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Od starejøih ljudi sem v mladosti
veœkrat sliøal, da so njihovi starøi nare-
dili veliko stvari na enostaven naœin in
predvsem z obilico dobre volje. Na vo-
ljo niso imeli toliko pripomoœkov kot
danes, pa so s svojo iznajdljivostjo
marsikaj postorili in popravili. Verjet-
no zato, ker so bili okviri æivljenja in
pravila v naprej doloœena in kar je naj-
vaæneje, ljudje so ta pravila tudi spo-
øtovali.  

Druæba, ki ne upoøteva ustave in za-
konov, se ji slabo piøe. Pri nas øe ved-
no veœina dræavljanov ne ve ali smo v
kapitalizmu ali v socializmu. Kar se
tiœe druæbenega sektorja, le-ta oœitno
øe vedno deluje v socialistiœnih okvir-
jih, gospodarske panoge pa se morajo
ravnati po kapitalistiœnih normah. Po-
litika je gibalo druæbe in to gibalo naj
bi krmarili premier, vlada in dræavni
zbor. Œe niso uspeøni, se ve, kakøna je
njihova odgovornost. Oœitno odgo-
vornosti ne sprejema nihœe ali pa ne
vedo, kaj to sploh je. 

Postni œas prinese globlja razmiøljanja,
pred razcvetom pomladi pa prav pride
tudi œiøœenje telesa. Seveda za tiste, ki
to zmorejo. Sam sem deset dnevno po-
stenje uspeøno zakljuœil. Poleg zman-
jøanja telesne teæe za øtiri kilograme, je
to predvsem odliœna preizkuønja za
psihiœno vzdræljivost, za katero bi mo-
rali ljudje v danaønjem tempu æivljenja
øe posebej skrbeti.

Vaø æupan
Milan Izlakar

ÆUPANOV KOTIŒEK

Dræavna politika
pa po svoje

Daj majhen delœek sebe
za dobro drugega.

RKS Obmoœno zdruæenje Litija 
vas vljudno vabi,
da se udeleæite

krvodajalske akcije,
ki bo 18. in 19. marca 2010, 

v prostorih Zdravstvenega doma
v Litiji.

Kri je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo

lahko le ljudje med seboj.

KRI REØUJE ÆIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI ZAME,

ZATE, ZA VSAKOGAR. 

Delegacija Skupnosti borcev brigade
Ivana Cankarja je v ponedeljek 4. ja-
nuarja 2010 obiskala Primskovo in
poloæila venec k spominski ploøœi, ki
govori o tem, da je ta slavna brigada
tega dne pred 67 leti napadla in preg-
nala domaœe belogardiste – vaøke
straæarje. Borci brigade so doæiveli
moœan odpor, posebno se je izkazala
mitraleska skupina v cerkvenem zvoni-
ku. Boj je trajal vso noœ in  brigada je
izgubila 9 svojih hrabrih borcev in kar
21 borcev je bilo ranjenih. Primskovo
je proti jutru zaœelo goreti in vaøki
straæarji so prikrito pobegnili preko
meje k Nemcem.

Jaka Rozman - Œiko

Borci poloæili
venec
Skromna spominska ploøœa na
podruæniœni osnovni øoli na 
Primskovem nas spominja na œas
in strahoviti dogodek borcev 
brigade Ivana Cankarja, ki ga øe
æiveœi borci ne morejo nikoli 
pozabiti in bo ostal zapisan tudi v
naøi zgodovini za ta kraj.

Vabimo vse prostovoljce, druøtva, or-
ganizacije, ki bi bili pripravljeni poma-
gati pri iskanju divjih odlagaliøœ ter nji-
hovem vpisu v elektronsko bazo na
zemljevidu – Geopedija, katero najdete
na spletnem naslovu www.ocistimo.si
in nenazadnje tudi s sodelovnjem pri
œiøœenju. Akcija bo v Slovenji potekala
17. aprila 2010 od 9.00 do 14.00 ure,
ko bomo s œistilno akcijo ta divja odla-
galiøœa tudi oœistili komunalnih odpad-
kov. Med odpadke spadajo predvsem
gospodinjski in kosovni odpadki z div-
jih odlagaliøœ. Poleg œiøœenja divjih od-
lagaliøœ v naravi bomo prostovoljci œis-

Pridruæite se œistilni akciji 
Oœistimo Slovenijo v enem dnevu!
Po zgledu Estonije bo letos v Sloveniji potekla œistilna akcija, kjer naj bi v
enem dnevu odpeljali 20.000 ton smeti iz divjih odlagaliœœ na zbirna mesta
ter nato na deponije.

tili tudi ulice, ceste, okolico øol in vrt-
cev, stanovanjske okoliøe ter sprehajal-
ne in pohodne poti. Obœina Ømartno je
izkazala podporo akciji in bo organizi-
rala odvoz iz zbirnih mest na deponijo,
priskrbela vreœke za smeti, zaøœitne ro-
kavice ter malico. Krajevne skupno-
sti/koordinatorji bodo doloœile zbirna
mesta za kosovne odpadke, katera
bodo kasneje tudi objavljena na spletni
strani obœine Ømartno pri Litiji na:

www.smartno-litija.si. 

Tudi Osnovna øola Ømartno se je æe pri-
javila na œistilno akcijo in tako delovno
soboto, ki bi sicer potekala 10. aprila
kot uœni dan, prestavila na 17. aprila s
prostovoljno udeleæbo pri œiøœenju oko-
lice øol ter pohodnih poti.

Vabljeni vsi zainteresirani, ki bi æeleli
kakorkoli pomagati pri izvedbi projekta
œistilne akcije, torej pri popisovanju in
œiøœenju divjih odlagaliøœ.

Druøtvo LAZ iz Jablaniøke doline je
prevzelo vlogo obœinskega koordina-
torja, zato smo vam na voljo za vse
dodatne informacije: 

drustvo.laz@gmail.com ali

po telefonu 031/ 736-638.

Veœ o akciji Oœistimo Slovenijo v
enem dnevu! si lahko preberete na
spletnem naslovu www.ocistimo.si,
kjer se lahko tudi prijavite kot prosto-
voljka/prostovoljec. 

Kaj mi povedo roœice tvoje,
ki hitite v naroœje moje:
mamica vzemi me, 
jaz sem sonce tvoje.

Vpis otrok
V VRTEC CiCiBAN

za øolsko leto 2010 / 2011

Vpis otrok
V VRTEC CiCiBAN

za øolsko leto 2010 / 2011

Na potopisu boste spoznali utrip mesta, slikovite metro postaje, kulturno in
noœno æivljenje, po tem vrveæu, boste pokukali øe na tihe in prostrane zelenice,
kjer so znani ruski pisatelji nabirali ideje za svoja literarna dela.

