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KOLEDAR PRIREDITEV V MARCU

Pustovanje za otroke
Obœina Ømartno pri Litiji je na pustno soboto æe drugo leto zapored organi-
zirala pustovanje za otroke. Pri izvedbi prireditve v Kulturnem domu so po-
magale uœiteljice iz OØ Ømartno, vzgojiteljice iz vrtca in ømarska dekleta.

Pustovanje se je zaœelo z delavnicami, v katerih so se majhne in malo veœje
maøkare zabavale z izdelovanjem razliœnih mask, klobuœkov in oœal. Nekatere
maøkare so se rajøi pomerile v ciljanju z æogicami, druge pa v risanju stenskih slik.

Sledil je nastop klovna, ki so ga povabili v goste. Maøkare so z njim plesale in so-
delovale v njegovi predstavi Vesela maøkara.

Vrhunec pustovanja je bilo rajanje ob glasbi in razglasitev desetih najbolj domi-
selnih maøkar, ki so prejele nagrade. 

Maøkare in njihove starøe je priøel pozdravit tudi æupan Milan Izlakar. Kot se za
pustovanje spodobi, so se vsi prisotni lahko posladkali z domaœimi pustnimi
krofi, miøkami in flancati.

Helena Muzga

ÆUPANOV KOTIŒEK

Mama praznuje
V œasu naøe mladosti  smo vsi znali
tole pesem na pamet: »Osmi marec
praznik mamic, praznik vseh zavednih
æen, kliœemo vam pozdrav iskren«.

V novem œasu praznujemo øe materin-

ski dan, petindvajsetega marca, in gle-

de na to bi moralo biti ljubezni in

spoøtovanja do naøih starøev in bliæn-

jih øe toliko veœje. Pa je tega res veœ? V

dnevnem œasopisju in televiziji tega ni

zaslediti. Boljøi standard veœine øe ne

prinese veœjega spoøtovanja, veliko-

krat ravno obratno. Hitri razvoj

druæbe, v kateri æivimo, daje veliko

manj œasa prav pozornosti do medse-

bojnega dialoga in sprejemanja dru-

gaœnosti. Da bomo Slovenci lahko ob-

stajali øe kakøno stoletje, bodo materi-

na ljubeœa naroœja naøa reøitev.

Spoøtovane  mamice, mame, matere,

iskrene œestitke in veliko zdravja, lju-

bezni vam æeli vaø æupan.

Milan Izlakar

Za kulturni
praznik dobili
novo knjiænico
Odprtje novih prostorov na Stareto-
vem trgu v Ømartnem je privabilo
mnoæico Ømarœanov in Ømarœank,
ki so toplo pozdravili pridobitev
kraja in obœine.

Slovesen pridih so ustvarili glasbeniki
Pihalnega orkestra Litija, sledila je
Zdravljica, obred blagoslova stavbe in
novih prostorov pa je domaœi æupnik
gospod Marjan Lampret pospremil s to-
plimi besedami o Preøernu, naklonjeno-
sti branju in nasploh kulturi vseh nas. 

Prostorna in lepa knjiænica je s svojo
opremljenostjo obiskovalce navduøila.
Œeprav utesnjeni, øtevilo navzoœih na
prireditvi ob odprtju, je namreœ prese-
glo vsa naøa priœakovanja, so zado-
voljni spremljali kulturni program, ki
so ga pomagali ustvarjati uœenke Os-
novne øole Ømartno s œudovitimi reci-
tacijami ter uœenke iz Glasbene øole
Litija-Ømartno.

Zbrane so nagovorili direktorica
knjiænice Andreja Øtuhec, æupan
Obœine Ømartno Milan Izlakar in

dræavna sekretarka na ministrstvu za
kulturo mag. Jelka Gazvoda. Skupni
imenovalec govorcev je bilo zadovoljs-
tvo nad novo pridobitvijo, ki smo jo
teæko priœakovali. 

Prireditvi je sledil ogled knjiænice: obi-
skovalci so se prvi dan lahko poslad-
kali, svoje gostoljubje pa smo zaposle-
ni najlaæe izrazili, tako da smo priœeli
izposojati kar prvi dan, torej takoj po
otvoritvi. In obiskovalci so bili tega
nadvse veseli.

Enota Ømartno ima 200 m2, loœena
oddelka za mladino in odrasle, œaso-
pisno œitalnico z veœ kot 30 naslovi
œasopisja, e-knjiænico s 5 raœunalniki.
Odprta je 30 ur na teden (vseh 5 de-
lovnih dni) - kar polovico veœ kot na
stari lokaciji. 

A. Øtuhec

Kulturni praznik v
znamenju tamburaøev
Tamburaøki orkester FS »Javorje« je ob slovenskem kulturnem prazniku
sodeloval na obeh osrednjih obœinskih prireditvah; v Litiji in Ømartnem.

Ømarski tamburaøi smo sooblikovali
osrednjo obœinsko proslavo ob sloven-
skem kulturnem prazniku v sredo, 7.
februarja, zveœer v dvorani na Stav-
bah. Pod vodstvom Helene Vidic smo
nastopili s tremi samostojnimi sklad-
bami, ob zvokih naøih instrumentov
pa sta zapela zbora iz OØ Gradec, in
sicer Mladinski pevski zbor in Uœitelj-
ski pevski zbor, ki ju vodi œlanica
naøega orkestra zborovodkinja Mar-
janca Vidic. 

V Ømartnem pa je bila letoønja priredi-
tev ob slovenskem kulturnem prazni-
ku v organizaciji naøega orkestra. Do-
gajala se je v soboto, 10. februarja, ob
19. uri v Kulturnem domu. V goste
smo povabili oktet Valvazor in tam-
buraøko grupo Ogranka »Seljaœke slo-
ge Buøevec« iz Hrvaøke. 

Tamburaøe iz Buøevca smo na trgu v
Ømartnem priœakali æe ob 13. uri. Po

prisrœnem sprejemu smo jih popeljali v
cerkev sv. Martina, kjer jim je orga-
nistka Marjanca Vidic zaigrala na or-
gle, nato pa jim je cerkev tudi razkaza-
la. Gostje so si ogledali tudi grad Bo-
genøperk in se popeljali po okoliøkih
vasicah. Ob 19.00 se je torej priœela
prireditev. Nastopajoœi smo dostojno
poœastili naø kulturni praznik. Sliøati je
bilo pesmi in »melodije od tu in tam«,
vmes pa drobtinice iz Preøernove poe-
zije. Vsi skupaj smo dokazali, da pe-
sem ne pozna meja. Tako je bilo œutiti
tudi med posluøalci v dvorani, saj so
nas na koncu navduøeno nagradili z a-
plavzom. 

V imenu œlanov tamburaøkega orke-
stra se vsem nastopajoœim gostom is-
kreno zahvaljujem in upam, da bo so-
delovanje z »Valvazorjevci« tudi v pri-
hodnje tako uspeøno. 

Marinka Pivk

Literarni veœer
Dober teden po otvoritvi ømarske knjiænice je bila v œetrtek, 15. februarja, v
novih prostorih predstavitev knjige Ljubomira Crnkoviœa: Babilona; Mojzes.
Gre za knjiæni prvenec, in sicer drami, ki ju je avtor postavil v bibliœni œas. 

Ljubo Crnkoviœ je na prireditev pova-
bil Vaska Poliœa, znanega knjiæevnega
ustvarjalca in vrhovnega sodnika, ki je
knjigi prispeval spremno besedo,
hkrati pa pripravil tudi prijeten poz-

drav zbranim na prireditvi. O drama-
tiki in ustvarjalnosti kolega Crnkoviœa
je govoril tudi dr. Dragan Petrovec s
Pravne fakultete, ki se v svojem pisa-
nju tudi dotika podobnih problemov
in izzivov kot Ljubo Crnkoviœ, obisko-
valci pa so si bili edini, da bi gotovo
veœ ljudi vzljubilo tako filozofijo kot
knjiæevnost, œe bi kot dijaki posluøali
podobno razmiøljanje, kot ga je pred-
stavil dr. Petrovec.
Osrednji del literarnega veœera je bil
namenjen pogovoru z avtorjem, s ka-
terim se je pogovarjala Erika Cerjak.
Osvetlila sta nekatere toœke besedila,
ki se zdijo najbolj zanimivi in hkrati
polemiœni. Avtor se je tako dotaknil
problemov oblasti, enakosti, resnice
oz. interpretacije le-te, moœi v veœih
podobah, predvsem pa œloveøke sle,
da bi se do nje dokopali.
Literarni veœer je imenitno dopolnila
kiparska razstava Metode Crnkoviœ.
Kipi iz brona in mavca so navduøili
obiskovalce, plastike pa bodo na ogled
do 8. marca 2007 v œasu odprtosti
knjiænice Ømartno. 

A. Øtuhec

dan datum ura prireditev kraj
torek 6.3. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
œetrtek 8.3. 18.00 URA PRAVLJIC in ustvarjalna delavnica za otroke Knjiænica Ømartno
œetrtek 8.3. 18.30 Likovna razstava: ÆENSKE USTVARJALKE lik. skupina Lila Knjiænica Ømartno
sobota 10.3. 10.00 Otroøka matineja: HOJLADRI, HOJLADRA igral. skupina Sonœek Kulturni center
torek 20.3. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
torek 20.3. 18.00 Odprtje slikarske razstave Svet pastelov Mitje Pleøka Knjiænica Litija
torek 27.3. 19.00 Potopisno predavanje: Pleøoœa Brazilija R. Lap in P. Potoœnik Knjiænica Litija
petek 30.3. 17.00 Obmoœna revija otr. in mlad. pevskih zborov»POJEMO POMLADI« Kulturni center
sobota 31.3. 10.00 Otroøka matineja: ZAŒARANI ØTORKLJI Miniteater Ljubljana Kulturni center
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Vpis predøolskih otrok
v vzgojno varstveni
zavod Litija

Vpis v enote vrtca VVZ LITIJA

za øolsko leto 2007/08 bo potekal:

Vljudno vabljeni !

ZA VSE ZAMUDNIKE:
od ponedeljka, 16. do srede, 18. aprila 2007 
v vrtcu MEDVEDEK (Graøka Dobrava) Litija,
od 10. do 14. ure.
Na dan vpisa bo v enoti od 9. do 11. ure
''DAN ODPRTIH VRAT''

Vpis predøolskih otrok
v vzgojno varstveni
zavod Litija

Vrtec MEDVEDEK – Graøka Dobrava Litija

Vrtec NAJDIHOJCA – CKS 8, Litija

Vrtec CICIBAN –  Ømartno

Vrtec KEKEC – Sava

Vrtec JURŒEK – Jevnica

Vrtec KRESNIŒKA – Kresnice

Vrtec TAŒEK – Hotiœ

Vrtec SONŒEK – Vaœe

ponedeljek, 12. marec od 10. do 16. ure
torek, 13. marec od 10. do 14. ure

ponedeljek, 19. marec od 10. do 16. ure

ponedeljek, 26. marec od 10. do 16. ure

sreda, 28. marec od 10. do 14. ure

torek, 03. april od 10. do 15. ure

sreda, 04. april od 10. do 14. ure

sreda, 11. april od 10. do 14. ure

œetrtek, 12. april od 10. do 14. ure 



100-letnica KSID Ømartno

Predstavitev nove vzgojne metode

DOM POŒITKA TISJE

Æupnik na obisku
Visoka obletnica druøtva KSID

MAREC  2007 • ØT. 32 DOGODKI IN ODMEVI

100-letnica KSID Ømartno
Prosvetno druøtvo Ømartno je v Kulturnem domu v Ømartnem pri Litiji pri-
pravilo slavnostni koncert ob 100-letnici ustanovitve Katoliøkega sloven-
skega izobraæevalnega druøtva Ømartno.

Na prireditvi so nastopili pritrkovalci

iz Øentvida pri Stiœni ter domaœi pevski

zbori in drugi umetniki. Gonilna sila

prireditve ter pevovodja moøkega in

cerkvenega pevskega zbora je Rudi Vi-

dic, ki je tudi zbral gradivo za zbornik

ob tem jubileju. Gledalce so navduøili

tudi drugi domaœi umetniki, øe posebej

operni pevec Joæe Vidic, prav tako pa

tudi njegov mlajøi brat Darko, ki je na

zaœetku operne kariere.

Prireditve sta se udeleæila tudi domaœi

æupnik in æupan. Slavnostna govornica

na prireditvi je bila evropska poslanka

Ljudmila Novak, ki je spregovorila o

pomenu kulture za obstoj naroda in o

pomenu ljubiteljske kulture v Ømart-

nem. Dejala je:

Spoøtovani!

V veliko œast mi je, da lahko danes

spregovorim na tej prireditvi, ko se

spominjate vseh tistih vaøih rojakov, ki

so pred sto leti ustanovili kulturno
druøtvo in tako prenaøali kulturno de-
diøœino iz roda v rod.

Œeprav se Slovenci øele dobrih petnajst
let lahko veselimo svoje dræave, je poz-
nana zgodovina naøega naroda dolga
æe veœ kot tisoœ let. Niso nas zdruæeva-
le dræavne meje, politika, moœno gos-
podarstvo, kajti vse to je bilo v rokah
tujih oblastnikov, paœ pa nas je pove-
zovala beseda, pesem, vera, obiœaji in
slovenska zemlja.

Dolga stoletja smo bili brez svojih izo-
braæencev ali ustvarjalcev v sloven-
skem jeziku, vendar je med ljudstvom
nastajala ljudska umetnost. Vœasih
tako preprosta, skoraj naivna, vendar
polna œustev, globokih spoznanj in
modrosti majhnega naroda, razsejane-
ga po alpskih dolinah, med kraøke vr-
taœe in planote, po veselih dolenjskih
griœih in vinorodnih øtajerskih goricah,
po otoæni prekmurski ravnici ter zibel-

ki slovenstva na Koroøkem. Œeprav
imamo skupen knjiæni jezik, ki se je ne-
nehno posodabljal, øele od izida prve
knjige v letu 1550, je pesem v razliœnih
nareœjih povezovala ljudi.

