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Najprej so na vrsti bilance preteklega
dela, ocena stanja in zakljuœni raœuni.
Lepa priloænost za primerjavo rezulta-
tov, kritike opozicije ali pa morebitne
pohvale za delo obœinskega sveta in
obœinske uprave v preteklem letu.
Zima zaenkrat ne prizanaøa, opominja
nas, naj nanjo øe kako raœunamo.
Naøa æelja je, da je œim krajøa, mila in
ne preveœ hladna.

Ob normalnih letnih œasih je zimski
œas namenjen poœitku zemlje, da bo
lahko na jesen obilno obrodila. Zima
je tudi œas otroøkih radosti, zato
spoøtovani starøi, pustite otrokom ve-
selje pa œeprav bo treba njihova
oblaœila veœkrat  osuøiti in oprati. Pred
seboj imejmo spomine na naøo mla-
dost, ki je tako hitro minila in bo prav
tako tudi naøim najmlajøim. Leto
2008 je zastavilo svojo pot, mi pa se
potrudimo, da bo ta pot vesela in do-
bre volje.  

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj
KOLEDAR PRIREDITEV V JANUARJUKOLEDAR PRIREDITEV V JANUARJU

ÆUPANOV KOTIŒEK

Gremo naprej
Novoletni prazniki so mimo, sveti trije kralji so prinesli svetopisemska
sporoœila, nam pa voljo za  nadaljnje delo.

Iz vrtca Ciciban

V vrtcu Ciciban smo se odloœili, 
da bomo sobice skupaj s starøi 
zimsko novoletno okrasili. 
Zato smo jih v torek popoldan
v vrtec na delavnice povabili. 
Priøli so veliki in mali,
tudi sestrice in bratci niso izostali.

Roke marljive in pridne
ustvarile so zimske pingvine.
Zdaj po praznikih øe bolj diøi,
œe ne verjamete pa v Polhke, Ostræke,
Polæke in Cicibanœke
pridite pogledat vsi.

Alenka Smuk Duøak in Duøi Pevec

Vabilo Okteta Valvasor
Smo si rekli: »Œe smo æe en oktet, pa dejmo øe kakøno zapet!« In se
odloœimo: Koncert bo v soboto, 19. januarja, ob 19. uri, v kulturnem domu
v Ømartnem! 

Ja, zdaj je pa nastal problem. Kaj bomo pa peli, da morebitnih posluøalcev ne
bomo utrujali s kakønimi zateæenimi. Da bi videli, koliko brihtnosti je bilo na
kupu! Obup! Ampak smo se dogovorili: Bodo same luøtne!! 

Pa takoj spet pomislek. Œe bomo nastopili sami, bodo priøli samo druæinski œlani
– pa øe ti nas imajo zadosti! In spet idej, da se ti zmeøa. Ampak – smo sklenili in
se odloœili! V goste smo povabili moøki pevski zbor Polønik, ki je znan po lepem
petju in dobri volji (tudi na odru) in æenski sekstet Plavica iz Dola pri Hrastniku.
Pri njih je pa æe tako, da se glasba ne le posluøa, ampak tudi gleda!

Tore,j øe enkrat: prisrœno povabljeni na pevsko prireditev v soboto, 19. januarja,
ob 19. uri v ømarsko dvorano!

Na koncertu so sodelovali domaœi us-
tvarjalci kulturnega æivljenja, nekdanji
in sedanji uœenci OØ Ømartno. Posebna
gostja je bila pevka Neisha, ki je v
uradnem delu koncertu odpela tri svo-
je uspeønice. Ob koncu koncerta pa je
skupaj z ostalimi nastopajoœi zapela
nekaj boæiœnih pesmi, kar so gledalci,
ki so napolnili ømarsko dvorano, pos-
premili z glasnim in dolgim aplavzom.

Koncert je potekal v sklopu prireditev,
ki jih je v mesecu decembru pripravila
Obœina Ømartno pri Litiji v sodelova-
nju z zavodi in druøtvi. Koncert ob slo-
vesu starega leta je bil namenjen zbira-
nju sredstev za nakup øolskih igral. V
ta namen smo zbrali 454,92 EUR. V
imenu otrok se vsem nastopajoœim se
iskreno zahvaljujemo.

Ravnatelj: Albert Pavli, prof.

Dobrodelni koncert
V petek, 28. decembra 2007, smo v sodelovanju z Obœino Ømartno in
Javnim zavodom Bogenøperk organizirali dobrodelni koncert.

Blagoslov obnovljene kapelice
Kljub sneæeni nedelji 18. novembra smo se zbrali vaøœani Zavrstnika
k blagoslovu obnovljenega znamenja, 100 let stare Griœarjeve kapelice.

Zgodovina kapelice nam narekuje, da
je bila zgrajena v zahvalo za ozdravlje-
nje g. Antona Peœarja, kmeœkega gos-
podarja, ki se je pri klanju æivine ure-
zal v roko s kostjo æivali. Ker se mu
rana ni hotela zaceliti, je neko nedeljo
pokleknil pred kip Marije sedem æalo-
sti v farni cerkvi v Ømartnem in jo pro-
sil za ozdravljenje. Njegovo proønjo je
Marija usliøala, zato je g. Anton ob
gradnji nove ømarske cerkve ta kip od-
kupil od takratnega g. æupnika, Mariji
v œast pa sezidal kapelico, kjer je kip
Marije sedmih æalosti dobil svoje me-
sto. Kasnejøi æupnik je zaradi bojazni
pred krajo kip izprosil in ga vzel nazaj
v æupnijsko last, v zameno zanj pa po-
daril kip Marije Pomoœnice, kateri øe
danes krasi kapelico.  

Najbliæji sosedi æe vrsto let skrbijo za
urejenost kapelice, katero je poœasi
zaœel najedati zob œasa. Jernej Burja se
je æe pred leti zavzel in okoli nje izdelal
lepo kamnito ograjo, obnovil okna in
vrata ter s tlakovci uredil pot okoli
nje. Letos pa se je odloœil, da se kapeli-
ca popolnoma obnovi. Na pomoœ mu
je priskoœil sosed Janez Strah, njuni
domaœi, sosedje in prijatelji ter jo s
skupnimi moœmi polepøali in sanirali.
Prebarvali so njene stene od zunaj in
znotraj, domaœi krovski mojster Fran-
ci Kraøevec pa je prekril streho in ure-
dil ælebove.

Kar lepo øtevilo sosedov, znancev in
vaøœanov Zavrstnika se nas je zbralo

ob blagoslovu zakljuœenih obnovitve-

nih del. Slovesen blagoslov je opravil

ømarski æupnik g. Marijan Lampret,

ki je v nagovoru poudaril, da bo Mari-

ja zagotovo pazila na vsakogar, ki se

bo ob Njenem znamenju zaustavil in

jo prosil za pomoœ. Iz preteklih let lah-
ko marsikdo potrdi, da je kljub nekaj
avtomobilskim nesreœam na ovinku
kjer stoji kapelica, bilo vedno prisotno
Marijino varstvo, saj se razen moœno
zmeœkane ploœevine udeleæencem ni
pripetilo niœ  hujøega.

Po blagoslovu je Jernej vse udeleæence
povabil k sebi na dom, kjer nam je po-
stregel z okusnim golaæem, gospodinje
iz vasi pa so poskrbele za odliœne slad-
ke dobrote. 

Uroø Puønik

torek 8.1. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
sobota 12.1. 10.00 Otroøka matineja: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJŒICO Kulturni center

Lutkovno gledaliøœe Jesenice
torek 15.1. 19.00 Predavanje: PO SLEDEH ALKIMISTA; Eli Trobec Knjiænica Litija
torek 22.1. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
œetrtek 24.1. 19.30 Gledaliøki abonma in izven: PREBRISANA VDOVA Kulturni center

Øentjakobsko gledaliøœe
sobota 26.1. 10.00 Otroøka matineja: KRTEK ZLATKO Kulturni center

Lutkovno gledaliøœe Fru-Fru
torek 29.1. 19.00 Potopisno predavanje: ALÆIRIJA Knjiænica Litja

Radovan Riedl
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Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99, 124/00,

79/01, 30/02 in 56/02), 21.œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt. 100/2005 UPB-

1), Odloka o proraœunu obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, øt. 119/2007) in Pra-

vilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v obœini Ømartno pri Li-

tiji (Uradni list RS, øt. 31/05) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2008 

1. Naziv in sedeæ naroœnika

Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na podroœju social-
nih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji oziroma za
obœane Obœine Ømartno pri Litiji. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdræevanje in investicije v prostore in opremo
za izvajanje teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, druøtva ter zdruæen-
ja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

• so registrirani in delujejo na podroœju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih de-
javnosti;

• imajo urejeno evidenco œlanstva;

• imajo v svojem œlanstvu tudi obœane obœine Ømartno pri Litiji;

• imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo naœrtovanih programov.

Pravne osebe z delovanjem na obmoœju veœ obœin, regij ali dræave morajo ob svoji
prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje œlane oziroma uporabnike tudi iz obmoœja
obœine Ømartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

4. Osnovna merila za izbor

• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter me-
tode dela,

• sodelovanje z riziœnimi skupinami prebivalstva, vkljuœenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,

• realnost izvedbe programa in finanœna konstrukcija v primerjavi z uœinkovitostjo
in oziroma udeleæbo,

• reference – program se izvaja æe dalj œasa oziroma se program izvaja na obmoœju
obœine æe daljøe œasovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Okvirna viøina razpisanih sredstev znaøa 8.346 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu
obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008, v skladu s prijavami in merili pa se bodo raz-
delila na naslednja podroœja:

• humanitarni programi

• zdravstveni programi

• socialni programi.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za
programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 15. 2. 2008 (datum poøtne-
ga æiga) na naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Liti-
ji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 15. 2. 2008 do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinan-
ciranje humanitarnih programov 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in poøtni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

• oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljeni in

• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k do-
polnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji
tega ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z
izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini Ømart-
no pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji,
soba 5, tel.: 01/8962-770,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtev.: 551-001/2008

Datum: 3. 1. 2008
æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresniœevanju javnega interesa za

kulturo (Ur. l. RS, øt. 96/02), Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za

leto 2008 (Ur. l. RS, øt. 119/07) in 4. œlena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejav-

nosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini Ømartno pri Litiji (Ur. l. RS, øt. 86/04)

Javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske

kulturne dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2008

1. Naziv in sedeæ naroœnika: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømart-

no pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje

programov na podroœju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:

• imajo sedeæ oz. stalno prebivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji

• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresniœevanje kulturnih ak-
tivnosti

• imajo urejeno evidenco o œlanstvu in ostalo dokumentacijo kot to doloœa zakon o
druøtvih

• da vsako leto redno dostavljajo poroœila o realizaciji programov in naœrt aktivno-
sti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proraœuna za leto 2008 je predvideno za naslednja podroœja kul-

turnih dejavnosti:

• glasbena dejavnost,

• plesna in folklorna dejavnost,

• uprizoritvena dejavnost,

• mladinska kultura.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumenta-

cijo, ki je na voljo na obœinski upravi Obœine Ømartno pri Litiji.

5. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in

redne ljubiteljske dejavnosti iz toœke 3. javnega razpisa je 15.700 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.

7. Vloga mora prispeti na Obœino Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno

pri Litiji do 15. 2. 2008. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z ozna-

ko »Ne odpiraj – razpis Kultura 2008«.

Za pravoœasno se øteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo

vlog, priporoœeno po poøti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:

• oddane po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljene in

• nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. V roku prispele vloge bodo obravnaven na podlagi Pravilnika o sofinanciranju

programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini Ømartno pri Litiji,

odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveøœeni v

roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena

sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe

o sofinanciranju programov.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini

Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne in-

formacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5, tel.:

01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtevilka: 611-001/2008

Datum: 3. 1. 2008

æupan obœine Ømartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Rezultati javnih razpisov
Obœine Ømartno pri Litiji
V letu 2007 je Obœina Ømartno pri Litiji izvedla pet javnih razpisov na
podlagi katerih je bilo med izvajalce razliœnih programov razdeljenih
11.399.313 EUR proraœunskih sredstev.