Pravo nasprotje tipiœno ruski Moskvi pa je Sankt Peterburg, urejeno in po evrop-
skih klasicistiœnih vzorcih grajeno mesto na moœvirnatih tleh, ki ga radi imenujejo
tudi severne Benetke. Veœ na potopisu, ki bo 23. 3. ob 19. uri, v Knjiænici Litija. 

Aleksandra Mavretiœ

Moskva in St. Petersburg
Klara je v Moskvi pol leta øtudirala na Inøtitutu Puøkina, ki se nahaja na
enem od naj nevarnejøih predelov velemesta – Beljajevo – tja prihajajo
ljudje razliœnih kultur iz vseh kontinentov.

Naø razred je obiskala medicinska se-
stra, gospa Romana Jerele, iz Zdravs-
tvenega doma Litija. Pokazala nam je
velikansko protezo in øe veœji zob.
Nauœili smo se pravilno umivati zobe
in posluøali, kaj naøim zobem økoduje
in kaj je za njih dobro. Povedala nam
je, da bakterije v ustih kakajo kislino,
ki razjeda zobe, œe si jih ne umijemo.

Obisk medicinske sestre
Na koncu øolske ure smo imeli vsi
œiste zobe in lepe nasmehe, ki smo jih
pridobili s tem obiskom.

Valentina 4.b

Kaj pa o tem obisku pravijo moji
soøolci?

• Krtaœke ne smejo biti preveœ trde.
Dolores

• Zobe si moramo umiti vsaj dvakrat
na dan. Dora

• Bakterije kakajo kislino, zato mora-
mo kakce odstraniti. Joæe

• Za zdrave zobe je treba piti veliko
mleka. Sandi

• Tudi sadje in zelenjava vsebujejo
kalcij, ki je pomemben za zobe. 

Zala

V ta namen smo se s skupnimi moœmi tudi drugih stiœiøœ uspeøno prijavili na na-
cionalni program javnih dela za leto 2010. Iz Osrednjeslovenske regije se je
vkljuœilo 7 nevladnih organizacij in pridobilo 8 novih delovnih mest. Gre za pro-
gram zaposlovanja za obdobje enega leta pri katerem Zavod za zaposlovanje kri-
je 80% stroøkov plaœe. S pridobitvijo novih delovnih mest so druøtva pridobila
ljudi, ki so jim v pomoœ pri izpolnjevanju druøtvenih programov dela. Tudi pri
prijavi na lokalni program javnih del za leto 2010 smo pomagali 5 nevladnim or-
ganizacijam, katerim zavod krije 100% stroøek zaposlitve. 
Tista druøtva, ki æe vrsto let koristijo javna dela, vedo, katere naloge oz probleme
povzroœi zaposlenec – od zagotovitve delovnega prostora, raœunalnika, telefona
internetne povezave, izplaœila plaœe in zelo pomembnega usmerjanja oz mentors-
tva. Stiœiøœe NVO Srca Slovenije je pomagalo pri vzpostavitvi primernih pogojev
za delo, kot tudi pri vzpostavitvi elektronskega banœnega, raœunovodskega in
davœnega poslovanja.

Zaposlovanje v
druøtvih in ustanovah
Delo v druøtvih oz. nevladnih organizacijah temelji na prostovoljstvu.
Delo, ki ga œlani druøtev opravljajo je prostovoljno in praviloma brez-
plaœno. Prav gotovo je pomoœ pri izvajanju programov druøtev dobrodoøla,
øe zlasti œe obstajajo moænosti javnih sredstev za pokrivanje stroøkov dela. 

Ciciban, dober dan
10. 3. 2010 - informativni dan
v vseh skupinah vrtca Ciciban od 14 do 16 ure,
za vse starøe, ki bi radi informacije o vrtcu in
se odloœate za vpis otroka.

Vpis
16. 3. 2010 od 12. do 16. ure in
17. 3. 2010 od 10. do 14. ure
v vrtcu Ciciban, Za Povrtmi 6.

Vpis za zamudnike 
23. 3. 2010 od 12. do 16. ure
v vrtcu Ciciban, Za Povrtmi 6.

Dan odprtih vrat
20. 5. 2010 od 9. do 11. ure
v vseh skupinah vrtca Ciciban.

Uvodni sestanek
8. 6. 2010 ob 18. uri za starøe
vpisanih in sprejetih otrok v vrtcu Ciciban.

VLOGE ZA VPIS STARØI ODDAJTE OSEBNO V
VRTEC NA DAN VPISA!



Nekaj o zakonskih doloœilih, ki
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Zimska sluæba
2009/10 

Letno poroœilo o skladnosti pitne
vode za javne vodovode v obœini
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so v upravljanju obœine Ømartno
pri Litiji

2

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno øtevilko
1024. Medij - glasilo Martinov glas prejemajo vsa gospodinjstva v obœini Ømartno pri Litiji
brezplaœno na dom enkrat meseœno
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel
Œlani uredniøkega odbora: Joæe Grdadolnik (tehniœni urednik), Karmen Sadar
Izdajatelj: Preprinta d.o.o., Iæanska 318, Ljubljana
e-mail: martinov.glas@preprinta.si
Sedeæ uredniøtva: Kidriœeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Tisk: Mond grafika, d.o.o., Ljubljana
Naklada: 1700 izvodov 

MAREC 2010 • ØT. 3OBVESTILA OBŒINSKE UPRAVE

V obœini Ømartno pri Litiji je 11 javnih
vodovodov, s katerimi upravlja obœina
Ømartno pri Litiji v okviru reæijskega
obrata in posamezni vodovodni odbori
(Cerovica – Seløek, Gradiøœe pri Litiji,
Leskovica – Vrata, Vintarjevec-vas): vo-
dovod Cerovica – Seløek, vodovod Gra-
diøœe pri Litiji, vodovod  Gradiøke Laze,
vodovod Leskovica – Vrata, vodovod
Grilovec, vodovod Raœica, vodovod
Velika Øtanga, vodovod Spodnja Jabla-
nica, vodovod Øtangarske Poljane (ki
oskrbuje Podruæniœno osnovno øolo
Øtangarske Poljane), vodovod Kostrev-
nica – Obla Gorica in vodovod Vintar-
jevec-vas. Skupno oskrbujejo 1478 pre-
bivalcev naøe obœine (26,9 %).

Za vzdræevanje vodovodov v upravlja-
nju reæijskega obrata obœine po pogod-
bi skrbi podjetje Trgograd d. o. o. 

