih izobrazi o simptomih bolezni, zapletih, o življenju sladkornega bolnika, predvsem
pa, da spozna način prehranjevanja, gibanja in
delovanja, da do bolezni sploh ne bi prišlo.
Na šolskem tekmovanju, ki smo ga lahko še
izvedli »v živo«, so trije dijaki dosegli bronasto
priznanje, dve dijakinji pa sta se glede na svoj
rezultat uvrstili na državno tekmovanje. To je
bila spletna različica, ki ni zmedla naših tekmo-

valk. Dijakinji 4. letnika, Brina Koleša in Ema
Pikelj, sta pokazali veliko znanja in dosegli zlato
priznanje.
Na Gimnaziji že od začetka delovanja dajemo
velik pomen strokovnim ekskurzijam. Vsako
leto skušamo za dijake organizirati vsaj eno
enodnevno ekskurzijo, ki je običajno usmerjena
v poznavanje slovenskih krajev, pa tudi eno dvodnevno, ko dijake popeljemo izven naših meja.
Seveda pa naše gimnazijce razveseljujemo tudi
z daljšimi ekskurzijami. To so priložnosti, ko
dijaki ne spoznavajo le naravnih, kulturnih in
zgodovinskih znamenitosti krajev, kamor potujemo, pač pa spoznavajo tudi kulturne posebnosti držav, se orientirajo po večjih mestih …

Letošnje ekskurzije smo seveda načrtovali drugače. Varnost je vedno bila ključnega pomena
na naših potovanjih. Letos je ta varnost dobila
novo dimenzijo, o kateri do sedaj nikoli nismo
razmišljali, zato so morale v letošnjem šolskem
letu daljše ekskurzije nekoliko na stranski tir, nismo pa potovanj v celoti umaknili iz programa.
Že v septembru in na začetku oktobra so tako
naši prvošolci kot drugošolci spoznali, da lahko tudi v takšnih časih, seveda ob upoštevanju
vseh priporočil, izpeljemo strokovno ekskurzijo. Odločili smo se, da se podamo čez mejo,
na italijansko stran. Skoraj vsi ogledi, ki smo
jih vključili, so bili na prostem; ogledali smo si
nemško koncentracijsko taborišče v Trstu, se
sprehodili po mestu, ves čas zaščiteni z obraznimi maskami, ki takrat v Sloveniji na prostem
še niso bile obvezna oprema. Občudovali smo
lepote parka ob čudovitem gradu Maksimiljana Habsburškega. Pot nas je vodila do Ogleja,
ki se nahaja na Unescovem seznamu kulturne
dediščine, zadnji postanek pa je bila italijanska
kostnica iz prve svetovne vojne v Sredipolju.
V dnevih, ko je epidemiološka slika v Sloveniji
slaba in ko naše delo poteka na daljavo, naši
obrazi pa so le sličice na računalniku, se izkušnje in vezi, ki jih na takšnih in podobnih tekmovanjih in ekskurzijah stkemo, izkazujejo še
za toliko bolj pomembne.
Jernej Podgornik

VRTEC LITIJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

AKCIJA »MALA POZORNOST ZA VELIKO VESELJE,
RAZVESELITE STAROSTNIKE Z VOŠČILNICO«

V teh časih, ki niso naklonjeni stanovalcem v domovih in centrih, bomo razveselili vse starostnike. Ana Petrič, direktorica DEOS centra, je bila pobudnica akcije zbiranja voščilnic za starostnike.
Male pozornosti za veliko veselje, ki jo je razširila na vso Slovenijo. Življenje je za starostnike že tako in tako težko, sedaj v
času epidemije pa so še bolj v izolaciji, odtegnjeni so jim obiski,
so še v večji stiski.
Najmanj, kar lahko storimo zanje je, majhna pozornost, kakor je
voščilnica za božično novoletne praznike.
Cilj je bil zbrati 21.000 voščilnic, toliko je namreč vseh starostnikov, ki bivajo po domovih po vsej Sloveniji. Posebej tisti, ki
nimajo svojcev in pogostih obiskov.
S srčnostjo in kreativnostjo smo
akcijo pozdravili na naši Osnovni šoli Litija. Na torek 17.11.2020
smo učencem 6., 7., in 8., razreda pripravili KULTURNI DAN, seveda v tem zaprtju šol, na daljavo. Dopoldanski čas, pet šolskih
ur, smo namenili ustvarjanju in prostoročnemu pisanju voščilnic.
Povabilo je bilo, da lahko sodelujejo in pomagajo bratje in sestre,
starši, dedki, babice. Devetošolci so se prostovoljno pridružili delu.
K temu so pristopili še učenci Enote s prilagojenim programom.
Narejenih in ročno napisanih voščilnic je bilo 1390. Učenci so
voščilnice dostavili v zbirni zabojnik pred šolo. Po pregledu vseh
pa sem kot vodja kulturnega dne napravila izbor in jih 1188 sama
odpeljala čez več občinskih mej v DEOS Notranje Gorice. Tam so
bili nad količino, številom voščilnic, vzhičeni in veseli. Prevzela jih je radostno in hvaležno sama
direktorica gospa Ana Petrič.
Da naredimo dobro in komu polepšamo prihajajoče praznike je treba malo, veliko sreče je v majhni pozornosti, ročno delo otrok - voščilnica. Srčna hvala vsem mojim učencem za vsako izdelano
voščilnico. 
Likovna pedagoginja, Marija Bregar Hostnik

Vrtec Litija v času omejenega delovanja vrtcev
nudi možnost vključitve otrok tistih staršev, ki
to nujno potrebujejo. Deluje sedem (od devetih)
enot, v katerih je skupaj 85 otrok. Po priporočilih
NIJZ so otroci razporejeni v manjše skupine, od 6 do 8 otrok.
Za otroke je, kljub temu, da niso v svojih matičnih igralnicah in
nimajo svojih primarnih vzgojiteljev, kakovostno poskrbljeno in
se dobro počutijo.
Smo v decembrskem času, ko zaposleni v vrtcu radi poskrbimo za čarobnost in presenečenja. Tako
smo vzgojitelji pripravili e-adventni koledar, ki ga najdete na spletni
strani vrtca (www.vrtec-litija.si/ Veseli december v Vrtcu Litija) S
tem smo se spomnili na vse otroke, tudi tiste, ki vrtca v tem času ne
obiskujejo. Dnevne naloge, ki jih skupaj s starši
lahko rešujejo otroci, so
zabavne in vsebinsko pokrivajo vsa kurikularna
področja.
Omogočajo
prijetno druženje s starši
ali vzgojitelji v vrtcu.
Nekaj čarobnosti nam je
naklonila tudi narava in nasula malo snega. Vzgojitelji
so skupaj z otroki izkoristili sneg in prostor na igrišču.
Sankanje, kepanje in celo majhni snežaki so nastali.
Zadišalo je po zimi, ki nas je spodbudila, da smo začeli
skupaj z otroki izdelovati okraske in krasiti smrečice.
V vrtcu res ni nikoli dolgčas … Vsi pa si želimo, da ostanemo zdravi in se čim prej v polnem številu
vrnemo v vrtec.
Mateja Premk, pom. ravnateljice

Narazen, a še vedno skupaj

Že od jeseni naprej se tudi otroci v Vrtcu Najdihojca poskušamo držati vseh navodil glede epidemije. Tudi mami mora takoj iz garderobe, čeprav bi jaz še malce ostala z njo. A četudi je vse malce
drugače, mi je bil zelo všeč poseben jesenski teden v oktobru, ko nas je namesto kostanjevega
piknika, vsako jutro v vrtcu pričakala zabavna naloga. En dan nas je pred vhodom presenetila
prava pajkova mreža in pajki na njej. To je bilo kar nekaj plazenja in poskokov, da sem lahko
prišla do garderobe. Ne le jesen, vsako leto je posebej prazničen tudi december. Lansko leto so
nas vzgojiteljice vsako jutro pocrkljale z lučkami in decembrsko glasbo že v garderobi, vsak dan
se je dogajalo kaj posebnega. Tradicionalno smo šli na pohod z lučkami, vse tja gor do rudnika
Sitarjevec, kjer smo potrkali na vrata rudniških škratov. To je bila dogodivščina. Letos pa je
december čisto drugačen, ne smemo se družiti, držimo razdaljo, redno skrbimo za higieno rok,
kašljamo še posebej skrbno v rokav in veliko otrok tudi ne obiskuje vrtca. Tudi jaz sem ostala
doma. Name pazi babica, včasih pa tudi očka in mamica, če le lahko, saj hodita v službo. In super
je, da kljub vsemu, da sem doma, vzgojiteljice in vzgojitelji Vrtca Litija niso pozabili name. Pripravili so namreč prav poseben adventni koledar! Če še ne veste, kako izgleda, nujno pobrskajte za
njim na vrtčevski spletni strani. Presenečenja se kar vrstijo. Očka in jaz vsak dan komaj čakava,
da odpreva novo okence adventnega koledarja. Do sedaj mi je bilo najbolj všeč, ko mi je mami
spekla palačinke, ker je tako pisalo v koledarju in ko sem si ogledala kratko risanko o psičku Joyu.
Še nekaj dni je ostalo in komaj čakam, kaj vse se še skriva. Hvala, ker ste nam navkljub temu, da
nismo skupaj, pričarali malo bolj praznični december. 
V Sofijinem imenu zapisala mami Petra
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO
Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Srečno in zdravo 2021!
Predsednik MDI Litija – Šmartno: Miro Vidic

Druženje
Več let nazaj, ko smo na dom prejeli zadnjo letno številko Občana, je bilo tradicionalno prednovoletno srečanje že za nami, saj smo ga navadno organizirali drugi petek v decembru, kar
nekaj zadnjih let v Gostilni Kovač. Na srečanju lani smo si zaželeli veliko zdravja in zadovoljstva
v prihajajočem letu ter si seveda obljubili, da se ob letu osorej ponovno snidemo. Epidemija
novega korona virusa pa je naša življenja postavila na glavo in ga okrnila predvsem z vidika
druženja, zato tega srečanja letos žal ni bilo.
Na tem srečanju smo vsako leto prejeli tudi setveni koledar za prihodnje leto. Kljub vsemu, smo
koledarje za leto 2021 nabavili tudi letos. Koledarje imamo v pisarni društva. Takšna razdelitev
kot je bila doslej tokrat ni bila mogoča, vsekakor pa vam ga bomo podarili, ko se boste zglasili
v pisarni, morda ob priliki plačila članarine za leto 2021.

Kulturna dejavnost
Gledališki abonma za sezono 2020/2021 bo letos organiziran precej drugače. Ob upoštevanju
možnosti so se v Kulturnem centru Litija odločili, da v tej sezoni izvedejo 3 predstave. Glede na
omejitve je v dvorani naenkrat lahko največ 70 obiskovalcev, zato bo vsaka predstava izvedena
dvakrat, in sicer ob 17. in 20. uri. Kljub trenutnemu stanju smo abonmajske karte rezervirali. V
primeru, da bodo predstave tudi izvedene, vas bomo o tem pravočasno obvestili.
Za oglede gledaliških predstav se lahko prijavite v pisarni društva, kjer sestavljamo vrstni red
za brezplačno abonmajsko karto.

Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
Kopalne karte
Še vedno lahko vsi invalidi z odločbo po znižani ceni kupite 10 kart letno za 3-urno kopanje
v Laškem (cena 5,50 €) in 10 kart letno za 3-urno kopanje v Rimskih Termah (cena 5,00 €).
Karte veljajo od ponedeljka do petka. Na voljo so tudi celodnevne karte za Thermano Laško,
po ceni 8,00 €.
Koriščenje kapacitet Zveze delovni invalidov
Pomembna za ohranjanje zdravja so tudi okrevanja, ki potekajo v okviru Zveze delovnih invalidov (ZDIS). Za leto 2021 nam je ZDIS dodelil 10 tedenskih terminov v Izoli in 10 tedenskih
terminov v Termah Čatež. Termini so razporejeni skozi vse leto, od januarja do decembra.
Možnost koriščenja pa imamo tudi enkrat v Radencih in dvakrat v Termah Ptuj. Vsi člani društva smo celotni razpis in prijavnico prejeli z zadnjimi letnimi obvestili. Rok za prijave je do 23.
decembra letos. Takoj ko bo mogoče, se bo sestala socialna komisija, ki bo pri razdelitvi kapacitet dosledno upošteva določila Pravilnika o postopku dodelitve socialno zdravstvene pomoči.
Pri razporeditvah kapacitet bo socialna komisija izven določil pravilnika upoštevala prednost
tistim članom, ki jim je bilo v letu 2020 koriščenje odobreno, vendar ga zaradi epidemije niso
mogli koristiti.
Psihosocialna rehabilitacija
Za leto 2021 smo od ZDIS prejeli pravico koriščenja psihosocialne rehabilitacije v Termah
Dobrna (10 dni v marcu), Termah Topolšica (10 dni v aprilu) in v Dolenjskih Toplicah (7 dni v
novembru). Na vseh treh destinacijah nam je na voljo 2-posteljna soba, torej skupaj za 6 invalidov. O pogojih koriščenja smo bili člani podrobno obveščeni z zadnjimi obvestili. Vse dodatne
informacije lahko dobite v tajništvu društva. Rok za prijave je 15. januar 2021.

Psihosocialna informativna pomoč
Pomoč v društvu
V društvu bomo skušali pomagati invalidom pri reševanju konkretnih zagat, ki se še povečujejo
v času COVID-19 virusa. V ta namen bo vsako sredo med 9. in 12. uro v pisarni društva predsednik sprejemal invalide z različnimi tegobami. Priporočamo predhodno najavo, da bomo obiske
časovno uskladili. Zaželjeno je, da s seboj prinesete zadevno dokumentacijo. Sodelovanje bo
potekalo skladno z določili zakona o varovanju osebnih podatkov in z ukrepi vlade v zvezi s
korona virusom.
Pomoč na nivoju države
Zveza delovnih invalidov Slovenije nas je obvestila, da je zaživel nov telefon za psihosocialno
podporo za celotno prebivalstvo naše države. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00,
ki deluje 24 ur in vse dni v tednu, bodo strokovno pomoč nudili strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Nudili bodo podporo posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih
razmer.

Donacija dohodnine društvu
Zavezanci za dohodnino lahko izpolnijo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine«. Naše društvo
je uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del do 0,5 % dohodnine, ki je odmerjena za tekoče leto in za nadaljnja leta (do preklica). Gre za dohodnino, ki je obračunana državi
in jo lahko namenite društvu. Z donacijo dohodnine prispevate za naše boljše delovanje. Z odstopom dela dohodnine ta znesek preusmerite Društvu, namesto državi. Obrazec lahko dobite
v društveni pisarni, ali vam ga pošljemo po pošti.

Predpraznični obiski na domovih
Tradicionalne obiske težjih invalidih na njihovih domovih smo tudi letos načrtovali v mesecu
decembru. Izvedli jih bomo, ko bodo dovoljeni obiski in druženja, morda celo v prvih mesecih
prihodnjega leta.

