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NAJPOMEMBNEJØI ØMARSKI PROJEKT

Obvozna cesta ob obrtni coni
poleg bivøe IUV
Prvi pogovori o zgraditvi obvoznice segajo v leto 1962. Zaradi predvidenih
takojønjih zemeljskih del so kmetje in tudi drugi obœani, ki so imeli zem-
ljiøœa na takrat predvideni trasi, morali nemudoma pospraviti pridelke.

Danes je april 2006, ko se ponovno z
vso vnemo trudimo doseœi zastavljen
cilj. Do danes nam je uspelo na obœin-
skem svetu potrditi eno izmed variant
trase obvoznice, ki je vnesena tudi v
prostorske dokumente obœine in je s
tem tudi osnova za izdelavo lokacij-
skega naœrta, ki ga v smislu izdelave
projektne dokumentacije v celoti fi-
nanœno pokriva ministrstvo za pro-
met. V fazi izgradnje pa bo morala
tudi obœina prispevati sredstva za za-
gotavljanje prometne varnosti v nase-
lju (ploœniki …). Pogodbo o nameri
izdelave lokacijskega naœrta ter o
prevzemu vodenja lokacijskega naœr-
ta skupnega pomena so podpisali mi-
nister za okolje in prostor g. Janez Po-
dobnik, minister za promet g. Janez
Boæiœ, æupan obœine Litija g. Mirko
Kaplja in æupan obœine Ømartno pri

Litiji g. Milan Izlakar.
Obvoznica se bo gradila v fazah. V
grobem opisu poteka obvoznica od
Krznarja do Jezov in nato od Jezov do
vznoæja razdelilne transformatorske
postaje v Litiji z navezavo na obsto-
jeœo regionalno cesto Litija- Zagorje.
Ministrstva so to odgovorno nalogo
izdelave lokacijskega naœrta zaupala
obœinski upravi obœine Ømartno pri
Litiji. Sam postopek dogovorov in
podpisa øtevilnih pogodb traja æe do-
bro leto, vendar smo veseli, da so se
stvari zaœele premikati. Z ureditvijo
prometa skozi naselje Ømartno in z iz-
boljøano navezavo na obstojeœi regio-
nalni cesti se lahko nadejamo, da bo
ømarska industrijska cona zanimi-
vejøa za bodoœe investitorje v gospo-
darstvo.

æupan Milan Izlakar

Uspeh naøe mlade skladateljice,
vodje in dirigentke Tamburaøkega
orkestra FS Javorje   
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v soboto, 8. aprila, organiziral æe
26. sreœanje tamburaøev in mandolinistov  Slovenije.

Tokrat je bilo sreœanje tekmovalnega

znaœaja in vse se je dogajalo v zanimivi

in akustiœni dvorani Gimnazije Ptuj.

Med enajstimi orkestri, ki so se letos

udeleæili  tekmovanja, je bil prviœ tudi

naø Tamburaøki orkester FS Javorje

pod vodstvom Helene Vidic.

Orkester je s svojo mlado vodjo, matu-

rantko Heleno Vidic,  za seboj pustil

stare maœke, kot so metliøki  tambu-

raøi, pa tamburaøi iz Cirkovc, Majøper-

ka in Goriønice in kar prviœ prejel sre-

brno plaketo in dosegel 85 toœ. Gotovo

je bil naø orkester kar nekaj posebnega

zaradi mladosti avtorice, a nekaj po-

sebnega je bil tudi njegov program. 

Z velikim ponosom so zaigrali kar dve

priredbi naøih domaœih avtorjev (pri-

redbo Janka Slimøka  ljudske Mali

venœek slovenskih ljudskih pesmi in

Helenino priredbo znanega  Haœatur-

janovega Plesa s sabljami), œista poseb-

nost pa je bila  skladba Pingvinœki, ki

jo je za svoj orkester napisala Helena.

Avtorica je zanjo poæela veliko pohval

in navduøenja strokovne javnosti æe na

krstni izvedbi na medobmoœnem

sreœanju tamburaøev februarja v Fari. 

Pa  tudi na Ptuju navduøenja ni manj-

kalo, saj se je mlada avtorica postavila

ob bok skladatelju, kot je Tomaæ

Habe, œigar krstno izvedbo skladbe

Koleda sta izvajala kar dva ansambla.

Posluøalci pa so øe posebej nagradili

Heleno in njeno skladbo,  saj je prejela

najdaljøi aplavz.

A to øe ni bilo vse. Orkester si je prii-

gral  tudi posebno nagrado kot najbolj

napredujoœ ansambel v preteklem letu.

Prejeli  so œisto pravo novo bisernico.

Da bo njihov zvok øe polnejøi in œis-

tejøi! 

Mlada glasbenica zasluæi vse œestitke z

æeljo, da kljub uspehom ostaja øe

vedno »naøa«!
Rosana Maœek

Ømarski tamburaøi srebrni

Tamburaøki orkester Ømartno, ki se je letos preko podroœnih revij prviœ v œasu 

svojega delovanja uvrstil na dræavno revijo tamburaøev in mandolinistov na 

Ptuju je na tekmovanju pod vodstvom Helene Vidic dosegel 85 toœk in s tem

srebrno priznanje. Orkester je edini med nastopajoœimi prejel tudi posebno 

nagrado – instrument bisernico – za najveœji napredek v zadnji sezoni.

Iskrene œestitke!
M. Savøek

Maj - mesec
mladih, ljubezni
in prebujanja
matere narave 
K navdihu ustvarjalnosti in delav-
nosti moœno pripomore pogled na
prebujajoœo se naravo in brsteœe
cvetoœe sadovnjake, vrtove. Temu
bomo poskuøali slediti tudi mi, saj
je program, ki smo si go zastavili,
potrebno uresniœiti. Vse polno je
nalog, ki jih lahko uresniœimo le s
trdim timskim delom.

Spoøtovane obœanke in obœani, æelja
vsakega od nas je, da omogoœimo œim
boljøe æivljenjsko okolje naøim najm-
lajøim, saj nam bodo prav ti krojili
usodo takrat, ko bomo potrebovali
najveœ pomoœi. Zato jim bomo v vrtcu
Ømartno obnovili sanitarije, postavili
nekaj novih igral in jim omogoœili œim
bolj brezskrbno in varno otroøtvo.
Najlepøa hvala vsem donatorjem, ki
ste naøo akcijo podprli. Ogledalo
obœine je urejen vrtec, osnovna øola in
seveda sploøna urejenost okolja, kjer
æivimo. Na obisku v obœini Telgate
smo si tudi mi ogledali urejenost in or-
ganizacijo vrtca. Priøli smo do spozna-
nja, da je dobro organizirano in
moœno poenostavljeno delo z malœki
omogoœeno zaradi enostavnega in æiv-
ljenjskega pravilnika.
Dobre stvari bomo skuøali posnemati.
Na koncu pa øe æelja, da bo œim manj
pozebe, da bodo œebele opraøitev
opravile tako kot znajo v veselje œebe-
larjev in vseh nas.

Vaø æupan

Milan Izlakar

ÆUPANOV KOTIŒEK

KOLEDAR PRIREDITEV V MAJUKOLEDAR PRIREDITEV V MAJU

dan datum ura prireditev kraj
sobota 6.5. 10.00 OTROØKA MATINEJA Kulturni center
torek 9.5. 18.00 Medobmoœna revija otroøkih folklornih skupin osrednje Slovenije Kulturni center
torek 9.5. 19.00 Razstava fotografij Ivana Jesenovca Knjiænica Litija
sobota 13.5. 20.00 20 let Okteta Valvasor Kulturni center
sobota 20.5. 10.00 OTROØKA MATINEJA Kulturni center
torek 23.5. 19.00 Potopisno predavanje: LAOS Radovan Riedel Knjiænica Litija
sobota 27.5. 10.00 OTROØKA MATINEJA Ustvarjalne delavnice Kulturni center
nedelja 28.5. 15.00 Sreœanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja, Posavja in Zaloga Slivna GEOSS
torek 30.5. 19.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
torek 30.5. 19.00 Likovna razstava skupine LILA Knjiænica Litija

ZAMUDNIKI!

od ponedeljka 8. do srede 10.maja 2006 
v vrtcu MEDVEDEK (Graøka Dobrava)
v Litiji, od 10. do 14. ure

Vpis predøolskih otrok
v vzgojno varstveni
zavod Litija

Vpis predøolskih otrok
v vzgojno varstveni
zavod Litija

Foto: J. Eræen

Karikatura meseca: Dan zemlje
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Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. œlena Zakona o øportu (Ur. l. RS, øt. 22/98),

Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006 (Ur.l. RS, øt. 119/05),

5. œlena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta

iz javnih sredstev v obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS, øt. 117/2004, 44/2006) in Letnega pro-

grama øporta Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006 (27. redna seja obœinskega sveta Obœine

Ømartno pri Litiji, dne 12. 4. 2006)

Javni razpis
za sofinanciranje programov na podroœju øporta

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2006

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

pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proraœuna Obœine Ømartno pri Litiji za po-

droœje øporta je sofinanciranje naslednjih programov:

øportna vzgoja otrok, mladine in øtudentov,

øportna rekreacija,

kakovostni øport,

vrhunski øport,

øport invalidov,

izobraæevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v øportu,

delovanje druøtev,

promocijske øportne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2006. 

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo nasled-

nje pogoje: 

imajo sedeæ oz. stalno bivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji, razen OØ Litija – Enota

s prilagojenim programom in VVZ Litija – enota Ciciban, imajo zagotovljene pro-

storske in kadrovske pogoje za izpeljavo naœrtovanih programov, imajo urejeno

evidenco o œlanstvu in ostalo dokumentacijo kot to doloœa Zakon o druøtvih, da so

registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentaci-

jo, ki je na voljo na obœinski upravi Obœine Ømartno pri Litiji (soba øt. 5) ali na

spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na podroœju

øporta iz toœke 2. javnega razpisa, je 6.000.000 SIT.

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

Litiji do 31. 5. 2006.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako

»Ne odpiraj – razpis Øport 2006«.

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

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

• oddane po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljene,

• nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku   

roka za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

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

programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini Ømartno pri Liti-

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

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

sredstva za sofinanciranje programov na podroœju øporta, bodo sklenjene pogodbe

o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa øporta

dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar),

tel.: 01/ 896-27-70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Øifra: 621-00002/2006

Datum: 26. 4. 2006

Æupan Obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Na podlagi 7. œlena Zakona o øportu (Uradni list RS, øt. 22/98 in 15/03), doloœil Nacionalnega programa øporta v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, øt. 24/00 in

31/00), 4. œlena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS, øt.

117/2004, 44/2006)  in 16. œlena Statuta Obœine Ømartno pri Litiji (Uradni list RS, øt. 33/03, 106/03) je Obœinski svet Obœine Ømartno pri Litiji na svoji 27. redni

seji dne 12.4.2006 sprejel

LETNI PROGRAM

øporta Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006

1. œlen

Letni program øporta v Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2006 zagotavlja, da bo Obœina Ømartno pri Litiji iz obœinskega proraœuna za leto 2006 izvajalcem

øportnih programov namenila 6.000.000,00 SIT sredstev za izvajanje programov øporta, ki se financirajo iz javnih sredstev.

2. œlen

Iz proraœuna Obœine Ømartno pri Litiji za proraœunsko leto 2006 se zagotovijo sredstva za:

– dotacije druøtvom na podroœju øporta,

– sofinanciranje programov øporta, ki jih nosilci in izvajalci øportne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.

3. œlen

Izvajalcem øportnih programov se na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini

Ømartno pri Litiji v letu 2006 sofinancira naslednje dejavnosti:

I. ØPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ØTUDENTOV

1. PROGRAMI ØPORTNE VZGOJE PREDØOLSKIH OTROK

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

Øportna programa Zlati sonœek in Ciciban planinec,

Program Nauœimo se plavati

Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti œas.

2. ØPORTNA VZGOJA ØOLOOBVEZNIH OTROK 

2.1. Interesna øportna vzgoja øoloobveznih otrok

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

Øportna programa Zlati sonœek in Krpan,

Program Nauœimo se plavati,

Programi, katerih nadgradnja je udeleæba na podroœnem tekmovanju v okviru ØØT

Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti œas in drugi ne tekmovalni programi,

Programi Øolskih øportnih tekmovanj in prireditev na medobœinski, podroœni in dræavni ravni

2.2. Øportna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

Øportna  programa Zlati sonœek in Krpan,

Program  Nauœimo se plavati,

Programi, katerih nadgradnja je udeleæba na podroœnem tekmovanju v okviru ØØT

Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti œas in drugi ne tekmovalni programi,

Programi Øolskih øportnih tekmovanj in prireditev na medobœinski, podroœni in dræavni ravni

2.3. Øportna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski øport

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so doloœeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev 

letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji.

3. ØPORTNA VZGOJA MLADINE 

3.1. Interesna øportna vzgoja mladine:

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

Uporaba objektov za øport in strokovni kader za skupino, formirano glede na normative , ki veljajo za formiranje skupin v øportu.

3.2. Øportna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski øport

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so doloœeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev 

letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji.

3.3. Øportna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

Uporaba objektov za øport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 10 mladih.

4. ØPORTNA DEJAVNSOT ØTUDENTOV

4.1. Interesna øportna dejavnost øtudentov  - program Hura, prosti œas

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

Uporaba objektov za øport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 20 øtudentov.