V skladu z zakonodajo je na vseh ome-
njenih vodovodih vzpostavljen notranji
nadzor na osnovah HACCP sistema.

Notranji (zdravstveni) nadzor na teh vo-
dovodih izvaja Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto (v nadaljevanju
ZZVNM), s katerim ima obœina Ømart-
no pri Litiji sklenjeno letno pogodbo. V
sklopu notranjega nadzora je tudi redni
odvzem vzorcev za mikrobioloøke
preiskave in fizikalno - kemijske analize,
katerih obseg je doloœen v okviru letne-
ga plana. ZZVNM je v mesecu februar-
ju 2010 pripravil Poroœilo o zdravstve-
nem nadzoru vodovodov v obœini
Ømartno pri Litiji v letu 2009, katerega
povzetek predstavljamo v nadaljevanju.

Skupno je bilo na vodovodih odvzetih
65 vzorcev za mikrobioloøke preiskave
in 25 vzorcev za fizikalno-kemijske
analize. Rezultati laboratorijskih prei-
skav so prikazani v preglednici 1.

Pitna voda je zdravstveno ustrezna,
kadar ne vsebuje mikroorganizmov in
parazitov v øtevilu ter snovi v koncen-
tracijah, ki same ali skupaj z drugimi

Letno poroœilo o skladnosti pitne
vode za javne vodovode v obœini
Ømartno pri Litiji v letu 2009, ki
so v upravljanju obœine Ømartno
pri Litiji
V skladu s 34. œlenom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, øt. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09) je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolæan
najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotov-
ljeni v okviru notranjega nadzora.

snovmi lahko predstavljajo nevarnost
za zdravje ljudi in kadar je skladna z
zahtevami, doloœenimi v delih A in B
Priloge I Pravilnika o pitni vodi.
Obvladovanje økodljivih mikroorga-
nizmov v pitni vodi je zaradi vpliva na
zdravje ljudi zelo pomembno.
Mikroorganizmi, katerih prisotnost
obiœajno ugotavljamo v pitni vodi,
nam pokaæejo obseg in stopnjo
morebitne fekalne ali druge ones-
naæenosti. V pitni vodi rutinsko
doloœamo indikatorje fekalne ones-
naæenosti in indikatorske bakterije. 

Zanesljivi indikatorji fekalne one-
snaæenosti (bakterije Escherichia coli,
enterokoki) imajo izvor v œloveøkem
in/ali æivalskem blatu in zanesljivo do-
kazujejo, da je bila voda fekalno one-
snaæena. Indikatorske bakterije
(Clostridium perfringens s sporami,
skupne koliformne bakterije, øtevilo
kolonij pri 22 °C in pri 37 °C) so raz-
liœne bakterije, ki jih najdemo v oko-
lju, nekatere pa tudi v blatu ljudi in
æivali. Tudi nekatere indikatorske
bakterije (Clostridium perfringens s
sporami, skupne kolifornne bakterije)
so moæen znak fekalne onesnaæenosti.
Œe v vzorcu pitne vode ni potrjena
tudi prisotnost E.coli in/ali enteroko-
kov, jih ne moremo uporabljati kot
pokazatelj fekalnega onesnaæenja.
Poveœano øtevilo mikroorganizmov pri
22 °C in pri 37 °C kaæe na onesnaæenje
iz okolja oz. povrøin, zastajanje vode,
neustreznost priprave vode, poøkodbe
ali napake v omreæju.

O rezultatih analiz odvzetih vzorcev
smo sproti obveøœali posamezne vodo-
vodne odbore, za vodovode v uprav-
ljanju obœine oz. reæijskega obrata pa
v primeru neustreznih vzorcev upo-

Naœrt zimske sluæbe pripravi obœinska
uprava s sodelovanjem izvajalca, le
tega pa nato potrdi obœinski svet. Iz-
vedbeni program Zimske sluæbe za se-
zono 2009/10 je bil sprejet na 23. red-
ni seji Obœinskega sveta Obœine
Ømartno pri Litiji, dne 13. januarja
2010.

Obœina Ømartno pri Litiji premore kar
223,42 km cest (111,64 km asfaltira-
nih in 111,78 km neasfaltiranih), ki jih
je potrebno ob sneæenju in nizkih tem-
peraturah pluæiti in posipati.

Kljub trudu in naporih, ki jih v œis-
toœo cest vlagajo vzdræevalci obœin-
skih cest, je potrebno razumeti, da vse
ceste istoœasno ne morejo biti
spluæene. Tudi v naøi obœini so ceste
razvrøœene po prednostnih razredih
urejanja, zato se lahko zgodi, da »naj-
pomembnejøa« cesta za posameznega
obœana ni urejena ob uri, ko je le ta
pripravljen na pot. Z malo potrpljenja
in lastne aktivnosti, pa se zadeve, vsaj
tako je soditi po odzivih obœanov, kar
hitro uredijo.  

Ustaljena je æe praksa, da obœani, ki
imajo probleme zaradi snega na cestiø-
œu kontaktirajo obœino, le ta pa poiz-
kuøa s pomoœjo izvajalca zimske sluæbe,
v najkrajøem œasu, le te odpraviti.

Na veselje predvsem izvajalca in tudi
obœine, pa je bilo v letoønji sezoni kar
nekaj klicev, ki so bili z delom zimske
sluæbe zadovoljni.

Zimska sluæba pa ni le pluæenje in po-
sipanje cest, temveœ je samo delo zim-
ske sluæbe sestavljeno iz pripravljalnih
aktivnosti (postavitev zimske signali-
zacije, priprava deponij, priprava me-
hanizacije, postavitev zimskih ko-
lov…), zimske sluæbe in pa kasnejøih
aktivnosti.

Zimska sluæba
2009/10 
Zima se, in to precej »huda«, na
sreœo obœinskega proraœuna,
upajmo, poœasi izteka. Ta, sicer v
mnogih pogledih lep letni œas, pa
je, za obœinsko blagajno, œe je
bogat s snegom, precejønja nadloga.

rabnike neposredno. Predstavniki vo-
dovodnih odborov oz. izvajalci po
naroœilu obœine so poskrbeli za œiøœen-
je vodovodnih objektov ter dezinfekci-
jo vode s klorovim preparatom, potem
pa je ZZVNM izvedel ponovna
vzorœenja, ki so v veœini dala ustrezne
rezultate.

