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Tudi mi nismo uøli orkanu, ki je pu-
stoøil lansko leto po Sloveniji, s tem,
da nas je samo oplazilo.

Nekateri strokovnjaki ugotavljajo, da
je vsemu temu kriv œlovek. Ne nazad-
nje, œe primerjam ogrevanje stano-
vanjske povrøine, v mojih otroøkih le-
tih, ki ni presegla tri m3 drv in seveda
sedaj, ko porabimo 20m3 drv, je prob-
lem segrevanja ozraœja popolnoma ja-
sen. Seveda pa to ni glavni vzrok prob-
lema segrevanja. Radi ali pa ne radi,
bomo doloœene potratnosti morali
œrtati iz naøih navad, veliko laæje tisti,
ki so majhno porabo æe doæiveli v mla-
dosti. Æivljenje pa teœe naprej in piøe
zgodovino s pregovorom; skromnost
je lepa œednost. Prej bomo prilagodili
æivljenje trenutnim razmeram, laæje
bo. Nikoli v zgodovini pa vsi kriznih
obdobij  nismo bili enako deleæni,
tako kot kaæe tudi  sedaj. Kar nekaj
obœanov v naøi skupnosti je izgubilo
delo, mogoœe je to manj boleœe, ker je
bilo priœakovano. Nas pa za v bodoœe
opominja, da tista podjetja doma, ki
jih sami ne znamo voditi, ne prodajaj-
mo drugim. Praksa kaæe, da niso niœ
boljøi.    

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj

ÆUPANOV KOTIŒEK

Matija
led razbija
Œe ljudski rek velja, da Matija led
razbija ali ga pa naredi, lahko
priœakujemo øe zelo muhasto zimo.
Vremenske spremembe, povzroœe-
ne zaradi segrevanja ozraœja,
porajajo razno vrstna neurja po
vsem svetu.
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Srce Slovenije na sejmu
Srce Slovenije s Ømartnim pri Litiji je utripalo na letoønjem sejmu TIP –
Turizem in prosti œas, ki je od 22. do 25. januarja 2009 potekal na Gospo-
darskem razstaviøœu v Ljubljani.

Srce Slovenije je prostor v obliki srca,
ki povezuje srœne ljudi od vznoæij kam-
niøkih planin do dolenjskega griœevja
ter od vzhodnih obronkov Ljubljane
do posavskih ravnic. Gre za obmoœje,
ki sega od Kamnika, preko obœin Lu-
kovica, Moravœe, Dol pri Ljubljani, Li-
tija, Ømartno pri Litiji, Zagorje ob Savi,
Trbovlje, Hrastnik do Radeœ. To deæe-
lo v samem srediøœu Slovenije smo na
do sedaj najveœjem turistiœnem sejmu
pri nas, prviœ pod skupno blagovno
znamko Srce Slovenije, predstavljali za-
nimivi turistiœni ponudniki obmoœja.

Obiskovalci letoønjega sejma so imeli
priloænost preko novega promocijske-
ga materiala ter zanimivega kulturne-
ga dogajanja na razstavnem prostoru
zaœutiti utrip podeæelja in ljudi, ki tu-
kaj æivijo. Obœino Ømartno pri Litiji
so prvi dan sejma predstavljali tambu-
raøi orkestra KUD FS Javorje z delav-
nico uœenja igranja na tamburico, za
delavnico polstenja volne je poskrbela
Franœiøka Imeri. V petek so po poteh
Jablaniøke doline obiskovalce povabili
œlani druøtva Laz, v soboto je Javni za-

vod Bogenøperk predstavljala hostesa,
ki je obiskovalcem nudila informacije
o grajski in øirøe ømarski turistiœni po-
nudbi, v grajski opravi sta obiskovalce
na grad Bogenøperk povabila øe graj-
ski oskrbnik Jurij in Ana Maksimila
Valvasor. Za zakljuœek sejma so ljud-
ske plese z obmoœja litijskega hribovja
zaplesali øe œlani Folklorne skupine
Javorje. Lahko zakljuœimo, da je srce
Obœine Ømartno pri Litiji na sejmu
utripalo najmoœneje med vsemi
obœinami, ki so povezane v obmoœje
Srca Slovenije. 

Predstavitev Srca Slovenije na sejmu
Turizem in prosti œas je podprlo Raz-
vojno partnerstvo srediøœa Slovenije.
Poleg Centra za razvoj Litija je v vlogi
koordinatorja sodelovala  zadruga Ja-
rina, ki je vse dni sejma nudila obi-
skovalcem informacije o celostni turi-
stiœni ponudbi obmoœja. Hvala vsem,
ki ste nam omogoœili predstavitev na
sejmu, posebej ga. Mojci Hauptman
za povabilo k sodelovanju in dobro
organizacijo. 

JZ Bogenøperk, Joæi Vovk

EKO KOTIŒEK

Urejenost ekoloøkih otokov

Ekoloøki otoki so namenjeni zbiranju
odpadkov, ki jih je moæno ponovno
uporabiti za surovino pri izdelavi iz-
delkov (npr. papir, plastenke, ploœe-
vinke, steklo). Obiœajno se s predelavo
odpadkov v nove izdelke porabi bis-
tveno manj energije, kot œe bi za izde-
lavo uporabili nove naravne ali umet-
ne surovine. Z loœevanjem odpadkov

torej ohranjamo naravne vire in skrbi-
mo za œistejøe okolje. Problem pa se
pojavi, œe imamo ekoloøke otoke bolj
podobne divjim odlagaliøœem. Enega
takønih imamo na Bartlovi ulici v
Ømartnem. Ekoloøki otok je praktiœno
na travi in blatu, vseokrog je polno
smeti, zabojniki so prepolni, odlaganje
ni moæno, odvozi odpadkov pa so pre-
redki (na sliki). Verjetno bi moral za
urejenost ekoloøkega otoka skrbeti iz-
brani izvajalec javne sluæbe, problem
pa je æe sama postavitev na travi in
blatu. Ljudje so torej pokazali dobro
voljo do loœenega zbiranja odpadkov,
œas bi bil, da tudi pristojni naredijo
korak naprej in uredijo oz. urejajo
neurejena odlagaliøœa. Prav lep okolj-
ski pozdrav.

Veœ o okoljski tematiki in ukrepih na:
99okoljuprijaznihnasvetov.blogspot.com

mag. Roman Tomaæiœ

sobota 7. 2. 10.00 Otroøka matineja: ŒOPKOMETER Kulturni center
Glasbeno-animacijska predstava; Kaliœopkovo gledaliøœe

sobota 7. 2. 19.00 Osrednja obœinska prireditev ob kulturnem prazniku: Kulturni center
KULTURA SMO LJUDJE

nedelja 8. 2. 13.30 Osrednja 24. prireditev ob kulturnem prazniku: Geoss
slavnostni govornik dirigent Uroø Lajovic

nedelja 8. 2. 17.00 Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku: kulturni dom Ømartno
nastop otroøke FS Javorje

torek 10. 2. 19.00 Sreœevanja z domaœimi avtorji v mesecu kulture: Knjiænica Litija
Literarno likovno sreœanje z Joæetom Sevljakom

sreda 11. 2. 18.00 Brezplaœno predavanje projekta Objem: Uœenje je delo Bob Bowling
œetrtek 12. 2. 8.00 Brezplaœno mentorstvo v toœki VÆU: Knjiænica Litija

Mentorica Mateja Mugerle iz Mestne knjiænice Ljubljana
sobota 14.2. 19.00 GODCI, GODITE, NAØ PLES JE ZAŒET: kulturni dom Ømartno

Obmoœna revija odraslih folklornih skupin ter
sreœanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viæ Zasavja

torek 17. 2. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
sreda 18. 2. 18.00 Brezplaœno predavanje projekta Objem: Bob Bowling

Moj otrok to zmore – da ali ne?
œetrtek 19. 2. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Ømartno
petek 20. 2. 18.00 Predstavitev nove knjige Mirana Juvanœiœa: OØ Gradec

Motoristov dnevnik« iz Avstralije in J. Amerike 
sobota 21. 2. 10.00 Otroøka matineja: KAKO SO SE KLOVNI ODLOŒILI, Kulturni center

DA NE BODO VEŒ KLOVNI: Igralska skupina Sonœek
nedelja 22. 2. 14.00 PUSTNI KARNEVAL 2009 LITIJA Litija
torek 24. 2. 16.00 OTROØKO PUSTNO RAJANJE Øportna dvorana
torek 24. 2. 19.00 Potopisno predavanje: KITAJSKA; Matja in Vita Zalar Knjiænica Litija
œetrtek 26.2. 17.00 Predavanje DU Ømartno pri Litiji - Vida Lukaœ: Knjiænica Ømartno

Potovanje v Camino de Compostelo
œetrtek 26. 2. 13.00 Brezplaœno mentorstvo v toœki VÆU: Knjiænica Litija

mentorica Mateja Mugerle iz Mestne knjiænice Ljubljana 
œetrtek 26. 2. 19.30 Gledaliøki abonma in izven: PARTNERSKI ODNOSI; Kulturni center

Preøernovo gledaliøœe Kranj
petek 27.2. 19.00 KLAVIRSKI KONCERT: Duo Dekleva Kulturni center
petek 6. 3. 19.00 Letni koncert tamburaøkega orkestra Ømartno, kulturni dom Ømartno

posveœen æenam in dekletom
sobota 7. 3. 19.00 premiera gledaliøke igre: Øœuke pa ne kulturni dom Ømartno
nedelja 15. 3. 18.00 ponovitev gledaliøke igre: Øœuke pa ne kulturni dom Ømartno

Spoøtovane obœanke in obœani!

Obveøœamo vas, da je obœina Ømartno pri Litiji
priœela z izgradnjo stanovanjskega kompleksa na Grmaœah

(17 stanovanj) in sicer na mestu, ker je nekoœ stal grad Grmaœe.
Stanovanja bodo v obliki liœnih stanovanjskih hiø,

njihova kvadratura pa bo znaøala 68m2, 36m2, 32m2 in 31m2.
Vse, ki ste zainteresirani za odkup vabimo, da se oglasite

v prostorih Obœine Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2,
ali pokliœete na telefon (01)896 27 70.

Obœina Ømartno pri Litiji



Naø æupan
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Ob~ina [martno pri Litiji

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

124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21.œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt.

72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in Odloka o izvrøevanju

proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2009 (Ur. l. RS, øt. 123/2008)  objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje programov letovanja otrok

iz obœine Ømartno pri Litiji v letu 2009 

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 2009.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za

programe za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 13. 3. 2009 (datum

poøtnega æiga) na naslov:

Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji, ali osebno v taj-

niøtvu Obœine do 16. 3. 2009 do 12. ure.

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

nanciranje programov letovanja 2009«. 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.: 551-0002/2009

Datum: 26. 1. 2009

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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Spoøtovane obœanke in obœani!

Obœinski svet obœine Ømartno pri Litiji je na 15. seji, dne 9. 10. 2008, sprejel
Odlok o odvajanju in œiøœenju komunalne odpadne in padavinske vode na
obmoœju obœine Ømartno pri Litiji. 

V prvem odstavku 29. œlenu tega odloka je navedeno, da na obmoœjih, kjer
javna kanalizacija øe ni zgrajena ali se tudi po operativnem programu ne pred-
videva in se odpadna voda iz stavb odvaja v greznice ali male œistilne naprave,
je lastnik stavbe dolæan z izvajalcem skleniti pogodbo o praznjenju greznice
oziroma odvozu blata iz male œistilne naprave in o izvajanju obratovalnega
monitoringa. Pogodbo je dolæan skleniti v roku 12. mesecev po uveljavitvi tega
odloka. 

Tretji odstavek tega odloka pa pravi, da vsebine greznic, blata iz malih œistil-
nih naprav in ostankov œiøœenja kanalizacijskih prikljuœkov ali internih kanali-
zacij ni dovoljeno izpuøœati v javno kanalizacijo. 

Za ravnanje v nasprotju s tema dvema odstavkoma 29. œlena, se za prekrøek
posameznik kaznuje z globo 500 EUR.

Referent za gospodarsko infrastrukturo

Aleø Kræe

Ciciban, dober dan,
10. 3. 2009 - informativni dan v vseh

skupinah vrtca Ciciban od 14. do 16. ure,
za vse starøe, ki bi radi informacije o
vrtcu in se odloœate za vpis otroka.