Tudi v slikarstvu se ponaøamo s poseb-
nostjo, kot so panjske konœnice, v ko-
zolcu se je povezala ljudska arhitektu-
ra s potrebami œasa in kmeœkega æivlje-
nja. Gledaliøœa pod kozolcem so zdru-
æevala ljudi in iz preprostih kmetov in
obrtnikov delala umetnike svojega œa-
sa. Vasovalce, kosce, æanjice in predice
so spremljale pesmi in delo so zakljuœe-
vali z veselimi plesi na kmeœkem podu.

Vse to in øe mnogo veœ je slovenska
kulturna dediøœina, na katero smo lah-
ko upraviœeno ponosni. Œeprav smo se
v æelji po boljøem æivljenju nenehno
ozirali œez Alpe proti Celovcu, pa vse
do Dunaja ter k morju proti Trstu in øe
dlje, smo uspeli ohranjati svoj jezik in z
njim tesno povezano kulturno ustvar-
janje. Toliko zborov in ljubiteljskih
gledaliøœ, kot jih ima Slovenija, jih
imajo le redke, œeprav mnogo bogatej-
øe dræave. Ob sreœanju s tujci, ki se œu-
dijo, koliko mladih pevcev prepeva v
naøih zborih, se øe bolj zavem, kako
pomembno vlogo je odigrala pesem v
preteklosti in kako moœno povezoval-
no nalogo ima tudi v sedanjosti.

Ta ljubiteljska kulturna dejavnost, ki
je nastajala iz same ljubezni do sloven-
ske besede, pesmi in tudi iz æelje po
druæenju in ustvarjanju, tudi za vaø
kraj pomeni zelo veliko. Morda ni bila
vedno najboljøa, bila pa je vaøa. Viso-
ka umetnost je bila vœasih teæe doseg-
ljiva, kot je danes, zato je naøe predni-
ke oblikovalo, navduøevalo in zdruæe-
valo prav to preprosto ustvarjanje, z
manj znanja in z veliko volje in ljubez-
ni. Uæitek je posluøati øolane pevce in
glasbenike ali gledati profesionalne
igralce, kako se veøœe suœejo po odru.
Povsem drugaœen uæitek pa je, kadar
lahko sam soustvarjaø in razvijaø svoj
glasbeni, pisateljski, igralski ali kakøen
drugi umetniøki talent. In ko lahko na
odru prisluhneø svojemu otroku, vnu-

kinji ali vnuku, prijatelju in sosedu,
dedku ali mami, pustiø v dvorani ali na
prireditvi tudi koøœek svojega srca.

Vsa dejanja sedanjosti rastejo iz kore-
nin, duha, doseækov in znanja prete-
klih rodov. Narod, ki se odtrga od svo-
jih korenin, se preneha napajati s so-
kom æivljenja, postane omahljiv in ne
ve veœ, kdo so bili njegovi predniki, ka-
tere vrednote so jim bile svete, kako so
razmiøljali in kaj nam lahko povedo øe
danes.

Tako kot avto potrebuje motor in
ovce pastirja, so za to bogato kulturno
dejavnost zasluæni mnogi posamezni-
ki, ki so kot zborovodje, organisti, re-
æiserji, organizatorji in podobno, v
preteklosti so bili velikokrat med naj-
zasluænejøimi tudi duhovniki in uœite-
lji, gonilna sila naøih druøtev. S svojim
nesebiœnim delom in zagnanostjo pa
privabijo vse tiste, ki æelijo razvijati
svoje talente in navduøevati posluøalce
in gledalce, najprej v domaœih krajih,
potem pa tudi izven mej obœine in tudi
dræave.

Za majhen kraj, kot je vaø, je to veliko
bogastvo, ki se ga morda vœasih vsi
skupaj premalo zavedamo, vœasih celo
omalovaæujemo, ker mislimo, da so
metri asfalta in materialne dobrine edi-
no, kar œlovek potrebuje v æivljenju.

In marsikdo, ki je kot igralec, pevec,
glasbenik ali tehniœni sodelavec prispe-
val nekaj k predstavam in prireditvam,
ki so se zvrstile v tej dvorani in v vaøem
kraju, je s tem tudi sam rasel kot oseb-
nost. Takøno ljudsko gledaliøœe ali lju-
biteljska kultura omogoœa tudi nepo-
sredno ustvarjalnost, kar lahko pome-
ni øe mnogo veœ kot zgolj umetniøki
uæitek. Zato iskrena pohvala in zahva-
la vsem, ki ohranjate tradicijo ljubitelj-
skega kulturnega ustvarjanja, saj s tem
ohranjate dela naøih prednikov, jih do-
grajujete in izroœate naprej naslednjim
rodovom.

Drugi narodi so se med seboj bojevali z
oroæjem, mi smo se stoletja borili za
svoj obstoj s peresom obuboæanih ter
nerazumljenih pesnikov in pisateljev.

Œe ne bi bilo v preteklosti nekaj po-
gumnih in zavednih Slovencev, tudi mi
sedaj ne bi imeli takøne sedanjosti in
bi morda ostali onstran mejne œrte,
tako kot so ostali nekateri drugi Slo-
venci, ki se øe vedno morajo boriti za
svoje pravice.

Noben œas ni brez nevarnosti za obstoj
nekega naroda, tudi danaønji ne, ko
smo Slovenci v svoji dræavi najmoœnej-
øi do sedaj, ko najbolje æivimo v vsej
svoji zgodovini, ko uæivamo najveœjo
svobodo. 

Globalizacija spreminja ravnanje ljudi
in nas sili, da se prilagajamo œasu in
zahtevam trga. Potreba po znanju tujih
jezikov je vedno veœja in prav je, da se
jih uœimo. V EU je sedaj 23 uradnih je-
zikov, med katerimi je vsaj na papirju
enakovredna tudi slovenøœina. Tudi v
Evropskem parlamentu jo lahko upo-
rabljamo, zaradi organizacije dela pa
æal ne vedno.

Toda, slovenøœina ni v nevarnosti zara-
di evropske birokracije in tujcev, ki se
œedalje pogosteje odloœajo tudi za uœe-
nje slovenøœine in nakup slovenske
zemlje. Slovenøœina je lahko v nevarno-
sti le zaradi nas samih, œe bomo bolj
cenili druge in veœje jezike kot svojo
milozvoœno in z razliœnimi nareœji bo-
gato govorico. 

Umetniki vaøega kraja so nam dali
zgled, ko so pred sto leti ustanovili
druøtvo z bogato dejavnostjo. Naøa
naloga pa je, da njihov trud nadaljuje-
mo in vrednote naroda predamo za-
namcem. Øe prej pa moramo poskrbe-
ti, da bomo te zanamce sploh imeli, saj
je demografska slika zaradi nizke rod-
nosti najbolj zaskrbljujoœa za obstoj
naroda.

Z besedo predaja œlovek œloveku svoje
misli, z umetnostjo in kulturo pa ljudje
drug drugemu predajamo svoja œustva
in odnos do lepote. Vsem skupaj æelim,
da nam ne bi nikoli zmanjkalo volje in
poguma za to, predvsem pa, da na tem
lepem koøœku slovenske zemlje ne bi
zmanjkalo Slovencev."

R. Vidic

Visoka obletnica druøtva KSID
S slovesno prireditvijo v ømarskem kulturnem domu smo prav na dan usta-
novitve proslavili stoletnico ustanovitve Katoliøkega slovenskega izobraæe-
valnega druøtva.

Ob tem jubileju smo izdali tudi knjiæi-
co o zgodovini in delovanju druøtva.

KSID je bilo ustanovljeno 17. 2. 1907.
Njegov prvi predsednik je bil ømarski
æupan Leopold Hostnik. Druøtvo je s
prekinitvami delovalo do zaœetka dru-
ge svetovne vojne, ko je okupator za-
plenil premoæenje druøtva, poægal knji-
ge in prepovedal delovanje. Po koncu
vojne je bilo druøtvo deleæno enake
usode, saj nova oblast imetja ni vrnila,
druøtvo pa tudi sicer ni smelo delovati.
Dejavnost druøtva je bila v œasu njego-
vega obstoja tako plodovita in razno-
vrstna, da je moœno zaznamovala  in
vplivala na razvoj  kulture in æivost
Ømartna in njegove øirøe okolice. 

Ob ustanovitvi je kot æe oblikovan ose-
bek postal œlan druøtva cerkveni pevski
zbor, ki je tudi edini preæivel totalitar-
ne sisteme, pevci tega zbora pa smo
leta 1995 spet obudili oz. ustanovili se-
daj Prosvetno druøtvo Ømartno. Petje
meøanega, æenskega in moøkega, zbora

pa ni bila edina glasbena dejavnost
druøtva, saj je skoraj ves œas delovala
tudi tamburaøka skupina. Zelo mno-
æiœna je bila telovadna dejavnost, raz-
vita pa je bila tudi dramska in izobra-
æevalna dejavnost, knjiæniœarstvo in
karitativna dejavnost.

Ob praznovanju stoletnice so v kultur-
nem programu nastopili: otroøki zbor
Ævrgolevœki, moøki pevski zbor Fantje
od fare in meøani æupnijski zbor ter
tudi domaœi solisti: Monika Fele flav-
ta,  Darko in Joæe Vidic bariton, vsi ob
spremljavi Urøke Vidic. Kot gostje so
nastopili pritrkovalci iz Øentvida pri
Stiœni in slavnostna govornica, poslan-
ka v evropskem parlamentu ga. Ljud-
mila Novak. Program sta v ubrano ce-
loto povezala Marinka Pivk in Martin
Fele. Vodja Obmoœne izpostave JSKD
ga. Rosana Maœek je druøtvu izroœila
posebno jubilejno priznanje, predsed-
nik slovenskega Cecilijinega druøtva
g.Tomaæ Faganel je druøtvu poslal œe-
stitko ter priznanje in zahvalo za pris-
pevek druøtva v mozaik slovenske
cerkvene glasbe. Druøtvu je œestital
ømarski æupan g.Izlakar,  æupnik
g.Marjan Lampret pa je øe posebej œe-
stital in se zahvalil Janezu Kotarju, Bo-
æi Regali, Pavletu Smrekarju, Joæetu
Vidicu in Joæici Medved za njihovo,
veœ kot polstoletno zvestobo æupnij-
skemu pevskemu zboru. 

Rudi Vidic

Metodo je predstavila ga. Herta Kobal,

ki je v Rimu opravila specializacijo za

uœiteljico pedagogike Montessori,

katehezo pa ga. Tanja Grabnar, ki je

diplomirala na Katehezi Dobrega Pa-

stirja za predøolsko obdobje v Ljublja-

ni. Pri Katehezi Dobrega Pastirja gre za

skrbno izdelano katehezo za otroke

razliœnih starosti, temelji pa na narav-

nem odnosu do Boga. Ime je dobila po

svetopisemski priliki o Dobrem Pastir-

ju. Otrokom æeli preko sreœanja s sve-

topisemskimi podobami, liturgiœnimi

znamenji in praznovanji pomagati, da

se sreœajo z Bogom in tako vstopajo v

skrivnosti krøœanske vere. Montessori

metoda je predvsem uœenje za æivljenje.

Otrok dela v ozraœju spoøtovanja, svo-

bode in odgovornosti.

»Otroci bodo spoznavali liturgiœne bar-

ve v cerkvenem letu, se væiveli v Jezuso-

ve prilike ob posebej pripravljenih ma-

terialih, spoznavali predmete na oltar-

ju, vstopali v svet kretenj pri liturgiji,

DOM POŒITKA TISJE

Æupnik na obisku
Vsako sredo se v Domu Tisje, na enoti Grajske gospe, za dve uri ustavi œas.
Takrat se zberemo œlanice skupine za samopomoœ Roæmarinke.

priœakovali in praznovali Jezusovo
rojstvo, zadnjo veœerjo in vstajenje«,
je med drugim dejala v predstavitvi
ga. Tanja Grabnar in dodala. »O
vsem, kar bo odmevalo v naøih srcih,
se bomo skupaj pogovarjali in izroœili
Jezusu. S skrbno pripravljenim, otro-
kom prilagojenim okoljem in
moænostjo samostojne izbire dela,
æelimo otroke vzpodbujati k samo-
stojnosti, samodisciplini, redu, vztra-
janju pri delu, tiøini, molitvi …« Æe v
marcu bodo zaœeli z delavnico, ki bo v
meænariji Ømarno in jo bodo poime-
novali »Montessori urice«. S Katehe-
zo Dobrega Pastirja pa bodo zaœeli
oktobra. Za tiste, ki vas zanima veœ,
je ga.Tanje Grabnar zaupala svoj
osebni telefon, ki je;  031 870 309.

Tone Planinøek

Predstavitev nove vzgojne metode
V Æupnijskem domu v Ømartnem pri Litiji je bila  19. januarja  predstavlje-
na vzgojna metoda Montessori in Kateheza Dobrega Pastirja, ki temelji na
Montessorijevi vzgoji.

Tokrat smo se zbrale v svetem priœako-

vanju, kajti naø œastni gost je bil ømar-

ski æupnik gospod Marjan Lampret. 

Zanimalo nas je predvsem, kakøno je

vsakdanje æivljenje duhovnikov, poleg

tega pa smo bile izredno navduøene

nad njegovim æivljenjskim optimiz-

mom, pozitivno energijo ter mogoœ-

nim glasom, s katerim nas je ubrano

uglasil. Po prostorih je zazvenela prele-

pa pesem, ki nas je spomnila na davne

œase, polne radosti in upanja. Na œase,

ko so œlanice te skupine sodelovale v

cerkvenem pevskem zboru ter ob

neøteto nedeljah in praznikih prispeva-

le svoje glasove v blaæeni zven. Teh

œasov niso pozabile, tako kot sedaj mi,

voditelji skupin in œastni gostje ne po-

zabimo, kako dragoceni so nam ljudje,

ki so nam zaupani v varstvo.

Œeprav smo lokacijsko malo oddaljeni

od Ømartnega, nas dragoceni trenutki s

pomoœjo naøih gostov povezujejo v

œudovito skupino, ki se ji reœe œloveøtvo. 