ZZVNM je na podlagi presoje, kako
bi lahko ugotovljena kvaliteta pitne
vode vplivala na zdravje ljudi (ali je
sama voda ogroæala potroønike ali ne),
med vodovode z zdravstveno ustrezno
pitno vodo v letu 2009 uvrstila vodo-
vode Øtangarske Poljane, Kostrevnica
– Obla Gorica, Raœica, Gradiøke Laze
in Cerovica – Seløek, med vodovode z
zdravstveno neustrezno pitno vodo v
letu 2009 pa vodovode Vintarjevec -
vas, Velika Øtanga, Spodnja Jablanica,
Grilovec, Leskovica – Vrata in Gra-
diøœe pri Litiji. Za vse vodovode so
predlagali naslednje ukrepe:

• na vodovarstvenih obmoœjih je tre-
ba zagotoviti izvajanje predpisanega
reæima, øe posebno na prvem in dru-
gem varstvenem pasu;

• povezovanje v veœje vodovodne si-
steme, ki imajo kvalitetne vodne
vire, na sistemih, kjer to ni mogoœe
(in imajo ocenjeno zdravstveno neu-
strezno vodo), pa bo potrebno uve-
sti kontinuirano dezinfekcijo;

• odpraviti nepravilnosti, ugotovljene
na podlagi analize tveganja v okviru
HACCP naœrta za posamezni vodo-
vodni sistem;

• na vodovodih z zdravstveno neu-
strezno pitno vodo je potrebno
vodo pred uporabo obvezno preku-
hati, o œem morajo biti obveøœeni vsi
uporabniki;

• nadzor nad kvaliteto vode urediti
skladno s sistemom HACCP za te
vodovode.

Za posamezne vodovode je ZZVNM
podal tudi HACCP predloge za iz-
boljøanje varnosti vodooskrbe, in sicer
za vodovode Vintarjevec - vas, Gra-
diøœe pri Litiji, Leskovica – Vrata in
Grilovec obœasno izpiranje sistema in
kloriranje, dokler se ne zagotovi kon-
tinuirana dezinfekcija, za vodovod
Spodnja Jablanica prikljuœitev vodo-
voda na vodovodni sistem Kostrevnica
– Obla Gorica, vodovod Velika Øtan-
ga pa je bil v letu 2009 prevezan na
vodni vir vodovodnega sistema
Raœica.

Celotno poroœilo o zdravstvenem nad-
zoru vodovodov v obœini Ømartno pri
Litiji v letu 2009 je objavljeno na
spletni strani obœine Ømartno pri Litiji. 

Tanja Kepa Ferlan

Postopek priprave izvedbenega dela
obœinskega prostorskega naœrta (v na-
daljevanju OPN) je v fazi zakljuœeva-
nja dopolnjenega osnutka. Strateøki
del OPN je bil æe sprejet kot Strategija
prostorskega razvoja Obœine Ømartno
pri Litiji (Ur. l. RS, øt. 18/08). Na pod-
lagi izdane odloœbe o celoviti presoji
vplivov na okolje je bilo za dopolnjen
osnutek OPN v februarju izdelano
tudi okoljsko poroœilo (v nadaljevanju
OP). Po uskladitvi dopolnjenega os-
nutka OPN z omejitvami in omilitve-
nimi ukrepi iz OP, bo obœina predvi-
doma v prvem tednu marca podala
vlogo na Ministrstvo za okolje in pro-
stor za izdajo potrdila o ustreznosti
OP. Zakonski rok za izdajo tega potr-
dila je po Zakonu o varstvu okolja
(ZVO-1C; Ur. l. RS, øt. 39/06 – UPB,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odloœba US,

33/07 – ZPNaœrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09) trideset dni, ki pa je v
realnosti bistveno daljøi. V primeru, da
bodo zakonski roki upoøtevani in ne
bo veœjih popravkov OP in dopolnje-
nega osnutka OPN na zahtevo nosil-
cev urejanja prostora (podaljøanje
roka za enaindvajset dni), bo aprila
pridobljeno potrdilo o ustreznosti OP.
Temu sledi obravnava (1. branje odlo-
ka) dopolnjenega osnutka OPN na
obœinskem svetu. Po obravnavi na
obœinskem svetu bo podano javno
naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka OPN
in OP, ki se bo zaœela sedem dni po ob-
javi naznanila. Javna razgrnitev bo tra-
jala trideset dni, v tem obdobju pa bo
organizirana tudi javna obravnava
(datum in kraj bosta navedena v naz-
nanilu). V okviru javne razgrnitve ima

Nekaj o zakonskih doloœilih, ki
vplivajo na sprejem Obœinskega
prostorskega naœrta v obœini

javnost pravico dajati pripombe in
predloge na dopolnjeni osnutek  OPN.
Obœina bo podane pripombe in pred-
loge preuœila in do njih zavzela sta-
liøœe, ki ga bo objavila na krajevno
obiœajen naœin in v svetovnem spletu.
Lastnike zemljiøœ, ki so v okviru javne
razgrnitve podali pripombo za svoje
zemljiøœe,  bo obœina pisno seznanila s
svojimi staliøœi glede pripomb in pred-
logov. Preuœitev pripomb in opredeli-
tev staliøœ do le-teh bo opravljena naj-
kasneje en mesec po koncu javne raz-
grnitve, oziroma v daljøem obdobju,
œe bo pripomb veliko. V kolikor bodo
upoøtevane pripombe, ki bodo dopol-
njen osnutek OPN bistveno spremeni-
le, bo potrebno izvesti ponovno javno
razgrnitev. 

V œasu po javni razgrnitvi (okviroma
45 dni) se bo pripravil predlog OPN z
vsemi obveznimi prilogami, ki bo os-
nova za pridobitev mnenj nosilcev ure-
janja prostora. Obœina bo predlog
OPN in OP najprej posredovala Mini-
strstvu za okolje in prostor, ki bo v
sedmih dneh preverilo, ali je digitalno
gradivo ustrezno pripravljeno za obja-
vo na svetovnem spletu. Po objavi gra-

diva bo obœina pozvala vse nosilce ure-
janja prostora, da v tridesetih dneh
predloæijo mnenja iz svoje pristojnosti
in se opredelijo do sprejemljivosti vpli-
vov OPN na okolje. Ministrstvo, pri-
stojno za varstvo okolja,  na podlagi
mnenj pristojnih dræavnih nosilcev
urejanja prostora v petinøtiridesetih od
prejema predloga OPN in OP odloœi o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN
na okolje. 