Vpis,
16. 3., od 12 – 16 ure in 17. 3. 2009,

od 10. do 14. ure, v vrtcu Ciciban,
Za Povrtmi 6, Ømartno.

Vpis za zamudnike,
23. 3. 2009, od 12. do 16. ure, v vrtcu

Ciciban, Za Povrtmi 6, Ømartno.

Dan odprtih vrat,
21. 5. 2009, od 9. do 11. ure, v vseh

skupinah vrtca Ciciban.

Uvodni sestanek,
2. 6. 2009, ob 18. uri,

za starøe vpisanih in sprejetih otrok v
vrtcu Ciciban.

Naø æupan
Sreœala sva se æe dan poprej. Pa pogo-
vor med nama ni stekel. Pred njim sem
imela tremo, on pred mano pa bloka-
do. Pustila sem mu œas, da prespi,
sama pri sebi pa sem razœistila, zakaj
sem se zapiœila ravno v naøega æupana,
prvaka naøe mlade Obœine. Æe nekaj
œasa me privlaœi, kot osebnost. V nje-
govi bliæini vedno dobim obœutek, da
je odkrit in ga æe dolgo poznam, a v isti
sapi se je sposoben zaviti v skrivnost.
Nekaj je v njem in nekaj na njem, da
smo ga vendarle izvolili mi, spoøtovane
obœanke in obœani. Æe drugi mandat
uspeøno in odgovorno vodi naøo
Obœino. In poœutim se varno. 

Æivo se spominjam dne, ko je napove-
dovalec po radiu prebral novo izvolje-
ne obœine. Tudi Ømartno pri Litiji. Bil
je ponedeljek in sedela sem v uœilnici
pri dr. Ruglju. Vstopil je in rekel:«
Mija Loc, œestitam.« Niœ mi ni bilo ja-
sno, zakaj. Pa je gromko zagrmel:«
Kako ste lahko takøna telebanka, da ne
zmorete zaznati, kako velik dogodek je
to za vaø mali kraj?« V tistem trenutku
te veliœine in ponosa res nisem zaznala,
se je pa ta stavek zaærl v moje moægane
in zdaj je priøel œas, da se mu poklo-
nim, spoøtovanemu Oœetu velike
druæine, gospodu Milanu Izlakarju.

Kako se poœutite v vlogi æupana?

Preden sem postal æupan, sem bil po-
polnoma samostojen. Imel sem odprt
servis in bil sem odvisen predvsem od
sebe. Odkar pomnim, me je veselilo
delo z ljudmi in zato sem se tudi
odloœil, da kandidiram za æupana. V
ta projekt sem se vrgel brez velikih
priœakovanj in brez izkuøenj. Zavedal
sem se, da bodo ljudje tisti, ki bodo
odloœili. Priznam pa, da imam rad
kraj, v katerem sem rojen, œeprav to ni
ravno Ømartno, je paœ Zg. Jablanica in
imam rad ljudi, srce mi zaigra, ko po-
gledam naøo mogoœno »katedralo« in
dva ponosna zvonika, ki morebitnim
obiskovalcem naznanjata, da smo
vredni vseh teh dobrin, ki nas ob-
kroæajo. Æe prva izvolitev je bila potr-
ditev, na moja globalna vpraøanja, ki
jih drugi ne zaznajo. Z njimi se obre-
menjujem predvsem jaz, zato se polno
zavedam, kakøno odgovornost sem
sprejel. Morda je vœasih videti, da de-
lam proti mojim obœanom, a moja de-
janja in odloœitve vodijo vizije in cilji,
ki so programirani na dolgoroœni rok.
Vedeti moraø, da imam tudi jaz nad
sabo ljudi, predvsem politiko, ki abso-
lutno ne dovoljuje, da nekaj naredim
po svoje, œeprav vem, da imam prav.
Vœasih je videti, kot da je moj ukrep
negativen za celotno Obœino, a se ka-
sneje izkaæe, da se kljub jezi in nego-
dovanju kasneje pretvori v pozitivno
delovanje.Æupan v bistvu ne sme dela-
ti samo dobre stvari. Sliøi se œudno, a
tako paœ je.  Seveda imam ljudi, ki so

jezni name in so moji nasprotniki, a
moj nadvse œudovit in deloven kolek-
tiv odtehta vse hudo. Zelo dobro se
razumemo in pomagamo drug druge-
mu in moje vodenje je na nek naœin
povezano tudi s kolektivom. 

Kaj vas v kritiœnih situacijah dræi po-
konci?«

Moja oæja druæina, predvsem æena.
Njej izrekam vso priznanje. Ponosen
sem tudi na moja sinova, ki sta zaradi
moje funkcije vœasih prikrajøana, a
sem vedno znal najti œas, da sem jima
poklonil sebe, mojo oœetovsko vlogo.
Zgled je tisti kljuœni dejavnik, ki vzga-
ja in motivira otroke. Nikoli tudi ni-
sem uporabljal metod, ki uniœujejo, ne
pri vzgoji, ne pri svojem delu. Imam
torej trdno oporo v druæini, imam
œudovit kolektiv in podporo veœinske
politike, kar je izjemno pomembno.
Na zaœetku, ko sem bil øe ves mleœen,
sem imel pred kakønim pomembnim
govorom takøno tremo, da bi najraje
to funkcijo preloæil na koga drugega, a
sem vedno nekako uspel premagati
tudi to,  ker sem po naravi igralski ma-
nipulator. Vem, kdaj lahko igram in
manipuliram tako, da ne økodujem ni-
komur, ne sebi ne drugim. Zelo me
sprosti tudi nedeljska jutranja maøa in
samoten sprehod v naravi. Rad sem
sam s seboj. Rad imam tudi øport in
vœasih sem igral nogomet, zdaj pa o
æogi in teku le razmiøljam. Leta paœ.

Je vrhunec vaøega dela mogoœe nova
øportna dvorana Pungrt? 

Ja, lahko bi tako rekel. V ta projekt
smo vsi v kolektivu vloæili svojo duøo.
In imel sem ob sebi mojo dobro vilo;
Karmen Sadar, ki je na neviden naœin
vodila vse tiste finese, ki jih lahko
zaœuti le æenska duøa. In tu sem ji po-
polnoma zaupal. Na otvoritvi mi ni bil
toliko pomemben minister Zver in os-
tala smetana, bolj mi je bila pomem-
bna sreœa, ki je æarela na obrazih
obœank in obœanov, predvsem so pri
vsem tem najbolj pomembni otroci.
Vesel sem, da me zdaj spoøtljivo poz-
dravljajo na cesti tudi tisti, ki me prej
niso nikoli. Pa noœem, da me povzdi-
gujejo, paœ pa potrebujem potrditev,

da sem ravnal prav. 

Moj pokojni Uœitelj je vedno rekel, da
œlovek lahko osebnostno napreduje le
v vzpodbudnem in zdravem vzduøju,
pa naj bo to druæina, øola ali pa
Obœina. V soboto 24. Januarja je naø
kraj gostil vrhunski rokometni klub
Celje Pivovarna Laøko. V naøo dvora-
no so vstopile zvezde v rokometnem
svetu. O tem verjetno tudi sanjati ni-
smo upali. Naøi rokometaøi so mi zau-
pali œastno funkcijo. Zaupali so vame
in v moje sposobnosti in ko sem s po-
gledom zaobjela vse naøe in celjske ro-
kometaøe, je moj pogled zaplaval tudi
po dvorani in se nazadnje ustavil na
obrazu naøega æupana. Uspelo mu je.
ker je tako trdno verjel, ne le vase, paœ
pa tudi v nas. V tistem trenutku sem
zaœutila veliœino naøe Obœine in globo-
ko hvaleænost, da sem œlanica velike
druæine, ki jo tvori Obœina Ømartno
pri Litiji.  

Da je naø æupan velik œlovek, mi je do-
kazal z enim samim stavkom pred
dnevi, ko je bilo najbolj mrzlo:« Skrbi
me za ciganko Ano.« Njegova iskrena
skrb je razkrila,  da v njegov najoæji
krog spadajo ne samo neki elitniki,
paœ pa tudi ljudje, ki æivijo bolj na
robu druæbe in so na nek naœin
izloœeni in hendikepirani. 

Najin pogovor se je na æalost prekma-
lu konœal. Prijetno je bilo z njim kram-
ljati. Od njega sem odhajala z obœut-
kom, da mu v bistvu jaz sama nikoli
nisem dala priloænosti, da odkrije vso
notranjo lepoto, ki jo ljubosumno
œuva le zase. In morda je vœasih prav
tako. Sreœno, naø æupan, gospod Mi-
lan Izlakar.

Mija Loc

Vpis v vrtec
Ciciban

za øolsko leto
2009/10
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Razvoj turistiœnih programov in
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Tudi letos bo na kulturnem
podroœju veliko zanimivega
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Srce me povezuje
Na Javnem razpisu Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje projektov
horizontalnih mreænih nevladnih organizacij in regionalnih stiœiøœ nevlad-
nih organizacij je s pomoœjo Centra za razvoj Litija Druøtvo za razvoj in va-
rovanje GEOSS-a uspelo s prijavo projekta Srce me povezuje – stiœiøœe
NVO »Srca Slovenije«. 

Projekt financira Evropski socialni sklad in je namenjen zagotavljanju podporne-
ga okolja dejavnostim, ki so potrebne za razvoj nevladnega sektorja kot celote
oziroma dejavnostim, ki bodo namenjene vsem nevladnim organizacijam
(druøtvom, zavodom, ustanovam…) v Osrednjeslovenski regiji, da bi te bolj ak-
tivno prispevale k oblikovanju kakovostnih in trajnostno naravnanih politik ter
promociji nevladnega sektorja z namenom ozaveøœanja javnosti in ciljnih skupin
o pomenu in vlogi nevladnih organizacij. 

Druøtvo GEOSS bo kot regijsko stiœiøœe nevladnih organizacij tehniœno pomoœ iz-
vajal v dobrobit drugih NVO, spodbujal mreæenje, mednarodno sodelovanje in
pomagal pri zastopanju interesov nevladnih organizacij na obmoœju. Med aktiv-
nostmi stiœiøœa je predvideno tudi izdajanje informatorja stiœiøœa in spletna stran,
tako da bo kmalu veœ informacij o brezplaœnih uslugah za druøtva. Do takrat pa
lahko kaj veœ izveste o stiœiøœu pri vodji projekta Gabrijeli Babiœ: tel. 89 62 710 ali
jelka.babic@razvoj.si.

Jelka Babiœ, Center za razvoj Litija

Novice z
VEM toœke
Zanimanje podjetnikov za aktualne
podjetniøke razpise je vsako leto veœje.
Veseli nas, da vstopate podjetniki v
razpise in investicije, povezane z njimi,
dobro pripravljeni ter jih ne jemljete
preveœ zlahka. Vloga, ki se odda na
razpis, je rezultat premiøljenega dela in
resnega plana, ki podjetnika zavezuje
za nadaljnje poslovanje. Pomembno se
je namreœ zavedati, da uspeh ni
doseæen ob prejemu sredstev, ampak v
nadaljnjem veœletnem procesu dosega-
nja zastavljenih planov podjetnika. 
Øe vedno sta objavljena javna razpisa
za razvoj mikro podjetij na podeæelju
(ukrep 312) in javni razpis za diverzifi-
kacijo v nekmetijske dejavnosti (ukrep
311). Predmet podpore so naloæbe v
æe registrirana mikro podjetja na
podeæelju ali naloæbe v delujoœe kmeti-
je, ki zagotavljajo nova oziroma ohra-
njajo obstojeœa delovna mesta in
poveœujejo dohodek podeæelskega pre-
bivalstva. Tudi v letu 2009 bodo na
voljo najrazliœnejøi razpisi. Vabljeni,
da spremljate Moj spletni priroœnik,
brezplaœni bilten, na katerega se lahko
naroœite preko elektronske poøte na
info@razvoj.si, lahko pa nas tudi po-
kliœite na 01/ 89 62 715.
Vabljeni na naøo toœko VEM v Litijo
in Grosuplje, kjer lahko brezplaœno
opravite postopek registracije ali spre-
membe s. p. ali d. o. o. Storitve VEM
opravljamo preko e-VEM sistema, ki
je sofinanciran s strani Evropskega so-
cialnega sklada.

