
 

VDC kotiček, februar 2022, 

enota Litija 



UVOD (ali nekaj podobnega) 

Pozdravljeni po dolgem času! Pred vami so pestri članki in 

umetniška dela uporabnikov DE Litija. Nekateri članki so še iz leta 

2021, a še niso ugledali luč sveta do danes. Nekateri pa so letošnja 

letina. 

 

Med avtorji je tudi Mojca Renko, ki žal ni več uporabnica DE Litija, 

temveč je sedaj stanovalka Doma Tisje. Hvala Mojca za vse tvoje 

prispevke in navdušenost.  

 

Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se potrudili, da ste napisali, narisali 

tale časopis. Naj bo to motivacija tudi za tiste, ki se še niste 

opogumili. Ta časopis je eden izmed načinov, da vadimo pisanje in 

branje – to pa je izredno pomembno, da smo lahko čim bolj 

samostojni v življenju. 

 

Hvala tudi urednikoma. 

Zdravo 

 

Boštjan Bebar, februar 2022 

 

 



MOJI DNEVI V DELAVNICI 

Zelo rada zahajam v VDC Litija. Tam se ukvarjamo z 

raznimi dejavnostmi, ki so nam namenjene. Tukaj 

smo skupaj z mentorji, ki nam pomagajo in se imamo 

radi med  seboj. Večkrat gremo skupaj hoditi in se 

veliko naučimo. Ne pozabimo na naše mentorje, ki 

nam veliko nudijo, hodijo z nami. Veseli smo, ker smo 

skupaj in jih imamo radi. Oni nam veliko povedo, kaj 

je prav in kaj ni. Hvaležni smo za njihov trud in 

prisotnost pri vsakem delu. Najbolj pa se zahvaljujem 

Boštjanu in vsem drugim mentorjem, ker nas imajo 

radi in se nam posvečajo, ter nudijo vso ljubezen in 

aktivnosti. 

Mojca Renko, september 2021

 



LETOVANJE 2021 

V ponedeljek 23. 8. smo se odpeljali na morje v  Novi 

grad.   Ko smo prispeli smo  kovčke in potovalke  nesli 

v sobe. Potem smo šli  na kosilo. Privoščili smo si 

kakšno kavico in šli na plažo. Kasneje sem si kupila 

še sladoled in kavico in  šla  s prijateljico Polono v 

trgovino.  Zelo sem uživala  na morskem zraku. Bila 

sem v sobi z mojim fantom Petrom. Družila sem se s 

Polono in drugimi prijatelji. Bilo je 140 ljudi. Igrali smo 

košarko, odbojko in  namizni  tenis. V vodi sem šla 

tudi na  sup. V sobi sva pila otroški šampanjec, zjutraj 

pa sem si skuhala kavico. Vsako jutro je šel moj fant 

Peter na  jutranji tek, kar je meni zelo všeč. Veliko 

sem fotografirala in naredila lepe romantične slike.  Z 

Marti  sva šla malo  okrog  na sprehod po naravi. 

Uživanje na morju mi je zelo  všeč in komaj čakam, 

da drugo leto spet gremo. 

Marija Pirc, september 2021 

    



 

 

 





 

 

 



NOČ ČAROVNIC 

Običaj izrezovanja buč izhaja iz irske legende o 

kovaču Jacku, znanem po svoji domišljavosti in 

skoposti. Ena od teh zgodb pravi, da je pretental 

vraga tako, da mu je ponudil svojo dušo v zameno za 

pijačo. Vrag mu je ustregel tako, da se je spremenil v 

kovanec, s katerim bi kovač plačal pijačo. Prebrisani 

kovač pa je kovanec vtaknil v svoj žep, v katerem je 

imel križ, zaradi katerega se vrag ni mogel spremeniti 

nazaj. Ko je vrag Jacku obljubil, da 10 let ne bo izterjal 

njegove duše, ga je izvlekel iz žepa. Po desetih letih 

je vraga ponovno prevaral tako, da ga je zaprosil, naj 

mu da jabolko iz stebla, a v trenutku, ko se je vrag 

spremenil v steblo z jabolkom, je nanj narisal križ.  