Na javni razpis za sofinanciranje so-

cialnih, zdravstvenih in humanitarnih

dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji,

ki je bil objavljen v mesecu aprilu, se je

prijavilo 12 druøtev, sredstva pa so

prejeli izvajalci programov navedeni v

prejønji tabeli.

V zaœetku maja je komisija zakljuœila

postopek ocenjevanja vlog za sofinan-

ciranje kulturnih dejavnosti v obœini

Ømartno pri Litiji. Skladno z razpisno

dokumentacijo je na razpis prispelo 10

prijav, 8 izvajalcem pa so bila odobre-

na sredstva v naslednjih viøinah: 

Razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v obœini Ømartno pri
Litiji

Izvajalec Odobrena sredstva v €

Rdeœi kriæ Slovenje -  OZ Litija 1.646
Prosvetno druøtvo Ømartno 2.350
Druøtvo upokojencev Ømartno 500
Druøtvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine 200
Zdruæenje multiple skleroze Slovenije 200
Druøtvo diabetikov Litija 1.600
Druøtvo invalidov Litija 750
Druøtvo ledviœnih bolnikov Zasavje 200
Druøtvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine 200
Obmoœno zdruæenje slov. œastnikov Litija 200 
ZSKSS Skavtski steg Litija 500
Skupaj 8.346

Razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
obœini Ømartno pri Litiji

Izvajalec Odobrena sredstva v €

KUD Folklorna skupina Javorje 4.019
Pevsko druøtvo Zvon 1.614
Prosvetno druøtvo  Ømartno 2.661
KUD Vajkard 980
FS Tamburaøki orkester 2.255
Kulturno druøtvo Prinskau 1.333
KUD Ømartin- VS Pavza 891
JSKD Izpostava Litija 1.669
Skupaj 15.422

Pred poletjem je bil zakljuœen øe javni
razpis za sofinanciranje programov le-
tovanja otrok iz  Obœine Ømartno pri
Litiji. Na razpis so se prijavili øtirje iz-
vajalci, sredstva pa so bila odobrena
naslednjim trem: 

Razpis za sofinanciranje programov letovanja
otrok v obœini Ømartno pri Litiji

Izvajalec Odobrena sredstva v €

OZ RKS Litija 402
Druøtvo prosti œas Ømartno 2.601
PGD Ømartno 335
Skupaj 3.338 

Na javni razpis za sofinanciranje izva-
janja letnega programa øporta v
Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2007
je prispelo 16 prijav, v postopek
toœkovanja pa se je uvrstilo 14 izvajal-
cev LPØ, ki so kandidirali za sofinanci-
ranje redne dejavnosti, programov
øportne rekreacije, kakovostnega
øporta, vrhunskega øporta, øportne
vzgoje otrok, mladine in øtudentov ter
za sofinanciranje izobraæevanj in
mnoæiœnih prireditev. Glede na øtevilo
in vrednost toœke so bila sredstva izva-
jalcem dodeljena v naslednjih viøinah:

Razpis za sofinanciranje izvajanja letnega pro-
grama øporta v obœini Ømartno pri Litiji

Izvajalec Odobrena sredstva v €

KØD Velika Øtanga 445
Narava Bregar d.n.o. 534
OØ Ømartno 558
ØD Dolina 2.091
RD Ømartno 99 13.547
TEAKWONDO klub Ømartno-Litija 2.178
Druøtvo Prosti œas 3.550
Klub jadralnih padalcev GEOSS 264 
Druøtvo upokojencev Ømartno 79 
Popotniøko druøtvo Levstikova pot 214 
Druøtvo invalidov Litija 475
OØ Litija 523
Avtocross racing team Mustang 354
Strelsko druøtvo Ømartno-Litija 223 
Skupaj 25.035 

V letu 2007 so proraœunska sredstva
dobili tudi izvajalci turistiœnih dejav-
nosti. Na javni razpis se je prijavilo 6
izvajalcev, sredstva pa so jim bila odo-
brena v naslednjih viøinah:

Razpis za sofinanciranje izvajanja letnega pro-
grama turistiœnih dejavnosti v obœini Ømartno
pri Litiji

Izvajalec Odobrena sredstva v €

Turistiœno druøtvo Ømartno 281
Vinogradniøko druøtvo ØTUC 732
Valvasorjeva konjenica 390
Druøtvo podeæelske mladine Litija-Ømartno 244
Druøtvo za razvoj podeæelja LAZ 683
TRD Kampelc 586
Skupaj 2.916

Vsem prejemnikom proraœunskih
sredstev æelimo obilo uspehov pri nji-
hovem delu tudi v letu 2008!

Karmen Sadar

V imenu stanovalcev, delavcev
in prostovoljcev Doma Tisje

vsem donatorjem iskrena HVALA.
V æelji, da tudi v prihodnje

ne bi pozabili na nas, vam æelimo
zdravo, uspeøno in mirno leto 2008!
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Slovenska geodetska zbirka na
gradu Bogenøperk æe 20 let
V œetrtek, 6. decembra, smo na gradu Bogenøperk otvorili Ambientalne
prikaze v Slovenski geodetski zbirki ob njeni dvajsetletnici ter praznovali
tridesetletnico obstoja dolenjskega geodetskega druøtva.

Janez Vajkard Valvasor kot zemljemerec

Slovenska geodetska zbirka gostuje v
prostorih Gradu Bogenøperk od leta
1987. Pred dvajsetimi leti so jo s skup-
nimi moœmi postavljali geodeti pod
vodstvom g. Petra Svetika. Zaradi do-
trajanosti razstavne opreme, potrebe
po dopolnitvi vsebine in tudi moænosti
za privlaœnejøi muzealski prikaz smo
zbirko v letu 2006 delno dopolnili. V
letu 2007 si je delavna skupina v sesta-
vi Brane Miheliœ (Geodetski inøtitut
Slovenije), Jon Grobovøek (Geodetski
inøtitut Slovenije), Martina Orehovec
(Tehniøki muzej Slovenije), dr. Orest
Jarh (Tehniøki muzej Slovenije), Irena
Aæman (Geodetska uprava RS) ter
Joæi Vovk (Javni zavod Bogenøperk)
zastavila cilj, da zbirko obogati z am-
bientalnimi prikazi geodetske stroke
in jo na ta naœin pribliæa najøirøemu
krogu obiskovalcev vseh izobrazbenih
ter starostnih skupin.

V okviru Ambientalnih prikazov je
obiskovalcem na ogled prikaz dela
zemljemerca v Valvasorjevem œasu.
Namen ambienta je prikazati zaœetke
geodezije s tesno navezavo na Valva-
sorja, ki je na gradu Bogenøperk us-
tvaril svoja najpomembnejøa dela. Po
drugi strani pa Valvasor velja za
zaœetnika slovenskega zemljemerstva
in kartografije, kar je bil razlog za
umestitev zbirke na grad Bogenøperk.
Srediøœe ambienta predstavlja lutka v

podobi in obleki Valvasorja na terenu
z repliko takratne merilne opreme.
Poleg tega smo uredili razstavljene
geodetske inøtrumente ter jih pred-
stavili na predstavitvenih panojih.
Spodnja soba v stolpu je bila neizko-
riøœena in øele lansko leto opremljena
z interaktivnimi eksponati. V tem letu
smo dodali panoramsko predstavitev
øirøe grajske okolice. Za ta namen
smo fotografirali pokrajino s po-
moœjo balona z ustrezne viøine. Pano-
ramo so geodeti geolocirali in opremi-
li z napisi najbolj znanih reliefnih ob-
lik in topografskimi imeni. Majhen, a
izbran del dopolnjene Slovenske geo-
detske zbirke z novimi prikazi in
predmeti bo dostopen vsem obisko-
valcem tudi v obliki predstavitvene
razglednice. 

Ob tej priloænosti je bil podpisan tudi
dogovor o upravljanju Slovenske geo-
detske zbirke med Geodetsko upravo
RS, Javnim zavodom Bogenøperk,
Obœino Ømartno pri Litiji, Tehniøkim
muzejem Slovenije in Zvezo geodetov
Slovenije, s œimer se je po dvajsetih le-
tih reøil status zbirke, ki je s strokov-
nega in kulturnega vidika zbirka na-
cionalnega pomena. Z nami so 30-let-
nico svoje ustanovitve praznovali tudi
œlani Dolenjskega geodetskega druøt-
va, saj se grad Bogenøperk nahaja na
obmoœju njihovega delovanja. 

Podpisniki dogovora o upravljanju
Slovenske geodetske zbirke: Joæi Vovk,
Milan Izlakar, Jurij Reæek, Orest Jarh,
Aleø Seliøkar

Ambientalni prikazi, posebno z zem-
ljemercem iz 17. stoletja, predstavljajo
pomembno dopolnitev celotne muzeo-
loøke predstavitve Valvasorjevega dela
na gradu Bogenøperk in geodetske
stroke. Izvedbo projekta je sofinanci-
ralo Ministrstvo za kulturo. 

Joæi Vovk

December smo zaœeli zares veselo, saj
je naøa œlanica Minka praznovala
Abrahama. Njeno obletnico smo po-
œastili 1. decebmbra v Temenici, kjer

smo se skupaj z njenimi domaœimi in
sorodniki poveselili z njo. Œlani orke-
stra smo se zbrali skorajda v polnem
øtevilu. Melodije so izzvenele zanosno,

Veseli december
ømarskih tamburaøev
Iztekajoœi se mesec  v letu 2007 je bil za ømarske tamburaøe vesel in hkra-
ti tudi naporen. Boæiœno-novoletne praznike smo zapolnili z nastopi v do-
maœem kraju in na Kozjanskem.

Praznovali smo okroglo obletnico naøe Minke.

predvsem pa  iz srca. Naøe glasbeno
voøœilo je bilo obenem tudi skromna
zahvala za ves trud, ki ga Minka vlaga
v tamburaøki orkester.

23. decembra pa smo se odpravili na
Kozjansko, natanœneje v vasico Pre-
vorje. Tam smo skupaj s øe drugimi
nastopajoœimi skupinami sodelovali
na boæiœnem koncertu. Lepo okraøena
cerkvica na vrhu hriba je bila skoraj-
da pretesna za nastopajoœe in obisko-
valce. Ømarski tamburaøi, pod vods-
tvom Helene Vidic, smo bili osrednji
gostje tega veœera. Odigrali smo raz-
novrsten izbor skladb s pridihom
boæiœnih melodij. 

Neverjetno hitro se je pribliæalo spet
øtefanovo, ko tamburaøi vsako leto
znova zaigramo v domaœi ømarski
cerkvi. Tako je bilo tudi letos. Bogo-
sluæje smo tradicionalno polepøali pri
deseti sveti maøi. 

Ob slovesu starega leta pa nas je œakal
øe en nastop. Tokrat smo se odzvali
povabilu OØ Ømartno na dobrodelni
koncert z naslovom Z roko v roki, kar
se je zgodilo 28. decembra v Kultur-
nem domu  Ømartno. Skupaj z  doma-
œimi kulturnimi ustvarjalci  in pevko
Neisho  smo z zbranimi sredstvi  po-
magali pri nakupu øolskih igral za
ømarske osnovnoøolce. 

Marinka Pivk

DOM TISJE

Praznovanje 60-letnice obstoja
Novembra 2006 je Dom Tisje praznoval œastitljivo 60-letnico obstoja. Vse
do letoønjega novembra smo v domu øe bolj kot obiœajno skrbeli za praz-
niœno vzduøje z organizacijo raznih prireditev in uvajanjem novih vsebin
dela v socialnem varstvu.

Veliko pozornost smo namenili izo-
braæevanju delavcev, da bi øe poveœali
kvaliteto storitev oskrbe in zdravstve-
ne nege v skladu z najnovejøimi doktri-
nami in spoznanji zdravstvene stroke.
Mnogo truda in sredstev smo vloæili v
obnovo gradu, veliko sredstev pa smo
namenili tudi izboljøanju bivalnega
standarda v novem delu doma. 

