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Vsak æupan si v svojem mandatu æeli
postoriti œim veœ stvari, ki so za
obœane koristne, jim dati moænost za
laæje æivljenje in omogoœiti napredek
naøim najmlajøim. Napredek v naøi
obœini pomenijo voda, ceste, telefoni-
ja, moænost gradnje in vse drugo, kar
napredni svet potrebuje. Da lahko to
uresniœimo, pa ni odvisno samo od
nas, ampak tudi od vas. Veliko se go-
vori o evropskih sredstvih, ki jih obœi-
na lahko pridobi. Pogoj je le, da so
pravno formalni pogoji izpolnjeni. To
pa so sluænostne pogodbe z lastniki
zemljiøœ, po katerih potekajo razne in-
vesticije, kot na primer vodovod, ce-
sta, telefon, elektrika itd. Brez sluæ-
nostnih pogodb ni gradbenega dovo-
ljenja, brez tega pa ni evropskega de-
narja. Zato spoøtovani obœani, z med-
sebojnim sodelovanjem in razumeva-
njem lahko naøi mlajøi generaciji omo-
goœimo napredek, tak razvoj, kot si ga
zasluæi.

Vaø æupan

Milan Izlakar
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ÆUPANOV KOTIŒEK

Napredek in
razvoj 
Napredek in razvoj - najbolj
pogoste besede politikov.

Najlepøe trenutke pa sem v lanskem

letu preæivela z mojimi prijateljicami, s

katerimi smo prekolesarile velik del

naøe Slovenije. Æe na zaœetku leta smo

se naøle æenske, ki smo bile pripravlje-

ne nekaj narediti zase. In to kljub

dejstvu, da nas vsak dan priganja œas

in obveznosti. Ne vem, morda ravno

zato, zaradi æelje po notranji umiritvi.

Strah. Nelagodje. Bomo zmogle 160

km kolesarjenja v enem kosu? Brezje

na Gorenjskem je bil naø prvi podvig.

V Domæalah smo æe spoznale, da bo

ølo, da smo skupaj moœne, varne in

motivirane. Kako sreœna sem bila, ko

sem opazovala svoje nasmejane sotr-

pinke. Naøe noge so vztrajno poganja-

le pedala in poganjale moje misli v naø

mali svet, ki je bil v trenutkih napora

nedotakljiv, tako svetal in boæanski.

Ljudje ne znamo biti veœ sami s seboj

in ne znamo biti veœ iskreni drug z

drugim, a pri takønih naporih, kot je

nekajurno kolesarjenje, z obrazov pa-

dejo maske in postanemo to, kar v re-

snici smo. Moje doæivljanje resnice, da

øportno druæenje ljudi poveæe tako

lepa energija, da tisti, ki tega nikoli ne

doæivijo, enostavno ne morejo razu-

5 kolesark.si - se predstavi
Ko sem nekaj dni pred novim letom delala notranjo inventuro, sem raz-
miøljala, kaj sem si pred zaœetkom leta zadala, da bom opravila in œesa
potem nisem. V vsakem primeru je bilo leto naporno, z obilico dela, ki ga
rada opravljam. Tudi zdravje mi je sluæilo, a spomini so se mi nehote ves
œas vrteli okrog mojih maratonskih podvigov, ki sem jih dosegala na
tekaøkih prireditvah. Napor je æe davno pozabljen in spomini na preœkanje
ciljne œrte øe vedno grejejo moje srce. 

meti nas, ki to poœnemo za duøo. Za
zdravje in tudi zato, da lahko ohrani-
mo v sebi œloveœnost in poniænost. 

Bilo je tako lepo, da se je v naøih srcih
porodila æelja po novih in bolj drznih
kolesarskih turah. Trojanski klanec,
do Kamniøke Bistrice, Valike planine
in nazaj domov, pa izvir Krke in na
koncu morje, so bile ture, ki smo jih
zlahka opravile. Zato smo se letos
odloœile, da gremo v Øpanijo na kole-
sarsko romanje. To je najbolj znano
svetovno romanje, namenjeno tako
kolesarjem kot pohodnikom. Pot, ki
smo si jo zaœrtele in jo bomo prevozi-
le v dobrih desetnih dneh, se imenjuje
»Camino Frances«, zaœetek poti je v
Franciji in se po 800 km zakljuœi v
Santiagu de Compostelo. Øle bomo
vsaka s svojim namenom v srcu in s
svojo viziji. Brez trpljenja in ærtvova-
nja ne bo ølo. A moœi, ki jo ustvarja
skupina, se ne da izmeriti. 

V mislih bomo z vami vsemi, ker
bomo zastopale tako ømarsko kot litij-
sko obœino. Pa ne zaradi æelje po slavi,
temveœ zato, ker œlovek najlepøe zaæari
takrat, ko iz sebe zaæivi za druge ljudi. 

Mija Loc 

Zgodnje seznanjanje s poklici
Na Podruæniœni øoli Øtangarske Poljane vsako leto skuøamo uœencem
pribliæati enega izmed poklicev. Zadan cilj navadno izpeljemo v okviru
tehniøkih dni.

Letos smo vzeli pod drobnogled poklic
optik. Uœenci naj bi se zavedli, da v
tem poklicu ne gre le za popravljanje
polomljenih okvirjev in prodajo oœal,
paœ pa se v njem skriva øe vrsta drugih
dejavnosti in znanj, zlasti s podroœja
oœesne optike, œesar pa se ob obisku
pri optiku niti ne zavedamo. 

Svoj poklic je naøim uœencem predsta-
vila gospa Manja Sevljak. To ni eno-
stavno, saj je treba znanje s podroœja
fizike in biologije pribliæati najmlajøim

na naœin, ki jih œim bolj pritegne, in
poskrbeti, da si tudi kaj zapomnijo in
morda zaæelijo o novosti izvedeti øe
veœ. To je gospe Manji uspelo.

Uœenci so se v njenem salonu seznanili
z zgradbo oœesa, spoznali posebnosti
razliœnih vrst dioptrije, prijeli v roke
konveksno in konkavno leœo in ugo-
tavljali razlike med njima, izvedeli,
kdaj namesto oœal lahko uporabimo
kontaktne leœe in kdaj poveœevalno
steklo. Preizkusili so tudi sonœna in

øportna oœala in razmiøljali o njunih
nalogah in si celo z napravo za prei-
skovanje oœesa ogledali poveœano
uœiteljiœino oko.

Po obisku se je veliko øtevilo uœencev
odloœilo, da bodo postali optiki ... 

Uœenci prvega in drugega razreda so
dan nadaljevali z obiskom litijske
knjiænice, uœenci 3. in 4. razreda pa so
v øoli izvedli øe nekaj poskusov, pove-
zanih s svetlobo in vidom, razreøili ne-
katere optiœne prevare in izdelali pa-
pirnato figurico, pri kateri ob opazo-
vanju med premikanjem zaradi loma
svetlobe dobimo iluzijo, kot da nas ves
œas spremlja z oœmi in glavo.

Alenka Kralj

12. spominski planinski
pohod Franca Øtrusa
PD Litija vabi v soboto, dne 23. 02., na 12. spominski planinski pohod
Franca Øtrusa. 

Start pohoda bo v Senoæetih po prihodu vlaka, ki iz Litije odpelje ob 7.30. Tudi
trasa pohoda ostaja nespremenjena: iz Senoæeti se bomo najprej po gozdnih ste-
zah povzpeli do Kriæevske vasi in po cesti prispeli v Zagorico, kjer bo ob rojstni
hiøi Jurija Vege æe obiœajni krajøi poœitek s œajem. Po juæni strani poboœij bomo
obøli Murovico in se povzpeli do prevala Konfin, sledi vzpon do Sv. Trojice in
Okla, kjer ravno na dan pohoda vsako leto poteka spominska slovesnost. Sledi øe
sestop do Ihana, kjer bodo organizatorji potrditi dnevnike in podelili priznanja za
veœkratno udeleæbo na pohodu. Hoje je za øtiri ure. Iz Ihana bo do Senoæeti oziro-
ma do Litije vozil poseben avtobus.