Na podlagi pridobljenih mnenj nosil-
cev urejanja prostora in po uskladitvi
predloga OPN z le-temi, minister za
okolje in prostor v tridesetih dneh od
prejema usklajenega gradiva predloga
OPN in OP, s sklepom ugotovi uskla-
jenost predloga OPN, v kolikor so bila
vsa mnenja nosilcev urejanja prostora
pozitivna in upoøtevani podroœni pred-

pisi. V nasprotnem primeru ministrs-
tvo za okolje in prostor v sedmih dneh
po izteku tridesetdnevnega roka vladi
predlaga, da odloœi o usklajenosti
predloga OPN. Vlada odloœi o usklaje-
nosti s sklepom v roku petinøtirideset
dni.

Natanœna doloœitev meseca sprejema
OPN na obœinskem svetu ni mogoœa,
saj je na to vpliva veliko faktorjev, ki
lahko obœutno podaljøajo rok spreje-
ma. V mislih imamo usklajevanje
okoljskega poroœila z OPN, øtevilo pri-
pomb in obseg upoøtevanih pripomb,
poslediœno ponovna javna razgrnitev,
zahteve nosilcev urejanja prostora po
dopolnitvah, dodatnih utemeljitvah....
Vsekakor si bomo prizadevali, da bi
bil OPN sprejet do konca leta 2010.

Andreja Leskovøek

Preglednica 1: Javni vodovodi v obœini Ømartno pri Litiji, ki so v upravljanju obœine Ømartno pri Litiji in vodovodnih

odborov, leto 2009; pregled mikrobioloøkih in kemiœnih rezultatov

VODOVOD MIKROBIOLOGIJA KEMIJA

øt. vz. U % NU % vzrok % øt. vz. U % NU % vzrok

Øtangarske Poljane 2 2 100 0 0 0 0 2 0 0 2 100 ph 2x

Vintarjevec 7 3 43 4 57 2 29 2 2 100 0 0

Velika Øtanga 6 2 33 4 67 2 33 2 2 100 0 0

Kostrevnica – Obla Gorica 6 6 100 0 0 0 0 3 3 100 0 0

Spodnja Jablanica 9 2 22 7 78 2 22 4 3 75 1 25 trohnoba

Raœica 5 3 60 2 40 0 0 2 2 100 0 0

Grilovec 5 3 60 2 40 1 20 2 2 100 0 0

Leskovica – Vrata 7 3 43 4 57 2 29 2 2 100 0 0

Gradiøœe pri Litiji 7 3 43 4 57 1 14 2 2 100 0 0

Gradiøke Laze 4 4 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0

Cerovica – Seløek 7 3 43 4 57 0 0 2 2 100 0 0

Skupaj 65 25

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = øtevilo vzorcev z Escherichia coli

Opomba: vrstice, oznaœene »skupaj«, so informativnega znaœaja in same po sebi nimajo strokovne vsebine.
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Poroœilo o delu æupana in obœinske
uprave 

Æupan je svetnice in svetnike seznanil s
svojim delom in delom obœinske upra-
ve v œasu med dvema sejama Obœinske-
ga sveta. Povedal je, da je uresniœil
sklep Obœinskega sveta in sklical zbor
krajanov v Veliki Øtangi, kjer so ga kra-
jani izœrpno seznanili s svojimi teæava-
mi in  æeljami oz. zahtevami. Kljub
veœkratnemu pozivu k opredelitvi in
dvakratnemu glasovanju glede odcepi-
tve KS Velika Øtanga od Obœine Ømart-
no pri Litiji, do tega ni priølo, saj kraja-
ni odcepitve niso podprli. Nobeden od
sklepov, ki so bili sprejeti na zboru kra-
janov ni legitimen, saj jih ni podprla
veœina prisotnih krajanov. Æupan bo
upoøteval le sklep o izglasovanih novih
koordinatorjih, ki predstavljajo vez
med obœino in krajevno skupnostjo.

Æupan je povedal øe, da se regijski pro-
jekt izgradnje skupne œistilne naprave
Litija-Ømartno nadaljuje, vendar bodo
morale nekatere obœine svoje projekte
popraviti in izloœiti doloœene elemente
investicije. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna øola Ømartno pri Litiji – pred-
log za skrajøan postopek

Svetniki so brez razprave potrdili pred-
lagane spremembe odloka, ki se na-
naøajo na ustanovitev skupnega øolske-
ga okoliøa za naselja izven obmoœja
obœine Ømartno pri Litiji (Dolgo Brdo,
Mamolj, Øirmanski hrib in Zagorica),
ki omogoœa, da starøi svoje otroke lah-
ko vpiøejo v OØ Litija ali (tako kot do
zdaj)  v OØ Ømartno. 

Odlok se je spremenil tudi v delu, ki se
nanaøa na sestavo sveta zavoda. Po no-
vem svet zavoda zopet øteje 11 œlanov
in sicer: pet predstavnikov zaposlenih,

3 predstavniki starøev in trije predstav-
niki ustanovitelja. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah
obœinskega podrobnega prostorskega
naœrta – Ureditveno obmoœje osrednje-
ga dela naselja Ømartno z mikrocelota-
mi ØS1, ØS2 (del), ØS3 (del) - predlog za
drugo branje

Svetniki so potrdili predlagane spre-
membe odloka, ki so potrebne zaradi
razveljavitve doloœil starejøega odloka
ureditvenega naœrtna za Ømartno. Gre
zgolj za izbris tistega dela besedila, ki
se nanaøa na obvoznico ter izbris gra-
fiœnega dela ureditvenega naœrta, saj
novi obœinski prostorski naœrt doloœa
potek obvoznice za katero se æe pri-
pravlja projektna dokumentacija.

Odlok o izvrøevanju proraœuna Obœine
Ømartno pri Litiji za leto 2010 – pred-
log za prvo branje

Najveœ razprave so svetniki opravili v
okviru te toœke. Svetniki so æupanu oœi-
tali, da pri sestavi proraœuna ni v celoti
upoøteval predlogov svetniøkih skupin. 