Roæmarinke in voditeljici skupine

Klavdija Zupanœiœ in Mija Loc se gos-

podu Lampretu iskreno zahvaljujemo

za njegov predragoceni œas, ki ga je

posvetil samo nam.
Mija Loc
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Spoøtovanje dediøœine je
spoøtovanje samega sebe

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Pogled nazaj za korak naprej
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JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Pogled nazaj za korak naprej
Ob koncu meseca februarja, ko so poslovna poroœila napisana in preteklo
leto tudi uradno zakljuœeno, lahko tudi v Javnem zavodu Bogenøperk poda-
mo oceno, kako je bilo. Javni zavod Bogenøperk s svojimi øtevilnimi dejav-
nostmi, med katerimi je upravljanje z gradom kot kulturnim spomenikom
dræavnega pomena primarna in najpomembnejøa dejavnost, je uspeøno
zakljuœil poslovno leto 2006.

Preteklo leto je bilo volilno leto, kar je
v veliki meri vplivalo tudi na interese
ter potek dela sveta javnega zavoda
kot tudi direktorja in v.d. direktorja.
Negativno govorjenje in pisanje o delu
in smotru Javnega zavoda Bogen-
øperk, poseganje politike v polje kultu-
re, ustvarjanje vtisa o negospodarnem
delu odgovornih oseb v zavodu ipd.
gotovo vpliva na hitrejøi in konstant-
nejøi razvoj dejavnosti, motivacijo za-
poslenih ter nenazadnje ugled institu-
cije. Mnoæico domnevnih nepravilno-
sti je ovrglo revizijsko poroœilo Raœun-
skega sodiøœa, ki je v drugi polovici
leta 2006 revidiralo poslovanje Javne-
ga zavoda Bogenøperk za leti 2004 in
2005. Tri mnenja s pridrækom in eno
pozitivno mnenje Raœunskega sodiøœa
so dobro izhodiøœe za øe boljøe delo ter
odloœno zazrtost v prihodnost. V  pre-
teklem letu je bilo tako kar nekaj spre-
memb, ki so odloœilno vplivale na po-
slovanje Javnega zavoda Bogenøperk.
Po letu vodenja je direktor Brane Ko-
drin zapustil Javni zavod Bogenøperk,
kot vrøilko dolænosti direktorja je
obœinski svet potrdil Joæi Vovk. V de-
cembru 2006 je obœinski svet imeno-
val tudi 3 nove predstavnike ustanovi-
telja v svet Javnega zavoda Bo-
genøperk. 

Obœina je kot ustanoviteljica Javnega
zavoda Bogenøperk v preteklem letu
zagotovila sredstva samo za plaœe, ma-
terialne stroøke in del investicijskega
vzdræevanja. Tako smo pri pripravi in
organizaciji kulturnega programa, na-
kupu osnovnih sredstev kot tudi pri
delu investicijskega vzdræevanja odvi-
sni predvsem od sredstev, ki jih ustva-
rimo z lastno, træno dejavnostjo. Pri
razmiøljanju o dolgoroœni in celoviti
ponudbi na Bogenøperku pa hitro na-
letimo na oviro – denacionalizacija in
neurejeno lastniøtvo zemljiøœ.

V letu 2006 se je tako kljub mnogim
preprekam na gradu odvijalo pestro
kulturno in druæabno æivljenje. Direk-
tor Brane Kodrin je v mesecu februar-
ju pripravil Valentinov koncert, na ka-
terem je prepevala skupina Katrinas.
Ob zamenjavi vodstva je bila pred jav-
nim zavodom glavna sezona. V krat-
kem œasu smo sestavili program polet-
nega dogajanja, ki smo ga povezali v
Grajske veœere. Prireditve je obiskalo
okoli 300 ljudi. Vodilo nam je bila
promocija gradu ter kvalitetna kultur-
na ponudba, dosegljiva za vsak æep. V
mesecu oktobru smo pripravili æe tra-

dicionalno prireditev Noœ œarovnic.
Tudi letos je bila to gotovo najbolje
obiskana prireditev, saj je bilo na gra-
du veœ kot 700 obiskovalcev. V sode-
lovanju z Obœino Ømartno pri Litiji
smo pripravili tudi prireditev Vpis v
zlato knjigo ter organizacijo Martino-
vega sejma v kulturnem domu v
Ømartnem. Nesporno pa je bilo najveœ
obiskovalcev tudi v letoønjem letu na
viteøkem turnirju, ki so ga pripravili
œlani Valvasorjeve konjenice. V vese-
lem decembru pa je sledila otvoritev
razstave srednjeveøke viteøke opreme
mojstra Martina Oblaka ter odkritje
enega najveœjih væigov na les z Valva-
sorjevim motivom: Grad Bogenøperk z
okolico, gospoda Stojana Schafferja.
V Javnem zavodu Bogenøperk si æeli-
mo, da bi bilo v prihodnje øe veœ obi-
skovalcev kult. prireditev, øe posebej
vas, dragi Ømarœani in Ømarœanke,
prav lepo vabimo.

Pomemben del grajske ponudbe ostaja
poroœna dejavnost, ki preko leta terja
delo domala vseh zaposlenih v Javnem
zavodu Bogenøperk. Æelje in priœako-
vanja mladoporoœencev naraøœajo in
tako tudi naøa potreba po vse veœjem
trudu za vsak mladoporoœeni par. Œe
smo v preteklih letih z æalostjo ugotav-
ljali velik padec øtevila porok, lahko v
letu 2006 v primerjavi z letom 2005
ugotovimo, da smo deloma zajezili
trend upadanja, saj se je na gradu
poroœilo 158 parov, kar je 7 manj kot
leta 2005. Opaæamo porast porok v
grajskem parku. 

Kot vsa leta do sedaj, se je tudi letos
grad pokazal kot zanimiva toœka za
pripravo poslovnih kongresov in semi-
narjev. Gostili smo kar nekaj odliœnih
poslovnih dogodkov in æe v bliænji pri-
hodnosti se nam na gradu obetajo po-
membni obiski.

Najpomembnejøa pa je gotovo muzej-
ska dejavnost, ki pomeni veliko skrb za
nacionalno kulturno dediøœino kot tudi
velik del prihodka javnega zavoda.

NAØA DEDIØŒINA

Spoøtovanje dediøœine je
spoøtovanje samega sebe
Kulturna dediøœina je œlovekova ustvarjalnost, ki razkriva kontinuiteto œlo-
vekovega bivanja v œasu in prostoru. Pojem dediøœina se pri nas uporablja
øele od l. 1980 dalje.

Ugotoviti moramo, da je odnos do
dediøœine pri nas øe vedno bolj negati-
ven kot pozitiven, œeprav se stvar pre-
cej popravlja. Velik premik na tem po-
droœju je prinesla slovenska osamos-
vojitev, øe bolj pa vstop v Evropsko
unijo, kjer je pojem kulturne dediøœine
zasidran med najviøjimi vrednotami in
tudi temu primerno obravnavan. Pri
nas smo na podroœju dediøœine øele na
zaœetku, œeprav imamo æe trdno po-
stavljen model, ki pa øe ni priøel do us-
trezne veljave v praksi. Vsa zakonoda-
ja in pravilniki na papirju bodo izpol-
nili svoj namen øele takrat, ko se
bomo vsi dræavljani in obœani zavedli
pomena in namena varovanja naøe
dediøœine. 

Drugi razlog je dejstvo, da so dræavne
strokovne institucije øirøe litijsko po-
droœje æe od nekdaj nekako odrivale na
stran. Ni bilo sistematiœnega urejanja
naøe dediøœine, le posamezni bolj ali
manj odmevni projekti na pobudo po-
sameznikov brez ustrezne podpore lo-
kalne skupnosti ali stroke. Dejstvo je,
da imata tako Litija kot Ømartno boga-

to zgodovino, naøi predniki so veliko
ustvarili, med nami so æiveli izjemni
ljudje in vse to æal premalo poznamo 

Veliko resnice je v pregovoru:« Na-
rod, ki ne ceni lastne preteklosti, nima
bodoœnosti.« V Kulturnem centru v
Litiji smo v zadnjih dveh letih resneje
in sistematiœneje pristopili k izvajanju
muzejske dejavnosti in varstva lokalne
kulturne dediøœine. Zaradi brezbriæno-
sti okolice, øe bolj pa zaradi nevedno-
sti in nepoznavanja tematike, pogosto
naletimo na ovire in mlaœen odziv jav-
nosti. Lahko reœem, da tisti, ki se uk-
varjamo z zgodovino, navadno vidimo
nekaj metrov dlje v prihodnost kot os-
tali. Zavedamo se, da orjemo ledino
na tem podroœju. Smo kadrovsko in fi-
nanœno podhranjeni, vendar nekje je
treba zaœeti. Zaradi vseh teæav smo
zato øe bolj veseli vsake realizacije
kakønega od øtevilnih ciljev, ki smo si
jih dolgoroœno zastavili. Tako imamo
v Javnem zavodu za kulturo Litija od
decembra 2005 za javnost odprte tri
stalne muzejske zbirke, ki predstavlja-
jo zgodovino Litije in njene øirøe okoli-
ce. Rudarstvo, æeleznica in reœni pro-
met so bile tiste dejvanosti, ki so kro-
jile utrip Litije, Ømartna in drugih kra-
jev v okolici. 

Mlade generacije predøolskih otrok,
osnovnoøolcev in gimnazijcev lahko v
lokalnih muzejih o preteklosti doma-
œega kraja izvejo marsikaj zanimivega,
œesar jim prenatrpani øolski programi
ne omogoœajo. Predvsem zaradi njih
se splaœa truditi in razviti nekaj, kar v
svetu æe ima ustrezno veljavo, pri nas
pa øe ne.

Velik del naøe preteklosti je æe konœal
na smetiøœu ali pa ga je odnesla Sava.
Ne bi smeli dopustiti, da se øe tisto,
kar je ostalo, izgubi zaradi brezbriæno-
sti lastnikov. Kako naj mladim genera-
cijam predstavimo æivljenje v preteklo-
sti? Samo beseda ni dovolj, pa tudi
vedno manj je tistih, ki bi znali kaj po-
vedati. Najdragocenejøe, kar lahko
damo svojim otrokom, je ljubezen do
rodne zemlje in materinega jezika ter
spoøtovanje dela in truda naøih pred-
nikov. Tako radi gledamo œez plotove
k sosedom in hvalimo tuje blago, svo-
jega pa podcenjujemo in se ga celo sra-
mujemo. Æe najstarejøe civilizacije so
stopnjo razvitosti in omikanosti neke
kulture merile po kulturnih doseækih.
Skoraj neverjeten je podatek, ki govori
o prvi obliki muzeja v bliænjevzhod-
nem mestu Suza, æe l. 1176 pr. n. øt.,
kjer so starodavni Elamiti zbirali dra-
gocene umetnine, ki so izkazovale kra-
ljevsko moœ in uspeh.

Kot sem æe omenila, je naøa dræava
teoretiœno kar dobro poskrbela za po-
droœje varstva kulturne dediøœine. Za-
jeten sklop zakonov in pravilnikov
natanœno ureja dolænosti in pravilno
ravnanje s predmeti kulturne dedi-
øœine. Zdi se mi smiselno, da na krat-
ko opiøem in pojasnim najpomem-
bnejøe predpise, ki zavezujejo tako
dræavo in lokalne skupnosti kot tudi
posameznike.

Ustava RS kot temeljni pravni akt v
dræavi v svojem 73. œlenu nava-
ja:«Vsakdo je dolæan v skladu z zako-
nom varovati naravne znamenitosti in
redkosti ter kulturne spomenike.
Dræava in lokalne skupnosti skrbijo za
ohranjanje naravne in kulturne
dediøœine.«

Podrobneje varovanje kulturne de-
diøœine ureja in doloœa Zakon o
varstvu kulturne dediøœine (ZVKD).
Ta zakon opredeljuje nepremiœno in
premiœno dediøœino ter ureja njeno
varstvo s tem, da doloœa pristojnosti
dræave in lokalnih skupnosti, naloge
javne sluæbe, dolænosti in pravice last-
nikov kulturne dediøœine ter strokovni
in inøpekcijski nadzor nad izvajanjem
zakona. Pojem dediøœine natanœno
opredeljuje 2. œlen zakona, ki doloœa,
da so dediøœina:

• arheoloøka najdiøœa in predmeti, na-
selbinska obmoœja, zlasti stara mest-
na in vaøka jedra,

• oblikovana narava in kulturna kra-
jina,

• stavbe, njihovi deli ali skupine stavb
umetnostne, zgodovinske ali teh-
niœne priœevalnosti,

• stavbe in drugi predmeti, ki so v
zvezi s pomembnimi osebami in do-
godki naøe politiœne, gospodarske in
kulturne zgodovine,

• arhivsko gradivo,

• knjiæniœno gradivo,

• predmeti ali skupine predmetov,
zgodovinskega, umetnostnozgodo-
vinskega, arheoloøkega, umetnost-
nega, socioloøkega, antropoloøkega,
etnoloøkega ali naravoslovnega po-
mena, ki izpriœujejo zgodovinska
dogajanja na Slovenskem.

Temeljne vsebine in cilji varstva
dediøœine so vzdræevanje, obnavljanje,
prepreœevanje ogroæenosti, zagotavlja-
nje pogojev za uresniœevanje njene
kulturne funkcije, zagotavljanje javne
dostopnosti, omogoœanje njenega
prouœevanja in raziskovanja, pre-
preœevanje økodljivih posegov ter skrb
za uveljavljanje in razvoj sistema vars-
tva dediøœine.

Izmed mnoæice zakonov in pravilni-
kov s podroœja varstva kulturne
dediøœine je za vse dræavljane pomem-
ben øe Pravilnik o doloœitvi zvrsti
predmetov kulturne dediøœine, ki po-
drobno opisuje posamezne premiœne
predmete in kriterije za njihovo
doloœanje. Za sploøno poznavanje je
dovolj, œe vemo, da med predmete
kulturne dediøœine sodijo arheoloøki
predmeti, sestavni deli spomenikov,
slike in slikarska dela, grafike in drugi
tiski, skulpture in njihove kopije, ro-
kopisi vkljuœno z zemljevidi in partitu-
rami, dokumentarno gradivo, predme-
ti iz geoloøkih, zooloøkih, botaniœnih
in anatomskih zbirk, oroæje, tehniœni
in obrtniøki predmeti, lonœenina in ke-
ramika, tekstilni izdelki, glasbila, ure,
steklenina, igraœe in nakit, leseni pred-
meti ter prevozna sredstva, starejøa od
50 let. Za predmete kulturne dediøœine
se øtejejo øe knjige, starejøe od 100 let,
fotografsko gradivo, starejøe od 30 let,
pohiøtvo, starejøe od 70 let ter obleke,
starejøe od 75 let. 