Vabljeni! Borut Vukoviœ 

Kriæevska vas - akvarel, Pavle Smolej

œetrtek 7. 2. 19.00 Osrednja obœinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku Kulturni center
KULTURA SMO LJUDJE

sobota 9. 2. 10.00 Otroøka matineja: PIKIN ROJSTNI DAN; Sten Vilar Kulturni center
torek 12. 2. 19.00 Likovna razstava: Apolonija Simon – akademska slikarka Knjiænica Litija
sobota 16. 2. 19.00 KONCERT MoPZ Sreœko Kosovel, Ajdovøœina Kulturni center
poned. 18. 2. 18.00 Otvoritev arhivske fotografske razstave: LITIJSKI OBRAZI avla obœine
torek 19. 2. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
sobota 23. 2. 10.00 Otroøka matineja: KUÆEK IN MUCA; Lutkovno gledaliøœe Tri Kranj Kulturni center
torek 26. 2. 19.00 Potopisno predavanje: PROVANSA Knjiænica Litija
œetrtek 28. 2. 19.30 Gledaliøki abonma: ÆABE; Preøernovo gledaliøœe Kranj Kulturni center

ZIMSKE POŒITNICE: Mladinski center Litija
sobota 16. 2. 16.00 Ustvarjalne delavnice MC Litija
poned. 18. 2. Izlet: Ogled letaliøœa Cerklje
petek 22. 2. Izlet: Ogled otroøkega muzeja v Celju
od poned.18. 2. 10.00 Vodeno informacijsko opismenjevanje za mlade v Knjiænici Litija Knjiænica Litija
do petka 22. 2. 10.00 Vodeni ogledi muzejskih zbirk JZK Litija Kulturni center
sobota 23. 2. 16.00 Ustvarjalne delavnice MC Litija
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Ob~ina [martno pri Litiji 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), Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna RS (Uradni list RS,

øt.108/04) in Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008 (Ur.l. RS, øt.

119/2007)  objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje turistiœne 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 turistiœne dejavnosti na obmoœju obœine Ømartno
pri Litiji oziroma za obœino Ømartno pri Litiji:
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in øirøega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• organiziranje in izvedba turistiœnih dogodkov lokalnega in øirøega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
• da so registrirane kot pravni subjekti,
• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogo-

je za izpeljavo  naœrtovanih programov,
• da imajo urejeno evidenco o œlanstvu in plaœani œlanarini, œe so registrirani po

Zakonu o druøtvih,
• da niso prejeli drugih proraœunskih sredstev obœine Ømartno pri Litiji za isti namen.
Pravne osebe s sedeæem izven obœine Ømartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi ob-
vezno izkazati, da so turistiœno dejavnost za obœino Ømartno pri Litiji opravljale æe
v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor
• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
• vkljuœenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
• realnost izvedbe programa in finanœna konstrukcija v primerjavi z uœinkovitost-

jo 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
Viøina razpisanih sredstev znaøa 2.921,00 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu
obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008.

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 14. 3. 2008 (datum
poøtnega æiga) na naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno
pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 17. 3.2008 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofi-
nanciranje turistiœne dejavnosti 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 predlagate-
lji ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

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

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini
Ømartno 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.: 334-001/2008
Datum: 28. 1. 2008

Æupan obœine Ømartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

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. 72/93, 57/94,

14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), Pravilnika o postopkih za izvrøevanje pro-

raœuna RS (Uradni list RS, øt.108/04) in Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji

za leto 2008 (Ur.l. RS, øt. 119/2007)  objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje programov letovanja otrok iz obœine 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 programov letovanja otrok iz obœine Ømartno pri

Litiji v starosti od 6. do 15. let. 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne

pogoje:

• da so registrirane kot pravni subjekti,

• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogo-

je za izpeljavo  naœrtovanih programov,

• da imajo urejeno evidenco o œlanstvu in plaœani œlanarini, œe so registrirani po

Zakonu o druøtvih,

• da niso prejeli drugih proraœunskih sredstev obœine Ømartno pri Litiji za isti na-

men.

Pravne osebe s sedeæem izven obœine Ømartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi ob-

vezno izkazati, da so program letovanja za otroke iz obœine Ømartno pri Litiji

opravljale æe v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor

• kvaliteta in raznolikost programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,

• sodelovanje strokovnih delavcev pri izvedbi programa,

• finanœna konstrukcija oz. vrednost programa,

• reference.

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Viøina razpisanih sredstev znaøa 4.000 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu obœine

Ømartno pri Litiji za leto 2008.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za

programe za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 14. 3. 2008 (datum

poøtnega æiga) na naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno

pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 17. 3. 2008 do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofi-

nanciranje programov letovanja 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 predlagate-

lji 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

Ømartno 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.: 551-0002/2008

Datum: 28. 1. 2008

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Zgodilo se je
V letu 2007 je Druøtvo upokojencev
Ømartno izvajalo raznovrstne dejavno-
sti, kjer smo naøteli 1463 udeleæencev,
kar je za 150 veœ kot leto poprej. Naj-
bolj mnoæiœna so bila druæabna
sreœanja, ki jih je bilo 6. Sledijo celod-
nevni in poldnevni izleti (10), nato
planinski izleti in pohodi (14), gleda-
liøki obiski v Ljubljani in Mariboru
(9), tekmovanja in druge dejavnosti.
Lansko pomlad je zaæivela skupina za
samopomoœ starejøim; poimenovala se
je Ømartinke in se sestaja øtirinajstd-
nevno. Skupina pletilj pa prihaja v
druøtveno pisarno tudi vsak drugi te-
den, vendar le od pozne jeseni do
zgodnje pomladi.

V mesecu januarju 2008 smo za naøe
œlane pripravili tri akcije: novoletni
pohod na Jeløo, ogled æivih jaslic v Li-
gojni nad Vrhniko, kjer smo obœudo-
vali zagnanost domaœinov in obisk
gledaliøke predstave – mjuzikla – »Go-
slaœ na strehi« v Mestnem gledaliøœu
ljubljanskem, kjer nas je v naslovni
vlogi skoraj tri ure zabaval Janez
Hoœevar-Rifle.

Pripravljamo…
V mesecu marcu bomo izvedli redni
letni obœni zbor, na katerega bomo pi-
sno povabili vse naøe œlane. Organizi-
rali bomo planinski izlet z vlakom na
Ponikvo pri Grobelnem, kjer je bil ro-
jen Anton Martin Slomøek. Po ogledu
njegove rojstne hiøe se bomo podali na
pot do vasi BOLETINA, kjer je ra-
stiøœe redke rastline – velikonoœnice. V
istem mesecu si bomo ogledali gleda-
liøko predstavo v Ljubljani in se poda-
li na pot s kopalnim vlakom v Atom-
ske toplice – Podœetrtek.

In øe obvestilo vsem œlanom, ki
plaœujete prispevek za vzajemno (po-
smrtnina). Prosimo, da poravnate œla-
narino in omenjeni prispevek do kon-
ca marca tekoœega leta, kar pogojuje
Zveza druøtev upokojencev Slovenije.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Delo je na obmoœju
do 40 km izven Ljubljane.

Œe imate veselje do dela v gozdu,
poøljite proønjo z naslednjo vsebino:
naslov, starost, izobrazba in tel. øt.,

na naslov:

GOZD Ljubljana d.d.
Træaøka cesta 2

p.p. 229
1000 Ljubljana

Iøœemo
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DRUØTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

Zapeljimo se skupaj
Naøe druøtvo nujno potrebuje nov kombi.

V tem œasu smo izvedli 3 zdravstvena
predavanja, saj je stalno izobraæevanje
in spremljanje novosti v zvezi s slad-
korno boleznijo kljuœnega pomena za
vsakogar, ki ga je doletela ta bolezen.

Organizirali smo tudi uœne delavnice z
naslovom: Kvalitetno æivljenje s slad-
korno boleznijo pod vodstvom prizna-
nega diabetologa dr. Andreja Janeæa s
klinike za diabetologijo v Ljubljani.
Na delavnicah je bilo  øtevilo prijavlje-
nih omejeno, da se je dr. Janeæ lahko
posvetil vsakemu posebej in mu sveto-
val, kako naj nadaljuje zdravljenje.

Preventivno merjenje krvnega sladkor-
ja, tlaka in holesterola poteka vsako
prvo sredo v v mesecu v druøtveni pi-
sarni.Organizirali smo tudi 4 merjenja
krvnega sladkorja in krvnega tlaka v
trgovini KGZ Diskont v Litiji in
Ømartnem, v obeh prodajalnah Mer-
kator v Litiji. Odzvali pa smo se tudi
povabilu za merjenje na Martinovem
sejmu v Ømartnem.

14. november - svetovni dan diabetesa
smo obeleæili s krajøim pohodom iz Li-
tije v Ømartno do gostilne Krznar, kjer
smo spili topel œaj. Veseli smo bili tudi
prisotnosti litijskega in ømarskega
æupana, ki sta nas pozdravila in nam
namenila nekaj spodbudnih besed.
Udeleæenci so se preizkusili øe v osnov-
nem znanju o sladkorni bolezni s krat-
kim testom. Izærebali smo tri sreœneæe,
ki so test pravilno reøili in jih nagradi-
li. Pohoda se je udeleæilo 53 naøih œla-
nov in njihovih svojcev.