Na koncu razprave so svetniki proraœun
v prvem branju potrdili. Sprejeli pa so
øe dva sklepa s katerima obvezujejo
æupana, da se mora do obravnave pro-
raœuna v drugem branju sestati z vsemi
predstavniki politiœnih strank istoœasno
in upoøtevati njihove predloge.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
sprejemu otrok v Vrtec Ciciban

Svetnice in svetniki so obravnavali in
sprejeli predlog sprememb Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec Ciciban. Po no-
vem so spremenjena merila tako, da
imajo prednost pri vpisu otrok starøi s
stalnim prebivaliøœem v Obœini Ømart-
no pri Litiji in enoroditeljske druæine z
urejeno preæivnino (prav tako s stalnim
prebivaliøœem v Obœini Ømartno pri Li-
tiji). Merila izenaœujejo zaposlene

Poroœilo o delu Obœinskega sveta
obœine Ømartno pri Litiji na 24.
redni seji dne, 11. februarja 2010
Obœinske svetnice in svetniki so dne, 11. 2. 2010 zbrali na svoji 24. redni seji
in obravnavali deset toœk dnevnega reda. Podajamo krajøe poroœilo s seje.

starøe in redne øtudente. Veœ toœk
doseæejo tudi otroci iz øtevilœnejøe
druæine, tisti, ki so po starosti bliæje
vpisu v øolo in tisti, ki so na œakalni vr-
sti æe od preteklega vpisa.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
uporabi kulturnega doma in inventarja

Sprejete so bile tudi spremembe pravil-
nika o uporabi Kulturnega doma
Ømartno. Z uveljavitvijo pravilnika
bodo vsa druøtva, ki so za svoje delo-
vanje sofinancirana iz proraœuna
Obœine Ømartno pri Litiji, za izvedbo
ene prireditve v letu oproøœena plaœila
uporabe, obratovalnih stroøkov in dru-
gih stroøkov dvorane v Kulturnem
domu Ømartno. Za vse ostale neko-
mercialne prireditve bodo morala
druøtva plaœati obratovalne in druge
stroøke dvorane. Vseh stroøkov so
oproøœeni tudi javni zavodi, katerih us-
tanoviteljica ali soustanoviteljica je
Obœina Ømartno pri Litiji.

Program dela na podroœju varstva pred
naravnimi in drugimi nesreœami v
Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2010

Svetnice in svetniki so predlagani pro-
gram brez razprave potrdili.

Seznanitev Obœinskega sveta s sklicem
zbora obœanov v KS Velika Øtanga

Na æeljo svetnika Franca Œerneta je
æupan na sejo uvrstil novo toœko dnev-
nega reda. Ponovno je prisotne sezna-
nil s potekom zbora krajanov v Veliki
Øtangi. O svojih vtisih so spregovorili
tudi svetniki, ki so bili prisotni v Veliki
Øtangi, Peter Avbelj, Joæica Æurga in
Franc Œerne, ter eden izmed œlanov ini-
ciativnega odbora za odcepitev, Janko
Konœar. Slaba volja krajanov izvira
tudi iz slabe informiranosti. Æupan in
svetniki so izrazili zadovoljstvo, ker so
se razmere v KS Velika Øtanga umirile,
vsi pa so bili tudi enotnega mnenja, da
je potrebno v to obmoœje namenjati
viøja proraœunska sredstva.

Kadrovske zadeve

Na predlog Komisije za mandatna
vpraøanja, volitve in imenovanja so
svetnice in svetniki potrdili predstavni-
ke lokalne skupnosti v svet zavoda OØ
Ømartno in sicer: Veroniko Jesenøek,
Mojco Æust in Joæi Moæina.

Seja se je zakljuœila z vpraøanji in po-
budami svetnikov.

Karmen Sadar

V prejønji øtevilki Martinovega glasu je
bilo v œlanku » Zakaj je padel pro-
raœun?« izpostavljena tudi obvoznica
kot argument izsiljevanja za sprejem
proraœuna. Ne glede na napisano bom
navedla dejstva, za katera obœinska
uprava vlaga ogromno truda vse od
zaœetka postopka za sprejem obœinske-
ga podrobnega prostorskega naœrta za
obvoznico v Ømartnem (v nadaljevanju
OPPN).  Verjetno je bilo priœakovati,
da se bo po sprejemu  OPPN, priœelo z
aktivnostmi, da ta investicija tudi
zaæivi v Ømartnem. Prav tako bi vsak
voznik ali prebivalec Ømartna vedel
povedati o vsakodnevnih teæavah pri
sreœanjih veœjih vozil v naselju Ømart-
no pri Litiji. Ureditev obvoznice bi po-
menilo ponovno gospodarsko oæivitev
obrtne cone na obmoœju nekdanje
usnjarne. Kaj pa pomeni obrtna cona
brez ustrezne povezave? Vsi pa si æeli-
mo, da ta prostor ponovno zacveti in
se s tem poveœa gospodarska konku-
renœnost obœine. Konec lanskega leta
je bil sklenjen Sporazum z Ministrs-
tvom za promet o sofinaciranju obvoz-
nice Ømartno pri Litiji. V ta namen se
je oglasil v Ømartnem na obœino tudi
direktor DRSC, mag. Gregor Ficko. Z
njim in ostalimi prisotnimi smo dore-
kli, da je ta obvoznica prioriteta tudi
med njihovimi projekti in v kolikor
bodo v letoønjem letu pridobljena zem-

ljiøœa, bi lahko dræava s to investicijo
kandidirala tudi za evropska sredstva
iz kohezijskega sklada. V skladu s sofi-
nancerskimi deleæi obœina sodeluje pri
nakupu zemljiøœ (predvsem za ploœnik
in kolesarsko stezo). Za izplaœilo teh
deleæev je osnova sprejeti proraœun za
leto 2010, v katerem smo tej investiciji
namenili veliko teæo. V kolikor obœin-
ski svetniki menijo, da velja s projek-
tom poœakati to pomeni, ne samo da
se investicija ne bo izvedla v prihod-
njih letih, ampak se bo oddaljila v pri-
hodnost. Takrat pa nihœe ne ve ali bo
dræava øe zainteresirana za prioritetno
sofinanciranje tega projekta. Prav tako
pa bo morala obœina v skladu z zago-
tovljenimi proraœunskimi sredstvi tudi
kriti vse stroøke izgradnje obvoznice v
skladu s podpisanim sporazumom, in
ne zgolj sofinancirati stroøke nakupa
zemljiøœ. Na obœinski upravi redno so-
delujemo z DDC d.o.o., ki koordinira
ves postopek v zvezi s projektom ob-
voznice  in GEAS-om, ki se na terenu
ukvarja s pridobivanjem zemljiøœ in
urejanjem vseh pravnih zadev za uredi-
tev lastniøtva zemljiøœ. Investitor je
dræava, vendar je obœina tudi sofinan-
cer. Zato vsi skupaj vlagamo maksi-
malen trud v uspeh tega projekta. 

Andreja Leskovøek,

svetovalec za okolje in prostor na

obœini Ømartno pri Litiji

Obvoznica v Ømartnem pri Litiji
– priloænost ali kaj drugega?