Suzana Medved in Mitja Bratun,

Center za razvoj Litija

Razvoj turistiœnih programov in
promocija Srca Slovenije
Projekt Trkamo na vrata dediøœine, o katerem smo vam poroœali æe v
prejønjem letu, se bo izvajal tudi v letu 2009, in sicer do septembra. V teh
dneh pripravljamo na Centru za razvoj Litija serijo konkretnih trænih progra-
mov oziroma turistiœnih paketov, s katerimi æelimo ponudbo Srca Slovenije
pribliæati posameznim ciljnim skupinam in jih tako konkretno spodbuditi k
obisku Srca Slovenije, v katero se umeøœa tudi obmoœje obœine Ømartno
pri Litiji. 

Po uvodnem sreœanju s »træniki« z obmoœja Srca Slovenije smo v decembru æe iz-
vedli nekaj delavnic s ponudniki na terenu, med drugim tudi za obmoœje obœin Li-
tija in Ømartno pri Litiji, 17. decembra 2008. Pri izvedbi omenjenih aktivnosti so-
delujeta zunanji strokovni sodelavki Miøa Novak in Mojca Hauptman iz Jarine. 
V februarju bomo pripravili table za k toœkam dediøœine, ki bodo tudi na terenu
opozarjale na kulturne in naravne vrednote okrog nas. Poleg tega je v naœrtu tudi
izdelava spletne strani za promocijo projekta. 
Za promocijo Srca Slovenije smo se med 22. in 25. januarjem  predstavljali tudi
na sejmu Turizem in prosti œas na Gospodarskem razstaviøœu v Ljubljani. Na do-
godku so sodelovali tudi predstavniki obœine Ømartno pri Litiji:  Tamburaøki or-
kester KUD FS Javorje, Franœiøka Imeri, Javni zavod Bogenøperk ter Folklorna
skupina Javorje.  

Mija Bokal, Center za razvoj Litija 

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOŒNA IZPOSTAVA LITIJA

Tudi letos bo na kulturnem
podroœju veliko zanimivega
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Obmoœna izpostava Litija tudi v
letu 2009 naœrtuje bogato kulturno dogajanje, ki je predvsem namenjeno
ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. Zaradi boljøe informiranosti in pre-
glednosti objavljamo ves program,  na katerega ste prijazno vabljeni kot
udeleæenci in kulturni ustvarjalci.

Æelimo, da bo naøe sodelovanje z druøtvi in posamezniki potekalo øe naprej tako

plodno in uspeøno, zato vas obveøœamo o øtevilnih dogodkih, revijah in izo-

braæevalnih oblikah, ki jih bomo organizirali v letu 2009. K nastopom in pred-

stavitvi vabimo vse skupine in posameznike s svojimi gledaliøkimi igrami, plesni-

mi in folklornimi nastopi, literarnimi in novinarskimi prispevki, likovnimi izdel-

ki, pevskimi in drugimi glasbenimi zvrstmi.

V letu 2009 napovedujemo:

Poleg navedenih prireditev pa imamo v rokavu øe nekaj zanimivosti, ki bodo za

vas zanimive: Festival partizanske pesmi 24. aprila, Jazz veœer z gosti, Parada

najboljøih in ureditev æelezniøkega podhoda z grafiti.

Vsi, ki se zanimate za kakrønokoli sodelovanje na navedenih prireditvah in izo-

braæevanjih, pa niste dobili razpisa, vas prisrœno vabimo, da se oglasite v naøi

pisarni ali nas pokliœete po tel: 01/ 896 22 90, 01/ 896 22 91,

gsm: 041/ 530 624,e-mail:  oi.litija@jskd.si.

Istoœasno vam sporoœamo, da bo OI JSKD Litija s 1. februarjem priœela delovati

v novih prostorih v 1. nadstropju zgradbe Kmetijsko-gospodarske zadruge

Litija, Valvazorjev trg3.
JSKD OI LITIJA

Pojem »prostovoljno« izraæa nasprotje
neprostovoljnega .S tem hoœemo izrazi-
ti, da prostovoljno pomeni ljubiteljsko,
nesluæbeno, neplaœano, volontersko.

Prostovoljno delo je vedno osebna
odloœitev œloveka iz njegove  potrebe
po solidarnosti. Za prostovoljno delo
se odloœamo veœinoma æenske. V pro-
stovoljski socialni mreæi, ki povezuje
razliœne ljudi, ponavadi vsakdo najde
sebi primerne dejavnosti, ljudi, s kate-
rimi je tako blizu, kot to ustreza vsake-
mu od njih.

Kadar se za izvajanje prostovoljskega
dela dogovarjam sam,  gre za nefor-
malno prostovoljsko delo.  Najino so-
delovanje je stvar dogovora.  Kadar
odnos med prostovoljcem in œlove-
kom, ki potrebuje pomoœ, vzpostavlja
organizacija so stvari nekoliko dru-
gaœne. Organizacija odgovarja za od-
nos med prostovoljcem in uporabni-
kom,  za njuno sodelovanje in deloma
tudi za zadovoljstvo vseh. To vrsto
prostovoljstva imenujemo formalno
prostovoljsko delo. Potrebno ga je or-
ganizirati, nadzirati, prostovoljce pa
zanj izobraæevati in jih podpirati pri
njihovem delu. (Blazinøek,2008)

Ljudem, ki opravljajo prostovoljno

delo v druæbi zraste ugled, ki ga lahko

ob priloænosti tudi uporabijo.(Flaker,

2001) Na temelju prostovoljnosti lah-

ko prostovoljci ustvarijo svoje lastno,

drugaœno poslanstvo. Prostovoljno

delo ni obremenjeno s poklicno vlogo

in pravili ustanove.

V Domu Tisje æe  œetrto leto sodeluje-

mo z uœenci OØ Ømartno pri Litiji.

Uœenci dnevno prihajajo v dom, se

druæijo s stanovalci, igrajo druæabne

igre, spoznavajo stare ljudi., hkrati ob

tem osebnostno rastejo, za prostovolj-

no delo v domu se odloœajo tako dijaki

Srednje zdravstvene øole, kot Gimnazi-

je Litija. Med mladimi in starimi se

spletajo prijateljske vezi, mladi pri-

naøajo v dom veselje, radost, stari ljud-

je nam s svojimi izkuønjami in mo-

drostjo odpirajo oœi  za bistveno v æiv-

ljenju in marsikakøno teæavo lahko

razreøi æe dober nasvet. Æe tretje leto

prihajajo v dom øtudentke Fakultete za

socialno delo. Njihov program temelji

na spremljanju stanovalcev, spoznava-

nju in væivljanju v svet starega œloveka,

gre predvsem za pogovore s stanovalci

in druæenje.  Ob sobotah prihajajo v

dom birmanske skupine iz æupnije

Ømartno pri Litiji, ki pomagajo stano-

Prostovoljstvo v Domu Tisje
Veœ je definicij, kaj prostovoljstvo sploh je in najnovejøa, ki jo postavlja
Predlog zakona o prostovoljstvu se glasi: Prostovoljsko delo je delo, ki ga
po svoji svobodni odloœitvi in brez priœakovanja materialnih koristi opravlja
posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist. (Predlog Zakona o
prostovoljskem delu, 6. œlen)

valcem, da se lahko udeleæijo  Sv.
maøe v domski glavni jedilnici, œe le to
æelijo. Predstavnikov srednje generaci-
je je øest,ki prihajajo kot prostovoljci v
dom in ravno prostovoljce te starostne
skupine si naøi stanovalci najbolj æeli-
jo. Ni potrebno, da ima kandidat
izkuønje na podroœju prostovoljstva,
pomembno je, da ima za tako delo us-
trezne osebnostne lastnosti, motivaci-
jo za delo z ljudmi in predvsem œas.
Prostovoljec je teoretiœno lahko vsak
izmed nas. Vse zainteresirane vabimo,
da pokliœete 01/ 890 01 00 (Leonida,
Vlasta).

Leonida Razpotnik,

dipl. del. terapevtka

Gasilska œrna
kronika
Poæari:
Dne 22. januarja ob 18.38 so bili ga-
silci PGD Kostrevnica obveøœeni da je
v naselju Sevno, zagorela elektriœna
omarica na stanovanjski hiøi. Izvozili
so z vozili GVC 16-25 in poveljniøkim
vozilom, ter desetimi gasilci. Pogasili
so elektriœno omarico in preventivno
pregledali objekt, ter od pristojnih
sluæb zahtevali, da odklopijo elek-
triœno napeljavo.

Ostali dogodki:
Dne 22. januarja ob 16.00 so bili ga-
silci PGD Ømartno obveøœeni, da na
Valvazorjevi ulici v Ømartnem, teœe
voda iz stanovanja. Izvozili so z vozi-
loma GVC in GVM ter øestimi gasilci.
Ugotovili so, da so zaradi mraza po-
pokale cevi centralnega ogrevanja saj
je lastnik trenutno na zdravljenju.
Zaprli so ventil, izpraznili napeljavo in
izœrpali pribliæno 1000 litrov vode.

GZ Ømartno

januar-april 2009 Linhartovo sreœanje - obmoœna revija odraslih gledaliøkih skupin Ømartno, Litija

14. 2. 2009 Godci godite, naø ples je zaœet

- obmoœna revija odraslih folklornih skupin Zasavja Ømartno pri Litiji

14. 2. 2009 Obmoœno sreœanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viæ Ømartno pri Litiji

1. 4. 2009 Pojdimo se gledaliøœe- obm. revija otroøkih gledaliøkih  skupin Zasavja Litija, Ømartno

6. 4. 2009 Pojemo pomladi - obmoœna revija otroøkih  pevskih zborov Litija

6. 4. 2009 Pojemo pomladi - obmoœna revija mladinskih pevskih zborov Ømartno

8. 5. 2009 Je pesem v srcih - obmoœna revija odraslih pevskih zborov Litija,Ømartno

23. 5. 2009 Maj mladosti Litija

24. 5. 2009 V jeseni æivljenja nam poje pomlad

- 11. revija zasavsko posavskih upokojenskih zborov Sp. Slivna

3. 5. 2009 Pojemo pomladi - obm. revija otroøkih in mladinskih zborov - sakralna glasba Sava

6. 6. 2009 Obmoœna revija malih vokalnih skupin Bogenøperk

22. 9. 2009 Sreœanje zasavskih literatov seniorjev Litija

25. 10. 2009 Je pesem v srcih - obmoœna revija odraslih pevskih zborov - tematski koncert Litija

Obmoœna fotografska razstava Litija

UDELEÆBA NA OBMOŒNIH REVIJAH:

28. 2. 2009 Obmoœno sreœanje tamburaøkih skupin Fara

31. 3. 2009 Pojdimo se gledaliøœe - obmoœna revija otroøkih lutkovnih  skupin Zagorje

16. 4. 2009 Obmoœno sreœanje otroøkih folklornih skupin 

17. 4. 2009 Plesni bazar - obmoœna revija plesnih skupin Zagorje

18. 9. 2009 Obmoœna likovna razstava odraslih Trbovlje

2. 12. 2009 Misel vsaka v verz se pretaka

- obmoœno sreœanje mladih literatov Zasavja z delavnico Zagorje

IZVEDBA REGIJSKIH REVIJ

16. 4. 2009 Sreœanje otroøkih lutkovnih skupin Litija, Ljubljana

25. 9. 2009 Revija izbranih oktetov in malih pevskih skupin osrednje Slovenije Bogenøperk

21. 11. 2009 Regijsko sreœanje tamburaøev in mandolinistov Slovenije Ømartno

UDELEÆBA NA REGIJSKIH REVIJAH:

10. 2. 2009 Sreœanje mladih literatov za festival Urøka Ivanœna Gorica

21. 4. 2009 Sreœanje otroøkih gledaliøkih skupin Koœevje,Logatec

14. 5. 2009 Sreœanje odraslih gledaliøkih skupin Cerknica, Ljubljana, Zagorje

23. 5. 2009 Sreœanje odraslih folklornih skupin Ivanœna Gorica

26. 5. 2009 Regijska tekmovanje otroøkih in mladinskih zborov Trbovlje

1. 10. 2009 Regijsko sreœanje starejøih literatov Ljubljana

19. 11. 2009 Plesno popotovanje Vrhnika

november Regijsko tekmovanje odraslih zborov Ljubljana

12. 5. 2009 Regijsko sreœanje otroøkih folklornih skupin Postojna

8. 10. 2009 Regijsko sreœanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viæ Idrija

IZOBRAÆEVANJE

Tematski seminar za zborovodje in pevce Litija

Seminar za vodje otroøkih in mladinskih zborov Litija

marec 2009 Likovna delavnica za zaœetnike Litija

marec Grafika Litija

junij Filmska delavnica Litija

19. 7. 2009 Grafiti Litija

18. 9. 2009 Plesni bazar - obmoœna plesna delavnica - plesni bazar Litija

22. 9. 2009 Literarna seniorska delavnica

30. 9. 2009 Obmoœna gledaliøka delavnica  Litija

2. 10. 2009 Tamburaøki tabor Liboje

2. 12. 2009 Delavnica za mlade literate Zasavja Zagorje ob Savi

oktober Praktiœno delo v tamburaøkem orkestru Ømartno



Kopaœija – Sevno – Dolnji vrh na
Primskovem. Proti koncu meseca mar-
ca bomo imeli v ømarski dvorani redni
letni obœni zbor. Do konca marca lah-
ko plaœate œlanarino, ki je letos 8 E,
vsako sredo od 9. do 11. ure v
druøtveni pisarni.

