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ÆUPANOV KOTIŒEK Zvoki tamburic polepøali boæiœno
- novoletne praznike
Ømarski tamburaøi smo lanskega decembra  gostovali v Litiji, v letoønjem
januarju pa v Gorici pri Slivnici na Øtajerskem.

Boæiœno - novoletni prazniki so bili za
nas, tamburaøe kar precej zapolnjeni.
14. decembra  smo nastopili  na
boæiœno - novoletnem sejmu na OØ
Gradec v Litiji. Na povabilo zboro-
vodkinje tamkajønjega mladinskega
zbora  Marjance Vidic smo spremljali
mlade pevce ob prepevanju slovenskih
ljudskih pesmi, nekaj skladb pa smo
zaigrali tudi sami pod vodstvom Hele-
ne Vidic.

26. decembra, na god sv. Øtefana,  smo
polepøali bogosluæje v domaœi  ømarski
cerkvi. Tovrstno sodelovanje je æe
uteœeno, tradicionalno in poteka æe vr-
sto let brez prekinitve. Tega nastopa se
vsako leto znova veselimo tako mi kot
tudi ømarski farani, ki nas pridejo po-
sluøat. Cerkev je zelo akustiœna, tako
da milozvoœne boæiœne melodije pre-
plavijo øe tako skrit kotiœek mogoœne
katedrale. 

Med prazniki smo se tudi izobraæevali.
28. decembra smo se udeleæili enodnev-
nega seminarja, ki je potekal v ømarski
osnovni øoli.  Vodil ga je g. Damir Za-
jec, strokovnjak na podroœju igranja

tamburic. Tudi omenjeno izobraæeva-
nje je postalo æe skoraj tradicionalno,
saj je potekalo æe tretje leto zapored v
tem prednovoletnem œasu. Udeleæili
smo se ga skorajda vsi in s tem pridobi-
li nova znanja v tehniki igranja in muzi-
ciranju nasploh. Predavatelj nas je ob
koncu pohvalil, z naøo aktivnostjo pa je
bila vidno zadovoljna tudi naøa vodja
Helena Vidic.  Z omenjenim izobra-
æevanjem se je za ømarske tamburaøe
zakljuœilo eno najuspeønejøih let v œasu
dolgoletnega delovanja.

Kot bi mignil, smo se znaøli v januarju
2007.  Izpolniti smo morali obljubo
izpred dveh let, da bomo nastopili na
øtajerskem koncu. Povabljeni smo bili
v Gorico pri Slivnici, nedaleœ od Øent-
jurja  pri Celju. Nastopili smo v  idi-
liœni podruæniœni cerkvici. Z boæiœni-
mi pesmimi smo polepøali maøo na
drugo januarsko nedeljo. Tamkajønji
prebivalci øe niso imeli priloænosti po-
sluøati tamburaøkega orkestra, zato so
bili nad tovrstno glasbo øe toliko bolj
navduøeni. 

Marinka Pivk

Obstaja tudi
boljøi naœin
Ponovno smo v naøi obœini priœa
poveœanemu mladostnemu vanda-
lizmu, ki se kaæe z razbitimi cvet-
liœnimi koriti pri øoli, uniœenimi
koøi za smeti in prevrnjenimi za-
bojniki. 

Kako ustaviti povzroœanje økode?

Mislim, da se marsikdo od vas vpraøa
kdo je zadolæen za red v naøi obœini.
Zaenkrat smo zadolæeni vsi in nobe-
den. Nova zakonodaja predvideva
sluæbo redarstva. Ampak kako umiriti
neutrudne mlade, da ne bi delali økode.
Naøi pa tega ne delajo, reœejo starøi,
naøi pa niso takøni. Bog ne daj, da bi
naøega kdo opomnil, da ne dela prav. 

To je naøa realnost in œe se zadeve ne
bodo uredile, bo økodo trpel naø
obœinski proraœun in poslediœno tudi
vsi mi, obœani. Sluæba, ki varuje stavbe
in premoæenje, pa ni poceni. Tudi prav
ni, da bomo morali svoje premoæenje
fiziœno varovati. Resnica je tudi ta, da
z vsako generacijo mladih pride nekaj
preveœ drznih, ki svojo odveœno ener-
gijo troøijo v napaœno smer. Po-
skuøajmo jim pomagati z opozorili in
vzgojo. Ni lepøega od varnega poœutja
nas, obœanov in prijetnega noœnega
sprehoda tudi po 22. uri zveœer.

Vaø æupan

Milan Izlakar

Pohodi, gledaliøœe, tekmovanja
Ømarski upokojenci tudi v zimskem œasu, ko ni poldnevnih in celodnevnih
izletov, ne mirujemo. Takrat naœrtujemo pohode in gledaliøke obiske.

Izvedli smo æe dva pohoda. Citre

– Jazbine – Brezje in Bogenøperk

– Dvor – Velika Kostrevnica. Priprav-

ljamo pa øe dva: 8. februarja se bomo

povzpeli na Streøni vrh (Svibno) nad

Litijo, prvo soboto v marcu pa bomo

prehodili Jurœiœevo pot od Viønje

Gore do Muljave.

Organizirali smo æe dva obiska gle-

daliøœ; v januarju smo si ogledali ko-

medijo Gospodinja na Mali sceni

Mestnega gledaliøœa ljubljanskega, v

zaœetku februarja pa operni spekta-

kel Don Kihot v ljubljanskem Can-

karjevem domu. Sredi marca pa

bomo spet obiskali mariborsko gle-

daliøœe in opero Faust.

Zveza druøtev upokojencev Litija

– Ømartno pa bo æe kmalu zaœela s tek-

movanji. V februarju in marcu se bodo

ekipe iz posameznih druøtev pomerile

v pletenju, streljanju z zraœno puøko in

metanju polen.

V mesecu marcu pripravljamo letni

obœni zbor, o katerem bomo vse naøe

œlane pisno obvestili in vam poslali

letoønji celotni program.
Boris Æuæek

Veœ kot øtiristo nas je
Eden od naœrtov Druøtva invalidov Litija v preteklem letu je bil uresniœen
koncem leta 2006. Naœrtovali smo vkljuœitev øtiristotega invalida v naøo
sredino in zadovoljni ugotavljamo, da smo v tem uspeli, øe veœ to øtevilo
smo celo presegli.

Pri tem velja poudariti, da so med
sprejetimi novimi œlani druøtva iz-
kljuœno invalidi, ki so svojo invalid-
nost dokazali z ustreznim dokumen-
tom in obœani, pri katerih gre za vidno
invalidnost. Skupaj s podpornimi
œlani øtejemo krepko preko 500 œla-
nov. Pred kratkim nas je znanec poh-
valil: »Lepa œetica vas je!«. »In strum-
na,« smo ponosno dodali. 
Na tradicionalnem prednovoletnem
sreœanju, ki se ga je udeleæilo 130 invali-
dov, sorodnikov in spremljevalcev
teæjih invalidov smo obljubili øtiristote-
mu œlanu druøtva petdnevno brez-
plaœno bivanje v Izoli za dve osebi s
prostim vstopom v zimski bazen. Da ne
bi pri tem priølo do kakønih »kalkula-

cij«, smo se odloœili, da bomo med zad-
njimi vœlanjenimi invalidi izvedli æreb,
ki bo doloœil, komu bo namenjena ta
nagrada.
Ne glede na vse opisano bomo øe na-
prej v svoje vrste sprejemali invalide in
podporne œlane, saj smo prepriœani, da
je v obeh obœinah øe veliko invalidov,
ki niso vœlanjeni. Æal nam evidence o
tem niso na voljo zaradi naœel zakona
o varovanju osebnih podatkov. 
O pomoœi in pravicah, ki jih invalidi
lahko uresniœujejo v druøtvih in drugih
institucijah, bomo pripravili pisni pov-
zetek in z njim skuøali seznaniti œim
veœje øtevilo invalidov, torej ne samo
œlane druøtva!

Miro Vidic

dan datum ura prireditev kraj
petek 9.2. 19.00 Gledaliøka predstava:KAVA, ŒIKI, ALKOHOL IN ÆIVCI: Kulturni center

KUD Stiœna in ØKUD Tombas Litija
sobota 10.2. 10.00 Otroøka matineja: GRDI RAŒEK, Teater za vse Jesenice Kulturni center
ponedeljek 12.2. 18.00 Otvoritev likovne razstave: Franci Lesjak in Saøo Grœar avla Obœine
torek 20.2. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
œetrtek 22.2. 19.30 Gledaliøki abonma in izven: PRIGODE DOBREGA VOJAKA ØVEJKA Kulturni center

Øentjakobsko gledaliøœe Ljubljana
sobota 24.2. 10.00 PUSTNA OTROØKA MATINEJA Kulturni center
torek 27.2. 19.00 Potopisno predavanje: LIBIJA, Radovan Riedl Knjiænica Litija

Veœerni pohod
V soboto, 9. 12. 2006, smo v Druøtvu »Prosti œas«, izvedli tradicionalni
veœerni pohod in obœni zbor z zanimivim kulturnim programom.