OØ Ømartno nam omogoœa uporabo
prostorov, tako smo 23. novembra iz-
vedli delavnico kuhanja.  Vodila jo je
mag. Ivica Verbnik, dipl. ing. tehn.
Preizkusili smo se v kuhanju z vokom,
pripravili pa smo øe nekaj drugih do-
brot. Delavnice kuhanja se je udeleæilo
14 naøih œlanov.

Æe od zaœetku oktobra pa vse do srede
decembra so vsak œetrtek v prostorih
druøtva potekale ustvarjalne delavnice.
Obiskovalo jih je povpreœno 12 naøih
œlanic. Delavnice so bile predvsem na-
menjane izdelovanju boæiœno-novolet-
nih bonsajev, ki smo jih izdelale za
domaœ okras in za darila ljudem, ki
nam kakorkoli pripomorejo, da lahko
naøe druøtvo uspeøno deluje. S svojo
ustvarjalnostjo  smo se izkazale tudi
pri izdelavi voøœilnic. Najveœ dela pa
nam je naloæil Miklavæ, ki je v naøih
delavnicah naroœil darilca za vse ude-
leæence boæiœno-novoletnega sreœanja,
ki smo ga imeli 8. decembra v gostilni
Jap. Zbralo se je 82 naøih œlanov in
njihovih svojcev, ki so se odliœno zaba-
vali. Veseli smo bili, da se je naøemu
povabilu odzvala tudi naøa zdravnica
dr. Renata Kopriva in obe njeni sestri
Irena in Mateja. Vse zbrane pa sta
pozdravila in voøœila sreœo v novem
letu ømarski æupan Milan Izlakar in
Albert Pavli v imenu litijskega æupana.

Ob koncu leta smo obiskovali bolne in
ostarele na njihovih domovih in se jih
spomnili z majhnim darilom. Obiska
so bili veseli.

Druøtvo paraplegikov ljubljanske po-
krajine je sorazmerno velika invalid-
ska organizacija, ki deluje v javnem in-
teresu ter zdruæuje najteæje telesno pri-
zadete invalide – paraplegike in tetra-
plegike – vezane na uporabo invalid-
skega voziœka. Sodeœ po anketah œla-
nov je gibalna oviranost, ki je sicer os-
talim ljudem najbolj vidna, øele na
œetrtem mestu: za inkontinenco vode,
inkontinenco blata ter okrnjeno spol-
nostjo - posledicami, ki povzroœajo
veœje travme in imajo bolj dramatiœen
vpliv na samozavest. Naøo invalidnost
so povzroœile predvsem prometne ne-
sreœe, razni padci, delovne nesreœe, bo-
lezni in operacije hrbtenjaœe. 

V Druøtvu paraplegikov ljubljanske
pokrajine imamo trenutno 320 œlanov,
ki æivijo na obmoœju 38 obœin osrednje
Slovenije. Glavna naloga druøtva je
œlanom nuditi pomoœ pri sprejemanju
invalidnosti, reøevanju arhitekturnih
ovir, adaptacijah æivljenjskega okolja
ter iskanju reøitve za nadaljnjo zaposli-
tev. Hkrati ima druøtvo redne progra-
me, ki lajøajo bivanje, ohranjajo tele-
sno kondicijo, organiziramo razna
sreœanja in øe kaj. Trudimo se, da svo-
jim œlanom nudimo vse, kar potrebuje-
jo po teæki travmi, ko se jim æivljenje
obrne na glavo, kar najveœ, da se po-
novno vrnejo v normalne druæbeno-
æivljenjske tokove in sanirajo te teæke
posledice. Delujemo na socialnem,
strokovnem, rehabilitacijskem, øport-

no-rekreativnem in kulturnem po-
droœju. Z dvema kombijema œlanom
omogoœamo razliœne prevoze: od
zdravstvenih storitev do raznovrstnih
aktivnosti druøtva in drugih vsakod-
nevnih æivljenjskih potreb – tudi takih,
za katere bi morala poskrbeti dræava!
Ob tem naj povemo, da je za nas, ki
smo teæko gibalno ovirani, najbolj pri-
meren prevoz s kombijem, ki ima us-
trezno klanœino. 

Toda naøa dva kombija neusmiljeno
nabirata leta in kilometre. Novejøi ima
pet let in 250.000 km, øtirinajst let sta-
remu fordu pa junija zaradi varnosti ne
bomo veœ uspeli podaljøati registracije.
Zato za nemoteno delovanje in realiza-
cijo vseh programov nujno potrebuje-
mo novo kombinirano vozilo. In ker
nam »socialna dræava« ne more poma-
gati, smo primorani iskati druge
reøitve. Reøitve v obliki donacij obœin,
kjer æivijo naøi œlani, donacij delovnih
organizacij in podjetnikov, dobrih
ljudi ter izkupiœkov dobrodelnih pri-
reditev. V ta namen smo 1. februarja v
dvorani Komunalnega centra v Dom-
æalah organizirali dobrodelni koncert
– Zapeljimo se skupaj, kjer so nastopi-
li znani slovenski estradni umetniki in
priznani narodno-zabavni ansambli.
Izkupiœek smo namenili nakupu nove-
ga kombija.

Prispevke za kombi zbiramo na TRR:
03170-103169118 - sklic 1000.

Mirjam Kanalec

DRUØTVO DIABETIKOV LITIJA

Aktivnosti druøtva Diabetikov
Preteklo leto smo si diabetiki zastavili obøiren program. Da smo ga lahko
uspeøno realizrali, smo bili tudi v zadnjih mesecih lanskega leta zelo aktivni.

Sedaj æe kujemo naœrte za delo v
letoønjem letu. Potekale bodo vse æe
ustaljene aktivnosti:

• Merjenje krvnega sladkorja, krvne-
ga tlaka in holesterola bo øe naprej
vsako prvo sredo v mesecu.

• Telovadba bo øe naprej potekala v
øportni dvorani v Litiji. Dobimo se
vsak ponedeljek ob 19.15 in vsako
sredo ob 18.50.

• Œetrtek bo øe naprej dan za pohode.
Prijavite se v druøtveni pisarni do
srede do 11.00 ure.

• Kopanje v Laøkem bo øe vedno vsak
drugi torek v mesecu. Prijavite se v
druøtveni pisarni. 

Naj zapiøem øe nekaj iz programa za
prva dva meseca:

• V sredo, 13. 2., bo ob 16.30 v ZD
Litija organizirano predavanje Pre-
hrana diabetikovin izraœun ogljiko-
vih hidratov. Predavala bo Mateja
Koønjek, medicinska sestra iz ordi-
nacije dr. Koprive.

• Organizirali smo tudi plesni teœaj.
Poleg druæenja in osvajanja plesnih
veøœin, je to tudi odliœna rekreacija.
Zaradi velikega øtevila prijavljenih
bo potekal v dveh skupinah. Zaœne
se 12. januarja.

• Na 7-dnevno okrevanje in øolo dia-
betesa odhajamo tudi letos v Ømar-
jeøke Toplice, v œasu od 17. do 24.
februarja. Prijavite se v druøtveni pi-
sarni najkasneje do 31. 1. 2008.

• V sredo, 30. 1. 2008, ob 16. uri
bomo v sejni sobi Obœine Litija iz-
vedli redni obœni zbor Druøtva dia-
betikov Litija. Vabimo vse œlane in
podporne œlane, da se obœnega zbo-
ra udeleæite. 

Za Druøtvo diabetikov Litija:

Helena Muzga

Naœrti druøtva LAZ
Druøtvo za razvoj podeæelja LAZ www.podezelje-laz.si vstopa v peto leto
delovanja. Po statutu je to volilno leto, zato bomo na obœnem zboru
29. 2.  zbrali œlane posameznih organov za naslednje øtiriletno obdobje.

V teh letih delovanja se je lepo »prijel«
Pohod po obronkih Jablaniøke doline –
letos bo jubilejni peti. Ideja oznaœene
pohodne poti ni pretirana mnoæiœnost
na dan pohoda, paœ pa obisk skozi celo
leto in razvoj ponudbe domaœij ob poti
in Jablaniøki dolini nasploh. Pohodniki
smo tako domaœini, kot vsi, ki cenijo
neokrnjeno naravo, prijaznost domaœi-
nov, domaœo hrano in drugo. Vsako
leto nadgradimo kakovost naøe po-
hodne poti. Lani smo na izhodiøœu poti
v Jablanici namestili kaæipote,  letos
naœrtujemo obnovo oznaœevalnih tab-
lic, postavitev  kamnitega »kompasa«
na razgledni toœki v Gradiøœu pri Litiji
in nekaj poœivaliøœ ob poti. 