Danes predstavlja reorganizirano in
dobro strukturirano humanitarno or-
ganizacijo s transparentnim poslova-
njem in skrbnim notranjem nadzorom.
Njeno poslanstvo ostaja v tem œasu
nespremenjeno. Deluje zato, da poma-
ga najbolj ogroæenim. RKS-zveza
zdruæenj zagotavlja osnovno eksi-
stenœno pomoœ ob naravnih in drugih
nesreœah doma in po potrebi tudi v tu-
jini. Izvaja naloge in programe, ki bis-
tveno pripomorejo k socialni urejeno-
sti dræave ter sitemu zaøœite in reøeva-
nja. Dela s starejøimi in za starejøe. Za-
gotavlja samozadostno preskrbo s krv-
jo. Rdeœi kriæ Slovenije  deluje v skladu
s temeljnimi naœeli. Pomaga vsem
pomoœi potrebnim ne glede na vero,
raso, spol, narodno pripadnost in poli-
tiœno ali drugo prepriœanje. 

Pri Obmoœnem zdruæenju Rdeœega
kriæa Litija deluje 21 krajevnih organi-
zacij  na obmoœju Obœine Litija in
Obœine Ømartno pri Litiji. Tudi v pri-
hodnje bo obmoœno zdruæenje delova-
lo v skladu z doloœili Zakona o
Rdeœem kriæu Slovenije, æenevskih
konvencijah, statutom Rdeœega kriæa
Slovenije ter izvajalo naloge iz javnih
pooblastil, predvsem pa œim veœ nalog

namenjenih œloveku; druæinam ali po-
sameznikom, ki so v stiski in potrebni
takøne ali drugaœne pomoœi.

Øe naprej mora biti naøe vodilo pomoœ
brez razlikovanja. Videti moramo le
œloveka, njegovo trenutno stanje, nje-
govo stisko in mu po svojih moœeh po-
magati.

Plan krvodajaljskih akcij v letu 2010

• 18. in 19. marec 

• 23. julij 2010

• 27. oktober 2010 na Dolah pri Litiji

• 18. in 19. november 

Sreœanje druæin

V OZRK Litija skuøamo nesebiœno
prisluhniti veœjim druæinam, zato vsa-
ko leto pripravimo   sreœanje in jih
skromno obdarimo. Po podatkih CSD
je bilo v preteklem  letu na podroœju
obœine Litija in obœine Ømartno pri Li-
tiji enaindvajset druæin, ki imajo 5 in
veœ nepreskrbljenih otrok, te smo  to-
krat  povabili na sreœanje v Bob bow-
ling v Litiji.  

Najmlajøi so  prejeli tudi igraœe, veœji
otroci pa so  se z veseljem preizkusili
na bowling stezah, ki sta nam jih brez-
plaœno omogoœila ga Melita in g. An-
drej Poglajen.

OZRK Litija

Iz dela OZRK Litija
Rdeœi kriæ Slovenije je najstarejøa humanitarna organizacija v Sloveniji z
bogato tradicijo, katere zaœetki segajo v leto 1863. v stoletju in pol je
doæivela marsikaj, vzpone in tudi padce, pridobila pa neizmerno dragocene
izkuønje in dragocene sodelavce.

Vsak je svoje sreœe kovaœ lahko tudi z
fotovoltaiko. V prejønji øtevilki gos-
pod æupan navaja, da ima v planu po-
stavitev sonœne elektrarne na streho.
Moj œlanek, prispevek se navezuje na
sonœne elektrarne. Pred dvema letoma
sem se kot prvi odloœil za postavitev
sonœne elektrarne v osrednji Sloveniji.
Bil sem prvi, ki sem pridobil vsa po-
trebna dovoljenja za postavitev tovrst-
ne sonœne elektrarne. Kot mnogi æe ve-
ste ali pa mimo grede, ko potujete sko-
zi Veliko Kostrevnico lahko tudi vidite
imam æe od sredine leta 2008 postav-
ljeno sonœno elektrarno. Stoji na zazi-
dljivem zemljiøœu ob stanovanjski hiøi.
Sonœna elektrarna je izvedena na deve-
tih stebrih .Ti stebri so enoosni sledilni
sistem. Na vsakem stebru je priœvr-
øœenih po 12 fotovoltaiœnih panelov. V
panelih se s pomoœjo sonœne svetlobe
– fotonov proizvaja istosmerna elek-
triœna energija. Skupaj je inøtaliranih
108 fotovoltiœnih panelov z moœjo
210 kWp. Celotna moœ elektrarne je
22,68 kWp kar pomeni, da v œasu ko
deluje z 100 % moœjo proizvede 22,68
kWh elektriœne energije v eni uri. Pa-
neli na vsakem stebru so zaporedno
vezani v elektriœni tokokrog. Po trije
tokokrogi so potem speljani na raz-
smernik, ki to istosmerno napetost
spremeni v izmeniœno. Ob enem se na-
petost tudi sinhronizira z omreæjem saj
gre vsa energija ki se proizvede v elek-
trarni v javno omreæje preko merilne-
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Fotovoltaika
ga mesta. Na stebrih se paneli trinajst-
krat na dan obrnejo po raœunalniøkem
v naprej doloœenem programu za son-
cem. Sledilni stebri se obraœajo od
vzhoda do zahoda za 90 stopinj. Iz-
gradnja sledilnega sistema je kar nekaj
draæja od stabilnega na strehi. Vendar
pa se na dogi rok draæja investicija iz-
plaœa, saj je potem tudi proizvodnja
boljøa za 30do 40 procentov. Œe pa
raœunamo, da bodo sonœne elektrarne
proizvajale elektriœno energijo  do 40
let pa je stvar øe bolj upraviœena. Pri
moji elektrarni na sledilnikih prilaga-
jam smer sever proti jugu roœno, zara-
di tega lahko mimoidoœi opazite, da so
sledilniki z paneli postavljeni pozimi
pod kotom 60 stopinj poleti pa je ta
kot optimalen na 15 stopinj. Vmes jih
prilagajamo meseœno tako, da se tudi
ta kot œimbolj pribliæa idealnemu
vpadnemu kotu sonca na panele, ki je
90 stopinj. 