Ohranjanje in varovanje dediøœine je
skrb vseh in vsakogar v vseh oko-
liøœinah. Javno sluæbo na tem po-
droœju izvajajo muzeji in zavodi za
varstvo kulturne dediøœine, ki so poleg
evidentiranja, hranjenja, prouœevanja,
izobraæevanja kadrov s tega podroœja
ter prezentacije dolæni nuditi tudi
pomoœ in svetovanje fiziœnim osebam,
ki so lastniki predmetov kulturne
dediøœine.

Model varstva dediøœine v naøi dræavi
je dovolj natanœen in usklajen z merili
Evropske skupnosti. Kakøno je njego-
vo resniœno delovanje v praksi, je od-
visno predvsem od ozaveøœenosti lo-
kalnih skupnosti in posameznikov.
Stanje v naøi bliænji in daljni okolici
sem deloma æe osvetlila, dokonœno
presojo pa prepuøœam bralcem.

Javni zavod za kulturo Litija

Helena Hauptman

V letu 2006 si je 7. muzejskih zbirk og-
ledalo 7.984 obiskovalcev, od tega
243 tujcev, kar je manj kot v prete-
klem letu. Najveœje delo je bilo oprav-
ljeno ob prenovi Slovenske geodetske
zbirke. Prenovo je deloma podprlo
Ministrstvo za kulturo, Geodetska
uprava RS, del sredstev pa je namenil
tudi Javni zavod Bogenøperk. Sloven-
ska geodetska zbirka je bogatejøa za
nekaj novosti. Obiskovalec si lahko
ogleda filmski prikaz zemljemerstva in
postopkov izdelave zemljiøkokatastr-
skih naœrtov nekoœ in danes. Zbirka
ostaja prostorsko v istem obsegu, upo-
rabljene so bile le obstojeœe neizko-
riøœene povrøine zbirke. Delo je tako
obsegalo prenovo obstojeœih razstav-
nih panojev, dopolnitev z novimi raz-
stavnimi povrøinami ter dopolnitev z
multimedijsko opremo. 

Jeseni 2006 smo uspeøno prenovili os-
treøje glavnih traktov, nameøœeni so
bili snegobrani, sanirane odtoœne cevi.
Investicijsko vzdræevanje je delno pod-
prlo Ministrstvo za kulturo, Obœina
Ømartno pri Litiji in Javni zavod Bo-
genøperk. S sanacijo grajskih stolpov
bomo nadaljevali letos spomladi. Za
investicijsko vzdræevanje gradu bosta s
pomoœjo kulturnega tolarja obœina
Ømartno pri Litiji in poslediœno Javni
zavod Bogenøperk lahko œrpala sreds-
tva øe v letu 2007 in 2008. 

Uspeh Javnega zavoda Bogenøperk se
lahko izkazuje s øtevilkami iz spodnje
preglednice poslovanja v preteklih le-
tih ali pa s pozitivnimi odzivi zado-
voljnih gostov, ki pa navadno ne naj-
dejo poti do øirøe javnosti. Veœ o po-
gledu v prihodnost pa v eni od prihod-
njih øtevilk.

Joæi Vovk

Leto poslovanja 2003 2004 2005 2006

Poroke 200 208 165 158

Øtevilo obiskovalcev muzeja 13481 9819 9903 7984

Øtevilo kulturnih dogodkov 5 4 5 8

Veœja vlaganja • Sanacija temeljev • Ureditev Krœme • Sanitarije v atriju • Sanitarije v Krœmi

Pollandove hiøe • Adaptacija strehe

• Prenova Sl.

geodetske zbirke

Poslovanje Javnega zavoda Bogenøperk od 2003 - 2006



S skupnimi
moœmi
Dne 28. 10. 2005 je bil zbor krajanov ,
na katerem sta bila prisotna poleg kra-
janov tudi æupan g. M. Izlakar in ta-
kratni svetnik g. T. Kremæar. Na dnev-
nem redu je bila med drugim tudi
toœka poslovilna hiøica. Sklep je bil, da
obœina zagotovi potrebno dokumenta-
cijo in finanœna sredstva iz proraœuna
za leto 2006, krajani pa naj bi fiziœno
pomagali pri gradnji. Tako se je æelja,
veœina krajanov KO Liberga, zaœela
uresniœevati 26. 05. 2006, ko smo
priœeli z gradbenimi deli poleg cerkve
svetega Mohrja in Fortunata. 

Do sedaj opravljenih okrog 1250
prostovoljnih  delovnih ur. Dobri ljud-
je so darovali denarne prispevke v
skupnem znesku 1.415.000 sit. Ta
vsota je bila porabljena za nakup:
drobnega materiala pri izdelavi os-
treøja, oken, vrat, sanitarne opreme in
pijaœe ter jedaœe za prostovoljne delav-
ce. Podjetnika M. Œopar in M. Perme
sta naredila inøtalacije vode in kanali-
zacije. Inøtalacijske vode za elektriko
je napravil g. I. Moæina, peœarstvo M.
Poglajen pa je poloæilo keramiko v
kletnih prostorih. Vsi navedeni so delo
in material prispevali brezplaœno. 

Poglajen

Obœni zbor diabetikov

ØMARSKI TAMBURAØI

Uspeøno leto je za nami

Kultura smo ljudjeGLEDALIØŒE

Kljub teæavam
s polno paro naprej
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GLEDALIØŒE

Kljub teæavam
s polno paro naprej
Marec bo v Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana v znamenju Æensk in Rde-
œega Kotiœka. Kljub slabim finanœnim obetom z magistrata, pa v naøem
najstarejøem ljubiteljskem gledaliøœu ne popuøœajo in so odloœeni sezono
pripeljati do konca.

V dnevih, ko naøim dekletom, æenam
in materam namenjamo øe prav po-
sebno pozornost, so v Øentjakobskem
gledaliøœu Ljubljana ponovno uvrstili
na spored predstavo Æenske. Da je za
veliko broadwaysko uspeønico, ki jo
je pred dobrim letom in pol na øent-
jakobskem odru postavila reæiserka
Andreja Kovaœ, øe vedno veliko zani-
manje, potrjujejo tudi tokrat polne
dvorane.

Poleg maturantov, za katere je øe ved-
no na sporedu predstava Neznosni
Pimlico, pa bodo v marcu na svoj ra-
œun øe posebej priøli tudi ljubitelji
ælahtne slovenske komedije. Po pre-
mieri v zaœetku oktobra bo za abonen-
te in za izven na sporedu krstna upri-
zoritev dela Rdeœi kotiœek, naøega
priznanega pesnika in dramatika Ervi-
na Fritza.

Z zgodbo o stanovalcih doma za sterej-
øe obœane, v katerem revolucija øe ved-
no traja, s katero svoj œastitiljivi jubilej,
50-letnico ljubiteljskega igralskega us-
tvarjanja obhajata dolgoletna prvaka,
Sonja Pavøiœ in Drago Razborøek, Øent-
jakobsko gledaliøœe Ljubljana nadaljuje
tradicijo svoje posebne zavezanosti
uprizarjanju domaœih dramskih bese-
dil. Z nekaj ponovitvami v minulem
letu si je predstava æe pridobila simpa-
tije publike - med drugim tudi na tradi-
cionalnih Œufarjevih dnevih na Jeseni-
cah – zdaj pa bo na voljo tudi øirøemu
obœinstvu.

Kljub omenjenim smelim naœrtom, pa
æal prihodnost naøega najstarejøega lju-
biteljskega gledaliøœa ni najbolj roæna-
ta. Zaradi teæav s proraœunom je na-
mreœ trenutno financiranje tovrstne de-
javnosti v prestolnici popolnoma us-
tavljeno. Œeprav bo verjetno tako øe
vso prvo polovico leta, so v Øentjakob-
skem gledaliøœu Ljubljana vseeno odlo-
œeni program za sezono 2006/2007

speljati do konca. K temu, pravijo, jih
zavezujejo tudi obveznosti do abonen-
tov in njihove zveste publike.

Tako lahko æe v aprilu priœakujemo
premiero klasiœne komedije v njeni
najœistejøi obliki, eno zgodnjeøih del
Williama Shakespeara, Komedijo
zmeønjav, ki jo bo zreæiral Dejan Sa-
riœ. Prav niœ maj ne bo zanimiva tudi
zadnja premiera v sezoni, ki jo naœr-
tujejo prav na dan zmage nad faøiz-
mom. To bo øe eno delo domaœega
avtorja, takoj po 2. svetovni vojni na-
stalo besedilo Mateja Bora, Vrnitev
Blaæonovih. Prav zanimivo bo videti,
kako na takratne dogodke danes gle-
da reæiser Jure Novak, ki v ome-
njenem besedilu vidi partizanski ve-
stern. (Manjkal bo, menda, samo
Bata Æivojinoviå, ampak ne dvomi-
mo, da bodo Øentjakobœani izmed
øtevilnih svojih zagnanih ljubiteljev
naøli ustrezno zamenjavo.)

Kako bo z nekoliko oddaljenejøo pri-
hodnostjo pa nam, iz æe omenjenih
razlogov, v Øentjakobskem gledaliøœu
Ljubljana niso hoteli (in mogli) zau-
pati. Vsi pa upamo, da ta le ne bo
tako œrna, kot se zdi v tem trenutku.
Bila bi namreœ velika økoda, œe bi gle-
daliøœe s tako bogato tradicijo in uni-
katnim statusom znotraj naøega in
evropskega kulturnega prostora mo-
ralo priøkrniti svoja vrata ali jih celo
popolnoma zapreti. Da s tem ne bo
izgubila le naøa prestolnica, paœ pa
celotna Slovenija, smo se lahko pre-
priœali tudi pred dnevi, ko so øentja-
kobœani zelo uspeøno nastopili v so-
sednji Litiji in nas dodobra nasmejali
s priljubljenim dobrim vojakom Øvej-
kom, v reæiji naøega priznanega komi-
ka Gojmirja Leønjaka Gojca. (Dokaz,
da dobra predstava ne pade daleœ od
dobrega reæiserja.)

Sreœko Kermavner

Kultura smo ljudje
Na predveœer slovenskega kulturnega praznika smo v Litiji pripravili kultur-
no prireditev s pomenljivim naslovom Kultura smo ljudje.

Naslov ni bil izbran nakljuœno, saj je
naøa kultura splet ustvarjalnosti, med-
sebojnih odnosov in idej ter sodelova-
nja med vsemi, ki delujemo na kultur-
nem podroœju. Pobuda za pripravo
takøne prireditve je priøla iz vrst Uœitelj-
skega pevskega zbora OØ Gradec, kar
je øe posebej razveseljivo, saj so uœitelji
tisti, ki vzgajajo naøo mladino in pri

vzgoji je odnos do kulture øe kako po-

memben. Mesto Litija do sedaj øe ni

imelo neke stalne prireditve v poœasti-

tev kulturnega praznika, zato upamo,

da bo letoønja  postala tradicionalna.

Sodelovanje rodi uspehe in tako je bilo

tudi tokrat. Moœi pri pripravi prireditve

smo zdruæili Uœiteljski pevski zbor OØ

Gradec, Javni zavod za kulturo Litija,

JSKD OI Litija in ØKUD Tombas. Ker

si sodelovanje predstavljamo tudi kot

dobre medsosedske odnose, smo v go-

ste povabili Tamburaøki orkester FS Ja-

vorje. Glasba, pesem in medsebojni od-

nosi so bili rdeœa nit prireditve. Zani-

miv kamenœek v mozaik je dodal litijski

pesnik Marko Djukiå, sicer œlan mlade-

ga ØKUD Tombas, ki je obœuteno pred-

stavil izbor lastne poezije. Slavnostni

govornik, æupan obœine Franci Roka-

vec, je v svojem nagovoru poudaril po-

men kulture ne samo za lokalno skup-

nost, temveœ kot enega od pomembnih

dejavnikov za povezovanje med narodi.

Pohvalil je napredek litijskih kulturnih

ustvarjalcev v zadnjih letih ter pripo-

roœil vztrajanje na zaœrtani poti s

œimveœ medsebojnega sodelovanja.

Prireditev je dosegla vse zastavljene ci-

lje in pokazala, da s skupnimi moœmi

lahko ustvarimo res prijetne trenutke

tako za obiskovalce kot za ustvarjalce,

kajti kultura ne pozna meja, niti

obœinskih niti dræavnih. Na koncu si

velja zapomniti – KULTURA SMO

LJUDJE.
Helena Hauptman

ØMARSKI TAMBURAØI

Uspeøno leto je za nami

V lanskem letu se je øtevilo œlanov naøe-
ga orkestra moœno poveœalo, tako da
orkester trenutno øteje 28 tamburaøev.
Zanimivo je, da v zadnjih letih noben
œlan orkestra ni popolnoma prenehal
igrati v orkestru, ampak se je øtevilo
sodelujoœih le poveœevalo.

S poveœevanjem œlanstva se je v orke-
stru pokazala tudi potreba po novih
instrumentih. V zadnjih letih si je zato
kar 12 œlanov kupilo svoje lastne in-
strumente. V lanskem letu sta bili to
Marinka Pivk, ki je ena izmed tistih, ki
so œlani orkestra æe od zaœetka njego-

vega delovanja in Rosana Maœek, ki se
je skupini prikljuœila pred nedavnim.
Lansko leto pa smo si na dveh tekmo-
vanjih tudi sami prisluæili dve bisernici
kot nagradi. Tekom leta smo œlani or-
kestra pridno iskali tudi donatorje in
do konca leta nam je uspelo zbrati to-
liko sredstev, da smo kupili dva instru-
menta, in sicer bugarijo, na katero igra
Andrej Savøek, in bas, s katerim nas
spremlja gospod Peter Pirc.