Uradne ure v
društvu

Uradne ure bodo v
prihodnjem letu nespremenjene – ob
ponedeljkih in petkih
od 9. do 12. ure in ob
sredah od 8. do 11.
ure.
Med božično novolet
nimi prazniki bo pisarna društva zaprta.
Pazite nase, ostanite
zdravi in upajmo, da
bodo končno prišli
dnevi, ko bo življenje
potekalo tako, kot
smo bili vajeni.
Vera Bric

KNJIŽNICA LITIJA

Zimski dnevi v Knjižnici Litija

Odprtost smo prilagodili (zmanjšali), da lahko zaradi odsotnosti izvajamo
osnovno dejavnost na dveh lokacijah in v
dveh izmenah. Zaradi deljenih poti pri vračilu
in izposoji gradiva imamo oblikovane ločene
time zaposlenih, ki imajo več manualnih zadolžitev (čiščenje). Litijska knjižnica je odprta
36 ur tedensko, krajevna knjižnica Šmartno je
odprta 10 ur tedensko. Potujoča knjižnica je
zaprta, gradivo lahko člani prevzemajo v obeh
krajevnih enotah. Potrebnih je tudi precej
več aktivnosti za pripravo gradiv s seznamov.
Dnevno v osrednji knjižnici izposodimo med
120 in 250 knjig; glede na pretekla obdobja,
ko je knjižnica poslovala brez omejitev, je to
tretjina oz. polovica izposoje.
Vendar pa je časovno oz. organizacijsko potrebno več kadrovskega vložka. Za pripravo
prejmemo dnevno okoli 20 e-sporočil (seznami
naročenega gradiva so dolgi, veliko naročenega gradiva je izposojenega), poleg tega bralce
informiramo tudi preko telefona in sprejemamo cobiss-naročila prostih izvodov (tudi teh je
dnevno v povprečju 30). Gradivo nato zberemo, izposodimo in pripravimo za prevzem.
Zaposleni si prizadevajo za ohranitev stika z
uporabniki – nastajajo tudi spletne vsebine

(pravljice, potopisi, literarni večer, piše se
knjižni čar, zaključujejo se založniški projekti
oz. se izvajajo domoznanski načrti).
Zaradi večje dinamike opravil in mnogih delovnih obveznosti smo se z zaposlenimi dogovorili, da v decembru ne bomo koristili
letnega dopusta, pač pa bomo imeli skupaj
dva dni kolektivnega dopusta – in sicer 24.
ter 31. decembra. Na dan pred praznikom je
knjižnica sicer odprta po sobotnem urniku,
obisk pa je bil tudi v prejšnjih letih precej
okrnjen.
Kljub težkim okoliščinam in splošni zaskrbljenosti glede okužb, ki ne upadajo, smo
zaposleni v knjižnici pozitivno motivirani, da
občanom z izborom gradiva in svetovanjem za
branje krepimo povezanost, notranji mir, voljo
do dela, učenja in napredka ter življenjski optimizem v najširšem pogledu.
Zato zaposleni Knjižnice Litija vsem našim
bralcem in bralkam, uporabnikom in uporabnicam želimo, da bi se čim prej znova srečevali in ustvarjali nasmehe ter delili toplino.
Naj bodo praznični dnevi lepi, brez osamljenosti. Povežimo se v mislih, zgodbah.
Želimo vam boljše leto 2021!
Andreja Štuhec

MLADINSKI CENTER LITIJA
MLADINSKI CENTER
LITIJA SE JE PRESELIL
NA SPLET
Zaradi ukrepov v zvezi z obvladovanjem epidemije smo tudi v MC Litija večino svojih aktivnosti preselili v spletno okolje.
DNEVNI CENTER, kjer smo bili vajeni poklepetati in čas pokrajšati z igranjem različnih
družabnih ali video iger, smo prestavili na DISCORD.
Discord je aplikacija, ki omogoča klepet, namenjena pa je predvsem igralcem video iger.
Omogoča jim glasovno komunikacijo in komunikacijo prek sporočil. Aplikacija je preprosta
za uporabo, uporabljamo jo lahko na telefonih
in na računalnikih, naložiti pa si jo je mogoče
brezplačno. Zaradi teh in drugih prednosti je
ne uporabljajo le igralci video iger, ampak je
aplikacija primerna tudi za izvajanje različnih
aktivnosti z mladimi.
V našem MCju jo uporabljamo za klepet,
skupno igranje kvizov ter najpomembnejše
za ohranjanje stika z mladimi, sicer rednimi
obiskovalci našega dnevnega centra. Na discordu se družimo vsak ponedeljek, sredo
in petek med 15.00 in 16.30, pridružiš se
nam lahko preko povezave https://bit.ly/
onlineDnevniCenter. Online dnevni center
pa ima tudi nekaj pravil za obiskovalce, prav
tako kot v MC dnevni sobi, in sicer želimo
da:
- se ob priklopu predstaviš in pozdraviš ostale
- imaš prižgan mikrofon, da se lahko slišimo
- kamera je zaželjena, a nikakor nujna. To odločitev prepuščamo tebi.
Če se srečaš s tehničnimi težavami nas pokliči na 051 443 410.

MC2 VIRTUALNI MLADINSKI
CENTER V IGRI MINECRAFT
Tudi virtualni gradbeniki so še vedno aktivni in
pridno dograjujejo svoj mladinski center. Še
vedno velja povabilo prav vsem, ki bi se aktivnosti želeli priključiti. Projekt vodi mladinski
delavec, ki v začetku pomaga z nasveti kako
se pridružiti igri, obenem pa skrbi za varno
spletno okolje, kjer se aktivnost odvija. Navodila kako se pridružiti najdeš na spletni strani
na povezavi https://mclitija.si/mc%c2%b2-streznik-odpira-svoja-vrata/.

DRUGE INFORMACIJE
ZA MLADE
Ostajamo dosegljivi po telefonu, na 051 443
410, med delavniki od 12:00 do
16:00, na elektronsko pošto odgovarjamo dan in noč.
Še vedno nudimo brezplačno fotokopiranje in tiskanje za osnovnošolce, dijake in študente. Gradivo, ki ga želite natisniti, nam
lahko pošljete na elektronski naslov info@mclitija.si, za prevzem
se bomo dogovorili z vsakim posameznikom.
Tudi učna pomoč za osnovnošolce in dijake je še vedno na

voljo, le preselila se je na splet. Še vedno velja, da nam lahko po telefonu ali elektronski
pošti sporočiš pri katerem predmetu in v kolikšnem obsegu potrebuješ pomoč, mladinski
delavec pa bo dogovoril prvo uro srečanja z
inštruktorjem. Učna pomoč je brezplačna,
v kolikor pa se izkaže, da osnovnošolec oz.
dijak potrebuje kontinuirano dodatno delo
pa je učna pomoč sofinancirana. Višino sofinanciranja dogovarjamo z vsakim učencem
posebej, saj vedno upoštevamo prav vse okoliščine (socialno stanje, motivacija in resnost
pri učenju).
Ne glede na vse ukrepe, ki se jim moramo seveda prilagajati tudi mi, upamo, da boste ta
čas vseeno preživeli kar se da produktivno in
ustvarjalno, tudi v naši družbi!
Mladinke in mladinci vam v prihajajočem
letu želimo, # da bi končno vzgojil/-a rastlino, ki se ne bo posušila # pri Fortnite-u prideš
do stopnje 7 # bi že končno dobil/-a odgovor na kakšno poslano prošnjo za službo #
bi že končno dobil/-a službo # bi že končno
naredil/-a tisti zagamani izpit in mogoče celo
diplomiral/-a # bi zadel/-a sedmico na lotu #
bi se vpisal/-a v šolo preživetja z Bear Grills-om # bi v Slovenijo prišli One Direction # ti
soseda ne bi več težila, ker preglasno hodiš
mimo njenih vrat # bi ti uspelo prestati avdicijo na AGRFT # bi ti dragi-/a vsako nedeljo
zmasiral/-a noge # bi postal/-a odgovorna
in zrela oseba # ne bi več gledal/-a poneumljajočih resničnostnih šovov na TLC-ju # te
stara mama ne bi več ščipala za lica # greš
na morje kam drugam kot v Zrće # ti fotr kupi
nove gume za avto # bi že končno začel/-a
vstajati ob sedmih zjutraj (pa ne zaradi potrebe po WC-ju) # bi sodelavec vrgel tisto gnilo
rožo v smeti # bi postal/-a prostovoljec/-ka
in naredila kaj več kot le zase # se odselil/-a
na svoje # ti nikoli več ne izklopijo telefona
zaradi neplačanih računov # bi se naučil/-a
kuhati govejo župo # bi naredili avtocesto iz
Litije do Ljubljane # bi ti prijatelj končno vrnil
CD od Eminema # bi se naučil/-a veščin Kung
Fu-ja # bi se prijavil/-a v oddajo Joker # bi
šel/-a žurat v Banja Luko # bi začel/-a tečt #
ti ne bo več treba vstajati ob petih # bi nekdo drug namesto tebe preštihal vrt # se ne bi
več pogovarjal/-a sam/-a s sabo v prisotnosti
drugih ljudi (drugih??) ...
Srečno 2021!
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PRAVLJIČNA POT PO LITIJI

Lepo vabljeni, da s svojimi najmlajšimi prehodite Pravljično pot po Litiji!
Mesto so obiskali jelenčki, ježki, sovice, snežaki in palčki. Po Valvazorjevem
trgu jih lahko spoznavate skozi
zgodbo in vsi upamo, da bomo
našli velikega škrata, ki sliši na ime Litko. Nikjer ga
ni. Pozabil je, da je v goste povabil svoje prijatelje.
Če ga boste našli, nam to prosim sporočite! Tudi
v nekaterih izložbah vas čakajo pravljični junaki, v
božičnih dneh pa še presenečenje. Starši pa ste
zadolženi, da svojim malčkom poveste pravljico o
junaku v izložbi. Želimo vam lepo pravljično popotovanje. Pravljična pot bo na ogled še prvem tednu
novega leta.
Vse obiskovalce vabimo k sodelovanju. Pošljite
nam izvirno fotografijo iz obiska Pravljične poti
po Litiji, katero bomo objavili na našem Fb profilu in uvrstili vas bomo med morebitne dobitnike
lepe nagrade! Če pa se fotografirate z jelenčkom
na vrhu Sitarjevca, pa bomo vaše ime v vrečico za
žrebanje uvrstili kar dvakrat. Kaj morate storiti izveste na kclitija.si ali fb Kulturnega centra Litija.
Za sodelovanje se ZKMŠ zahvaljuje g. Brunotu Rusjanu za izdelavo lesenih likov ter les, Društvu
U3 Litija in Šmartno, Društvu LILA Litija, Vrtcu Litija, Lekarni Litija, KSP Litija in Občini Litija!

Obisk dedka Mraza
V sredo, 23. decembra se bo po mestu Litija s svojim spremstvom popeljal dedek Mraz! Ob
17h bo svojo pot pričel na Ponoviški 12 (pri Mladinskem centru), se popeljal skozi naselje
Stavb, nato preko nadvoza na Graško Dobravo, mimo Gimnazije do Osnovne šole Gradec in potem nazaj. V križišču bo zavil
desno proti Šmelcu in še tam pozdravil stanovalce in se potem
preko mostu popeljal na Valvazorjev trg. Konjički ga bodo popeljali mimo Frtice do Zdravstvenega doma, po Partizanski poti
in potem levo nazaj do prvega krožišča. Med bloki bo v prvem
križišču zavil desno na Brodarsko in pot nadaljeval mimo Petrola na magistralno cesto in nazaj preko mostu na Ponoviško
ulico!
Prostora na pločnikih bo dovolj, da boste ohranjali varnostno razdaljo, če se boste v tem času odpravili na sprehod po mestu. Vsi
skupaj bomo skrbeli, da bo obisk dedka Mraza s spremstvom
varen za vse! Ne pozabite na masko ter ostala priporočila NIJZ! Če bi nas slučajno presenetilo
močno deževje, dedka Mraza najbrž ne bo v naše mesto, zato spremljajte naša obvestila na
fb profilu, spletni strani, radiu, led panoju…

Okrnjen december
v mestnem muzeju Litija
Muzej se tudi v decembrskem času pridružuje vseslovenski pobudi slovenskih muzejev, pod imenom #naprejvpreteklost. V okviru tega smo izvedli
spletno delavnico peke božičnega kruha - poprtnika.
V preteklih letih smo v sodelovanju s KGZ Ljubljana, izpostavo Litija, delavnico že organizirali. Skupaj smo pripravili tudi razstavo
poprtnikov. Po izročilu se ga v preteklost spekli na božični večer

7

DRUGAČEN DECEMBER

Še sami ne vemo kako bi opisali letošnje leto. Vse je drugače. Mi smo
drugačni. Decembrski prazniki, ki kar
kličejo po veselju, rajanju in skupnem
druženju so izginili. Ne, ta december je
drugačen. Govorimo, da je vseeno lahko lepo, kako
smo sedaj več s svojimi družinami. Kaj pa ljudje, ki so
sami, ki jim ta praznični trenutek pomeni veliko več,
kot samo prižig lučk. Prižig lučk prinese s seboj tudi
lepe spomine, spomine na družino in vse bližnje, ki
so nekoč preživljali ta praznični čas z nami. Prazniki morajo biti, morajo živeti, da nas spomnijo na
pomembne stvari v življenju. Spomnijo nas na drobne malenkosti, ki nas osrečujejo, četudi smo
sami. Ob takšnih praznikih se zavemo, da v bistvu nikoli nismo. Vedno se najde topel nasmeh ali
nežen pogled, ki je namenjen samo nam. Prav tako kot je naš, lahko namenjen nekomu drugemu,
ki ga potrebuje. Ljudje smo oblikovani da se gibamo, čutimo, preprosto z eno besedo, da živimo.
Želimo vam zdrave, ter mirne praznike. Poskusimo vsaj za trenutek odmisliti stvari, ki so prisotne
v naših življenjih, da nam ne pokvarijo še zadnjih dni v lepem prazničnem decembru.
Pazimo in skrbimo nase, ter na druge.
TIC Dole pri Litiji

ŠE MALO IN SMUČAMO

S prvim snegom sta na plan prišla tudi naša topova za zasneževanje smučišča. Kljub
letošnjem slabem letu in napovedim naše športno društvo ni odnehalo. Smučišče je
v aktivni pripravi, tako da ob naslednjem sneženju, vas bomo verjetno že lepo presenetili. Obratovalni čas smučišča bo enak kot v preteklih sezonah. Od ponedeljka do petka med
17:00 in 21:00 uro, ter vikende poleg popoldanskega čas še od 9:00 do 16:00 ure. Cene vozovnic
ostajajo nespremenjene, nočna ali dnevna vozovnica odrasli 10 €,
otroci 5 €, ter dopoldanska/popoldanska vozovnica odrasli 6 €,
otroci 4 €. Vsi upravljalci smučišč si želimo lepo, belo zimo. Bela
zima prinese veselje in nasmeh na otroške obraze. Za marsikoga
prvi zavoj po beli strmini. Leto nam ni prineslo nič kaj lepega, naj
prinese vsaj otrokom. Spust po beli strmini, odnese vsaj del težav, ki jih preživljajo v tem obdobju, da ne omenimo snežne kepe,
kako leti v očeta ali mami.
Želimo vam predvsem zdrave, mirne praznike in vse dobro. Posebej bi se radi zahvalili občini Litija, ter vsem našim sponzorjem, za
vso podporo in zaupanje, ki smo ga bili deležni iz njihove strani.  Športno društvo Dole pri Litiji

KVAČKALE IN PLETLE SMO...

Konec novembra in prva polovica decembra je bil za naše članice in njihove vnuke ali vnukinje, ustvarjalno obdobje; organizator Pravljične poti po Litiji, ZKMŠ,
Kulturni center Litija, nas je povabil k sodelovanju.
Pravljična mesta so bila določena, prav tako lesene figure, naša naloga pa je
bila, da jih »ogrejemo« s kapami in šali. Društvo je nabavilo volno, veliko se jo je našlo tudi doma
in začelo se je plesti ali kvačkati. Niti v sanjah nismo upali, da se nam bo pridružilo toliko članic,
prijateljic, ustvarjalk iz kar nekaj koncev naše domovine. Družbena omrežja so nam pomagala
združiti tiste, oddaljene in nas povezati v ustvarjalno druščino.
Poštar je nosil pakete iz Trnovske vasi, Novega mesta, Hrastnika, iz kamniškega konca... Hvala
vsem, ki ste na lastne stroške pripomogle k uspehu naše akcije.
In koliko nas je bilo: 25 ustvarjalk in 80 izdelkov. Pomembno pa je tudi to, da smo bili v času
ustvarjanja povezani preko družbenih omrežij in telefonov. Verjetno se drugače ne bi tolikokrat
slišali; akcija nas je povezala
in za trenutek smo pozabili na
korona stvarnost.

NEPREMIČNINE V OBČINI LITIJA

in pokrili z prtom-od tu njegovo ime poprtnik. Razrezali
so ga 6. januarja, na praznik
sv. Treh kraljev. Vsak v gospodinjstvu je dobil kos, tudi
živali.
Zaradi korona ukrepov smo
letos pripravili spletno delavnico. Peka božičnega kruha
ni zahtevna in je primerna
tudi za začetnike. Video si
lahko ogledate na naši FB
strani.
Vabimo vas, da se preizkusite in nam na mestnimuzej@
zkms-litija.si ali preko Facebooka pošljete kako vam je
uspela peka. Slike bomo objavili na naši FB strani.
S poprtnikom ali brez njega,
vam želimo lepe in zdrave praznike in vse dobro v novem
letu.