Pomembna letoønja pridobitev doline
bo edina stalna zbirka savskih prod-
nikov, ki jo v sodelovanju s priznani-
mi strokovnjaki postavljamo v gasil-
skem domu na Bregu. Njeno otvoritev
naœrtujemo v letoønjem letu konec
marca. Obisk in ogled zbirke bomo
zagotavljali z organiziranjem raznih
dogodkov v prostorih zbirke, kot tudi
ponudbo uœnega programa »Sava pri-
poveduje«. Zbirka je razlog veœ, ki
opraviœuje tako zelo potrebno obno-
vo gasilskega doma na Bregu. Del
projekta geoloøke uœne poti so tudi

V obmoœni organizaciji Socialnih demokratov Litija, ki zdruæuje obœinska
odbora Litije in Ømartna, smo na volilnem zboru œlanstva konec novembra
lanskega leta izvolili novo vodstvo stranke, pred katerim je v prihodnosti
kar nekaj pomembnih nalog. 

Drage obœanke, obœani!

V vrtcu Ciciban
Poleg vsakodnevnih dejavnosti
smo v vrtcu Ciciban izvedli razliœne
aktivnosti tudi za otroke, ki sicer ne
obiskujejo vrtca.

Predstavili smo torkove urice s ple-

som, glasbo in igro. Z otroki in njiho-

vimi starøi smo izdelovali dekoracije

za igralnice, izdelovali smo voøœilnice,

krasili smreœice in imeli novoletno

œajanko s plesom. Seveda pa ne gre

mimo teækopriœakovanega obiska

Dedka mraza, ki je otrokom prinesel

zvrhan koø daril. Kot ponavadi pa vse

lepo prehitro mine in tako je bilo tudi

Najpomembnejøa je sigurno priprava
na prihajajoœe parlamentarne volitve v
oktobru tega leta. Ohrabreni z uspe-
hom naøega kandidata dr. Danila
Türka na predsedniøkih volitvah smo
pred zahtevno nalogo, da tudi na teh
volitvah prevzamemo nase odgovor-
nost, ki nam jo sedaj pripisujejo vse
javnomnenjske ankete.

Ankete sicer niso volitve, vendar kaæe-
jo neko sploøno razpoloæenje javnosti.
In veœina javnosti si æeli politiœnih
sprememb. Pomembno je tudi dejstvo,
da ljudje prav v Socialnih demokratih
vidijo nosilca teh stremljenj. S tem po-
stajamo vse bolj razpoznavna alterna-
tiva sedanjemu stanju in oblasti.

Vendar vse to ni samo posledica neza-
dovoljstva z vladajoœo opcijo temveœ
tudi naøega trdega dela, programa in
vizije. Vsem tem ciljem je potrebno sle-
diti tudi na lokalni ravni ter povrniti
zaupanje obœanov in obœank v vredno-
te in cilje, ki smo si jih zastavili. Za za-

œetek bo stranka sredi februarja orga-
nizirala izlet na Primorsko, marca œe-
stitala vsem æenam za njihov praznik,
konec aprila se bomo na Javorskem
Pilu spomnili junaøke borbe Cankarje-
vega bataljona ter maja obnovili na-
menoma zapostavljeni in skoraj po-
zabljeni praznik dela in mladosti ter
tako naprej vse do vroœe jeseni.

Opisano je samo delœek tistega kar si je
novo vodstvo zaœrtalo na zaœetku svo-
jega mandata. O natanœnih datumih in
poteku prireditev ter tudi o ostalih ak-
tualnih dogodkih vas bomo obveøœali
preko lokalnih medijev in pisem œlans-
tvu. Za vsa ostala pojasnila, vpraøanja
in pomoœ smo vam na voljo v œasu
uradnih ur, vsak torek od 9h - 12h in
œetrtek od 16h - 18h, v obnovljeni pi-
sarni stranke SD na Ponoviøki cesti 6
(nad ambulanto dr. Ptiœarja) oziroma
na tel. 01/ 898 00 21 ali na internet-
nem naslovu sdlitija@gmail.com.

Matjaæ Aøkerc

in njenih obronkov ter obeh naøih
obœin – Litije in Ømartna. Tudi druge
aktivnosti druøtva so namenjene do-
brobiti domaœinov, œlanov in neœla-
nov druøtva. Organizacija dveh izle-
tov s ciljem prenosa dobre prakse v
naøo dolino, povezovanja z drugimi
druøtvi, organizacija izobraæevanj, de-
lavnic za œlane so naøa redna dejav-
nost. Pomoœ œlanom druøtva pri pri-
pravi, izvedbi in promociji njihovih
aktivnosti, ki so povezane s turistiœno
ponudbo doline je tudi ena od nalog.
Pomagamo pri uœni poti v Jabla-
niøkem potoku - »Pastirci«, pri po-
deæelskem taboru v Gradiøœu, letoønja
novost bo geoloøka uœna pot na Bre-
gu, podeæelsko praznovanje rojstnih
dni za otroke na ranœu na Bregu.
Æelimo si, da bi se porodila in razvila
øe kakøna ideja kot dopolnilna dejav-
nost na domaœijah, kar bi poveœevala
zanimivost doline tako za domaœine
kot obiskovalce.

Verjamemo, da bomo z dobrim pro-
gramom in rezultati poveœali œlanstvo,
po drugi strani pa preko razpisov pri-
dobili øe veœ sredstev za delovanje in
manjøe investicije.                                   

Jelka Babiœ

vsebine, povezane z glino iz bliænje
kmetije in oæivitev tehniœne dediøœine,
to je nekdanje opekarne – ceglarne na
Bregu.

V teku je projekt Dediøœina naøih
babic in dedkov, kar sofinancira Mini-
strstvo za øolstvo in øport; cilj projekta
je spodbujanje medgeneracijskega pre-
nosa izkuøenj in ohranjanje izroœila.
Podmladek druøtva so marljive sred-
njeøolke, ki so æe dve leti zapored med
poœitnicami popisovale ustno izroœilo
v Jablaniøki dolini in se vkljuœevale v
izvedbo pohoda in nekaterih drugih
prireditev, kjer je sodelovalo druøtvo.
Prisluhnili bomo njihovim æeljam, jim
vkljuœevali v aktivnosti iz njihovih in-
teresnih podroœij in jih navduøevali za
ohranjanje naravne in kulturne
dediøœine, turizem in naøega netopirja,
zaradi katerega je Zgornja Jablanica v
obmoœju Nature 2000.

Konec leta 2007 smo pristopili k usta-
novitvi lokalne akcijske skupine LAS
srce Slovenije, sodelovali bomo pri
nastajanju in izvajanju razvojne stra-
tegije naøega podeæelja in za financi-
ranje iz sredstev Leader predlagali
skupne projekte iz Jablaniøke doline.
Predvsem pa bomo øe bolj aktivni na
podroœju promocije Jablaniøke doline

tokrat. Veseli december se je iztekel in
obrnili smo list v novo koledarsko
leto. Naø vrtec pa je z novim letom
doæivel veliko spremembo. Enota Cici-
ban se je namreœ odcepila od vzgojno-
varstvenega zavoda Litija in se pri-
kljuœila k OØ Ømartno. Ob tej priliki bi
se v imenu celotnega kolektiva enote
Ciciban zahvalila Vrtcu Litija za vsa
skupna leta uspeønega sodelovanja.
Hkrati pa izrazila interes, da bi to so-
delovanje ohranili tudi v prihodnje. 

Zaposleni v enoti Ciciban se bomo øe
naprej trudili, da bomo svoje delo
opravljali strokovno in, kar je najpo-
membnejøe, s srcem ter tako poskrbeli
za lep vsakdan otrok, njihovih starøev
in tudi nas samih.

Melita Jerøin



Matura malo drugaœe
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Matura malo drugaœe
Publika je s stojeœimi ovacijami po koncu premiere pospremila na pot le-
toønjo predstavo za maturante v Øentjakobskem gledaliøœu.
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Znani satirik in humorist (naj)mlajøe
generacije, Jure Karas, je s svojim av-
torskim projektom, v katerem se uk-
varja s prepletanjem øtirih dramskih
besedil, ki so bila izbrana za letoønji
esej na maturi iz slovenskega jezika,
pokazal, da je pogled na nekatere re-
sne teme lahko tudi drugaœen. Kar si-
cer res ni bilo vøeœ vsem kritikom,
zato pa po odzivu po premieri, in ne-
kaj prvih ponovitvah, toliko bolj
publiki – predvsem tistim, katerim je
predstava prvenstveno namenjena,
maturantom.