Ob zakljuœku praznovanja 60-letnice
smo poslovnim partnerjem in drugim
organizacijam v obœinah Ømartno in
Litija v mesecu oktobru 2007 poslali
proønje za donatorska in sponzorska
sredstva, s katerimi bi æeleli zagotoviti
najnujnejøe ortopedske pripomoœke za
naøe stanovalce in omogoœiti delo øte-
vilnim prostovoljcem. Naøi proønji so
se s sponzorskimi sredstvi odzvali: Le-
karna Vir Domæale, Ambient Litija in
Omahen transport Ømartno pri Litiji;
donatorska sredstva so prispevali: Pre-
dilnica Litija, Biro R Ljubljana, Pino
Litija, gospod Tomo Garantini Sava,
Dimnikarstvo Dobravec Litija, Merca-
tor Ljubljana, Mlekarna Celeia Pe-
trovœe, Obœina Ømartno in SAZAS Tr-
zin. Prijetno pa so nas s svojimi prosto-
voljnimi prispevki presenetili tudi upo-
kojeni delavci Doma Tisje.

Da bi predstavili naø dom in naøe delo
tudi øirøi javnosti, smo v petek, 30. no-
vembra 2007, organizirali dobrodelni
koncert, na katerem sta se predstavila
pevski zbor stanovalcev Doma Tisje z
imenom Tisa in pod vodstvom Vlaste

Øedivy ter Renate Ozimek, pevski zbor
delavk Doma Tisje Dotik, pod vods-
tvom Selme Gradiøek. Medse so pevke
in pevci povabili orientalske plesalke –
skupino Habibi, baletno plesalko Ines
Mandelj, plesalce in godce Folklorne
skupine Javorje, øtudenta - solopevca
Luka Hauptmana in goste instrumen-
taliste, ki so popestrili pevske toœke
domskega zbora Dotik – pianista Mar-
janco Vidic in Bojana Zupanœiœa ter
saksofonista Aleøa Matkoviœa. Pro-
gram je povezoval Gorazd Mavretiœ.
Vsi nastopajoœi so se v duhu dobrodel-
nosti odrekli honorarju. Øtevilni obi-
skovalci dobrodelnega koncerta so
prispevali sredstva, s katerimi bomo
lahko kupili najmanj dva invalidska
voziœka. Stanovalci doma so se vsem,
ki so priøli na dobrodelno prireditev,
zahvalili s posebnimi »vstopnicami« v
obliki medenih piøkotov, ki so jih
spekli œlani skupine za samopomoœ
Skalce.

Vsa zbrana sredstva bomo porabili za
nakup ortopedskih pripomoœkov, ki
bodo olajøali bivanje mnogim stanoval-
cem naøega doma. Posebej ponosni
smo, da nas v tem œasu najmanj enkrat
tedensko obiskuje preko 90 prostovolj-
cev. Prihajajo krajøat in lajøat œas
naøim stanovalcem, zato bomo del
prispevkov namenili tudi njim - za or-
ganizacijo prevozov in prehrano ter na-
kup materiala za ustvarjalne delavnice.

Mojca Ocepek

PESNIØKA ZBIRKA IVANKE GODEC

Rojstvo pod
Kamplovim
hribom
…daleœ, daleœ, so spomini,
a mi misel vanje sili,
na mladost na sreœne dni,
kakor veter so odøli…

V soboto pred boæiœem smo v Veliki
Øtangi lahko prisluhnili novi pesniøki
zbirki Ivanke Godec Rojstvo pod
Kamplovim hribom. Æe sam naslov je
bil zelo primeren za omenjeni kraj in
œas, zato sem ji predlagal, da bi svojo
drugo pesniøko zbirko predstavila v
rojstni vasi. V kulturnem domu Velike
Øtange se je zveœer nabralo mnogo pri-
jateljev te zvrsti umetnosti. Gledalci

veœera pa so prihajali z velikim zanima-
njem in z dobro voljo tudi odøli.  

Vezno besedilo se je zelo podrobno
spustilo v æivljenje pesnice Ivanke Go-
dec. V program ga je zelo œustveno po-
vezala Lidija Kokalj. Ker je bil œas pred
velikimi prazniki, sta v kostumih ange-
lov Vanja Marn in Tatjana Œerne
skrivnostno poplesali uvod prireditve
ob zvokih glasbe Simona Buœarja.
Ivankine nove pesmi so predstavili
Lara Godec, Anæe Peterlin in Lidija
Kokalj. 

Kot urednik sem Ivanki predstavil pe-
sem Samo tebi, ki sem jo zapisal prav
njej in v nadaljevanju programa sem ji
pripravil krajøo dramo Rojstvo pod
Kamplovim hribom. Vanjo se je Ivanka
væivela in se prepustila tistemu œasu
njenega rojstva. 

Dramo so zaigrali: Simona Parkelj,
Tjaøa Œerne, Barbara Cerar, Mateja
Praprotnik, Gaøper Œoæ, Martin Fortu-
na, Stane Dremelj in jaz. Predstava je
bila na æeljo gledalcev  œez teden dni øe
enkrat uprizorjena v Veliki Øtangi in v

nedeljo v Jevnici. Za oblaœila sta poskr-
beli Liljana Peterlin in Marta Jug. Igral-
ci so prejemali aplavz in voøœila, saj so
bili kos drami v treh tednih in v njej do-
kazali svoje nadarjenosti. Cvetje na
odru pa je bilo iz vrtnarije Kraøevec.

V nadaljevanju programa je na oder
stopil predsednik Kulturno-øportnega
druøtva Velika Øtanga Marjan Lu-
kanœiœ in Ivanki Godec izroœil prizna-
nje za oba pesniøka prvenca. Ivanka
Godec æe skoraj petinøtirideset let do-
kazuje, da svoja œustva preliva na pa-
pir in zdaj njeno æivljenje bogatita dva
projekta. 

Ivankine pesmi so bogate, slikovite, pe-
stre… Premore svojevrsten izraz, ki se
je oblikoval, spreminjal in dopolnjeval
skozi leta njenega pesnjenja. Oblike pe-
smi so polne, svobodne in sporoœilne.

Mnogo je takih, ki ste priskoœili z do-
bro voljo na pomoœ v takøni ali dru-
gaœni obliki. Naj se vam v tem trenutku
øe enkrat prav lepo zahvalim.

Joæe Ostreæ
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Pred novo premiero
V januarju bo na odru Øentjakobskega gledaliøœa Ljubljana zaæivela
"tradicionalna" uprizoritev za maturante.

V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana

so se æe œetrto leto zapored odloœili, da

bodo uprizorili predstavo na temo ma-

turitetnega eseja iz slovenskega jezika.

Tokrat so to nalogo zaupali mlademu,

vsestranskemu avtorju, Juretu Karasu,

ki ga publika, kateri je predstava pr-

venstveno namenjna, verjetno øe naj-

bolj pozna po njegovem delovanju v

glasbeno-humoristiœnem dvojcu Slon
in Sadeæ.

Glede na temo Obrazi nasilja v drama-
tiki je bila pred ustvarjalci teæka nalo-
ga v zakljuœeno celoto povezati drame
Tartuff J. B. P. Moliera, Kralj na Betaj-
novi I. Cankarja, Fiziki F. Duerren-
matta in Vladimir M. Zupanœiœa. Iz
tega konglomerata je nastal Kralj na fi-

Priljubljena Briljantina bo januarja znova na sporedu v Øentjakobskem gledaliøœu.

ziki, maturitetni spektakel, ki ga je Ka-
ras posvetil vsem trpinom, ki so kdaj
opravljali zrelostni izpit. V predstavi
pa poleg navedenih tem ne bo manjka-
lo tudi osti na nekatere nespametnosti
øolskega sistema, ki pestijo in so pesti-
le danaønje in nekdanje generacije ma-
turantov. Seveda na svojevrstno hu-
moren naœin, znaœilen za Karasa. Lani
si je tovrstno predstavo (Neznosni
Pimlico) ogledalo veœ kot pet tisoœ slo-
venskih maturantov in ne dvomimo,
da bo tudi letos tako.

In ko smo æe pri lanskem letu, naj
omenimo, da so v naøem najstarejøem
ljubiteljskem gledaliøœu z opravljenim
zelo zadovoljni. Zastavljeni program
so v celoti izpeljali na najviøjem orga-
nizacijskem in uprizoritvenem nivoju,
leto pa jim je znova uspelo zakljuœili z
rekordnim øtevilom obiskovalcev. Nji-
hovi doseæki niso ostali neopaæeni tudi
po strokovni plati, saj se lahko pohva-
lijo s kar nekaj odmevnimi priznanji
na ljubiteljskem gledaliøkem podroœju.
Igralec Saøa Klanœnik je za svojo upo-
dobitev dobrega vojaka Øvejka prejel
kar tri najprestiænejøe nagrade: matiœ-
ka za moøko vlogo na Linhartovem
sreœanju, Œufarjevo nagrado in Sever-
jevo nagrado, ki si jo je razdelil s kole-
gico Tatjano Rebolj.

Poleg Øvejka je Klanœnik oblikoval
tudi dopadljivo in humorno vlogo v
Goldonijevi komediji Prebrisana vdo-
va, ki si jo boste v œetrtek, 24. t.m. ob
19.30 lahko ogledali v Litiji, kamor

Øentjakobsko gledaliøœe Ljubljana pri-
haja, na zdaj æe tudi lahko reœemo
skoraj tradicionalno gostovanje v le-
toønji gledaliøki sezoni. Po svoje sicer
kontroverzna postavitev te klasiœne
komedie dell'arte mladega, obetavne-
ga reæiserja Luke Martina Økofa pred-
stavlja novo uspeønico Øentjakobske-
ga gledaliøœa in je vsekakor vredna
ogleda.

In øe dobra novica za ljubitelje muzi-
kalov: na øentjakobski oder se po
krajøem premoru znova vraœa priljub-
ljeni in nenehno razprodani muzikal
Briljantina.

Sreœko Krermavner

foto: B. Slana

Prebrisana vdova 24. januarja prihaja v
Litijo.

foto: B. Slana

Zgodilo se je
V œetrtek, 29. novembra, smo v sode-
lovanju s Knjiænico Litija organizirali
v ømarski knjiænici literarni veœer, na
katerem smo predstavili dve pesnici –
upokojenki: Ivanko Tomaæiœ iz Ømart-
na in Joæo Ocepek iz Litije. Prireditev
so s pesmijo popestrili ljudski pevci iz
Javorja.

V nedeljo, 2. decembra, je 26 ljubite-
ljev resne glasbe obiskalo mariborsko
Opero, kjer smo si ogledali operi »Ca-
valleriana rusticana« in »Glumaœi«.
Uæivali smo v petju tenorista Janeza
Lotriœa, v »Glumaœih« pa nas je nav-
duøil domaœin – baritonist Joæe Vidic.

Na Miklavæevo, 6. decembra, smo iz-
vedli za vse tekmovalce in tekmoval-
ke, ki so v letu 2007 zasedli prvo me-
sto v øestih tekmovalnih disciplinah,
druæabno sreœanje v gostiøœu »Krz-
nar«. Upamo, da se bodo v novem
letu 2008 sedanjim tekmovalcem pri-
druæili øe novi.

Drugi ponedeljek v decembru smo or-
ganizirali zadnji letoønji pohod, ki se
ga je udeleæilo 20 œlanov. Do Vaœ smo
se zapeljali z minibusom, nato pa smo
se podali peø na Zasavsko Sveto goro,
ki jo je æe pobelil prvi sneg. Tudi

vraœali smo se po isti poti.

Sredi decembra smo pripravili novo-
letno sreœanje, kjer nas je bilo z gosti
85. Tudi tokrat nas je zabaval ansam-
bel Zimzelen. Za skupino Ømartinke,
ki se redno sestaja na 14 dni, pa smo
imeli zadnje sreœanje v gostiøœu »Krz-
nar«. Pred boæiœno-novoletnimi praz-
niki so vsi œlani naøega upravnega in
nadzornega odbora obiskali naøe œla-
ne v domu »Tisje«, po domovih pa
smo obdarili 26 bolnih œlanov.