Za kvalitetno delo orkestra je potreb-
no poskrbeti tudi za izobraæevanje.
Med novoletnimi poœitnicami smo en
dan izkoristili za celodnevno izo-
braæevanje. Na ta naœin orkester pri-
dobiva na tehniki igranja in se sezna-
nja z  novostmi s podroœja tovrstne
glasbe. 
V letu 2006 smo izvedli  kar 22 nasto-
pov. Posebej smo ponosni in veseli, da
smo se imeli moænost udeleæiti kar øti-
rih mednarodnih festivalov in sicer ju-
nija v Ømartnem, avgusta v Œrni Gori,
oktobra na Hrvaøkem in novembra v
Litvi.

Ana Savøek,

kronistka tamburaøkega orkestra

Obœni zbor diabetikov

Obœni zbor litijskih in ømarskih diabe-
tikov je potekal 31. januarja v litij-
skem zdravstvenem domu. Øtevilnim
œlanom druøtva diabetikov se je pri-
druæilo tudi veœ gostov, med njimi
predsednik Zveze druøtev diabetikov
Slovenije, Janko Kuøar. Prisotni so
ugotovili, da je bil program aktivnosti
litijskega druøtva za leto 2006 v celoti
izpeljan, zelo dobre so bile tudi ocene
delovanja v iztekajoœem se øtiriletnem
mandatu organov druøtva.
Sreœanje je bilo namenjeno predvsem
pregledu obøirnega poroœila o izpeljavi
predvidenega programa za leto 2006.
Ugotovili smo, da smo ga v celoti izpe-

ljali. Najpomembnejøi projekt v prete-
klem letu je bila obnova Doma invali-
dov, ki je tudi naø dom, za kar nam je
uspelo pridobiti sredstva FIHO. S
skupnimi moœmi smo obnovili streho
in izolirali celotno stavbo z novo izola-
cijsko oblogo ter naredili novo fasado.
Pri obnovi so s prostovoljnim delom
pomagali tudi œlani obeh druøtev.
Ker je pravkar potekel tudi øtiriletni
mandat dosedanjim organom druøtva,
smo svoj pogled usmerili øe v njihovo
delovanje. Predsednica Druøtva diabe-
tikov Litija, Darja Zupanœiœ, je pouda-
rila, da so pred øtirimi leti izvoljeni or-
gani druøtva priœeli delo z obilico opti-

mizma in zagnanosti za œim boljøe de-
lovanje druøtva. Njihov osnovni na-
men je bil pomagati vsem bolnikom s
sladkorno boleznijo na naøem po-
droœju, da bi laæje in bolj kakovostno
æiveli s to epidemijo 21. stoletja. Z raz-
liœnimi predavanji, delavnicami in
drugimi aktivnostmi se trudimo izo-
braæevati in preventivno obveøœati lju-
di o zdravi prehrani in gibanju, saj sta
to glavna pomoœnika pri dobrem
uravnavanju sladkorne bolezni ter
prepreœevanju zapletov.
Veseli smo, da nam je v tem mandat-
nem obdobju uspelo naøe œlanstvo
podvojiti, zdaj nas je preko 300. Glede
na visok porast obolevnosti se mora-
mo øe naprej truditi za øirjenje œlans-
tva. Naø program je pripravljen za dva
meseca vnaprej in z njim seznanimo
svoje œlane prek Obvestil. Nekoliko pa
smo bili razoœarani, da nam kljub pri-
zadevanju ob letoønjem praznovanju
50. obletnice Zveze diabetikov Slove-
nije in svetovnem dnevu diabetesa k
sodelovanju ni uspelo pritegniti lokal-
ne televizije in radia GEOSS.
Predsednica je na obœnem zboru izrazi-
la zahvalo litijski in ømarski obœini, ki
imata veliko razumevanja in posluha
za delovanje naøega druøtva, saj sta
nam prek razpisov dodelili sredstva za
naøe delovanje. Æe od leta 2004 vsako
leto dobimo tudi delavko prek javnih
del, kar nam moœno olajøa naøe delo-
vanje, ki je v danaønji zakonodaji zelo

zahtevno, podvræeno enakim kriteri-
jem in sankcijam kot gospodarstvo.
Tako nam je s pomoœjo zaposlene de-
lavke uspelo urediti celotno poslovanje
druøtva, tako administrativno kot teh-
niœno. Poleg tega lahko zaradi kadrov-
ske okrepitve v druøtvu pogosteje izva-
jamo predstavitve proizvodov, ki so
diabetikom v pomoœ, in omogoœamo
njihov nakup po druøtvenih cenah.
Janko Kuøar je v svoji razpravi izrekel
priznanje vodstvu litijskega druøtva
diabetikov za izredno aktivno in
uspeøno opravljeno delo in izrazil poh-
valo za poveœano œlanstvo. Posebej je
pohvalil naø socialni program ter skrb
za starejøe in nemoœne. 
Priznanje uspeønemu delovanju naøe-
ga druøtva so izrekli tudi predstavnik
litijske obœine, predstavnika druøtva
diabetikov iz Trbovelj in Hrastnika,
predstavniki druøtva litijskih invalidov
ter litijskih in ømarskih upokojencev.
Predstavniki lokalnih druøtev so pred-
lagali sreœanje predsednikov, ki bi us-
kladili dejavnosti posameznih druøtev,
da med njimi ne bi prihajalo do pre-
krivanja. 
Ponosni smo na svoje uspeøno in bo-
gato delovanje. Veseli bomo, œe bomo
uspeli obdræati tako kakovostno in
obøirno delovanje tudi v naslednjih øti-
rih letih. Novoizvoljenim œlanom v
vodstvenih organih pa æelimo pri tem
veliko uspeha.

Helena Muzga

S skupnimi
moœmi
Dne 28. 10. 2005 je bil zbor krajanov,
na katerem sta bila prisotna tudi æupan
g. M. Izlakar in takratni svetnik g. T.
Kremæar. Na dnevnem redu je bila
med drugim tudi toœka poslovilna hiøi-
ca. Sklep je bil, da obœina zagotovi po-
trebno dokumentacijo in finanœna
sredstva iz proraœuna za leto 2006,
krajani pa naj bi fiziœno pomagali pri
gradnji. Tako se je æelja veœina kraja-
nov KO Liberga zaœela uresniœevati
26. 05. 2006, ko smo priœeli z gradbe-
nimi deli poleg cerkve svetega Mohor-
ja in Fortunata. 

Do sedaj je opravljenih okrog 1250
prostovoljnih  delovnih ur. Dobri ljud-
je so darovali denarne prispevke v
skupnem znesku 1.415.000 SIT. Ta
vsota je bila porabljena za nakup:
drobnega materiala pri izdelavi os-
treøja, oken, vrat, sanitarne opreme in
pijaœe ter jedaœe za prostovoljne delav-
ce. Podjetnika M. Œopar in M. Perme
sta naredila inøtalacije vode in kanali-
zacije. Inøtalacijske vode za elektriko
je napravil g. I. Moæina, peœarstvo M.
Poglajen pa je poloæilo keramiko v
kletnih prostorih. Vsi navedeni so delo
in material prispevali brezplaœno. 

Poglajen
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Ex tempore – Javorje 2006
V torek, 20. februarja 2007, je bilo v Knjiænici Litija odprtje likovne razsta-
ve »Javorje 2006«. Razstavljena likovna dela so nastala na tradicionalnem
obmoœnem sreœanju likovnikov Ex – tempore »Javorje 2006«, kjer je us-
tvarjalo 15 domaœih likovnih ustvarjalcev. 

Otvoritev razstave je bila posveœena 85-letnici rojstva pesnika Joæeta Ømita. V
kulturnem programu se je ljubezenska in bivanjska lirika Joæeta Ømita prepletala
z mehkimi zvoki kitare, na kateri sta igrala uœenca Glasbene øole Litija-Ømartno
Joøt Gombaœ in Katja Ciglar. 

Predsednica Kulturnega druøtva Javorje, Sonja Perme je navzoœe seznanila z delo-
vanjem druøtva, opisala prijetno druæenje likovnikov in zadovoljstvo krajanov,
da je njihov kraj in okolica øe vedno inspiracija za tako lepa umetniøka dela. Po-
vedala je tudi, da bo letoønji Ex Tempore drugaœen in sicer v smislu uporabe barv:
prednjaœila naj bi œrna, zato so letoønje druæenje poimenovali: tudi œrna je barva.

Hkrati se je Rosana Maœek v imenu javnega sklada za kulturne dejavnosti iz Liti-
je, ki Ex Tempore organizira, zahvalila sodelujoœim. 

Likovna razstava bo v litijski knjiænici na ogled do 15. marca 2007.

Sonja Perme; predsednica KD Javorje

Kulturni dan v Ljubljani
Bil je deæeven torkov dan, 23. januarja, ko smo se uœenci 9. razredov in uœenci iz-
birnega predmeta gledaliøki klub skupaj s spremljevalci odpravili proti Ljubljani. 
Tokrat je bil naø prvi cilj Mestno gledaliøœe ljubljansko. Na mali sceni smo si og-
ledali nadvse zanimivo in tudi pouœno predstavo o tem, kako nastane gledaliøka
predstava. V Gledaliøki uri, kot je naslov predstave, so igrali  øtirje igralci, a se je
vsak veœkrat prelevil iz enega lika v drugega. Spoznali smo poklice v gledaliøœu –
od reæiserja, igralca, øepetalca, scenografa, kostumografa do strokovnjaka za odr-
sko glasbo. Zelo zanimivo je bila na istem besedilu predstavljena razlika med dra-
mo, tragedijo in komedijo. Œeprav je tragedija sicer æalostna, smo se ob tokratni
izvedbi poøteno nasmejali.
Igralce smo ob koncu nagradili z glasnim aplavzom, saj smo bili vsi zelo prese-
neœeni in navduøeni nad uprizoritvijo. Marsikdo izmed uœencev si ni predstavljal,
da je gledaliøœe lahko tudi tako zabavno.
Po konœani predstavi smo si skupaj ogledali øe slovenski parlament. Prijetna
gospa, ki nas je vodila po stavbi, nam je v vhodni avli razloæila, katere dogodke
iz slovenske zgodovine predstavljajo freske, ki obkroæajo preddverje. V vitrinah
so naøo pozornost pritegnila protokolarna darila, ki so jih tuji dræavniki poda-
rili ob obisku v naøi dræavi. Moderno opremljeno skupøœinsko dvorano, kjer za-
sedajo naøi poslanci in se odloœajo o pomembnih dræavnih zadevah, smo si og-
ledali z balkona. Tja lahko pride vsak dræavljan, ki si æeli v æivo spremljati zase-
danje parlamenta. Vodiœka  nam je predstavila øe veœ zanimivih podrobnosti v
zvezi s to ustanovo.
S pestro vsebino kulturnega dne so uœenci ponovili in nadgradili znanje razliœnih
predmetov (slovenøœine, zgodovine, geografije, dræavljanske vzgoje …). Pomem-
bno pa je predvsem to, da je bil program dne veœini udeleæencev vøeœ. 

Danica Sedevœiœ

Mala slikarska
kolonija
Hrastnik 2007
V Hrastniku na OØ narodnega heroja
Rajka je bila 2. februarja mala slikar-
ska kolonija HRASTNIK 2007.
Vsako leto povabijo uœence in likovne
pedagoge zasavskih øol, da se ude-
leæimo likovne kolonije slikanja na
steklo. Tudi letos smo se z veseljem
odzvali in preæiveli prijetno ustvarjal-
no dopoldne. 
Pripravili so nam steklene izdelke in
barve za steklo, ideje in spretne roke
pa smo pripeljali s seboj. Dve uœenki,
Mirela Økoriœ in Nina Savøek iz 8. a
razreda, sta najprej slikali na stekleno
ploøœo na naœin vitraæa. Steklo sta z
obrobo razdelili na manjøe ploskve, ki
so predstavljale motiv, nato sta s kon-
trastnimi barvami poslikali motiv in
ozadje. Œasa je ostalo ravno dovolj, da
smo poslikali øe steklene posode, ki so
zasijale v svetlih barvah in se prelevile
v okrasne steklenice in kozarce. 
Izdelke smo pustili v Hrastniku, kjer
so jih na øoli razstavili. Domov sta
uœenki vzeli po dva izdelka, dobili pa
sta tudi priznanje za sodelovanje.

Marjana Øuøtarøiœ

France (in Julija) in jaz
Na OØ Ømartno æe tradicionalno poœastimo slovenski kulturni praznik s pri-

loænostno slovesnostjo, namenjeno uœencem in uœiteljem predmetne stopnje. 

Tema letoønje prireditve je bila LJUBEZEN oz. NAJLEPØE LJUBEZENSKE

ZGODBE.  Obœinstvo je spoznalo in obudilo spomin na ljubezenske zgodbe, s

katerimi so se njihovi avtorji: pesniki, pisatelji, filmski ustvarjalci, skladatelji in

drugi umetniki, povzpeli med nesmrtne umetnike. 

Pred nami sta v filmskem odlomku zaæivela nesreœna Shakespearova ljubimca Ro-

meo in Julija. Œlani gledaliøkega kluba so uprizorili odlomek iz Linhartove Æupa-

nove Micke. Micka in Anæe sta nas s svojim prepirom poskrbela za veselo vzduø-

je. Ko govorimo o ljubezni, seveda ne moremo mimo Preøerna in njegove Julije,

hladne lepotice, ki je navdihnila najlepøe ljubezenske pesmi. Dve od njih, obœute-

ni Gazeli, sta znova utrdili naøe prepriœanje o pesniøkem geniju. Ob odlomku iz

filma  smo se spomnili nesreœne Mete iz Tavœarjevega Cvetja v jeseni. Usoda Pa-

sternakove Lare nas je popeljala v daljno Rusijo, kamor je postavljena zgodba ro-

mana in filma Doktor Æivago. Nepozabno filmsko glasbo smo tokrat sliøali v iz-

vedbi mlade pianistke. Za konec smo skoœili øe v Ameriko, v œas hipijev – in po-

brisali prah s knjige in filma Ljubezenska zgodba (Love story). Na glasbo iz filma

so zaplesale plesalke ritmiœne gimnastike. 

Kakøne pa so ljubezenske zgodbe danaønjih dne? Kako ljubezen doæivljajo najst-

niki 21. stoletja? To so nam razkrili verzi sodobne slovenske pesnice Barbare Gre-

goriœ Gorenc, od katere smo si sposodili tudi naslov letoønje prireditve FRANCE

(IN JULIJA) IN JAZ. Doæiveto in sproøœeno, saj so jim pisani na koæo, so jih

predstavili recitatorji iz 8. razreda.