Tokrat smo se odloœili, da spremenimo
smer pohoda in se odpravimo proti
Gradu Bogenøperk ter izkoristimo za-
nimivo »grajsko« krœmo. Kljub slabe-
mu vremenu, se je pohoda, kjer nas je
pot vodila preko Sel in Kamna na
Bogenøperk, udeleæilo prek 20 pohod-
nikov, nekateri pa so se nam pridruæili
na samem gradu, kjer se je skupaj
zbralo kar 50 œlanov druøtva. V uvodu
naøega druæenja smo priœeli s formal-
nim delom obœnega zbora, kjer smo
poroœali o delu v letu 2006, predstavili
naœrte za leto 2007 in izvolili vodstvo,
ki je uspeøno vodilo druøtvo æe v prete-

klih letih. Po zakljuœenem obœnem

zboru smo za vse udeleæence pripravili

preseneœenje, saj nas je eno uro z zani-

mivo improvizacijsko predstavo zaba-

val Gverila teater. V njej smo se na-

smejali in uæivali tako starejøi kot mla-

jøi, vsi skupaj pa smo lahko sodelovali

tudi pri ustvarjanju predstave. Za ko-

nec je sledil øe druæabni del, kjer smo v

prijetni druæbi pokramljali o naœrtih v

letu 2007.

Ob tej priloænosti bi se radi zahvalili

vsem, ki nas podpirate pri naøem delu

ter se udeleæujete naøih dejavnosti. Po-

sebej bi se radi zahvalili tudi æupanu,
ki se vsako leto odzove naøemu pova-
bilu in se udeleæi obœnega zbora.

Za konec bi radi øe na kratko predsta-
vili naø program v letu 2007. Med
zimskimi poœitnicami bomo organizi-
rali æe prepoznavno zimovanje na
Treh Kraljih na Pohorju. Ker so vse
kapacitete æe zasedene æal ne moremo
sprejeti nobene dodatne prijave. Red-
no bodo potekale vse naøe aktivnosti
v øolski telovadnici in na øolskem ba-
zenu. Med poletnimi poœitnicami pa
bomo organizirali æe tradicionalni
øportni tabor v Bohinju in letovanje
na morju.

O vseh aktivnostih vas bomo obveø-
œali preko glasila Martinov glas in na
spletni strani: www.drustvoprosticas.si

Jernej Peterlin
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PISMA BRALCEV

Bogenøperk vs. Kovina
(leto 2007 vs. leto 1985)
Ta prispevek piøem v zvezi z javnim

razpisom za delovno mesto direktorja

JZ Bogenøperk, na katerega sem se pri-

javil in januarja letos prejel odgovor

Obœine Ømartno pri Litiji, da ne izpol-

njujem pogojev, zaradi œesar so me

izloœili iz nadaljnjega postopka izbire.

Pri samem postopku izbire pa me je

posebej zbodla navedba obœinske

nateœajne komisije, œeø da ne izpolnju-

jem pogojev, kar je popolna izmiøljoti-

na, pri tem pa sploh ne navajajo, kate-

rega pogoja naj ne bi izpolnjeval, zato

upraviœeno domnevam, da gre pri celi

zadevi za nek drug scenarij, kakrøne-

mu sem bil priœa æe v preteklosti.

Œe æelim pojasniti podobne okoliøœine,

ki sem jih v Ømartnem æe doæivel, se je

potrebno vrniti dvajset let nazaj, ko

sem januarja 1985 prevzel vodenje

podjetja Kovina Ømartno. Tudi za to

delovno mesto je bil takrat objavljen

javni razpis in kot mlad ekonomist

sem se tudi prijavil ter nato øest let kot

direktor vodil to podjetje. Takoj po

prihodu v Kovino sem ugotovil, da gre

za popolnoma zavoæeno podjetje, ki je

delalo v najetih proizvodnih prostorih,

iz pretklosti pa so se nakopiœile takøne

izgube iz poslovanja ter obveznosti do

dobaviteljev in bank, da podjetje

dejansko ni bilo lastnik niti enega kilo-

grama repromateriala niti zalog izdel-

kov niti enega stroja itd. Skratka, pod-

jetje je bilo tik pred steœajem, zato je

bilo potrebno priœeti s preobratom po-

slovanja.

Kasnejøi dogodki pri sanaciji Kovine

so pokazali, da so me lokalni oblastni-

ki pripustili k vodenju podjetja zgolj

zato, ker sami niso videli reøitve zanj in

bi bil jaz kot priølek zelo primeren, da

se name zvali vsa krivda in gnojnica za

pretekle grehe in propad podjetja.

Vendar pa smo na sreœo v Kovini æe

prvo leto poslovanja dosegli popoln

preobrat, saj smo ustvarili veœji

dobiœek, kot je bil eno leto prej celoten

prihodek, æe decembra 1986 pa smo se

vselili v novo tovarno, skratka zaœelo

se je normalno æivljenje in  rast pod-

jetja. To pa so opazili tudi krajevni po-

litiœni faktorji, ki jim takøen razplet

dogodkov ni bil vøeœ in so me zaœeli si-

stematiœno osebno napadati, saj sem

kot nekomunist in torej ne-njihov ka-

der postal moteœ za njihove blesteœe

zmage samoupravljanja. Skratka,

rdeœa kamarila se je takrat spravila

name in me kar nekaj let poskuøala od-

straniti s poloæaja direktorja Kovine,

vendar se v podjetju nismo dali motiti

in smo nadaljevali svoj vzpon tako na

domaœem kot svetovnem trgu. Postali

smo najbolj uspeøno podjetje v naøi

branæi v takratni Jugoslaviji in eno od

najbolj uspeønih podjetij v celotnem

slovenskem gospodarstvu, tudi osebni

standard zaposlenih se je, kljub veli-

kim vlaganjem v razvoj podjetja, vidno

izboljøal. Konflikti z lokalno kamarilo

pa so se øe kar nadaljevali, zato sem

leta 1989 prepovedal delovanje komu-

nistiœne organizacije v podjetju, kar je

bil za tiste œase za nekatere pravi øok,
za druge pa olajøanje. 

Leta 1991 sem odøel iz Kovine in jo za-
pustil v zelo dobri finanœni kondiciji,
naj navedem tudi, da je bilo ob mojem
prihodu zaposlenih 80 delavcev, konec
leta 1990 pa 200. Po mojem odhodu so
si v podjetju prigrabili oblast nekateri
avanturisti, ki niso bili sposobni spelja-
ti niti privatizacije podjetja z notranjim
odkupom, zato so danes zaposleni
domaœini postali podnajemniki v last-
nem podjetju, ki so ga zgradili sami in
izkljuœno s svojimi moægani in rokami.  

Zakaj torej vidim podobne okoliøœine
med mojo spodletelo kandidaturo za
direktorja JZ Bogenøperk in zgodbo o
Kovini? Enostavno gre za podobne
simptome, ko nekateri, ki imajo
trenutno politiœno moœ in lokalni
vpliv, posegajo na podroœja, za katera
praviloma nimajo nobenih referenc,
ampak jih vodi zgolj osebni motiv:
»Biti prvi na vasi«. Tako so samovolj-
no proglasili, da ne izpolnjujem pogo-
jev za direktorja JZ Bogenøperk ter na
ta naœin odprli vrata za njihovega
apartœika. Æal pa je tudi ta danaønja
ømarska kamarila spregledala, da s
takønim obnaøanjem in delovanjem ne

bo ustvarila nobene nove vrednosti, saj

zaradi kratkoroœnih interesov sproti

pokurijo veœ kot okolju, v katerem bi-

vajo, dajo. Zaradi takøne zagledanosti

zgolj v lastne poglede ne zmorejo us-

tvariti nobenih novih programov, ki bi

lahko dajali zaposlitev danaønji in pri-

hodnjim generacijam, torej lahko za-

kljuœimo, da se jim za lastne potomce

»fuœka« in ti se bodo lahko œez leta

upraviœeno spraøevali, kaj so nam pa

»tastari« v tem Ømartnem pustili,

kakøna dediøœina pa je to? Tipiœen pro-

dukt takøne politike je »fenomenalen«

projekt jedrskih odpadkov v Ømart-

nem, na katerem naj bi se gradila pri-

hodnost teh krajev, halo, pa na kate-

rem planetu æivijo nekateri ljudje !?

Moje mnenje pa je, da bi pomemben

kamenœek v mozaiku razvoja teh kra-

jev moral biti tudi turizem, ki zahteva

predvsem œisto okolje, kjer bi lahko bil

grad Bogenøperk eden od spodbujeval-

cev razvoja in to z vsebinami, ki bi

privlaœile ljudi iz Slovenije in Evrope.

Za take projekte pa ni dovolj niti œrna

niti rdeœa ali katera koli druga barva

lokalnih povzpetnikov, treba je precej

veœ…
Gorazd Cuznar, dipl.oec.  

20702001

Kako je prazen dom , dvoriøœe,

oko zaman povsod te iøœe.

Nikjer ni tvojega smehljaja,

le trud in delo tvojih rok ostaja.

V 75. letu starosti nas je zapustila
naøa draga æena, mama in babica

MICI PRIMC
rojena Poglajen, iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in ostalim,
ki ste nam ob boleœi izgubi stali ob strani, prinesli cvetje, sveœe, darovali za sv. maøe,

izrekli soæalje in jo pospremili na zadnjo pot. Hvala æupniku g. Lampretu za opravljeno bogosluæje
in poslovilne besede, pevcem, trobentaœu in pogrebni sluæbi.

Iskrena hvala tudi njeni zdravnici dr. Kokotovi za skrb v œasu njene bolezni.

Njeni æalujoœi: moæ Pavel, sinovi Miro z druæino, Lado in Peter

ZAHVALA

20702002

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,

spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 

spomin je svetloba, ki duøo obliva,

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

V 54. letu starosti nas je za vedno zapustila

naøa draga mami, æena in hœerka

MARIJA BUŒAR
Gaøperjeva Marija - rojena Odlazek

iz Gozda - Reke

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaøœanom, ki ste jo v tako velikem

øtevilu pospremili na njeni zadnji poti, ter za izreœena soæalja, darovano cvetje, sveœe in sv. maøe.

Posebna zahvala g. æupniku Joæetu Petku za lepo opravljen pogrebni obred.