Pripravljamo…
V drugi polovici januarja vas vabimo
na dve prireditvi. V Mestnem gleda-
liøœu ljubljanskem si bomo v sredo, 16.
januarja, ogledali kabaret »Goslaœ na
strehi«, kjer igra glavno vlogo Janez
Hoœevar – Rifle. Ljubitelje zabavne
glasbe pa bomo popeljali na javno
snemanje televizijske oddaje »Na
zdravje«, ki jo vodita Boøtjan Romih
in Jasna Kuljaj.

Za februar napovedujemo drugi po-
hod, ki bo na prazniœen dan – 8. fe-
bruarja. Ob 13. uri se bomo izpred
druøtvene pisarne peø podali po poti
Œrni Potok – Riharjevec – Javorje –
Leskovica – Ømartno.

Dan pozneje, 9. februarja, si bomo v
Gallusovi dvorani Cankarjevega
doma ogledali Bizetovo opero »Car-
men«, kjer bodo uæivali ljubitelji
operne glasbe.

Sredi februarja vas bomo z vabili in
plakati povabili v ømarsko knjiænico
na predavanje Marije Tomøiœ »Padci v
stanovanju«. Predavateljica nam bo
spregovorila o tem, kako se padcem v
stanovanju lahko izognemo oziroma
jih prepreœimo.

Po sklepu zadnje seje upravnega odbo-
ra bo œlanarina za leto 2008 viøja za
o.5 €, to je 6 €. Poravnate jo lahko
vsako sredo od 9. do 11. ure v
druøtveni pisarni.

Veseli pa bomo tudi novih œlanov. Œe
se boste odloœili, da se nam pridruæite,
potem se oglasite v naøi pisarni ob sre-
dah dopoldne, ko imamo uradne ure.

Naø program je zelo pester in v njem
vsak najde nekaj zase. Pridite in se pre-
priœajte, kako je pri nas.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
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20801001

Øiroko razpri se nebo, tam zgoraj je nekdo,
njegovo slovo bilo je teæko.

Prezgodaj si odøel, nisi poznal tega sveta, a vemo,
da si sedaj angelœek, kjer ti je lepo.

JUØ POGLAJEN
3.1.2007 - 9.1.2007

Hvala vsem, ki mu priæigate sveœke.

Vsi tvoji: mami Manca, ati Tadej in sestrica Ema

V SPOMIN

Smrt se izlila je v bledo obliœje,

pogled je zaplaval v neznani pokoj.

Niœ veœ trpljenja ne boleœine,

æivljenje je trudno konœalo svoj boj.

26. januarja mineva eno leto,
odkar nas je za vedno zapustila naøa draga mami in æena

MARIJA BUŒAR
1952 - 2007

iz Gozd - Reke

Hvala vsem, ki se je spominjate, ji priæigate sveœe in postojite ob njenem preranem grobu.

Vsi njeni

V SPOMIN

20801002

MICI PRIMC
iz Ømartnega pri Litiji

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila æena, mama in babica.

Æalujoœi: moæ Pavel, sinovi Miro z druæino, Lado in Peter

V SPOMIN

Spored januar 2008 Spored januar 2008 
Petek, 11.1.2008

Ob 19.30 Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, œrna komedija,

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

IZVEN

Petek, 18.1. 2008

Ob 19.30 V.B. Tartuffe: KRALJ NA FIZIK

(maturitetni spektakel),

reæija Jure Karas

PREMIERA

Ponedeljek, 21.1. 2008

Ob 19.30 V.B. Tartuffe: KRALJ NA FIZIKI

(maturitetni spektakel),

reæija Jure Karas

IZVEN

Torek, 22.1. 2008

Ob 19.30 V.B. Tartuffe: KRALJ NA FIZIKI

(maturitetni spektakel),

reæija Jure Karas

IZVEN

Sreda, 23.1. 2008

Ob 19.30 J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA

(muzikal),

reæija in koreografija Mojca Horvat

IZVEN

Œetrtek, 24.1. 2008

Ob 19.30 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA

(komedija), reæija Luka Martin Økof

GOSTOVANJE V LITIJI

Petek, 25.1.2008

Ob 19.30 J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA

(muzikal),

reæija in koreografija Mojca Horvat

IZVEN

Sobota, 26.1. 2008

Ob 19.30 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA

(komedija),

reæija Luka Martin Økof

IZVEN

Ponedeljek, 28.1.2008

Ob 17.00 V.B. Tartuffe: KRALJ NA FIZIKI

(maturitetni spektakel),

reæija Jure Karas

ZAKLJUŒENA

Torek, 29.1.2008

Ob 17.00 V.B. Tartuffe: KRALJ NA FIZIKI

(maturitetni spektakel),

reæija Jure Karas

ZAKLJUŒENA

Œetrtek, 31.1.2008

Ob 19.30 Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, œrna komedija,

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

IZVEN

Dedek Mraz v
Kostrevnici
December je bil na naøi øoli zelo dela-
ven, pred boæiœno-novoletnimi poœit-
nicami pa je naøo øolo obiskal tudi
dedek Mraz. V øoli so se zbrali otroci
iz KS Velika Kostrevnica. Uœilnico so
napolnili do zadnjega kotiœka. Naj-
prej so se predstavili naøi uœenci s ple-
som, pesmicami in kratko igrico z na-
slovom Okrasimo jelko, nato pa so

otroci priklicali dedka Mraza. Pri na-
kupu daril so nam pomagali starøi,
PKD Ivan Bartl, BTC D.D. Ljubljana,
Mercator KGZ Litija – prodajalna
Kostrevnica, Obœina Ømartno, Kera-
miœarstvo Marjan Poglajen, Elek-
troinstalacije Igor Moæina, Odvet-
niøka pisarna Ilc, P. O. K. Tomaæ Za-
man, Predelava plastike Ludvik Za-
man,  Strojna dela Matjaæ Moæina in
Leso – kras Simon Lokar. Vsem, ki
ste nam kakorkoli pomagali pri orga-
nizaciji ali obdarovanju otrok se naj-
lepøe zahvaljujem.                                

Marjana Poglajen



Boæiœno-novoletne delavnice
na OØ Ømartno
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Obrtniøki ples
Strokovna ekskurzija DPM LIØ 
V Slovenske gorice

Glasbeni decemberUspeøen nastop v Celju
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Uspeøen nastop v Celju
EPTA – European Piano Teachers Association (Evropsko zdruæenje klavir-
skih pedagogov) danes zdruæuje domala vse nacionalne zveze klavirskih
uœiteljev v Evropi in ima izreden simbolni pomen. To dokazujejo mnoga
znamenita imena, ki aktivno delujejo v njem.

Zdruæenje je bilo ustanovljeno marca

leta 1978 na pobudo romunske pia-

nistke Carole Grindee, takratne profe-

sorica na Guildhall School of Music

and Drama v Londonu. Ga. Grindea

je bila organizacijski tajnik EPTE vse

do leta 1997, ko je to vlogo prevzela

njena hœerka Nadia Lasserson. Sprva

je EPTA zdruæevala le klavirske peda-

goge v Britaniji, æe leta 1979 pa so se ji

zaœela pridruæevati tudi podobna

zdruæenja klavirskih pedagogov iz

preostalih evropskih dræav. Sedeæ

matiœne EPTE je æe od vsega zaœetka v

Londonu, predsedujoœa dræava

zdruæenja pa je vsako leto druga.

Medtem ko œlanice EPTE letno orga-

nizirajo svoja sreœanja, predsedujoœa

dræava organizira nekajdnevno med-

narodno konferenco. EPTA  je nepro-

fitna asociacija s cilji dvigovati raven

pouka klavirja kakor tudi izvajalske

prakse, promovirati nacionalne zveze

klavirskih uœiteljev v njihovih dræavah

in opogumiti komunikacijo uœiteljev  v

Evropi in  tudi sodelovanje s podobni-

mi organizacijami po svetu. Redne œla-

nice EPTE so lahko le nacionalne zve-

ze, v pridruæeno œlanstvo pa lahko

vstopajo tudi posamezniki ne glede na

regionalno pripadnost.

Druøtvo klavirskih pedagogov Sloveni-

je – EPTA je bilo ustavnovljeno 9.sep-

tembra 1998. Ta dogodek obenem po-

meni tudi uradno vkljuœitev slovenskih

uœiteljev klavirja v eno najbolj eminent-

nih zvez na podroœju pianistike v svetu

(EPTA-o), kar prinaøa slovenski peda-

gogiki nove organizacijske moænosti pri

njenem razvoju. Ustanovitev EPTA v

Sloveniji je lepa priloænost za kakovost-

ni korak naprej in ustvarja nov prostor

za sooœeje mnenj in pogledov v klavir-

ski pedagogiki pri nas.

Letoønje, æe 8. slovenske klavirske

dneve je gostila Glasbena øola Celje.

Pripravila je zanimivo tridnevno sre-

œanje s projekti in predavanji uglednih

pianistov in pedagogov, tematskimi

koncerti uœencev in øtudentov iz Slo-

venskih glasbenih øol ter 2 koncerta

priznanih pianistov.

Glasbeno øolo Litija-Ømartno so

uspeøno predstavili trije mladi pianisti,

in sicer:

• Urban Slapniœar, 4. r. pod mentors-

tvom Veronike Hauptman s  sklad-

bo W. A. Mozart: Sonata v Es-duru,

KV 282 in

• klavirski duet: Janja Øuøtarøiœ in

Nina Jamøek, 3. r. pod mentors-

tvom Olene Novosel s skladbo A.

Arenskij: Fuga, op.34. 

Za uspeøno predstavitev jim je ga. rav-

nateljica iskreno œestitala.

Ob tej priloænosti pa bi se radi zahva-

lili v imenu uœencev, njihovih starøev

in mentoric za podporo in dano

moænost udeleæbe ter predstavitve

naøe glasbene øole ge. Janji Galiœiœ,

ravnateljici GØ Litija-Ømartno.
Prof.mag. Olena Novosel

Nina Jamøek in Janja Øuøtarøiœ

V prvi polovici zadnjega meseca v letu

je Vrtec Litija pripravil delavnice za

otroke in njihove starøe, k sodelovanju

pa so povabili tudi nas in tako so

uœenke violine, flavte in klarineta s

kratkim glasbenim programom pred-

stavile majhen utrinek dogajanja in

dela v glasbeni øoli.

11. decembra 2007 so naøe uœenke in

uœenci sooblikovali koncertni program

Pevskega druøtva Lipa. Na glasbenem

veœeru je prviœ javno nastopil novou-

stanovljeni godalni Glasbene øole Liti-

ja-Ømartno, svoje pa so k mladostni

nadgraditvi koncerta prispevali tri

flavtistke in dva harmonikarja. 

V zaœetku øolskega leta 2007/08 smo

se odloœili, da bomo pripravili kar dva

boæiœno-novoletna koncerta, saj naøo

øolo obiskujejo otroci iz dveh obœin us-

tanoviteljic, na ta naœin pa smo seveda

tudi omogoœili nastop veœjemu øtevilu

nadarjenih in pridnih uœencev in vsem

naøim orkestrom in skupinam. Na

koncertih v Litiji in v Ømartnem pri Li-

tiji se je tako svojim starøem in drugim

ljubiteljem glasbe predstavilo skoraj

dvesto mladih izvajalcev, saj sta kon-

certna veœera zajela vse izobraæevalne

programe, ki jih Glasbena øola Litija-

Ømartno v tem øolskem letu izvaja. Na

obeh koncertih smo lahko prisluhnili

petju naøih najmlajøih uœencev

predøolske glasbene vzgoje in glasbene

pripravnice, zaigrali so nam solisti

vseh instrumentalnih oddelkov, na

obeh predstavitvah pa smo sliøali in vi-

deli vse stalne in nekatere priloænostno

sestavljene instrumentalne komorne

skupine ter vse øolske orkestre. V

letoønjem øolskem letu namreœ na øoli

delujejo øtirje orkestrski sestavi, tako si

naøi uœenci pridobivajo izkuønje sku-

pinskega muziciranja v pihalnem, go-

dalnem, harmonikarskem in kitarskem

orkestru. Seveda smo poskrbeli tudi za

ljubitelje petja in plesa, na koncertu v

Ømartnem pri Litiji se je predstavil

otroøki zborœek, v Litiji  so zapele mla-

de pevke naøega pevskega kvarteta,

obiskovalci obeh veœerov pa so uæivali

v plesnih toœkah oddelka za balet in

sodobni ples. Zelo razveseljivo je, da

smo na koncertu v Litiji prviœ prisluh-

nili violonœelu, saj je oddelek zaœel de-

lovati prav v  øolskem letu 2007/08.