Pomembno obvestilo
Vsi œlani, ki plaœujete vzajemno samo-
pomoœ (posmrtnino), morate porav-
nati œlanarino najpozneje do 15. maja,
sicer vam bo prenehalo œlanstvo za
vzajemno, s tem preneha pravica do
izplaœila posmrtnine.
To so nam sporoœili iz Zveze druøtev
upokojencev Slovenije.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK 

Ogledalo leta

FEBRUAR 2009 • ØT. 24 JAVNI ZAVODI, DRUØTVA, SPOMINI IN ZAHVALE

Zgodilo se je
V drugi polovici decembra smo œlani

odbora na domu obiskali 27 bolnih in

ostarelih œlanov ter jim s skromnim

darilom zaæeleli vesel boæiœ in sreœno

novo leto.

Zadnji ponedeljek v istem mesecu smo

se po kosilu odpeljali proti Dolenjski;

najprej v Zgornje Vodale, kamor sta

nas povabila zakonca Medveøek, nato

pa smo obiskali øe Træiøœe, kjer smo si

ogledali svetleœe jaslice v naravi, ki so

jih pripravili domaœi turistiœni delavci

ob glavni cesti Mokronog – Sevnica.

V letu 2008 smo na naøih raznoterih

Aktivnosti
druøva
upokojencev

dejavnostih naøteli 1604 obiskovalcev,
kar je najveœ doslej.
V januarju nam je nekoliko ponagaja-
lo vreme, pa tudi bolezen je posegla
vmes, tako da smo predvidene akcije
preloæili na poznejøi œas. Tretjega ja-
nuarja smo se podali na tradicionalni
novoletni pohod na Jeløo, sredi meseca
pa smo se v ømarski knjiænici pogovar-
jali o letoønjem programu naøega
druøtva. Proti koncu meseca smo bili
zopet na pohodu, tokrat do Volœje
Jame in nazaj.

Pripravljamo…
Tretji œetrtek v V februarju naœrtuje-
mo pohod Javorje – Obolno – Kot in
predavanje ge. Vide Lukaœ, direktorice
Doma Tisje O romanju s kolesom v
Santiago de Compostelo, ki ga pri-
pravljamo skupaj s Knjiænico Litija.
Prvi ponedeljek v marcu bomo izvedli
drugi rekreacijski pohod, sredi meseca
pa se bomo s pohodniki podali po poti

V Javnem zavodu Bogenøperk se z ve-
seljem spominjamo kulturnih dogod-
kov, sreœanj, novih odkritij, sreœnih
mladoporoœencev in nadebudnih øol-
skih skupin, ki so nas obiskale v prete-
klem letu.

V septembru 2008 smo zakljuœili cikel
triletnega investicijskega vzdræevanja
gradu Bogenøperk. Potem, ko je bila v
preteklih dveh letih obnovljena grajska
streha, smo v tem letu zamenjali 60
grajskih oken (tako notranjih kot zu-
nanjih), osveæili severni in juæni del
grajske fasade, restavrirali stropno po-
slikavo v severozahodnem stolpu gra-
du in adaptirali tri sobe v drugem nad-
stropju. Vse od zaœetka meseca julija
do sredine septembra so na gradu de-
lali obrtniki, ki so v pogodbeno
doloœenih rokih zakljuœili predvidena
dela. Tokom sanacije je grad obiskala
komisija Ministrstva za kulturo, ki je
bila z opravljenim delom vidno zado-
voljna. Leto 2008 je bilo zadnje leto,
ko smo øe œrpali sredstva z naslova
Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov iz programa sanacije najbolj
ogroæenih in najkvalitetnejøih objek-
tov kulturne dediøœine KTS 2006-08.
Sredstva za sanacijo sta vsak v polo-
viœnem znesku zagotovila Obœina
Ømartno pri Litiji ter Ministrstvo za
kulturo. Veseli smo, da smo z javnim
razpisom uspeli oddati v najem graj-
sko Krœmo in s tem poskrbeli za vno-
viœen zagon gostinske dejavnosti na
gradu Bogenøperk.

V preteklem letu je Javni zavod Bo-
genøperk, ob praznovanju 320 obletni-

ce Valvasorjevega œlanstva v Angleøki
Kraljevi druæbi, z zlatimi œrkami v svo-
jo zgodovino zapisal pripravo in po-
stavitev prve razstave v tujini. Razsta-
va z naslovom »Slovenec po domovini,
Evropejec po duhu: J.V. Valvasor« je v
mesecu aprilu in maju gostovala v pro-
storih Angleøke kraljeve druæbe v Lon-
donu, ene najbolj uglednih znanstve-
nih druæb na svetu, kar do sedaj ni us-
pelo øe nobeni slovenski kulturni in
tudi ne znanstveni instituciji. Razstavo
smo, v sodelovanju s Tehniøkim mu-
zejem Slovenije, pripravili ob predaji
digitalnih kopij Valvasorjeve kores-
pondence Republiki Sloveniji. Ker je
dogodek potekal ob predsedovanju
Slovenije Evropski uniji, smo poleg
Slovenskega veleposlaniøtva v Londo-
nu sodelovali tudi z Uradom vlade za
komuniciranje ter Slovensko turistiœno
organizacijo. Slavnostni govornik ob
odprtju razstave je bil poleg predsedni-
ka Angleøke kraljeve druæbe tudi danes
minister za Slovence v zamejstvu in po
svetu, dr. Boøtjan Æekø. Kot zanimi-
vost naj zapiøem, da so bila prviœ v
zgodovini razstavljena originalna Val-
vasorjeva pisma, poleg teh je bila Lon-
donskim obiskovalcem na ogled tudi
Valvasorjeva knjiga Slava vojvodine
Kranjske (1689), ki jo hranimo na gra-
du Bogenøperk. 

S podarjenimi digitalnimi kopijami in
kopijami Valvasorjevih pisem na mi-
krofilmu smo obogatili nacionalno ro-
kopisno zbirko. Kvalitetne digitalne
kopije pisem so nam preko poletja
omogoœile izdelavo replik in pripravo

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK 

Ogledalo leta
V preteklem letu so bile prioritete Javnega zavoda Bogenøperk dokonœanje
zaœrtanega investicijskega vzdræevanja gradu, poæivitev razstavne ter
protokolarne dejavnosti in promocija gradu Bogenøperk ter njegovega
slavnega prebivalca Janeza Vajkarda Valvasorja.

nove, prilagojene razstave za sloven-
sko publiko. Razstavo je na gradu Bo-
genøperk meseca septembra slavnost-
no otvoril predsednik British Councila
Slovenija, g. Robert Monroe. Razsta-
va je zasnovana kot potujoœa in je v
mesecu decembru æe gostovala v Cerk-
nici, v marcu 2009 bo odprla vrata na
gradu Rajhenburg. 

Poleg teh dveh dogodkov je bilo v pre-
teklem letu na gradu Bogenøperk in v
organizaciji oz. soorganizaciji Javnega
zavoda Bogenøperk øe 23 prijetnih do-
godkov. Javni zavod Bogenøperk se je
poleg tega predstavljal tudi na sejmu
Poroka v Celju ter na Kmetijsko-æivil-
skem sejmu v Gornji Radgoni.
Veœkrat smo s svojim programom
vzbudil zanimanje tako nacionalnih
kot lokalnih medijev, ki so poroœali o
pomembnih dogodkih za naøo kultur-
no dediøœino, ki smo jih pripravili v
Javnem zavodu Bogenøperk. 

V okviru redne ponudbe gradu Bo-
genøperk so obiskovalci, poleg obiœaj-
nega ogleda muzejskih zbirk, lepo
sprejeli tudi animiran ogled z baronico
Ano Maksimilo Valvasor in grajskim
oskrbnikom Jurijem. Grajska lika v
kostumih preko animacije skupine po-
peljeta na dvourno potepanje po 17.
stoletju. Pripravili smo tudi Valvasor-
jev kulturni dan, ki je primeren pred-
vsem za øolske skupine.

Øe vedno je Valvasorjev grad pred-
vsem poznan kot priznana poroœna
destinacija. Øe posebej je æivahno so-
botno dogajanje v pomladnih, polet-
nih in jesenskih mesecih, gotovo pa je
tudi v zimskem œasu najmanj ena so-
bota meseœno namenjena porokam.
Kot novost smo parom ponudili pe-
strejøo izbiro poroœnih protokolov ob
spremstvu grajske gospode. V prete-
klem letu se je na gradu Bogenøperk
poroœilo 196 parov, od tega kar 31 v
grajskem parku. To je povsem enako
øtevilo sklenjenih zakonskih zvez na
gradu Bogenøperk kot v letu 2007.

Uspeøno leto, dobri poslovni rezultati
in odzivi naøih obiskovalcev so plod
uspeønega dela zaposlenih v JZ Bo-
genøperk ter dobrega sodelovanja z
obœino Ømartno pri Litiji, Upravno
enoto Litija, Tehniøkim muzejem Slo-
venije in vsemi ostalimi, ki ste nam po-
magali.

Leto 2009 ne bo niœ manj zanimivo in
delavno. Øe naprej se bom trudili za
promocijo Janeza Vajkarda Valvasor-
ja ter njegove dediøœine na gradu
Bogenøperk, kot tudi v drugih »Valva-
sorjevih krajih«, saj je pred nami 320
obletnica Slave vojvodine Kranjske.
Grad je v mrazu in snegu za kratek œas
zaspal a v mesecu marcu zopet odpira
svoja vrata zato lepo vabljeni.

Joæi Vovk

Opraviœilo!
Spodaj podpisana Danica Fortuna,

se opraviœujem Janku Kurentu
in Rajku Sitarju, za neresniœne besede,

ki sem jih o niju izrekla 17.1.2009.
Danica Fortuna

Foto je v
arhivu
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10902001

Ni veœ trplenja,

ni boleœine, 

æivljenje je trudno

konœalo svoj boj...

JANEZ LEBAR
6.6.1935 - 15.12.2008

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem,
ki ste nam ob smrti naøega oœeta izrekli soæalje, darovali cvetje, sveœe in svete maøe, ponudili pomoœ

ter naøega oœeta pospremili na njegovo zadnjo pot. Hvala tudi tistim, ki ste ga v œasu njegovega
dolgoletnega bivanja v Domu Tisje obiskovali in mu s tem polepøali dneve.

Jani, Branka ter Marinka in Irena z druæinama

ZAHVALA

10902002

Kje so zlati œasi, ko skupaj smo bili?

Ko tebe smo imeli, a zdaj te od nikoder ni.

A spomin nate daje nam moœ,

da brez tebe uœimo se æiveti.

Odkar te med nami veœ ni,

v tiøini naø dom sameva,

tvoj glas v njem ne odmeva.

V naøih srcih øe vedno æiviø,

zato nas pot vodi tja,

kjer v miru sredi tiøine spiø.

Minilo je æalostno leto,
odkar si nas mnogo prezgodaj zapustil

in za vedno odøel od nas,
dragi moæ, ati, sin, brat in stric

MIRAN JANEZ POTISEK
13.9.1970 - 20.1.2008

iz Dvora, Ømartno pri Litiji

Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spominjate v molitvi, mu na grob prinaøate cvetje in priæigate sveœe.

Vsi njegovi domaœi

V SPOMIN

10902003

Ljubil si zemljo in dom,

sedaj pa brez tebe,

je prazen naø dom.