Æalujoœi: moæ Ciril, sinova Joæe in Ciril s Katjo, hœi Mojca s Simonom in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Kaj vse smo poœeli v
preteklem letu

Najprej malo statistike: Obmoœna iz-

postava Javnega sklada RS za kulturne

dejavnosti (OI JSKD) deluje na po-

droœju dveh obœin: obœine Litija in

obœine Ømartno, kjer je skupno øtevilo

prebivalcev obeh obœin 20.000

(14.800 in 5.200).

Na tem obmoœju je registriranih 36

kulturnih druøtev in dve zvezi druøtev.

Razgibano kulturno æivljenje poteka

tudi na gimnaziji in na vseh osnovnih

øolah, œeprav tam øe nimajo registrira-

nih øolskih kulturnih druøtev. 

Organizirana ljubiteljska kulturna de-

javnost je potekala tudi znotraj neka-

terih druøtev, katerih osnovna dejav-

nosti ni kultura. Ocenjujemo, da se

na obmoœju obeh obœin preko 10%

obœanov aktivno ukvarja s kulturo, ki

na leto skupaj z obmoœno izpostavo

JSKD izvedejo 350 kulturnih dogod-

kov v domaœih dvoranah in na gosto-

vanjih. Njihovo ustvarjanje je sprem-

ljalo 36.000 obiskovalcev, kar pome-

ni povpreœno 288 obiskovalcev na

prireditev.

Druøtva lahko razdelimo med tista, ki

imajo veœ razliœnih sekcij, takønih je

16, druøtev z eno sekcijo pa 19. 

Med njimi je najveœ pevskih skupin

(27), 11 inøtrumentalnih, 7 gledaliøkih

oz. lutkovnih,  7 recitatorsko-gleda-

liøkih, 6 likovnih oz. foto sekcij, 4 ple-

sne, 2 folklorni,1 filmska, 1 literarna

ter 7 sekcij, ki se ukvarjajo z razliœnimi
dejavnostmi, predvsem organizacijo
druæabnih dogodkov.

Najøtevilœnejøe druøtvo je Nova kultu-
ra, znotraj njega delujejo odrasli, de-
kliøki in otroøki zbor ter inøtrumental-
na skupina, njim po øtevilœnosti sledi
Pihalni orkester, pa KUD Folklorna
skupina Javorje s øtirimi sekcijami
(plesna, tamburaøki orkester, ljudske
pevke, inøtrumentalna skupina),
Druøtvo HUD KUD s petimi sekcijami
(bobnarji, plesna skupina, jazzisti, foto,
likovna), Pevsko druøtvo Zvon, Pros-
vetno druøtvo Ømartno, in tako naprej.

Po vseh veœjih okoliøkih naseljih od
Jevnice, preko Kresnic, Vaœ, Konjøice,
Polønika, Dol, Gabrovke, Primskove-
ga, Javorja, Kostrevnice in Velike
Øtange delujejo razliœno velika in raz-
liœno aktivna druøtva, znotraj katerih
deluje veœ sekcij in pripravljajo svoje
letne nastope ter sodelujejo na vsaki
domaœi prireditvi. 

Øe posebej bi izpostavila zelo aktivna
druøtva, ki z drugimi druøtvi v kraju
sodelujejo pri æe tradicionalnih turi-
stiœno-kulturnih prireditvah, ki privab-
ljajo vsako leto veœ obiskovalcev. To
so: KUD Polønik (pohod od cerkvice
do cerkvice, deæela Polharija,), KUD
Venœeslav Taufer Dole (oglarska
deæela), KUD Lipa Vaœe (prireditve
Geoss ).

Najvidnejøi Doseæki naøih ljubiteljskih

kulturnih (po)ustvarjalcev v preteklem
letu so:

• Pevski zbor sv. Nikolaj (druøtvo
Nova kultura) je na Napaka!
Sklicna hiperpovezava ni veljavna.-
8. in 9. julij 2006, Gorica – Italija,
dosegel 3. mesto v monografskem
programu 

• Tamburaøki orkester KUD FS Ja-
vorje je dosegel srebrno plaketo na
dræavnem tekmovanju na Ptuju,
nato pa se je udeleæil øe dveh med-
narodnih festivalov V Bijelom Polju
v Œrni Gori in v Buøevcu na
Hrvaøkem; skupaj s folkloristi je v
jeseni gostoval tudi v Litvi

• KUD Folklorna skupina Javorje je
bila soorganizatorica mednarodne-
ga folklornega festivala Slofolk v
maju; ponovno je bila izbrana za
nastop na dræavni reviji v Œrnomlju;
v jeseni so se podali na gostovanje v
Litvo

• tolkalisti in plesna skupina Kike
HUDKUD Litija so bili nominiranci
za Æivine plesne dneve 2006 – za so-
delovanje na dræavni reviji sodobne-
ga plesa

• nominacija PS Rondo za Pika miga
2006 – za sodelovanje na dræavnem
sreœanju otroøkih plesnih skupin

• Oktet Valvasor je bil izbran med 10
najboljøih slovenskih oktetov, ki so
se predstavili na dræavni reviji v
Viteøki dvorani breæiøkega gradu

• uspeøen nastop na 2. regijskem tek-
movanju odraslih pevskih zborov v
Trbovljah je imel Mlajøi MePZ
KUD Jevnica 

Poleg navedenega so svojevrstni
doseæki prav vsi letni nastopi druøtev,
samostojni koncerti in premiere, øe
posebna doæivetja pa so bile obletnice:
100 let petja v srediøœu Slovenije, 30-
letnica delovanja æenskega zbora KUD
Fran Levstik Gabrovka, 20- letnica
meøanega cerkvenega zbora na
Poløniku, 10 let delovanja æenskega
uœiteljskega zbora Litus, 10-letnica
meøanega mladinskega zbora Zlati
æarek KUD Dole in 5 let delovanja
bobnarske skupine Perkakøns.

Za marsikateri doseæek ima zaslugo
tudi obmoœna izpostava JSKD, ki s
svojo organizacijsko, pa tudi strokov-
no dejavnostjo pomaga ljubiteljskim
kulturnim ustvarjalcem k njihovi rasti. 

Doseæek je gotovo tudi v dovolj veli-
kem zanimanju za razne izobraæevalne
oblike, øe posebej tiste, ki jih organizi-
ramo na naøem obmoœju. Tako je bil
tudi program izpostave JSKD narav-

nan, da poleg obveznih preglednih pri-
reditev poskrbi za œim dostopnejøe
izobraæevanje. Organizirali smo 7
obmoœnih in medobmoœni seminar, s
151 udeleæenci,  16 œlanov druøtev pa
se je preko sklada izobraæevalo na raz-
liœnih dræavnih seminarjih.

OI JSKD je v preteklem letu organizi-
rala 28 prireditev. Pri veœ kot polovi-
ci projektov so bila soorganizatorji
domaœa druøtva. Koprodukcija se je
pokazala kot zelo dobra oblika sode-
lovanja. 

Naøe skupine so sodelovale øe na 12
obmoœnih oz. medobmoœnih prire-
ditvah, ki jih organiziramo skupaj s so-
sednjimi izpostavami v regiji ter na eni
dræavnih reviji in enem tekmovanju.

Izpostava JSKD se je tudi v preteklem
letu povezovala in vkljuœevala v delo
druøtev, pomagala pri druøtvenih pro-
jektih, sodelovala na njihovih sestan-
kih oz.vajah. 

Uspeøno smo sodelovali tudi s

Knjiænico Litija, s Kulturnim centrom
in s øolami. 

Obmoœne izpostave JSKD in druøtva
se intenzivno povezujemo tudi znotraj
osrednje Slovenije, saj 10 obmoœnih
izpostav tvori koordinacijo (od
Koœevja preko Cerknice, Logatca,
Vrhnike, deset obœin okoli Ljubljane,
Litije, Zagorja in Trbovelj do Hrastni-
ka). Znotraj Zasavja pa smo se pove-
zovali øe nekoliko tesneje, saj na kar
nekaj podroœjih organiziramo skupne
obmoœne revije ( folklora, literatura,
male pevske skupine, lutkovne skupi-
ne, otroøka gledaliøœa). 

Œe se za konec zopet malo poigram s
øtevilkam: obmoœna izpostava JSKD je
sama ali v koprodukciji z druøtvi iz-
vedla 28 prireditev s 3330 nastopa-
joœimi in 6590 gledalci. In to za kul-
turno ponudbo in zagotavljanja do-
stopnosti do teh dobrin ni
nezanemarljivo.

Rosana Maœek,
OI JSKD Litija
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ZeliπËa niso le zdraviloZeliπËa niso le zdravilo
Zadruga za razvoj podeæelja Jarina z.o.o. vas vabi, da se udeleæite

20 urnega nadaljevalnega izobraæevanja na temo zeliøœarstva,
ki ga bo vodil priznani zeliøœar dr. Janko Rode,

avtor knjige Zeliøœni vrt domaœa lekarna.

•
Izobraæevalne delavnice bodo potekale

v sejni sobi upravne zgradbe Predilnice Litija, Kidriœeva 1, Litija
(drugo nadstropje), ob torkih od 16. ure dalje.

Prva delavnica bo v torek, 20. februarja 2007 ob 16. uri.

•
Vsebina:

- vsestranska uporaba zeliøœ,
- gojenje zeliøœ,
- træenje zeliøœ,

- zeliøœa v kulinariki,
- priprava in pokuøina tradicionalnih zeliøœnih pripravkov,

- ogled dobre prakse.

Cena izobraæevanja je 60 EUR.

Izobraæevanje sofinancirata Japti, Javna agencija za podjetniøtvo in tuje investicije,
ter Jarina z.o.o.