Zgodba, ki ima precej samoironiœnega
pridiha, je postavljena v gledaliøœe sa-
movøeœnega in diktatorskega samo-
dræca Vladimirja B. Tartuffa, ki se
mora po sili razmer (gledaliøœe, ki si ga
je v œudnih in nepojasnjenih okoliøœi-
nah prisvojil, je namreœ pred bankro-

Vse slike iz predstave Kralj na Fiziki.

foto: B. Slana

tom) ukvarajti s tako profanimi zade-
vami, kot je igranje predstav za sred-
njeøolsko mladeæ. In medtem ko se
œlani igralske druæine pripravljajo na
uprizoritev omenjenih øtirih dram
(Molierov Tartuffe, Duerrenmattovi
Fiziki, Cankarjev Kralj na Betajnovi in
Zupanœiœev Vladimir), se nam zaœnejo
razkrivati nekateri dogodki in odnosi
med protagonisti, ki so zelo podobni
temam iz omenjenih dram. Tako se
kar naenkrat znajdemo sredi igre v
igri, kjer odrska fikcija in "realnost"
postaneta tako prepleteni, da komaj øe
loœimo, kaj je res in kaj "teater".

Za laæje razumevanje in dojemanje
odrskega dogajanja je vsekakor pripo-
roœljivo predhodno poznavanje ome-
njenih øtirih dramskih tekstov. Kljub
temu, da so v samo predstavo vkljuœe-
ni tudi øtevilni citati iz navedenih
dram, pa ustvarjalci predstave opozar-
jajo, da njen ogled øe ne nadomeøœa
njihovega branja ali ogleda v original-
nih integralnih verzijah. Predstava
zgolj odpira nek drugaœen pogled na
omenjena besedila, njihovo uprizarja-
nje in maturo, kot nek druæbeno in
æivljensko pomeben, hkrati pa po svo-
je morda tudi nesmiseln in izjemno
stresen moment v æivljenju mladega
œloveka.

Tako kot je pri tovrstnih predstavah
æe obiœaj, so se, znotraj relativno
majhnega, zgolj petœlanskega igralske-
ga moøtva, obœinstvu predstavili pred-
vsem mlajøi igralci, ki pa so vsi po vrsti
navduøili s svojo zrelo interpretacijo in
izjemno "naravno" odrsko prezenco.

Poleg omenjene predstave za maturan-
te, ki predstavlja osrednjo repertoarno
ponudbo Øentjakobskeg gledaliøœa v
naslednjih mesecih, pa bodo na svoj
raœun priøli tudi ljubitelji ælahtne ko-
medije in muzikala. Prvi predvsem s
ponovitvami uspeønic iz lanske in za-
œetka letoønje sezone, Prigode dobrega
vojaka Øvejka in Prebrisana vdova,
drugi pa z znova oæivljeno Briljantino,
ki se po skoraj trimeseœnem premoru
vraœa na øentjakobski oder. In je, zara-
di øe vedno izjemnega povpraøevanja,
øe kar naprej razprodana.

Je pa Øentjakobœane v zaœetku leta raz-
veselila øe ena vest. Njihova dolgolet-
na œlanica in prvakinja, Sonja Pavœiœ je
za svoje dolgotrajno, izjemno kako-
vostno in predano ljubiteljsko igralsko
delo prejela enega najviøjih priznanj
Javnega sklada republike Slovenije za
kulturne dejavnosti, srebrno plaketo.

Sreœko Krermavner

20802001

Le spomini øe æivijo,

svetli trenutki starih dni,

tvojo sliko obudijo

in spoznanje, da te ni.

Mineva peto leto,
odkar si nas za vedno zapusti dragi

SANDI ŒOÆ
21.5.1970 - 8.2.2003

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate, obiøœete njegov prerani grob,
prinesete cvetje in priæigate sveœke.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20802002

V 71. letu starosti nas je zapustil
moæ, oœe, dedek, tast, brat in stric

JOÆE TOMAÆIŒ
1936 - 2008

iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena soæalja,
sveœe, sv. maøe in drugo pomoœ ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se tudi g. æupniku Marjanu Lampretu za podporo v œasu njegove bolezni
in lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20802003

Teæka dela in trpljenje, tvoje bilo je æivljenje.

Zapustil si nam vse stvari in moœi,

a v srcih nate nam bo ostal boleœ spomin

do konca naøih dni.

V 79. letu starosti nas je zapustil dragi ata in stari ata

MARTIN GROM
1929 - 2008

iz Vintarjevca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom, krajanom in vsem
znancem, ki ste nam izrekli soæalja, darovali cvetje, sveœe, sv. maøe in pisna soæalja.

Øe posebej se zahvaljujemo æupniku Marjanu Lampretu za obred zadnjega slovesa. Zahvaljujemo
se osebju ZD Litija in KC Ljubljana, za skrb v œasu njegove bolezni. Hvala podjetju KSP Litija,

Duøanu Bahovcu, Martinu Smrekarju, Toniju Æelezniku, pevskemu zboru, rogistu in
”meænarjevim” za zvonenje. Øe enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala tudi vsem, ki se ga boste spominjali in postali ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20802004

Le delo skrb, ljubezen in trpljenje

zapolnjevalo tvoje je æivljenje.

Nato poøle so ti moœi,

zaprl trudne si oœi.

Sedaj spokojno spiø,

a z nami øe naprej æiviø.
Nepriœakovano nas je zapustil

dragi ati, sin, brat in stric

MIRAN JANEZ POTISEK
13.9.1970 - 20.1.2008

iz Dvora 32, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kolektivu doma Tisje,
gostilni Jap, pogrebnemu zavodu Perpar, æupniku g. Marjanu Lampretu,

pevcem, soøolcem in uœiteljem OØ Ømartno in Velika Kostrevnica.
Iskreno se zahvaljujemo vsem za darovano svetje, sveœe, denarno pomoœ ter izreœena soæalja.

Vsem øe enkrat iskrena hvala, da ste ga v tako velikem øtevilu
pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Æalujoœi: sin Andrej, hœerka Lidija ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

20802005

V 85. letu starosti nas je zapustila
draga mama, babica in prababica

ANA PRELOGAR
roj. Planinøek

1923 - 2007

iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za darovano cvetje in sveœe ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se æupniøœu Ømartno za vso pomoœ in poslovilni obred.
Iskrena hvala zdravnici Tadeji Hauptman za pomoœ v œasu bolezni.

Hvala pogrebni sluæbi, trobentaœu in pevcem iz Volavelj za zapete pesmi slovesa.

Æalujoœi: sinova z druæinama

ZAHVALA

Petek,1. 2. 2008
ob 19.30 J.Jacobs, W.Casey: BRILJANTINA
(muzikal), reæija in koreografija Mojca Horvat
Gostovanje na Jesenicah
Sobota, 2. 2. 2008
ob 19.30 J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA 
(muzikal), reæija in koreografija Mojca Horvat
IZVEN
Sreda, 6. 2. 2008
ob 19.30 J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA
(muzikal),reæija in koreografija Mojca Horvat
IZVEN
Œetrtek, 7. 2. 2008
Ob 19.30 J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA
(muzikal), reæija in koreografija Mojca Horvat
Gostovanje na Jesenicah
Œetrtek, 21. 2. 2008
Ob 19.00 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA
(komedija), reæija Luka Martin Økof
Gostovanje v Slovenskih Konjicah



Potopisno
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Kako je bilo…
V januarju ponavadi pogledamo,
kako uspeøni smo bili v preteklem
letu. Z gotovostjo lahko reœemo, da
smo leto 2007 uspeøno konœali, kar se
nakupa gradiva tiœe in se tudi zelo
pribliæali naøim naœrtom, to je 4.500
enot gradiva – tako knjiænega kot nek-
njiænega in revij. 

Seveda je kljuœno za uspeøen proces
pridobivanja gradiva kontinuirano fi-
nanciranje obeh obœin, naøih ustanovi-
teljic, in seveda tudi ministrstva za
kulturo. Øe vedno pa nekaj gradiva
pridobimo tudi iz darov naøih bralcev
in bralk, za kar se jim zahvaljujemo.

Lahko smo zadovoljni tudi z za-
kljuœenimi projekti, ki smo jih izpeljali
za posodabljanje naøe informacijske
opreme – tako v osrednji knjiænici kot
tudi øirøe v knjiæniœni mreæi.

Odmevno je bilo odprtje srediøœa za
vseæivljenjsko uœenje oktobra lani.

Januarsko predavanje srediøœa
za vseæivljenjsko uœenje – VÆU

Prvo izmed predavanj vseæivljenjskega
uœenja je æe za nami. Sredi januarja je
knjiænico obiskala Eli Trobec, ki je na
zanimiv naœin predstavila svojo pot
dozorevanja in spoznanj. Ko se ji je
æivljenje obrnilo na glavo, se je po-
skuøala reøiti. Najprej je odøla na du-
hovno potovanje v Brazilijo, po ogledu
znamenitosti øe do zdravilca, øamana.
K zdravilcu se je z drugimi popotniki
odpravila øe 5-krat, bistvo tega prvega
potovanja je bila osebnostna rast, zau-
panje vase, v cilje in samozavest. 