Seveda pa v Glasbeni øoli Litija-

Ømartno nikoli ne poœivamo. Æe v ja-

nuarju nas œaka sodelovanje na instru-

mentalni reviji glasbenih øol Zasavja v

Glasbeni december
V mesecu decembru smo se uœenci in uœitelji Glasbene øole Litija-Ømartno
øirøi javnosti predstavili na øtirih predprazniœnih prireditvah.

Radeœah, kjer bo naøo øolo predstav-
ljalo sedem instrumentalnih solistov
iz oddelkov za violino, klavir in klari-
net.  Uœenec harmonike se bo udeleæil
tekmovanja bratov Avsenik v Begu-
njah, gostili pa bomo tudi mlade za-
savske glasbenike na predtekmoval-
nem nastopu.

Zelo pridni bomo tudi v drugem mese-
cu novega leta, saj bomo 4. februarja
pripravili pustni nastop v maskah, 6.
februarja bomo v poœastitev sloven-
skega kulturnega praznika zaigrali
skladbe slovenskih skladateljev, na
predveœer kulturnega praznika pa
bodo pedagogi Glasbene øole Litija-
Ømartno sodelovali na obœinskem kul-
turnem dogodku. V februarju bo pote-
kalo izbirno regijsko tekmovanje mla-
dih glasbenikov okolice Ljubljane in
Zasavja, ki se ga bo udeleæilo pet naøih
uœencev harmonike in klavirja. 

Œaka nas veliko dodatnega dela, ki pa
ga opravljamo z veliko mero ljubezni
do glasbe in obœutkom odgovornosti za
delo z mladim, ki jih uvajamo v œudovi-
ti svet tonov, umetnosti in kulture. 

In kaj smo letos v Glasbeni øoli Litija-
Ømartno pisali Boæiœku in Dedku
Mrazu – da bi bili zdravi, da bi naøi
uœenci pridno vadili, da bi med nami
vladalo razumevanje in sodelovanje in
seveda, da bi lahko tudi mi kot ena
zadnjih glasbenih øol v Sloveniji delali
v lastnih in ustreznih prostorih.

Ravnateljica Glasbene øole

Litija-Ømartno: Janja Galiœiœ

Boæiœno-novoletne delavnice
na OØ Ømartno
3. decembra zveœer so se po veœjih mestih priægale novoletne luœke in s
tem naznanile zaœetek priprav na praznovanje boæiœa in novega leta.

Na OØ Ømartno se je ta mesec zaœel delovno, z velikim pridihom prazniœnega
vzduøja. Uœenci I. in II. triade smo imeli boæiœno-novoletne delavnice.

Veseli smo bili, da si je veliko starøev vzelo œas in priølo pomagat izdelovati izdel-
ke svojim otrokom in njihovim soøolcem. 

Øe posebej smo bili veseli pomoœi iz Doma Tisje. Gospe so urno vrtele økarje in iz-
pod njihovih spretnih rok so prihajale œudovite voøœilnice. Ne samo voøœilnice,
tudi njihov odnos do otrok in potrpeæljivost z njimi sta bila pohvale vredna. Tako
je bilo medgeneracijsko sodelovanje v tem dnevu zelo prijetno in domaœe.
Otroøki vrveæ, delovni nemir in izdelki, ki so zaœeli polniti razstavne mize, so pri-
pomogli, da je dopoldne zelo hitro minilo.

Prijetno utrujeni, popikani od raznih iglavcev, popackani z barvami in posuti z
bleøœicami smo pospravili uœilnice in se odpravili proti domu.

Naslednji dan pa je potekala prodajna razstava izdelkov. Obiskovalci so bili nav-
duøeni nad videnim, mi pa nad kupljenim, saj je nekaterih izdelkov zmanjkalo v
zelo kratkem œasu. Navduøeni smo bili tudi nad zasluækom, ki je znaøal nekaj veœ
kot 1000 € , namenjen pa je nakupu otroøkih igral.

Romana Doles Œoæ

Strokovna ekskurzija se je veœinoma
odvijala v Lenartu, srediøœu Slovenskih
goric v sodelovanju z Druøtvom
podeæelske mladine Slovenske Gorice.
Pot smo zaœeli na Dolah pri Litiji in
nato nadaljevali proti Zagorju ob Savi.
Voænja do Slovenskih goric je trajala
pribliæno dve uri. V Lenartu smo sprva
na bencinski œrpalki spoznali naøo go-
stiteljico in vodiœko iz DPM Slovenske
gorice. Nato smo si ogledali sodoben,
srednje velik mlin, kjer je bil moæen
tudi nakup pridelane moke. Pot nas je
nadalje popeljala do Sv. Ane, kjer smo
si privoøœili postanek za dobre pol ure.
Po kratkem oddihu je sledila degusta-
cija vin z narezkom pri Vinogradniøtvu
Øuman. Vinogradniøtvo Øuman se uk-
varja izkljuœno s pridelovanjem vrhun-
skih vin. Njihovi vinogradi se razteza-
jo na veœ kot 14 ha in so zasajeni z vin-
sko trto visoko kvalitetnih sort kot so:
chardonnay, sivi pinot, renski rizling,
laøki rizling, sauvignon, traminec in
rumeni muøkat. Paleta izbora njihovih
vin iz kleti je øiroka, saj smo lahko
izbirali med suhimi, polsuhimi, pol-
sladkimi in sladkimi vini, torej od vr-
hunskih vin rednih trgatev do suhih ja-
godnih izborov in vina posebnih kako-
vosti, kot so vina iz suøenega grozdja.
Ob kozarœku dobrega vina torej po-
skrbijo tudi za domaœe dobrote.

Po ogledu vinogradniøke kmetije smo
se odpravili na razgledni Maistrov
stolp v kraju Zavrh. Stolp so postavili
v spomin na generala Rudolfa
Maistra, ki je rad zahajal na Zavrh, v
kulturnem domu pa je tudi njegova
spominska soba. Sedanji stolp ima ko-
vinsko konstrukcijo in meri v viøino 24
m, vœasih pa je bil lesen in 7 m viøji.
Na stolp se je treba povzpeti po vijuga-
stih stopnicah. Z Maistrovega stolpa je
lep razgled na velik del severovzhodne
Slovenije, in sicer na razgibano griœev-

nato pokrajino s polji, sadovnjaki, vi-
nogradi, travniki in gozdovi. Od tod
so lepo vidne vse slovenskogoriøke
cerkve, ki so jih na najlepøih vrhovih v
16. in 17. stoletju zgradili naøi predni-
ki. V daljavi so se nam razkrile tudi or-
nitoloøko bogata umetna jezera. 

Potem smo obiskali kmetijo Kocbek,
katere gospodar, g. Albert Kocbek, se
je v letu 2005 potegoval za naziv mla-
dega gospodarja. Na kmetijskem po-
sestvu redijo 140 GVÆ, izmed katerih
je 70 krav molznic. Kmetija se torej
ukvarja s pridelavo mleka in ima
500.000 mleœnih kvot. Hlevi so urejeni
za prosto rejo, v molziøœu pa lahko
hkrati molze 10 krav. Kmetija zajema
poleg kmetijskih povrøin 1 ha vinogra-
dov. Po spoznavanju mehanizacije, ki
jo imajo na kmetiji, je sledila pogosti-
tev in pogovor se je ob spremljavi har-
monike hitro razgrel. 

Strokovno ekskurzijo v Slovenske go-
rice smo zakljuœili z veœerjo v Gostilni
Eder v Sv. Ani in z druæenjem pozno v
noœ s œlani DPM Slovenske gorice. 

Aleø Øinkovec

Strokovna ekskurzija DPM LIØ 
V Slovenske gorice
V soboto, dne 24. novembra 2007, je Druøtvo podeæelske mladine Litija in
Ømartno – DPM LIØ organiziralo strokovno ekskurzijo v vinorodni okraj, in
sicer v Slovenske gorice.

Osrednji govornik prireditve je bil
predsednik litijske obmoœne obrtne
zbornice Marko Godec. S svojim go-
vorom sta se pridruæila tudi predsed-
nik Obrtne zbornice Slovenije Miro-
slav Klun in litijski æupan Franci Ro-
kavec.

Na prireditvi se je predstavila pevska
skupina Pavza, ki je zapela nekaj
preœudovitih zimzelenih popevk.

Ob tej priloænosti je Obmoœna obrtna
zbornica Litija podelila 32 priznanj, ki
jih je izroœil predsednik OOZ Litija
Marko Godec.

Prejemniki priznanj za 35 let opravlja-
nja obrtne dejavnosti so bili: Cveta
Baø, Majda Boldin in Sadik Ramada-
ni. Za 25 letno opravljanje dejavnosti
(ali vsaj 20 let v primeru odjave dejav-
nosti) so priznanje prejeli: Rudolf
Adamlje, Mehdi Begaj, Franœiøka Dju-
riå, Franc Drnovøek, Joæe Groznik,
Miro Janœar, Zdravko Kastelic, Bran-
ko Knez, Otmar  Medved, Franc Pla-
ninøek, Stanislav Podkrajøek, Franc
Potisek, Martin Povøe, Vinko Pregrad,
Henrik Prijatelj, Marjan Rom, Vladi-
mir Rozina, Stanislava Turnøek, Mar-
tin Vrisk, Vera Zmrzlak, Darko
Rovøek, Avgust  Pestotnik, Valentin
Verhovec, Janez Dobravec, Franc Do-
linøek, Marija in Janez Hostnik, Franc
Koprivnikar, Branka Utenkar in
Sreœko Benœiœ. 

Tudi Obrtna zbornica Slovenije je na
prireditvi podelila bronasto plaketo
predsedniku skupøœine OOZ Litija
Bojanu Æelezniku in priznanje Marti-
nu Knezu. Obmoœna obrtna zbornica
Litija je prejela za svoj jubilej spomin-
sko darilo, ki sta ga predala predsed-
nik OZS Miroslav Klun in predsednik
OKK Franc Vesel.

Rosana Økulj

OB 35 LETNICI OBSTOJA OOZ LITIJA 

Obrtniøki ples
V soboto, 8. decembra 2007,  je
Obmoœna obrtna zbornica Litija v
poœastitev 35-letnice delovanja
zdruæenja  æe devetiœ priredila obrt-
niøki ples v litijski øportni dvorani.



Pouk malo
drugaœe

Spremenjen urnik odprtosti v
osrednji knjiænici v Litiji

Podarjen denar
za DETE

Knjiænica
v letu 2008

Prostovoljstvo v knjiænici

Srediøœe za vseæivljenjsko uœenjeDecembrsko
dogajanje v
knjiænici

Avtomatizirana izposoja
v Gabrovki
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Preæivljanje prostega œasa na koristen
naœin s pomoœjo in soudeleæbo pri raz-
liœnih aktivnostih je pomembno za
mnoge posameznike: øtudente, dijake,
nezaposlene, upokojence in tudi druge
sloje ljudi, ki v prostovoljnem delu vi-
dijo vrednoto in osebnostno rast. 