Dodatne informacije in prijave:

Jarina z.o.o., Kidriœeva 1, 1270 Litija
Tel.: 01/ 897 21 04, gsm: 051 312 739

e-poøta: mojca@jarina.si

Prijave sprejemamo do petka 16.2.2007

K
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Za prviœ, bi priœeli s tako imenovano

»klasiko«. Nekaterim æe dobro znana,

drugim, mogoœe mlajøim, pa tudi ne.

Toda ne skrbite. Iz meseca v mesec

bomo tako imenovani klasiki, dodajali

pridih sodobne kuhinje in seveda œisto

drugaœnih okusov. Smo pripravljeni?

Pa zaœnimo!

Najprej se odpravimo po nakupih.

Prvi postanek, mesnica kjer kupimo: 

50 dkg govejega stegna, 20 dkg gove-

jih reber, dve piøœanœji peruti, eno

rahlo in eno mozgovo kost, lonœek

svinjske masti.

Drugi postanek, zelenjavni trg, kjer

kupimo naslednje: 

1 mali øop peterøilja, 1 mali por, 1 ko-

lerabo, 1 manjøi gomolj zelene (lahko

tudi njene liste), 3 korenœke, 2 œebuli,

glavico œesna in paradiænik, 1 hreno-

vo korenino, 4 jabolka, 60 dkg

krompirja, 5 dkg orehov in 30 dkg

motovilca ali kilogram solate po

æelji.

KULINARIŒNI KOTIŒEK ALI VAJA DELA MOJSTRA

Obœina Ømartno pri Litiji tudi letos organizira otroøko pustovanje
v Kulturnem domu Ømartno.

Pustovanje bo potekalo v soboto, 17. februarja 2007, z naslednjim programom:
od 14.30 do 16.00 delavnice za otroke,

od 16.00 do 17.00 gledaliøka predstava Vesela maøkara,
od 17.00 do 18.00 ples maøkar in podelitev nagrad.

Prednost pri nagradah bodo imele maske, ki bodo predstavljale pravljiœne junake!

Vljudno vabljeni!

Glede na starost psa in predznanje
se lahko vpiøete v enega od naslednjih teœajev:

TEŒAJ MALE ØOLE
- za mlade pse v starosti od treh mesecev dalje

TEŒAJ OSNOVNEGA ØOLANJA
za psa in spremljevalca po programu A 
- za pse s predznanjem iz male øole in za odrasle pse.

OBNOVITVENI TEŒAJ
- osnovnih vaj posluønosti in flyball.

Informacije in prijave - gsm: 031/ 617 266 in 041/ 617 266
Uvodni sestanek bo v petek, 2. marca 2007 ob 17. uri
na druøtvenem vadiøœu v Podøentjurju pri Litiji.

Kinoloøko druøtvo Litija obveøœa vse stare in bodoœe œlane,
da bodo tudi letos v mesecu marcu organizirani

Tretji in naø zadnji postanek, trgovina.
V njej kupimo:
rezance za juho, 1 kislo smetano, 
1 maslo – 100g, 3 jajca, pol litra mleka,
sladoled (priporoœam okus vanilije).
Potrebujemo pa øe naslednje zaœimbe:
sol, vanilijev sladkor, cimet, poper v
zrnu, lovorjev list, Vegeto, kis, olje.
Le-te kupite, œe jih øe nimate v vaøi
kuhinji. Tako, nakup za nedeljsko
kosilo je konœan.
Dobro jutro, ura je osem. Vstanemo,
si privoøœimo odliœno jutranjo kavo,
potem pa priœnemo s kuhanjem naøe-
ga nedeljskega kosila. Vzamemo lonec
in vanj nalijemo pribliæno 2 litra vode.
V vodo damo najprej vse meso, ki smo
ga kupili pri mesarju, kosti in piøœanœ-
je peruti. Sedaj je na vrsti zelenjava.
Œebulo olupimo in rahlo popeœemo na
ognju tako, da zadiøi in jo damo v
lonec. Nadaljujemo s tremi stroki
œesna, 1/2 zelene, 1 kolerabo, 3 ko-
renœki, enim paradiænikom, 1/2 pora
in malim øopom peterøilja. Dodamo øe
2 lovorova lista, sol, øœepec celega
popra, po æelji malo Vegete in juha je
pripravljena za kuho. V drug lonec z
vodo, damo opran krompir in ga prav
tako pristavimo na øtedilnik. Med
tem, ko se vse to kuha, priœnemo œisti-
ti solato in pripravljati sladico. Ob
vsem tem, pa moramo z enim oœesom
paziti na juho, da ne zavre premoœno,
ker se potem skali. Juha naj vre toliko,
da se skoraj ne vidi vretja. Solata je
sedaj æe oœiøœena in oprana v øtirih
vodah. Hren olupimo in naribamo. Po
moænosti prepustimo ribanje nekomu,

ki ga muœi prehlad, saj je to odliœno
zdravilo za zaprte dihalne poti. Ha, ha,
ha, pa ne vzemite slednjega do
potankosti resno... Pristavimo tri jajca
in jih kuhamo do trdega, okoli 8 – 10
minut. Ob tem je najboljøe, œe upo-
rabljamo peøœeno uro. Ko so jajca
kuhana, jih olupimo, naribamo in
dodamo v hren. Vse skupaj posolimo,
prelijemo s kisom in oljem, ter pre-
meøamo. Tako je hren z jajci pripravl-
jen. Krompir je medtem æe kuhan, zato
ga olupimo in nareæemo na rezine.
Pripravimo si øe œebulo, ki smo jo
predhodno olupili in razrezali na
majhne koøœke. Vzamemo kozico,
dodamo eno kuhalnico svinjske masti,
jo segrejemo in na mast stresemo œebu-
lo. Praæimo jo tako dolgo, da zlato
porumeni in odstavimo. Pa smo æe pri
sladici. Jabolka operemo in izdolbemo
tako, da odstranimo sredinski del
jabolka in jih poloæimo na namaøœen
pekaœ. Ne smemo pa pozabiti priægati
peœice na 180 stopinj. Orehe zmeljemo
in vmeøamo v vroœe mleko tako, da
dobimo gosto zmes, ki ji dodamo
vanilijev sladkor in cimet, lahko pa
tudi malo naribane limonine lupine, œe
jo imamo pri roki. S to orehovo
zmesjo nadevamo jabolka pribliæno do

polovice, dodamo øe rezino masla in
æliœko smetane in sladica je pripravlje-
na. Po moji uri je odbilo poldne in œas
je za nedeljsko kosilo. V vreli vodi
samo øe zakuhamo rezance, jih do-
damo naøi œudoviti juhi in postreæemo.
Preden pa priœnemo uæivati v juhi,
damo jabolka v peœico in pristavimo
kozico s œebulo, jo malo segrejemo in
vanjo nato stresemo krompir, ga
posolimo in pustimo, da se praæi.
Potem pa bræ nazaj k mizi, da nam se
juha ne ohladi. Ko se jo nauæijemo, je
krompir ravno prav vroœ. Vzamemo øe
govedino iz juhe, jo nareæemo in
postreæemo. Seveda ne pozabimo øe na
hren z jajci in solato. Iz peœice medtem
æe prijetno diøi, zato jo odpremo in
peœena jabolka preloæimo na kroænike,
dodamo kepico sladoleda in stepeno
smetano. 

No, pa smo na koncu. Manjka samo
øe zadnji del kosila. Reœete, kuhal-a
sem jaz, upam, da vam je bilo vøeœ,
pomivanje posode, pa je vaøa naloga
in si vzamete œas za poœitek, ki po
dobrem kosilu prav prija. Upam, da
ste v kosilu uæivali in nasvidenje pri-
hodnjiœ.

Matevæ Sotenøek
Gostilna pri Maœku

Nedeljsko kosilo za 4 osebe:

- goveja juha,
- govedina iz juhe,
- hren z jajcem,
- praæen krompir
- motovilec v solati ali solata po vaøem okusu,
- peœena nadevana jabolka s sladoledom in smetano.
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Spored februar 2007 

»Ti, Neæa, zakaj pa je slovenski kul-

turni praznik ravno 8. februarja?« je

zamiøljeno vpraøal Rok, ko sta na av-

tobusni postaji œakala prevoz.

»Rok, to bi pa zdaj æe lahko vedel,« se je

nejevoljno namrøœila Neæa. »O tem smo

se uœili æe v prvem razredu! Na ta dan je

umrl France Preøeren, naø pesnik.«

»Ja, ja,« je Rok nejevoljno zamahnil z

roko. »Saj nisem neumen! Ampak

mene zanima, zakaj imamo praznik ta-

krat, ko je umrl? Kaj ni to nekam ne-

sramno?«

»Noooooo …« Neæi je nenadoma

zmanjkalo besed. Na to ni øe nikoli

pomislila. Od nekdaj se ji je zdelo sa-

moumevno, da 8. februarja ni bilo tre-

ba v øolo. O razlogih ni preveœ raz-

miøljala, toda Rokovo vpraøanje je

bilo œisto na mestu. Res se je zdelo ne-

koliko nenavadno, da so proslavljali

pesnikovo smrt in ne rojstnega dne ali

kakega drugega pomembnega dne v

njegovem æivljenju. »Mogoœe …
Mogoœe je pa to zato, ker smo bili Slo-
venci tako æalostni, ko je umrl, da smo
iz tega naredili praznik in se zdaj spo-
minjamo naøe velike izgube?« je po-
skusila s precej filozofsko reøitvijo.