II. ØPORTNA REKREACIJA

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so doloœeni s Pravilnikom o vrednotenju programov øporta v Obœini Ømartno pri Litiji, in se sofinancirajo

iz proraœunskih sredstev. To vrsto øportne dejavnosti plaœujejo obœani praviloma sami, vendar se zaradi javnega interesa po vkljuœevanju œim veœjega øtevila

obœanov v øportno aktivnost sofinancira iz obœinskega proraœuna uporaba øportnih objektov v obœini in s tem povezanih stroøkov. V skupini mora biti vsaj

20 udeleæencev.

III. KAKOVOSTNI ØPORT

V kakovostni øport sodijo priprave œlanskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih moænosti za vkljuœitev v

programe vrhunskega øporta in jih program rekreacijskega øporta ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panoænih zvez nastopajo v uradnih tek-

movalnih sistemih do naslova dræavnih prvakov. 

Pri tekmovalnem øportu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po doloœilih dræavnih

panoænih zvez. 

Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.

IV. VRHUNSKI ØPORT

Vrhunski øport je priprava in tekmovanje øportnikov, ki imajo status øportnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po doloœilih in kriterijih

OKS-ZØZ Slovenije.

Do sofinanciranja iz programa vrhunskega øporta so upraviœeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane øportnike s statusom øportnika mednarodne-

ga, svetovnega ali perspektivnega razreda v øportnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.

Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.

V. ØPORT INVALIDOV

Øportna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invali-

dov, ki se prostovoljno ukvarjajo s øportom.

Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.

VI. IZOBRAÆEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ØPORTU

Sofinancirajo se pridobitev izobrazbe, licenœni seminarji in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

VII. DELOVANJE DRUØTEV

Øportnim druøtvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za doloœitev obsega sofinanciranja delovanja druøtev je øtevilo œlanov s plaœano œlanarino, øtevi-

lo vadbenih skupin v tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in øtevilo m2 druøtvenega prostora..

VIII. PROMOCIJSKE ØPORTNE PRIREDITVE 

Sofinancirajo se øportne prireditve, ki promovirajo obœino ali imajo velik pomen za razvoj doloœene øportne zvrsti v obœini. Pri øportni prireditvi se upoøteva

predvsem mnoæiœnost pri obisku gledalcev, nastopajoœih, vrhunstvo kot spektakel, medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj øporta v obœini.Vsak iz-

vajalec lahko kandidira samo za eno øportno prireditev v tekoœem letu. 

4. œlen

Od predvidene celotne mase se sredstva za programe øporta razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril na naslednji naœin:

I. Øportna vzgoja otrok, mladine in øtudentov 43%

II. Øportna rekreacija 5%

III. Kakovostni øport 10%

IV. Vrhunski øport 5%

V. Øport invalidov 2%

VI. Razvojne in strokovne naloge v øportu (izobraæevanje, delovanje druøtev, prireditve) 35%

5. œlen 

Na osnovi sprejetega Letnega programa øporta v Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2006 ter Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letne-

ga programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov øporta v Obœini Ømartno pri Litiji

za leto 2006.

Øifra: 621-00001/2006 Æupan Obœine Ømartno pri Litiji

Ømartno pri Litiji, dne 12. 4. 2006 Milan Izlakar l.r.
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Novice s podroœja gospodarske
infrastrukture

Ravnanje s komunalnimi
odpadki v obœini Ømartno

27. redna seja obœinskega sveta
obœine Ømartno pri Litiji
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Æupan je predlagal 15 toœk dnevnega
reda, vendar pa so jih svetniki dodali øe
nekaj. Franc Œerne je predlagal, da se
doda problematika plaœevanja okolj-
skih dajatev, Anton Sinigoj je predlagal
toœko odlagaliøœe radioaktivnih odpad-
kov, Tomaæ Gradiøek obravnavo prob-
lematike JP KSP Litija, Matjaæ Aøkerc
pa kar tri dodatne toœke, in sicer usta-
novitev odbora za sprejem delegacije iz
Telgateja, izdajo soglasja za izgradnjo
hodnika ob regionalni cesti skozi Jeze
in poroœilo o delovanju Javnega zavo-
da Bogenøperk. Svetniki so vse predlo-
ge potrdili in tako razøirili dnevni red
na 21 toœk.

Najprej so obravnavali odlok o usta-
novitvi javnega zavoda Mestne lekarne
v prvem branju. Nov odlok je potre-
ben predvsem zaradi spremenjene za-
konodaje in nastalih novih obœin, ki
morajo z odlokom urediti odnose s
tem javnim zavodom. Zaradi jasno
pripravljenega gradiva so svetniki ta
odlok v prvem branju brez razprave
potrdili.

V drugi toœki je æupan Milan Izlakar
podal poroœilo o delu æupana in obœin-
ske uprave. Med drugim je povedal, da
se po dolgi zimi ceste urejajo, pred-
vsem udarne jame. Za vsa ta dela bo
potrebnih dodatnih 30 milijonov to-
larjev.V kratkem bodo postavljene
øtiri table, ki bodo oznaœevale meje
obœine. Pripravlja se pomemben doku-
ment Strategija prostorskega razvoja
obœine Ømartno pri Litiji. Na novo je
bil prekrit øe del strehe Kulturnega
doma, izvræba proti obœini Litija za 64
milijonov iz naslova cest se nadaljuje.
Sledila je obravnava problematike
plaœevanja okoljskih dajatev za one-
snaæevanje okolja zaradi odpadlih
voda. Predlagatelj te toœke Franc
Œerne je povedal, da je uredba, ki to
plaœilo doloœa, kriviœna. Sporno je, da
morajo po novem plaœevati to takso
tudi tisti obœani, ki so zgradili vodo-
vod z lastnimi sredstvi in bodo morali
do leta 2017 zgraditi tudi lastne œistil-
ne naprave v svoji reæiji. Sledila je raz-
prava, po kateri so svetniki sprejeli tri
sklepe: obœinski svet predlaga mini-
strstvu za okolje in prostor spremembe
oz. dopolnitve odredbe v taki meri, da
bodo vsa gospodinjstva, ki niso pri-
kljuœena na javni vodovod, oproøœena
plaœila kakor tudi tisti, ki to dajatev æe
plaœujejo.

Obœinski svet nalaga JP KSP Litija, da
v primeru take spremembe uredbe vsa,
æe pobrana sredstva, vrne upraviœen-
cem oziroma jih poraœuna pri ostalih
obveznostih.

Obœinski svet zadolæi obœinsko upra-
vo, da v roku treh mesecev pripravi
operativni plan koriøœenja  sredstev,
pobranih iz naslova okoljskih dajatev
za obdobje petih let enakomerno na
vsem obmoœju obœine.

Œetrta toœka je imela sicer kratek na-
slov Odlagaliøœe radioaktivnih odpad-
kov. Predlgatelj Anton Sinigoj je dejal,
da je ta razprava sploh prviœ na obœin-
skem svetu, ki mora nemudoma spre-
jeti sklep, da se takoj prenehajo vse ak-
tivnosti v zvezi z ponujanjem Rakovni-
ka kot moæne lokacije za izgradnjo
nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov. Æupan je povedal, da je bilo vodi-
lo prijave ømarske obœine na projekt
ARAO-a za Analizo primernosti Ra-
kovnika za izgradnjo nizko in srednje
radioaktivnih  odpadkov zgolj in edino
to, da bi pridobil v obœinskih proraœun

180 milijonov dodatnih sredstev iz na-
slova rente, ki jo ponuja dræava trem
obœinam. Œe bi bil Rakovnik izbran,
pa bi seveda o sami izgradnji odloœali
obœani na referendumu. Tomaæ
Kremæar je dejal, da ga œudi, da se po-
novno govori o odpadkih, ki jih ven-
dar ni øe nikjer; tema debate  je lahko
zgolj analiza. V ta projekt je bilo
vloæenega mnogo truda, zdaj pa oœitno
nekateri hoœejo, da gremo korak na-
zaj, je zakljuœil. Joæe Ponebøek je oœital
vsem nasprotnikom odlagaliøœa, da v
vseh svojih izvajanjih niso nakazali
reøitve sanacije Rakovnika, Tomaæ
Gradiøek pa je vpraøal, ali je res, da ni
nujno, da bo dræava tretji izbrani obœi-
ni sploh plaœala obljubljeno rento. Ro-
man Zaman je poudaril, da dokler bo
govora o Analizi primenosti zemljiøœa,
bo to vedno podpiral, Marko Femc pa
je obdoæil mediatorko ARAO-a laæi,
saj mu je v samem zaœetku, ko so se z
to institucijo priœeli pogovori zanikala,
da se je obœina Ømartno na razpis pri-
javila. Sledilo je glasovanje, na kate-
rem so svetniki z 9 glasovi za in 4 pro-
ti sprejeli sklep, da se takoj ustavijo vse
aktivnosti v zvezi s tem projektom.

V naslednnji toœki so svetniki obrava-
navali problematiko JP KSP Litija.
Tomaæ Gradiøek je povedal, da je po
ugotovitvah nekaj pravnih pisarn delo-
vanje Komunale nelegalno in sporno.
Obœinski upravi je oœital, da na tem
podroœju, torej ureditvi odnosov med
soustanoviteljico in Komunalo, do se-
daj ni storila prav niœ, øe veœ, tudi
skupni organ upravljanja ni bil imeno-
van. Podpisana ni bila niti druæbena
pogodba. Æupan je Gradiøku odgovo-
ril, da je tudi on kot podæupan del
obœinske uprave in torej ravno tako
nosi del odgovornsti. Povedal je øe, da
je vsak dialog z litijsko obœino kot sou-
stanoviteljico, ki ima veœinski deleæ v
komunali, nemogoœ. Po razpravi pa so
svetniki sprejeli sklep, s katerim so
obœinsko upravo zavezali, da takoj us-
tanovi skupni organ upravljanja.

Nato so svetniki kar po tekoœem traku
sprejeli sklepe in s tem potrdili nasled-
nje akte:

- Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljiøœa.

- Odlok o lokacijskem naœrtu za in-
divdualne gradnje na obmoœju Veli-
ka Kostrevnica.

- Odlok o programu opremljanja za
obmoœje individualne gradnje na
obrobju osrednje urbane aglomera-
cije Velika Kostrevnica.

- Odlok o urejanju javne razsvetljave

- Pravilnik o spremembah in dopolni-
tvah pogojev in meril za sofinancira-
nje izvajalcev letnega programa
øporta .

- Letni program øporta v obœini Litija.

- Pravilnik o obremenevanju nepre-
miœnega premoæenja v lasti ali uprav-
ljanju obœine Ømartno pri Litiji.

- Posamezni program pridobivanja in
razpolaganja stvarnega premoæenja
obœine.

- Vzpostavitev obmoœnega razvojne-
ga partnerstva Srediøœe Slovenije.

Niso pa potrdili odloka o ustanovitivi
organa skupne obœinske uprave med-
obœinskega inøpektorata. Zaradi poz-
ne ure je  æupan po obravnavani 15.
toœki dnevnega reda sejo prekinil in
napovedal skorajønje nadaljevanje.

Vladimir Jakopiœ

27. redna seja obœinskega sveta
obœine Ømartno pri Litiji
Seja se je odvijala v sredo 12. aprila 2006 in bo ostala zaradi øtevila toœk
dnevnega reda in nekaterih odloœitev v spominu bolj kot ostale.

Novice s podroœja gospodarske
infrastrukture
V zaœetku leta smo priœeli z aktivnost-

mi, ki bodo obrodile sadove tekom

leta. Moœi smo usmerili, poleg tekoœe-

ga dela, v naslednje veœje projekte:

Postavitev veœnamenskega objekta na

pokopaliøœu na Libergi in pokopaliøœu

v Jablanici:

Izgradnja omenjenih objektov se bo

vrøila fazno glede na razpoloæljiva

sredstva v letnem proraœunu obœine. V

mesecu aprilu je bil v skladu z zako-

nom o Javnih naroœilih (ZJN-1-UPB

Ur.l. RS øt. 36/2004) izbran izvajalec

gradbenih del (I. faza). K podpisu po-

godbe bomo pristopili, ko bodo ureje-

ne øe zadnje aktivnosti z odkupi

zemljiøœ (predvidoma konec meseca

aprila).

Nadaljevanje projekta izgradnje vodo-

vodnega sistema Kostrevnica:

V sredini marca je bila na Sluæbo vlade

RS za lokalno samoupravo in regio-

nalno politiko podana vloga za prido-

bitev predvidenih dræavnih sredstev.

Trenutno priœakujemo øe ustrezen

sklep o potrditvi le-teh, kar bo omo-

goœilo zaœetek predvidenih del. 

Izgradnja nove vodovodne vrtine na

Primskovem:

Pridobljeno hidrogeoloøko poroœilo, ki

temelji na strokovnih raziskavah zem-

ljiøœ na Primskovem, je podalo predvi-

deno lokacijo nove vrtine. Z lastnikom

zemljiøœa je bila koncem marca podpi-

sana pogodba o dovolitvi izgradnje vr-

tine na izbrani lokaciji. 

Mesec april je prinesel izbiro najugod-

nejøega ponudnika za izdelavo razi-

skovalno-kaptaæne vrtine z oznako

DV-1/06 pri Dolnjem Vrhu. Prav tako

je bil izbran izvajalec spremljevalnih

hidrogeoloøkih del. Z obema ponudni-

koma je bila podpisana ustrezna po-

godba.

Trenutno smo v fazi pridobivanja ru-

darskega projekta, ki je sestavni del

vloge za pridobitev dovoljenja vrtanja.

V mesecu maju predvidevamo zaœetek

vrtalnih del.