Kot Alkimist iz Coelhove zgodbe, ki je
iskal zaklad, se je tudi Eli ponovno od-

pravila na pot, v Øpanijo in na Mauri-
tius. Po vseh teh potovanjih je spozna-
la, da jo pravi zaklad œaka doma,
spoznala je dva œloveka, ki se v Slove-
niji ukvarjata z zdravljenjem duøe, po-
dobno kot je iskal Alkimist, ki je za-
klad na koncu naøel doma. Predavanje
o alkimistu smo izbrali zaradi vsebine,
kljuœna je bila osebnostna rast in dozo-
revanje. 

Vsa predavanja VÆU bodo naravnana
na œim øirøa podroœja œlovekovega æiv-
ljenja in delovanja.

vsi œlanki Andreja Øtuhec

in Aleksandra Mavretiœ

Zvesti bralec
Knjiænica Litija bo skupaj s Knjiænico
Pavla Golje iz Trebnjega pripravila
projekt Zvesti bralec. Gre za spodbu-
janje branja pri odraslih, vsak bralec
bo prebral pet knjig s priporoœilnega
seznama, dobil potrdilo in knjiæno na-
grado. Na zloæenki s predlogi œtiva
bodo bralci lahko pripisali tudi svoje
predloge. Projekt Zvesti bralec bo po-
tekal od februarja do 20. novembra,
dneva sploønih knjiænic. Æe se veseli-
mo vaøih predlogov in pobud. 

Februar, mesec kulture
Prva prireditev, ki smo jo posvetili slo-
venskemu kulturnemu prazniku, je
bila 5. februarja, pripravili smo jo sku-
paj s Centrom za razvoj Litija. Ivan
Godec  je pronicljiv opazovalec in po-
pisovalec ljudi, dogodkov, okolja.
Naøe knjiæne police je obogatil z novo
knjigo LITIJA IN REKA SAVA.  Kot
je zapisal avtor: »Od prazgodovine do
danes je Sava moœno zaznamovala
prebivalce krajev, kjer si je utirala svo-

jo pot. Lajøala in oteæevala je njihov
boj za obstanek in napredek. Bila je
prijateljica in sovraænica hkrati.
Vœasih je zmagovala, drugiœ pa jo je
œlovek podredil svojim namenom.

V kulturnem programu je sodelovala
glasbena skupina Zagømalit, flavtistka
Lara Godec in citrarka Zofka Haupt-
man. Goste sta pozdravila æupan obœine
Litija, gospod Franci Rokavec in direk-
torica Centra za razvoj, Saøa Gradiøek.

Likovna razstava
Apolonije Simon
Februarja pripravljamo tudi odprtje nove li-

kovne razstave – v torek, 12. 2., ob 19. uri

bomo veœ izvedeli o umetniøki duøi akademske

slikarke Apolonije Simon, ki je pred leti æivela

in ustvarjala tudi v Litiji. V letu 1989 je preje-

la øtudentsko Preøernovo nagrado. Njene slike

so podobe opustelega sveta, vsebino polnijo

drobni œloveøki liki. Kot bi æelela gledalcu pustiti veœ prostora za njegovo razlago.

Prevladujejo topli, zemeljski toni. V kulturnem programu bo sodelovala GØ Liti-

ja-Ømartno. Razstava bo na ogled do 10. marca.

Preøeren malo drugaœe
V torek, 19. 2., ob 19. uri vabimo na predavanje srediøœa za vseæivljenjsko uœen-
je. Profesorica Mija Bernik je v øtudentskih letih o pesniku izvedela marsikaj zani-
mivega, spoznala ga je na malo drugaœen naœin. Z nami bo tudi Pevsko druøtvo
Lipa, sliøali bomo nekaj uglasbenih Preøernovih pesmi. PRIREDITEV JE
POSVEŒENA SLOVENSKEMU KULTURNEMU PRAZNIKU.

Zimske poœitnice v knjiænici Litija
Februar teæko priœakujejo tudi naøi

øolarji; zimske poœitnice od 18. do 22.

februarja bomo skuøali popestriti tudi v

Knjiænici Litija; moœi bomo zdruæili z

Mladinskim centrom, pomagali pri or-

ganizaciji delavnic, predvsem pa vabi-

mo na vsakodnevno informacijsko izo-

braæevanje za mlade; vsak dan med 10.

in 14. uro bomo z nasveti pomagali

mladim. Nekaj napotkov in æe boste

sami delali referate, seminarske in spoz-

nali, da je raœunalnik pravi œarodej. 

Potopisno
predavanje
V februarju potujemo v Provanso s
Francijem Horvatom, ki ga radoved-
nost vodi na razliœne konce. Pot ga je
zanesla v  pokrajino œudovitih vonjev
in diøav, polja sivke, vijoliœne prepro-
ge, ki valovijo v vetru. In pogled v nji-
hovo kuhinjo? Zaœimbe in diøave, ki
boæajo duøo. Predavanje bo 26. fe-
bruarja ob 19. uri v Knjiænici Litija.

Viharnik na
razpotjih œasa

V naøi ømarski knjiænici vam bomo
poleg rednih ur pravljic za otroke ko-
nec meseca februarja pripravili pred-
stavitev knjige Radovana Hrasta: Vi-
harnik na razpotjih œasa. Avtor je pred
leti zaslovel s knjigo Œas, ki ga ni, ki
opisuje njegovo bivanje na Golem oto-
ku. Tema o otoku, ki je marsikoga
zaznamoval za vse æivljenje, je med
bralci øe vedno zelo priljubljena, zato
smo prepriœani, da bo Radovan Hrast,
Viharnik, povedal marsikaj zanimive-
ga. V zadnji knjigi je opisal svojo æiv-
ljenjsko pot, ko je otroøka leta preæiv-
ljal pri stari Koprivnikarjevi mami v
Litiji, ko je øel kot 14-letni deœek v
partizane, kako ga je æivljenje preme-
tavalo sem in tja. Zgodba do danaøn-
jih dni o trdnem œloveku, ki mu tudi
æivljenjske preizkuønje niso omajale
prepriœanja. V kulturnem programu
bosta z diatoniœno harmoniko nasto-
pila uœenca OØ Ømartno, Niko Tori in
Tomi Kastelic.

Prireditve v februarju

V marcu vabimo na odprtje fotografske razstave Mance Juvan, Æenske v Afganistanu,
ki bo 11. 3. ob 19. uri. Naslednje predavanje srediøœa za VÆU pa nam bo pripravil
doc. dr. Nejc Jogan,  v Knjiænici Litija.  V œetrtek, 13. 3., ob 19. uri bomo veœ izvedeli
o divjih rastlinah v velikonoœnem obredju.

torek, 5. 2. ob 19. uri Literarni veœer:
Ivan Godec, predstavitev knjige Litija in reka Sava

torek, 5. 2. ob 18. uri Ura pravljic
torek, 12. 2. ob 19. uri Likovna razstava,

akademska slikarka Apolonija Simon
torek, 19. 2. ob 18. uri Ura pravljic
torek, 19. 2. ob 19. uri Predavanje:

»vseæivljenjsko uœenje«: Preøeren malo drugaœe,
Mija Bernik, Pevsko druøtvo Lipa

œetrtek, 21. 2. ob 18. uri Ura pravljic
torek, 26. 2. ob 19. uri Potopisno predavanje - Provansa

Knjiænica Ømartno:
œetrtek, 7. 2.ob 18. uri Ura pravljic
œetrtek, 28. 2. ob 19. uri Literarni veœer:

Radovan Hrast, Viharnik na razpotjih œasa

Uradno slovesnost je priœel domaœi
zborœek  z udarno slovensko himno.

Nato nas je najprej nagovoril predsed-
nik KØD Vel. Øtanga Marjan Lu-
kanœiœ. Slikovito je opisal pot od
proønje za najem cerkvenega zemljiøœa
do danaønjih dni, ko se na nekdanjem

travniku æe razprostira lepo, s travo

zaraøœeno igriøœe ter baha lesena bru-

narica, ki æe kaæe, kako bo prijetna po

zadnji pritrjeni deøœici. Ob koncu ni

pozabil izraziti hvaleænosti vsem, ki so

pripomogli h tej pridobitvi; takrat øe

domaœemu æupniku Janezu Jasencu ter

KULTURNO ØPORTNO DRUØTVO VELIKA ØTANGA

Delovno leto 2007
Zadnjo soboto v juniju je s skromno sveœanostjo in svetim blagoslovom
novo nogometno igriøœe v Veliki Øtangi doæivelo uradno otvoritev.