POSREDOVANJE PRI PRODAJI
IN NAKUPU NEPREMIČNIN

Vsem strankam se zahvaljujemo
za izkazano zaupanje
v iztekajočem letu,
v novem pa vam želimo sreče,
zdravja in polno uspehov.
A to še ni konec; srečali se
bomo v živo, v Litiji, ko bodo
razmere to dopustile, se podružile, mi se bomo zahvalili
za sodelovanje... Kje? V našem drugem domu – v Mestnem muzeju Litija. Veselimo
se srečanja z vami.
Milena Dimec,
zastopnica društva

Obenem pa vabimo vse, ki menite, da bi
vam lahko kakorkoli pomagali na področju
nepremičnin, da nas pokličete, ko pa bodo
ukrepi proti Covid-19 sproščeni, pa tudi
obiščete v času uradnih ur: pon. – pet.:
od 8.00 do 12.00, ob sredah pa tudi od
14.00 do 18.00.

www.nesta.si
Cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija
e-mail: info@nesta.si m: 041 733 669
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Glasujte tudi vi! Znani so kandidati
za nazive javnega natečaja
Prostovoljec zasavske regije 2020

V torek, 8.12.2020, se je zaključilo zbiranje predlogov za prejemnike nazivov javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020, ki ga izvaja Regionalni center NVO. Strokovna
komisija je nominacije temeljito pregledala in ustrezne predloge uvrstila na javno glasovanje, ki poteka med 18.12.2020 in 7.1.2021. Vabljeni, da svoj glas oddate tudi vi!
Letos lahko svoj glas namenite nominiranim v
treh kategorijah. V kategoriji Prostovoljec zasavske regije 2020 lahko glasujete za prostovoljke in prostovoljce, v kategoriji Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 lahko
glasujete za društva in druge organizacije, ki v
svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce in v kategoriji Prostovoljski projekt zasavske regije
2020 lahko glasujete za prostovoljske projekte,
programe, dogodke, akcije ipd.
Glasujete tako, da na številko 030 400 444
pošljete SMS s ključno besedo, ki je navedena
v oklepaju pri imenu oziroma nazivu vsakega
kandidata. V vsaki kategoriji lahko oddate po en
glas. V vsaki kategoriji se upošteva en glas iz ene telefonske številke. Storitev ni dodatno zaračunana. Podrobnejše opise kandidatov najdete na www.consulta.si.
Kategorija 1. Kandidati za naziv Prostovoljec zasavske regije 2020 (kandidati so predstavljeni
po občinah in abecednem vrstnem redu )
1. Kos Jože, Litija (pošljite KANDIDAT 1 na 030 400 444)
2. Krnc Aleksandra, Litija (pošljite KANDIDAT 2 na 030 400 444)
3. Rappl Žiga, Litija (pošljite KANDIDAT 3 na 030 400 444)
4. Borovšak Dušan, Hrastnik (pošljite KANDIDAT 4 na 030 400 444)
5. Potočin Marjana, Hrastnik (pošljite KANDIDAT 5 na 030 400 444)
6. Rotar Matic, Hrastnik (pošljite KANDIDAT 6 na 030 400 444)
7. Dobrlet Bučalič Nasta, Trbovlje (pošljite KANDIDAT 7 na 030 400 444)
8. Borut Sever, Trbovlje (pošljite KANDIDAT 8 na 030 400 444)
9. Drnovšek Cvetka, Zagorje ob Savi (pošljite KANDIDAT 9 na 030 400 444)
10. Drobne Marija, Zagorje ob Savi (pošljite KANDIDAT 10 na 030 400 444)
11. Troha Gregor, Zagorje ob Savi (pošljite KANDIDAT 11 na 030 400 444)
Kategorija 2: Kandidati za naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 (kandidati
so predstavljeni po abecednem vrstnem redu)
1. Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi (pošljite ORGANIZACIJA 1 na 030 400 444)
2. Društvo za zdravilne rastline - Zasavje (pošljite ORGANIZACIJA 2 na 030 400 444)
3. Gasilska zveza Zagorje ob Savi (pošljite ORGANIZACIJA 3 na 030 400 444)
4. Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje - mesto (pošljite ORGANIZACIJA 4 na 030 400 444)
5. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Hrastnik (pošljite ORGANIZACIJA 5 na 030 400 444)
6. Združenje katoliških skavtinj in skavtov - Steg Zagorje 1 (pošljite ORGANIZACIJA 6 na 030 400 444)
Kategorija 3: Kandidati za naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 (kandidati so
predstavljeni po abecednem vrstnem redu)
1. Projekt upokojenih šivilj - 10.500 mask v šestih dneh, štab Civilne zaščite Hrastnik in predstavnica šivilj Jolanda Kunstič (pošljite PROJEKT 1 na 030 400 444);
2. Psihosocialna pomoč v obdobju epidemije COVID 19, Zavod odprta dlan (pošljite PROJEKT 2
na 030 400 444);
3. Urlaub na vasi, Kulturno društvo Podkum (pošljite PROJEKT 3 na 030 400 444);
4. Viški hrane, RKS – območno združenje Hrastnik (pošljite PROJEKT 4 na 030 400 444)
Po končanem glasovanju bodo na Regionalnem centru NVO podelili štiri nazive Prostovoljec
zasavske regije 2020 po posameznih občinah tistim prostovoljcem/kam, ki bodo prejeli največ glasov izmed kandidatov iz iste občine (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje), en naziv
Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 organizaciji z največ glasovi in en naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 tistemu projektu, ki mu boste namenili največ glasov.
Več informacij na www.consulta.si, info@consulta.si in na 059 927 619.
Vabljeni h glasovanju!

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

JERNEJEVA ZAHVALA:

Moj in hkrati grob ljubljene hčere je zapuščen. Skoraj vsi so pozabili name. Zato se Vam iz Neba zahvaljujem, da ste se spomnili 100- letnice moje smrti. Posebno toplo zahvalo pošiljam Mateji Ribarič iz Slovenskega
šolskega muzeja, ki je našla poleg informacij o meni, tudi mojo sliko, da si
me boste predstavljali (To se imenuje poslanstvo neke ustanove!). Prav toplo
pozdravljam sokrajane - Vačane, pa tudi Litjane, pri katerih sem nekoč bil ravnatelj šole. Hvala tudi tebi Zvonček! Rad te imam! Vsem vam želim vesel božič
in srečno predvsem zdravo Novo leto 2021! 
Jernej Ravnikar – Vaški Jarni
Več o njem v prejšnjem OBČANU ali na http://www.vace.si/jernej.htm

Objem in COVID

Sem mislil, da čarovnija (objem in rad imam - http://www.vace.si/NOVO2007.htm) ne drži, da je
nekaj narobe, ker je Bog dal korono. Ampak Bog dá samo dobro! Kje je tukaj dobro?
Dragi vsi, vse je jasno kot beli dan: Pozabili smo nase ali na svoje najbližje! Pa recite, da to ni res?
Enostavno in lepo se je objemati s človekom s katerim nimaš skupnih problemov. Zdaj pa smo
zaprti s svojimi najbližjimi in s skupnimi problemi v izolaciji, da bi objeli drug drugega in si rekli,
da se imamo radi. Največji problem pa je objeti sebe in si priznati: »Rad se imam!«. Saj se počutiš
malo čez les.
Ko boš objel in božal sebe, si govoril, kako rad se imaš in pri tem čutil blaženost, si skoraj razsvetljen. Vaja dela mojstra!
Zahvaljujem se Acotu (duši Občana), da sem smel to zapisati!
Bog ne daj, da bi komu ob novem letu ali božiču želel kaj slabega! Želim nam vsem in Jerneju, da
bi nam vsak trenutek bil en sam užitek! 
Zvonček Norček
Če si pa kdo slučajno želi tematski stenski koledar s posodobljenimi vpisi - kaj vse se je zgodilo
na današnji dan v zvezi z GEOSS-som ali Vačami, naj klikne na http://www.vace.si/2021.htm

Turizem na podeželju

Spominjamo se stvari, ki smo jih
kljub trenutnim razmeram v letošnjem letu lahko doživeli. Za marsikaj smo bili prikrajšani, a smo doživeli tudi lepe
stvari. V Društvu LAZ smo letošnji ogled dobrih praks
namenili spoznavanju delovanja turističnih društev in
turističnih točk v Grosuplju in Tuhinjski dolini, ki jih vodijo omenjena turistična društva, Turistično okoljsko društvo Županova jama,
Turistično društvo Cer in Turistično društvo Tuhinjska dolina. Prav
vsa ta društva smo skupaj z Društvom Laz partnerji v projektu Turizem na podeželju, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Vsa
društva skupaj in vsako posebej izkoriščamo priložnosti turističnega
potenciala v obliki dodatne ponudbe, ki jo društva in območja, kjer
delujemo, imamo. Ponudbo društev in območja v katerih delujemo
smo tekom leta povezali v skupen integralni turistični produkt. Kljub
epidemiji, ki je popolnoma ohromila turizem se ne predajamo in pozitivno zremo v prihodnost. Pripravljamo nove turistične programe z
željo, da bodo v letu 2021 lahko zaživeli.

Tjaša Bajc

Spoštovane veteranke in veterani

Po dolgoletnem trudu, obveščanju in ozaveščanju odgovornih na vladnem nivoju,
nam je uspelo vsaj delno spremeniti Zakon o vojnih veteranih. Pomembna sprememba, ki stopi v veljavo s 1. januarjem 2021 je ponovno znižanje starosti za
uveljavitev veteranskih pravic na dopolnjenih 50 let.
S tem datumom se za vse, ki so dopolnili 50 let starosti sprošča možnost za plačilo dodatnega
zdravstvenega zavarovanja. Postopek za uveljavitev pravice se izvede na Upravni enoti, ki pokriva
območje vašega stalnega bivališča. Seveda je potrebno že imeti urejen status vojnega veterana.
Pomembno je tudi, da predhodno ne prekinete sedanjega zavarovanja, pač pa počakate na izdano odločbo, na kateri bo naveden tudi datum pričetka sklenitve novega zavarovanja.
V zakon je bila uvrščena tudi ponovna možnost zdraviliško-klimatskega zdravljenja. V zvezi s to
boniteto še nimamo dovolj informacij na kakšen način se bo izvajala in kdo bodo upravičenci. O
tem vas bomo bolj natančno obvestili kasneje.
Toda prizadevanja za popravo zakona se še ne bodo končala. Še vedno ocenjujemo, da obstajajo
skupine udeležencev, ki so krivično izvzete iz določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana. Še naprej se bomo zavzemali, da se ta določila popravijo, res pa je, da so postopki silno
dolgi in potrebno je nemalo truda za še tako majhne spremembe.
Pozivamo vas, da z novostmi seznanite čim več svojih znancev, vojnih veteranov, ki do sedaj niso
mogli uveljavljati svojih pravic ob tem pa jih tudi povabite v našo organizacijo, saj smo skupaj
močnejši. S spoštovanjem in vse dobro.
Ladislav Lipič, predsednik

S ŠOLO ZDRAVJA TELOVADIMO PREK MALIH ZASLONOV

V Društvu Šola zdravja so konec novembra 2020 posneli film z vajami po metodi »1000 gibov«.
Film je na ogled na youtube kanalu »Šola zdravja vsako jutro ob 7.30«. Na ta korak so se odločili
zaradi negotovosti časa omejenega gibanja,
ki je posledica ukrepov stroke za zajezitev
epidemije Covid-19. Šli so tudi korak naprej in
so lokalnim televizijam po vsej Sloveniji predlagali, da film »Metoda 1000 gibov« uvrstijo
v svoj redni jutranji program, ker veliko ljudi
nima interneta in ne more spremljati telovadbe preko youtube kanala. Na ta način Društvo
Šola zdravja v sodelovanju z lokalnimi televizijami prispeva svoj delež pomoči vsem prebivalcem Slovenije.
Odzvale so se naslednje lokalne televizije: ETV HD (Zasavje), TV Bled, TV Medvode, TV Vaš kanal,
Gorenjska TV, Vascom TV (Pivka), AS televizija (Murska Sobota), GO TV (Goriška), Kabelska TV
(Ormož), STV (Savinjska TV), ORON TV (Notranjska TV), R Kanal+ (Ribnica), VI-TEL (Primorska
TV), ATM TV (Kranjska Gora), BKTV, Koroška TV, Koroška Regionalna TV, TV Uršlja, TV LEP, TV
Arena, Zasavska TV, SIP TV, E-Posavje TV. Nekatere televizije so takoj uvrstile »Metodo 1000
gibov« v svoj program, nekaj pa jih začne predvajati naslednji teden (od 14. decembra). Pri nekaterih televizijah ne najdejo prostor za vsakodnevno predvajanje, ampak so se potrudili in so
uvrstili telovadbo »1000 gibov« vsaj 1-3x tedensko. Tako bo lahko prek malih zaslonov jutranjo
vadbo »1000 gibov« spremljalo čim več ljudi. Z opcijo 7 dni nazaj, lahko film predvajate vsak dan
ob katerikoli uri želite. Preverite, če vaš operater spremlja katero od navedenih lokalnih televizij
in se pridružite jutranji telovadbi prek malih zaslonov.
Neda Galijaš

Krvodajalstvo

RKS OZ Litija kot javno pooblastilo poleg ostalih opravlja naslednjo nalogo – izvaja akcije za
pridobivanje krvodajalcev in organizira krvodajalske akcije.
Tretja letošnja redna krvodajalska akcija je potekala 25.11 in
26.11.2020 v Osnovni šoli Gradec v Litiji.
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanju možnih
prenosov bolezni, je sama organizacija krvodajalske akcije potekala
drugače, kot običajno.
RKS Območno združenje Litija se vsem krvodajalcem zahvaljuje za
udeležbo in darovano kri, Osnovni šoli Gradec pa za sodelovanje pri
uspešno izvedeni krvodajalski akciji.

Bolničarji ekipe prve pomoči

Dolgoletna krvodajalka Ivi
na odvzemu

RKS ima javno pooblastilo za izvajanje tečajev in izpitov iz
prve pomoči. Usposabljamo tudi ekipe za prvo pomoč. Vsi,
ki opravijo tečaj in izpit za bolničarja, se vpišejo v register
Civilne zaščite. In ravno ti bolničarji v tem času dobivajo pozive iz štaba CZ, saj ji potrebujejo na več mestih (bolnišnice,
DSO-ji…).
Naš bolničar Žiga pomaga zdravstvenemu osebju v UKC Ljubljana že od
konca meseca oktobra 2020, nekaj ostalih bolničarjev pa se usposablja
za pomoč pri teh opravilih in podpori zdravstvenim delavcem.