Pevci mladinskega pevskega zbora so obogatili program s tremi pesmimi na temo

ljubezni. Pester program pa smo sklenili z vedno lepo slovensko popevko Orion

in z mislijo, da je prav ljubezen tista, ki preæivi dolga tisoœletja.

Kultura ima neøteto obrazov, skriva se v vsem lepem, kar nas obdaja in zlasti v ti-

stem, kar je v nas samih. Prav je, da se tega zavedamo – ne samo ob kulturnem

prazniku, ampak tudi sicer.

Danica Sedevœiœ

Tekmovanje iz znanja angleøœine
Vsako leto se uœenci v zadnjem razre-
du devetletke lahko udeleæijo tekmo-
vanja iz znanja angleøœine. V letoøn-
jem øolskem letu so morali v an-
gleøœini prebrati knjigo z naslovom
Matilda. Najprej so se natanœno sez-
nanili z vsebino knjige, nato so se loti-
li øe reøevanja razliœnih nalog. 

V mesecu novembru 2006 so se po-
merili na øolskem tekmovanju, kjer je
pet uœencev prejelo bronasta prizna-
nja, trije, ki so reøili veœ kot 85 %

vseh nalog, pa so se udeleæili tekmo-

vanja na dræavnem nivoju, ki je letos

potekalo v prijetnem vzduøju ga-

brovøke osnovne øole. 

Gaøper Slapniœar in Lara Amrøek sta

osvojila srebrni priznanji, za kar jima

vsi, ki vemo, koliko znanja in truda je

bilo za to potrebno, iskreno œestitamo

ter æelimo øe veliko uspehov pri na-

daljnjem øolanju.

Mentorica: Katarina Kragelj, prof.

Odmev na
klavirski
seminar

V zadnjem zimskem mesecu novega
leta 2007 je v Glasbenem ateljeju Tar-
tini v Ljubljani v okviru strokovnega
izpopolnjevanja vzgojno-izobraæeval-
nih delavcev potekal seminar za uœite-
lje klavirja.

Predavatelj seminarja prof. Valeriy
Pyasetsky je priznani pianist, peda-
gog in voditelj øtevilnih mojstrskih
teœajev. V Rusiji uæiva ugled vrhun-
skega praktika, metodika in je vodja
klavirskega oddelka v centralni glas-
beni øoli pri Konservatoriju P. I. Œaj-
kovskega. Veœ let aktivno sodeluje
pri vodenju in delovanju dobrodelnih
asociacij za pomoœ mladim nadarje-
nim glasbenikom.

S svojim predavanjem je prof. V. Pya-
setsky æelel predstaviti specifiko in de-
lovanje Ruske klavirske øole in tudi
razvoj klavirske igre v niæjih in viøjih
razredih glasbene øole. Ob predstavi-
tvi dela z zaœetniki je prof. demonstri-
ral uœne ure s svojimi uœenci, starimi
od 6 do 13 let. Na tem seminarju sta
aktivno sodelovali uœenki klavirja iz
Glasbene øole Litija-Ømartno Nina
Jamøek in Janja Øuøterøiœ. Œeprav sta
stari samo 9 let, sta svoje znanje
obœinstvu in profesorju prikazali v
najboljøi luœi.

Hvaleæni smo ravnateljici GØ Litija-
Ømartno gospe Janji Galiœiœ, ki nam je
omogoœila udeleæbo na seminarju.

Mentorica Nine in Janje

prof. mag. Olena Novosel

ŒETRTEK, 8. marec, ob 18 uri:
URA PRAVLJIC

Praznik æensk, deklet, mamic, æena - prazniœna bo tudi pravljica in
za praznik si omislimo darilo. Za mamico ga bomo izdelali skupaj...

Napovednik Prireditev
marec 2007

ŒETRTEK, 8. marec, ob 18. 30 uri:

LIKOVNA RAZSTAVA »ÆENSKE USTVARJALKE«

Likovnice iz skupine Lila se druæijo vsak œetrtek v ømarski osnovni øoli.
Druæi jih æelja po znanju in ustvarjanju, pri tem pa jih vodi mentor Zoran
Pozniœ. Veliko so æe naslikale, veliko øe bodo... In ker je praznik æensk,
ga praznujmo z njimi: na ogled postavljajo svoja dela in ustvarjalnost -
likovno, nekatere pa tudi svojo poezijo. Delile jo bodo z nami.
Na pragu pomladi vas vabimo na veœer z æenskimi ustvarjalkami!

Razstavljajo: Bojka Drnovøek, Marija Bregar, Gabriela Hauptman, Joæa
Ocepek, Danijela Kunc, Maja Brilej, Marjeta Mlakar Agreæ, Lidija Skubic,
Jelka Polak, Marjana Øuøtarøiœ, Miøa Murn Urankar in Sonja Perme.

Prvi obisk v
knjiænici
8. februarja je bila sveœana otvori-
tev knjiænice v Ømartnem, æe nasle-
dnji dan so si knjiænico ogledali
prvi mladi obiskovalci, uœenci 4.a
in 4.b razreda iz OØ Ømartno.

Njihovi prvi vtisi so:
• knjiænica je zelo lepa, velika. Naj-

bolj pa mi je vøeœ, da imajo raœunal-
nike za igrice, ker ga doma nimam 

(Domen)

• imajo veliko pouœnih knjig, knjig za
mlajøe otroke, za odrasle in pet
raœunalnikov.

(Eva)

• tiste, ki si sposojajo DVD-je, naj
opozorijo, da jih ne bodo spraskali.
Vœeraj sem si sposodil Polarni vlak,
pa je bil zelo opraskan.

(Aleksej)

• zanimiv se mi je zdel vlakec s knjiga-
mi. Pult za izposojo knjig bi moral
biti na drugem mestu.

(Darja)

• v knjiænici je zelo veliko prostora. 
(Denis)

• vøeœ mi je galerija za razstavo knjig
(Manca)

• vøeœ mi je, da je veliko prostora,
moralo pa bi biti veœ stolov.

(Maja)

• tudi stripe imajo.
(Rok)

Joæica Æurga
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Kako je prazen dom, dvoriøœe,

oko zaman povsod te iøœe.

Nikjer ni tvojega smehljaja,

le trud in delo tvojih rok ostaja.

5. marca mineva eno leto, odkar nas je za vedno zapustil

LOJZE POGLAJEN

Iskrena zahvala sem, ki postojite ob njegovem preranem grobu,

priæigate sveœe in prinaøate cvetje.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20703004

IVAN GROBOLJØEK

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od naøega brata in strica,

izrekli soæalja, darovali sveœe in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvala velja tudi gospodu æupniku Marjanu Lampretu za lepo opravljeno pogrebno maøo

ter osebju doma Tisje za vso skrb in nego.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20703002

20703001

Prezgodaj je ugasnila luœ æivljenja,

se priægala luœ spomina,

ki ostaja v srcu tiha,

skrita boleœina.

Ob boleœi izgubi sinœka

JUØA POGLAJNA
3. 1. 2007 - 9. 1. 2007

iz Velike Kostrevnice

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

stali ob strani, blaæili boleœino in soœustvovali z nami. Posebna zahvala naøemu gospodu æupniku

Marjanu Lampretu za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi za vsa pisno in ustno izreœena

soæalja, darovano cvetje, sveœe, molitve in vsem, ki mu priæigate sveœe.

Æalujoœi: mami Manca, ati Tadej in sestrica Ema

ZAHVALA

Opraviœilo

Spodaj podpisani se iskreno opraviœujem g. Joæetu Permetu za æaljive
in neresniœne besede, ki sem jih izrekel 26. 9. 2006 v piceriji Sonœek,

v Ømartnem pri Litiji. Istoœasno se mu opraviœujem tudi za vse
neresniœne in æaljive besede, ki sem jih zanj izrekel v preteklosti.
Zahvaljujem se mu za razumevanje, da je pripravljen umakniti

zasebno toæbo iz nadaljnjega sodnega postopka.
Poravnal bom vse sodne in ostale stroøke, ki so nastali s tem primerom.

Franc Kantuæar

Æivljenje celo si garala,

vse za Boga, dom in zemljo dala.

Le sledi ostale so povsod,

od dela pridnih tvojih rok.

V 80. letu æivljenja nas je zapustila
naøa draga mama, stara mama, prababica, taøœa in teta

AMALIJA GOLOB
(30. 5. 1927 - 25. 2. 2007)

s Primskovega, Primskovo na Dolenjskem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem

za pomoœ in podporo ter izreœene besede tolaæbe, darovano cvetje, sveœe in svete maøe ter vsem,

ki ste jo v tako velikem øtevilu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki zanjo molite.

Hvala tudi vsem, ki ste jo obiskali v œasu njene bolezni. Prav tako se zahvaljujemo

dr. Hauptmanovi in ostalemu zdravstvenemu osebju ZD Litija ter patronaæni sluæbi.

Posebna zahvala gre g. æupniku Pavlu Spornu za lepo opravljen obred, ge. Marinki Vidgaj

in ge. Tatjani Selan za œuteœe in ganljive besede slovesa, vsem pogrebcem, pevcem in trobentaœu.

Vsem in vsakomur posebej øe enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

Smer: LITIJA (æelezniøka postaja)  - ØMARTNO PRI LITIJI

VOÆNJA ØTEVILKA 1 2 3 4 5 6 7 ✱ 8 ✱ 9 ✱ 10 ✱ 11 ✱ 12 ✱ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ✱ 22 ✱

Dobrava - obraœaliøœe - - - - 7.30 8.00 - - - - - 13.50 14.25 - - - - - - - - -

Litija - æelezniøka postaja 5.23 6.03 6.31 7.03 7.33 8.02 9.30 10.35 11.30 12.32 13.23 13.55 14.21 14.52 15.23 15.50 16.16 16.53 17.23 18.23 19.23 20.23

Litija - Boriøek 5.25 6.05 6.33 7.05 7.35 8.04 9.32 10.37 11.32 12.34 13.25 13.57 14.27 14.54 15.25 15.52 16.18 16.55 17.25 18.25 19.25 20.25

Litija - (3M) zdrav. dom 5.27 6.07 6.35 7.07 7.37 8.05 9.34 10.39 11.34 12.36 13.27 13.59 14.29 14.56 15.27 15.54 16.20 16.57 17.27 18.27 19.27 20.27

Ustje - spomenik 5.30 6.10 6.38 7.10 - - 9.37 10.42 - 12.39 13.30 - 14.32 14.59 15.30 15.56 16.23 17.00 17.30 18.31 19.31 20.31

Ømartno - cerkev 5.31 6.11 6.39 7.11 7.42 8.12 9.38 10.43 11.40 12.40 13.31 10.04 14.34 15.00 15.31 15.59 16.24 17.01 17.31 18.31 19.31 20.31

Ømartno - Cerkovnik 5.33 6.13 6.40 7.13 7.43 8.13 9.40 10.45 - 12.42 13.33 14.05 14.36 15.02 15.33 16.00 16.26 17.03 17.33 18.33 19.33 20.33

Dom Tisje - - - - - - 9.42 - - 12.44 - - 14.38 - - - - 17.05 - - - -

Smer: ØMARTNO PRI LITIJI - LITIJA (æelezniøka postaja) 

VOÆNJA ØTEVILKA 1 2 3 4 5 6 7 ✱ 8 ✱ 9 ✱ 10 ✱ 11 ✱ 12 ✱ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ✱ 22 ✱

Dom Tisje - - - - - - 9.43 - - 12.45 - - 14.39 - - - - 17.10 - - - -

Ømartno - Cerkovnik 5.36 6.16 6.40 7.16 7.43 8.37 9.45 10.48 12.05 12.47 13.36 14.11 14.41 15.05 15.36 16.05 16.41 17.12 17.36 18.36 19.36 20.36

Ømartno - cerkev 5.38 6.18 6.42 7.18 7.45 8.38 9.47 10.50 - 12.49 13.38 14.13 14.43 15.07 15.36 16.07 16.43 17.14 17.38 18.38 19.38 20.38

Ustje - spomenik 5.39 6.19 6.44 7.19 7.47 8.39 9.48 10.51 12.07 12.50 13.39 14.14 14.44 15.08 15.39 16.08 16.44 17.15 17.39 18.39 19.39 20.39

Litija - (3M) zdrav. dom 5.42 6.22 6.46 7.22 7.49 8.40 9.51 10.54 12.08 12.53 13.42 14.17 14.47 15.11 15.42 16.11 16.47 17.18 17.42 18.42 19.42 20.42

Litija - øola 5.44 6.24 6.48 7.24 7.52 8.42 9.53 10.56 12.08 12.55 13.44 14.19 14.49 15.13 15.44 16.13 16.49 17.20 17.44 18.44 19.44 20.44

Litija - æelezniøka postaja 5.46 6.26 6.50 7.26 - 8.45 9.55 10.58 12.13 12.57 13.46 14.21 14.51 15.15 15.46 16.15 16.51 17.22 17.46 18.46 19.46 20.46

Dobrava - obraœaliøœe - - - 7.28 7.55 - - - - - 13.48 14.23 - - - - - - - - - -

Avtobusi vozijo vsak dan razen ob sobotah nedeljah in praznikih.

✱ Avtobusi ne vozijo v œasu jesenskih in novoletnih poœitnic.