Rekonstrukcija dela lokalnih cest v

obœini:

S strani Sluæbe vlade RS za lokalno sa-

moupravo in regionalno politiko smo

prejeli povabilo k oddaji naœrta porabe

za koriøœenje dodatnih sredstev za sofi-

nanciranje investicij. Sredstva smo na-

menili za potrebe rekonstrukcije lokal-

nih cest LC 426110 (Biœ – Mala Ko-

strevnica) in LC 138250 (Sobraœe –

Jeæce). Izdelana je bila vloga in posre-

dovana na institucijo.

Pripravljamo razpisno dokumentacijo,

s katero bomo pridobili najugod-

nejøega ponudnika za izvedbo potreb-

nih del. Ob pridobitvi sredstev se pred-

videva dokonœanje del v mesecu sep-

tembru.

Priœakujemo ugodno reøitev obeh po-

danih vlog, kar nam bo omogoœilo

realizacijo zastavljenih ciljev. Veœ o

nadaljevanju aktivnosti v prihodnjih

objavah.

Aleø Juriœ

Ravnanje s komunalnimi
odpadki v obœini Ømartno
Storitev ravnanja s komunalnimi od-

padki je v letu 2005 na celotnem ob-

moœju obœine Ømartno izvajalo Javno

podjetje Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o. Preostanek ko-

munalnih odpadkov se je iz vseh nase-

lij odvaæal enkrat tedensko. Odvoz pa-

pirja, papirne embalaæe ter plastiœne in

kovinske embalaæe, zbrane na zbiral-

nicah, se je izvajal enkrat na øtirinajst

dni, medtem ko se je steklena embala-

æa odvaæala enkrat meseœno oziroma

po potrebi. Akcija zbiranja kosovnih

odpadkov in akcija zbiranja nevarnih

odpadkov, nastalih v gospodinjstvih,

je bila v letu 2005 izvedena enkrat, in

sicer iz vseh naselij na obmoœju obœine

Ømartno.

pnevmatik, kosovnih odpadkov, ne-

varnih odpadkov in prav tako ne me-

øanih komunalnih odpadkov.

• Gradbene odpadke, nastale na ob-

moœju obœine Ømartno, morajo pov-

zroœitelji oddati prevzemalcem ali od-

stranjevalcem gradbenih odpadkov. 

• Izrabljene avtomobilske pnevmatike

prevzema GET inæeniring  v Ribœah. 

• Kosovne odpadke lahko obœani vsak

delovni dan, med 8. uro in 18. uro,

pripeljejo na pretovorno postajo Øirja-

va pri Ponoviœah, kjer jih javno pod-

jetje, do koliœine ene avtomobilske pri-

kolice, prevzame brezplaœno.

• Nevarne odpadke, nastale v gospo-

dinjstvih, kot so baterije, zdravila, os-

tanki œistil in podobno, lahko obœani

oddajo na sedeæu javnega podjetja, na

Ponoviøki cesti 15, Litija, med rednim

delovnim œasom. 

• Na sedeæu javnega podjetja pa lahko

obœani oddajo tudi uporabna oblaœila

in obutev.

V letu 2006 je javno podjetje æe priœe-

lo z akcijo zbiranja kosovnih odpad-

kov. Krajane posameznih obmoœij

bomo predhodno obvestili, kdaj bo iz-

vedena akcija v njihovem kraju in kje

bodo prevzemna mesta. Akcija zbira-

nja nevarnih odpadkov s premiœno

zbiralnico bo tudi v letoønjem letu

predvidoma izvedena v septembru.

Javno podjetje bo obvestilo o toœnih

œasih postankov in lokacijah premiœne

zbiralnice posredovalo obœanom na

hrbtni strani zgibank.

Vse obœane prosimo, da k loœenemu

zbiranju posameznih vrst komunalnih

odpadkov pristopite resno in odgovor-

no, kajti le na ta naœin bomo zmanjøa-

li koliœine odpadkov, ki jih je potreb-

no odloæiti na odlagaliøœih, kar je seve-

da najdraæji naœin odstranjevanja od-

padkov.
Javno podjetje

KSP Litija, d.o.o.

Koliœine zbranih komunalnih odpadkov
na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji

Na odlagaliøœe nenevarnih odpadkov

Ostri vrh - Logatec je bilo odloæenih

1.267.970 kg odpadkov, in sicer preo-

stanek komunalnih odpadkov in del

kosovnih odpadkov, medtem ko je

bila koliœina 114.036 kg odpadkov,

oziroma 8,25 %, oddana drugim zbi-

ralcem v predelavo.  Od tega je druæba

za ravnaje z odpadno embalaæo

SLOPAK  prevzela 96.287 kg odpad-

ne embalaæe oziroma 18,6 kg na pre-

bivalca. Podjetji Papir – Servis in Di-

nos pa sta prevzeli 17.749 kg kovin-

skih kosovnih odpadkov oziroma 3,4

kg na prebivalca.

V letu 2006 se bo nadaljevalo loœeno

zbiranje posameznih frakcij komunal-

nih odpadkov. Na zbiralnicah bomo

zbirali odpadno embalaæo, loœeno po

materialih. Obœane naproøamo, da v

posamezne zabojnike z barvnimi po-

krovi odlagajo le tisto odpadno emba-

laæo, ki sodi v doloœen zabojnik. Neœi-

stih frakcij prevzemalci ne prevzamejo

in javno podjetje mora vsebino zaboj-

nikov z neœisto frakcijo izprazniti med

preostanek komunalnih odpadkov, ki

konœa na odlagaliøœu. 

Zabojniki z barvnimi pokrovi, nameø-

œeni na zbiralnicah, so namenjeni zbi-

ranju odpadne embalaæe, ki nastaja v

gospodinjstvih, nikakor pa niso name-

njeni zbiranju odpadne embalaæe in

drugih odpadkov, ki nastajajo ob izva-

janju raznih dejavnosti, kot so gostins-

tvo, trgovina, kmetijstvo, gradbeniø-

tvo in drugo. Odpadki, ki nastajajo ob

izvajanju dejavnosti, niso razvrøœeni

med komunalne odpadke in niso pred-

met obvezne lokalne javne sluæbe rav-

nanja s komunalnimi odpadki. Pov-

zroœitelji morajo za tovrstne odpadke

poskrbeti sami, in sicer morajo za

prevzem posameznih vrst odpadkov

skleniti ustrezne pogodbe z zbiralci

odpadkov. Za prevzem odpadkov, ki

so po naravi in sestavi podobni komu-

nalnim odpadkom, lahko pogodbo

sklenejo tudi z javnim podjetjem.

Obœane ponovno opozarjamo, da na

zbiralnicah ne odlagajo gradbenih od-

padkov, izrabljenih avtomobilskih

frakcija koliœina
20 03 01 preostanek kom. odpadkov 1.109.910 kg
20 03 07 kosovni odpadki 174.507 kg   
20 01 01 papir 34.840 kg
15 01 02 papirna in kartonska embalaæa 23.227 kg
15 01 02 plastiœna embalaæa 18.090 kg
15 01 07 steklena embalaæa 20.130 kg
20 01 .. nevarni odpadki - skupaj 1.302 kg
skupaj 1.382.006 kg

Urad RS za nadzor prirejanja iger na sreœo in Gene-

ralna policijska uprava, Uprava kriminalistiœne polici-

je ponovno zaznavata poveœano øtevilo elektronskih

obvestil, s katerimi poøiljatelji posameznega prejem-

nika obveøœajo, da je pri neki igri, ki jo poimenujejo

mednarodna loterija (npr.: Grand Lottery Internatio-

nal Holand, Global International Lottery Amsterdam,

Lucky Day International Lottery Amsterdam, Lottery

Promo, England, Loterie nacional, Euro Millions Lot-

tery International) zadel od nekaj tisoœ pa vse do ne-

kaj milijonov evrov. Pri tem se izplaœilo dobitka po-

gojuje z nakazilom doloœenega denarnega zneska, ki

znaøa od nekaj sto do tisoœ evrov, in je v primerjavi z

dobitkom zanemarljiv. 

V navedenih primerih ne gre za igro na sreœo, saj iz-

ærebanec pred prejemom obvestila za sodelovanje v

igri ni kupil sreœke, ali se kako drugaœe prijavil za so-

delovanje v igri. Smo pa mnenja, da gre za utemeljen

sum storitve kaznivega dejanja goljufije ter za zlorabo

pojma loterija. Razlog, zakaj se poøiljatelji sklicujejo

na loterijo, je verjetno v tem, da med ljudmi na splo-

øno velja zaupanje v loterijske organizacije in da poz-

najo igre, ki jih prirejajo (npr.: EuroMillions).

Poleg navedenih obvestil øe vedno kroæijo tudi t. i. ni-

gerijska pisma in druga afriøka pisma, v katerih poøi-

ljatelj prosi prejemnika za pomoœ pri izvedbi transak-

cije, za kar mu obljublja doloœen odstotek denarja.

Zanje se je æe v preteklosti izkazalo, da gre za goljufijo.

Vsem prejemnikom obvestil s tovrstno vsebino
zato svetujemo, da naj ne nasedajo obljubam in
svojega denarja ne nakazujejo neznanemu pre-
jemniku oziroma, da se pred tem pozanimajo, ali
se taka igra v dræavi, iz katere prihaja obvestilo,
sploh legalno prireja.

Nuøa Tavœar

predstavnica Policije

za odnose z javnostjo

Elektronska loterija – opozorilo!

SPOROŒILO ZA JAVNOST
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Ømarski obœinski svet je na zahtevo

svetnika Antona Sinigoja na dnevni

red seje nepriœakovano uvrstil toœko

odlagaliøœe radioaktivnih odpadkov

ter sprejel sklep, da mora æupan nemu-

doma prekiniti vsakrøno sodelovanje z

Agencijo za radioaktivne odpadke

(Arao) v postopku izbora lokacije

odlagaliøœa za nizko in srednje-

radioaktivne odpadke na obmoœju

Rakovnika, œeprav so svetniki lani

soglaøali s prijavo na javni razpis.

Æupanu je øe naloæil. da zaœne takoj

reøevati okoloøke teæave zaradi usn-

jarskega odlagaliøœa odpadkov na

Rakovniku.

Glavni razlog za takøno odloœitev

obœinskih svetnikov je menda æupano-

va samovolja, saj je prejønji mesec brez

soglasja Arau za raziskavo primernosti

umestitve jedrskega objekta ponudil

vse obmoœje ømarske obœine. Svetnika

Antona Sinigoja (Lista 2003) je raz-

jezilo, ker je to informacijo izvedel iz

medijev, namesto da bi se æupan o tem

posvetoval s œlani sveta in poskuøal

doseœi politiœen dogovor. Toda æupan

Milan Izlakar je z obœinskimi

strokovnimi sluæbami temeljito preuœil

geoloøko in hidroloøko karto obœine

(dobil jo je pri Arau) in agencijo v

zaœetku aprila obvestil, da drugega

primernega prostora za jedrski objekt

ni ter da vztraja pri Rakovniku in nje-

govem poboœju Velikega in Malega

Poøœavnika.

Med razpravo je æupan Izlakar svet-

nikom pojasnil, da se je za raziskave

Arao na ekoloøko degradiranem

Rakovniku zavzemal za to, da bi obœi-

na pridobila dobrih 170 milijonov

tolarjev oziroma 57 milijonov tolarjev

letnega denarnega nadomestila dræave.

»Ostajamo v igri, ker je obœina Sevnica

odstopila. Tako se je odloœila zato, ker

æeli æupan Kristjan Janc na jesenskih

volitvah znova zmagati. Zato ne pre-

seneœa njegova izjava, da bo po volit-

vah Arau spet ponudila obmoœje za

raziskave,« je povedal Izlakar in

zagrozil, da bo izvedel, kateri ømarski

svetnik je »hodil na Arao toæarit z

namenom, da obœina denarja za

raziskave ne bi dobila«. Namignil je,

da morda dobiva kdo tudi plaœilo

zato, da propagira nevarnost jedrskega

odlagaliøœa na Rakovniku in se zavze-

ma za postavitev v Krøkem.

Svetnik Rajko Meserko (SLS) je

zbrane opozoril, da bi z umestitvijo

jedrskega skladiøœa na Rakovniku

obmoœje »dolgoroœno degradirali«.

Franca Œerneta (SLS) pa skrbi za

tamkajønje okolje, zato na Rakovniku

ne bi æelel »imeti zadeve, ki je

zdravstveno sporna«. V imenu lastni-

ka tega obmoœja (Kmetijsko gozdars-

ka zadruga op. p.) je øe dejal, da se

boji, kako in kdaj bo izvedena ekoloø-

ka sanacija. »Sem za, dokler govo-

rimo o neøkodljivih raziskavah terena.

O umestitvi jedrskega skladiøœa pa

bodo odloœali obœani na referendu-

mu,« je menil Roman Zaman (SLS).

Podæupan Tomaæ Gradiøek (LDS) pa

je dvomil, »da bo dræava tako razum-

na, da bi dajala obœinam denar zgolj

za analize.«

Po konœani razpravi so svetniki æupanu

naloæili, naj nemudoma obvesti Arao,

urad za prostorski razvoj ter ministrst-

vo za okolje in prostor, da ømarska

obœina odstopa od vseh dosedanjih

dejavnosti v postopku izbora lokacije

odlagaliøœa nizko in srednje-radioak-

tivnih odpadkov.