Obiski starejših

V prazničnem decembru naši prostovoljci vsako leto obiskujejo starejše člane ter bolne. Prav tako
se odpravijo na obisk tudi k v domove za starejše. Letošnje leto nam je epidemija korona virusa
onemogočila izvedbo srečanj, kot tudi obiskov na ustaljeni način. Vsak je vesel obiska, stiska rok,
pogovora ob kavici ali čaju, voščila in drobne pozornosti. V domove za ostarele pošiljamo voščilnice, prav tako starejšim na domove. V nekaterih Krajevnih organizacijah Rdečega križa bodo svojim
starejšim članom na varen način izročili darilca (po navodilih in ob upoštevanju vseh priporočil RKS
in NIJZ). Leto 2020 se zaključuje, to je bilo res nenavadno leto, ki nas je postavilo na mnogo preizkušenj. Vsi si želimo, da bi v letu 2021 življenje začelo teči po starih tirnicah, da bi lahko brez strahu
objeli svoje bližnje. Želimo vam vesel Božič ter srečno, zdravo novo leto 2021!
RKS OZ Litija

DRUŠTVA / AKTUALNO
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580 m cest v KS Polšnik z novo asflatno prevleko

Skupina Za Savo: Zavod Leeway Collective;
Mladi za podnebno pravičnost; Civilna iniciativa #ZaSavo Litija; Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja; Inštitut LUTRA;
Balkan River Defence; Društvo za preučevanje
rib Slovenije; Zavod REVIVO; Društvo Eko krog

Izjava za medije
Devet nevladnih organizacij, gibanj in civilnih iniciativ, združenih v skupino Za Savo,
je na današnji tiskovni konferenci predstavilo svoja stališča glede koncesijske pogodbe za gradnjo HE na srednji Savi. Menijo,
da tisti, ki bodo s tem projektom zaslužili,
investicijo seveda predstavljajo kot nujno
in odlično. Naloga civilne družbe pa je, da
vstopa v take postopke in si prizadeva reko
ohraniti in zaščititi v korist narave in ljudi, še
posebej ker gre za zadnji daljši ohranjen del
Save. Za začetek so pod drobnogled vzeli koncesijsko pogodbo in sporazum, ki je bil s petimi
občinami podpisan v začetku oktobra le nekaj
dni zatem, ko je bila pogodba predstavljena na
sejah Občinskih svetov.
Skupina Za Savo je prepričana, da Holding
Slovenske elektrarne (HSE) in Ministrstvo za
okolje in prostor z nekaterimi določili pogodbe vnaprej ustvarjata pritisk na nepristransko
presojo vpliva projekta na okolje. S pogodbo
sta se namreč zavezala k hitremu izvajanju
postopkov, vključno s Celovito presojo vplivov na okolje, za katero pogodba predvideva
celo potencialno nezakonit postopek. Neobičajna je tudi praksa, da se koncesijska pogodba podpisuje še pred pravnomočno sprejetim Državnim prostorskim načrtom (DPN). To
predstavlja tvegano gospodarjenje s proračunskimi sredstvi, saj bi koncesionar (HSE)
lahko dobil stroške izdelave DPN povrnjene,
če bi se izkazalo, da hidroelektrarne zaradi
okoljevarstvene ali naravovarstvene zakonodaje ne bodo smele biti umeščene v prostor.
Praktično neomejeno pa je tudi podaljševanje pogodbe v primeru, če se izkaže, da HE
niso ekonomsko upravičene ali bi njihova gradnja trajala dlje od predvidenih rokov.
Civilna družba se ob tem sprašuje, ali je tovrstno razpolaganje z državnim premoženjem
in pokrivanje rizikov ter izgub gospodarskega
subjekta z javnimi sredstvi zakonito in v skladu z načelom gospodarnega ravnanja z dr-

žavnim premoženjem?
Poleg vprašljive zakonitosti nekaterih določb pogodbe, HSE ter
Ministrstvo za okolje in prostor že v naprej
ustvarjata ozračje, v katerem bi vsako zahtevo po večji transparentnosti, spoštovanju
naravovarstvene ali okoljevarstvene zakonodaje ali strokovne argumente proti gradnji HE
na srednji Savi, lahko označili kot zapravljanje
denarja iz državnega proračuna.
Nenavadno je tudi, da koncesijska pogodba
že v naslovu omenja nove HE od Ježice
do Suhadola, podpisnice pogodbe pa so
zgolj Zasavske občine in občina Laško. Vse
dodatne lokacije hidroelektrarn med Litijo in
Medvodami bi bile dodane samo s podpisom
aneksov in tako sporazuma ne morejo več
ogroziti. To zagotovo ni naključje. Če se
v prvem koraku umestijo in zgradijo HE v
Zasavju, bo to predstavljalo ogromen pritisk
na izgradnjo ostalih HE kljub temu, da je del
srednje Save med Kresnicami in Medvodami
zaščiten kot območje Natura 2000.
Koncesijsko pogodbo spremlja še sporazum
z občinami, ki vsebuje program izvedbe infrastrukturne ureditve v občinah so-podpisnicah. Skupina Za Savo meni, da je državno in
lokalno infrastrukturo mogoče izboljšati tudi
brez gradnje hidroelektrarn. Sprašujejo se, zakaj je v ozadju čutiti pomanjkanje politične
volje, da bi se to izvedlo na tak način.
Na Ministrstvo za finance, Računsko sodišče
in Komisijo za preprečevanje korupcije je skupina Za Savo glede koncesijske pogodbe
naslovila vprašanja, odgovore še pričakuje.
Zahtevajo namreč, da odločanje o porabi
davkoplačevalskega denarja in posegih v
skupno (državno) posest poteka transparentno in demokratično ter da se pri tem spoštuje dejstva in veljavno zakonodajo.
Več informacij:
na novi spletni strani skupine Za Savo,
Uroš Macerl, Eko krog, uros.macerl@gmail.
com, 041 413 855
Rok Rozman, Balkan River Defence, rok@leeway-collective.com, 051 421 303
Maša Cvetežar, Mladi za podnebno pravičnost
in #ZaSavo Litija,
mladizapodnebnopravicnost@gmail.com, 031
213 029

Letošnje leto je polno izzivov, s katerimi se spopadamo kot družba. Tudi v klubu
študentov smo se znašli v negotovosti in na razpotju, kako bomo na čim bolj varen
način opravljali svoje delo, da lahko mladim še naprej zagotavljamo poučne, zabavne, športne in kulturne vsebine. In kjer je volja, tam je moč!
Tako smo našli načine da delujemo kljub vsem omejitvam in na
kreativen način izvedli kar nekaj projektov, online.
- Petkova liga, druženje ob igranju družabnih iger, ki poteka vsak petek, na
našem Discord serverju. Če se nam želiš pridružiti, poskeniraj priloženo
QR kodo, ustvari svoj račun in se z nami zabavaj ob igranju iger kot so
Among us, Minecraft, Scribble in še in še.
- Pomembnejši projekt je bil tudi Učna pomoč za OŠ/SŠ, kjer smo stopili v stik z osnovnošolci
in dijaki iz lokalnega okolja in tudi šolami, predvsem OŠ Šmartno pri Litiji. Naši inštruktorji so
osnovnošolcem na voljo za dodatno pomoč, saj se zavedamo, kakšne izzive prinaša šolanje
na daljavo tako učencem, staršem kot tudi učiteljem. Če tudi ti ali vaš otrok potrebuje pomoč,
pa kar pišite na klub.klise@gmail.com
- Ponovno pa smo se pridružili tudi akciji Božiček za en dan, humanitarni akciji zbiranja daril,
s katero so skrivni Božički v svojih 8. letih delovanja podarili že več kot 65.000 daril, letos še
dodatnih 8780!
- Pridružili smo se akciji Varno s Škisom, v sklopu katere smo ob svetovnem dnevu aidsa
ozaveščali o tem, kaj bolezen povzroča, kako se virus HIV prenaša, kako lahko okužbo preprečimo, in o tem, kako zelo pomembna je uporaba zaščite pri spolnih odnosih.
- Tradicionalno smo izvedli Kulturni šok, v sodelovanju z občinskim razpisom za mlade, tokrat
v malo drugačni izvedbi. V okviru kulturnega šoka smo izvedli Pesniški večer v daljavi, kjer
smo prek platforme zoom recitirali
svoje avtorske pesmi, pesmi nam
ljubih pesnikov in
se silno zabavali
ob debatah izbranih del. Poleg pesniškega večera
pa smo izvedli tudi
natečaj katerega
smo poimenovali
Virus kreative, v
katerem so sodelovali naši člani s svojimi izdelki – od grafike, fotografij, pesništva, brez omejitve! Kaj kmalu pa bomo izvedli tudi virtualno razstavo vseh izdelkov iz natečaja, ko bo mogoče
pa še v živo (spremljajte naš FB za več informacij). Vsi sodelujoči na natečaju so bili nagrajeni
za sodelovanje, z donacijami Knjižnice Litije in Stare šole Litija. Hvala vam!
- Naše početje pa še ni bilo zaključeno! Izvedli smo še delavnice preko platforme zoom: (ne)klišejska spolna vzgoja, za razbijanje tabu tem povezanih s seksom, menstrualnim ciklusom,
metodami kontracepcije in ostalimi dilemami, ki se jih pri pouku biologije nismo dotaknili.
Izvedli smo delavnico Prva pomoč za jezik, kjer smo izvedeli za raznovrstna spletna orodja,
ki so nam lahko v pomoč pri pisanju seminarskih nalog, ponudb, dopisov, uradnih sporočil
..., za konec pa smo še v duhu praznikov izvedli delavnico Izdelave voščilnic, kjer smo vsem
sodelujočim poslali paketek materiala za izdelavo voščilnic ter skupinsko ustvarjali le-te, v
domačem okolju med druženjem na zoomu.

Pri uresničevanju načrtov v KS Polšnik sta narejeni novi dve kljukici. Na Polšniku in v
Tepah so se krajani razveselili nove asfaltne prevleke na JP Polšnik – Dolar in pa JP Tepe
2. Pobuda o jesenski akciji s strani KS Polšnik je obrodila sadove, krajani so se povezali
in sodelovali na poti do cilja. Na
obeh lokacijah so domačini sami
financirali pripravo ceste, razširitev, utrjevanje, odvodnjavanje, navoz peska…Obnova
meteorne kanalizacije je sicer neplanirano
podražila projekt, ampak smo našli rešitev.
Vsa ta pripravljalna dela je strokovno opravil
Silvo Razpotnik, s.p.. Obe cesti je asfaltiralo
domače podjetje RORC, d.o.o., za kar se jim
domačini še posebej zahvaljujejo, saj so se
ob problemu odsotnosti prvotnega izvajalca
in ob bližajočem se slabem vremenu hitro
odzvali ter odlično opravili svoje delo. Sredstva za asfalt in fino planiranje je prispevala Občina
Litija, podjetje Trgograd je sodelovalo kot glavni izvajalec.
V Tepah so se v akciji povezale 4 družine: Jakša, Todorovski, Judež in Draksler, organizacijo je
prevzela ga. Smilja Jakša. Na Polšniku pa je koordinacijo prevzel Blaž Vozel, skupaj z družinami
Dolar Mili, Dolar Tomaž, Dolar Stane in Ida, Pavšič, Vozel in Povše. KS Polšnik in krajani se zahvaljujejo tudi županu in direktorju občinske uprave Občine Litija, direktorju KSP Litija g. Romanu
Ciglarju za posluh za izvedbo ter Branki
Lavrih za pripravo dokumentacije. Hvala
lastnikom zemljišč ob obeh cestah za
služnosti in pa ostalim posameznikom,
kateri so finančno pomagali pri izvedbi
projekta.
Vsi skupaj smo dokazali, da se z vztrajnostjo, s pogovorom, z iskanjem rešitev,
z delom, pogumom ter pozitivno energijo dosežejo zastavljeni cilji. In vse to
prispeva k kvalitetnejšemu bivanju na
podeželju, pa če je cesta še tako v »hrib
postavljena«, kot pravijo.

Tomaž Vozelj, KS Polšnik

KUD Jevnica na svetovnem spletu

Čeprav je koronavirusna epidemija zaradi ostrih omejitev
združevanja ljudi povsem
ustavila načrtovano društveno aktivnost KUD Jevnica,
pa se njegov upravni odbor ni predal popolnemu brezdelju. V zadnjem mesecu so se člani
odbora posvetili izdelavi spletne strani društva,
s čimer želijo napraviti pomemben organizacijski korak naprej – javnost bolje obveščati o
svojem delu in ga tudi promovirati.
Na uvodni spletni strani internetnim obiskovalcem najprej ponudijo kratek geografski opis
jevniške krajevne skupnosti, nato pa povabijo v
zgodovinski pregled več kot 90 let trajajočega
organiziranega kulturnega dogajanja v krajevni
skupnosti.
Jevniška kultura je nadalje razčlenjena še po
kulturnih dejavnostih oziroma zvrsteh, organiziranih v posamezne sekcije. Te so: mešani
pevski zbor Miha Vahen, mešani pevski zbor
KUD Jevnica, dramsko-recitatorska sekcija,
plesna skupina Rondo, bobnarji, kitaristi ter
sekcija za turizem in razvoj podeželja. Te dejavnosti so predstavljene z osnovnimi informacijami ter obogatene s kar obsežnim slikovnim
gradivom, kar se naj bi se seveda v prihodnje
ažurno dopolnjevalo.

Ob snovanju kudovske spletne strani so člani upravnega odbora prišli tudi do spoznanja,
kako pomembno je evidentiranje in zapisovanje krajevno pomembnih dogodkov. Le z
zapisom zgodovinskih dejstev si namreč kraj,
njegova lokalna skupnost lahko ustvari svojo identiteto, menijo. Želijo si, da bi obogatili
zgodovinsko dokumentacijo vse od časov prvih
naselbin na območju krajevne skupnosti pa do
današnjega časa. Seveda je glede na časovno
odmaknjenost realno pričakovati, da bo dostopnega največ gradiva predvsem iz časa po
drugi svetovni vojni, ko se je družbeno življenje
v krajevni skupnosti vsestransko razvilo. K sodelovanju zato vabimo vse občane, ki pri sebi
hranijo zanimive stare fotografije, ki prikazujejo dogodke in osebe, zgodovinsko pomembne
za krajevno skupnost. Zanimive slike bomo
skenirali (spravili v elektronski zapis) in vam jih
potem vrnili. Vse, ki bi bili pripravljeni odzvati
se na naše povabilo, naprošamo, da kontaktirate predsednika KUD Jožeta Gorenca (041
804 062), lahko pa se obrnete tudi na vodje
posameznih sekcij KUD Jevnica.
Vabimo vas, da si našo spletno stran ogledate
na naslovu: https://www.srce-me-povezuje.
si/kudjevnica/
J. K.

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE
Kljub omejitvam smo v društvu Lila še kako dejavni. Ustvarjamo doma ali pa
sami v naravi.
Najprej prelepa novica! Na natečaju 2. Zlata paleta 2020 je društvo Lila zasedlo
3. mesto v Sloveniji. Dobitniki certifikatov kakovosti iz naših vrst so Gabrijela
Hauptman in Andrej Lavrenčič (grafika), Sabina Cvikl Slana za fotografijo, Marija Bregar Hostnik
(kiparstvo) in Marija Urankar Murn (kiparstvo), ki je tudi prejemnica Srebrne palete. Vsem iskreno čestitamo!
Koledarsko leto smo Lilovci sklenili s kar nekaj aktivnostmi. Kmalu bo ugledal luč sveta katalog
na temo Furmani v Litijski in Šmarski občini, ki bo vseboval zapise o spominih občanov o furmanstvu in obrtniških dejavnostih, ki so bile povezane s tem. Slike na to temo so nastajale v mesecu
maju, na Javorjah. V katalogu bodo zbrani zapisi, slike, pesmi, fotografije, izvedeli boste veliko o
dediščini furmanstva na slovenskem in še mnogo več.
V reviji Regrat, ki izide pri Knjižnici Litija, se
predstavljamo s svojimi deli tudi člani Lile.
Prav tako se literati Zasavja, med njimi tudi
člani Lila piše, predstavljajo s svojimi literarnimi deli v brošuri Jesenske misli, izdane pri
JSKD OI Zagorje.
V mesecu novembru se je nadaljevala delavnica kreativnega pisanja s Stanko Hrastelj, ki
pa se je situaciji primerno odvila preko spletne aplikacije ZOOM.
V občinski avli je bila do 4. 12. 2020 na ogled
razstava na to tematiko. Vabljeni ste, da si
vsa likovna dela ogledate tudi na FB strani
društva LILA - spletna razstava.
Izložbe mestnega jedra v okviru 4. slikarske poti krasijo razstavljena likovna dela Cici in Male Lile.
Prireditev ZLDS, ob zaključku projekta Zlata paleta 2020, je zaradi izrednih razmer prestavljena
na čas, ko omejitev več ne bo.
Vsi si zelo želimo, da bi spet lahko odprli vrata ateljeja in začeli ustvarjati skupaj, v neomejenem
obsegu, da bi lahko kočno dokončali začete projekte in nadaljevali z nekaterimi aktivnostmi in načrti, ki jih je situacija v državi in z njo omejitve, preprečila. Do takrat pa bomo ustvarjali vsak zase,
slikali, pisali, fotografirali … in na svoj način prispevali k ohranjanju optimizma in lepote življenja.
Še malo in zadišalo bo po božičnih dobrotah. Čas bo, da se ozremo nazaj in začnemo snovati
načrte za prihodnost. V letu, ki prihaja, vam in vašim najdražjim želimo res vse dobro!
Za Lilo piše Aleksandra Krnc

10  OBČAN - DECEMBER 2020

DRUŠTVA

DRUŠTVO DIABETIKOV

PRAZNIČNI ČAS NEKOČ IN DANES

Spoštovani člani
in občani!
V Društvu diabetikov Litija in Šmartno pri
Litiji Vam želimo lepe božične praznike in
da jih preživite v družbi svojih najdražjih,
pa čeprav samo v mislih. V prihajajočem
letu 2021 pa Vam želimo zdravja in sanje, ki naj se uresničijo, če verjamete
vanje.
Mihaela Amršek, predsednica