Smer:
LITIJA - ZAVRSTNIK - ØMARTNO - LITIJA

Smer: LITIJA - ZAVRSTNIK - ØMARTNO - KOSTREVNICA - 
JABLANICA - GRADIØKE LAZE - JEZE - USTJE - LITIJA

VOÆNJA ØTEVILKA 6 9

Dobrava - obraœaliøœe 8.00 -

Litija - æelezniøka postaja 8.02 11.30

Litija - Boriøek 8.04 11.32

Litija - (3M) zdravstveni dom 8.06 11.34

Sitarjevec 8.07 11.35

Zavrstnik - pri Tatjani 8.09 11.37

Ømartno pri Litiji - cerkev 8.12 11.40

Tovarna usnja 8.13 11.41

Mala Kostrevnica - Kos 8.16 11.44

Velika Kostrevnica - gasilski dom 8.18 11.46

Velika Kostrevnica - øola 8.20 11.48

Velika Kostrevnica - gasilski dom 8.21 11.49

Mala Kostrevnica - Kos 8.23 11.51

Jablanica - gasilski dom 8.27 11.55

Spodnja Jablanica - Jeranc 8.29 11.57

Gradiøke Laze - trgovina 8.30 11.58

Uvoz na Breg 8.23 12.01

Jeze - pri Œernetu 8.35 12.03

Ømartno pri Litiji - Cerkovnik 8.37 12.05

Ustje - spomenik 8.39 12.07

Zdravstveni dom 8.40 12.08

Litija - øola 8.41 12.09

Litija - æelezniøka postaja 8.45 12.13

VOÆNJA ØTEVILKA 5 12

Dobrava - obraœaliøœe 7.30 13.50

Litija - æelezniøka postaja 7.33 13.55

Litija - Boriøek 7.35 13.57

Litija - (3M) zdravstveni dom 7.37 13.59

Sitarjevec 7.38 14.00

Zavrstnik - pri Tatjani 7.40 14.02

Ømartno pri Litiji - cerkev 7.42 14.04

Ømartno pri Litiji - Cerkovnik 7.43 14.05

Ømartno pri Litiji - cerkev 7.46 14.13

Ustje spomenik 7.47 14.14

Litija - zdravstveni dom 7.49 14.17

Litija - øola 7.52 14.19

Litija - æelezniøka postaja - 14.21

Dobrava - obraœaliøœe 7.55 14.23

10703003
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Skupine starih
ljudi za
samopomoœ

Niœesar o invalidih brez invalidov
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No, pa sem spet z vami. Mesec je mi-
nil, kot bi mignil. Upam, da ste uæivali
ob naøem prvem skupnem nedeljskem
kosilu. Drugi bo, kot sem obljubil, za
razliko od prvega, malo manj »kla-
siœen« in pa rahlo bolj zahteven. Samo
strah na stran, bomo skupaj skuhali,
da bo »dobr kot le kej«. 
No, ja, pa pojdimo. Postajam æe kar
laœen pri vsem tem besediœenju. Œaka
nas nabava. Nabava je namenjena øti-
rim osebam, tako da jo prilagodite po-
trebam. Najprej gremo do mesarja.
Kupimo dva svinjska fileja. Pa æe hiti-
mo kupit zelenjavo. Potrebujemo na-
slednje: 1 malo cvetaœo, 2 korenœka,
1 por, 1 malo kolerabo, 1 mali øop pe-
terøilja, 1 glavo œesna, 1 œebulo, solato
po vaøi izbiri, moj namig mehka glav-
nata solata, øtiri banane, ne zelo veli-
ke, 1 kg krompirja, œe lupimo na tan-
ko, lahko tudi malo manj ha, ha, ha,
œe nimate doma jurœkov, kupite øe
250g øampinjonov.
In sedaj øe v trgovino, kjer se naøa na-
bava konœa, no ja, kar se nabave tiœe,
pokliœimo prijatelja-ico in skoœimo øe
na en klepet ob kavi.
Potrebujemo naslednje, seveda kupi-
mo œe tega nimamo æe doma: olivno
olje, balzamiœni kis, belo vino (suho),
sol, poper, timijan, lovor list, bazilika,
øetraj, majaron, muøkatov oreøœek,
roæmarin, sezam, zaœinka ali vegeta,
mleko, surovo maslo, margarina za
cvrtje, 6 jajc, riæ, moka in med.
Dobro jutro, ura je odbila osem, pa
niœ hudega poleæim øe pol ure, potem
pa le vstat, œe ne danes ne bomo jedli
prav kmalu. Sedaj smo kot prerojeni,
dal sem vam cele pol ure nedeljskega
jutra. No ja, kava bo pa kar v stoje ob
kuhanju. Toda moram vas potolaæiti,
to je pogost pojav v poklicu kuharja,
mi vœasih øe jemo stoje. Najprej gremo
pripravit juho. Vso zelenjavo, cvetaœo,
por, korenje, kolerabo operemo in
olupimo. Cvetaœo lahko kar z rokami
natrgamo na majhne dele,  por nareæe-
mo na kolobarje, korenje isto, kolera-
bo pa na kocke. Kolerabe nareæemo
samo polovico, da juha ne bo preslad-
ka. Nasekljamo øe malo peterøilja, dva
stroka œesna in polovico œebule. Vse
to, razen œebule, stresemo v lonec in
nalijemo pribliæno en liter vode. Lonec
postavimo na øtedilnik, vendar ne na
moœno, tako da bo zavrelo poœasi, da
se nam zelenjava ne prekuha. Ko to
naredimo, olupimo krompir in ga

KULINARIŒNI KOTIŒEK ALI VAJA DELA MOJSTRA

nareæemo na krhlje. Stresemo v lonec,
nalijemo vode, posolimo in damo ku-
hat. Preden preidemo k solati, priæge-
mo peœico na 200 stopinj. Solato oœis-
timo, operemo in pustimo. Sedaj nam
juha æe gotovo vre in krompir prav
tako. Krompir je obarjen, zato ga od-
cedimo in stresemo v pekaœ, ki smo ga
predhodno naoljili z olivnim oljem.
Narahlo ga øe potresemo z roæmari-
nom, œe imate sveæega, pa dodamo
eno ali dve vejici. Poloæimo v peœico.
Riæ operemo, stresemo na segreto olje
v kozici, malo popraæimo in zalijemo z
vodo (enkrat toliko vode, kot je riæa)
In pustimo kuhati brez meøanja. Do-
damo peterøilj, sol, malo cele œebule in
po æelji vegeto za boljøi okus. Medtem
ko se vse to kuha, zaœinimo naøo juho
s øœepcem majarona, bazilike, øetraja,
dva lovorjeva lista in œisto malo
muøkata, ne pozabimo posoliti. Juha
je æe skoraj gotova, samo øe zlato ru-
meno prepraæimo œebulo, ki smo jo æe
prej nasekljali. Za konec dodamo su-
rovo maslo, ki bo juhi dal prekrasen
vonj in okus (pribliæno polovico masla
125g). Riæ je kuhan! Odstavimo ga in
pustimo. Krompir bi moral biti
zapeœen, zato peœico damo na manj
cca 50º C in preidemo k mesu, ki ga
nareæemo na prst debele kose, mi
temu reœemo medaljone. Samo posoli-
mo, rahlo popopramo in posujemo s
timijanom. Gobe so narezane? Meso
popeœemo na maslu, da lepo porjavi,
dodamo jurœke ali øampinjone, tri
stroke œesna. Vse skupaj popraæimo in
zalijemo z juøno osnovo in belim vi-
nom. Œe nimamo juøne osnove lahko z
vodo in dodamo malo goveje kocke.
Rekel sem malo! Kuhamo na majh-
nem ognju, da poœasi vre in medtem
postreæemo z juho. Glavna jed je pri-
pravljena in œaka. Izgleda izvrstno, saj
smo odliœni kuharji. Solato danes za
spremembo pripravimo z olivnim ol-
jem in balzamiœnim kisom, ki ji bo dal
œudovit okus. Vi kot kuhar jejte za od-
tenek hitreje, saj nas œaka øe sladica.
Olupimo banano jo nareæemo na rezi-
ne, pripravimo testo za palaœinke, v
katero damo mleko, jajca, sol, moko
im malo mineralne vode. Testo naj bo
malo bolj gosto kot ponavadi. V ponvi
segrejemo margarino in v njej ocvre-
mo banane, ki smo jih predhodno
pomoœili v testo. Peœemo na ne pre-
visoki temperaturi, da dobijo lepo zla-
to rumeno barvo. Peœene postavimo v
peœico, da ostanejo tople. Pripravimo
øe med in sezam, ki ju rahlo segrejemo
in na koncu prelijemo œez ocvrte
palaœinke. »Njami.«
Za konec samo øe dober tek in prijet-
no nedeljsko popoldne. Nasvidenje
prihodnjiœ, ko bomo øli na morje!

Matevæ Sotenøek 

Gostilna pri Maœku

Nedeljsko kosilo za 4 osebe:
- zelenjavna juha,
- svinjski file

v timijanovi omaki z jurœki,
- peœen krompir,
- duøen riæ
- solata po vaøem okusu,
- ocvrte banane z medom.

Niœesar o invalidih brez invalidov
Za invalide je lahko vsakodnevno æivljenje polno majhnih in velikih ovir, ki
jim onemogoœajo æiveti polno æivljenje. Vendar ni nujno, da je tako. Obsta-
jajo reøitve, ki lahko odstranijo mnoge nepotrebne ovire.

Skupine starih
ljudi za
samopomoœ
Skupino starih ljudi za samopomoœ
sestavlja do deset oseb, ki se
sreœujejo enkrat tedensko. Skupino
vodita usposobljena voditelja-ici.
Delo v skupini poteka na podlagi
strokovnih izhodiøœ. Skupina je
praviloma dvogeneracijska.

Letni obœni zbor DPM LIØ
Letni obœni zbor Druøtva podeæelske mladine Litija in Ømartno (DPM LIØ) se
je odvijal v petek, 9. februarja, v prostorih Gostilne Pustov mlin v Cerovici.

Osnovna dejavnost v skupini je pogo-
vor. Obœasne - dodatne dejavnosti
skupine so udeleæba na medgeneracij-
skih taborih, povezovanja in druæbena
sreœanja skupin v lokalnih in regional-
nih mreæah, krajøi izleti in pikniki ter
druge dejavnosti, ki sledijo potrebam
in interesom uporabnikov in skupin.

Pogovor se nanaøa na teme, ki ljudi po-
vezujejo, neguje se kulturo posluøanja,
ki je pogoj za pogljobljen pogovor. V
pogovoru sodeluje in posreduje lastno
izkuønjo vsak œlan, ki izrazi svoje
obœutke, staliøœa in mnenja – ne mora-
lizira, ne pouœuje in ne kritizira. Kar je
bilo v skupini izreœeno, se varuje
(zaupnost povedanega). V skupini se
ne govori o œlanih skupine ali ljudeh, ki
niso prisotni (se ne opravlja).

V skupino se vkljuœi oseba, ki si
vkljuœitve æeli in sprejme pravila vede-
nja skupine. V skupino se lahko
vkljuœi posameznik ne glede na spol,
zakonski stan, socialni status, stopnjo
izobrazbe, zdravstveno stanje, versko,
strankarsko ali drugaœno pripadnost.
Vsi œlani skupine, vkljuœno z voditelj-
skim parom, so v izmenjavi izkuøenj in
spoznanj enakovredni. Sreœanja skupi-
ne trajajo v povpreœju uro in pol na te-
den, ob istem œasu in v istem prostoru
predvidoma  v prostorih Druøtva upo-
kojencev Ømartno.

Skupina se vodi v paru, voditelji/ce so
dolæni/e spoøtovati etiœna naœela in or-
ganizacijska pravila ter strokovna iz-
hodiøœa za delo v programu. Pri svo-
jem delu sta dolæna spoøtovati Kodeks
etiœnih naœel v socialnem varstvu ter
etiœna naœela Zveze.

Voditelji/ce skupin so prostovoljci/ke z
zakljuœenim usposabljanjem in izo-
braæevanjem za vodenje skupin po ve-
rificiranem programu Zveze druøtev
za socialno gerentologijo Slovenije.

Skupine po Sloveniji delujejo æe 16 let,
v Ømartnem ni øe nobene, upamo, da
se bo to v kratkem spremenilo.

Program Skupine starih ljudi za samo-
pomoœ, z znaœilnimi metodami in pod-
pornimi programi, omogoœa:

• ohranjanje in krepitev socialne
mreæe starih ljudi

• razvijanje in spodbujanje medgene-
racijskega povezovanja in solidar-
nosti

• pripravo srednje generacije na last-
no starost.

Dodatne informacije dobite na tel.:

041/ 382 958 ali 041/ 346 241

Vlasta Øedivy,

Franœiøka Pinoza

Invalidi vœasih potrebujejo veœ podpo-
re s strani skupnosti, da doseæejo ena-
ke æivljenjske pogoje kot ostali dræav-
ljani. Na takøno podporo ne smemo
nikoli gledati kot na privilegij, to je
œlovekova pravica. Samo invalidi
vemo, kaj pomeni æiveti z invalidnost-
jo. Invalidom je potrebno zagotoviti
ustrezno rehabilitacijo, da bi ti dosegli
in ohranjali optimalno stopnjo neodvi-
snega æivljenja. Omogoœiti je potreb-
no, da invalidi uresniœijo svoje œlove-
kove pravice, zlasti na podroœju zapo-
slovanja. Tako na podeæelju kot v me-
stih morajo invalidi imeti enake
moænosti za produktivno in donosno
zaposlitev na trgu delovne sile. Zago-
toviti moramo, da bo izobraæevanje in-
validnih otrok, mladine in odraslih v
integriranih okoljih sestavni del sploø-
nega vzgojno-izobraæevalnega sistema.
Prav tako je potrebno, da so vsi invali-
di enakopravno vkljuœeni v kulturne
dejavnosti in da lahko v teh enako-
pravno sodelujejo. V Druøtvu invali-
dov Litija se trudimo, da invalidom iz
obeh obœin Litija in Ømartno pri Litiji
nudimo in zagotavljamo prav vse to.