Tako se vrag ponovno ni mogel spremeniti nazaj. Ko 

je Jack umrl, zaradi svojega grešnega življenja ni bil 

sprejet v Raj, a na vratih v Pekel ga je pričakal vrag 

in poslal nazaj v mrak. Pomagal mu je tako, da mu je 



dal žerjavico oglja. Jack je imel v žepu repo, katero je 

izdolbel, in vanjo vstavil žerjavico. Od takrat naprej 

Jack, ki nikoli več ni našel poti domov, tava naokoli z 

izdolbljeno repo v mraku. Tako je Jack O'Lantern 

(Jack Luč) postal simbol duše, ki je prekleta in tava 

med svetovi. In še danes za noč čarovnic izdolbemo 

buče, da bi pregnali zle duhove. 

 

 

Sašo Smrekar, 

jesen 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



UČENJE NA SEBI 

Učiti se na sebi, meni pomeni veliko, ker se ne da 

vsega naučiti v enem dnevu ali enem letu.  Ljudje se 

učimo ves čas iz izkušenj, tudi slabih. Stanje pri 

človeku se lahko spreminja iz dneva v dan. Dobro je 

da slabo pustimo za sabo, se učimo iz izkušenj, ter 

gremo naprej. Živimo sedaj v tem trenutku,  delamo 

na sebi in  razmišljamo dobro. Tudi zaradi slabih misli, 

lahko zbolimo, zato je dobro, da se kaj naučimo, da 

nam ni potrebno vedno k zdravniku in lahko že sami 

kaj preprečimo. Pomagajmo tudi z raznimi 

fundacijami, kot na primer zbiranje zamaškov za 

redke bolezni, ki jih imajo ljudje.  Pomagajmo jim do 

boljšega zdravja in jih razveselimo. 

Igor Andrić, jesen 2021 

 

 

 



MOJ POGLED 

 

O BISTRA SAVA ŠUMI 

PROTI RENKAM DO ZAGORJA 

TEČE NAŠA HČI. 

ZASAVSKA GORA SE SVETLI, 

POGLED MOJ MI ZBISTRI. 

O TI HČI ZASAVSKA, 

KRALJICA V SONCU OBSIJANA, 

O DA BI LE TAM VEČNO STALA. 

 

Gogi Gregorčič, jesen 2021 

 

 

 

 

 



KOLIKO MI POMENI ZDRAVJE 

Ko se rodiš, se ti zdravje lahko v trenutku spremeni. 

Sam sem veliko preležal v bolnici, zaradi svoje 

bolezni. Moje zdravje se mi je  spremenilo že v 

zgodnjem otroštvu. Bil sem večkrat operiran na glavi 

in na levi nogi zaradi Ahilove tetive. Zato vsakemu 

rečem, da naj ceni svoje zdravje in življenje dokler ga 

ima in naj ne dela napak. Tudi, ko doživiš slabe 

trenutke v življenju se ne zapijat, na primer, ko te 

zapusti ženska ali partner, ni potrebno, da posežeš po 

alkoholu, saj ta škodi zdravju. Še manj pa da sedeš 

za volan ali motor in ju voziš pijan. Zelo hitro lahko 

pride do nesreče, lahko umreš ali pa si v komi in 

dolgotrajno poškodovan. Zato vam povem še enkrat 

ljudje moji, pamet v roke in imam vas rad. 

 

Igor Andrić, jesen 2021 

 

 



 

 



 



PRAVLJICA O PRINCU  NA BELEM  KONJU 

Nekoč je živel lep mlad mladenič Peter, ki je imel 

belega konja. Zaljubil se je v lepo priljubljeno dekle 

Marijo, ki je bila lepa in prijazna . Bila je radovedna in 

zelo rada je pekla piškote in jih tudi rada jedla. 

Mladenič je bil skrben in tudi zelo radoveden. Rad se 

je šalil.  Vedno je bil spoštljiv in govoril same lepe 

besede. Ukvarjal se je s športom in spremljal 

nogomet na tv in na telefonu. 