ZA SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI SMO OSVETLILI
IN OKRASILI LITIJO

Tržnica v Litiji „Na Plac“.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Vsako leto so člani društva svetovni dan sladkorne bolezni, 14. november obeležili s pohodom od Litije do Šmartna, si vmes ogledali še
znamenitosti obeh krajev ter zaključili pohod
s prijetnim druženjem ob kavici ali čaju. Letos
pa je, glede na razmere pandemije, pohod na
žalost odpadel, zato je Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji 14. november obeležilo
z obešanjem modrih obročkov, ki so svetovni
simbol sladkorne bolezni. Več kot sto smo jih
obesili na mostu čez reko Savo, po drevoredu
pred občino v Litiji in drevoredu pred ŠMELC-em, na Knjižnico Litija in okrasili društvo ter
okolico društva. S podporo Občine Litija smo

Drevored ob Savi pred Občino Litija okrašen z modrimi obročki.
osvetlili ŠMELC – enoto
doma za starejše Tisje. Za
osvetlitev ŠMELC-a smo
se odločili, ker je kar nekaj njihovih stanovalcev
naših članov; s strani vodstva ŠMELC-a in njihovih
koordinatork nam je bila
ponujena pomoč pri izdelavi obročkov, žal pa tega
nismo mogli izvesti zaradi
varnosti stanovalcev. Zahvaljujemo se jim za njihov
dober namen in upamo, da
bomo naslednje leto lahko
sodelovali in jih tudi obiŠMELC - enota Litija doma za starejše Tisje.
skali. Svetovni dan sladkorne bolezni smo promovirali tudi z nagradno igro na Facebook-u, z letaki na vseh javnih mestih
in na led panoju v občini Litija ter objavili ta dogodek na radiu GEOSS. Na svetovni dan sladkorne
bolezni, 14. novembra, smo sodelovali tudi na tržnici v Litiji »Na Plac«, kjer smo promovirali naše
društvo ter mimoidoče ozaveščali o sladkorni bolezni
in aktivnostih društva, v katerih se lahko najde vsakdo, tudi če ni sladkorni bolnik, a mu je mar za svoje
zdravje.
Za vso pomoč pri izvedbi obeležitve tega dneva pa se
zahvaljujemo ge. Lijani Lovše ter Občini Litija.
Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Za mnoge od nas prihajajo najlepši dnevi leta, božično novoletni prazniki.
Res je, da bodo letos povsem drugačni in res
je tudi, da je največja, če ne edina želja večine,
da se corona končno poslovi in da se življenje
znova vrne v stare tirnice. Kljub vsemu smo
prepričani, da se, ne glede na vse okrog nas,
v tem prednovoletnem času v srcu vsakega
posameznika prebudi želja po dobroti, sreči in
bližini tistih, ki so nam blizu.
Ko se spomnimo časov iz naše mladosti, ko
ni bilo obilja in ni bilo tolikšnega blišča, se mi
starejši zavemo, da smo takrat v praznikih zares uživali in se jih resnično veselili. Darila so
seveda vedno bila, tudi takrat, težko pričakovana. Bila pa so skromna, večinoma narejena
doma, vendar smo se vsakega posebej iskreno
razveselili.
Bili so pač drugi časi, boste rekli. To je res,
vendar se nam zdi vredno, da si preberete
odlomek iz nove knjige Literarne
skupine DU Litija , Utrinki iz našega življenja, kjer članica literarne
skupine opisuje svoje doživljanje
praznikov iz petdesetih let prejšnjega stoletja.
Decembrski prazniki so se mešali
z domačim praznikom kolin. Čakali smo mraz, da so meso in koline
počakali v kleti na hladnem. Takrat
smo ves december jedli krvavice
in godlo od njih; kolikor smo si jih
želeli, smo jih bili že kar malo naveličani. Mislim, da smo le za božično kosilo spekli kakšen kos mesa
in kislo zelje ali repo z žganci. Kakšnih posebnih priprav z drugo
praznično hrano ni bilo. Stara mama je spekla
le šarkelj, največkrat s suhim sadjem in mislim,
da iz istega testa, še poseben hlebec kruha, ki
ga je okrasila s svaljkano kitko ob robu in počez. To je bil poprtnik, ki je ostal, zavit v dvojni beli prt, na mizi do 6. januarja, dneva Svetih
treh kraljev in smo ga takrat pri zajtrku slastno
pojedli.
V pripravi jaslic, ki smo jih postavili v bogkov
kot sem z velikim veseljem sodelovala tudi jaz,
največkrat sva jih delali skupaj s teto, po desetem letu pa že tudi sama. Mah za jaslice smo
nabrali že prej, da se je malo osušil. Kasneje so,

predvsem zaradi mene, ki sem bila edini otrok v
družini, postavili tudi novoletno jelko, ki sva jo z
mamo okrasili z doma narejenimi piškoti, privezanimi na nitke sukanca, včasih tudi s svetlečimi
bonboni, vse skupaj sem počasi zobala do svečnice, ko smo drevesce in jaslice pospravili.
V adventnem času smo nekaj več hodili k maši,
predvsem pa veliko molili doma, rožni venec v
celoti vsak večer, kleče ob veliki mizi. Na božični
večer smo po molitvi odšli k polnočnici v uro in
pol oddaljeno cerkev v sosednjo vas Hotič. Hoja,
največkrat po snegu, je bila res čudovita, saj so
se kristali zasneženih in poledenelih dreves in
grmovja svetlikali v soju lune. Sneg pod nogami
je škripal, mrzel sneženi veter je bičal v obraz.
In potem kar dolga polnočna maša, med katero
smo, skupaj z zborom, peli božične pesmi. Domov smo se vrnili pošteno prezebli, spili topel
čaj, se ob peči še malo pogreli, in se komaj do
jutra ogreli v postelji.

Novo leto ni predstavljalo posebnega praznika,
mislim, da smo si zjutraj voščili, za kosilo pa
skuhali kos prekajenega mesa, skupaj z zeljem
ali repo in žganci, je bil zelo nasiten obed. Včasih so se 2. januarja oglasili tudi sorodniki iz Ljubljane in takrat je bila pojedina in družba malo
večja.
Z veliko željo, da ostanemo tudi v novoletnem
času razumni in poskrbimo za svojo osebno
varnost, vse zato, da se nam leto 2021 prične
v sreči, zdravju in znova normalnem življenju,
vam voščimo prijetne praznike in VSE DOBRO v letu, ki prihaja.

DRUŠTVA / AKTUALNO
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Z UPANJEM V NOVO LETO 2021

December je posebni čas v letu,
za marsikoga pravljičen. Je mesec luči, mesec, ko se počasi začne podaljševati dan, na Zemljo
sije vedno več svetlobe. Prazniki v nas budijo
upanje, veselje, srečo,….Ljudje so se vedno veselili druženja, razigranega veselja, obdarovanja,
praznovanja, že stoletja, tisočletja… Sodobni čas
nas je zagrabil in vpel v hitro vrteče kolo. Prav
takšen je bil december tudi pred enim letom,
poln upanja, obetov, ciljev, stiskov rok, objemov,
poljubov,….pa tudi osamljenosti in praznine.
Letošnji december je drugačen kot je drugačno
skoraj vse leto 2020. Vse tisto, kar smo v Svetu za medgeneracijsko povezovanje načrtovali
z namenom, da bi ohranjali dobre odnose med
ljudmi, da bi se medgeneracijsko povezovali in
izmenjevali izkušnje, da bi razvijali prostovoljstvo, da bi gradili lokalno skupnost v katerem bi
kvalitetno živele vse generacije, nam je preprečila epidemija oziroma pandemija novega Korona virusa 19. Nismo edini, enako se je zgodilo
večini društev, organizacij, podjetjem, posameznikom,…
Virus zahteva spremembo našega obnašanja
na vseh področjih življenja, ne glede na starost.
Medsebojne stike so nadomestili različni mediji in sodobna komunikacijska sredstva. Osebni
stik, druženje,… je omejeno le na najožjo družino. Marsikomu predstavlja ta situacija grožnjo
za zdravje, zaposlitev, preživetje, zbuja občutke
praznine, nemoči, izgube nadzora nad svojim življenjem ali pa preobremenjenost z vsem kar te
razmere prinašajo v vsakdanje življenje (delo od
doma, skrb za šolanje otrok na daljavo, varstvo
otrok, ki bi bili sicer v vrtcu,… krog pre/obremenjenosti, ki mu ni videti konca). Marsikdo je
tudi osamljen doma, predvsem starejši in tisti,
ki živijo sami. Pojavljajo se nam občutki tesnobe, negotovosti, strahu, jeze… Vseh posledic te
epidemije se verjetno še niti ne zavedamo in se
bodo pokazale šele potem, ko bo epidemija končana. Hkrati pa je lahko priložnost za naš osebni
razvoj, za odkrivanje samega sebe, za izboljšanje
odnosov z bližnjimi, za izražanje hvaležnosti za
to kar smo in kar imamo: zdravje, ljubezen, en

drugega, znanje,… lahko se sami odločimo, da
vidimo kljub vsemu stvari v svetlobi.
Vse večje število okuženih zahteva dosledno
ravnanje za preprečevanje širjenja virusa za vse:
nošenje mask in pravilno ravnanje z njimi, razkuževanje rok, socialno distanco. A kaj, ko smo
navajeni druženja, stiska rok, objemov, včasih se
zdi, da zdaj še bolj kot kadarkoli prej. Tako pa
ob vse večjem številu težko bolnih pregorevajo
zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, drugi
delavci v zdravstvu, socialnih zavodih, pa tudi
številni drugi, ki delajo v nemogočih razmerah
doma.
Posebna zahvalo namenjamo vsem zdravnikom, medicinskim sestram in drugim delavcem Zdravstvenega doma Litija, ki skrbijo za
zdravje oz. nam pomagajo v bolezni in prav
tako vsem zaposlenim v obeh enotah doma
Tisje, ki oskrbujejo in negujejo stanovalce.
Zahvaljujemo se tudi članom Civilne zaščite
občine, številnim prostovoljcem in društvom,
ki pomagajo občanom v stiski.
Svet za medgeneracijsko povezovanje si prizadeva, da bi v času, ko so v veljavi najbolj strogi
odloki glede naših stikov, organizirali brezplačni
telefon za druženje na daljavo za starejše občane, ki so osamljeni. Že sedaj pa lahko vsi tisti,
ki potrebujete psihološko podporo pokličete Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19 (NIJZ) na brezplačno telefonsko
številko 080 51 00, lahko kličete 24 ur na dan, klic
je brezplačen.
Kljub izrednim razmeram člani Sveta za medgeneracijsko povezovanje v decembru ne mirujemo, prav sedaj pripravljamo načrte za delovanje
v prihodnjem letu. Želimo si, da bi lahko nadaljevali in uresničevali cilje kot je bilo to v preteklih dveh letih. Načrtov je veliko, marsikaj lahko
prilagodimo spremenjenim razmeram v družbi,
vendar si vsi želimo, da bi se vrnili v čas, ko ni
bilo omejitev.
Člani Sveta za medgeneracijsko povezovanje
občine Litija vam želimo vesele božične praznike, prihajajoče novo leto 2021 naj bo bolj
prijazno, predvsem pa vam želimo zdravje,
mir in vse dobro.
Vida Lukač

TAKO SO SE IGRALI PRED VEČ KOT POL STOLETJA

Literarni in likovni natečaj za najboljšo zgodbo ali likovno stvaritev na izbrano temo, ki sta bila sestavna dela 2. Festivala medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija, ki bi moral biti konec septembra
in začetek oktobra 2020, je odpihnila epidemija in vse, kar je povezano z njo; ostala je stvarnost, ki jo
še vedno živimo. Z natečajem smo želeli zbrati igre preteklosti, razmišljanja, kako je takrat tekel čas, kakšne vrednote so bile v ospredju in
kaj je bilo otrokom na voljo za preživljanje prostega časa. Lepo bi tudi
bilo, če bi lahko primerjali današnje igre s tistimi izpred pol stoletja.
Upali smo, da bomo zbrali prispevke, vendar nam ni uspelo v tako
veliki meri, kot je bilo to lani. Dobili smo tako literarne kot likovne
prispevke, vendar bi si želeli, da je mnogo več osnovnošolskih in srednješolskih, saj je bil razpis namenjen mladim ustvarjalcem, starejšim
predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem, varovancem
VDC Litija in oskrbovancem obeh enot Doma Tisje. Seveda bi bili veseli tudi vsakega posameznika, ki bi z nami delil svoje otroštvo, skupaj
z igrami. Veseli pa smo bili prispevkov varovancev VDC in oskrbovancev obeh enot Doma Tisje in otrok enega vrtca. Da bomo lahko uresničili naše želje, bomo morali
počakati na ugodnejši čas, ko se bo virus umiril in bomo svobodno zadihali. Razstavo tako premikamo
v pomladni čas – v mesec marec, ko bomo prispevke postavili na ogled in tudi povedali, kdo so nagrajenci. 
Milena Dimec
V letu, ki se izteka, smo se nepričakovano srečali z novim korona virusom, ki je močno
vplival na življenje in delo vseh.

Spoštovane občanke in občani!
Naj vam novo leto 2021 prinese zdravja, sreče
in naj topline in ljubezni bodo polne vreče.
SREČNO in uspešno v letu 2021 Vam želi
Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija.
Predsednik Karlo Lemut

POMEN PROSTOVOLJSTVA V DRUŽBI

V četrtek, 3.12.2020 smo se v virtualni obliki udeležili okrogle mize
z naslovom Vloga prostovoljstva v
dolgoživi družbi, ki je potekala v okviru Foruma
prostovoljstva 2020 pod okriljem Slovenske filantropije.
Vse zbrane je nagovoril gospod Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. V okviru
okrogle mize je bilo predstavljenih več dobrih
praks podpore in organiziranja prostovoljskih
aktivnosti za starejše.
Prostovoljstvo je prepoznana, kot pomembna
aktivnost, ki omogoča široko vključevanje ljudi
v družbene procese in zvišuje kakovost bivanja
vseh ljudi v skupnosti (Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije).
Praznik prostovoljk in prostovoljcev obeležujemo 5. decembra, ki velja za Mednarodni dan
prostovoljstva. Združeni narodi so z razglasitvijo želeli poudariti pomen solidarnosti za preživetje in socialni napredek naše družbe.
Letošnji mednarodni dan prostovoljstva, še
posebej izpostavlja, da skupaj zmoremo, ne
glede na izzive katere nam postavlja virus, ki
je zaokrožil ves svet. Bolj kot kadarkoli je zdaj
še kako pomembno, da so med nami prostovoljke in prostovoljci, ki so ne glede na situ-

acijo, pripravljeni podariti svoj čas in energijo
za dobro ljudi in skupnosti, so še poudarili na
okrogli mizi.
Dom Tisje že vrsto let sodeluje s Slovensko filantropijo, ki razvija in promovira pomen prostovoljstva tudi na področju skrbi za starejše
ljudi. Mnogi že vrsto let prihajajo in sodelujejo
kot prostovoljci, ter stanovalcem tako lepšajo
in bogatijo dneve.
Tudi sedaj, ko je
razglašena epidemija je izražena
skrb in solidarnost naših prostovoljcev. Stanovalce razveselijo
s telefonskim klicem, z drobnimi
pozornostmi, s
pismom ali voščilnico… ter jim
na tak način polepšajo dan, jim
vlijejo pogum in upanje v teh časih preizkušnje.
Zato globoko cenimo in smo hvaležni vsakemu
prostovoljcu, ki daruje svoj čas in veselje ter s
tem ustvarja lepši svet.
Simona Pelko, delovni inštruktor
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79 let od bitke na Tisju

V času II. svetovne vojne je bila že leta 1941 na
Tisju prva večja borba partizanov z redno nemško
vojsko. Odvijala se je 24. decembra, vodili pa so jo Franc Rozman-Stane, Dušan Kveder-Tomaž in
Peter Stante-Skala.
V spomin na ta dogodek Združenje borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno vsako leto na Tisju
organizira spominsko slovesnost. To je bila prva večja bitka partizanske enote, ki se je spopadla
z redno nemško vojsko.
Dan pred božičnimi prazniki se je 2. štajerski bataljon s 67 borci nahajal na Tisju, kjer je imel
postanek in počitek. Na tem območju so istega dne imeli lovci pogon divjadi. Ko so lovci opazili
partizane, so o njihovi prisotnosti obvestili štab nemških enot v Litiji, ki so partizane kmalu obkolile. Kljub številnejšemu sovražniku so partizani nudili močan odpor in Nemcem zadali velike
izgube, sami pa so ob tem izgubili štiri borce.
To je bil dan, ki se je zapisal v zgodovino slovenskega naroda kot dan, ko
se je partizanska enota pod vodstvom Staneta, Tomaža in Skale spopadla z
do zob oboroženo redno nemško vojsko. Bitka na Tisju je bila prvi večji spopad z redno nemško vojsko med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh.
V spomin na to bitko ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno vsako leto 24.
decembra organizira spominsko slovesnot, ki se je tradicionalno udeležijo:
častna straža slovenske vojske, praporščaki združenj borcev za vrednote
NOB, združenja Sever, združenja veteranov vojne za Slovenijo, Partizanski
pevski zbor, župana občine Šmartno pri Litiji in občine Litija in občani iz
obeh občin.
Letos spominske slovesnosti na Tisju zaradi trenutnih razmer žal ne bo.
Razmere, v katerih smo se znašli zaradi korona virusa, nam tega ne dopuščajo. Na Tisju ne bo slišati partizanskih pozdravov tovarišev in tovarišic, govornikov, recitiranja
revolucionarnih pesmi in odmeva partizanskih pesmi, ki so jih spesnili borci v najtežjih časih.
Da bi tudi v teh razmerah primerno obeležili ta pomembni dogodek iz zgodovine slovenskega
naroda, bo v času tradicionalne spominske slovesnosti, to je 24. decembra, delegacija Združenja
borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno k spomeniku na Tisju položila venec in cvetje.
Doma pa se lahko spomnimo teh težkih časov, ko se je slovenski narod uprl, z mislijo: »Nikomur
več ne bomo hlapci, v svoji domovini bomo gospodarji svoje usode mi sami.«
ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno, Joža Ocepek

Združenje borcev za vrednote NOB Litija-Šmartno
Vsem občankam in občanom čestitamo ob državnem prazniku – Dnevu samostojnosti
in enotnosti ter želimo čim lepše praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, v
novem letu 2021 pa obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.


ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno

Delo in druženje izgnancev
DIS KO Litija – Šmartno

Letošnje leto je za vse nas posebno leto, pesti nas novi virus COVID- 19.
Smo pa v našem društvu kolikor smo lahko bili vseeno dejavni. Uspeli smo
še pravi čas organizirati in izpeljati naš letni občni zbor, katerega se je udeležilo lepo število članov. Ujeli smo tudi pravi čas, da smo organizirali izlet po Kočevskem in ogled
njihovih pomembnih krajev. Obiskali in ogledali si bunker Škrilj, kateri je 80 metrov pod zemljo
z 500 metri hodnikov, kateri se je gradil od leta 1953-1958. Gradili so ga vseh pet let dan in noč
(24 ur).To je bilo protiatomsko zaklonišče namenjeno samo političnemu in vojaškemu vrhu. Bil je
zelo zanimiv ogled, ki ga priporočam tudi drugim. Cena tega bunkerja je bila tako visoka, da bi vsi
Slovenci lahko lagodno živeli pa še industrija bi bila lahko na najvišjem nivoju. Za svoje privilegije
takratni oblasti ni bilo škoda denarja, za nas izgnance pa ni bilo nikoli mogoče, da bi nam povrnili
saj delček tistega denarja, ki ga je država dobila za vojno odškodnino. Naši starši so začeli iz nič
s tem pa smo bili tudi otroci prikrajšani za lepše otroštvo. Ogledali smo si tudi muzej v Kočevski
reki, v parku pa najdebelejši oreh v Sloveniji in Spomenik v spomin na Kočevski zbor in nazadnje
še ogled samega mesta. V začetku meseca oktobra pa smo za nekaj dni odšli na morje na Slovensko obalo. Tudi za ta oddih smo ujeli »zadnji vlak« in čeprav smo v starejših letih me veseli misel,
kako se znamo organizirati, kako upoštevati vsa pravila in na koncu priti domov zdravi. Seveda,
manjka, kakšen objem, kakšen stisk rok in bolj sproščeno vzdušje in upam, da bodo kmalu prišli
svetlejši časi, da se bomo med seboj srečevali. Žal nam je za vse tiste člane, ki iz kakršnih koli
razlogov niso mogli iti z nami, hudo nam je, ko je prepovedan vsa kakršen stik razen po telefonu.
Za letošnje leto nas čaka še voščilo vsem članom in upanje, da vse hitro mine in da se kmalu
spet vidimo.
Na koncu pa še zahvala vsem članom, članicam, podpornim članom, brez vas nas ne bi bilo. Hvala občinama Litija in Šmartno pri Litiji za sredstva, ki so namenjena društvom in hvala agenciji
Rudi Turs njihovi krasni Slađani, ki nam pomaga organizirati naša potovanja, za dobre vodnike in
odlične šoferje. Vsem iskrena hvala
Upravni odbor DIS KO Litija Šmartno, Predsednica Marija Zajc

Mojci Maček v spomin

Naše mame ni več. Tako se je slišal glas njene hčerke. Onemeli smo.
Tudi naše izgnanke ni več, naše Mojce izredno prizadevne članice upravnega odbora Društva
izgnancev DIS KO Litija-Šmartno. Izgubili smo osebo, ki se je veliko razdajala za druge. Veliko
prispevala k delovanju društva in skupaj z nekaterimi člani, člani upravnega odbora je mnogo
prostovoljnih in brezplačnih ur žrtvovala za naše člane, še posebno takrat, ko je bilo potrebno
izpolnjevati in oddajati vloge za pridobitev rente izgnancev in upala, da bo dočakala tudi dan
povrnitve vsaj delček tistega, kar so jim zaplenili Nemci, za njimi po vojni pa naša oblast.
Verjetno ni bilo sestanka, niti občnega zbora katerega se v vseh teh letih nebi udeležila. Bila
je modra oseba, razumevajoča, predvsem pa dobra. Življenje v otroških, mladih letih ji ni
prizanašalo, skupaj z mamo so jo Nemci izgnali v taborišče Rajhenburg, sledilo je begunstvo
na Hrvaškem in v letih in časih, ko najbolj potrebuješ starše so ji v začetku vojne Nemci ubili
očeta. Po vojni pa z nič zaživeti z nova. Da zrasteš v tako pozitivno osebo, kljub vsem hudim
izkušnjam je hvale vredno. Gospa Mojca je bila naša tovarišica, prijateljica, svetovalka in še
marsikaj drugega. Znala je reči hvala in z lahkoto je izrekla pohvalo. Bila je dama v vsakem
pomenu besede. Zelo vas bomo pogrešali a ostajate v naših srcih
Upravni odbor DIS KO Litija-Šmartno

LITIJSKI INKUBATOR ZA SKUPNOST IN TRAJNOST
Meseca marca smo slavnostno otvorili naše skupnostne prostor
v Koblerjevi hiši, na Valvazorjevem trgu 15, ki pa jih do danes
nismo uspeli
v 100% izkoristiti zaradi epidemološke situacije in spremljajočih omejitev. Kljub temu smo skupaj
z vami, lokalno skupnostjo in prostovoljci,
soustvarili številne zgodbe, organizirali vrsto
dogodkov, zbrali lepo število oblačil, pridelali
kar nekaj kilogramov zelenjave na skupnostnem vrtu in seveda prenovili naše in vaše
skupnostne prostore.
Hvala vsem za sodelovanje! Upamo, da v prihodnje nadaljujemo v tako prijetnem ritmu.
Srečno 2021!

Ekipa projekta #LIST

In Memoriam - Mojca Maček

Spoznali sva se davnega leta 1957. Bil je september,
1. šolski dan, ko si vsa mlada, lepa v organdi poletni
obleki, s šestilom in ravnilom v roki, vstopila v naš 5.
razred. Postala si moja učiteljica matematike. Tisto
leto se mi je prav pri matematiki v osnovni šoli prvič
in zadnjič zgodilo, da sem matematično šolsko nalogo
pisala nezadostno. Tebi se to ni zdelo hudo narobe, saj
sem ta cvek zelo hitro popravila, meni pa se je takrat sesul svet.
Nekako 15 let kasneje, ko sem se v OŠ Dušana Kvedra Tomaža zaposlila kot učiteljica kemije in biologije, si bila ti seveda še vedno tam,
še vedno si poučevala matematiko v 5.razredu. Večkrat sva se zaradi
mojega prvega cveka, ki si mi ga ti „podarila“, nasmejali in večkrat si
mi pomagala ob mojih začetnih zagatah, predvsem pri problematičnih
učencih, ki sem jih „podedovala“ od vaših petarčkov.
Naša zbornica je bila majhna, zato pa vedno polna, ne samo po zasedenosti. Polna je bila življenja, izmenjave mnenj, predlogov, domislic in
marsikateri vzgojni problem se je rešil prav tam, v zbornici.
Čeprav smo bili nove šole na Graški Dobravi veseli, mi je bilo hudo
zapustiti našo zbornico, čeprav so se z mano preselili tudi vsi učenci in
učitelji višje stopnje, razen 5.razredov. Na novi šoli smo dobili kabinete,
kar se nam je zdelo krasno, vendar naša nova velika zbornica ni bila
nikoli tako zaželjen prostor, kot tista, ki smo jo zapustili.
Srečevali se nismo več vsak dan, ostale pa so skupne pedagoške in
redovalne konference in proslave, ki so bile takrat naša stalnica. Še
najlepše pa nam je bilo, ko smo skupaj organizirali novoletna srečanja, pustovanja in Dneve prosvetnih delavcev. Nikoli ne bom pozabila
tvoje igrivosti, domislic, odličnih rekvizitov in dobre volje, ki te menda
ni nikoli zapustila. Vem, da to zadnje ni čisto res, saj tudi tebi življenje
ni prizanašalo. Bila pa si močna in prav z dobro voljo, optimizmom in
delom si premagovala hude življenjske preizkušnje.
Razpada naše skupne OŠ Dušana Kvedra Tomaža na OŠ Litija in OŠ
Gradec nisi doživela v živo, saj si se prej upokojila. Poslovila si se od
številnih generacij s katerimi si se v 5.razredu srečevala, nikoli pa nisi
prekinila stika z nami, svojimi nekdanjimi sodelavci, čeprav smo bili od
leta 93 fizično popolnoma ločeni. Nadvse veseli smo bili, ko si postala
članica učiteljskega pevskega zbora OŠ Gradec in vztrajala z nami vse
do dne, ko je naš zbor po desetih letih utihnil. Se je pa začelo novo
obdobje našega druženja, ko smo na moj predlog upokojeni učitelji
stare in nove šole odšli 2007 na prvi skupni izlet. Ti izleti so postali
naša stalnica v mesecu maju. Vsako leto jih organizira nekdo drug,
tako, da smo že do dobra spoznali našo Slovenijo. Lani je bil s tabo
to naš zadnji izlet, saj nam je letošnjega, kamor bi gotovo šla tudi ti,
vzela corona.
Žal pa si se v tem covidnem letu groze, osamljenosti in nedruženja,
poslovila tudi ti, za katero smo verjeli, da se to ne bo nikoli zgodilo.
Tvoj optimizem na našem zadnjem skupnem praznovanju v decembru
lanskega leta, ko smo nazdravljali našim novim druženjem, je bil vsem
nam vzgled. Vedno si znala poskrbeti za svoj izgled, dobro voljo in
pametne nasvete si delila z vsemi nami in nikoli nisi pozabiti na tiste, s
katerimi ti je bilo dano prehoditi del življenja.
Zato draga kolegica, moja učiteljica Mojca, se v svojem imenu in v
imenu vseh, ki smo skupaj hodili dolga leta, poslavljam od tebe. Nate
in na naša druženja ostajajo spomini, v katerih boš ostala še dolgo z
nami, kajti spomini so edino kar ostane nad vsem, so edina luč, ki ne
ugasne. 
Iva Slabe

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.

Smrt se često zdi kot val,
ki obalo oplakuje,
a življenje je kot vihar,
ki z valovi se bojuje.

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

Z A H VA L A
Tiho se je od nas poslovila naša draga

V SPOmin

ROmAn PAš

roj. Firm
11.6.1923 – 12.11.2020
iz Spodnjega Hotiča

Mineva 10. leto kar te ni med nami.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in sveče. Hvala
osebju Doma Tisje za skrb in nego v zadnjih mesecih njenega
življenja. Hvala g. župniku Božidarju Ogrincu za opravljen pogrebni
obred, pevcem Lipe za petje, trobentaču in pogrebni službi KSP Litija.
Hvala Maji za ganljive besede slovesa.
Mama, pogrešamo te.

Vsi tvoji

Sin Dušan, hči Vida in snaha Ida z družinami

1948 – 2010

Mama, tvoje zlate roke
so vedno nas crkljale,
vsem nesebično,
nešteto so dobrot dajale!

Naša ljubezen te objema ves čas,
saj vemo, da v resnici ostala si pri nas.
Odslej v našem srcu boš stanovala,
in naš angel varuh še naprej ostala!

Z A H VA L A

Z A H VA L A

TeReZiJA HRiBAR

Za vedno nas je zapustila naša draga mami

BORiSA AnA KASTeLiC

27.1.1929 – 28.11.2020

1933 – 2020

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem za tolažilne
besede v njenih zadnjih trenutkih življenja. Zahvaljujemo se vsem za
izrečena sožalja ob njeni smrti. Hvala gospodu župniku Stanku Škufci
in p. Igorju Salmiču za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni službi
KSP Litija, Vesni za prečudovito cvetje, vnukom in Janu za ganljive
pesmi slovesa, katere so ji bile v času življenja zelo drage. Posebna
zahvala dr. Tanji Ptičar in Mateji Okrogar za pomoč pri oskrbi na
domu.

Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Iskrena hvala g. župniku Marku Mrlaku
iz Litije za lep obred, pevcem za zapete pesmi
in pogrebni službi za opravljen pogreb.

Žalujoči: hčeri Borisa z možem Radom, Karmen z možem
Tomažem, sin Tomaž, ter vnuka Luka in Damjan

Vsi njeni

Veseli smo skupaj živeli,
žalostni ker te več ni ...
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni ...

Ko sonce življenja zaide,
se prižgejo zvezde spominov...
Te so nesmrtne in nam jih ne odvzame nihče...

Z A H VA L A

Z A H VA L A
V 85. letu nas je zapustila draga mama, babica in prababica

iVAnA PeTeK

3.12.2020 se je od nas poslovila mati, babica, teta in sestra

V SPOmin

SiLVA ZAVRL

Dne 7.12.2020 je minilo žalostnih pet let
odkar si nas zapustil naš dragi

15.8.1936 – 7.12.2020
s Kresniškega Vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za pomoč, za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše
in druge darove. Zahvaljujemo se tudi dr. Tanji Ptičar in dežurni
ekipi NMP Litija. Posebna zahvala g. župniku Božidarju Ogrincu
za zelo lepo opravljen obred, g. Stanetu Lemutu za organizacijo
pogreba, pogrebcem, pevcem, trobentačema ter ge. Maji Štrubelj
za poslovilne besede.
Vsi njeni

LADiSLAVA CeRAR

LUKA DJUKIČ
Pogrešamo te.

roj. Ponebšek
28.8.1943 – 3.12.2020
iz Litije.

Štirinajstega decembra smo se še zadnjič poslovili od drage mame,
na šmarskem pokopališču. Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, za
izrečena sožalja, besede ter darovano cvetje in sveče.
Zdravnikom in medicinskim sestram UKC Ljubljana, se zahvaljujemo
za vso zdravstveno oskrbo v njenem zadnjem mesecu življenja. Prav
tako se zahvaljujemo zaposlenim v Domu Tisje, še posebej njeni
enoti Kostanji, kjer je zadnja leta bivala, za vso njihovo skrb in nego.
Hvala tudi gospodu župniku, za lepo opravljen obred ter gospodom
pogrebcem in pevcem za pomoč in sočutno opravljeno zadnje
slovo. Hvala tudi vsem, ki ste v teh trenutkih z nami.

Vsi tvoji

Vsi njeni.