Bojan Rajøek

PREOBRAT V OBŒINI ØMARTNO PRI LITIJI

Svetniki so proti analizi
Rakovnika
Æupan Milan Izlakar mora takoj prekiniti sodelovanje z Agencijo za
radioaktivne odpadke - Obœinski svet se odpoveduje plaœanim analizam -
Ekoloøke teæave zaradi usnjarskega odlagaliøœa odpadkov

Zadruænika skrbi œisto okolje - Nekateri navzoœi na nedavni seji ømarskega obœinskega
sveta so bili preseneœeni, ko je predsednik upravnega odbora Kmetijsko gozdarske
zadruge Litija in ømarski svetnik Franc Œerne izjavil, da zadruga na Rakovniku ne æeli
imeti objekta, ki bi bil zdravstveno sporen. To je nenavadno in zavajajoœe, saj prav zadru-
ga æe dobrih 40 let dovoljuje vrhniøkim usnjarjem nelegalno odlaganje usnjarskih odpad-
kov (na fotografiji), ki zastrupljajo zemljiøœe, zadruæniki pa prejemajo za to najemnino.
Pred œasom opravljena analiza italijanskega podjetja Ambiente 2001 je skrb vzbujajoœa.
V bliænjem potoku ob deponiji so njegovi izvedenci æe pred dvema letoma odkrili
poveœano stopnjo kloridov, teækih kovin in atrazina, v zbiralnem bazenu izcednih vod pa
celo cianide. Prav ob tem potoku se vsako leto pasejo zadruæne krave in pijejo vodo,
potroøniki pa menda uæivajo neoporeœno meso in mleko...

Pisali so o nas: Delo 14. 4. 2006

Foto: B. Rajøek

Zmagalo je ravno tisto, proti œemur
smo se hoteli boriti v civilni iniciativi
za korektno obveøœanje - politika.
Vendar odloœitev obœinskega sveta ni
naø poraz, tudi ni poraz æupana. Je
poraz vseh obœanov - tako tistih za
odlagaliøœe kot tudi tistih proti njemu.
Zmagali so osebni interesi ljudi, ki
sploh niso obœani naøe obœine. Po-
vsem razumem nasprotnike odlaga-
liøœa iz Zavrstnika ali kje drugje v
obœini in jih tudi spoøtujem, hkrati pa
obæalujem, da ne bodo mogli dokaza-
ti, kako resniœno mislijo. Menim, da
bi svetniki lahko z odloœitvijo poœaka-
li vsaj do maja, ko bi ARAO opravil
øirøo raziskavo javnega mnenja in bi
bili njeni rezultati znani. Do takrat pa
bi œas lahko porabili za informiranje
ljudi. 

Obstajajo namreœ stvari, pri katerih
politika nima kaj iskati in ravno to
odlagaliøœe NSRAO je lep primer
tega. Vsi politiki bi morali stopiti sku-
paj in bi se morali zavzemati za pred-
stavitev vseh argumentov in od namer
odstopiti øele zaradi morebitnega ne-
gativnega rezultata na referendumu,
ki bi se izvedel po predstavitvi takønih
in drugaœnih argumentov. 

Civilna iniciativa bo øe vedno æivela in
opozarjala na razne "povrønosti", ki
se bodo dogajale v prihodnosti.

Aleø Kralj

Komentar na
odloœitev
obœinskega
sveta

Nova asfaltna
prevleka
V Zagriœu smo 12. aprila dobili æe
dolgo priœakovan asfalt na 1560
metrskem odseku ceste Gornji Vrh
- Zagriœ. 

Cesta se je asfaltirala 3 metre øiroko s
polmetersko muldo. Po predraœunu
naj bi investicija asfaltiranja znaøala
16 mio SIT (66.778 evrov). Obœani
smo od tega prispevali 10% investicije
asfaltiranja in v celoti spodnji ustroj.
Omenjena modernizacija ceste bo tu-
kaj stanujoœim precej olajøala prevoz
do doma, ostalim obœanom pa bo
sluæila kot tranzitna cesta  saj povezu-
je Primskovo s Œateæem oziroma z
obœino Trebnje. Vasica je postala prav
prijazna in upam, da se bodo kljub
odroœnosti pojavili tudi novi investi-
torji, ki bodo lahko øe dodatno pope-
strili omenjen kraj.

Sama investicija je resniœno gromo-
zanska, sploh si ne morem predstavlja-
ti, kako bi lahko ena sama oseba to iz-
vedla. Ali pa drugaœe, œe pomislimo,
koliko asfaltiranih cest imamo in koli-
ko to vse stane, kakøno vrednost ima-
mo v cestah. Zato je prav, da pazimo
na naøe ceste, ki smo jih ali pa so jih
naøi predniki s precej truda zgradili. 

Veseli smo tega dogodka, zato bi se
tudi v imenu gradbenega odbora zah-
valil obœini Ømartno pri Litiji, pred-
vsem æupanu Milanu Izlakarju, vsem
svetnikom in ostalim, ki so z razno-
vrstnimi prispevki podprli ta projekt. 

Takih projektov je treba v naøi obœini
øe veœ in verjamem, da jih bo v bodoœe
veliko, predvsem si upam to trditi, œe
bo æupan tudi v naslednjem mandatu
Milan Izlakar. 

Janez  Vidgaj

Ob boleœi in nenadni izgubi

naøega dragega moæa, oœeta, dedka in pradedka

LOJZETA SIRKA
iz Preske nad Kostrevnico, Ømartno pri Litiji

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sovaøœanom
za izreœena soæalja, darovano cvetje in sveœe ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se g. Joæetu Leskovøku za poslovilni govor ter trobentaœu iz kluba upokojenih
delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana, praporøœakoma iz KO ZB NOV Ømartno

in Druøtva izgnancev Slovenije. Vsem øe enkrat hvala!

Vsi njegovi

ZAHVALA

20603001

Rad si imel æivljenje,
a zmanjkalo ti je moœi, 

tvoje plemenito srce utihnilo je
in odøel si tja kjer ni boleœin,

ostali  pa so sledovi tvojega dela,
dobrota tvoja veœno bo æivela.

Ob izgubi moæa, oœeta, dedka, brata in strica

ANTONA MEDVEDA
7. 12. 1943 - 17. 3. 2006

iz Spodnje Jablanice 1a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam v

teækih trenutkih stali ob strani, izrekli soæalja ter podarili cvetje in sveœe. Zahvala g. kaplanu

Davidu za lepo opravljen obred, pevcem za lepo zapete pesmi, g. Tonetu za poslovilne besede

ter gasilcem PGD Jablanica in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: æena Ani, sin Tone, hœi Darja z druæino, sestri in brat, ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

20603002

Ni zima zaprla ti trudnih oœi,
si hotel zaspati, ko sneg se stopi,

poœakal, da sonce suøi nam solze,
da ptica zapoje za tvoje srce.

Ob slovesu smo tiho povesili glavo,
obsuli smo s cvetjem ti œrno zemljo.

Naj angel v raju posuje ti pot,
v mislih boø z nami za vedno, povsod.V 84. letu æivljenja nas je zapusti

dragi moæ, oœe, brat, stric, tast, dedek in pradedek

FRANCE DOBLEKAR
10. 12. 1922 - 25. 3. 2006

iz Gozda - Reke 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izreœena soæalja, darovano cvetje,

sveœe in sv. maøe. Vsem, ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala

g. æupniku Joæetu Petku, za lepo opravljen obred in ministrantoma Luki ter Urbanu. Hvala govorniku g. Franciju

Œernetu za izreœene besede slovesa, vsem pogrebcem, gasilcem, trobentaœu ter pevcem iz Volavelj. Zahvala velja

tudi zdravstvenemu osebju ZD Litija, patronaæni sluæbi, posebno ga. Sandri za nego na domu. Hvala tudi sosedu

g. Faranciju Vidicu za vso skrb zimske sluæbe v œasu njegove bolezni. Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20603003

Kako je prazen dom, dvoriøœe,
oko zaman povsod Te iøœe.
Pri nas zdaj luœke Ti gorijo
ob roæah, ki molœe venijo.

A ti si tam, kjer ni solza,
ne boli veœ in ni gorja.Ob boleœi izgubi

naøega dragega moæa, oœeta, sina, brata in strica

ANTONA KOVAŒIŒA
15. 9. 1954 - 8. 4. 2006

iz Sevna, Primskovo na Dolenjskem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za

pomoœ in podporo ob boleœi izgubi. Hvala vsem za izreœena soæalja, darovano cvetje, sveœe

in sv. maøe ter vsem, ki ste se priøli poslovit od njega in ga v tako velikem øtevilu pospremili

na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre g. æupniku Pavlu Øpornu za lepo opravljen obred,

ge. Marinki Vidrgaj in ge. Tatjani Selan za besede slovesa, pogrebcem, pevcem in trobentaœu.

Vsem in posebej øe enkrat hvala.

Æalujoœi vsi njegovi

ZAHVALA

V 44. letu starosti nas je nenadoma tragiœno zapustil

naø dragi moæ, oœe in brat

IVAN JANEZ ŒERNE
iz Stare Gore 10. Primskovo

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaøœanom in prijateljem, ki ste

nam v teækih trenutkih izkazali pomoœ in z nami soœustvovali. Posebna zahvala g. æupniku Pavlu

Øpornu za lepo opravljen obred, cerkvenim pevcem in govornici go. Tatjani Selan.

Hvala za podarjeno cvetje, sveœe in sv. maøe.

Æalujoœi: æena Danica, sinovi Matej, Janez in Tadej, brat Joæe in sestra Angela
20603005

20603004

ZAHVALA



Za vsakogar nekaj

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO

Zimovanje pri
Treh Kraljih

Druøtvo prijateljev mladine
Ømartno pri Litiji

POLITIŒNE STRANKE, LISTE IN DRUØTVAMAJ 2006 • ØT. 3 5

Partnerstvo, hoteti ali ne
Bolj ali manj vsi vemo, da je predsednik vlade g. Janez Janøa, vsem parlamentar-
nim strankam poslal 14. marca 2006 ponudbo za sodelovanje v partnerstvu za
razvoj. Predsednik Liberalne demokracije Slovenije mu je 31. marca 2006 na nje-
govo ponudbo odgovoril. Sam pa æelim v tem œlanku, v naøem lokalnem œasopisu
le povzeti doloœena razmiøljanja naøega predsednika in mogoœe doloœene odtenke
prenesti v naøe lokalno okolje, v katerem zagotovo primankuje pristnega part-
nerstva oziroma staliøœ med opozicijo in pozicijo.

Partnerstvo namreœ æe po definiciji pomeni odnos, ki temelji na dogovoru in vza-
jemnem spoøtovanju vseh udeleæenih strani ali posameznikov. Vse drugo je le na-
vadna iluzija. LDS ne more sodelovati pri nerealnih prizadevanjih za cilje, ki ni-
majo pravega temelja oziroma trdne osnove. Komuniciranje preko medijev ni
pot, ki bi vzbujala zaupanje in omogoœila dogovor oziroma prinesla rezultate.

Sodelovanje oziroma partnerstvo vkljuœuje vsaj minimalno medsebojno zaupanje.
Kdor partnerstva v praksi ne priznava, ga v bistvu tudi ne uresniœuje. V takønem
primeru partnerji dejansko sploh niso potrebni, œeprav se jih navidezno æeli in
iøœe. Na tak dvoliœen naœin je teæko ali celo nemogoœe dosegati zastavljene cilje.

V demokratiœnih dræavah je pravo in najviøje mesto za politiœni dialog in politiœne
odloœitve parlament. Enako velja na lokalnem nivoju, kjer je najviøje mesto
obœinski svet. Zmanjøevanje politiœne vloge, pomena in teæe obœinskega sveta za
obœino ni prava pot. V obœinskem svetu bi gotovo potrebovali veœ odloœanja na-
mesto potrjevanja odloœitev, ki so bile sprejete drugje. Zato si bomo v LDS priza-
devali za uveljavljanje demokratiœnih standardov tudi v praksi.

V LDS-u smo in bomo podpirali razvojne smernice, cilje in ukrepe, ki bi vodili k
veœji blaginji v naøi skupnosti. Strategijo razvoja Slovenije, ki jo je leta 2005 spre-
jela Vlada Republike Slovenije, razumemo in sprejemamo kot primerno in dobro
podlago za doseganje veœje ekonomske in socilane blaginje v Sloveniji in tudi v
posameznih obœinah, ki se bodo za to zavzele. LDS bo v Dræavnem zboru kot
konstruktivna opozicija tudi v prihodnje podpirala vse tiste zakonske podlaga
vlade RS, ki bodo sledile strategiji razvoja in enako dolænost imamo tudi vsi, ki
delujemo na lokalnem nivoju. Nasprotovali pa bomo tistim reøitvam, ki ne bodo
prispevale k hitrejøem razvoju. Ne æelimo, da bi se v naøi obœini ali øirøe spremi-
njalo na slabøe.

In kot je poudaril v odgovoru predsedniku vlade RS naø predsednik g. Jelko Ka-
cin, smo v Liberalni demokraciji Slovenije pripravljeni in voljni zaœeti dialog o
vseh vsebinah, ki prispevajo k razvoju in napredku. Tako smo se na lokalni ravni
pripravljeni pogovarjati in dogovoriti za konkretne oblike sodelovanja v luœi po-
litiœnih izzivov in demokratiœnih standardov.

Liberalci smo po duøi øiroki, pripravljeni z vso moœjo in energijo zagotoviti razvoj
æe v osnovni celici. Ta je lahko posameznik, druæina, druøtvo ali pa lokalna skup-
nost. Veliko zadovoljnih posameznikov tvori zadovoljno skupnost. Zadovoljstvo
posameznika pa tvori pozitivno energijo, ki jo posameznik trosi v svoji druæini,
sluæbi in skupnosti. Torej, zakljuœek je zadovoljstvo vsakega posameznika pose-
bej. Ne bodite sebiœni, trosite pozitivnost naokoli! Vsi potrebujemo to pozitivno
partnerstvo!