V 79. letu starosti nas je zapustil
dragi moæ, oœe, brat, stric in bratranec

JOÆEF ØUØTAR
iz Vintarjevca 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh dneh stali ob strani.
Sorodnikom, sosedom, znancem, osebju doma Tisje ter vsem, ki ste nam izrekli soæalja, darovali

cvetje, sveœe in svete maøe. Hvala pogrebni sluæbi, æupniku g. Marjanu Lampretu za lepo opravljen
obred, pevcem za zapete æalostinke in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

10902004

V 49. letu starosti,
naju je prezgodaj zapustila draga hœi in sestra

BRANKA MILOØEVIŒ

Iskreno se zahvaljujeva vsem sosedom, prijateljem in znancem za izreœena soæalja,
prineøeno cvetje, sveœe in darovane sv. maøe.

Øe posebna zahvala za pomoœ pa velja druæini Dobravec in osebju Doma Tisje.

oœe Æarko in brat Duøan

ZAHVALA

10902005

Kogar imaø rad,

nikoli ne umre -...

Le daleœ, daleœ je...

V 83. letu starosti, nas je zapustil
dragi moæ, oœe in dedi

FRANC GRŒAR
iz Bukovice pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teækih trenutkih stali ob strani in nas tolaæili.
Hvala za iskrene besede, izreœeno soæalje, darovano cvetje in sveœe.
Posebna zahvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: æena Mimi, hœere Fani, Cveta in Vida z druæinami.

ZAHVALA



Aktualna slikarska razstava
v Knjiænici Ømartno

Druga knjiga Mirana Juvanœiœa
– Nevidno bogastvo

Marec
– æenski mesec

Nekaj tamburaøkih utrinkov
iz leta 2008

Rastem s knjigo v
Knjiænici Ømartno

Teœaj
italijanøœine

Toœka vseæivljenjskega uœenja
v Knjiænici Litija

Mesec kulture v Knjiænici Litija
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V preteklem letu je orkester izvedel
kar 36 nastopov. Najveœkrat smo na-
stopili v domaœem kraju in okolici:
boæiœni koncert v Litiji, nastop za kul-
turni praznik v Ømartnem, nastopi v
Domu Tisje,  sodelovanje na priredi-
tvah v Ømartnem Od zibelke do groba
in Pridite po pirhe, na razstavi likov-
nih del v ømarski knjiænici, na poro-
kah na gradu Bogenøperk, igrali smo
jubilantom v gostiøœu Krznar, v
Senoæetih in bistroju Valvasor, nasto-
pili smo na maturantski paradi v Liti-
ji, na praznovanju gasilskega druøtva
v Jablanici, na dræavnem tekmovanju
v striæenju ovc v Ømartnem, na
obmoœni reviji dekanijskih pevskih
zborov v Litiji, na dobrodelnem kon-
certu v Ømartnem, na koncertu ob
120-letnici litijske Lipe v Litiji, v vrtcu
Medvedek v Litiji, na dobrodelnem
koncertu v OØ Gradec v Litiji ter za
Øtefanovo v ømarski cerkvi.

Veœ nastopov smo izvedli tudi v raz-
liœnih krajih Slovenije: v knjiænici v
Dolu pri Ljubljani, v vrtcu Ciciban v
Ljubljani, na Trebanjskem koøu v
Trebnjem, na ljubljanskem gradu, na
sejmu v Gornji Radgoni, na Mihaelo-
vem sejmu v Mengøu in v Libojah pri
Æalcu. 

Junija smo pripravili samostojni kon-
cert na gradu Bogenøperk. Dalmatin-
ski veœer smo ponovili v Øtanjelu in
septembra v Litiji.

Julija smo œlani skupnega druøtva FS
Javorje gostovali v Banja Luki, kjer
smo bili gostje mednarodnega folklor-
nega festivala, na katerem so sodelova-
li udeleæenci iz osmih dræav. 

Septembra smo s pevskim zborom
Zvon zaigrali koroøkim Slovencem v
Globasnici v Avstriji.

Marca in oktobra smo organizirali izo-
braæevanji za vse œlane orkestra. Semi-
narja sta vodila priznana strokovnjaka
g. Varga in g. Grahek. En œlan orke-
stra se je dodatno udeleæil seminarja v
Avstriji, dve tamburaøici pa v Rogaøki
Slatini. 

Aprila je v Ømartnem potekalo dræavno
tekmovanje tamburaøev. Kot soorgani-
zatorji smo poskrbeli za uspeøen potek
tekmovanja in dobro poœutje gostov,
na tekmovanju pa smo si prviœ v œasu
obstoja  prisluæili zlato priznanje.

Maja smo sodelovali pri organizaciji
mednarodnega festivala Slofolk.

V letu 2008 smo nabavili øest novih in-
strumentov. Poskrbeli pa smo tudi za
veœja popravila in obnovo treh instru-
mentov. 

Aktivno celoletno delo smo zaokroæili
z novoletnim druæenjem in igranjem v
Borovnici. 

Ømarske tamburaøe vodi øtudentka
kompozicije Helena Vidic, ki za delo z
orkestrom vlaga veliko œasa in truda.
Orkester ima v svojem repertoarju pri-
redbe slovenskih in tujih ljudskih pe-
smi, priredbe iz klasiœne, zabavne in
narodno zabavne glasbe ter seveda ori-
ginalno glasbo za tamburice. 

Februarja 2009, se bo prviœ predstavi-
la skupina tamburaøev, ki se je zaœela
uœiti igranja na tamburico v letu 2008.
Veselimo se njihovega nastopa in æeli-
mo, da dobro napredujejo in se kmalu
prikljuœijo orkestru.    

Ana Savøek

Nekaj tamburaøkih utrinkov
iz leta 2008

Mesec kulture v Knjiænici Litija
Praznik kulture, 8. februar, dan smrti najveœjega slovenskega pesnika pa nas ved-
no znova opozori na ljudi iz sveta kulture in umetnosti  in njihove doseæke. Na ta
dan se jih spomnimo tudi s podelitvijo Preøernovih nagrad. 

V Knjiænici Litija smo prav v mesecu kulture priœeli s ciklom sreœanj, ki smo jim
nadeli skupno ime »Sreœevanja z domaœimi avtorji«. Naø prvi gost bo 10. fe-
bruarja Joæe Sevljak, ki nam pride na proti kot pesnik, pisatelj, slikar, povezo-
valec, vsestranski kulturni delavec. Literarno likovno sreœanje je zdruæilo raz-
stavo njegovih likovnih del, predstavitev nove knjige pravljic, Kako je mar-
tinœek shujøal, pa tudi øirøe. 

Toœka vseæivljenjskega uœenja
v Knjiænici Litija
Æe drugo leto nas vsakih øtirinajst dni
obiøœe mentorica Mateja Mugerle iz
Mestne knjiænice Ljubljana. V toœki
vseæivljenjskega uœenja vas seznani z
osnovami ravnanja z raœunalnikom, za
vas pa poiøœe tudi ustrezne reøitve in
poti, œe bi se æeleli samostojno uœiti.
Njena svetovanja so brezplaœna, doslej
je priølo nekaj œlanov po informacije in
kak nasvet.

Vabimo vse, ki bi radi uporabljali
raœunalnik za pisanje, poøiljanje elek-
tronskih sporoœil…, pa doslej niste
imeli moænosti ali priloænosti. Mentori-
ca bo v Knjiænici Litija ponovno 12. fe-
bruarja med 8. in 14. uro in 26. fe-
bruarja med 13. in 19. uro.

»Na zaœetku negotovi koraki postane-
jo kmalu samozavestno korakanje –
toœka VÆU Knjiænice Litija!«

Druga knjiga Mirana Juvanœiœa
– Nevidno bogastvo
Bogastva naøega æivljenja so zelo raz-
liœna. Miran Juvanœiœ, Litijan, jih kot
popotni navduøenec najde na svojih
brezmejnih poteh. Z motorjem se je
odpravil domala æe na vse strani neba,
svoje izkuønje in doæivetja rad deli s
prijatelji in znanci na potopisnih pre-
davanjih. Preizkusil se je tudi kot pi-
sec, saj je svojo pot v Sibirijo predsta-
vil v debitantski knjigi. Izzivom ne pu-

sti, da ostanejo zmagovalci, paœ pa se
spoprime z njimi, zato nas vabi na
predstavitev svoje druge knjige Nevid-
no bogastvo, kjer nas povabi na pot
do Avstralije in Juæne Amerike. 
Odpotujemo v petek, 20. februarja
2009, ob 18. uri - z Miranom in gosti
se snidemo v telovadnici OØ Gradec.
Vabljeni po svoj koøœek »literarno-po-
potnega« bogastva!

Teœaj
italijanøœine
Teœaj italijanøœine - sodelovanje
med Ljudsko univerzo Litija in
Knjiænico Litija

Æe dalj œasa je med obœani obeh obœin
tlela æelja po teœajih tujih jezikov. Ko
je æelja po uœenju italijanøœine postala
dovolj velika, se je obema partnerica-
ma pri projektu uspelo dogovoriti za
teœaj, ki poteka v Knjiænici Ømartno.
Predavateljica, prof. italijanøœine, Kat-
ja Colja je bila preseneœena nad veli-
kim zanimanjem, pa so sluøatelji raz-
loæili, da je vsaka prihranjena pot v
veœja mesta dobrodoøla in prav to smo
z organiziranjem teœaja dosegli. 

Organizacijo teœaja aktivno spodbuja
in podpira obœina Ømartno pri Litiji v
sodelovanju s knjiænico, zato je teœaj
dostopnejøi za naøe sluøatelje. 

Zaœetni teœaj bo potekal do konca
maja, enkrat tedensko, lahko pa se je-
seni snidemo tudi na nadaljevanju.
Ciao!

Projekt, ki je namenjen øirjenju bralne kulture pri sedmoøolcih, smo v Knjiænici

Ømartno izpeljali v sredo, 21. januarja. Knjiænico je obiskalo 68 uœencev z uœitelji-

cami in uœiteljem, ki so z zanimanjem prisluhnili gostu, Pavlu Smoleju. Po rodu

Gorenjec si je za æeno izbral Vozljevo Marijo iz Ømartna, topel dom sta ustvarila

v Kresnicah, kjer nastaja veœina njunih umetniøkih idej in del. Pavel Smolej je vr-

sto let vodil varstveno delovni center v Ljubljani, spomine na ta œas je povezal v

øopek prigod v knjigi Skupaj z drugaœnimi. Prigode je brala bibliotekarka Erna

Juriœ, avtor pa je poskrbel øe za kakøno zanimivost. Uœenci so ob koncu sreœanja

prejeli pesniøko zbirko Vrane, Ervina Fritza. 
Pripravili Aleksandra Mavretiœ in Andreja Øtuhec

Rastem s knjigo v
Knjiænici Ømartno

Vabimo….
Februarsko potopisno predavanje v
Knjiænici Litija bo v znamenju Kitajske.
O svojih izkuønjah bosta pripovedovali
Matja in Vita Zalar. Predavanje bo
v torek, 24. 2. ob 19. uri. 
V œetrtek, 26. 2. ob 17. uri pa bo svoje
izkuønje iz popotovanja v Camino de
Compostelo v knjiænici Ømartno
predstavila Vida Lukaœ. 

Marec
– æenski mesec
Marec je pregovorno »æenski«
mesec.  Zato smo za sreœanje v
Knjiænici Ømartno izbrali izjemno
æensko, ki je polna æivljenjske
energije in poœne veliko stvari.
Judita Rajnar, Øtajerka, ki æivi na
Dolenjskem je idejo za svojo
slikanico Vikin œarobni kaktus
dobila æe pred 20 leti.

Zgodba se je kalila øe v vrtcu, kjer Ju-
dita dela, najmlajøi so si izmislili svojo
razliœico te zgodbe. V njej so pesmice,
najmlajøi so vir vseh pravljic, zgodb in
pesmi. 

»Ob njih sem pojedla sonce, sedla na
oblak in legla na zemljo.«, je na zadnji
strani knjige zapisala Judita.

Sreœanje z vsestransko umetnico, tudi
œlanico domaœega druøtva LILA, bo
12. marca ob 19. uri. Judita bo pred-
stavila svoje ilustracije in celo slikani-
co s pomoœjo dramatizacije. 