Zdaj ne trpite več, zdaj počivate v miru. Dom je prazen,
ni vas več na vrtu, ne v hiši, ostala je samo še žalost in bolečina.
Ostali so spomini na delo in trud vaših pridnih rok.

V SPOmin

V SPOmin

V SPOmin

Minilo je 5 let odkar nas je zapustil dragi mož

Minila bodo 3 leta od izgube drage mame

Minilo je 1 leto od izgube dragega sina

BORIS PeČNIK

eVfemiJe mARKeLJC

IZTOKA PeČNIKA

27.12.1935 – 8.12.2015

21.8.1921 – 25.12.2017

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njihovem grobu in jim prižigate sveče.
Vsi njihovi žalujoči

7.5.1962 – 11.11.2019

1  MAJ 2017

ŠOLSTVO / KULTURA

Mar prav zares
odšla si tja v neznano?
Kako si mogla, ko smo mi še tu?
Nositi moramo vsak svojo rano,
molče, da ti ne zmotimo miru.

Vse molči in vse je tiho,
Bleda luna sladko spi.
Le v nas želja večna
V srcu reže, nas boli.
Da lahko bi ti segli v roke,
Se nasmehnili, privili na srce.
Da lahko bi pogledali te v oči
In le rekli: »ATI, HVALA TI…«

Z A H VA L A

Z A H VA L A
Svojo življenjsko pot je v 73. letu starosti sklenila naša mama,
babica, sestra in teta

Z A H VA L A

CiRiLA JemC

Zapustil nas je dragi ati

rojena Koderman
iz Ribč

JOže POvše
1942 – 2020

RAfAeL JeRšin
Zahvaljujemo se za vsa izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in
vaščanom za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Posebna
hvala sosedom Nolimalovim in Lipičevim za vašo pomoč ob težkem
trenutku. Zahvale tudi župniku Kancijanu Čižmanu in pogrebni
službi Vrbančič za organizacijo pogreba.

Hvala vsem za izrečena sožalja.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, mu kakorkoli pomagali
in se ga spominjate.
Zelo, zelo te pogrešamo.

Hčeri Darja in Melita z družinama,
ter Zdravko z Majo

Žalujoči: Rajko, Marko in Brigita z družinami

Ljudje, ki jih ljubimo, ne gredo proč,
z nami hodijo nevedoč.
Ne vidimo jih in ne slišimo, a vendar so z nami,
še vedno ljubljeni, pogrešani, nam najdražji.

Boj z boleznijo je izgubil naš mož, ati, dedi, tast,
pradedek in brat

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek. (Dante)

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem in umirim.

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

(T. Kuntner)

Vsi tvoji

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar
v naših srcih je ne bo nikdar.

Z A H VA L A
V mesecu vinotoku se je od nas poslovil naš najdražji

SLAvKO ČešeK
Lukežev Slavko iz Jablaniških Laz
1937 – 2020

Ni besed, ki bi nas potolažile, ni solz, ki bi oprale bolečino iz naših src,
ostali so le dragoceni spomini, ki nas učijo živeti naprej. Bil si prijazen
in vedno nasmejan, zadovoljen, razumevajoč. Veliko je sadov Tvojih
pridnih rok, doma in v okolici. Živel si tiho in skromno, tako si tudi
odšel. Bil si dober človek, ostal boš naš velik vzornik. Hvaležni smo
za milost, da smo lahko živeli s Teboj. Večno boš z nami, ljubljen,
pogrešan, nam najdražji. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem, ki ste nam ob teh težkih
trenutkih stali ob strani. Hvala za izrečena sožalja, poklonjeno cvetje
in sveče. Iskrena hvala gospodu župniku Marku Mohorju Stegnarju
za poslovilne besede in lepo opravljen obred, delavcem KSP Litija,
trobentaču in pevcem za ganljivo zapete žalostinke.
Njegove: žena Milena ter hčerke Ana Marjeta, Milena in Slavi z družinami

Z A H VA L A
Utrujen od bolezni se je tiho in prezgodaj poslovil naš dragi

ALOJZ SIMONČIČ
iz Litije
16.5.1943 – 17.11.2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob slovesu izrazili sožalje,
nas tolažili in darovali sveče, cvetje in sosedsko denarno pomoč ter
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala dr. Benedičiču,
dr. Globočnik Kukovici in ge. Bernotovi iz OI Ljubljana, prijatelju
g. Erjavcu, veteranskim praporščakom, govornici ge. Galičičevi,
pevcem, trobentaču za zaigrano Tišino in pogrebni službi.
Žalujoči: žena Hema, sin Sergej z družino in hčerka Saši z družino
»Dragi ata, nekoč se zopet snidemo.«

V SPOmin
10. decembra je minilo tri leta
odkar nas je zapustila

mARiJA KiSOVeC
iz Jevnice

Hvala vsem, ki se jo spominjate,
prižigate sveče in postojite ob
njenem grobu.

Vsi njeni

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

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob boleči izgubi mojega moža

Od nas se je poslovila

WeRneR PeTeR DVORAK
8.8.1939 – 10.11.2020

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste mi stali ob strani
v težkih trenutkih bolezni.
Hvala osebju v zdravstvu, negovalki Miji, posebej pa
patronažni sestri Tini, pevcem in gospodu Gezi Ernišu
za poslovilne besede.

Vsi njegovi

MARIJA KOPAČ
1939 – 2020

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi našega očeta, ata in dedija

iVAn KOTAR
1931 – 2020
iz Polšnika

Posebna zahvala zdravstvenemu osebju ZD Litija
in pogrebcem KSP Litija.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Hvala tudi dr. Tanji Ptičar,
g. župniku Mrlaku za lepo opravljen obred
in pogrebcem KSP Litija.

Vsi njeni

Vsi njegovi

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

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

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

Po hudi bolezni nas je zapustila

miRO LOGAR

AnA mARiJA JAKšA
1.4.1943 – 23.10.2020

20.12.1952 – 25.11.2020
iz Gobnika pri Gabrovki

V SPOmin
16. decembra je minilo štiri leta odkar nas je zapustila naša ljuba
žena, mama, tašča in babica

AnÐA PeRIĆ
iz Litije
1959 – 2016

Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter za darovane svete maše.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili na dan slovesa osebno ali v mislih
z nami. Hvala tudi za vse spodbudne besede v času njene bolezni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče. Posebna zahvala gre
tudi osebnemu zdravniku dr. Lipovšku; dr. Leskovarju, dr. Adamljetu,
dr. Furlanovi in vsemu ostalemu osebju na dializnem oddelku SB
Trbovlje, podjetju Blumis za organizacijo prevozov na dializo in
vsem njihovim šoferjem za požrtovalnost, patronažni sestri Mateji,
fizioterapevtki Andrejki, pogrebni službi, pevcem, trobentaču in
g. župniku Stanislavu Škufci za opravljen obred.

Hvala vsem, ki se je spominjate in molite za njeno večno srečo in
mir, ji prižigate sveče in prinašate cvetje na njen grob.

Vsi njeni

Žalujoči: žena Anica, sinova Andrej in Robert z družinama

Žalujoči: mož Jevto, hčerka Božana in sin Goran z družinama

Vsa ljubezen in toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.
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KORONAVIRUS NE POPUŠČA

Na žalost, je slaba epidemiološka slika odnesla našo že tradiconalno
prireditev obdarovanja naših otrok z Dedkom Mrazom. Ampak otroci
bodo vseeno prejeli darila, tokrat brez prireditve in Dedka Mraza.
V tem času je veliko družin in posameznikov doživelo finančno ali
kakšno drugačno stisko. Eni takšnih družin so priskočile na pomoč mamice naših nogometašev. Zato vsa pohvala za njihovo dobrodelnost in sočutje do človeka.
Obnova klubskih prostorov poteka po načrtu in bo predvidoma končana z začetkom novega
leta. Glede na trenutno zdravstveno situacijo v naši državi, ki trenutno ne omogoča izvajanja
trenažnega procesa mladim igralcem v klubih, so se v okviru strokovne službe Nogometne zveze Slovenije odločili, da popestrijo vsakdanjik in omogočijo mladim, da se vključijo v trenažni
proces kar iz svojih domov. V ta namen, so v okviru Inštruktorske službe NZS začeli izvajati
vodene ONLINE treninge in sicer preko aplikacije ZOOM. Online trenignov se je udeležilo 70%
naših mladih igralcev in igralk, kar je zelo pohvalno.

Vsem igralcem mlajših selekcij, njihovim staršem
ter članski selekciji in vsem ostalim simpatizerjem NK Litija,
želimo veliko zdravja, zadovoljstva ter športnih uspehov
v novem letu 2021!
UO NK Litija

GRADNJA GARDEROB SE NADALJUJE

Nogometna igrišča samevajo in so pripravljena za zimovanje. Pobrali in posušili
smo tako lovilne kot mreže z golov. Tudi igrišča smo uredili jih prezračili in sanirali
z zemljo in mivko. Tako so pripravljena za pomladanski del. Vsi upamo, da se bo
pandemija umirila in bo drugi del tekmovanj potekal nemoteno.
Nadaljuje pa se gradnja garderob, ki že dobivajo svojo prostorsko obliko in so tik
pred pokritjem. Malo pač nagaja vreme, ki je zelo nestabilno in otežuje delo na zunanji površini.
Za leto 2021 smo pripravili nogometni koledar, ki ga lahko dobite pri naših trenerjih in vodstvu
kluba. Vse, ki so nam pripravljeni pomagati vabimo, da se nam pridružijo in s svojimi idejami
in pogledom na nogomet in tako pomagajo oblikovati in ustvariti pozitivno vzdušje kluba v tem
koronskem času.

Vsem občankam in občanom želimo ZDRAVE, uSPEšNE in POZITIVNE praznike
in ŠPORTNO NOVO LETO 2021
Marjan MEDVED - Medo

KOŠARKARJI
MLAJŠIH KATEGORIJ
V SEZONI 2020/21

Novo šolsko leto in s tem tudi nov začetek košarkarske sezone so mladi košarkarji pričeli z
veliko mero motivacije. Za večino igralcev se
je lanska sezona zaradi koronavirusa končala že marca, tako da so vsi že komaj čakali,
da se treningi pričnejo. Po uvodnih predstavitvah prek Igrive košarke je najprej sledil
vpis igralcev predvsem v najmlajše vadbene
skupine in takoj za tem tudi treningi. Prvi so
z tekmami pričeli fantje v kategoriji U-15,
potem pa so sledile tekme tudi v preostalih
kategorijah. Treningi in tekme so potekali do
srede oktobra oziroma do prepovedi treniranja zaradi koronavirusa. Z upanjem zremo v
prihodnost, ko bomo spet redno trenirali in
tekmovali, skratka, ko se bomo lahko ponovno gibali, družili s prijatelji v zdravem okolju,
si koristno zapolnjevali popoldneve, živeli svoje sanje... dotlej pa ostanimo zdravi letos in v
letu, ki prihaja... SREČNO 2021!

JUDO KLUB LITIJA TRENIRA TUDI V ČASU CORONE

V današnjih težkih časih, ko je virus omejil gibanje in posledično so zaradi ukrepov
za preprečevanje širjenja virusa covid-19 prepovedani tudi vsi treningi kakovostnih
športnikov in rekreacije, je psihosocialno in tudi fizično zdravje otrok v nevarnosti.
Doma veliko otrok izgubi voljo po treningu, motivacija upade, socialni stiki pa so onemogočeni.
To je bil eden izmed razlogov, da smo novembra pričeli izvajati zamisel g. Boštjana Veinhandla,
predsednika in glavnega trenerja Judo kluba Litija, da ponovno povežemo vse naše člane in
organiziramo brezplačne treninge preko aplikacije Zoom. Ta projekt trenutno poteka pod njegovim vodstvom, ki se poleg svoje službe zavzema za naše otroke in se trudi za njihovo zdravje in
ohranjanje gibalne učinkovitosti.
Trikrat ali več tedensko za naše otroke organiziramo treninge v dveh ločenih starostnih skupinah.
Otroci se na vadbo povežejo s svojim računalnikom ali telefonom, pripravijo si nekaj prostora ter
kakšne osnovne pripomočke, ki jih najdejo doma
in telovadijo skupaj, čeprav vsak v svoji sobi. Ker
juda sicer ne moremo trenirati brez nasprotnika,
smo za judo vaje uporabili najrazličnejše pripomočke, vse od metle, blazine, stola in žoge. Glede na visoko udeležbo na brezplačnih spletnih
treningih se je izkazalo, da otroci pogrešajo treninge in gibanje na sploh. Z veseljem se pridružijo
na treningu in se srečajo s svojimi prijatelji. Trenerji prostovoljno pripravljamo in vodimo pestre
treninge, s katerimi poizkušamo ohraniti vsaj del kondicijske pripravljenosti, trenirati moč in gibljivost ter tehnike juda. Poleg tega, z ogledi video posnetkov in judo tekmovanj ponavljamo tudi
teoretični del in se pripravljamo na izpite za višje pasove. Dokler je bilo še dovoljeno zbiranje, smo
izkoristili tudi eno največjih telovadnic – naravo. Organizirali smo kondicijske treninge v manjših
skupinah, zunaj na prostem v različnih občinah, od koder otroci prihajajo in se povzpeli na bližnje vzpetine, tekli, pri vajah za moč uporabili razne pripomočke, ki nam jih ponudi narava in se
ob tem držali priporočene varnostne razdalje.
Kljub temu, da trening
glede na intenzivnost
in kvaliteto še zdaleč ni
enak tistemu v dvorani, na judo blazinah, pa
je velik korak k ohranjanju redne športne
aktivnosti in zdravemu
načinu življenja. Vsekakor imajo naša Zoom
srečanja tudi pozitiven
doprinos k dobremu
počutju in ohranjanju
socialnih stikov, saj se
lahko otroci med sabo
komunicirajo in delijo
svoje izkušnje.
Katarina KUMER

