
Klišejeva dobrodelna štrikalnica  

 

V Klubu litijskih in šmarskih študentov smo spletli medgeneracijsko, meddruštveno, medkrajevno in 

srčnosti polno dobrodelno zgodbo. S pomočjo donatorjev smo preko dobrodelne licitacije kar 150 

pletenih izdelkov zbrali 1294 €. Sredstva bodo namenjena oskrbovancem Doma Tisje, ki si težje plačujejo 

oskrbo.  

 

V letošnjem letu smo Klišejevci izvedli že tretjo zaporedno štrikalnico, tokrat v malo drugačni preobrazbi. 

Klišejeva štrikalnica je projekt medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja, ki smo ga prvič izvedli 

januarja 2019 z varovanci Doma Tisje. Zaradi dobrega odziva, smo delavnico ponovili tudi v letu 2020, ko 

smo se januarja zopet odpravili k njim na obisk, kjer so nas varovanke naučile novih pletilskih trikov.   

V letošnjem letu pa obisk Doma Tisje žal ni bil mogoč, zato smo se odločili našo štrikalnico preleviti v 

dobrodelno akcijo, izkupiček katere je namenjen prav varovancem Doma Tisje, v zahvalo za prejšnji leti. 

Poskrbeli smo za rdečo nit projekta - medgeneracijsko povezovanje in predajanje znanja o ročnih 

spretnostih, zato smo k sodelovanju povabili Univerzo za tretjo življenjsko obdobje Litija ter Šmartno, ki pa 

je glas razširila med številna druga društva v regiji, s katerimi smo sodelovali v tem srčnem projektu. 

Mednje spadajo: Društvo upokojencev Litija, Društvo upokojencev Hrastnik, Svet za medgeneracijsko 

sodelovanje občine Litija, Krajevna organizacija RK Sava, KS Gabrovka in Rokodelski center Moravče.  

Poleg sodelovanja z društvi smo v našo dobrodelno štrikalnico povabili tudi nadobudne posameznike, ki so  

na domov prejeli paket »naredi sam«. Paketi so vsebovali volno in pletilke, za katere je poskrbela Stara 

šola Litija, trgovina iz druge roke, saj smo v projekt želeli vključiti tudi trajnosti razvoj in ponovno uporabo 

predmetov ter materiala. Da dober glas seže v deveto vas, so nam potrdili udeleženci, saj so se na 

štrikalnico prijavili srčni pletilci in pletilke širom Slovenije: od Jelšan, Ljubljane, Polšnika, Litije, Save, 

Šmartnega pri Litiji, Gabrovke, Krke, Uršnih Sel, Brežic pa vse do Maribora.  

Svoje izdelke so nam tako društva kot posamezniki poslali nazaj, mi pa smo jih objavili na naši Facebook 

strani v obliki dobrodelne licitacije. S pomočjo pridnih rok in srčnih ljudi smo zbrali kar 150 ročno pletenih 

in kvačkanih izdelkov od šalov, rokavic, nogavic, copatov, trakov za ušesa in kap za vse generacije, igračk 

ter nekaj ogrlic, pulover, brezrokavnik ter par kuhinjskih prijemalk. 

Licitacija je trajala 14 dni, zlicitiralo pa se je 73 izdelkov. Izkupiček licitacij pa je tako kot številčna udeležba 

na projektu, presegel vsa naša pričakovanja. Skupaj smo zbrali kar 1294 €, ki smo jih podarili Domu Tisje 

za plačilo oskrbe varovancem, ki si jo sami težko privoščijo ter za nakup opreme, ki je nujno potrebna za 

izvajanje terapij. Od nelicitiranih pletenin bodo izdelki za dojenčke vključeni v nov dobrodelni projekt za 

študentske družine, ostale izdelke pa smo poleg izkupička podarili Domu Tisje, ki jih bo razdelil med svoje 

varovance. 

Naš projekt je tako zaključen, ob tej priložnosti pa bi se želeli zahvaliti vsem društvom in posameznikom, 

ki ste sodelovali v naši dobrodelni štrikalnici. Posebna zahvala za medgeneracijsko sodelovanje gre gospe 

Mileni Dimec in gospodu Karlu Lemutu ter Brigiti Rozina, ki nam je pomagala na vsakem koraku naših 

licitacij. Prav tako hvala bivšima predsednikoma Klišeja, ki sta prav tako podprla licitacijo: Ernestu Mrzelu 



in Aljažu Zupanu. Za konec pa se želimo zahvaliti še Rdečemu Križu Litija, ki nam je pomagal pri zbiranju 

donacij.   

Preveč vas je, ki ste dokazali, da se skupaj da naredi več, zato vsem skupaj hvala, da ste z nami pletli to 

čudovito zgodbo. 
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