»Ja, ampak potem bi morali biti na ta
dan æalostni, kajne? Mi pa vsi komaj
œakamo, da bomo lahko en dan
doma!« je njeno reøitev takoj izniœil
Rok. Morala se je strinjati z njim; res
je zvenelo neresniœno. Toda zakaj po-
tem? Zamiøljeno je brcala v svoj sedeæ
in obupano iskala odgovor. Na sreœo
jo je pri tem zmotila soøolka Klara, ki
je priskakljala iz øole. Pravzaprav bi
morala reœi »Urøka«, kajti dan pred
kulturnim praznikom naj bi v øoli ime-
li proslavo; njihov razred je pripravljal
igrano recitacijo Povodnega moæa in
Klara je postala Urøka. Od takrat je
zrasla za nekaj centimetrov in se
skuøala spogledovati z vsemi soøolci,
pri œemer je tako trapasto zavijala z
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GLEDALIØŒE

V znamenju kulturnega praznika
V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana bo v dneh okrog kulturnega praznika
zelo æivahno. Obletnica smrti naøega najveœjega pesnika, ki smo jo povzdi-
gnili v kulturni praznik, je dan, ko se øe prav posebej zavemo svoje narodne
in kulturne samobitnosti in enkratnosti. Hkrati pa tudi dan, ko nas take in
drugaœne kulturne prireditve vedno znova opominjajo na pomembno vlogo,
ki so jo umetnost, jezik, knjiæevnost in kultura odigrali v zgodovinskem
bivanju naøega naroda.

Tudi v Øentjakobskem gledaliøœu Ljub-

ljana bo v dneh okrog kulturnega

praznika nadvse æivahno. Øtevilni øo-

larji so si æe v tednu prej ogledali pono-

vitve zanimive in razburljive odrske

priredbe znanega romana Julesa Verna

V osemdesetih dneh okoli sveta. Zna-

menite dogodivøœine g. Foga in druøœi-

ne je æe pred leti zreæiral Gregor Œuøin,

o priljubljenosti omenjenega dela pa

priœajo tudi njegove øtevilne ponovitve

do danes.

Najmljaøi publiki je prav tako name-

njena odrska predelava øe ene znane

pravljice, Kositrni vojak H. C. Ander-

sena. Pod naslovom Presenetljivo po-

potovanje kositrnega vojaka jo je za

øentjakobski oder zasnoval in zreæiral

pri nas æiveœi umetnik ruskega rodu

Ravil Sultanov. V omenjeni predstavi

se stanovitni kositrni vojak znajde v

trebuhu gromozanske ribe, ki poære

vse, kar se ji znajde na poti. Tako se po

njeni notranjosti vozita bicikel in san-

ke, piska œajnik, iøœe sveœe sveœnik in

pojejo in pleøejo æabe. Vsi pa na koncu

pomagajo vojaku, da se reøi iz ribe in

se vrne k svoji ljubljeni balerini.

Nekoliko starejøim otrokom, tistim, ki

se æe pripravljajo na zrelostni izpit, je

namenjena predstava Neznosni Pimli-

co. Gre za øe eno dramatizacijo znanih

romanov, tokrat dveh, ki sta obvezno

œtivo letoønjih maturantov: Neznosna

lahkost bivanja, v Parizu æiveœega œeø-

kega avtorja Milana Kundere in Pimli-

co Milana Dekleve, ki je bil pred leti

tudi dobitnik naøega njviøjega prizna-

nja za kulturne doseæke, Preøernove

nagrade, ki jo prav tako podeljujejo v

teh dneh.

Œeprav v svoji osnovi ne najbolj tipiœ-

no slovenski, pa se je zaradi odliœne

adaptacije Andreja Rozmana Roze in

Mojce Horvat vsakdanu naøe srednje-

øolske publike zelo pribliæal tudi muzi-

kal Briljantina. Predstava, ki se v manj

kot letu dni bliæa svoji petdeseti pono-

vitvi, je øe vedno pravi hit med srednje-

øolci, pa tudi med nekoliko starejøo

publiko, ki se øe vedno rada za urico,

dve umakne nazaj v spomine na svoje

najstniøke dni. Tudi zato bodo v dneh

okrog slovenskega kulturnega prazni-

ka v Øentjakobskem gledaliøœu Ljublja-

na zvenele poslovenjene melodije Mi

gremo skupaj, Tebe hoœem 'met in

druge.

Œe k temu dodamo øe Prigode dobrega

vojaka Øvejka, øe eno svetovno klasiko

(ki bo sicer resda na sporedu øele v

drugi polovici meseca), je veœ kot oœit-

no, da v ponudbi Øentjakobskega gle-

daliøœa Ljubljana res lahko vsakdo naj-

de nekaj zase. Tudi za priljubljeno in

veœno aktualno Haøkovo delo, ki ga je

zreæiral Gojmir Leønjak Gojc, je bilo

na ponovitvah v preteklosti teæko najti

prosti sedeæ. Zato povabilo vsem, ki si

æelijo predstavo ogledati, da to morda

storijo 22. februarja, ko bo Øentjakob-

sko gledaliøœe gostovalo v Litiji. Ter øe

povabilo k ogledu tudi drugih predstav

in kulturnih prireditev v prihodnosti,

saj umetnost in kultura nista le stvar

praznikov, paœ pa bi morali postati na-

øa vsakdanja dobrina.
Sreœko Krermavner
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oœmi, da so bili reveæi vsi zmedeni.
Roku je uœiteljica ponudila vlogo Po-
vodnega moæa. Sprva je bil navduøen,
saj se je æe predstavljal v kostumu z ze-
lenimi luskami in grozljivim izrazom
na obrazu, potem pa so mu povedali,
da bo obleœen v œrn suknjiœ in bo mo-
ral plesati, in vlogo je v hipu ogorœeno
zavrnil. Na koncu jo je dobil vedno
urejeni soøolec Denis, s katerim je bila
»Urøka« veliko bolj zadovoljna.

Œez nekaj dni je konœno napoœil slove-
sni dan in vsi so bili moœno na trnih.
»Urøka« je prispela v øolo v prelepi roæ-
nati oblekici s øirokim krilom, v laseh
je imela pentlje in ustnice rahlo
naøminkane. Rok se je kar valjal po
tleh od smeha in Neæa mu je komaj
prepreœila, da ni povsem pomeœkal
svojega kartonastega violonœela. Ker za
niœ na svetu ni hotel plesati, mu je pri-
padla vloga enega izmed godcev.
Veœina ostalih soøolcev je predstavljala
plesalce na obreæju Ljubljanice, Neæa
pa je bila skupaj s soøolko Majo glavna
recitatorka. Zaradi tega je bila æivœna
æe cel teden prej in ko so konœno stali
na odru, uœiteljica pa je zavrtela glasbo
s øumenjem reke in godbo, je imela v

grlu veliko kepo. Vendar se ni zgodilo
niœ groznega; samo Urøka se je Povod-
nemu moæu nasmejala tako sladko, da
so se mu med plesom malce tresla kole-
na. Ko sta izginila v valovih Ljubljani-
ce, je Neæa stopila v ospredje odra in z
zelo slovesnim glasom zakljuœila zgod-
bo: »Vrtinec so vidli œolnarji dereœ, al
Urøike videl nobeden ni veœ.«

V tistem trenutku, ko so gledalci zaœeli
na ves glas ploskati, nekaj devetoøolcev
je æviægalo, oni pa so stali na odru in se
globoko priklanjali, da so s œeli skoraj
zadevali ob tla, je Neæa nenadoma raz-
reøila uganko kulturnega praznika. Bis-
tvo tega dne sploh ni bilo æalovanje ob
pesnikovi smrti, temveœ da so se na
øolah in drugod z recitiranjem njegovih
œudovitih pesmi spomnili priljubljene-
ga slovenskega pesnika, ki je za sabo
pustil nekaj veœ kot samo besede. Ta
obœutek ponosa, ki ga je obœutila, ko je
izrekla zadnje verze, je Neæi v hipu raz-
kril smisel tega dneva. In za trenutek ji
je bilo moœno æal, da Franceta Preøerna
niso mogli povabiti na zakljuœek
letoønje Bralne znaœke. Bila je pre-
priœana, da bi naredil krasen øov.

Nejka Omahen 

Predstava za maturante vseh starosti:
Neznosni Pimlico

foto: D. Ømon

Dejavnosti druøtva „PROSTI ŒAS” 
v zimskih mesecih

Informacije: Telefon 031 721-013, prek e-poøte: infoÆdrustvoproticas.si
ter spletni strani www.drustvoprosticas.si 

Hura, prosti œas

Rekreacija med vikendi za otroke in mladino v telovadnici OØ Ømartno

SOBOTA
øportno plezanje, badminton, namizni tenis, igre z æogo – od 9.00 do 11.00, otroci od 6 do 14 let
nogomet – od 11.00 do 13.00, otroci od 10 do 14 let 
plavanje na bazenu – od 11.00 do 13.00, od 6 do 14 let

Rekreacija med zimskimi poœitnicami za otroke in mladino

Ponedeljek, 26. 2. 2007 – Petek, 2. 3. 2007
Telovadnica:
od 9.00 do 10.30 – badminton, namizni tenis, igre z æogo, otroci od 7 do 14 let
od 10.30 do 12.00 – nogomet, odbojka, namizni tenis, otroci in mladina od 10 do 16 let
Plavanje na bazenu - od 10.00 do 12.00, otroci in mladina do 16 let

Vsi programi Hura, prosti œas so brezplaœni!

Plezanje na umetni steni v OØ Ømartno

Rekreativno plezanje za otroke II. in III. triletja 
Vadba poteka ob torkih od 19.00 do 20.30.
Cena: 10,50 EUR
Rekreativno plezanje mladine od 16. leta dalje in odraslih
Ponedeljek od 20.30 do 22.00, sreda in petek od 19.00 do 20.30. 
Cena: 10 obiskov – 11,70 EUR, meseœna karta – œlani DPŒ Ømartno in AO Litija 10,50 EUR,
enkratni obisk 2 EUR.

Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno:

Vodna aerobika
Vsak œetrtek od 20.00 do 21.00
Cena: 12,60 EUR
Najem bazena za organizirane skupine
Cena najema 1h: 25,10 EUR 
Cena najema 2h: 46,00 EUR

Rojstni dan na bazenu z animacijo – NOVO!

Æelite popestriti rojstni dan vaøega otroka in mu na tako pomemben dan priœarati nepozabno
doæivetje? V Druøtvu »Prosti œas« vam s pomoœjo animatorjev pripravimo øportno obarvano
zabavo na bazenu.

Teœaj øportnega plezanja za pridobitev naziva pripravnik øportnega plezanja 

Mladina od 16. leta dalje in odrasli.
Zaœetek: ponedeljek, 5. marec 2007 ob 20.00 - uvodno predavanje.
Teœaj bo potekal med tednom in vikendi in je namenjen usposabljanju za varno ukvarjanje
s øportnim plezanjem. 
Okviren potek teœaja (predviden zakljuœek teœaja je sobota, 21. april 2007 – dvodnevni plezalni izlet:
- teoretiœna predavanja - 5 ur,
- praktiœne vaje na umetni steni v OØ Ømartno - 10 ur,
- 3 celodnevni izleti v naravno plezaliøœe,
- teoretiœni in praktiœni izpit.
Vsak udeleæenec prejme tudi strokovno gradivo.

Cena teœaja: 95,00 EUR

Vsak, ki opravi teœaj za pripravnika ØP, se lahko varno ukvarja s to øportno dejavnostjo na umetnih in
naravnih stenah ter ima moænost opravljati izpit za øportnega plezalca, ki poteka pod okriljem Komi-
sije za øportno plezanje pri PZS.

Teœaj bo izveden, œe bo nanj prijavljenih vsaj 5 udeleæencev.

Petek, 9. 2. ob 19.30

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA  (muzikal),
reæija in koreografija Mojca Horvat
ABONMA KOMEDIJA – RED PETEK IN IZVEN
NADOMESTNA PREDSTAVA ZA ODPADLO
PREDSTAVO DNE 12.1.07
Velja sedeæni red z dne 12.1.07

Ponedeljek, 12. 2. ob 9.00

Jules Verne: V OSEMDESETIH DNEH OKOLI
SVETA (mladinska predstava),
reæija Grega Œuøin
ZAKLJUŒENA

Ponedeljek, 12. 2. ob 17.00

M.Kundera/M.Dekleva: NEZNOSNI PIMLICO, 
po romanih Milana Kundere Neznosna lahkost
bivanja in Milana Dekleve Pimlico, 
dramatizacija in reæija Øpela Stres
ZAKLJUŒENA

Torek, 13. 2. ob 17.00

M.Kundera/M.Dekleva: NEZNOSNI PIMLICO, 
po romanih Milana Kundere Neznosna lahkost
bivanja in Milana Dekleve Pimlico, 
dramatizacija in reæija Øpela Stres
ZAKLJUŒENA

Sreda, 14. 2. ob 9.00

Jules Verne: V OSEMDESETIH DNEH OKOLI
SVETA (mladinska predstava),
reæija Grega Œuøin
ZAKLJUŒENA

Sreda, 14. 2. ob 17.00

M.Kundera/M.Dekleva: NEZNOSNI PIMLICO, 
po romanih Milana Kundere Neznosna lahkost
bivanja in Milana Dekleve Pimlico, 
dramatizacija in reæija Øpela Stres
ZAKLJUŒENA

Œetrtek, 15. 2. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA VOJAKA
ØVEJKA, œrna komedija, 
reæija Gojmir Leønjak – Gojc  
ABONMA EX – œetrtek in IZVEN

Petek, 16. 2. ob 20.00

Clare Boothe Luce: ÆENSKE (komedija),
reæija Andreja Kovaœ
GOSTOVANJE V MEÆICI

Sobota, 17. 2. ob 19.30

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA  (muzikal),
reæija in koreografija Mojca Horvat
IZVEN

Ponedeljek, 19. 2. ob 17.00

M.Kundera/M.Dekleva: NEZNOSNI PIMLICO,
po romanih Milana Kundere Neznosna lahkost 
bivanja in Milana Dekleve Pimlico, 
dramatizacija in reæija Øpela Stres
ZAKLJUŒENA

Sreda, 21. 2. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA VOJAKA
ØVEJKA, œrna komedija,
reæija Gojmir Leønjak – Gojc  
IZVEN

Œetrtek, 22. 2. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA VOJAKA
ØVEJKA, œrna komedija,
reæija Gojmir Leønjak – Gojc  
GOSTOVANJE V LITIJI



Enota Ømartno pri Litiji

Cici – vesele urice
v øoli na Primskovem Srednjeøolska

trænica

Lep uspeh
naøih øahistov

Tekmovanje iz biologije

Novice iz osrednje knjiænice
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Tekmovanje iz biologije
Tudi letos so uœenci tekmovali v znanju iz biologije in se potegovali za Proteuso-
vo priznanje. Tema letoønjega tekmovanja je bila: Dvoæivke Slovenije. Uœenci so
morali preuœiti veliko strokovne literature, saj je  bilo potrebno pokazati øe veœ
znanja, kot do sedaj. Øolskega tekmovanja, ki je bilo 27.10. 2006, se je udeleæilo
25 uœencev 8. in 9. razreda. Uœenci, ki so dosegli rezultat 80% ali veœ, so osvojili
bronasto Proteusovo priznanje, poleg tega pa so se uvrstili na dræavno tekmova-
nje. To je uspelo trem uœenkam: Mojci Juterøek, Manci Vidic in Anji Dobravec.
Dræavno tekmovanje je potekalo 8. decembra 2006 po razliœnih regijah Slovenije.
Na dræavnem tekmovanju, ki je bilo zelo zahtevno, se je najbolj izkazala Mojca
Juterøek in osvojila zlato Proteusovo priznanje. 

Mojci in ostalim tekmovalcem iskrene œestitke za doseæen rezultat.
Mentorica: Vida Krajnc

Lep uspeh
naøih øahistov
V petek, 12. januarja 2007, je bilo v
Zagorju regijsko klubsko øahovsko
prvenstvo. Za ØK Litija so uspeøno na-
stopili tudi øtirje uœenci naøe øole.

V skupini deœki do 14 let je Jure Host-
nik osvojil prvo mesto, Izidor Bene-
diœiœ pa tretje. V skupini deœki do 12
let je zmagal Miha Hostnik, med deœki
do 10 let pa se je Tine Slapniœar povz-
pel na tretje mesto. Skupno so torej
prejeli dve zlati in dve bronasti medalji.

Vsem œestitamo za uspeh.
Mentor: Anton Økrabanja

Srednjeøolska
trænica
V œetrtek, 11. 1. 2007, smo imeli na

OØ Ømartno pravo trænico. Na øolskih

mizah sicer ni bilo sadja in zelenjave,

so se pa zato predstavljale srednje øole.

Vrveæ v avli øole je bil vseeno tak kot

na træni dan. Poleg pridobivanja os-

novnih informacij o srednjeøolskih

programih, pogojih  izobraæevanja,

moænostih øtipendiranja ali zaposlitve

so se lahko uœenci preizkuøali v kvizu,

mesili testo, preizkuøali naprave ali le

okuøali jabolka in slaøœice. 

Informativni dan srednjih øol na OØ

Ømartno je æe tradicionalen, spremeni-

li smo le obliko, saj smo æeleli zagoto-

viti boljøi pretok informacij. In konœni

vtis? Vsi udeleæenci so izrazili veliko

zadovoljstvo nad novim naœinom

predstavitve in predlagali, da trænico

izvedemo tudi v prihodnje. Sejem bil je

æiv in upamo, da smo z njim pripomo-

gli k laæjemu odloœanju o nadaljnji

izobraæevalni poti naøih uœencev. 

Mojca  Jurca

Cici – vesele urice
v øoli na Primskovem

Novi delovni œas
KNJIÆNICA ØMARTNO

PONEDELJEK 10.00 - 15.00

TOREK 12.00 - 19.00

SREDA 10.00 - 15.00

ŒETRTEK (prireditve) 12.00 - 18.00

PETEK 12.00 - 19.00

SOBOTA zaprto

Z ukinitvijo  Pravljic na potepu, ki so potekale po vseh takratnih krajevnih skup-

nostih obœine Litija in jih je izvajala Matiœna knjiænica Litija, smo mnogi uœitelji

in starøi zaœutili  neko vrzel, neko praznino - predvsem pa smo spet naredili økodo

naøim najmlajøim. Najveœja potreba po teh dejavnostih se kaæe zunaj obœinskih

srediøœ, kjer otroci nimajo toliko priloænosti oz. imajo dosti neugodne pogoje za

obiskovanje ur pravljic, za obiskovanje predstav za otroke, veœina jih ni vkljuœena

v nobeno organizirano predøolsko dejavnost. Vsi pa vemo, kako pomembna je

predøolska vzgoja  in kaj pomeni vzpodbudno okolje za  otrokov razvoj.