LDS – ljudje dræimo skupaj
Predsednik OO LDS Ømartno pri Litiji

Bogomir Buœar

Smeti niso le drobiæ
Po informacijah, ki jih uradno nismo preverjali, je cena za odlaganje smeti na de-
poniji v Logatcu, kamor vozijo odpadke iz obœine Ømartno 25.000 SIT za tono,
medtem ko je cena odlaganja smeti na deponijo Uniœno v obœini Hrastnik, kamor
vozijo odpadke iz obœine Litija, le 12.000 SIT za tono. 

Poleg neverjetne razlike v ceni odlaganja pa ømarske odpadke dodatno podraæi øe
prevoz v Logatec, ki je kar za 1,6 krat draæji kot prevoz v Hrastnik.

Po istih informacijah naj bi ømarske odpadke odvaæali v Logatec od marca 2005,
litijske pa v Hrastnik od junija 2005, dotlej so jih odlagali na deponijo Øirjava.

Obœina Litija je pristopila k podpisu pogodbe za izdelavo projekta ter ostalih ak-
tivnosti za izgradnjo medobœinske deponije odpadkov Uniœno v obœini Hrastnik
æe v letu 2002. Vplaœala je tudi pripadajoœi deleæ finanœnih sredstev. Po ustanovi-
tvi obœine Ømartno je le-ta imela nasledstvene pravice. Na obœinskem svetu so æe
obravnavali pristop k podpisu pogodbe, nato pa odloœanje o tem preloæili.
Obœanom, ki vsak mesec plaœujemo t.i. ravnanje s komunalnimi odpadki, ni ni-
koli nihœe pojasnil, zaradi katerih razlogov in na œigav predlog so se  nenadoma
odloœili za sklep o odvaæanju odpadkov na deponijo v Logatec.

Ob uvajanju loœenega zbiranja odpadkov v zaœetku leta 2004 so sliøali v  Obœanu
med drugim tudi trditve, da s tem zniæujemo cene ravnanja s komunalnimi od-
padki. Kaj je torej razlog za nekajkratno poviøanje cen odvoza odpadkov, ki ga
moramo plaœevati obœani?

Na kakønih strokovnih podlagah so bile sprejete vse odloœitve, tudi cenik in zakaj
se je ta uporabljal æe od zaœetka leta 2004, œe so se priœeli odvaæati odpadki v Lo-
gatec øele v marcu 2005?

Pozivamo vse pristojne in odgovorne, da izœrpno pojasnijo razloge za svoje ravna-
nje, ki je obœanom Ømartna vsililo enega najdraæjih sistemov ravnanja s komunal-
nimi odpadki v dræavi!

OO N.Si Ømartno pri Litiji

Obvestilo
Poslanec DZ RS  mag. Franc Capuder bo na voljo naøim obœanom za morebit-
na vpraøanja, pobude ali predloge v ponedeljek, 8. 5. 2006, med 12. in 13.uro
v pisarni bivøe KS Ømartno, Staretov trg 25.

Vabljeni!

OO NSi Ømartno pri Litiji

Na zboru smo izvolili novo vodstvo
druøtva. Za predsednico je bila izvolje-
na Maja Øuøtarøiœ, podpredsednico
Tea Øavor, sekretarka je postala Mar-
jeta Øuøtarøiœ, œlana upravnega odbora
pa sta Boris Æuæek in Tina Nagliœ. Iz-
volili smo tudi nadzorno komisijo, ki
jo sestavljajo trije œlani ter œastno raz-
sodiøœe.

Sprejeli smo program za leto 2006, ki
zajema vrsto razliœnih aktivnosti za
otroke. 

V mesecu marcu smo imeli ustvarjalne
delavnice za materinski dan, udeleæba
pa je bila nad priœakovanji. Delavnic
se je udeleæilo okoli 30 otrok.

Pod okriljem naøega druøtva so pote-
kale tudi velikonoœne delavnice. Prire-
dili smo jih 13. 4. 2006 na osnovni øoli
Ømartno. 

Skupaj z otroki, ki so se nam pridruæili
v velikem øtevilu, smo ustvarjali roœne
izdelke na temo praznika velike noœi.
Iz valovite lepenke smo sestavili zani-
mivo økatlo za velikonoœna jajca; mla-

jøi, po veœini predøolski otroci, pa so
barvali iz mavca ulite podstavke v ob-
liki zajœka, petelina in drugih veliko-
noœnih æivalic. Vzduøje je bilo prijetno
in zabavali smo se polni dve uri. Œas je
kar prehitro minil, a ob koncu smo si
obljubili, da se zopet kmalu vidimo!

V poletnih mesecih pa bo druøtvo or-
ganiziralo kopalni avtobus za vse otro-
ke iz obœine Ømartno. V øolskem letu
2006/2007 pa naœrtujemo lutkovni
abonma za predøolske otroke in otro-
ke razredne stopnje.

K sodelovanju pa si æelimo pritegniti
œim øirøi krog ljudi, ki bi pomagali
ustvarjati podobo druøtva in bi se
nam pridruæili pri druøtvenih aktiv-
nostih. Kontaktna øtevilka druøtva je
041/966-388, uradne ure pa imamo v
ponedeljek od 17. – 19. ure in v petek
od 10. – 12. ure na sedeæu druøtva
(Zavrstnik 54/c, Ømartno pri Litiji).
Vsi zainteresirani vabljeni k sodelo-
vanju.

DPM Ømartno pri Litiji

Druøtvo prijateljev mladine
Ømartno pri Litiji
Druøtvo prijateljev mladine Ømartno pri Litiji je bilo ustanovljeno
16.06.1995 in je delovalo do leta 2000. Leta 2006 pa smo druøtvo obudi-
li.Dne, 17.03 2006 smo imeli redni letni obœni zbor, ki je potekal v  prosto-
rih KS Ømartno.

Za vsakogar nekaj
Œlanice in œlani ømarskega druøtva upokojencev so se zbrali na rednem letnem
obœnem zboru v ponedeljek, 20. marca, v dvorani kulturnega doma. Bilo nas je
nad 120. V svoji sredi smo pozdravili tudi dva gosta: æupana Milana Izlakarja in
predstavnika Zveze druøtev upokojencev Slovenije, Franja Krsnika. Le-ta je tudi v
zaœetku podelil priznanje ZDUS-a, malo plaketo, ge. Sonji Kolar, za dolgoletno
vodenje izletov in skoraj desetletno predsednikovanje ømarskemu druøtvu.

Obœni zbor je potekal po obiœajnem dnevnem redu. Zvrstila so se vsa poroœila, ki
jim je sledila razprava.

V letu 2005 je druøtvo organiziralo 5 celodnevnih in 3 poldnevne izlete, na kate-
rih je bilo 317 udeleæencev; najodmevnejøi je bil izlet na Dunaj. Na 6 planinskih
izletih pa je bilo 150 pohodnikov.

Kar 18 œlanic in œlanov je sodelovalo v tekmovanjih, ki jih je organizirala Zveza
druøtev upokojencev Litija – Ømartno. Med øtirimi druøtvi so zasedli drugo me-
sto. Med druæabnimi in kulturnimi prireditvami naj omenim veœ druæabnih
sreœanj, obiske gledaliøœa, sreœanje jubilantov, obiske bolnih in ostarelih œlanov,
kjer smo naøteli 422 udeleæencev.

Vseh naøih izletov, pohodov, sreœanj in drugih akcij se je tako lani udeleæilo 1056
obiskovalcev.

Letoønji program je podoben lanskemu in so ga vsi naøi œlani prejeli v obliki
zloæenke skupaj z vabilom za obœni zbor.

Pri izletih naj omenim enodnevni izlet v Mozartovo rojstno mesto Salzburg, obisk
Svetih Viøarij in izlet v Slomøkovo Ponikvo. Veœina planinskih izletov je v bliænjo
okolico, razen dveh, ko se bomo podali na Gorenjsko in Pohorje.

Letoønja novost so trije krajøi popoldanski izleti, ki so namenjeni starejøim, ki ne
prenesejo daljøe voænje ali se teæko gibljejo. Le-ti bodo z nami obiskali Limbarsko
goro, Zasavsko Sveto goro in Vaœe ter Geoss.

Tekmovanja æe potekajo po programu, druæabna sreœanja so podobna lanskim,
naœrtujemo pa tudi øtiri obiske gledaliøœ v Ljubljani in na Studencu.

Na izlete, pohode in gledaliøke obiske vabimo tudi upokojence, ki niso naøi œlani
in druge obœane, ki si teh dejavnosti æelijo. Veseli pa bomo tudi novih œlanov, saj
nas je iz leta v leto veœ, zdaj æe preko 320.

Vendar nekateri øe oklevate, da bi se nam pridruæili. Pridite, ne bo vam æal!

Po obœnem zboru smo vsem postregli z izdatno malico, ki jo je pripravila Litijska
mesarija, nato pa se je zaœelo druæabno sreœanje s plesom.

Nataøa Pintar 

DRUØTVO PROSTI ŒAS ØMARTNO

Zimovanje pri
Treh Kraljih
Druøtvo Prosti œas Ømartno je v œasu

zimskih poœitnic pripravilo zimovanje

pri Treh kraljih na Pohorju za otroke

od øestega leta dalje. 

Na pot smo se odpravili v soboto,

18.2.2006, ko je v Ømartnem sneg æe

kopnel, mi pa smo se veselili belih po-

ljan in aktivnosti na snegu. 37 otrok je

pomahalo svojim starøem, voænja je

minila v veselem priœakovanju in re-

sniœno nismo bili razoœarani. Na Po-

horju je snega dovolj, smuœiøœa ureje-

na, osebje doma pa nas vsako leto

sprejme prijazno in nimamo zastonj

obœutka, da smo v domu doma, saj so

gostoljubni in prijazni.

Otroci so smuœali v skupinah, zanje

smo skrbeli uœitelji Sandra, Jani, Mar-

jan, Jernej in Katja. Pa niso samo

smuœali, izdelali so bob steze, bivake v

snegu, spoznavali tehnike teka na

smuœeh in skokov,  izpopolnjevali teh-

nike alpskega smuœanja, v domu pa so

v veœernih urah v delavnicah izdelova-

li zapestnice, veriæice, maske, roæice,

pikapolonice, metulje, risali, barvali,

se pogovarjali in se spoznavali, saj

niso bili vsi iz Ømartna. Po veœerji smo

imeli razliœne dejavnosti: spoznavni

veœer, ogledovali smo posnetke

smuœanja œez dan in jih analizirali, gle-

dali risanke, prebirali knjige, se igrali

druæabne igre, zadnji veœer pa so pri-

pravili uœenci, saj so nastopali zelo iz-

virno.    

Œas je mineval hitro in v sredo, 22. 2.

2006 smo se vrnili domov. Veœina

otrok je bila mnenja, da je prehitro mi-

nilo in verjamem, da se bo drugo leto

marsikdo znova odloœil in se skupaj z

nami podal med pohorske gozdove.

Katja Kragelj

Vabilo na
Zvonarjado
Vabilo na

Zvonarjado
Pevsko druøtvo Zvon,

Ømartno pri Litiji,
vabi vse ljubitelje petja

na sreœanje pevskih zborov Slovenije,
ki se imenuje »Zvon«.

Sreœanje je postalo tradicionalno,
pevci ga vsako leto pripravijo v
drugem kraju in je nadaljevanje

nekoœ zelo uspeønih sreøanj
»Usnarjada«.

Prireditev bo
v soboto, 20. maja 2006,

ob 19. uri,
v ømarski cerkvi sv. Martina.

Pridite in preæivite z nami
prijeten majski veœer.

Vabljeni!

MePZ Zvon, Ømartno pri Litiji



ZGODBICA ZA KRATEK ŒAS

Rojstni dan
Za Neæo je bil maj od nekdaj najlepøi
mesec v letu. Zunaj je æe vse zeleno,
ptiœki pojejo, drevesa cvetijo … In ta
mesec ima Neæa rojstni dan! Letos bo
dopolnila deset let, kar pomeni, da bo-
sta na njeni torti prviœ dve øtevilki na-
mesto ene. To pa je pomembna stvar!
Neæa se je morala nasmehniti vsakiœ,
ko je pomislila na to. Øe malo, pa bo
œisto odrasla in poœela bo lahko vse,
kar ji bo padlo na pamet.

Kot vsako leto so doma pripravili za-
bavo. Na trato za hiøo so iz garaæe pri-
vlekli stole in mizo, oœka je oœistil æar
in mama je zaœela s pripravo slastnih
pleskavic in klobasic. Neæa je kot
meseœnik hodila naokrog po hiøi, vo-
hala mamljive vonjave in pogledala v
vsako omaro, da bi odkrila skrbno
skrita darila. Pol ure pred prihodom
prijateljev se je oblekla v svojo naj-
lepøo obleko, si skrbno poœesala lase in
se nasploh poœutila kot prava prince-
ska. Vrtela se je pred ogledalom, se
smehljala in øepetala œarobne besede:
»Deset, deset, deset!«

Ko je prviœ pozvonilo, je oddrvela k
vratom in jih na øiroko odprla. Na
pragu je stal Rok in bil videti precej v
zadregi. Niœ œudnega, saj mu je okrog
vratu bingljala kratka rdeœa kravata,
ki mu jo je oœitno vsilila mama. Neæi je
v naroœje hitro potisnil lepo zavit pake-
tek, zamomljal »Vse najboljøe« in jo

odkuril na trato, da bi pomagal
Neæinemu oœetu pri peki. Kmalu so
prispeli øe ostali gostje: soøolka Klara,
bratranec Miha in sestriœna Anja.
Neæa je kar cvetela; s polnim naroœjem
daril je skakljala sem in tja, se motala
mami pod nogami in bila s svojo sreœo
bolj v napoto kot kaj drugega.