Druæenje, uœenje, celo zabavo - vse to
lahko najdemo v prostovoljnem delu,
œe smo pripravljeni to tudi iskati oz.
stremeti za tem. V Knjiænici Litija je
tovrstno delo oz. organiziran pristop k

Prostovoljstvo v knjiænici
Prostovoljstvo v Sloveniji dobiva øirøe dimenzije, spoznavamo ga tudi v
knjiænicah. Knjiænice so ustanove, kjer je takøna oblika dela vedno
zaæelena, saj obstaja relativno veliko opravil, ki jih lahko opravljajo pro-
stovoljci in s tem koristno vplivajo na veœ podroœij delovanje naøe druæbe.

Za prostovoljno delo pripravimo indivi-
dualni program prostovoljnega dela, ki je
prilagojen æeljam in sposobnostim posa-
meznika. 

Spremenjen urnik odprtosti v
osrednji knjiænici v Litiji 
Svet Knjiænice Litija je na decembrski seji potrdil predlog spremenjenega
urnika odprtosti osrednje knjiænice v Litiji. Knjiænica ob œetrtkih in petkih
odpira svoja vrata dve uri prej; obiøœete nas lahko od 8. do 19. ure.
S spremembo se skuøa knjiænica œim bolj prilagajati uporabnikom, ki svoj
obisk naœrtujejo v zgodnejøih urah. 

Srediøœe za vseæivljenjsko uœenje
V oktobrskem tednu vseæivljenjskega uœenja smo v osrednji knjiænici v Litiji
odprli srediøœe za samostojno uœenje: 6 novih raœunalnikov je dopolnilo e-
knjiænico, kjer lahko obiskovalci piøejo, se uœijo, uporabljajo internet in
drugo.

Lahko zapiøemo, da so raœunalniøka

mesta dobesedno polno zasedena ves

œas odprtosti knjiænice, obiskovalcem

pa ponujamo tudi moænost priprave

Ob odprtju srediøœa za vseæivljenjsko
uœenje

raznovrstnih uœnih gradiv (jezikovnih

in raœunalniøkih teœajev). 

Zimski œas je primeren za uœenje, zato

bomo v knjiænici ponudili øe vrsto dru-

gih izobraæevalnih vsebin: ena od nad-

vse primernih se nam zdi uporaba slo-

venskega jezika (pisanje proøenj, iz-

polnjevanje obrazcev, zapisnikov -

skratka funkcionalna plat naøega ma-

terinega jezika). 

V okviru srediøœa za vseæivljenjsko

uœenje pripravljamo tudi zanimivo

predavanje: Po sledeh  Alkimista, ki

bo v torek, 15. januarja ob 19. uri v

Knjiænici Litija. Eli Trobec bo pripove-

dovala o svojih literarno-duhovno

navdahnjenih potovanjih, ki so jo pri-

peljali do presenetljivega zakljuœka. 

Decembrsko
dogajanje v
knjiænici

December je v knjiænici postregel z od-

prtjem razstave ob dnevu odprtih vrat

kulturnih ustanov, 3. decembra. Z

akti so se predstavili likovniki in likov-

nice skupine LILA v Litiji. Pripravili

smo dve uri pravljic ter potopisno pre-

davanje, prireditve pa sklenili v Praz-

niœnem mestu, kjer smo posluøali œisto

novo zgodbo Darinke Kobal o Izgub-

ljeni deklici.

Ob neverjetno pestri ponudbi kultur-

nih dogodkov v decembru, lahko le

œestitamo vsem druøtvom, zavodom in

drugim organizatorjem in nastopa-

joœim, ki so se v obeh obœinah potru-

dili in nam priœarali resniœno bleøœeœ

december.

Galerija Knjiænice Litija 3. decembra
2007. Ob odprtju razstave Akt so priredi-
tev popestrili pevci Øtudentskega okteta.

Avtomatizirana izposoja
v Gabrovki
Sredi meseca, 12. decembra, je gospa Metka Potoœnik v enoti potujoœe
knjiænice v Gabrovki priœela z avtomatizirano izposojo gradiva.

prostovoljstvu novost, ki pa za vse za-
poslene pomeni izziv. Za prostovoljce
bomo pripravili program prostovolj-
nega dela, ki bo individualen oz. prila-
gojen sposobnostim in æeljam posa-
meznika oz. posameznice; pogoji so-
delovanja so zapisani oz. podpisani z
dogovorom, kjer so opredeljene tudi
dolænosti obeh strani. 

V preteklosti ste nam pomagali æe
mnogi: kadar smo se selili oz. urejali
naøe prostore, je bila tovrstna (øte-
vilœna) pomoœ najbolj dobrodoøla. Or-
ganizirano prostovoljstvo pa se izvaja
pri uteœenih opravilih: prireditvah,
urejanju knjiænice in gradiva, urejanju
arhiva, izposoji in drugih opravilih. 

Prostovoljstvo nedvomno preraøœa
prevladujoœo træno-naravnano misel-
nost v naøi druæbi, ko se spoznate s
tem naœinom dela, pa odpadejo tudi
pomisleki o enostranski koristi v pro-
stovoljstvu. Tudi prostovoljci imajo
koristi od svojega dela: reference in
priporoœila pri iskanju sluæbe, pridobi-
vanje izobrazbe in izkuøenj pri delu,
navezovanje stikov. 

Metki Potoœnik, izposojevalki v knjiænici Gabrovka, podæupan Anton Koviœ v imenu
obœine æeli dobro obiskano knjiænico. 

Gabrovøka knjiænica postaja namreœ vse bolj obiskana, zato smo se odloœili, da
posodobimo poslovanje. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo, sredstva je
prispevala tudi obœina Litija. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi Krajevni skup-
nosti Gabrovka, saj knjiænica deluje v njenih prostorih, in Osnovni øoli Gabrov-
ka, ki je omogoœila povezavo z internetom. Slednje pa je trenutno kritiœna toœka
novega projekta, saj povezava poteka preko ISDN telefonske linije: Gabrovka je
namreœ øe vedno brez moænosti za ADSL priklop, tako da v knjiænici skupaj z
drugimi krajani teæko œakamo na novo pridobitev.

vsi œlanki Andreja Øtuhec

Knjiænica
v letu 2008
Krajevna knjiænica v Ømartnem vas
do priœetka februarja vabi, da si
ogledate stalno zbirko slik pokojne-
ga akad. slikarja Joæeta Megliœa. V
nadaljevanju leta bomo po uteœeni
praksi pripravljali meseœne literar-
ne in likovne prireditve, povabili pa
vas bomo tudi na zanimiva potopi-
sna in druga predavanja.

Prireditve bomo pripravljali ob œetrt-

kih; za odrasle ob 19. uri, vsak drugi

teden pa uro pravljic za otroke, ki ji

bodo sledili øe ustvarjalni trenutki ob

podoæivljanju zgodbe. 

Knjiænica bo odprta 30 ur tedensko,

vseh pet delovnih dni v tednu; vabimo

vas v œasopisno œitalnico, kjer lahko

prelistate ali si izposodite dnevno

œasopisje, uporabljate 5 raœunalnikov,

po novem pa si gradivo lahko tudi ko-

pirate.

V œasu med 3. decembrom in 8. februar-
jem vabljeni na ogled stalne razstave
Joæeta Megliœa. 

Podarjen denar
za DETE
Ob oktobrski predstavitvi knjige Ko
se korenine razraøœajo je avtorica
Joæa Gombaœ sklenila, da knjige ne
bo prodajala. Knjige je podarjala;
vsakomur, ki pa je vendar æelel kaj
prispevati, je pojasnila, da bo denar
namenila v dobrodelne namene.

Zbran denar je ob koncu leta nameni-

la iniciativni skupini DETE, ki skuøa

pomagati socialno øibkejøim druæinam

oz. materam ob rojstvu novorojenœka.

Da bo pomoœ priøla v prave roke, bo-

sta poskrbeli litijski babici, ki med pr-

vimi razpoznata gmotne teæave druæin

z novorojenœki. Denar bo namenjen

nakupu hrane in prvih najpotrebnejøih

sredstev za nego dojenœkov. 

Upamo, da bo priœetek leta 2008 tako

za nekatere druæine malœek svetlejøi.

Joæa Gombaœ je v svojem æivljenju znala
prisluhniti mnogim; pomoœ soœloveku nas
osreœuje in izpolnjuje… 

torek, 15. 1., ob 19. uri predavanje
»vseæivljenjsko uœenje«: Po sledeh Alkimista (Eli Trobec);
torek, 22. 1., ob 18. uri, ura pravljic
torek, 29. 1., ob 19. uri, potopisno predavanje - Alæirija

Knjiænica Ømartno:
œetrtek, 24. 1., ob 18. uri, ura pravljic

Prireditve v januarju

Napovedujemo: torek, 5. februar ob 19. uri v knjiænici v Litiji
predstavitev nove knjige Ivana Godca, LITIJA IN REKA SAVA. 

Napovedujemo: torek, 5. februar ob 19. uri v knjiænici v Litiji
predstavitev nove knjige Ivana Godca, LITIJA IN REKA SAVA. 

Pouk malo
drugaœe
Na podruæniœnih øolah Øtangarske
Poljane in Velika Kostrevnica je
œetrtoøolcem minil pouk malce
drugaœe.

Uœiteljici Alenka in Jerneja sva z uœen-
ci izkoristili teden v novembru, ko so
bili tretjeøolci v CØOD in sva skupaj
pripravili razliœna dneva dejavnosti. V
ponedeljek smo imeli naravoslovni
dan, zato smo se vsi odpravili v OØ
Ømartno, kjer smo skupaj z asistentko
Rahelo opazovali, kako izgledajo stva-
ri skozi mikroskop. Nauœili smo se
pripraviti preparate in izvedeli bistve-
ne informacije o mikroskopiranju.

V torek pa smo se kostrevniøki otroci
z uœiteljico odpeljali na obisk k soøol-
cem v Øt. Poljane, kjer smo imeli teh-
niøki dan na temo magnetizem. Poi-
grali smo se z magneti in izdelali vsak
svoj kompas. Tako smo zdruæili prijet-
no s koristnim.

uœiteljici Alenka in Jerneja
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UTRINKI Z ROKOMETNE TEKME MED RK KRIM MERCATOR IN FC NÜRNBERG

Iz dejavnosti ÆRD Litija
Zaœetek novembra je bil za œlanice in œlane ÆRD Litija, za njihove starøe,
prijatelje, znance in tudi vse ostale rokometne navduøence prav poseben
œas. Æenski RK Krim Mercator nas je namreœ povabil, da smo si v  soboto,
3. novembra 2007, ogledali tekmo, ki so jo rokometaøice ljubljanskega
kluba odigrale proti nemøkemu klubu iz Nürnberga. 

Pobrali smo prijave za udeleæbo in se v
sobotnem popoldanskem dnevu odpe-
ljali z avtobusom proti Hali Tivoli v
Ljubljano. Na poti so vstopili øe ostali
rokometni navduøenci, tako da je av-
tobus zapolnjen do zadnjega sedeæa
pripeljal pred ljubljansko dvorano
dvajset minut pred priœetkom tekme.
Dvorana se je hitro polnila in tekma
med kluboma se je zaœela. 

Goli so padali na eni in na drugi strani,
ozraœje je postajalo vedno bolj buœno.
Uradni navijaœi so postajali vedno gla-
snejøi, pa tudi mi smo podlegli atmosfe-
ri, ki je vladala v dvorani. Rezultat je
bil ob koncu polœasa na strani ljubljan-
skih rokometaøic. V drugem polœasu
pa sta se ekipi izmenjevali v vodstvu.
Naøe najmlajøe rokometaøice so z od-

prtimi oœmi opazovale mojstrovine, ki
so jih na igriøœu izvajale igralke obeh
ekip ter ob tem glasno navijale. Marsi-
katera izmed njih si je zaæelela, da bi
bila tudi sama vkljuœena v dogajanje na
igriøœu. Morda pa se bo kateri izmed
njih æelja v prihodnosti tudi uresniœila.