Kaj storiti? Reøitev smo naøli – odloœili smo se, da organiziramo za najmlajøe

CICI–VESELE URICE. Naøo pobudo je z navduøenjem sprejela Knjiænica Litija,

ki nam pomaga z gradivom in idejami in tako te urice potekajo v  øoli, v okviru

Potujoœe knjiænice Primskovo, enkrat meseœno po dve uri, za otroke od 4. do 9.

leta. Otroci posluøajo pravljice in druga leposlovna besedila, se pogovarjajo,

prepevajo, se igrajo in ustvarjajo. Da delo tako uspeøno poteka, gre velika zahva-

la tudi  gospe Lidiji Kotar (upokojeni uœiteljici iz Ljubljane), ki sodeluje pri iz-

vajanju. Tudi vodstvo Osnovne øole Ømartno take dejavnosti moœno podpira in

nudi uporabo prostorov in AV sredstev.
Marinka Vidgaj

Novice iz osrednje knjiænice
Mladinski oddelek Knjiænice Litija je v prvih januarskih dneh dobil novo po-
dobo. Postavljen je bil vlakec, na katerem se vozijo knjige za najmlajøe,
male obiskovalce pa popelje v pravljiœni svet.

9. januarja 2007 so otroci prviœ v
letoønjem letu obiskali Uro pravljic v
Knjiænici Litija in Ømartno. Pravljica je
bila kljub pomanjkanju snega zimska.
Po njej so otroci izdelovali izdelke.

V torek, 17. 1. 2007, je minilo natan-
ko 125 let od najdbe vaøke situle. Ob
tem jubileju je Knjiænica Litija skupaj
s Fondacijo Villa Litta pripravila spo-
minsko pisemsko ovojnico, na poøti
Vaœe pa je bil na voljo poøtni æig. V
razstavnih prostorih Knjiænice Litija je
postavljena na ogled filatelistiœna raz-
stava, knjiænica pa je pripravila raz-
stavo dokumentov in predmetov, ve-
zanih na situlo.

V torek, 23. januarja 2007, je ob 18.
uri potekala v prostorih knjiænice
predstavitev knjige Ivana Godca: Liti-
ja. Vœeraj, danes, jutri. Z avtorjem se
je pogovarjala ga. Joæa Ocepek, v kul-
turnem programu pa so sodelovali
flavtistka Lara Godec ter uspeøna ple-
salca hip-hopa Tej in Katjuøa Premk.

Obiskovalci prireditve so se najbolj
razveselili spoznanja, da raziskovalni
duh Ivana Godca ne miruje in da bo
njegova naslednja knjiga, ki obravnava
problematiko invalidov, izøla øe letos. 

Od petka, 26.1.2007, je v razstavnih
prostorih Knjiænice Litija na ogled
spominska razstava, ki je bila priprav-
ljena ob 110. obletnici rojstva Cirila
Jegliœa. Rodil se je 26. januarja 1897 v
Sv. Kriæu pri Gabrovki. Øtudiral je na
Dunaju in v Zagrebu, kjer je 1922 di-
plomiral na Kmetijsko-gozdarski fa-
kulteti. 1929-30 se je specializiral na
Tehniøki visoki øoli v Berlinu. Uvedel
je sodobno urejanje javnih nasadov;
znane so njegove urbanistiœno – horti-
kularne ureditve v Zagrebu, na Brio-
nih, v Beogradu, Skopju in Ohridu.
Prenovil je alpski botaniœni vrt Juliana
v Trenti ter zasnoval in oblikoval Ar-
boretum Volœji Potok. Objavil je okoli
1500 œlankov in 10 knjig.

Majda Juriœ Sirk

Enota Ømartno pri Litiji
V januarski øtevilki œasopisa smo pogledali nazaj in spoznali, da ima
knjiæniœarstvo in œitalniøtvo v Ømartnem stoletno zgodovino – pravzaprav
bomo 4. maja obeleæili 135-letnico œitalniøtva.

Øe pred tem jubilejem pa se bomo raz-
veselili selitve v nove prostore, saj bo
prav v tem jubilejnem letu enota v
Ømartnem priœela delovati v novih
prostorih na Staretovem trgu 12, nas-
proti cerkve. Nekdanja øola, zatem pe-
karna, danes pa hiøa, polna knjig, zna-
nja in svetlobe. 

V knjiænico vas vabimo vsak dan v
tednu – od ponedeljka do petka.
Œetrtki bodo v Ømartnem namenjeni
prireditvam in druæenjem; vsak drugi
teden se bodo sreœevali otroci na uri

pravljic, v sodelovanju z ustvarjalci in
umetniki bomo pripravljali predstavi-
tve in kulturne prireditve najøirøega
znaœaja.

Ømarska enota Knjiænice Litija bo
hkrati tudi informacijsko lokalno sre-
diøœe kraja, saj bo uporabnikom ponu-
dila brezplaœen dostop do interneta (5
novih raœunalnikov za uporabnike),
œitalnico z dnevnim œasopisjem in dru-
gimi revijami. Bo pa knjiænica tudi pro-
stor, kjer se bomo trudili, da bomo
najrazliœnejøim vpraøanjem uporabni-
kov iskali ustreznih odgovorov oz. vsaj
naøli kraj, kjer jih bo œakal odgovor. 

Ob knjiænici bo zaæivel tudi galerijski
oz. prireditveni prostor – bodoœa sej-
na soba ømarskega obœinskega sveta
– in sicer mu bo dragoceno umet-
niøko atmosfero vdahnila stalna zbir-
ka slik pokojnega akad. slikarja
Joæeta Megliœa. 

Da bomo skupaj soustvarjali novo
zgodbo ømarskega knjiæniœarstva, vas
vabim v novo knjiænico. 

Andrja Øtuhec

Pogled slozi okno – imenitna soseda
– ømarska katedrala

V prvem mesecu delovanja
ømarske enote Knjiænice Litija
bo œlanarina brezplaœna! 

VVzzeemmiittee  mmeesseecc
sslloovveennsskkeeggaa  kkuullttuurrnneeggaa  pprraazznniikkaa  rreessnnoo

iinn  oobbii{{~~iittee  ssvvoojjoo  nnoovvoo  kknnjjii`̀nniiccoo!!

Marsikomu je branje ene knjige ustvarilo prihodnost! 

R.W. Emerson

Knjiænica Litija,
enota Ømartno
Staretov trg 12,
1275 Ømartno pri Litiji

tel.: 01/899 20 80
fax: 01/898 05 85
gsm: 051/39 50 90

wwwwww..lliittiijjaa..nneett//mmkkll
kknnjjiizznniiccaa..lliittiijjaa@@eemmaaiill..ssii

Napovednik prireditev
februar

Œetrtek, 22. februarja, ob 18. uri

Najmlajøe vabimo na prvo uro pravljic v novih prostorih.
Otroci bodo posluøali pustno pravljico
in kaj zanimivega tudi izdelali. 

Œetrtek, 15. februarja, ob 18. uri 

Predstavitev dram Ljubomira Crnkoviœa:
Babilonia, Mojzes
ter odprtje kiparske razstave
Metode Crnkoviœ.

!
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Øpela in Lara zadovoljni z uspehi 

ROKOMET 

Zaœetek spomladanskega
dela tekmovanja

Tudi Ømarœani med prijatelji Janœ

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

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. FEBRUARJA 2007

Cenjene bralke in bralce obveøœamo, da lahko oglase, osmrtnice, zahvale ali spomine
objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.
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OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!

Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € z DDV / (360 SIT)
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 0,75 € z DDV / (180 SIT)

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno
øtevilko 1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva v obœini Ømartno pri Litiji
brezplaœno na dom enkrat meseœno
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel
Œlani uredniøkega odbora: Joæe Grdadolnik (tehniœni urednik), Karmen Sadar, Rajko Meserko
Lektoriranje: Mirjana Furlan
Zunanji œlani uredniøkega odbora: R. Sinigoj, N. Omahen, M. Loc, J. Peterlin, S. Kermavner
Izdajatelj: Preprinta d.o.o., Iæanska 318, Ljubljana e-mail: martinov.glasÆpreprinta.si
Sedeæ uredniøtva: Kidriœeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Tisk: Schwarz, d.o.o., Ljubljana Naklada: 1600 izvodov 

ROKOMET 

Zaœetek spomladanskega
dela tekmovanja
Po nekajdnevnem novoletnem poœitku so se ømarski rokometaøi v mesecu
januarju intenzivno pripravljali na nadaljevanje sezone.

Mlajøi deœki so æe priœeli s tekmovanji,

starejøi deœki in kadeti pa bodo nada-

ljejevali tekmovanje po turnirskem si-

stemu za razvrstitev od øestnajstega

mesta navzdol. Turnirji mlajøih selek-

cij v spomladanskem delu bodo trener-

jem sluæili predvsem kot pomoœ pri se-

stavi ekip za prihodnjo sezono. Fantje

tako æe od zaœetka leta trenirajo v eki-

pah, s katerimi bodo tekmovali v sezo-

ni 2006/2007. 

Œlanska ekipa je v pripravraljalnem

obdobju odigrala tri prijateljske
tekme, kjer je imel trener Cenkar za ui-
gravanje na voljo enako igralsko za-
sedbo kot v jesenskem delu tekmova-
nja. Ømarœani so pokazali dobro igro
in borbenost, kar je dober znak pred
nadaljevanjem tekmovanja. Prvo urad-
no tekmo v letu 2007 bodo odigrali v
Œrnomlju v soboto, 10. februarja, kar
bo tudi zadnja tekma v rednem delu
tekmovanja 2. DRL vzhod. Zadnji vi-
kend v februarju pa se æe priœne
konœnica za prvaka, kjer se bodo

Cenik zakupa oglasnega prostora

TAEKWONDO

Øpela in Lara zadovoljni z uspehi 
Taekwondoistki Lara Amrøek in Øpela Øinkovec, œlanici TKD kluba Chagi iz
Ljubljane, sta zadovoljni z doseæenimi rezultati v letu 2006. Øpela je pre-
stopila v œlansko konkurenco, Lara pa v mladinsko, kar pa jima ni pov-
zroœalo veœjih teæav. 