Po prijetni malici, ki jo je nekoliko
pokvarila le Neæina sestrica, ki se je iz
neznanega razloga odloœila, da se bo
drla, dokler ji ne bo zmanjkalo sape,
so se prijatelji odpravili igrat z
Neæinim novim priborom za kuhanje,
ki so ji ga starøi malo pred tem. Neæa je
bila glavna kuharica v restavraciji, se-
striœna Anja pa natakarica. Ker je bila
stara øele osem let, pri tem ni bila pre-
veœ spretna in glavna gostja Klara je
zagnala vik in krik, ko je svoje kosilo
dobila v naroœje in si popacala belo
majico. Rok in bratranec Miha sta to
opazovala z zaniœljivima izrazoma na
obrazih in se ozirala naokrog, kje bi se
dalo poœeti kaj pametnega. Pogled se
jima je ustavil na dolgi vrtni cevi, ki je
leæala na trati.

»Lahko bi zalila travo,« je predlagal
Rok, ki si je moœno æelel, da bi storil
kaj koristnega za Neæinega oœeta.
»Neæa, a smeva?«

Neæa je samo odsotno prikimala, ker
je bila ravno straøansko zaposlena z
zapleteno pripravo jagodovega kolaœa.
Trava je res izgledala nekam suha,
zato se ji ideja ni zdela slaba. Rok si je
z velikim veseljem previdno odvezal
rdeœo kravato in jo odloæil na stol pred
hiøo, da se ne bi umazala. Nato se je

odpravil proti pipi, da bi odprl vodo,
Miha pa je prijel cev.

»Uu-uh, ne gre,« je stokal Rok in se
obeøal na pipo, ki se ni in ni hotela od-
preti.

»Œakaj, ti bom pomagal,« je vzkliknil
bratranec Miha, odvrgel cev v travo in
mu stekel na pomoœ. Njune roke so se
oprijele pipe, miøice so se napele in
konœno se je nekaj premaknilo. Pipa se
je zavrtela, voda pa je stekla po cevi,
da je izgledala kot pravkar prebujena
kaœa. Rok in Miha sta zadihano opa-
zovala dogajanje in ponosno razmiølja-
la o svoji moœi. Takrat pa je priølo do
katastrofe. Voda je dosegla konec cevi,
ki se je napela, poskoœila in brizgnila
naravnost v »restavracijo« na drugem
koncu trate. Moœan curek je zadel Kla-
ro v prsi, da se je zvrnila s stola in s se-
boj potegnila vso Neæino novo poso-
do. Sestriœna Anja je vreøœala, ker je
naslednji curek zadel øe njo, Klara pa
je samo sedela na tleh in nemoœno hli-
pala, ker si je umazala tudi krilo. Neæa
je od groze pozabila govoriti, fanta pa
sta hitela zapirati pipo. Vse je bilo pre-
moœeno; darila, posoda in najlepøe ob-
leke. Samo Rokova rdeœa kravata je
popolnoma suha leæala na stolu.

Seveda mama in oœka nista bila preveœ
sreœna, ko sta pritekla iz hiøe in zagle-
dala nered. Vsega je bila kriva Neæa,
ker je bila gostiteljica in ker bi pri dese-
tih letih æe morala vedeti, kaj se sme in
kaj ne. Sama pri sebi je Neæa utrujeno
zavzdihnila. Morda pa pri desetih le øe
nisi œisto odrasel.

Nejka Omahen

GLEDALIØŒE

Mesec ljubezni
v znamenju
muzikala
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GLEDALIØŒE

Mesec ljubezni
v znamenju
muzikala
Ljubitelji priljubljenega broadway-
skega muzikala Brilijantina, bodo
maja v Øentjakobskem gledaliøœu
Ljubljana priøli na svoj raœun.
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tek, zamomljal »Vse najboljøe« in jo
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Neæinim novim priborom za kuhanje,
ki so ji ga starøi malo pred tem. Neæa je
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rdeœo kravato in jo odloæil na stol pred
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Miha pa je prijel cev.

»Uu-uh, ne gre,« je stokal Rok in se
obeøal na pipo, ki se ni in ni hotela od-
preti.

»Œakaj, ti bom pomagal,« je vzkliknil
bratranec Miha, odvrgel cev v travo in
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oprijele pipe, miøice so se napele in
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leke. Samo Rokova rdeœa kravata je
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Premieri Briljantine v Øentjakobskem

gledaliøœu v Ljubljani, o katerih smo

pisali v prejønji øtevilki, sta vzbudili iz-

jemno zanimanje obœinstva. Dvorana

je bila premajhna za vse, ki so si æeleli

ogledati prvo postavitev tega legen-

darnega broadwayskega muzikala na

slovenskih odrih. Œe ste tudi sami med

tistimi, ki niste uspeli dobiti vstopnic

za omenjeni predstavi, boste lahko za-

mujeno nadoknadili v maju. Ta, za ne-

katere najlepøi mesec v letu, so namreœ

v Øentjakobskem gledaliøœu v Ljublja-

ni skoraj v celoti namenili tej njihovi

novi uspeønici. Øe posebej, ker so æe

tako velikemu zanimanju »olja na

ogenj« øe dodatno prilile zelo ugodne

kritike.

Reæiserka in koreografka Mojca Hor-

vat je ponovno odliœno opravila svoje

delo in iz preteæno mlajøega dela igral-

skega ansambla iztisnila plesni maksi-

mum. V veliko pomoœ ji je bil glasbeni

vodja Joæe Øalej, ki je na svojem po-

droœju poskrbel, da so se sicer amater-

ski igralke in igralci suvereno spopadli

s svojimi pevskimi toœkami. Poseben

energetski naboj predstavi pa daje tudi

»æiva« glasba znane slovenske rocka-

billy skupine Bitch Boys.

Da predstava ni le nostalgiœen spomin

na petdeseta, na leta burnega odraøœa-

nja, prve ljubezni in nekoœ priljubljene

øolske plese, je v svojem slogu, s hudo-

muønim in iskrivim prevodom poskr-

bel Andrej Rozman Roza. Tako je

predstava zelo blizu tudi danaønji

najstniøki generaciji, ki se, tudi glede

na samo reæijsko postavitev, v nji zlah-

ka najde. Tako se bodo na primer ma-

turanti, po ogledu Kronike zloœina,

predstave, ki je namenjena posebej

njim, lahko razvedrili øe ob lahkotnih

ritmih rock 'n' rolla. 

Sicer pa bi za letoønjo sezono v Øentja-

kobskem gledaliøœu nasploh lahko re-

kli, da je v znamneju glasbe. Tudi v

Æenskah, predstavi, ki ste jo pred krat-

kim lahko videli tudi v Litiji, ima glas-

ba pomebno vlogo. Øe pomebnejøo pa

bo imela v zadnji uprizoritvi aktualne,

jubilejne 85. sezone, v predstavi Kaj ti

je deklica?, katere premiera je predvi-

dena v zaœetku junija v romantiœnem

ambientu Ljubljanskega gradu. Kar pa

je æe zgodba za naslednjo øtevilko.

Sreœko Kermavner

Sobota, 6.5. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Abonma Red sobota in izven
Torek, 9.5. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Izven
Nedelja, 14.5. ob 17.00
Æ. Petan: PET PEPELK (predstava za otroke)
Reæija: A. Novak
Izven
Ponedeljek, 15.5. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Abonma Red øtudentski in izven
Œetrtek, 18.5. ob 17.00
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Abonma Red popoldanski in izven
Petek, 19.5. ob 19.30
C. B. Luce: ÆENSKE (komedija)
Reæija: A. Kovaœ
Izven
Nedelja, 21.5. ob 17.00
J. Vrrne: V 80 DNEH OKOLI SVETA (predstava za
otroke)
Reæija: G. Œuøin
Abonma Mladinski in izven
Ponedeljek, 22.5. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Gostovanje v Hrastniku
Sreda, 24.5. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Izven
Sobota, 27.5. ob 19.30
D. Goggin: NUNSENSE II (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
Izven

Rezervecije vstopnic po telefonu:
(01) 23 12 860.
Blagajna je odprta:
2 uri pred zaœetkom predstav.
Naslov: Øentjakobsko gledaliøœe,
Krekov trg 2, Ljubljana

Druøtvo PROSTI ŒAS Ømartno objavlja

RAZPIS LETOVANJ
v Bohinju in Nerezinah na Malem Loøinju
med  poletnimi poœitnicami 2006

RAZPIS LETOVANJ
v Bohinju in Nerezinah na Malem Loøinju
med  poletnimi poœitnicami 2006

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
www.drustvoprosticas.si
gsm: 031 697-961 (Jernej Peterlin)
e-poøta: jernej.peterlin@gmail.com

Øportni tabor
v Bohinju
za 40 udeleæencev 

(namestitev v CØOD* Bohinj)
je namenjen otrokom, mladini ter druæinam

31. julij 2006 – 5. avgust 2006

Cena: 30.000 SIT (otroci in odrasli)

Øportni tabor
v Bohinju

Letovanje na morju
v Nerezinah

za 45 udeleæencev
(namestitev Otroøko naselje ZPM Krøko)

je namenjeno otrokom od 6. do 14. leta
1. – 8. julij 2006

Cena: 36.000 SIT

Letovanje na morju
v Nerezinah

* CØOD – Center øolskih in obøolskih dejavnost

Druøtvo PROSTI ŒAS Ømartno pri Litiji bo v œasu poletnih poœitnic ponovno
organiziralo letovanje v Bohinju in na morju v Nerezinah na Malem Loøinju.
Osnovni namen letovanja je, da otroci in mladina koristno in zanimivo preæivijo del 
svojih poœitnic, se druæijo z vrstnik in se tudi marsiœesa nauœijo. Vsebine, ki smo jih
izbrali, so prilagojene mladim in so rezultat dolgoletnih izkuøenj pri pripravljanju in
izvedbi podobnih programov.
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Pomlad ima
skrbi

Regijsko
tekmovanje iz
geografije
V œetrtek, 30. 3. 2006, je v Trbovljah
potekalo regijsko tekmovanje iz geo-
grafije, ki so se ga udeleæile zmagoval-
ne osnovnoøolske ekipe predvsem iz
Zasavja, pa tudi iz Ljubljane.

Po pisnem delu je sledilo øe tekmova-
nje na terenu. Najboljøi seøtevek toœk
iz obeh tekmovanj bo doloœil zmago-

valca, ki se bo œez pribliæno en mesec

udeleæil dræavnega tekmovanja iz geo-

grafije. Ker pa uœenci pri pisnem delu

tekmujejo individualno, so  æe razglasi-

li tudi tri najboljøe posameznike.

Uœenke osnovne øole Ømartno, Mate-

ja Œerne, Mateja Œoæ in Maja Ko-

privnikar, so dosegle odliœno tretje

mesto in s tem srebrno priznanje,

uœenki Mateja Œerne in Maja Ko-

privnikar pa sta kot posameznici os-

vojili øe srebrno priznanje.

Vsem uœenkam œestitamo za uspeh!

Sonja Marin 

Tekmovanje iz kemije za
Preglova priznanja
31. januarja 2006  je za uœence 8. in 9. razreda potekalo øolsko tekmovanje  iz ke-

mije.  Predstavniki  naøe øole, sodelovalo  je kar 35 uœencev, so bili zelo uspeøni,

saj si je  sedem uœencev osmega in osem uœencev devetega razreda  prisluæilo bro-

nasto Preglovo priznanje.

Na dræavno tekmovanje, ki je bilo  11. marca na OØ Ømarje – Sap, se je uvrstilo

devet najboljøih uœencev, in sicer tisti,  ki so dosegli rezultat viøji od 80 %. Najus-

peønejøi je bil Andrej Vidic, uœenec osmega razreda, saj je osvojil zlato Preglovo

priznanje. Ostalim pa  je do srebra æal zmanjkalo le nekaj toœk. Sveœana podelitev

zlatih Preglovih priznanj  je bila  v petek, 21.4.,  ob 15. uri na Pedagoøki fakulte-

ti v Ljubljani.

Andreju iskrene œestitke za odliœen uspeh!

Mentorica: Vida Krajnc

Obisk
tehniœnega
muzeja v Bistri
Tehnika je obvezni  predmet v 7. razre-

du devetletke. V øoli se sicer nauœimo

veliko stvari, œisto nekaj drugega pa je,

œe znanje preverimo in  dopolnimo øe v

praksi. 

Œeprav nas je na koledarsko pomladni

œetrtek presenetilo pravo zimsko vre-

me, smo se uœenci 7. razredov veselo

odpravili v Bistro v tehniœni muzej.

Sprejel nas je vodiœ in nas popeljal po

nekdanjem samostanu.  Sprva smo si

ogledali napravo gepelj. Naj vas

pouœim, da je to  delujoœi pogonski

stroj, ki preko transmisije poganja mla-

tilnico, slamoreznico in æitni œistilnik.

Æe v starih œasih so ljudje iskali  naœine,

s katerimi bi si teæko delo olajøali.  Naj-

prej so izumili najpreprostejøe  stroje –

pravzaprav mline – s pomoœjo katerih

so izrabljali  vodno energijo. V muzeju

hranijo tudi staro  æago venecijanko in

furnirnico na vodni pogon. 

Najbolj zanimiv in razburljiv pa se je

vsem zdel elektriœni oddelek, kjer so

nas seznanili z osnovami elektrike in

magnetizma. Vsi smo æe sliøali za Niko-

lo Teslo, a nihœe izmed nas se ni spom-

nil, da je odkril izmeniœni tok.   Od srca

smo se nasmejali, ko so nekateri na

lastni glavi, oprostite laseh, spoznali,

kaj pomeni statiœna elektrika. 