ømarskemu æupniku Marjanu Lam-
pretu, vsem pridnim rokam, sponzor-
jem ter æupanu Milanu Izlakarju, ki
projekt v radost vseh øportnih nav-
duøencev z veseljem podpira, kar je
poudaril v svojem, kot navadno krat-
kem in uœinkovitem govoru. Podaril
je tudi zraœno tlaœilko in nogometno
æogo. (Kasneje smo igrali s tako vne-
mo, da smo jo scefrali.)

Sledil je blagoslov igriøœa ter uradna
otvoritev. Igriøœe se je takoj preizkusi-
lo s prijateljsko tekmo med domaœo
ekipo KØD Øtanga in ekipo »Petek
zveœer«. Veterani so domaœinom po-
kazali, da so v zavidljivi kondiciji,
tako da smo gledalci z zanimanjem
spremljali odliœno tekmo. Zakljuœili
smo z veselim druæenjem.

Æelja vseh v kulturnem druøtvu je, da
bi igriøœe sluæilo svojemu namenu. Da
bi bilo na njem vsaj tako æivo kot v
pomladnem delu. Zvrstilo se je mnogo
lepih tekem s tujimi ekipami, kar pa je
øe bolj razveseljivo, igriøœe je obiskova-
lo vedno veœ domaœinov, mlajøih in
starejøih. Naj bo tako tudi v prihodnje.

Sreœno!
Marjan Lukanœiœ

V Knjiænici Litija
informativno zbiramo prijave

za predavanje v sklopu
vseæivljenskega uœenja in delavnice

v okviru univerze
za 3. æivljenjsko obdobje.

Vas zanima øpanøœina, izpolnjevanje
obrazcev, reøilje - naœin vezenja,

unikatna keramika...?

Pokliœite, veseli vas bomo.



Taekwondo
Sonœek kliœe ostræke! 

ROKOMET 

Mlajøe
slekcije

Øesto sreœanje prijateljev Janœ
– janøkih prijateljev
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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. februarja 2008

Prehodna popotna palica za najvztraj-
nejøega obiskovalca je tako prviœ za-
menjala lastnico, saj je v prejønjih letih
najveœ obiskov imela Erika Zupanœiœ
iz Kresniøkih Poljan. Naø planinski
prijatelj Milan Frelih iz Trbovelj, ki je
izdelal prehodno palico, je tako letos
imel nekaj veœ dela, saj je prejønja leta
k Erikinemu imenu le dodajal nove let-
nice, tokrat pa je moral na novo vgra-
virati øe ime in priimek Ivanke Maren.
Tudi prehodna palica za kolesarje je
zamenjala lastnika. V letu 2006 je naj-
veœkrat (140-krat) na Janœe priko-
lesaril Bojan Dovœ iz Ljubljane, ki mu
je ta podvig sicer uspel tudi v letu
2004. Vsa leta je na drugem mestu po
øtevilu obiskov Rado Zupanœiœ starejøi
iz Kresniøkih Poljan, da pa jabolko ne
pade daleœ od drevesa, dokazuje sin
Rado iz Litije, ki je bil v preteklem letu
27-krat peø na Janœah, 50-krat pa s
kolesom. Na sreœanju smo z minuto
molka poœastili spomin na v preteklem
letu preminulega prijatelja Staneta
Øtuhca iz Litije, ki je v akciji sodeloval
od vsega zaœetka in je tudi lani opravil
29 vzponov.

Posebej kaæe omeniti øe Franca Fajfar-
ja iz Zagorja in Rudija Senekarja iz
Maribora, ki sta se tudi zapisala med
prijatelje Janœ, kar je velik podvig, saj
jima je vsakiœ veliko œasa vzela æe
voænja do izhodiøœa. Vztrajna obisko-

valka Janœ je bila tudi Vera Radi  iz
Celja, ki je decembra dosegla 23 vzpo-
nov, nato pa ji je angina prepreœila, da
bi do konca leta opravila øe zadnja dva
manjkajoœa obiska.

Zelo smo zadovoljni, da so akcijo za
svojo vzeli domaœini iz Øtange, saj so
ob Ivanki med najvztrajnejøimi obisko-
valci Janœ øe Marinka in Lado Peœaver,
Martin Fortuna, Anica Skubic, Marija
in Lado Anæur, Fani in Joæe Æeleznik,
Martin Marolt, Alojzija in Ivan Ostreæ
ter Mija Doblekar. Opraviœujem se, œe
sem koga pomotoma izpustil.

Na sreœanju smo se tudi pogovorili o
tem, ali bi kriterij za prijatelje Janœ
zniæali, tako da bi zadoøœalo æe 15 ali
20 vzponov, kar bi marsikomu olajøa-
lo sodelovanje v akciji, vendar je veœi-
na menila, da naj ostane tako, kot je
bilo do sedaj.

Akcija je dosegla svoj namen, to je, da
stalni obiskovalci Janœ, ki so zato
prav gotovo prijatelji Janœ, postanejo
tudi prijatelji med seboj, torej janøki
prijatelji.

Spoøtovane bralce Martinovega glasu
vabim, da v tem letu tudi sami posta-
nejo prijatelji Janœ – janøki prijatelji.
Spoznali bodo, da so Janœe in poti na-
nje lepe v vseh letnih œasih, nekaj do-
brega pa bodo storili tudi za svoje
zdravje.

Borut Vukoviœ

Øesto sreœanje prijateljev Janœ
– janøkih prijateljev
Od leta 2003 se vsako zadnjo nedeljo v januarju zberejo na Janœah prijate-
lji Janœ – janøki prijatelji. Ta naziv pridobi vsak, ki se v koledarskem letu
najmanj 25-krat povzpne na Janœe in ta svoj obisk tudi zabeleæi v vpisni
knjigi. Takønih planink in planincev je bilo v preteklem letu kar 52.
Najvztrajnejøa med njimi je bila Ivanka Maren iz Velike Øtange, ki je bila
na Janœah 340-krat, kar pomeni, da je pot od doma do planinske koœe na
Janœah opravila skoraj vsak dan v letu, pogosto tudi ob torkih, ko je dom za
obiskovalce sicer zaprt.

Po uvodnem tekmovanju v novembru

se je Rok Mohar udeleæil øe ene pri-

pravljalne tekme- mednarodnega tur-

nirja Nikola open na Hrvaøkem. Tu je

zaradi spremenjenih pravil nastopil v

viøji, bolj izkuøeni kategoriji œlanov

œrni pasovi, 27-36 let. V konkurenci

øestih tekmovalcev je na koncu z man-

jøo razliko dosegel 2. mesto. Rok je tu

zaradi treninga nastopil z vajami, ki so

v osnovi slabøe toœkovane kot ostale.

Vrhunec sezone je bila udeleæba na

Dræavnem prvenstvu taekwondoja v

tehniki. Organizacija je bila zaupana

TKD klubu K2 iz Maribora. Udeleæilo

se ga je 109 tekmovalcev iz osmih klu-

bov. Rok je nastopil za ljubljanski klub

Dragon, za katerega je vodil tudi pri-

prave in ekipo skupaj s 6. tekmovalci.

V kategoriji posamezno, œlani od

V naøem druøtvu trenirajo rokomet
otroci æe od øestega leta starosti. Pri
najmlajøih, kjer imamo osnovno selek-
cijo in mini rokomet, trenirajo fantje
in dekleta, saj sodelujemo tudi z ÆRD
Litija. V letoønji sezoni treninge najm-
lajøih vodijo trije trenerji, na OØ
Ømartno in æe drugo leto tudi na OØ
Vaœe, kjer je odziv zelo dober. Svoje
moœi merijo na turnirjih mini rokome-
ta, ki potekajo v okviru OØ Ømartno.
Oddaje o turnirjih si lahko ogledate
tudi vsako zadnjo nedeljo v mesecu v
dopoldanskem œasu na kanalu TV
øport klub.

Prvi tekmovalni selekciji v RD Ømart-
no 99 Herz Factor banka sta v letoønji
sezoni sestavljeni predvsem iz letnikov,
ki so mlajøi od vrstnikov, temu primer-
ni pa so tudi malo slabøi rezultati. V
tekmovanju v sezoni 2007/2008 sode-
lujeta ekipi mlajøih deœkov A (letnik
1995 in 1996) in starejøih deœkov A
(letnik 1993 in 1994). Vsako od ekip
vodita po dva trenerja. Glavni prob-
lem so v tej sezoni pogoji za treninge,
vendar kljub vsem teæavam igralci
vseeno pridno trenirajo. Ekipi bosta v
nadaljevanju sezone igrali za razvrsti-
tev od 16. mesta navzdol. 

ROKOMET 

Mlajøe
slekcije
Mesec januar je za rokometaøe mesec poœitka in mesec priprav pred nada-
ljevanjem sezone. Œlanska ekipa nadaljuje s tekmovanjem 2. februarja,
mlajøe selekcije pa so s tekmovanjem priœele æe sredi januarja.