Opraviœilo

Podpisani Leopold Ulœar, stan. Gozd-Reka 20, Ømartno pri Litiji,
se gospodu Francu Œernetu, stan. Gozd-Reka 1, Ømartno pri Litiji,

opraviœujem za vse neresniœne trditve,
ki sem jih o njem izrekel v mesecu juniju in juliju 2005.

Leopold Ulœar

OOddttooœœnnaa  cceevv Stigma 110/6000 10,50 EUR 

OOddttooœœnnaa  cceevv Stigma 200/6000 34,00 EUR

CCeemmeenntt 50 kg 5,00 EUR

AArrmmaattuurrnnaa  mmrreeææaa 9/6 R424 40,00 EUR

MMoodduullaarrnnii  bbllookk 0,63 EUR

IIzzoollaacciijjaa Isover 10 cm 2,50 EUR 

SSttiirrooppoorr za tlake in fasado 10 cm 5,84 EUR 

PRODAJNI CENTER ØMARTNO PRI LITIJI
Telefon 01/ 898 74 72

e-poøta: jernej.konjar@siol.net

Odprto od ponedeljka do petka od 7. - 18. ure, sobota od 7. - 12. ure

Odtoœne cevi - zniæano 20%

Organiziran prevoz gradbenega materiala.
Za blago iz zaloge razkladanje do 1.3.2007 brezplaœno.

Nudimo izposojo udarnih kladiv.

JERNEJ d.o.o.

10% popust

SSaanniittaarrnnaa  kkeerraammiikkaa
VVooddoovvooddnnee  aarrmmaattuurree
BBoojjlleerrjjii
SSttrreeøønnaa  ookknnaa Velux in Roto
SSttaavvbbnnoo  ppoohhiiøøttvvoo Jelovica - po naroœilu

15% popust

PPeeœœii Viadrus, Centrometal, Feroli
RRaaddiiaattoorrjjii Apollo, Radel

Tudi Ømarœani med prijatelji Janœ
Zadnjo  januarsko nedeljo so se na Janœah æe peto leto zapored zbrali
PRIJATELJI JANŒ – JANØKI PRIJATELJI.

Kdo pa sploh so ti Prijatelji Janœ –

janøki prijatelji in kako je do te akcije

priølo?  Janœe so priljubljena izletniøka

toœka na zahodnem robu Posavskega

hribovja, te najveœje slovenske pokra-

jine. Seveda se skoraj vsi obiskovalci

Janœ oglasijo tudi v planinskem domu,

za katerega skrbi Planinsko druøtvo

Litija. Opazili smo, da so øtevilni pla-

ninci naøi redni gostje, saj so poti na

Janœe lepe v vseh letnih œasih. V

druøtvu smo si rekli: »Tisti, ki redno

zahajajo na Janœe, so prav gotovo pri-

jatelji Janœ, zakaj ne bi øe postali prija-

telji med seboj, torej  janøki prijatelji?«

Tako se je rodila akcija PRIJATELJI

JANŒ – JANØKI  PRIJATELJI.

Pravila so preprosta; prijatelj  Janœ po-

stane vsak, ki se v koledarskem letu

najmanj 25 krat v potu svojega obra-
za, torej peø ali s kolesom, povzpne na
Janœe, svoj obisk zabeleæi v vpisno
knjigo v planinskem domu in zraven
pripiøe øe zaporedno øtevilko vzpona.
Vsako zadnjo nedeljo v januarju pa se
vsi sodelujoœi v akciji dobimo na
druæabnem sreœanju na Janœah. Sku-
paj preverimo rezultate minulega leta.
Pohodnik in kolesar z najveœ vzponi
prejmeta prehodno palico, na katero
planinski prijatelj Miran Frelih iz Tr-
bovelj væge ime in letnico.

Akcija  se je lepo prijela, saj je bilo lani
kar 82 planink in planincev, ki so se
vsaj 25 krat povzpeli na Janœe.  S 315
vzponi je tudi tokrat bila najvztraj-
nejøa  Erika Zupanœiœ iz Kresniøkih

poljan, ki je tako æe petiœ osvojila pre-
hodno palico. Med kolesarji je bil s
116 vzponi prvi Igor Vezenøek iz Iha-
na, ki je zato od Mateja Krnca prejel
prehodno palico za kolesarje. 

Med udeleæenci akcije je tudi veliko
ømarskih obœanov. Posebej moram
omeniti Ivanko Marn iz Velike Øtange,
ki je od doma  v preteklem letu  na
Janœe øla  kar 300 krat. Med prijatelje
Janœ so se vpisali øe Marinka in Lado
Peœaver, Fani in Joæe Æeleznik, Martin
Fortuna, Anica Skubic in Olga Æust –
vsi iz Velike Øtange, Milena in Lojze
Anæin iz Zavrstnika, Marija in Lado
Anæur iz Øtangarskih poljan, Alojzija
in Ivan Ostreæ iz Male Øtange, Mija
Doblekar iz Ømartna ter Ani in Andrej
Øtritof iz Œrnega Potoka.

Zaœetek leta je primerna priloænost, da
se tej akciji pridruæite øe novi prijatelji
Janœ in tako storite nekaj dobrega za
svoje zdravje.

Borut Vukoviœ

ømarœani pomerili z ekipami, urvøœeni-
mi od prvega do œetrtega mesta v sku-
pini zahod.

Na nadaljevanje sezone pa se priprav-
lja tudi uprava druøva, kjer se obeta
kar nekaj sprememb. V upravni odbor
druøtva prihajajo nove moœi, ki bodo
v prihodnje vodile druøtvo z veœjim za-
gonom, bolj ambiciozno in z æeljo, da
pridobijo œim veœjo finanœno podporo
gospodarstva. 

Vsekakor pa v svojo druæbo vabimo
vse nadebudne mlade øportnike in
øportnice, da se nam pridruæite na tre-
ningih. Poiøœite nas v telovadnici Os-
novne øole Ømartno, vsak dan po raz-
poredu treningov rokometa. Starøe in
vse ljubitelje rokometa pa vabimo na
ogled tekem v øportni dvorani Litija.

Tekoœe rezultate in razpored tekem si
lahko ogledate na strani druøtva
www.rd-smartno99.org . 
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Øpela Øinkovec se je v letu 2006 z re-

prezentanco Slovenije udeleæila petih

turnirjev A, na katerih je osvojila kar

tri medalje in sicer: 

AUSTRIAN OPEN 2006  Oberwart : 1.mesto

CROATIA OPEN 2006 Zagreb:  3. mesto

FRENCH OPEN 2006 Pariz: 3. mesto

V letu 2006 se je udeleæila tudi Evrop-

skega œlanskega  prvenstva v Bonnu in

Svetovnega Univerzitetnega prvenstva

WTF v Valenciji. Na obeh tekmova-

njih je Øpela ''plaœala'' davek na neiz-

kuøenost ter izpadla v prvem krogu.  

V letu 2006 je osvojila tudi naslov

dræavne prvakinje v borbah v kategori-

ji œlanic (- 63 kg).

Æal pa si bo Øpela tekmovalno sezono

v letu 2006 zapomnila tudi po øtevil-

nih poøkodbah, saj je morala kar nekaj

turnirjev zaradi poøkodb predœasno

konœati.

Svoj zadnji uspeh je Øpela dosegla ko-

nec novembra na Odprtem  prvenstvu

Francije, ki se uvrøœa med veœja med-

narodna taekwondo tekmovanja olim-

pijske verzije WTF v Evropi. Tekmo-

vanja se je udeleæilo 500 borcev iz 22

dræav, ki so tekmovali v olimpijskih

kategorijah glede na teæo tekmovalca.

Øpela je v prvem kolu ugnala Francozi-

njo Marine Bovo, v drugem krogu

Nemko Lindo Kühl, v polfinali pa je

morala priznati premoœ svetovni prva-

kinji Edni Diaz Acevedo iz Mehike. Z

dobrimi uvrstitvami na velikih medna-

rodnih turnirjih je Øpela dokazala, da
se lahko kosa tudi z najboljøimi tek-
movalkami, kar ji daje voljo in moti-
vacijo za nadaljnje treninge.

Lara Amrøek pa je dosegla naslednje
uvrstitve:

PANEUROPEAN OPEN Zagreb 2006 -  1. mesto
M2  OPEN Vrbovec 2006 – 1. mesto
JASTREB OPEN Zagreb 2006 – 1. mesto
Dræ. prvenstvo v borbah Maribor 2006 – 1 mesto
Dræ. prvenstvo v tehniki Maribor 2006 – 2. mesto
med mladin. posamiœno

Na tekmovanju Jastreb open je bila
Lara izbrana za najboljøo tekmovalko
med kadetinjami. Udeleæila se je tudi
treh turnirjev A z reprezentanco Slove-
nije, kjer je v mladinski konkurenci
predvsem nabirala izkuønje za nasled-
nja tekmovanja.
Obe dekleti sta s svojim delom in re-
zultati  dokazali da sta pripravljeni do-
segati nove uspehe. V letoønjem letu se
bosta potegovali za mesti v reprezen-
tanci Slovenije za nastop na mladin-
skem evropskem prvenstvu, ki bo po-
tekalo v Azerbaijdæanu  in na svetov-
nem œlanskem prvenstvu, ki bo pote-
kalo na Kitajskem.

KRI REØUJE ÆIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.

Daj majhen delœek sebe za dobro drugega.

RKS Obmoœno zdruæenje Litija Vas vljudno vabi,
da se udeleæite  krvodajalske akcije,

ki bo 15. in 16. marca 2007 od 7. do 15. ure 
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji.