Za ohranjevanje zdravja in vkljuœeva-
nje v druæbo bomo tudi v letoønjem
letu poskrbeli za vse naøe invalide in
tudi podporne œlane, njihove svojce…
Na kopanje v Laøko bomo øe naprej
hodili vsak drugi torek v mesecu po-
poldne. Ob œetrtkih dopoldne bomo
skupaj z Druøtvom diabetikov Litija
hodili po hribih v naøi bliænji in daljni
okolici. Obisk stanovalcev Doma Tisje
naœrtujemo v mesecu marcu, kjer
bomo pripravili krajøi kulturni pro-
gram. Ogled kulturnih znamenitosti z
enodnevnim izletom naœrtujemo v me-

secu maju (Gorenjska). 25. maja 2007
naøe druøtvo pripravlja praznovanje
ob 25. letnici druøtva. Izdali bomo
knjiæico in razvili prapor. Kot vsako
leto bomo tudi v letoønjem letu poskr-
beli za naøe teæke invalide in organizi-
rali sreœanje v mesecu juniju. Ves œas
potekajo ustvarjalne delavnice, rehabi-
litacija za posebno skupino invalidov,
abonmajske predstave v dvorani na
Stavbah. Razdelili smo kapacitete
ohranjanja zdravja v Izoli, Termah
Ptuj, Termah Œateæ, Rogaøki Slatini.
Za posebne socialne programe imamo
termine v Ømarjeøkih Toplicah, To-
poløici in Dobrni. Rekreirali in tekmo-
vali bomo v naslednjih øportnih pano-
gah: øah, pikado, balinanje, tenis, ribo-
lov, plavanje, namizni tenis, keglanje.
Jesensko ekskurzijo naœrtujemo v sep-
tembru, prav tako enotedenski izlet na
otok Vis. V naœrtu imamo, da se okto-
bra odpravimo na Korœulo obirat olive
in mandarine. Sledi martinovanje, no-
voletno sreœanje in obdaritev teækih in-
validov na domu, v domovih, bolniøni-
cah. Obiske na domu bomo izvajali
vsak mesec. Z dvema invalidoma, ki
sta priklenjena na invalidski voziœek si
bomo v obeh obœinah ogledali arhitek-
tonske ovire.

Obljubo, ki smo jo dali v zadnji øtevil-
ki glasila, smo izpolnili in izærebali in-
validko, ki bo øla brezplaœno za pet dni
v Izolo. Ciljev in naœrtov imamo øe
neøteto, kar je odvisno od vas, invali-
dov, ki ste æe vœlanjeni, in tistih, ki tega
øe niste storili. Vabljeni vsi na sedeæ
druøtva osebno, pisno, po telefonu na
øt. 01/ 898 12 84, gsm: 031/ 676 768
ali e-mail: drustvo.inv.litija@siol.net. 

Jana Perc

Obœnemu zboru je poleg œlanov
druøtva prisostvovala tudi mladina,
ki so jo zanimale aktivnosti DPM LIØ
za leto 2007. V letu 2007 ima druøt-
vo namen organizirati plesni teœaj,
strokovno ekskurzijo in predavanje

ter regijske kmeœke igre. Regijske

kmeœke igre bodo potekale v soboto,

9. junija, v obœini Ømartno pri Litiji.

V okviru Zveze slovenske podeæelske

mladine pa so bo druøtvo udeleæilo

kviza Mladi in kmetijstvo, izbora

mladega gospodarja, kmetijsko-æivil-

skega sejma v Gornji Radgoni ter

tridnevnega jesenskega seminarja v

Beli krajini. DPM LIØ se bo tudi ude-

leæilo slovenskega traktor party-ja na

poligonu Blagomix v Logatcu. Med

aktivnosti druøtva v tekoœem letu

bodo vkljuœena øe sodelovanja z dru-

gimi podobnimi druøtvi.

Mladi po letih in duøi, ki si æelite

druæenja in medsebojnega sodelova-

nja, ste lepo povabljeni, da se nam

pridruæite.

Dodatne informacije lahko dobite na

telefonski øtevilki predsednika DPM

LIØ, Petra Savøka: 041/ 316 116).

Urøa Vehovec

10703004
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Ømarœani v konœnici
zaœeli dobro
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Ømarœani v konœnici
zaœeli dobro
V februarju so bile aktivne prav vse

ømarske ekipe. Œlani so se po boleœem

porazu v Œrnomlju pobrali ter v prvi

tekmi konœnice za prvaka prikazali do-

bro igro in ob buœni podpori s tribune

premagali goste iz Seæane. Mlajøe se-

lekcije nadaljujejo s turnirskim naœi-

nom tekmovanja, razen mlajøih

deœkov, ki bodo prvi del tekmovanja

zakljuœili øele konec marca.

Ømarska prva ekipa je prvo tekmo v

spomladanskem delu tekmovanja od-

gigrala v Œrnomlju. Æal so prikazali

slabo igro, kar je dalo polet domaœim,

ki so povedli 7 : 0. Takrat je bilo tek-

me skoraj konec, saj se je po takønem

zaœetku teæko pobrati. Na koncu so

tekmo izgubili z 28 : 20, kar je najviøiji

poraz Ømarœanov v prvem delu tekmo-

vanja. Vsekakor so bili domaœini øe

posebej motivirani, saj se je pred tek-

mo izvedelo, da Pomurje, ki je prvou-

vrøœeno na lestvici skupine zahod, ter

œetrouvrøœena Drava, nimata izpolnje-

nih vseh pogojev, ki so potrebni za

uvrstitev v 1.b ligo. Z zmago so se

tako Œrnomaljci uvrstili v konœnico za

prvaka. 

Lestvica pred zaœetkom konœnice od 1.

do 8. mesta 2.DRL:

1. RK MITOL SEÆANA 10
2. RK AJDOVØŒINA 8
3. RK GRŒA KOŒEVJE 8
4. RK ŒRNOMELJ 6
5. DRØ ALEØ PRAZNIK 5
6. RD ØMARTNO 99 5
7. RD ALPLES ÆELEZNIKI 5
8. RK KRANJ 1

Cenik zakupa oglasnega prostora

Zadnji februarski vikend so Ømarœani
prvo tekmo konœnice 2. DRL odigrali
v øportni dvorani v Litiji, kjer so pri-
kazali dobro igro in kljub zelo teæke-
mu nasprotniku, RK Mitol Seæana ,
zmagali z rezultatom 30 : 26.
Ømarœani so imeli igro v svojih rokah
od prve do zadnje minute ter si zaslu-
æeno priigrali dve toœki, s œimer so se
povzpeli na trenutno œetrto mesto. Naj
omenimo, da letos zaradi izpada Veli-
ke Nedelje v kvalifikacije za 1. b ligo
pelje tudi 3. mesto. K tej zmagi pa je
vsekakor pripomoglo tudi glasno na-
vijanje mladih Ømarœanov, ki so se
zbrali na tribuni v kar lepem øtevilu in
glasno spodbujali naøe rokometaøe
skozi celo tekmo. 
V mesecu marcu bo œlanska ekipa v
øportni dvorani v Litiji odigrala dve
sreœanji. Æe tretjega marca z Ajdov-
øœino, 31. marca pa v goste prihaja eki-
pa RD Alples Æelezniki. Vabljeni vsi lju-
bitelji rokometa, da se nam pridruæite v
Litiji, kjer bomo spodbujali naøe igralce
in jim s tem pomagali do uvrstitve v 1. b
dræavno rokometno ligo.

RD Ømartno 99

Spominski pohod Franca Øtrusa
V soboto, 24. februarja, so se 103 planinci udeleæili spominskega planin-
skega pohoda Franca Øtrusa, ki ga je æe enajstiœ organiziral PD Litija. 

No, toliko je bilo tistih, ki so svojo
udeleæbo uradno priglasili na cilju, se-
veda pa je moæno, da je kdo tudi ni
vzel oziroma potrdil kartonœka poho-
da. Pohod poteka po poteh in stezah,
po katerih je Franc Øtrus vodil svojo
zadnji izlet. Franc Øtrus je tudi planin-
cem iz ømarske obœine ostal v spominu
kot prizadevni markacist in vodja po-
hodov na Tisje ter skrbnik Badjurove
kroæne poti, ki poteka tudi po hribih v
okolici Ømartna. 

Udeleæenci pohoda smo se po  gozdnih
stezah iz Senoæeti najprej povzpeli do
Kriæevske vasi in se po cesti odpravili
do bliænje Zagorice,  kjer je bil pri
rojstni hiøi Jurija Vege krajøi postanek
in seveda obvezno skupinsko fotogra-
firanje. Pod juænimi obronki Murovice
smo pot nadaljevali do prevala Konfin
in nato do Sv. Trojice, rojstne vasi veli-
kega slovenskega pesnika Daneta Zaj-
ca. Na hribu Oklo, nedaleœ od vasi,
ravno na dan pohoda vsako leto pote-
ka slovesnost v spomin na 72 borcev

kamniøko-zasavskega odreda, ki so tu
padli v februarju 1944. Mnoæiœno obi-
skane prireditve, na kateri je spregovo-
ril domæalski æupan, v kulturnem pro-
gramu pa je udeleæence nagovoril in
jim zapel tudi pevec narodno zabavne
glasbe Boris Kopitar, so se udeleæili
tudi naøi pohodniki. Priloænost za po-
œitek in malico smo imeli v Dobovljah,
kjer so organizatorji slovesnosti posta-
vili øank in klopi. Sledila je øe pot do
Tabora nad Ihanom z dobro ohranje-
nim protiturøkim obrambnim zidom
okoli cerkvice in nato sestop do Ihana,
kjer smo pohod zakljuœili pri Fraklju.
Pot je bila letos v celoti kopna in tudi
dokaj suha.

Simbol pohoda je øopek zvonœkov.
Franc je umrl ravno na dan, ko je na
Janœah potekal obœni zbor naøega pla-
ninskega druøtva. Na naslovni strani
glasila Prusik, ki so ga prejeli vsi prisot-
ni na obœnem zboru, je bil narisan øo-
pek zvonœkov, zato smo to risbo upo-
rabili tudi za prvo stran dnevnika po-

hoda. Na vseh dosedanjih pohodih,
tudi tistih, ko je bila zemlja pokrita s
sneæno odejo, smo naøli zvonœke in
trobentice, te prve znanilce pomladi.
Letos pa so bili goli travniki in gozdovi
na Oklem na gosto posejani z zvonœki,
kotanje pod Dobovljami pa s kronica-
mi. Zvonœki so tudi na znaœkah, ki jih
pohodniki prejmejo za 3., 5. in 7. po-
hod ter na plaketi za 10. pohod. Potru-
dili smo se, da so vsa priznanja za po-
hod narejena v takønem stilu kot priz-
nanja za pohod na Tisje, saj tudi na ta
naœin ohranjamo spomin na planinske-
ga prijatelja Franca Øtrusa. 

Pohod je letos prviœ vodil Marjan Jug
iz Litije, ki se je v tej vlogi odliœno iz-
kazal. Prvih deset pohodov pa je vodil
Viktor Œebela iz Litije, ki je ravno dan
po pohodu praznoval rojstni dan. Se-
veda smo mu tudi udeleæenci pohoda
voøœili øe obilo zdravja in da bi se œim
veœkrat  sreœali na planinskih poteh. 

Pohoda se udeleæujejo tudi øtevilni
planinci iz obœine Ømartno. Na vseh
dosedanjih pohodih je sodeloval Fran-
cev sin Iztok Øtrus iz Gradiøœ, pa nje-
gova otroka Tina in Miha in njuna
mama Vesna. Na vseh dosedanjih po-
hodih je bil tudi Ømarœan Joæe Sinigoj,
ki nadaljuje delo Franca Øtrusa kot
evidentiœar Badjurove kroæne poti,
dolga leta po Francevi smrti pa je bil
tudi vodja pohoda na Tisje. Kar 28
pohodnikov se je pohoda udeleæilo pr-
viœ, med njimi so bili  tudi Janez Muz-
ga iz Ømartna, pa Marko in Malœi Sa-
mec ter Cveta in Franc Cirar iz Gra-
diøœ, od koder prihaja tudi Alojz Za-
men, ki se je udeleæil æe øestih poho-
dov. Prav gotovo je med udeleæenci bil
øe kdo iz Ømartnega, ki naj mi ne za-
meri, œe ga nisem posebej omenil. 

S pohodom skuøamo negovati izroœi-
lo planinskega prijateljstva, zato va-
bimo tudi tiste ømarske planince, ki
do sedaj na pohodih niso sodelovali,
da se nam pridruæijo naslednje leto,
ko bo zadnjo soboto v februarju æe
dvanajsti spominski planinski pohod
Franca Øtrusa.

Borut Vukoviœ

foto: Sreœo Erjavec

foto: Sreœo Erjavec

Zadruga za razvoj podeæelja Jarina z.o.o. vas v okviru programa Spodbujanje
podjetniøtva na podeæelju vabi, da se udeleæite obnovitvenega teœaja

angleøkega jezika s poudarkom na konverzaciji.

42-urni teœaj bo potekal dvakrat tedensko
v mesecu marcu in aprilu, in sicer po tri øolske ure.

Priœetek teœaja bo v ponedeljek, 12. marca, ob 17. uri
v prostorih gimnazije Litija, Bevkova ulica 3, Litija.

Izkoristite priloænost in v okviru programa izboljøajte vaø naœin komuniciranja
s tujimi obiskovalci. Z obnovitvijo in nadgradnjo znanja boste lahko

sami osebno ponovno privabili goste v domaœe okolje.

Teœaj sofinancira Javna agencija za podjetniøtvo in tuje investicije ter Jarina, z.o.o.

Vaø prispevek je le 63 EUR.

Dodatne informacije in prijave: 
Jarina z.o.o., Kidriœeva 1, 1270 Litija,
tel.  01/ 897 21 04, 051/ 312 739,

e.mail: mojca@jarina.si,

Prijave sprejemamo do petka 9.3.2007

Obnovitveni teœaj
angleøkega jezika

10
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70
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02

PRODAJNI CENTER ØMARTNO PRI LITIJI
Telefon 01/ 898 74 72

e-poøta: jernej.konjar@siol.net

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

Nudimo izposojo udarnih kladiv in organiziramo prevoz blaga. 

JERNEJ d.o.o.

Med najcenejøimi v Sloveniji

•• cceemmeenntt  5500  kkgg
•• aarrmmaattuurrnnee  mmrreeææee
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•• iizzoollaacciijjaa  iizzootteekk  HHRR
•• pprraannee  ppllooøøœœee
•• ooddttooœœnnee  cceevvii
•• llaammiinnaattii
•• iizzddeellkkii  JJEELLOOVVIICCAA,,  VVEELLUUXX,,  RROOTTOO
•• ssttrreeøønnaa  kkrriittiinnaa  TTOONNDDAACCHH,,  BBRRAAMMAACC

Kompletna TUØ KABINA brez streheAKCIJSKE CENE

•• 66  mmaassaaæænniihh  øøoobb
•• sseeddeeææ
•• nnaaggllaavvnnii  ttuuøø

350 EUR