Aktualna slikarska razstava
v Knjiænici Ømartno
Od 15. januarja je v galeriji knjiænice Ømartno razstava Dragice Sovdat iz Trbo-
velj. Na odprtju razstave se je predstavila njena prijateljica, pesnica Vesna Berk. V
kulturnem programu sta sodelovali violinistka, osemletna Urøka Brkoviœ in njena
profesorica, Katja Æekar. Nekaj foto utrinkov:

Vstopite v knjiænico
tudi skozi prenovljeno domaœo stran: 
www.knjiznica-litija.si



VABIMO VSE STAR©E IN OTROKE, KI JIH ZANIMA,
KAKO POTEKA NA© VSAKDAN,

DA PRIDEJO V VRTEC CICIBAN!

Poskusi

Policist Beno – kaj pa zdaj?

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU CICIBAN

Bacilœki beæite,
vitaminœki gredo!

Smuœanje na
Rogli

Tekmovanje iz znanja
o sladkorni bolezni

Srednjeøolska
trænica

Zimska øola v naravi
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PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU CICIBAN

Bacilœki beæite,
vitaminœki gredo!
Za vas pesmico spisali vodji projekta:
Alenka Smuk Duøak in Duøanka Pevec.

Da bi si kar najbolje roke umiti znali
in bi s tem bacile prepodili,
smo se cicibanœki odloœili,
da bomo spet v vrtec
prijazno medicinsko sestro Bebo povabili.
Z njo smo se »strokovno pogovorili«!
Kaj naredimo, da ne zbolimo;
œe pa æe, da kar najhitreje ozdravimo.
Da naø trud ves teden ni bil zaman,
bomo øe doma trenirali vsak dan.
Zato poskrbele naøe so vzgojiteljice
in vsakemu otroku brisaœko podarile.

V tednu od 12. do 17. januarja 2009 je
bilo 48 uœencev 6. razredov OØ Ømart-
no v zimski øoli v naravi na Treh kra-
ljih na Pohorju. Smuœali so, tekli na
smuœeh in nekateri bordali. Nekateri
so se tega øele uœili, drugi pa æe nadgra-
jevali svoje znanje. Imeli pa so tudi
razliœna zanimiva predavanja o narav-
nih znaœilnostih Pohorja, turni smuki
in plazovih. Vsak dan je bilo na urniku
nekaj œasa namenjeno pouku – brali so
pohorske pravljice, bajke in legende,

izdelovali globuse, spoznavali sloven-
ske reke, smuœiøœa, pisali razglednice
in vsak dan dnevnik. Veœeri so bili na-
menjeni druæenju, razliœnim igram,
kvizu in seveda zabavi. Zakljuœni veœer
je bil namenjen predstavitvi posamez-
nih sob, ki so jo pripravili uœenci sami,
podelitvi priznanj, medalj in nagrad
ter sreœelovu. Uœenci so bili zadovoljni,
saj so se imeli lepo, poleg tega pa so se
marsikaj nauœili, predvsem smuœanja.

Andreja Vukoviœ 

Zato smo se uœiteljice, ki vodimo to
interesno dejavnost, odloœile, da za vse
zainteresirane organiziramo celodnev-
ni smuœarski izlet.

Tako smo se v soboto, 24.  januarja,
kljub slabi vremenski napovedi odpra-
vili na Roglo. Tam pa nas je preseneti-
lo sonce, ki se je kazalo izza oblakov.
Øele popoldan se je pooblaœilo in pad-
lo je tudi nekaj sneæink.

Izleta se je udeleæilo 27 otrok in 25
odraslih. Najprej so otroci smuœali
skupaj s svojimi spremljevalci, po
malici pa smo na otroøki progi izved-
li preizkus, ki ga je potrebno narediti
za nalepko pri Zlatem sonœku.
Uœenci so bili pri tem zelo uspeøni. Za
zabavo pa so se na koncu preizkusili
tudi nekateri odrasli. Po tem preizku-
su smo se øe vsi skupaj nekajkrat spu-
stili po zasneæenih smuœiøœih, nato pa
smo se zadovoljni in polni novih vti-
sov odpravili proti domu. Odloœili
smo se, da bomo tak izlet øe ponovili.

Øpela Potoœnik

V sredo, 7. januarja smo  na OØ
Ømartno ponovno imeli  pravo træni-
co.  Na mizah tudi tokrat niso ponuja-
li sadja in zelenjave, paœ pa so se pred-
stavljale srednje øole. Vrveæ v øoli je bil
vseeno tak kot na træni dan. 

Poleg osnovnih informacij o sred-
njeøolskih programih, pogojih  izo-
braæevanja, moænostih øtipendiranja
ali zaposlitve, so se lahko uœenci preiz-
kuøali v kvizih, meøali pijaœe (brezal-
koholne seveda), preizkuøali naprave,
merili krvni tlak ali le okuøali jabolka
in slaøœice.  

Tretje leto odkar se predstavitev sred-
njih øol izvaja v taki obliki, je postala
trænica prepoznavni znak naøe øole.
Za pestro ponudbo in zanimive pred-
stavitve je poskrbelo osemnajst øol in
øolskih centrov s svojimi programi. 

In konœni vtis? Trænica govori sama
zase. Iz predstavitve srednjih øol, ki je
pred leti potekala v nekaj razredih,
nam je s trænico uspelo pripraviti pred-
stavitev, ki je bila letoønje leto pred-
stavljena v avlah obeh nadstropij in
nekaj razredih. Predstavniki srednjih
øol  vsa leta izraæajo veliko zadovoljs-
tvo nad takim naœinom predstavitve,
saj se lahko z uœenci in starøi pogovo-
rijo in jim predstavijo vsebine, ki jih
zanimajo. Uœencem  in starøem pa je v
veliko pomoœ pri raziskovanju izo-
braæevalnih moænosti.

Odkar poteka trænica so odloœitve
mnogih uœencev laæje, nekateri se æe
na trænici odloœijo za ustrezno øolo.

Sejem bil je æiv..., upamo, da smo z
njim pripomogli k laæjemu odloœanju
o nadaljnji izobraæevalni poti naøih
uœencev. 

Mojca Jurca

Tekmovanje iz znanja
o sladkorni bolezni
O sladkorni bolezni govorimo kot o epidemiji danaønjega œasa. To pa zato,
ker je na svetu æe 246 milijonov ljudi, obolelih za to boleznijo. Vsako leto
na novo zboli okoli sedem milijonov ljudi. 

Tudi v Sloveniji je æe okoli 125.000
sladkornih bolnikov in to øtevilo je iz
dneva v dan veœje. K temu veliko pri-
pomore sodoben naœin æivljenja, ki
pospeøuje razvoj sladkorne bolezni
(debelost, neprimerna prehrana, pre-
malo gibanja, stres). Ogroæenih je tudi
œedalje veœ otrok. Zato je bil zadnji
svetovni dan diabetesa – 14. november
- posveœen mladim.

V letoønjem øolskem letu je potekalo
æe 10. tekmovanje iz znanja o sladkor-
ni bolezni. Øolskega tekmovanja  se je
na ømarski øoli udeleæilo 40 uœencev 8.

in 9. razreda. 11 uœencev je prejelo
bronasta priznanja. Trije najboljøi
uœenci so se udeleæili dræavnega tek-
movanja, ki bilo 22. novembra na
dveh lokacijah, in sicer v Øoøtanju in
Ilirski Bistrici. Naøo øolo so zastopali:
Izidor Benediœiœ, Øpela Zaman in Nika
Pavlica, kjer so se med veœ kot osemsto
tekmovalci dobro odrezali. Izidor Be-
nediœiœ je osvojil zlato, Nika Pavlica pa
srebrno priznanje. 

Obema dobitnikoma priznaj iskrene
œestitke.

mentorica: Vida Krajnc

Zimska øola v naravi Srednjeøolska
trænica

Smuœanje na
Rogli
Ena izmed dejavnosti, ki naj bi jo
uœenci opravili pri Zlatem sonœku,
je tudi smuœanje. 

Vsi ponosni smo na to,
da brisaœke so kupile,
saj vsi smo »evrœke« prispevali,
ko stari papir v vrtec smo nosili.
Tudi na naøe biserœke v ustih nismo pozabili!
O negi smo se pogovorili
in jih skupaj umili. 
Øe v zdravstveni dom smo pohiteli 
ter œiste zobke prijazni zobozdravnici pokazali,
za nagrado pa z imenitnim stolom se popeljali.
Modro – bela halja tudi pri najmlajøih ni veœ bau
– bau,
saj skupaj z njo je bil v skupini pravi æiv – æav.
Umite roke, ritke in obraz,
zdaj œisti in zdravi spet gremo lahko na mraz.
Prijaznost in domaœnost bebina odlika je ta,
zato cel vrtec kliœe ji øe enkrat – Hvala!!

Poskusi
Naravoslovni dan z naslovom
Poskusi v petem razredu je eden
najzanimivejøih, saj uœenci v pri-
pravi in izvedbi razliœnih poskusov
zelo uæivajo.

Pri poskusih œistijo vodo s peøœenim
filtrom, izdelujejo termovko za plo-
œevinke, izdelujemo vetrnice, sestavlja-
jo gonila, ugotavljajo, koliko energije
dobijo s hrano.
V letoønjem øolskem letu smo posku-
som dodali tudi vlivanje sveœ iz œebe-
ljega voska. Pri tem nam je pomagala
druæina Dremelj iz Dragovøkega, ki se
ukvarja s œebelarstvom. Natanœno
smo spoznali ves postopek vlivanja
sveœ, od priprave modelœkov in væigal-
ne vrvice, taljenja voska, do vlivanja in
barvanja sveœ.
Vsak uœenec se je razveselil svoje
sveœke. Druæini Dremelj se iskreno
zahvaljujemo.

Darja Gorøe

Policist Beno – kaj pa zdaj?
Policijska uprava Ljubljana in skupina za mladostniøko kriminaliteto so iz-
vedli vseslovenski projekt Policist Beno – kaj pa zdaj?

Broøura, ki so jo prejeli vsi uœenci od
3. do 5. razreda, nam razkriva zanimi-
ve teme v katerih so glavno vlogo
prevzele æivali.
Policistka Andreja in policist Borut sta
se z uœenci pogovarjala o tem:
• ali lahko odpreø vrata, ko si sam

doma,
• greø s prijaznim œlovekom v nezna-

no klet,
• ali v resnici veø, kdo je na drugi stra-

ni telefona ali raœunalnika,
• kaj je spolna zloraba,
• kako nas boli srce, ko se starøa pre-

pirata,

• zakaj ima soøolec modrice po celem
telesu,

• droge – NE,
• kaj storiti, ko te obkroæiti neznanci,
• kaj pomeni nekaj se sposoditi, vzeti,

ukrasti?
Tako uœenci, kot uœitelji smo bili s
projektom zadovoljni, ker je bilo izpo-
stavljenih veliko tem o katerih se otro-
ci bojijo pogovarjati.
Policistoma se zahvaljujemo za
doæiveto in pouœno predstavitev zgod-
bic in si podobnega sodelovanja æeli-
mo tudi v prihodnje.

Darja Gorøe

Ciciban, dober dan!
10.3. 2009, od 14. do 16. ure,

informativni dan,
v vseh skupinah vrtca Ciciban,

VABIMO VSE STAR©E IN OTROKE, KI JIH ZANIMA,
KAKO POTEKA NA© VSAKDAN,

DA PRIDEJO V VRTEC CICIBAN!

Otroøke igre niso zabava; moramo razumeti, da so najbolj resno otrokovo opravilo.
(Michel de Montaigne)



Taekwondo seminar

Skrb za naøe okolje

TAEKWONDO

Novi (stari) naslovi
dræavnega prvaka
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TAEKWONDO

Novi (stari) naslovi
dræavnega prvaka
Takole ob zaœetku novega leta je smiselno narediti pregled doseækov, ki jih
beleæi eden od “legionarjev”, ki tekmujejo pod okriljem ljubljanskih klubov.

Eden takih je tudi Rok Mohar, nosilec
œrnega mojstrskega pasu 4. dan, ki æe
veœ kot 10 let dosega vrhunske rezul-
tate za tuje klube.

V preteklem letu se je udeleæil dveh
mednarodnih tekmovanj in kot viøek
sezone Dræavnega prvestva.