Rezultat na koncu tekme sicer ni bil
ugoden za domaœe igralke, kljub temu
pa smo preæiveli lepo sobotno popold-
ne, polno adrenalina, za kar se zahva-
ljujemo RK Krim Mercator predvsem
pa njihovemu glavnemu pokrovitelju
Mercator d.d. za  njihovo sponzorstvo
pri avtobusnem prevozu ter brez-
plaœnih kartah za ogled tekme.  

Nasvidenje na naslednji tekmi, ki se bo
odigrala v zaœetku meseca januarja.

Dragica Æontar

TAEKWONDO

11. tradicionalni turnir
Alessandria – Karlovac
V Italiji je 20. oktobra 2007 potekalo tekmovanje v borbah, ki se je iz zaœetnega
turnirja med pobratenima mestoma Alessandria (ITA) in Karlovac (CRO) razvil
v pravcati turnir prijateljstva med dræavami, ki jih povabi gostitelj. Letos smo to
œast imeli Slovenci. Povabilu pa so se odzvali tudi Izraelci. Na klub KBK iz Mari-
bora je bilo naslovljeno vabilo, v njem pa je bilo »prostora« za 4 moøke kategori-
je in 1 æensko kategorijo, kar je bilo na tem turnirju noviteta. Na povabilo trener-
ja kluba KBK sta se iz Taekwondo kluba Ømartno – Litija turnirja udeleæila mla-
dinec – 68 kg, Nermin Rekanoviœ ter œlanica – 63 kg, Maruøka Viønikar. Sistem
tekmovanja je bil zelo zanimiv, saj se je vsak tekmovalec boril z vsakim iz svoje
kategorije. Slovenija je na koncu slavila 2. mesto, pred Izraelom in Italijo.
Maruøka je premagala vse tri nasprotnice, Nermin pa je, po dveh osvojenih zma-
gah, moral zadnjo borbo zaradi poøkodbe predati. 

17. in 18. novembra 2007 je v sosednji Hrvaøki potekalo tekmovanje v borbah
pod imenom Croatia open. Ker je to tekmovanje A klase, so slovenski taekwon-
doisti tekmovali pod skupnim imenom Taekwondo team Slovenja. Iz Taekwondo
kluba Ømartno – Litija se je tekmovanja udeleæil Nermin Rekanoviœ, ki zadnje leto
tekmuje kot junior (do 18 let) v kategoriji – 68 kg. Tekmovalo je 728 tekmovalcev
iz 26 dræav. Nermin je najprej premagal nasprotnika iz hrvaøkega kluba Omega,
nato pa øe nasprotnika iz izraelske nacionalne ekipe. Boj za bronasto medaljo je iz-
gubil proti Romunu. Slovenija je osvojila skupno 6. mesto. Na tekmovanju ga je
spremljala Maruøka Viønikar, ki se je tekmovanja udeleæila kot sodnica.

V soboto 8. in nedeljo 9. decembra je

v Træiœu potekal zakljuœek dræavnega

prvenstva v øportnem plezanju za vse

kategorije. Na zadnji tekmi je bilo øe

veliko moænosti za izboljøanje uvrsti-

tve v skupnem seøtevku. Plezalci

Druøtva Prosti œas Ømartno so prika-

zali podobno plezanje kot skozi celot-

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO

Zakljuœek sezone 2007 v
øportnem plezanju v Træiœu
Øportni plezalci Druøtva Prosti œas Ømartno so uspeøno prestali svojo
krstno sezono dræavnega prvenstva v øportnem plezanju. 

Rezultati skupno toœke

Cicibani (36 tekmovalcev):

1. Martin Bergant; PK Økofja Loka 300 

2. Milan Preskar; PK Økofja Loka 260 

3. Peter Jereb; AO Kamnik 210 

18. Domen Brœan DPŒ Ømartno 70

Mlajøi deœki (23 tekmovalcev):

1. Gaøper Pintar; PK Økofja Loka 300

2. Domen Økofic; ØPO Radovljica 300

3. Andraæ Karniœnik; AK Ravne 225

12. Jernej Celestina; DPŒ Ømartno 102

Starejøi deœki (28 tekmovalcev):

1. Urban Primoæiœ; PK Økofja Loka 280

2. Jure Raztresen; PK Økofja Loka 265 

3. Izidor Zupan; PAS Hrastnik 245  

11. Miha Jarm; DPŒ Ømartno 105

20. Matic Logar; DPŒ Ømartno 54 

Starejøe deklice (23 tekmovalk):

1. Jerca Megliœ; ØPO Træiœ 300

2. Tina Øuøterøiœ; AO Kranj 260 

3. Ajda Rojc; PK Økofja Loka 210

9. Karin Tomaæiœ; DPŒ Ømartno 114

no sezono. Domen Brœan je v katego-
riji cicibanov zasedel 14. mesto, Jernej
Celestina je v kategoriji mlajøih deœko
dosegel 11. mesto. Med starejøimi de-
klicami je Karin Tomaæiœ zasedla 9.
mesto. V zelo teæki smeri za starejøe
deœke sta se pomerila Miha Jarm in
Matic Logar, ki sta zasedla 12. oz. 18.
mesto.

Ker je bila to zadnja tekma v dræav-
nem prvenstvu, so ob koncu tekmova-
nja razglasili tudi skupne uvrstitve za
sezono 2007. V skupnem seøtevku
klubov so si tekmovalci Druøtva Prosti
œas Ømartno s 1055 toœkami priplezali
18. mesto med 30 klubi, ki so sodelo-
vali v dræavnem prvenstvu v øportnem
plezanju za sezono 2007.  

Veœ o plezanju v Druøtvu »Prosti œas«
Ømartno si lahko pogledate na splet-
nem naslovu:

http://plezanjedpc.spaces.live.com/.

Jernej Peterlin

Karin Tomaæiœ v zadnji smeri sezone v
Træiœu 8.decembra

Iz dejavnosti kmetijske
svetovalne sluæbe
V preteklih mesecih smo na izpostavi Kmetijske svetovalne sluæbe Litija iz-
vedli kar nekaj aktivnosti, ki so se jih udeleæili øtevilni kmetje in polkmetje. 

V soboto, 27. oktobra, smo imeli
sreœanje druøtev podeæeljskih æena, de-
klet in kmetic obœin Litija in Ømartno
pri Litiji. Sreœanje smo organizirali v
sodelovanju z Druøtvom podeæeljskih
æena in deklet Polønik. Æenske so se
zbrale pri æupniøœu na Poløniku, kjer
nas je sprejel gospod æupnik Gregor
Øturm, ki nam je podrobno predstavil
romarsko cerkev Lurøke Matere Boæje
na Poløniku. Predstavitev in ogled sta
bila izjemno dober zaœetek tega
sreœanja, saj nam je gospod æupnik
zelo nazorno in z veliko navduøenostjo
predstavil zgodovino cerkve. Potem
smo se odpeljale do toœke, od koder
smo lepo videle Ostreæ, na katerega se
zaradi slabega vremena nismo povzpe-
le. Pot smo nadaljevale proti Stranske-
mu vrhu, kjer smo bili na kmetiji
Øtempihar zelo lepo postreæeni. Na
kmetiji se ukvarjajo z æivinorejsko
proizvodnjo (reja krav molznic), v pri-
hodnje pa razmiøljajo o reji krav dojilj,
saj je ob sluæbi teæko opravljati delo,
ki je pri oddaji mleka zelo zahtevno. S
kmetije smo se odpravili nazaj do Go-
stilne Majcen, kjer nas je æe œakala
predavateljica ga. Majda Laøiœ
Lonœariœ. Druæenje so œlanice Druøtva
Polønik popestrile s kulturnim progra-
mom, ki ga je zaœela tajnica druøtva
ga. Amalija Kadunc, ki je zelo nazor-
no in slikovito opisala delo druøtva in
Polønik kot œudovit kraj za obiskoval-
ce. Nadaljevali smo s predavanjem na
temo »Osebnostna rast, delati z vese-
ljem, kar je pogoj za uspeh in osebno
zdravje«. Sledilo je kosilo in prijeten
æenski klepet ob njem. 

Iskrena hvala predsednici ga. Marinki
Bevc, tajnici druøtva ga. Amaliji Ka-
dunc in nenazadnje hvala œlanom
kmetije Øtempihar za tako prijazen
sprejem na njihovi kmetiji.

V petek. 2. novembra 2007, smo s stra-
ni Kmetijske svetovalne sluæbe v sklopu
prireditve V hvaleænost jeseni organizi-
rali KULINARIŒNO delavnico na
temo BUŒNA KUHINJA ZA VSAK
OKUS. Udeleæence, ki jih je bilo preko
20, je ga. Mateja Reø pouœila o tem, da
buœe niso le za praøiœe, ali izrezane kot
buœe luœke, temveœ imajo zelo øiroko
uporabno vrednost. Poletne buœke æe
tako dobro poznamo. Uporabnost in
raznolik okus jesenskih in zimskih buœ,
pa sta øe ovita v tanœico skrivnosti.
Delœek teh skrivnosti smo spoznali na
delavnici, nekaj jih bomo lahko prebra-
li v knjigi, ki jo je izdala ga. Mateja Reø
in smo jo lahko udeleæenci kupili, preo-
stanek skrivnosti pa bomo odkrivali na
bodoœih delavnicah.

Zadnjega novembra smo se zopet
sreœali na temo Predelava mesa oziro-
ma øe podrobneje izdelovanje in pleme-
nitenje suhomesnatih izdelkov. Teœaj
smo za kmete in ostale posluøalce orga-

nizirali v Litiji, udeleæilo se ga je preko
30 udeleæencev, financiran pa je bil s
strani Obœine Litija. Vsi udeleæenci so
bili izredno zadovoljni s predavateljem
g. Stankom Renœeljem, ki je velik stro-
kovnjak na tem podroœju in ima dolgo-
letne iz-kuønje. S posamezniki, ki so iz-
polnili anketo, smo dogovorjeni, da na-
daljujemo z aktivnostmi v zaœetku leta
2008. Vsi, ki se te delavnice niste mogli
udeleæiti, vljudno vabljeni k nadaljnje-
mu skupnemu delu, ki bo namenjen iz-
kljuœno izboljøanju kakovosti mesnih
izdelkov.

Za konec øe utrinek udeleæenke izo-
braæevanja za pridobitev certifikata –
Peka kruha, potic, peciva in testenin
na tradicionalen naœin, ki je potekal v
Litiji od 3. do 7. decembra.

Takole je zapisala udeleæenka:

Zimski œas je œas, ko tudi kmetice naj-
demo œas øe za kakøno drugo aktiv-
nost in ne samo za delo na kmetiji.
Tako smo se æenske in nekaj mladih
fantov iz øirøega litijskega in ømarske-
ga obmoœja prijavili na omenjen teœaj.

Zdruæili smo prijetno s koristnim, saj
smo bili enotnega mnenja, da je za
danaønji œas sila pomembno znanje
in izmenjava medsebojnih izkuøenj,
ki si jih na takih in podobnih teœajih
zaupamo.

Zbrale smo se v ponedeljek, torek, sre-
do, ko smo posluøale teoretiœni del in v
œetrtek na kmetiji Blaj, kjer so nas
domaœi zelo lepo sprejeli, saj smo bili
pri njih kar do veœera.

V prvem delu smo spoznavale izdelo-
vanje potic, s pomoœjo zelo prijazne
gospe Cecilije Per iz ljubljanske sred-
nje æivilske øole. Le-ta ni skrivala svo-
jih receptov in nam je zaupala marsi-
katero zanimivost o poticah, ki je øe
nismo vedele. Pekle smo jabolœno, ma-
kovo, pehtranovo, orehovo potico in
potico iz suhega sadja.

Drugi del teœaja je prevzel Gregor
Æagar, tudi iz srednje æivilske øole, ki

nam je povedal in pokazal marsikaj
novega o kruhu.

Pekle smo meøani, ajdov, koruzni in
krompirjev kruh ter nekaj figuric iz fi-
nega testa.

Œlovek kar ne more verjeti, koliko raz-
liœnih stvari smo napekli in jih prinesli
zveœer domov za pokuøino naøim œla-
nom druæine. 