18-27 let, rdeœi in œrni pasovi je tek-
movanje potekalo v treh krogih. V
skupini je nastopil s poomsae, ki so
bile z niæjo izhodiøœno oceno kot
konkurenca. Po konœanem tekmova-
nju je Rok z veliko prednostjo 5.1
toœke zmagale pred ostalo konkuren-
co. Bil je tudi edini tekmovalec, ki je
za svoj nastop dobil vse tri ocene
nad magiœno mejo 9,0 toœke.

Svoje kvalitete je opraviœil tudi v ka-
tegoriji najboljøih tekmovalcev, kjer
ni starostnih ali omejitev po pasovih
– vsi zdruæeni v eni kategoriji. Tu je
nastopil z mojstrskimi poomsae-mi,
ki jih je izvajal kot edini na tem tek-
movanju. Po dveh krogih je v konku-
renci 9 tekmovalcev za 2,5 toœke pre-
magal drugouvrøœenega.

Zadnja kategorija, v kateri je sodelo-
val, je bila kategorija dvojic nad 14
let. Tu sta skupaj z tekomovalko iz
kluba v prvem krogu malce popusti-
la, tako da je bila razlika v prid
domaœega para iz Maribora za 0,2
toœke. V finalu pa sta pokazala svoje
znanje in na koncu zasluæeno zmaga-
la za 2,3 toœke.

Rok je bil ponovno, poleg treh ubra-
njenih naslovov dræavnega prvaka,
nagrajen øe s pokalom za najboljøega
tekmovalca.

Ekipa, ki jo je za klub Dragon vodil
Rok, je v skupnem seøtevku zbrala 32
toœk (7 zlatih, eno bronasto medaljo),
kar je zadostovalo za skupno tretje
mesto v klubski razvrstitvi. Klub je
imel po øtevilu tekmovalcev naj-
manjøo ekipo.

Kvaliteta in kvantiteta tehniœnega
taekwondoja se je v preteklem letu
precej dvignila na nivoju dræave,
zato so osvojene medalje vedno teæje
osvojene.

Rok Mohar

Kadetsko ekipo sestavljajo igralci let-
nik 1991/1992. Pri kadetih se igra æe
bolj kvaliteten in “moøki” rokomet,
prav tako pa je konkurenca moœnejøa.
Kot je pri rokometu pri mlajøih selek-
cijah obiœaj, se igra v jesenskem delu
liga, ki je nekako regijsko razdeljena.
V tej naøi ligi »JUG« napredujejo v
nadaljnje tekmovanje, tako imenova-
no polfinalno ligo, tri najboljøa moøt-
va. Liga, kjer nastopa RD Ømartno 99
Herz Factor banka, je ena naj-
moœnejøih predtekmovalnih skupin,
saj v njej nastopata dva finalista lan-
ske sezone, ki tudi zasedata prvi dve
mesti. Mladi Ømarœani so za las
zgreøili napredovanje v polfinale, tako
se bodo v nadaljevanju borili za razvr-
stitev od 16. mesta navzdol.

Mladinska ekipa je sestavljena iz igral-
cev do 21 let. Za igralce je to eden naj-
bolj pomembnih trenutkov v karieri,
saj naredijo velik preskok iz ekipe ka-
detov v ekipo œlanov. Nekateri od
igralcev namreœ igrajo tudi æe pri œla-
nih, tako da ponavadi igrajo vsak vi-
kend po dve tekmi. Trud in borbenost
na mladinskih tekmah ocenjuje trener
œlanske ekipe, ki glede na prikazano
ponudi igralcu priloænost v prvi ekipi.
Mladinci so ligo zaœeli dobro, saj so
bili dolgo œasa na 2. mestu. Zaradi
poøkodb dveh pomembnih igralcev se-
daj lovijo 4. mesto, ki øe vedno vodi v
konœnico za prvaka 2. dræavne mla-
dinske lige. Mladinska liga je hkrati
najteæja med mlajøimi selekcijami, saj
bodo fantje odigrali okoli trideset te-
kem v sezoni 2007/2008.

Vabimo vas, da si poleg œlanskih ogle-
date tudi tekme mlajøih v øportni dvo-
rani v Litiji. Datum in ura sta objavlje-
na na oglasnem mestu pri OØ Ømartno
in øportni dvorani v Litiji v tednu pred
odigranim sreœanjem ter na spletni
strani druøtva www.rd-smartno99.org.

RD Ømartno 99

Taekwondo
Rok Mohar ubranil tri naslove
dræavnega prvaka in pokal
najboljøega tekmovalca.

Sonœek kliœe ostræke! 
Bilo je krasno œetrtkovo jutro! Polna luna na nebu je izginjala z noœjo. Otro-
ci prihajajo v vrtec Ostræek. V garderobi kar ævrgoli. Naøi malœki stari do
treh let kramljajo s svojimi starøi.

Ko se po 8. uri pripravljamo na zajtrk
nas preseneti sonœek. Pokuka izza hri-
ba in posije naravnost na naøe mize.
To pa bo zajtrk – s soncem obsijan!
Igraœe danes niso zanimive. Kar nekaj
otrok pogleduje skozi okno in opazuje
toplo sonce. 

»Sonœek – kliœe«! vzlikne naøa rado-
vedna deklica...

Pobuda je padla. Odloœili smo se za
daljøi sprehod s ciljem, ki si ga æe dol-
go æelimo: ovœke in kozice pri
Maœkovih.

Alenka in Duøi sva naredili plan poti,
da bi œimbolj VARNO  (kot se seveda
da v Ømartnem) priøli do æeljenega ci-
lja in seveda øe nazaj v naø vrtec. Krat-
ka potka œez zamrznjen bel travnik je
bila za otroke pravo novo doæivetje.
Tudi ko smo sreœali bager ob vodi,

vas vabi na OBŒNI ZBOR,
ki bo v petek, 29. februarja, ob 18. uri, 

v Pustovem mlinu v Reki. 
Vse, ki bi se nam radi pridruæili,
nas spoznali, se druæili z nami

in  vas zanima razvoj podeæelja,
ste vljudno vabljeni!  

Druøtvo za razvoj podeæelja LAZDruøtvo za razvoj podeæelja LAZ

sladico pa øe suhe slive ali rozine.
»Njami« ! 

• Poøiljamo vam prijazno topel
»ostrækov« pozdrav!

P.S.: 
Tudi mi, malœki z vzgojiteljicama, bi
imeli predlog glede obvoznice v Ømart-
nem.
Mi bi nujno in takoj potrebovali most
za peøce œez reko Reko. Predlagamo
ga niæje po reki, kot je ta, da bi priøli
na parkiriøœe trgovine. Tako bi imeli
bolj varen dostop do naøega srediøœa
mesta. Tudi mi, œeprav smo øe mali, si
æelimo raziskovati svet – Ømartno
(npr.: knjiænico). 

Vzgojiteljica Alenka Smuk Duøak

smo navduøeno postali. Po veœkrat-
nem preœkanju ceste smo si na cilju za-
sluæeno oddahnili. Opazovali smo
ovce,  jagenœke in kozice. »Bee –
beeee«, »Meeee« ! So nas veselo poz-
dravljale. »Glej tamala ovœka pije mle-
ko«, so starejøi otroci pojasnjevali
mlajøim. Ko smo se poslavljali nas je
prijazna gospodarica Øpela povabila
naj øe pridemo in nam dala nasvet, da
bodo æivali øe bolj vesele in razigrane,
œe jim prinesemo kruh – tega imajo
najraje. 

Morali smo se vrniti. Jej, spet nazaj po
tej œudno zaviti cesti, skoraj brez
ploœnikov. Œe pa ploœniki æe so, pa na
njih stojijo, za nas velike ovire – zaboj-
niki za smeti!! Dobro, da naøa Duøi
pozna skrivne bliænjice med hiøami.
Tako smo se sreœno vrnili z dolge poti.
To je bil za nas æe pravi izlet, ne samo
sprehod. Bili smo prijetno utrujeni,
polni sonœka, sveæega zraka in doæive-
tij ter rdeœih lic - malo nam jih je obar-
val sonœek, malo pa mrazek. A niœ
zato, saj mi smo æe pravi korenjaki –
utrjeni, zdravi »Ostræki«, ki smo bolj
redko bolni. 

Naø recept:

• Vsak dan smo zunaj.

• Bacile odganjamo s prezraœevanjem
sobe veœkrat na dan in z »vitam-
inœkih, ki øibajo po naøih trebuøœk-
ih«. Ob 9.30 imamo najraje sadno
malico (koøœek pomaranœe, jabol-
ka, banane, hruøke ali kivija). Za