V zaœetku novembra se je æe tradicio-
nalno udeleæil 16. Mednarodnega

prvenstva Nikola open v Zagrebu.
Tekmovanja se je udeleæilo okoli 160
tekmovalcev iz 5 dræav. Kot edini
predstavnik Slovenije je nastopil Rok
v kategoriji œlanov od 27 do 34 let,
œrni pasovi, in osvojil 1. mesto. Orga-
nizator, mojster Nikola Pecko, œrni
pas 8. dan, pa ga je nagradil s poseb-
nim pokalom za dolgoletne kvalitetne
nastope, saj se na omenjenem tekmo-
vanju uvrøœa med prve tri æe 8 let.

Le 14 dni kasneje se je udeleæil 6. Med-
narodnega prvenstva Maksimir open
(Zagreb). Tekmovanje je potekalo po
najnovejøih pravilih, kjer je v hudi kon-
kurenci œrnih pasov, od 18 do 30 let,
Rok osvojil bronasto medaljo.

Vrhunec sezone je predstavljalo
Dræavno prvenstvo v tehniki, ki je po-
tekalo 7. 12. 2008 v Ljubljani. Rok je
zabeleæil naslednje rezultate:

• 1. mesto v kat. posamezno, 18 do
30 let, rdeœi in œrni pasovi,

• 1. mesto v kat. dvojic, nad 15 let

• 1. mesto v kategoriji ekipno me-
øano, nad 15 let

• 1. mesto v kategoriji najboljøi, brez
omejitev

Klub Dragon iz Ljubljane je ponovno
osvojil tudi naslov dræavnega prvaka v
skupni razvrstitvi.

Anita Ulœar

Taekwondo seminar
V soboto 10. in nedeljo 11. januarja, je Taekwondo klub Kang organiziral
taekwondo seminar, katerega sta se udeleæila tudi trener Taekwondo kluba
Ømartno – Litija, Franci Øircelj ter œlan Nermin Rekanoviœ.

Seminar je organiziral trener Taekwondo kluba Kang iz Ivanœne Gorice, Tomaæ
Zakrajøek (3. DAN, 3. mesto na evropskem œlanskem prvenstvu 2006). Vodil ga
je mojster iz Nemœije, Jong-Kil Kang (7. DAN, nekdanji vojaøki svetovni prvak,
trikratni korejski prvak, nekdanji trener grøke reprezentance, inøtruktor svetovne
taekwondo zveze). S seboj je pripeljal øe 2 mojstra iz Juæne Koreje, in sicer Yoo-
Hwan Kim (4. DAN, univerzitetni prvak v teæki kategoriji) ter Doo-Hwan Kim
(4. DAN, œlan univerzitetne demo ekipe), ki sta sicer øtudenta taekwondoja. 

V soboto so se najprej ogreli in naredili raztezne vaje. Nato so ponovili osnovne
tehnike. Paøa za oœi so bile prikazane demonstracijske tehnike, katere so tudi sami
izvajali. Po odmoru so se posvetili t. i. Poomsam in na koncu so izpopolnjevali
svoje znanje borilnih tehnik.

V nedeljo so se zopet najprej dobro ogreli in naredili raztezne vaje. Nato so priœeli
z osnovnimi tehnikami. Naporna je bila vadba s t. i. fokusarji. Po odmoru so sle-
dile borilne tehnike, kjer so se najpogumnejøi pomerili s korejskim mojstrom. Sle-
dila je øe podelitev diplom in odhod domov.

TKD klub Ømartno –Litija

Takøno zavedanje mora priti prav do
vsakega obœana, slehernega posamez-
nika. Da pa to zavedanje øe ni na za-
dostni ravni, pa nam kaj hitro razkrije
æe nedeljski sprehod v okolici Ømartna
ali kratek kolesarski podvig po naøih
stranpoteh. Na obreæjih, v vodi in rast-
linju naøega potoka, ki teœe skozi cen-
ter Ømartna, je øe vedno opaziti razno-
vrstne umetne snovi, polivinile, tekstil.
Ko se s kolesom zapeljeø na kakøno
stransko pot ali v gozd, kaj hitro nale-
tiø na gmajno v katero je nekdo nasul
gradbeni material ali razliœne kosovne
odpadke. Ko se peljeø mimo malo
veœjih odlagaliøœ odpadkov je jasno, da
kupi smeti iz meseca v mesec naraøœa-
jo, odpadki pa so raznovrstni. Ob po-
gledu na starejøe veœstanovanjske stav-
be, bloke ali enostanovanjske hiøe se
vidi, da imajo øe vedno ravno takøen
izolacijski ovoj, kot so ga imele pred
dvajsetimi leti - torej ga sploh nimajo.
Ljudje si øe vedno rajøi kupijo avto
srednjega ali viøjega cenovnega razre-
da, kot da bi si za isti denar naredili
dobro izolacijo na stavbi. Nekateri øe
vedno brez slabe vesti odvræejo
ploœevinko skozi okno svojega avto-

mobila. Nekatere nekdaj kmetijske
povrøine se opuøœajo, ker se je ceneje in
enostavneje zapeljati v trgovino po iz-
delek pripeljan iz daljnih deæel, kot pa
to isto pridelati doma na vrtu. Za raz-
ne okolju neprijazne primere nam torej
ni treba iti daleœ od svojega praga.

Da pa vse le ni tako œrno pa imamo
tudi razne svetle primere in dejavnosti
v naøi neposredni bliæini. V ømarskem
vrtcu in øoli na primer zbirajo star pa-
pir, mislim, da so podobno akcijo ime-
li tudi gasilci. V øoli je obœasno moœ
opaziti razne plakate ali izdelke na
temo okolja. Otroci se v vrtcu nauœijo,
da je iz odpadne embalaæe mogoœe iz-
delati marsikaj. Ljudje se poœasi nava-
jamo na loœeno zbiranje odpadkov in
polnimo zabojnike na ekoloøkih oto-
kih. V veselje se nam je peljati z vla-
kom od Litije do Ljubljane, ker vi-
dimo, da je vendarle poln in se ne pelje
vsak s svojim avtom v Ljubljano. A
œaka nas øe veliko napora, œe æelimo
ohraniti to kar imamo mi, tudi za naøe
potomce.

Vœasih se na temo okolja kje odpre
kakøna debata in mnenja so øe vedno
zelo razliœna. Nekateri so mnenja, da

Skrb za naøe okolje
Skrb za naøe okolje postaja vse bolj pomembna tema naøega vsakdanjika.
O tem piøejo æe vsi œasopisi, poroœajo televizijske hiøe, izvajajo se vse
veœji projekti in snujejo se naœrti kako bomo æiveli v prihodnosti. Vsi se
poœasi zaœenjamo zavedati, da pa le ni vseeno kakøno okolje bomo pustili
za nami, kam bomo odvrgli smeti, s œim se bomo ogrevali, kakøen avto
bomo vozili, v kakøni hiøi bomo stanovali, kaj in koliko bomo kupovali ter
kaj jedli. Zaœenjamo se zavedati, da je œas za spremembe.

nima nobenega pomena skrbeti in pa-
ziti na naøo naravo, nekateri so mne-
nja, da posameznik ne more storiti niœ,
nekateri s prsti kaæejo samo na druge,
spet tretji se jezijo nad lokalnimi ob-
lastmi in dræavo, ki je ali ni sprejela te
in one predpise. Dejstvo pa je, in tega
se moramo vsi res dobro zavedati, da
na veœino stvari lahko vplivamo sami
in se odloœamo sami. Vsak posamez-
nik je kljuœ do œistejøe prihodnosti.
Vsak se sam odloœi ali se bo peljal v
Ljubljano z vlakom ali bo øel z avtom,
bo otroku kupil leseno okolju prijazno
igraœo ali plastiœno igraœo pripeljano
iz Kitajske, bo pripravil spisek dobrin
in jih enkrat na teden kupil v trgovini
ali pa se bo za vsako æemljo zapeljal
posebej do Ømartna v trgovino, bo vr-
gel plastenko v za to namenjen zaboj-
nik ali v zabojnik z meøanimi odpadki.
Vsak posameznik je torej tisti, ki se
odloœi kaj bo naredil, kaj bo kupil in
kakøen odpadek bo pridelal ter kaj bo
s tem odpadkom naredil. Lokalne ob-
lasti in vlade lahko sprejmejo øtevilne
ukrepe, zakone in kazni, a vendar se
ne bo kaj dosti spremenilo, œe  se po-
mena ohranjanja okolja ne bo zavedal
vsak posameznik. Sodobno po-
troøniøtvo nas pri teh odloœitvah sicer
precej ovira. Trgovine z bogato
zaloæenimi policami nas vabijo k na-
kupom stvari, ki jih potrebujemo ali
pa tudi ne. Zavedati se moramo,  da
prav vsak nakup pomeni vpliv na oko-
lje, bodisi je bila za izdelavo izdelka
potreba energija, surovina, zrak ali
voda, bodisi je ta izdelek moral prepo-
tovati tisoœe kilometrov do nas, bodisi
ta izdelek predstavlja odpadek po
konœani uporabi. Mogoœe se bomo
vendarle morali ponovno kaj nauœiti
od naøih prednikov, hrano pridelovati
na domaœem vrtu, uporabiti kakøno
staro naravno »zdravilo« za vrtne øko-
dljivce, narediti kakøen kilometer peø,
meso jesti bolj izjemoma, namesto na-
kupa najnovejøe PlayStation konzole
rajøi kupiti in prebrati par pouœnih
knjig, iz liœkanja narediti predpraænik,
morda imeti leseno hiøo, streho pa
prekrito s slamo.

Naøe ravnanje je torej zelo pomembno
in ima velik vpliv na naøe otroke.
Otroci bodo znali ohranjati naravo
samo œe bodo imeli zgled v svojih
starøih in drugih vzornikih. Imamo to-
rej zelo veliko odgovornost, nauœiti
moramo naøe najmlajøe spoøtovati na-
ravo, njene dobrine in vire energije, ki
nam jih nudi. Zaœnimo torej naprej
pred svojim pragom.

mag. Roman Tomaæiœ

Brigita Podneb{ek s.p.

Gradi{ke Laze 34

[martno pri Litiji

telefon: (01) 897 91 59

gsm: 031 679 663

[ivanje po meri:
• sve~ane obleke,
• za poslovne prilo‘nosti,
• za prosti ~as.

Modna svetovanja.

Popravila obla~il.

Pokli~ite in prepri~ajte

se o reku:

»Obleka naredi ~loveka.«

Prisr~no vabljeni!

Novo!

BODI preVIDEN
SPVCP Republike Slovenije v sodelovanju s policijo in drugimi institucijami
æe veœ let vodi akcijo BODI preVIDEN s ciljem, da je v cestnem prometu
vidnost na prvem mestu in pomeni varnost:

V letoønjem øolskem letu smo tudi v ømarski øoli aktivno pristopili k akciji in smo

s pomoœjo SPVCP Obœine Ømartno, vsem uœencem, ki so to æeleli, v mesecu no-

vembru razdelili kresniœke in odsevne trakove.

Uœenci so se s podpisom moralno obvezali, da bodo trakove tudi nosili.

Ker je vidnost v cestnem prometu zelo pomembna, bi bilo prav, da bi tudi starøi

svoje otroke pogosteje opozarjali na noøenje odsevnikov in s tem poskrbeli za

veœjo varnost otrok.
Darja Gorøe Novo!



Preostale tekme do konca sezone so:
14. KROG   21. 2. / 22. 2. 2009 Moøkanjci-Goriønica – RD Ømartno 99 Herz Factor banka
15. KROG   28. 2. 2009 ob 19h RD Ømartno 99 Herz Factor banka – Alples Æelezniki
16. KROG   7. 3. / 8. 3. 2009 SVIØ Pekarna Grosuplje – RD Ømartno 99 Herz Factor banka
17. KROG   14. 3. / 15. 3. 2009 Grœa Koœevje – RD Ømartno 99 Herz Factor banka
18. KROG   28. 3. 2009 ob 19h RD Ømartno 99 Herz Factor banka - RK Krøko
19. KROG   4. 4. / 5. 4. 2009 RK Radeœe MIK-Celje – RD Ømartno 99 Herz Factor banka
20. KROG   25. 4. 2009 ob 19h RD Ømartno 99 Herz Factor banka – Klima Petek Maribor
21. KROG   9. 5. / 10. 5. 2009 RK Mitol Seæana – RD Ømartno 99 Herz Factor banka
22. KROG   16. 5. 2009 ob 19h RD Ømartno 99 Herz Factor banka – Istrabenz plini Izola

7. sreœanje prijateljev Janœ
– janøkih prijateljev

Øah v
Ømartnem

Œlanska ekipa zaœenja s
spomladanskih delom sezone

PD LITIJA VABI!