Večkrat je lepi deklici Mariji povedal da jo ljubi kar ji je 

bilo zelo všeč. Skupaj sta se sprehajala na morju po 

plaži,  posadil pa je jo je tudi na svojega konja in 

raziskovala sta čudovite kraje. Bila sta srečno 

zaljubljena do konca svojih dni.  

            Marija Pirc, september 2021 

 

 

 





VAU, JESEN SE PRIPRAVLJA 

Jesen se pripravlja, narava se spreminja, pričelo je 

odpadati listje.  Listi so obarvani  vsak s svojo živo 

barvo. Pri živalih opažam, da se pripravljajo za zimo, 

ker potem nekatere živali za dolgo zaspijo. Tudi ljudje 

se pričnemo pripravljati na zimo, pripravimo kurjavo, 

ozimnico, v omarah zamenjamo oblačila s toplejšimi. 

Slabosti pri ljudeh so tudi, da se s pripravo na 

ogrevanje posega v naravo in tako spremenimo in 

uničujemo okolje tudi za ostala živa bitja, ki so del 

narave. Rad bi, da bi ljudje bolj spoštovali naravo, da 

bi manj posegali v okolje, manj gradili in 

onesnaževali.  

 

Igor Andrić, jesen 2021 

 

 

 

 



SPREHOD NA SVIBEN 

Sem človek, ki rad hodi v hribe. V letošnjem letu sem 

prvič šel na pohod na Sviben 8.2.2022, na kulturni 

praznik. Šel sem ven v naravo spoznavati nove in 

stare poti po gozdu do vrha Svibna, kateri je visok 523 

m nadmorske višine.  

Med potjo do vrha sem srečal dosti ljudi, lepo jih je 

bilo srečati, pozdraviti ali spregovoriti kakšno besedo. 

S sprehajalci smo se strinjali kako lep sončen dan je, 

katerega moramo izkoristiti.  

Če imaš kdaj slab dan, pojdi v naravo, objemi drevo 

in ga boš začutil in se takoj bolje počutil. Dal ti bo 

pozitivno energijo. Živi za sedanjost, pusti preteklost 

za seboj. 

Rad vas imam, Igor Andrič, februar 2022 

 

 



MOJE AKTIVNOSTI V JANUARJU 2022 

Zaradi širjenja virusa, sem se zaščitila  in  ostala 

doma v mesecu januarju.  

Tudi doma je zelo lepo, ker meni je vse povsod lepo. 

Pogrešala sem mojega fanta, princa Petra. 

Fino je, da smo imeli različne delavnice preko online-

a in da se lahko pogovarjam s prijatelji . 

Imeli smo telovadbo, jogo, samo zagovorništvo, 

likovne delavnice in mesečni sestanek.  

Bili smo skupaj povezani, čeprav na daljavo. 

Po telefonu se seveda pogovarjam tudi s svojim 

parterjem Petrom.  

Po telefonu sva se šla tudi človek ne jezi se .  

Včasih me je on premagal, včasih pa jaz njega. Zelo 

je zabavno. Vsak dan sem šla z mojo mami  in psičko 

Frido na sprehode. 

Vzeli sva psičko  Frido, nahrbtnik in vroč čaj, piškote 

in se odpravili na vrh Sitarjevca. 

Počasi sva hodili skoraj tri ure in vmes počivali. Bila 



sem ponosna, ker sem prišla do vrha Sitarjevca. 

Z bratom Martinom, nečakinjo Julijo, s Katarino in z 

mami smo šli do planinske koče Ušte nad Moravčami.  

Tam smo bili na svežem zraku in sončku. 

Všeč mi je bil prelepi razgled na celo moravško 

dolino. Prilegel se nam je topel zimski čaj in jabolčni 

zavitek. 

Marija Pirc, januar 2022 

 

 

Avtorji člankov: Mojca Renko, Marija Pirc, Sašo Smrekar, Igor 
Andrić 
 
Avtor poezije: Gogi Gregorčič 
 
Avtorji slik: Polde Bučar, Andrej Groznik, Peter Lenart, Anton 
Dolanc 
 
Zbrala in uredila: Urška Ostrožnik in Matjaž Sedevčič 