Na koncu smo se sprehodili  skozi dvo-

rano, kjer  hranijo  vozila   Josipa Broza

– Tita. Pouœili so nas, da avtomobili

pravzaprav nikoli niso bili  njegova

last, a smel jih je kljub temu neomejeno

uporabljati.  Ti dragoceni avtomobili

znamk Mercedes, Packard, ZIS, Horch,

Rolls Royse  so zelo prestiæni in prav

lahko sem  si v mislih predstavljal, kako

se vozim v njih. 

Œeprav smo si ogledali le del bogate

zbirke  tehniœnega muzeja,  smo pre-

æiveli zelo zanimiv tehniœni dan, saj

smo izvedeli veliko novih in zanimivih

stvari.
Klemen Lovøin, 7.a

Naravoslovni
tabor v Fari

Avtocross
Racing Team
Mustang

Avtocross
Racing Team
Mustang
Smo skupina intuziastov, ki se ukvarja
z avtomobilskim øportom, natanœneje
z avtocrossom. 
V letu 2005 smo imeli v konkurenci
dræavnega prvenstva dva predstavni-
ka, ki sta tekmovala za ASC Mustang
klub iz Domæal. 
Tekmovalec Blaæ Marn je v œlanski
konkurenci v letu 2005 dosegel œetrto
mesto, Albin Jeriha pa prvo mesto v
konkurenci do 21 let. Udeleæevali smo
se tekmovanj v Sloveniji in mednarod-
nih tekmah na Hrvaøkem. 
Ker je ta øport zelo atraktiven je na tek-
movanjih vedno veœ zanimanja gledal-
cev in medijev, prav tako pa je tudi ve-
liko fantov, ki bi se radi preizkusili v
tem øportu. Tako so se iz okolice
Ømartna prijavili v tekmovalno sezono

Œlani za konœno 7. mesto
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Œlanska ekipa je v preteklih tednih odigra-
la øtiri zanimive tekme v konœnici za prva-
ka. Na prvem sreœanju so gostovali v
Æeleznikih. Ekipa Alplesa je dobila tekmo
z rezultatom 33 : 26. 
Æal se tudi gostovanje na Igu ni konœalo,
kot bi si æeleli Ømarœani. Domaœini so
zmagali z rezultatom 31 : 26.
Tekma v litijski øportni dvorani proti ekipi
RK Ajdovøœina se je konœala z zmago
domaœih 27 : 24. Predzadnjo tekmo v se-
zoni 2005/2006 so Ømarœani igrali proti
ekipi RK Duplje, ter zmagali z rezultatom
27 : 26. 
Kadeti so odigrali øtiri polfinalne tekme.
Na prvi so gostili RK Dol TKI Hrastnik.
Konœni rezultat je bil 26 : 34.
Na drugi tekmi so Ømarœani igrali proti
Ribnici, ki je zmagala s  32 : 34.
Sledila je tekma v Grosuplju. Ekipa RK
Pekarna Grosuplje je zasluæeno visoko
zmagala (44 : 23). 
V zadnjem krogu pa je Ømarœane œakala
tekma s RK Celje Pivovarna Laøko. Celja-
ni so Ømarœane na domaœem igriøœu pre-
magali z rezultatom 21 : 43.
Starejøi deœki so odigrali ene zadnjih tekem
v polfinalni skupini. Ømartno je izgubilo
20 : 31 proti Trebanjcem. Naslednjo tek-
mo so Ømarœani odigrali na domaœem
igriøœu.  Gostili so ekipo RK Jeruzalem
Ormoæ ter zmagali z 34 : 33. Prav tako pa
so zmago Ømarœani dosegli tudi na tekmi v
Grosuplju z rezultatom 26 : 28.
Na predzadnji tekmi polfinalne skupine so
Ømarœani gostili ekipo RK Prevent Slovenj
Gradec. Tekma se je konœala z rezultatom
27 : 34 za goste.
Mlajøi deœki so æe odigrali vse turnirje za
razvrstitev od 21. do 25. mesta. 
Zmagali so prvo tekmo na turnirju za raz-
vrstitev. Odigrali so samo tekmo z RK Col
ter jih premagali z 25 : 24.
Na turnirju v Ivanœni Gorici pa sta bili
ekipi SVIØa in Olimpije premoœni za
kakøen uspeh. Ekipa RK SVIØ je bila
boljøa z rezultatom 23 : 14, MARK
Olimpija pa 19 : 11.
Naslednji turnir so mlajøi deœki odigrali

doma. RD Ømartno – RK Col 29 : 8 in RK
Velika Nedelja - RD Ømartno 22 : 23. 
Mladi Ømarœani so gostovali øe na turnirju
v Veliki Nedelji in s tem zakljuœili sezono.
Domov so se vrnili s poloviœnim izku-
piœkom - z zmago proti ekipi MARK
Olimpija 23 : 19 in porazom priti ekipi
RK SVIØ 14 : 19.
Na zadnjem turnirju so Ømarœani prosti,
na koncu bodo zasedli 22. ali 23. mesto v
Sloveniji.
Mlajøe deklice nadaljujejo tekmovanje v
polfinalni skupini. V preteklih tednih so
odigrale tri tekme. 
Na prvi tekmi so gostile ekipo  RK VITA
center Naklo. Kljub porazu, z rezultatom
18 : 19, si domaœe za prikazano igro in
borbenost zasluæijo vse œestitke.
Na tekmo v Koper so Ømarœanke odpoto-
vale samo s sedmimi igralkami. Pri lansko-
letnih dræavnih prvakinjah so tako
doæivele visok poraz 46 : 13. 
Tretjo tekmo so zaradi poøkodb Ømar-
œanke odigrale brez svojih zunanjih igralk
in tudi tokrat je bil visok poraz
6 : 32 neizbeæen.
Kadetinje so odigrale na domaœem igriøœu
drugi turnir za razvrstitev od 16. do 18.
mesta. V prvi tekmi so zmagale
domaœinke proti sosedam iz Zagorja z re-
zultatom 20 : 17. 
Drugo tekmo na turnirju so Ømarœanke
izgubile proti Novomeøœankam z rezulta-
tom 21 : 16.
Mlajøi deœki so konœali tekmovanje, ostale
ekipe pa œaka øe nekaj tekem. Fantje in de-
kleta pa bodo pridno trenirali tudi po
konœanem tekmovalnem delu.
Treningi bodo potekali predvidoma do
konca junija. Do takrat pa vabimo vse
fante in dekleta od 1. do 9. razreda os-
novne øole, ki imate æeljo po igranju roko-
meta, da se nam pridruæite. Pridruæite se
nam lahko v øportni dvorani v Litiji ob
sredah med 17.00 in 18.30 ter v telovad-
nici Osnovne øole Ømartno ob œetrtkih in
petkih od 16.00 do 19.00, kjer vas bodo
sprejeli trenerji mlajøih selekcij.

RD Ømartno 99

Œlani za konœno 7. mesto
V mesecu aprilu so ømarski rokometaøi in rokometaøice odigrali øe ene
zadnjih tekem v tekmovalni sezoni 2005/2006. Œlanska ekipa si je s tekmo
pred koncem tekmovanja æe zagotovila konœno 7. mesto.

2006 øe trije novi tekmovalci, vendar
jih ASC Mustang ni mogel sprejeti.
Zato smo se odloœili, da ustanovimo
na naøem obmoœju novo druøtvo, ki se
bo ukvarjalo s tem øportom in zdruæe-
valo ljubitelje in tekmovalce. Novinci
v avtocrossu so Joæe Kozlevœar, Aleø
Medved in Primoæ Anæur. 
Letos se bomo udeleæili petih dræav-
nih dirk in treh mednarodnih dirk na
Hrvaøkem. (Hrvaøki tekmovalci pa
se bodo udeleæevali dirk v Sloveniji
in te bodo øtele za dræavne in medna-
rodne).
Z veseljem smo v naø klub sprejeli 20
novih œlanov, od katerih je kar pet
voznikov. V decembru 2005 smo se
vpisali v Zvezo za avtoøport Slovenije
AØ2005, tako da je naøe druøtvo regi-
strirano kot eno izmed enajstih
druøtev v Sloveniji. 
Vsi fantje æe mrzliœno pripravljajo svo-
ja vozila za sezono 2006, ki jo æe vsi
nestrpno priœakujemo. Prva tekma je
bila 30. 4. 2006 v Økofji Loki, nasled-
nja pa bo 14. maja 2006 na Planini
nad Horjulom. 

Matej Marn

Oktet Valvasor

Naravoslovni
tabor v Fari
V ponedeljek, 13.3.2006, smo uœenci

3. razreda matiœne øole Ømartno in

njenih podruænic Primskovo, Øtangar-

ske Poljane in Velika Kostrevnica ter

njihove razredniœarke Marinka, Ma-

nja in Polona v spremstvu Mojce odøli

na petdnevno bivanje v dom Fara na

Kostelsko.

V teh petih dneh, stran od starøev,

smo doæiveli veliko zanimivega in se

nauœili mnogo koristnega za æivljenje.

Predvsem je moral vsak sam poskrbeti

zase, se umiti, preobleœi, zloæiti oble-

ko, si zavezati œevlje, pravilno obleœi

pulover…

Ob dopoldnevih in popoldnevih smo

zelo veliko œasa prebili v naravi, kjer

smo raziskovali potok Prifarski jarak

in æivljenje v njem, odøli na ekoloøko

kmetijo ter se preizkusili pri delu, is-

kali sledi gozdnih æivali, raziskovali

vas Fara ter znaœilno Kostelsko hiøo

in obreæje reke Kolpe ter se podali

Pomlad ima
skrbi
Vse se je zaœelo, ko je uœiteljica
vpraøala, œe bi se nauœili igro in jo pred
starøi zaigrali. Seveda smo se vsi takoj
strinjali. Nato smo doloœili vloge in se
zaœeli uœiti. Velikokrat smo v øoli vadi-
li in kmalu smo bili z delom zadovolj-
ni. Ko smo se z uœiteljico dogovorili za
dan nastopa, smo izdelali rekvizite, ki
smo jih potrebovali za postavitev sce-
ne in vabila za starøe. Uœiteljica pa je
poskrbela za kostume.

Konœno je priøel teæko priœakovani pe-
tek, 24. marca tega leta, ko smo izvedli
naø nastop za starøe in stare starøe. Po-
poldan smo se skupaj s starøi in starimi
starøi pripeljali v øolo. V razredu smo si
oblekli kostume in odøli na øolski oder.
Najprej smo zapeli dve ljudski pesmi,
sledil je krajøi recital in potem øe igra z
naslovom Pomlad ima skrbi.

Regijsko
tekmovanje iz
geografije
V œetrtek, 30. 3. 2006, je v Trbovljah
potekalo regijsko tekmovanje iz geo-
grafije, ki so se ga udeleæile zmagoval-
ne osnovnoøolske ekipe predvsem iz
Zasavja, pa tudi iz Ljubljane.

Po pisnem delu je sledilo øe tekmova-
nje na terenu. Najboljøi seøtevek toœk
iz obeh tekmovanj bo doloœil zmago-

valca, ki se bo œez pribliæno en mesec

udeleæil dræavnega tekmovanja iz geo-

grafije. Ker pa uœenci pri pisnem delu

tekmujejo individualno, so  æe razglasi-

li tudi tri najboljøe posameznike.

Uœenke osnovne øole Ømartno, Mate-

ja Œerne, Mateja Œoæ in Maja Ko-

privnikar, so dosegle odliœno tretje

mesto in s tem srebrno priznanje,

uœenki Mateja Œerne in Maja Ko-

privnikar pa sta kot posameznici os-

vojili øe srebrno priznanje.

Vsem uœenkam œestitamo za uspeh!

Sonja Marin 

Tekmovanje iz kemije za
Preglova priznanja
31. januarja 2006  je za uœence 8. in 9. razreda potekalo øolsko tekmovanje  iz ke-

mije.  Predstavniki  naøe øole, sodelovalo  je kar 35 uœencev, so bili zelo uspeøni,

saj si je  sedem uœencev osmega in osem uœencev devetega razreda  prisluæilo bro-

nasto Preglovo priznanje.

Na dræavno tekmovanje, ki je bilo  11. marca na OØ Ømarje – Sap, se je uvrstilo

devet najboljøih uœencev, in sicer tisti,  ki so dosegli rezultat viøji od 80 %. Najus-

peønejøi je bil Andrej Vidic, uœenec osmega razreda, saj je osvojil zlato Preglovo

priznanje. Ostalim pa  je do srebra æal zmanjkalo le nekaj toœk. Sveœana podelitev

zlatih Preglovih priznanj  je bila  v petek, 21.4.,  ob 15. uri na Pedagoøki fakulte-

ti v Ljubljani.

Andreju iskrene œestitke za odliœen uspeh!

Mentorica: Vida Krajnc

Obisk
tehniœnega
muzeja v Bistri
Tehnika je obvezni  predmet v 7. razre-

du devetletke. V øoli se sicer nauœimo

veliko stvari, œisto nekaj drugega pa je,

œe znanje preverimo in  dopolnimo øe v

praksi. 

Œeprav nas je na koledarsko pomladni

œetrtek presenetilo pravo zimsko vre-

me, smo se uœenci 7. razredov veselo

odpravili v Bistro v tehniœni muzej.

Sprejel nas je vodiœ in nas popeljal po

nekdanjem samostanu.  Sprva smo si

ogledali napravo gepelj. Naj vas

pouœim, da je to  delujoœi pogonski

stroj, ki preko transmisije poganja mla-

tilnico, slamoreznico in æitni œistilnik.