FEBRUAR 2009 • ØT. 28 ØPORT, PLANINSTVO, OGLASI

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 2009

Pohod na Zasavsko Sv. Goro  - 8. 2.2009
informacije: Stane Jerebiœ: 051 354 261

Valentinov pohod na Kozje-Bohor - 14. 2.2009
informacije: Borut Vukoviœ: 031 805 686

Govejek – sekcija Sava - 21. 2.2009
informacije: Tone Mars: 031 691 660

Spominski pl. pohod F. Øtrusa - 28. 2.2009
informacije: Marjan Jug: 031 643 639

7. sreœanje prijateljev Janœ
– janøkih prijateljev

Vsako zadnjo nedeljo v januarju se na Janœah zberejo prijatelji Janœ
– janøki prijatelji. Ta naziv dobi vsak, ki se je v prejønjem koledarskem
letu najmanj 25-krat povzpel na Janœe in svoj obisk tudi zabeleæil v vpisni
knjigi.

Œestitke Ivanki Marn za æe drugiœ osvoje-
no prehodno palico.

V preteklem letu je bilo takønih pla-
nink in planincev 36 in œe bi seøteli vse
njihove podpise, se pokaæe, da so bili
na Janœah kar 2369-krat. Tudi tokrat
je bila najvztrajnejøa Ivanka Marn iz
Velike Øtange, ki je bila v planinskem
domu kar 350-krat, kar pomeni, da je
pot od doma do Janœ opravila skoraj
vsak dan v letu. Pogosto je bila na Jan-
œah tudi ob torkih, ko je dom sicer za-
prt in œe oskrbnikov ni bilo v domu,
jima je pustila sporoœilo v nabiralniku.
Prehodna planinska palica, ki jo za
eno leto obdræi najbolj vztrajen obi-
skovalec Janœ, je tako ostala pri isti
lastnici, le planinski prijatelj Miran
Frelih iz Trbovelj bo na njej k imenu
Ivanke dodal novo letnico. Paœ pa je
prehodna palica za kolesarje menjala
lastnika, saj jo je Bojan Dovœ iz Ljub-
ljane predal Igorju Vezenøku iz Prelo-

iz Male Øtange s 153 obiski, Janija Je-
ranta iz Jevnice 150 obiski in Marinko
Peœaver iz Male Øtange 142. obiski.
Nasploh je med prijatelji Janœ zelo ve-
liko domaœinov iz Velike in Male
Øtange, kar nas zelo veseli, saj kaæe na
to, da so akcijo za svojo vzeli tudi kra-
jani iz bliænjih naselij. Med prijatelji
Janœ moram øe posebej omeniti Rudija
Senekerja iz Maribora, saj mu za vsak
obisk ogromno œasa vzame øe voænja. 

Z geslom Prijatelji Janœ – janøki prija-
telji smo æeleli povedati, da so stalni
obiskovalci naøega planinskega doma
prav gotovo prijatelji Janœ, da pa æeli-
mo, da bi bili tudi prijatelji med seboj,
torej janøki prijatelji. Oboje nam je us-
pelo, saj se stalni obiskovalci sedaj
med seboj  æe dobro poznamo in smo
pravi prijatelji.

Z akcijo bomo nadaljevali tudi v tem
letu, zato vas litijski planinci vabimo,
da se nam pridruæite.

Borut Vukoviœ

Œlanska ekipa zaœenja s
spomladanskih delom sezone
V mesecu januarju je so vse selekcije ponovno priœele s treningi v Dvorani
Pungrt. Œlanska ekipa se je zbrala 5. januarja in zaœela s kondicijskimi
pripravami pred zaœetkom spomladanskega dela sezone.

Jesenski del pa je bil, kot nekateri æe
veste, zelo uspeøen. Œlanska ekipa tre-
nutno zaseda 3. mesto v 1.B dræavni
ligi in so le tri toœke za prvim mestom.
Za veœino slovenske javnosti so naøi
rokometaøi najprijetnejøe preseneœenje
sezone. V mesecu januarju bodo odi-
grali pet prijateljskih tekem, do za-
kljuœka pisanja œlanka, pa so bile odi-
grane tri tekme. V prvi tekmi smo go-
stili ekipo Merkur iz Økofje Loke in iz-
gubili 30:38, prvo prijateljsko gosto-
vanje pa je bilo na Dolu pri Hrastniku,
kjer smo premagali domaœega niæjeli-
gaøa z 38:34.

Pravi praznik pa se je zgodil v Ømart-
nem v soboto, dne 24. januarja 2009.
V Dvorano Pungrt je priøla ekipa RK
Celja Pivovarne Laøko. Aktualni
dræavni prvaki so bili oslabljeni za
poøkodovane: kapetana Kokøareva,
Gajiœa, Peskova, Gorenøka, manjkala
sta tudi reprezentanta Srbije Toskiœ in
Kojiœ, ki nastopata na svetovnem pr-
venstvu na Hrvaøkem. Ostali celjski
zvezdniki so bili prisotni. Na tekmi,
kjer je okoli 800 gledalcev videlo mar-
sikaj, zasluæijo pohvale prav vsi, igralci

obeh ekip, ki so pokazli dobro igro,
kot tudi upravni odbor in œlani druøt-
va, ki so odliœno organizirali zelo zani-
miv øporten dogodek. Naj samo
opomnimo, da je naøa ekipa zadnjiœ
igrala s prvo ekipo Celja leta 1996. Ce-
ljani so bili na koncu priœakovano
zmagovalci, tekma se je konœala v nji-
hovo korist z rezultatom 35:25. Øe ne-
kaj najboljøih strelcev. Pri Ømarœanih
so bili to: Gradiøek Filip 8, Kogovøek
Boøtjan in Simonœiœ Marko po 4 za-
detke, ter pri gostih iz Celja: TerziÊ
Mirsad 8, Øpiler David 6 in Furlan
Vasja 5 zadetkov. Po konœani tekmi so
na parket dvorane priøli tudi vsi ljubi-
telji rokometa, predvsem najmlajøi, ter
so se slikali z njihovimi vzorniki, prosi-
li za avtograme ipd. Veœino slik iz tek-
me z RK Celje Pivovarna Laøko si lah-
ko ogledate na internetni strani
www.rd-smartno99.org. 

Nadaljevanje prvenstva v 1.B dræavni
ligi se zaœne 7. februarja 2009, ko po-
tujemo na gostovanje v Grosuplje.
Prva uradna domaœa tekma v letu
2009 pa bo 14. februarja 2009 ob 19
uri proti ekipi Ajdovøœine. 

Foto: Matevæ Paternoster

V mesecu januarju so z tekmovanjem
nadaljevali tudi najmaljøi. Mlajøi deœki
B so se æe uvrstili v œetrtfinale, tudi
mladinci so zaœeli dobro in se bliæaju
æeljenem drugem mestu, ki vodi v ligo
za prvaka 2. lige in moænost napredo-
vanja v 1. mladinsko ligo. Ekipa kade-
tov in starejøih deœkov B nadaljuje tek-
movanje v »tolaæilni« skupini E, kjer
bodo obe ekipi se æe pripravljali poœasi
na sezono 2009/10. Pri mlajøih se kaæe
doloœen napredek, saj je vedno veœ za-
nimanja za rokomet. Nova Dvorana
Pungrt nam nudi vse pogoje, da øe bo-
lje razvijamo ta hiter in zanimiv øport
v Ømartnem, Litiji in okolici. Naøa ro-
kometno øolo je bila v zadnjih letih
uspeøna, kljub slabøim pogojem, kot
jih imamo sedaj.

Vsako sezono pridobimo veliko novih
rokometaøev in tudi letoønja ni izjema.
Øe vedno pa vabimo vse, ki jih zanima
rokomet, da se vpiøejo v naøo øolo.

Vabljeni ste tudi vsi stari œlani, ki ste se
mogoœe æe preizkusili v tej igri z æogo,
da se spet pridruæite treningom. Ker
treninigi æe potekajo od septembra
2008 vsak dan po obstojeœem urniku,
vam predlagamo, da se o vpisu v roko-
metno øolo pozanimate pri naøem tre-
nerju, ki skrbi za organizacijo trenin-
gov mlajøih selekcij: Primoæ Cenkar-
gsm: 031/ 749 577. V primeru, da se
nam pridruæite, vam æelimo veliko pri-
jetnih trenutkov ob treniranju in igra-
nju rokometa.

Za konec vabimo vse ljubitelje øporta,
da nas øe vedno spodbujate v tako veli-
kem øtevilu, vrnili vam bomo z borbe-
no igro na vsaki tekmi, ter øe naprej s
tako zanimivimi tekmami, kot jih v
letoønji sezoni spremljate v Dvorani
Pungrt.

Lep pozdrav!

RD Ømartno 99 Herz Factor banka

ga pri Ihanu, ki je pred tem æe bil nosi-
lec prehodne palice za kolesarje za leto
2006.

Tako kot vsa leta doslej je na drugem
mestu po øtevilu obiskov Rado Zu-
panœiœ starejøi s Kresniøkih Poljan, ki
se je na Janœe povzpel kar 268-krat, si-
cer pa moramo med najbolj vztrajnimi
obiskovalci omeniti øe Lada Peœaverja

Øah v
Ømartnem
Pod mentorstvom øahovskega mojstra

FIDE Sreœka Kolarja iz Zavrstnika sta

se dva uœenca osnovne øole Ømartno

pri Litiji udeleæila dræavnega øahov-

skega prvenstva osnovnoøolcev v sta-

rostnih kategorijah od 12 – 15 let. 13.

dræavno prvenstvo je bilo izvedeno v

organizaciji øahovskega kluba Krka –

Novo mesto.

Zasavski prvak Izidor Benediœiœ iz Po-

droj je øahovske moœi in veøœine meril

v bojih z vrstniki v glavni skupini A,

kjer je tekmovalo 20 regijskih osnov-

noøolskih prvakov. Na koncu turnirja

je zmagal Tomazini Æan iz Slovenske

Bistrice s 7,5 toœkami. Naø Izidor je za

zmagovalcem zaostal za tri toœke,

zbral jih je 4,5. Uvrstil se je na 9 – 14

mesto. Lep rezultat za mladega nadar-

jenega øahista!

Tudi drugouvrøœeni na zasavskem os-

novnoøolskem prvenstvu Jure Host-

nik, prav tako iz Podroj, je na dræav-

nem prvenstvu  pokazal veliko borbe-

nost v dvobojih za œim viøjo uvrstitev.

V skupini B, kjer je bilo ravno tako 20

tekmecev, se je s 4 toœkami uvrstil v

drugo polovico preglednice. Tudi nje-

mu vse œestitke za lep rezultat in priz-

nanje za borbenost!

Øahovska dejavnost v Ømartnem se v

zadnjem œasu prebuja. Kar nekaj øahi-

stov je izrazilo voljo, da bi v obœini us-

tanovili øahovsko sekcijo ali klub.

Tudi iz osnovne øole Ømartno vsako

leto prihaja vse veœ obetavnih mladih

øahistov, kjer jih z osnovami øahovske

igre in veøœin seznanja profesor Tone

Økrabanja. Lepo bi bilo, da bi mladi
øahisti po konœani osnovni øoli to zna-
nje razvijali øe naprej. Øah je ne nazad-
nje najlepøa druæabna igra! To pa je
mogoœe le v vzpodbudnem okolju in
igrah z moœnejøimi øahisti, ko se
øahovsko znanje in veøœine prenaøajo
iz starejøe generacije na mlajøo. Zato
pa ømarski øahisti potrebujemo pro-
stor, kjer bi se lahko sreœevali in igrali
øah po moænosti enkrat na teden.
Pomoœ pri iskanju prostora za naøo
dejavnost nam je zagotovil tudi gos-
pod æupan. Zaenkrat smo øe brezdom-
ci, upamo pa, da bo tudi to vpraøanje
kmalu umaknjeno z dnevnega reda. 

Æe kmalu, in sicer od 22. – 28. fe-
bruarja se bodo naøi obetavni mladi
øahisti pod mentorstvom Sreœka Ko-
larja udeleæili absolutnega dræavnega
prvenstva osnovnoøolcev, ki bo v
Rogaøki Slatini…

Joæe Loc  

PD LITIJA VABI!

RA^UNALNI[KI SERVIS
NA VA[EM DOMU!
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