Zveœer, ko smo odhajale, smo si izme-
njali naslove in si obljubili, da se goto-
vo øe kdaj sreœamo, œe ne drugaœe, na
kakønem teœaju ali izobraæevanju. Saj
vemo, da œlovek nikoli ne zna preveœ,
kaj øele vse.

Na koncu bi se v imenu vseh nas
sluøateljev zahvalila za potrpeæljivost z
nami, vsem naøim predavateljem, po-
sebno øe ga. Sonji Zidar Urbanija iz
Kmetijske svetovalne sluæbe Litija, ki
je celoten projekt tudi vodila.

zapisala Marinka Hostnik

Za konec naj v sklopu dela Kmetijske
svetovalne sluæbe omenim samo øe to,
da smo bili v preteklem in tekoœem
mesecu zelo aktivni na podroœju pri-
prav in izdelave vlog posameznikom,
ki so kandidirali na ukrepe Mladi
prevzemniki kmetij in Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev. Upam, da
bodo vloge tudi pozitivno reøene in
odobrene.

Vse najlepøe v prihajajoœem letu 2008
vam æelimo sodelavci Kmetijske sveto-
valne sluæbe Litija. Pa ne pozabite v
prihajajoœem letu delati z veseljem, da
boste dosegali tudi dobre rezultate.

Sonja Zidar Urbanija, 

svetovalka za KDD pri KSS Litija

Dræavno prvenstvo
v øportnem plezanju v sezoni 07
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Spet dobra udeleæba na pohodu
na Tisje

Petstoti izlet sekcije DU

JANUAR 2008 • ØT. 18 PLANINSTVO, OBVESTILA

Naroœila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV 
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 0,75 € + DDV

Cenik zakupa oglasnega prostora

Cenjene bralke in bralce obveøœamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov: Glasilo Martinov glas, p.p. 14, 1270 Litija
Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. januarja 2008

Petstoti izlet sekcije DU
Za Planinsko sekcijo je bilo lansko leto res jubilejno. V marcu so za
20.000. udeleæenko izletov razglasili Bredo Hribar iz Gabrovke, v juniju so
na Janœah slovesno proslavili 15-letnico sekcije, 1. decembra 2007 pa je
potekal æe 500. izlet sekcije.

Velik doseæek, œe vemo, da je sekcija z
delom priœela øele leta 1993. Ko so v
preteklem letu sestavljali program,
niso niœ raœunali, da se bliæa tak jubi-
lej, zato je povsem sluœajno, da je 500.
izlet potekal po domaœi obœini in
Badjurovi kroæni poti. Vendar je v tem

kar nekaj simbolike, saj so tudi prvi iz-
leti sekcije v letu 1993 potekali po
Badjurovi kroæni poti.  Na jubilejnem
izletu je vodnica  Greta Pepelnak 36
œlanov sekcije popeljala iz Renk na Os-
treæ in Polønik, veœina je nato s hojo
nadaljevala øe na Veliko Presko in Ja-

Vse slike so iz 501. izleta, ko so se œlani sekcije povzpeli na Javornik na Œrnim vrhom.

Foto: Andrej Zajc

vorski Pil, ostali pa so se tja pripeljali z
avtobusom. Neumorni Lojze Haupt-
man pa je tudi z Javorskega Pila odøel
peø øe na Tisje in nato domov.

Izleti sekcije so vedno tudi druæabni
dogodek in tudi tokrat je bilo tako. Za
pohodnike je vodnik Marjan Jug æe na
Ravnah pod Ostreæem naroœil kuhano
vino in klobase, nadaljevala je Koøirje-
va mama na Prevegu (kjer je tudi kon-
trolna toœka Badjurove kroæne poti),
izkazali so se tudi v gostilni Juvan na
Poløniku, utrujene pohodnike pa je na
kozarœek povabil tudi domaœin na Ja-
vorju. Obiœaj je, da na izletih proslavi-
jo tudi rojstne dneve udeleæencev.
Tako so tokrat druæno zapeli vodji
sekcije Stanetu Jerebiœu in Olgi Kos. V
okviru sekcije deluje tudi pevska sku-
pina, ki jo vodi Joæe Kukovica iz Kre-
snic. Tokrat so bili prisotni vsi glasovi,

zato je bilo petje øe posebej ubrano. 

Vodja sekcije Stane Jerebic je ob jubi-
leju predstavil delovanje sekcije v le-
toønjem letu, pa tudi statistiko za vsa
leta nazaj. Tako je povedal, da so na
500. izletih imeli kar 21.123 udeleæen-
cev, kar æe samo po sebi kaæe na to, da
je bil avtobus skoraj vedno poln. Kar
159 izletov je vodil Viktor Œebela, ki je
bil prvih 10 let tudi vodja sekcije, od
leta 2002 do 2004 je to funkcijo
opravljal Ludvik Kofol, sedaj pa njuno
delo nadvse uspeøno nadaljuje Stane
Jerebiœ. 

V letoønjem letu so izvedli 45 izletov,
na katerih so zabeleæili 1603 udeleæb.
Poimenski seznam planincev, ki so v
letu 2007 sodelovali na izletih sekcije,
obsega 145 imen in priimkov. Najbolj
vztrajna sta bila Stane Jerebiœ in Kristi-
na Potoœnik, ki sta bila na veœ kot 40

izletih, na veœ kot 35 izletih so bili Tat-
jana Jug, Mirko Lovøe, Darja Celesti-
na in Anica Rozman. Na veœ kot 30 iz-
letih so v letoønjem letu bili Breda Hri-
bar, Marjan Jug, Darinka Lovøe, Vik-
tor Œebela, Marija Kurent, Jakob Pe-
triœeviœ ter Olga in Ivan Kos, 35 pla-
nincev pa je sodelovalo le na enem iz-
letu. Opravili so kar 11 izletov v viso-
kogorje in veœkrat bili tudi v zamejs-
tvu. Z jubilejnim izletom v œlani sekci-
je lepo zaokroæili bogato in pestro
leto. V njem so slovesno proslavili 15-
letnico delovanja, spoznali veliko do-
slej neznanih krajev, predvsem pa utr-
dili stara in sklenili nova prijateljstva.

Sekcija pa tudi v prihodnje ne bo mi-
rovala. Sprejeli so æe program za
letoønje leto, ta predvideva kar 40 izle-
tov od bliænjih hribov v Posavskem
hribovju do Poludnika v Karnijskih
Alpah.

Borut Vukoviœ Foto: Andrej Zajc

Foto: Andrej Zajc

Spet dobra udeleæba na pohodu
na Tisje
Planinsko druøtvo æe 27 let organizira spominski planinski pohod na Tisje.
Letoønji pohod  je bil eden uspeønejøih. Na startu pri Pleœnikovem spome-
niku v Litiji je startnino poravnalo 317 planink in planincev, ocenjujemo
pa, da je bilo vseh udeleæencev najmanj øe enkrat toliko.

Dolina je bila zavita v meglo, pohodni-

ke pa je æe na poti proti Libergi poz-

dravilo sonce, ki je tu pa tam pokuka-

lo izza oblakov. Razpoloæenje na Tisju

je bilo prav slovesno. Iz zvoœnikov so

donele narodne in partizanske pesmi,

pohodniki pa so se nekateri krajøi,

drugi dalji œas zadræali na dvoriøœu do-

maœije Staneta Zamana, po domaœe

Tisenøkega. Po bitki so Nemci vas poæ-

gali, domaœija Tisenøkih pa je bila po

vrnitvi druæine iz izgnanstva ob-

novljena tako, da so na poægane zuna-

nje stene namestili novo streho. Krajøa

slovesnost, ki vsako leto poteka pred

domaœijo, ima tako avtentiœno zgodo-

vinsko kuliso.

Pohodnike so letos pozdravili predsed-
nik druøtva Roman Ponebøek, æupan
obœine Ømartno pri Litiji Milan Izlakar
in æupan obœine Litija Franci Rokavec.
Pohod poteka po ozemlju obeh obœin
in prebivalci obeh obœin so ga vzeli za
svojega. Prisrœni kulturni program so
pripravili uœenci Podruæniœne øole iz
Velike Kostrevnice pod vodstvom uœi-
teljice Marjane Poglajen. Prireditev je
povezoval Gaøper Repina z Jeløe, ki je
tudi napisal vezno besedilo.

Zakljuœek pohoda je bil v Veliki Ko-
strevnici, do tja pa so pohodniki imeli
na voljo daljøo varianto œez Jeæni vrh
in Viønji grm ter krajøo varianto œez
Lupinico. V preteklih letih je potrjeva-

nje dnevnikov potekalo v dvorani za-
druænega doma v Veliki Kostrevnici,
letos pa smo pohod prviœ zakljuœili v
lepih, novih prostorih gasilskega
doma. Vseh dosedanjih pohodov se je
udeleæilo sedem planink in planincev.
To so: Tomaæ Malenøek iz Ømartnega,
Slavka Matoz in Andrej Cirar iz Litije,
Majda in Filip Rusjan z Brega, Milan
Meden iz Maribora in Florjan   Nun-
œiœ iz Celja. Udeleæenci so pohvalili
dobro organizacijo pohoda, za kar je
zasluæen organizacijski odbor pod
vodstvom Petra Rutarja. 

V Planinskem druøtvu Litija smo zelo
zadovoljni, da smo ob zvestih udele-
æencih pohoda, ki k nam æe vrsto let
prihajajo iz vseh koncev Slovenije, pa
tudi iz sosednje Hrvaøke, letos opazili
veliko øtevilo novih obrazov. Tudi to
nas zavezuje, da ohranimo doseæeni
nivo organizacije pohodov. Litijski
planinci pa æe sedaj razmiøljamo, kako
bi œimbolj slovesno izvedli jubilejni,
30. pohod, ki bo œez tri leta. Dobro-
doøli so tudi vaø predlogi, spoøtovani
bralci in bralke Martinovega glasu, saj
æelimo, da pohod æivi s krajem.

Borut Vukoviœ

Mnoæica je napolnila dvoriøœe pred domaœijo Tisenøkih 

Foto: Sreœko Erjavec

Namestitev – penzion Jakec
Termin: 16. – 20. februar 2008 

Pohitite prostih je le øe 8 mest!

Vsebine dela:
øola smuœanja in teka na smuœeh, druæabne in kulturne dejavnosti, elementarne igre na
snegu, zabavni veœeri, sprehodi ...

Cena zimovanja na Treh Kraljih je: 180 EUR – vkljuœeno je 5-dnevno bivanje (polni penzion),
smuœarska vozovnica, øola smuœanja ter teka na smuœeh, prevoz, vodenje in organizacija.

Prijave in informacije: gsm. 031 697-961, e-poøta: info@drustvoprosticas.si
ter spletna stran http://drustvoprosticas.spaces.live.com .

Druøtvo Prosti

Zimovanje na Treh Kraljih na Pohorju 
Druøtvo Prosti

Zimovanje na Treh Kraljih na Pohorju 

Dejavnosti druøtva PROSTI ŒAS - zima 2008
Hura, prosti œas
Kopanje na bazenu med vikendi od januarja 2008 do konca aprila 2008 od 10. do 12. ure.
Kopanje v okviru projekta Hura, prosti œas je brezplaœno.

Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno
25-urni teœaji – od oktobra 2007 do aprila 2008, vadba poteka enkrat tedensko v treh starostnih skupinah: 
predøolski otroci – œetrtek od 17.00 do 18.00,
I. triletje – œetrtek od 18.00 do 19.00.

Vodna aerobika
Poteka vsak œetrtek od 20.00 do 21.00.

Najem bazena za organizirane skupine -  do maja 2008.
(Rojstni dan, podjetja, druøtva …)
Vadbo bodo vodili uœitelji in vaditelji plavanja!
O vseh dejavnostih vas bomo obveøœali sproti, prek naøe spletne strani in ostalih lokalnih medijev.

Informacije in prijave: gsm: 031 697-961, prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si
spletna stran http://drustvoprosticas.spaces.live.com

Veœ o plezalni dejavnosti si lahko preberete na spletni strani http://plezanjedpc.spaces.live.com 