ŠPORT

TENIS KLUB AS

IZJEMNO LETO ZA BORA ARTNAKA – SEZONO 2021
BO ZAČEL MED TOP 100 MLADINCI NA SVETU

Leto 2020 se je za Bora začelo udarno, z naslovom zimskega državnega prvaka do 16 let je
napovedal uspešno sezono, na igriščih teniškega kluba Medvode je s konkurenco opravil brez
izgubljenega niza. Nato je sledila pot v daljno Kenijo, kjer je Bor nastopil na dveh turnirjih ITF G4.
Na prvem je prišel do četrtfinala, na drugem pa vse do finala in si tako zagotovil pomembne ITF
točke, ki so ga na lestvici popeljale v top 700.
Svet je pretresla pandemija novega korona virusa, ki je povsem zaustavila teniška tekmovanja
doma in po svetu. Bor je ta čas seveda, ob upoštevanju vseh ukrepov, izkoristil za trening in pripravo na tekmovanja.
Zadnji majski vikend smo dočakali začetek tekmovanj,
najprej na državni ravni, Bor je že na prvem turnirju potrdil dobro delo med premorom. Na članskem turnirju v
Radomljah je prišel vse do finala, kjer ga je ugnal eden
najboljših slovenskih teniških igralcev vseh časov Blaž
Kavčič.
V začetku junija razmere še niso dovoljevale profesionalnih turnirjev, zato so bili praktično vsi slovenski igralci ta
čas doma. V Lukovici so priredili zgodovinski MIMA cUP,
kjer so se na enem mestu zbrali prav vsi, ki nekaj veljajo
v slovenskem tenisu. Na tridnevni odlično organizirani
prireditvi je nastopil tudi Bor, ki je od vseh mladincev
pokazal največ, za zmagovalno ekipo vzhoda je na dveh
tekmah kolikor jih je odigral prispeval dve zmagi in se
tako slovenski javnosti prikazal v najboljši možni luči.
Nato je prišel čas za državna prvenstva. Bor je nastopil v treh kategorijah. Najprej je bilo na sporedu državno prvenstvo do 18. let, v petih tekmah sploh ni izgubil niza in gladko osvojil naslov
državnega prvaka. Sledilo je merjenje moči v kategoriji do 16. let, tudi tu Bor ni dopustil presenečenja. V dveh tednih se je tako okitil z dvema naslovoma in zavladal na slovenski mladinski sceni.
Sledilo je še člansko prvenstvo, kjer je Bor do polfinala gladko ugnal tri veliko starejše tekmece,
nato pa klonil proti klubskemu kolegu Niku Razboršku, ki je unovčil svoje bogate izkušnje.
Ker se mednarodni turnirji zaradi negotove situacije v svetu še niso začeli, je Bor nadaljeval s
treningi, ki jih je prekinjal z domačimi OP turnirji do 16 in 18 let, v dveh mesecih je nastopil na
štirih in vse štiri tudi osvojil.
V začetku septembra smo dočakali začetek mednarodnih turnirjev. Na ITF G4 turnirju v Radomljah je Bor pokoril vso konkurenco in tako osvojil svoj prvi ITF turnir, dober uvod v mednarodno
sezono je začinil s četrtfinalom v Kranju, finalom v Domžalah in polfinalom v Mariboru. Z zajetnim
številom ITF točk se je prvič prebil med najboljših 300 mladincev na svetu.
Konec oktobra je Bor zaigral na dveh ITF G3 turnirjih v Istanbulu, kjer je znova opozoril nase.
Turnirja v Turčiji sta bila izjemno dobro zasedena, a to ni ustavilo Bora, ki se je na prvem turnirju
prebil v 2. kolo, na drugem pa vse do polfinala. Dosegel je nekaj odmevnih zmag, med drugim je
premagal kar nekaj top 200 igralcev in osvojil nove pomembne ITF točke na poti proti najboljšim
stotim igralcem svetovne mladinske lestvice.
Leto se je približevalo koncu, Bor pa je le še stopnjeval formo.
Pot ga je vodila na Poljsko, kjer je nastopil na ITF G3 turnirju,
kjer je znova dokazal, da spada v krog najobetavnejših mladincev v Evropi. Z izjemnimi predstavami skozi cel teden je med
posameznimi prišel vse do finala, kjer je moral premoč priznati
2 leti starejšemu domačinu Jaszi Szajrychu. Med dvojicami pa
sta skupaj s Čehom Donaldom naredila še korak dlje in osvojila naslov. Med drugim je na kolena spravil aktualnega svetovnega in evropskega prvaka do 14 let Čeha Vojtech Petra in
enega najboljših igralcev generacije 2004 Olafa Pieckowskija.
Tako si je Bor prislužil ogromno novih ITF točk in uvrstitev na
rob najboljše dvestoterice svetovne mladinske lestvice, naj spomnimo da je leto začel na 1507
mestu, v enem letu je tako pridobil 1300 mest. Ob tem velja omeniti, da bo ob prvi osvežitvi lestvice v letu 2021, ko na lestvici ne bo več igralcev rojenih leta 2002 prvič uvrščen med najboljših
100 mladincev sveta, kar je od Slovencev pri fantih nazadnje uspelo Svenu Lahu leta 2016.
Mednarodna sezona 2020
je tako več kot uspešno
zaključena. Bor je medtem že pričel priprave
za novo sezono, v drugi
polovici decembra pa ga
čaka še člansko državno
prvenstvo. V klubu smo
neizmerno ponosni na
vse rezultate v letu 2020
in verjamemo, da se bo
Borova pot proti zastavljenim ciljem uspešno
nadaljevala tudi v letu, ki
prihaja.
Tenis klub AS Litija se
ob tej priliki zahvaljuje glavnemu sponzorju
kluba in Bora Artnaka
podjetju HERZ d.o.o. iz
Šmartnega pri Litiji.
Luka VODNIK

ŽENSKI ROKOMET

ZMAGA ČLANSKE EKIPE NA ZASAVSKEM DERBIJU

Prvi zasavski ženski rokometni derbi med našo ekipo in ekipo RŽK Zagorje se je
igral v mesecu novembru v Litiji in se je končal z zmago naše ekipe. Naša mlada ekipa je na tej
tekmi pokazala, da se z veliko želje in borbe
doseže tisto kar si želiš. Pristop deklet je bil
tak, kot mora biti. Naša dekleta so vodila od
druge minute dalje. Končni rezultat tekme
je bil 24:21. S to pomembno zmago so si
dekleta dokazala da zmorejo in znajo. Želimo si, da bodo prvenstvo tako nadaljevala
tudi v januarja. Že 9.1.2021 jih čaka prva
domača tekma v novem letu.
Kljub razmeram, ko lahko zares trenirajo
le članske ekipe, naše mlajše deklice ne
počivajo. Vsak teden se družijo in skupaj
trenirajo preko spleta. Njihov trener Grega
Močnik jim pripravlja trening z vajami, ki jih
lahko izvajajo doma. Kljub temu nestrpno čakajo dan, ko bodo spet lahko prišle v dvorano in
trenirale tudi z žogo, ter odigrale kakšno tekmo.
0,5% dohodnine – nič vas ne stane, če jih namenite Ženskemu rokometnemu društvu Litija. Izpolnjujemo pogoje, zato izpolnite obrazec (ali pa v sistemu e-davki) in nam namenite 0,5% dohodnine. Vsak zaposlen, lahko nameni največ 0,5%, kar ga nič ne stane. Veseli bomo če jih podarite nam, nam pomeni veliko.

Športni pozdrav in srečno 2021!
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NEPREMIČNINE

SEČNJA IN
SPRAVILO LESA
Izvajamo sečnjo
in spravilo lesa.
Les tudi odkupujemo in
izdelujemo gozdne poti.
Po dogovoru možen tudi odkup na panju.

nagradna križanka

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

Gozdarstvo
Primož Žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,
gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

sestavil:
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20. ČRKA
ABECEDE

POLICIJA SVETUJE

TROLEJ
BUSNI
ODJEMNIK

VARNOST PEŠCEV IN MEDNARODNI DAN INVALIDOV
IN OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

EDEN OD
SEDMIH
RIMSKIH
GRIČEV

VETRIČ,
SAPA

KARLI
ARHAR

PISATELJ
BAROJA
POMIVALNA
KRPA
HUNSKI
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»BIČ BOŽJI«

SUMERSKA
BOGINJA
LJUBEZNI
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KRILOV

CENE
TORKAR

NAPOVED.
KOROŠEC
ITALIJA

Prodamo JARKICE - mlade kokoši nesnice. Nesnice so
cepljene proti osmim boleznim, so mirne narave in navajene na
ljudi. Nudimo tudi brezplačno dostavo v Litijo in po dogovoru
na dom. Naročila in informacije: 031 751 675. Kmetija Šraj,
Poljčane.

RIBIŠKA
NASPROTNIK
INDUSTRIJA, BOLJŠEVIKOV
RIBIŠTVO
V RUSIJI

JEZERO V
SEVERNI
ITALIJI

Iskreno se zahvaljujem službi
NMP ZD litija za nudeno
pomoč. Posebno še
dr. Plaskanovi in reševalcema
g. Mrharju in g. Lambergarju.

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

Jože Vizlar številka: 241

KEMIJSKI
ZNAK ZA
ŽVEPLO

ZAHVALA ZA
ZDRAVSTVENO
POMOČ!

Janez Forte

15

VANE
IVKOVIČ
JEZERO V
TIBETU

DRAMSKA
IGRALKA
(NINA)
NOVINAR (VANJA)

ZDRAVILO ZA
ŽELODEC

SILICIJ

BRAZILSKO
MESTO

TRENJE
IMETJE
ANTON
NOVAČAN
IME
SINDIKALISTA
HVALICE

Smo v zimskem času, zaradi česar so dnevi krajši in je posledično vidljivost pešcev ponoči slaba.
NADALJE
VANJE
Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po
GESLA
vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene
Težje besede: ISEO, ČERNELAVCI, RANITAL, ATKA,
ali oranžne barve z vdelanim odsevnimi trakovi bele barve.
NIKOS, MAAL, VIMINAL
Pešci so zaradi slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim prometnih nesreč, zato vozniki
Izžrebanci
križanke
št. 240 bodo prejeli knjigo
bodite previdni na območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost pešcev, še posebej v bližini pre»90
let
nogometa
v
Litiji«. Knjigo bodo nagrajenci
hodov za pešce!
prejeli v Tiskarni Aco, Cesta Dušana Kvedra 39, Litija,
Policisti izvajamo poostrene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati večjo problematiko varnosti
po predhodnem dogovoru na 041 719 444 (Aco J.).
pešcev, predvsem v bližini prehodov za pešce. Policisti bodo pešce še naprej opozarjali na varno
udeležbo v cestnem prometu, upoštevanje cestnoprometnih pravil in uporabo prometne površi1. Štefi Juvan, Sava 35 D, Sava
ne, namenjene pešcem.
2. Andreja Bučar, Gobnik 27, Gabrovka
Ob Mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami bomo policisti v decembru s
3. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
preventivnim in represivnim ravnanjem omogočili invalidom in osebam s posebnimi potrebami
varno udeležbo v cestnem prometu. Predvsem bodo aktivnosti usmerjene v nepravilno parkiranje
na označenih mestih za invalide in nudenje morebitne pomoči pri udeležbi teh oseb v cestnem prometu. V primeru ugotovljenih
prekrškov bodo policisti ustrezno ukrepali.

ZA VAŠO VARNOST – PAZLJIVO S PIROTEHNIKO!
Ker je v prihajajočih prazničnih dneh aktualna uporaba pirotehničnih sredstev, Vam v nadaljevanju posredujemo informacije s tega
področja:

GRŠKI
BOG
VOJNE

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 241 pošljite najkasneje do 8.1.2021
na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki
bodo prejeli bon za malico v Restavraciji Mona Lisa.
BON bodo nagrajenci po dogovoru prejeli v Tiskarni Aco,
Cesta Dušana Kvedra 39, Litija.

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

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

Kaj je dovoljeno in kaj ne?

-	Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F2 pa ni
dovoljena mlajšim od 16 let. Izdelkov kategorije F3, F4, P2 in T2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam.
-	Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mladoletniki, stari do 14. oziroma do 16. leta starosti, vendar le pod
nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
-	Baterije in kombinacije iz 3. kategorije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz kategorije do 750 g neto mase
eksplozivnih snovi lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi osebe starejše od 18 let.
-	Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (gre predvsem za petarde
različnih oblik in moči), je prepovedana.
-	Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava pirotehničnih
izdelkov zaradi povečanega učinka je prepovedana! Prav tako sta
prepovedani uporaba izdelkov v drugih predmetih in preprodaja.
Prepovedana pa je tudi posest takšnih pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili
kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili
kupljeni na črnem trgu.
-	Pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavna značilnost je
pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v
zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo
javni shodi in javne prireditve.
-	
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do vključno
1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v
strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in
na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih
zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le
ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.
Izdelki so v ta namen tudi označeni.
Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o
uporabi pirotehničnih izdelkov (Zakon o eksplozivih in pirotehničnih
izdelkih). Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh,
zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na
nevarnosti in možne posledice.
Policisti Policijske postaje Litija želimo vsem občanom mirno praznovanje in SREČNO v letu 2021!
Danijel Stanojevič
policijski inšpektor specialist II

popravila in čiščenje
zobnih protez
Prispevke pošljite do 8.1.2021
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
Gsm: 041 719 444

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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Nadaljevanje s 1. strani

Nedelja, 20. 12. 2020 od 11:00 dalje
BOŽIČKI NA KOLESIH. Kolesarsko društvo Litijski tempomat.
Litija in Šmartno.
Ponedeljek, 21. 12. 2020 od 18:00 do 20:00
POSTAVLJANJE NAMER ZA 2021. Spletna delavnica. Društvo Lojtra.
Spletno (preko aplikacije Zoom).
Sreda, 23. 12. 2020 od 17:00 dalje
ČAROBNA LITIJA: OBISK DEDKA MRAZA V ČAROBNEM MESTU LITIJA.
Vožnja s kočijo po ulicah Litije.
Sreda, 20. 1. 2021 od 17:00 do 19:00
DELAVNICA NA TEMO MOTIVACIJE. Da bodo novoletne zaobljube
zdržale. Društvo Lojtra. Spletno (preko aplikacije Zoom).
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 420, obcina.litija@litija.si

PRAVLJIČNI GOZD V LITIJSKEM PODZEMLJU

Kljub vernemu posnetku strukturiranosti stebel
rastlinskih vrst, kakršne so paleontologi našli
tudi v kamninah bližnje okolice rudnika, kipar
pri izdelavi diorame ni upodobil zelenih listnih
delov rastlin, saj jim je prav zaradi rudniškega
okolja želel pustiti pridih fosilnosti. Za tovrstni
pristop se je odločil na podlagi dobro znanih
najdb v karbonskih premogovnih plasteh, v
katerih so odkopali fosilna rastlinska debla v
življenjskem položaju. Ta so segala od tal do
stropa rudniških rovov, podobno kot rudniško
oporje. Poleg diskretne osvetlitve, ki še poudarja strukturiranost drevesnih debel, prispevata k pravljičnosti diorame upodobitvi velike
stonoge, ki se plazi preko padlih trohnečih tramov in predstavnika orjaških kačjih pastirjev
(Meganeura), ki so lahko v karbonski periodi
merili preko kril do 80 cm.

Vsekakor gre za zanimivo in nenavadno dioramo, ki želi obiskovalcu rudnika razložiti, da
vstopa v svet starega zemeljskega veka, v čas,
ko so v obsežni rečni delti blizu ekvatorja, tedaj
ene same velike nadceline Pangea, nastajale
tudi orudene kamnine Sitarjevca.
Omenjene aktivnosti vodi Občina Litija v sodelovanju z ZAG – Zavod za gradbeništvo, ki sta
partnerja v evropskem projektu MINETOUR v
okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 - 2020, ki je zagotovil
finančna sredstva za izvedbo del.
Projekt je v zaključni fazi. Dodatno se bo za
obiskovalce odprlo 300 m rudniških rovov, kjer
bo možen ogled edinstvenih limonitnih kapnikov. Prav tako bodo prenovljene zbirke in vstopni portal v rudnik.

SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI PROTI POGONIKU

Območje kjer poteka lokalna cesta od
Podšentjurja proti Pogoniku je poznano
kot podvrženo plazenjem. Na cesti so
bili vidne večje razpoke ter posedki in
zaradi razpok v asfaltu se je stanje ceste
še poslabševalo. Tako je vožnja po tej
cesti, predvsem za kolesarje, postajala
vsa nevarnejša. Občina Litija se je odločila za sanacijo plazu v tem odseku že
sedaj, preostali del navedene ceste pa
se bo saniral v sklopu ureditve Državne
kolesarske povezave Litija-Kresnice, ki
se bo pričela predvidoma v letu 2021.

SANACIJA LOKALNE CESTE OB LOŠKEM POTOKU
V NASELJU SP. LOG

Občina Litija je v jesenskih mesecih izvedla prepotrebno sanacijo lokalne ceste ob Loškem potoku v naselju Sp.Log. V sklopu investicije se je izvedla sanacija obstoječe makadamske lokalne
ceste, položil asfalt v dolžini 300 m in širini 3,5 m. Lokalna cesta poteka vzdolž hudourniškega
Loškega potoka, katerega strugo je bilo potrebno izprazniti ter zavarovati s kamnito oblogo. Prav
tako se je na novo zgradil most po katerem poteka navedena lokalna cesta.

USPEŠNO IZVEDENA SANACIJA PLAZU V CIRKUŠAH

Občina Litija je v mesecu septembru pričela s sanacijo dveh
plazov v Cirkušah na javni poti
Mačkovina-Cirkuše-Potok. Plazova sta ogrožala tako javno pot kot
tudi stanovanjski in gospodarski
objekt. V okviru investicije, ki je
bila sofinancirana tudi s strani
Ministrstva za okolje in prostor,
se je uredilo površinsko odvodnjavanje ceste in izvedla globinska drenaža samega plazljivega
območja. Hkrati se je javna pot
preplastila z novo asfaltno prevleko.

KGZ LITIJA z.o.o.
Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

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

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

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

»AKCIJSKA PONUDBA«

MILKA TRIPLE 90 g
0,69 €

BONB. BOERI 200 g
2,49 €

ČOK. ROVELLI 500 g
2,99 €

MILKA 3 x 100 g
2,25 €

OLJE OLIV. EX. 1 L
6,49 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

RIO MARE 4-pak
4,25 €

KOMPOT 5-SAD 820 g
1,59 €

SONČNICE PIS. 1 kg
1,15 €

RAZKUŽILO ROK 0,5 L
3,69 €

ZAŠČ. MASKE 10-pak
2,99 €

KOCKE ZA VŽIG 48-k
0,69 €

CENE VELJAJO DO RAZPRODAJE ZALOG

DOBRODOŠLI!