Æe v starih œasih so ljudje iskali  naœine,

s katerimi bi si teæko delo olajøali.  Naj-

prej so izumili najpreprostejøe  stroje –

pravzaprav mline – s pomoœjo katerih

so izrabljali  vodno energijo. V muzeju

hranijo tudi staro  æago venecijanko in

furnirnico na vodni pogon. 

Najbolj zanimiv in razburljiv pa se je

vsem zdel elektriœni oddelek, kjer so

nas seznanili z osnovami elektrike in

magnetizma. Vsi smo æe sliøali za Niko-

lo Teslo, a nihœe izmed nas se ni spom-

nil, da je odkril izmeniœni tok.   Od srca

smo se nasmejali, ko so nekateri na

lastni glavi, oprostite laseh, spoznali,

kaj pomeni statiœna elektrika. 

Na koncu smo se sprehodili  skozi dvo-

rano, kjer  hranijo  vozila   Josipa Broza

– Tita. Pouœili so nas, da avtomobili

pravzaprav nikoli niso bili  njegova

last, a smel jih je kljub temu neomejeno

uporabljati.  Ti dragoceni avtomobili

znamk Mercedes, Packard, ZIS, Horch,

Rolls Royse  so zelo prestiæni in prav

lahko sem  si v mislih predstavljal, kako

se vozim v njih. 

Œeprav smo si ogledali le del bogate

zbirke  tehniœnega muzeja,  smo pre-

æiveli zelo zanimiv tehniœni dan, saj

smo izvedeli veliko novih in zanimivih

stvari.
Klemen Lovøin, 7.a

preko viseœega mostu.

Posebno doæivetje je bilo, ko smo obi-

skali policiste in carinike na mejnem

prehodu Petrina. Spoznali smo njiho-

vo delo in instrumente, ki jih uporab-

ljajo pri svojem delu na meji.

Z navduøenjem smo se udeleæili stre-

ljanja z lokom ter se uœili plesa hip hop

ter ustvarjali v lonœarski delavnici.

Ob veœerih smo pripravili predstavitev

po sobah, odøli na noœni sprehod po

Ko smo igro odigrali, smo zapeli øe
zadnjo pesem, obœinstvo pa nas je na-
gradilo z velikim aplavzom. Nato smo
naøim gledalcem razdelili bonbone,
naøim mamicam pa smo dali vazice, ki
smo jih sami poslikali. Naslednji dan
je bil materinski dan.

Vsi æe komaj œakamo, da se zopet kaj
nauœimo, saj smo ugotovili,da smo iz-
vrstni igralci. To so potrdili tudi naøi
domaœi, saj so nas vse zelo pohvalili.

Kristina Verbajs 3.a

Fari, tekmovali v kvizu, seveda pa ni

manjkal tudi disko ob raznovrstnih

luœkah. 

Ob vseh teh dejavnostih so bili uœenci

zaposleni od jutra do veœera, tako da

ni bilo œasa za domotoæje in neumno-

sti. Zveœer so od utrujenosti kmalu

zaspali in spali mirno vse noœi.

Kar prehitro je priøel petek, ko smo se

popoldan, vsi veseli in polni novih do-

æivetij vrnili v domov. Polona Zagorc

Oktet ValvasorOktet Valvasor
vas vabi na koncert ob 20. obletnici delovanja

13. maja 2006 ob 20. uri
v Kulturnem centru na Stavbah v Litiji

Vljudno vabljeni!



Prvenstvo vzhodne Slovenije
v øportnem plezanju

TAEKWONDO

16. dræavno
prvenstvo v
Mariboru

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

16. dræavno
prvenstvo v
Mariboru
Prvega aprila je bilo v mariborski telo-
vadnici OØ Bojana Ilicha 16 dræavno
prvenstvo v taekwondo borbah WTF.
Tekmovanja se je udeleæilo 138 tek-
movalcev iz 10 slovenskih klubov. Iz
Kluba Ømartno – Litija se je na tekmo-
vanje prijavilo kar 31 tekmovalcev in
so imeli tako najøtevilœnejøo udeleæbo.
To je seveda pozitiven znak za razvoj
taekwondoja v obœinah Ømartno in Li-
tija. Eden izmed razlogov za naraøœan-
je popularnosti tega øporta je tudi
znanstveno dokazano dejstvo, da so
otroci, ki se ukvarjajo z borilnimi
øporti, tudi v drugih sferah æivljenja,
predvsem  øoli, zelo uspeøni. V klubu
Ømarno – Litija se tega dejstva øe kako
dobro zavedajo in svojo mladino
vzgajajo v zdravem pozitivnem øport-
nem vzduøju v smislu fair-playa. Kot je

Tekmovanja so se udeleæili tudi œlani øirøe sestave mladinske in œlanske reprezen-

tance. Mladinska reprezentanca, v kateri sta tudi œlanici kluba Ømarto- Litija

Maøa Koprivnikar in Katja Kremæar, pa se bo naslednji vikend udeleæila Pan Eu-

ropean Open v Zagrebu, nato GERMAN OPEN, v juliju pa svetovnega prvens-

tva v borbah v Vijetnamu.

Prvenstvo vzhodne Slovenije
v øportnem plezanju
V mesecu marcu in aprilu so se naj-

boljøi mladi plezalci druøtva Prosti œas

Ømartno prviœ udeleæili tekmovanj za

prvenstvo vzhodne Slovenije v øport-

nem plezanju. Tekmovanja so name-

njena predvsem uvodu v plezalsko se-

zono pred dræavnim prvenstvom, ki se

priœne v mesecu maju. Petih tekmovanj

se je udeleæilo 6 plezalcev naøega

druøtva, ki so, kljub temu da so se s

tekmovalnim plezanjem øele priœeli

spoznavati, dosegli vidne rezultate.

Najbolj se je izkazal Jernej Celestina,

ki je v moœni konkurenci  najmlajøih

na tekmi v Celju celo zmagal in si z do-

brim plezanjem na vseh tekmah v

skupnem seøtevku priplezal 2. mesto

med 23 tekmovalci. Karin Tomaæiœ je

med starejøimi deklicami osvojila 3.

mesto med 8 tekmovalkami. V katego-

riji starejøih nas je pri fantih zastopal

Miha Jarm, ki je dosegel 8. mesto med
25 tekmovalci. Pri mlajøih deœkih sta
Matic Logar in Erik Vidmar osvojila
5. oziroma 6. mesto med 14 tekmoval-
ci, Tadeja Hostnik pa si je v konkuren-
ci 14 mlajøih deklic priplezala 9. me-
sto.

Naj øe omenimo, da je zadnja tekma
na Ravnah øtela tudi za podroœno øol-
sko tekmovanje v øportnem plezanju,
kjer si je 5 tekmovalcev priborilo na-
stop na dræavnem øolskem finalu, ka-
mor se je uvrstilo le najboljøih 14 tek-
movalcev v posamezni kategoriji iz vse
Slovenije. Tekmovanje se je odvijalo
18. aprila v Øenœurju pri Kranju. Jernej
Celestina in Miha Jarm sta si v konku-
renci mlajøih oziroma starejøih deœkov
priplezala 2. mesto, Matic Logar, ki je
prav tako nastopal med mlajøimi, je
dosegel 5. mesto, Karin Tomaæiœ in

Tadeja Hostnik pa sta dosegli 6. oziro-
ma 11. mesto.

Tekmovanja so bila za vse nas dober
test pred tekmami dræavnega prvens-
tva, ko se bomo z naøimi plezalci prviœ
preizkusili v najmoœnejøi konkurenci.

Jernej Peterlin

Jernej Celestina s pokalom za skupno
2. mesto med cicibani ob zmagovalcu
Gregorju Vezoniku iz AK Ravne

dejal trener Franci Øircelj, je namen
takønih tekmovanj, da se otroci priva-
dijo konkurence, razumnega ter fair
play øportnega obnaøanja. Vsako tek-
movanje pa je hkrati tudi simpatiœen
izlet, ki se ga udeleæijo tudi najmlajøi
œlani in tisti tekmovalci, ki se øele pri-
pravljajo na tekmovanja. Vse to pozi-
tivno vzduøje v klubu pa se odraæa
tudi na vse boljøih rezultatih, ki jih do-
segajo na dræavni in mednarodni rav-
ni. Tekmovalci TKD Ømartno- Litija
so na tem dræavnem prvenstvu tako
skupno zasedli odliœno 2. klubsko
mesto, bili so le nekaj toœk za klubom
Chagi. Øe posebej so se izkazale njiho-
ve pionirke in mladinke, ki so bile
skupno prve, pionirji  in mladinci pa
tretji.

Na tekmovanju je bilo prikazano ne-
kaj vrhunskih borb. Minilo je brez
teæjih poøkodb, kar kaæe na dobro
delo v klubih, saj so bili tekmovalci in
tekmovalke dobro pripravljeni in
enakovredni. Tekmovanje je poteka-
lo v izredno øportnem vzduøju, tako
da so sodniki in trenerji zelo teæko iz-
brali najboljøe tekmovalce doloœenih
kategorij.

Tekomvalci kluba Ømartno- Litija pa
so zasedli sledeœa mesta:

PIONIRKE: Rezultat:
ELSNER TANJA kategorija + 50 kg 2. mesto
ZUPAN PATRICIJ kategorija - 27 kg 2. mesto
KOPRIVNIKAR NIKA kategorija - 27 kg 3. mesto
ÆIÆEK MANCA kategorija - 30 kg 1. mesto
PETRUØIŒ ANA kategorija - 36 kg 2. mesto
KOPRIVNIKAR NINA kategorija - 36 kg 3. mesto
LOKAR KRISTINA kategorija - 45 kg 3. mesto
MEDVED ALJA kategorija - 50 kg 1. mesto
PIONIRJI:
REPINA ANÆE ØMARTNO-LITIJA - 27 kg 2. mesto
ZAGORC DAVID ØMARTNO-LITIJA - 27 kg 3. mesto
CELESTINA JERNEJ ØMARTNO-LITIJA - 33 kg 3. mesto
PRIMOÆIŒ ALJAÆ ØMARTNO-LITIJA - 36 kg 3. mesto
PIRC DOMEN ØMARTNO-LITIJA - 36 kg 3. mesto
MAHKOVIC MATIC ØMARTNO-LITIJA - 40 kg udeleæen na tekmovanju
KAPIŒ MERIS ØMARTNO-LITIJA - 45 kg 1. mesto
FRIØKOVEC MIHA ØMARTNO-LITIJA - 50 kg udeleæen na tekmovanju
UŒAKAR T. KRISTJAN ØMARTNO-LITIJA - 55 kg 1. mesto
MLADINKE:
KOPRIVNIKAR MAØA ØMARTNO-LITIJA - 59 kg 1. mesto
KREMÆAR KATJA ØMARTNO-LITIJA - 59 kg 2. mesto
VIDMAR BLANKA ØMARTNO-LITIJA - 59 kg 3. mesto
BOLDIN KATARINA ØMARTNO-LITIJA - 63 kg 1. mesto
MLADINCI:
BUDIMLIÅ ELVIN ØMARTNO-LITIJA - 45 kg 1. mesto
MURATOVIŒ ALDIN ØMARTNO-LITIJA - 45 kg 2. mesto
GAJIŒ DEJAN ØMARTNO-LITIJA - 59 kg 3. mesto
REKANOVIÅ NERMIN ØMARTNO-LITIJA - 63 kg 1. mesto
REPINA GAØPER ØMARTNO-LITIJA - 63 kg 3. mesto
MEDVED GORAZD ØMARTNO-LITIJA - 68 kg 3. mesto
ŒLANICE
MELE IRENA ØMARTNO-LITIJA - 55 kg 1. mesto
BOLDIN MATEJA ØMARTNO-LITIJA - 63 kg 2. mesto
DOBRAVEC POLONA ØMARTNO-LITIJA - 67 kg 1. mesto
ŒLANI
KOLAR ALEØ ØMARTNO-LITIJA - 67 kg 3. mesto

21.kolesarski
vzpon na GEOSS

Organizator: ØD Partizan Litija

Informacije:

gsm.: 041 / 556 476 (Milan Øvarc)
041 / 778 856 (Drago Motoh)
041 / 643 514 (Jernej Konjar)

21.kolesarski
vzpon na GEOSS

Øtart:

28. maja 2006 ob 10.00 uri
izpred tenis parka AS v Litiji

Cilj:

Pri obeleæju GEOSS - Sp. Slivna

Proga:

Dolæina proge je 15 km
Viøinska razlika 400 m
Od øtarta v Litiji do Sp. Hotiœa vozijo
kolesarji v zaprti voænji, nato sledi
odprta voænja in 7 km vzpon do cilja

Nagrade:

Najboljøi po kategorijah bodo prejeli
medalje.
Najboljøa kolesarka in kolesar
v absolutni razvrstitvi prejmeta pokal.
Nagrajena bo tudi najøtevilnejøa ekipa
in druæina, najstarejøi, najveœji,
najteæji, najmlajøi udeleæenec. 
Vsak udeleæenec bo prejel spominsko
medaljo, topel obrok in napitek.

Øtartnina:

2.500,00 SIT odrasli
1.500,00 SIT otroci do 18 let
1.500,00 SIT po œlanu druæine

Prijave na øtartu
od 8.30 do 10.00 ure.

Kategorije:

Moøki: do 30 let
od 31 do 45 let
nad 45 let

Æenske: do 35 let
nad 35 let

Vsak kolesari na lastno odgovornost.
Organizator ne odgovarja za morebitne
poøkodbe in nastalo økodo, ki jo pov-
zroœi tekmovalec sotekmovalcu, sebi
ali tretji osebi. Za mladoletne osebe
so odgovorni starøi.
Vsak udeleæenec mora uporabljati
zaøœitno kolesarsko œelado.