Pri vsaki postavitvi SE pa moramo pa-
ziti kar na nekaj stvari. Œe je elektrarna
nameøœena na streho ta ne sme biti
senœena od sosednjih objektov, kot so
hiøe ali drevesa. Poznati je potrebno
tudi posebnosti mikrolokacije. Œe je na
obmoœju jutranja megla je boljøe œe je
elektrarna obrnjena delno proti zaho-
du do 20 stopinj. Drugaœe je po mne-
nju strokovnjakov idealen jug. Naj po-
vem, da je investicija v SE dolgoroœna
naloæba, ki se povrne v 9 do 13 let, od-
visno od postavitve. Dræava subvencio-
nira izgradnjo SE do polovice ali pa
kasneje subvencionira proizvedeno
energijo po kljuœu. Drugaœe se gradnja
SE ekonomsko øe ne izplaœa. Visoka
temperatura je økodljiva za proizvod-
njo elektriœne energije. Pri segrevanju
se prevodnost silicijevih rezin spremeni
in se zmanjøuje proizvodnja pribliæno
0,5 % na 1 stopinjo. Elektrarna poleti
pri zunanji temperaturi 30 °C deluje
samo øe 82 do 85 %. Œe senœimo pane-
le po eni vrsti celic nam takrat sledilnik
proizvaja minimalno elektriœne energi-
je. V slabem vremenu pa pade proi-
zvodnja lahko na minimum in se nam
elektrarna avtomatsko ugasne. Pri-
merjava proizvodnje je takøna, da v
dobrih pogojih elektrarna proizvede v
dveh minutah toliko energije, kot v
celem slabem dnevu. Zato je pri po-
stavitvi potrebno upoøtevati samo to,
da je takrat, ko sije sonce obrnjena
œimbolj pravilno. Jaz sem z postavitvi-
jo svoje elektrarne zelo zadovoljen.
Tudi to, da stoji na terenu z naklo-
nom 25 stopinj in 30 stopinj na zahod
se je izkazalo za zelo dobro. Pri nas
imamo velikokrat zjutraj meglo, zato
sama postavitev izkoriøœa bolj popol-
dansko sonœno sevanje. 

Pohvaliti pa moram æupana obœine in
seveda obœinski svet obœine Ømartno
pri Litji, da so kot prvi v Sloveniji
sprejeli sklep, da se lahko fotovoltaika
postavlja na kmetijska zemljiøœa. Da
pa bo imel æupan œistejøe in jasnejøe
misli o postavitvi lastne sonœne elek-
trarne se lahko oglasi pri meni, da mu
bom vse o tem natanko pojasnil. Do-
brodoøli pa tudi vsi ostali, ki vas kar-
koli zanima o tej temi. 

Vsem, ki vas mika postavitev sonœne
elektrarne æelim veliko korajæe in fi-
nanœnih sredstev. Investicija v fotovol-
taiko je dolgoroœna tako, da hitri za-
sluækarji tu nimajo kaj iskati. Energija
iz sonca je najœistejøa, fotovoltaika pa
nima nikakrønih izpustov ali sevanj.
Pri vsaki proizvedeni KWh elektriœne
energije  prihranimo pribliæno 0,60 kg
CO2 in s tem pripomoremo k ohranja-
nju œistejøega okolja.

Tu sem navedel mojo izkuønje s
sonœno elektrarno. Zgodbo o pridobi-
vanju dokumentacije in finanœnih
sredstev pa se tu lahko øele ali ponov-
no zaœne. Vendar bi moral biti to
zaœetek, saj je to teæji del mojega pro-
jekta. Vedno so najteæji problemi z bi-
rokracijo. 

Ludvik Zaman
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Aktiv delovnih invalidov

EKO KOTIŒEK

Kako smo ga
odtajali?
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upokojencev

Novice iz
doma TisjeKam z odpadki?

V ømarski obœini imamo kar naprej »teæave« z urejanjem in odnosom  do okolja.
Vœasih je to veljalo  za usnjarno, ki je dajala kruh mnogim ømarskim druæinam,
po drugi strani pa z izpusti tudi moœno degradirala naøe okolje.  Usnjarne, tudi in
predvsem po zaslugi dræave, kot njene veœinske lastnice, ni veœ, nam ja pa ta
(dræava) zapustila tempirano bombo – v primeru Rakovnika namreœ. Ni moj na-
men tukaj razpravljati o tem, kako je za vedno uniœena ena najlepøih ømarskih
dolin, kaj se bo poslediœno zgodilo v primeru stoletnih poplav in kakøne nevarne
snovi so bile tam odloæene. O vsem tem je  namreœ æe bilo prelito veliko œrnila,
premaknilo pa se je bore malo, saj je jasno, da smo Ømarœani (Obœina) slabi po-
gajalci z dræavo, obenem pa preveœkrat talci drugih interesov. Na slednje  je Ra-
kovnik dobro pokazal. Tudi najveœjim laikom je bilo jasno, kje se bo gradilo od-
lagaliøœe radioaktivnih odpadkov, v Ømartnem pa smo kljub temu æe videli rento
in zidali gradove, v oblakih kakopak. In œe se je tukaj pokazala vsa naøa nemoœ,
ko so nas izrabili za to, da so drugim æugali in niæali ceno, slednje pride øe  bolj do
izraza pri zadevi, ki se nanaøa na deponiranje naøih odpadkov. Ja, da so smeti
lahko velik posel, se je dalo razbrati æe, œe ste se zelo povrøno s tem seznanili v
naøi severni sosedi, v podalpske kraje pa je ta miselnost zaœela opazneje prodirati
v zaœetku tega tisoœletja. Tudi v nekdanji skupni litijski obœini se je na tem opaz-
neje zaœelo delati v œasu, ko smo se Ømarœani odcepili. Projekt Uniœno seveda.
Projekt, ki naj bi povezal obœine, ki se identificirajo kot zasavske,  je po nastanku
obœine naletel na neodobravanje, ker se paœ pri nas neradi enaœimo z Zasavjem.
Resnici na ljubo pri tem ne gre za nikakrøno ustvarjanje regije, ampak za œisto
ekonomski projekt. Ali povedano drugaœe, s œim manj stroøki trajno deponirati
odpadke. No, v Ømartnem smo se odloœili drugaœe, oziroma niti ne, vendar se je
vodstvo obœine odloœilo, da sklepov Obœinskega sveta ne bo upoøtevalo!!! In tako
se je zaœela ømarska Kalvarija z odlaganjem smeti. Te se sedaj vozijo v Logatec in
za slednje æe nekaj let namenjamo lepa sredstva iz obœinskega proraœuna, da malo
pomagamo Logatœanom, da se bodo laæje izkopali iz straøne nerazvitosti, tudi na
naø raœun. Ali povedano v øtevilkah. Trenutno je tona deponiranja odpadkov v
Logatcu (za Ømartno) 100 evrov, v Uniœnem (za Litijo) pa 45 evrov. Kot pravi æe
znana reklama: razlika je oœitna!!! Res je, da je litijska obœina lastniøko udeleæena
v Uniœnem, vendar je, kolikor je meni poznano, to moænost pred leti imela tudi
ømarska obœina. Zakaj je  ni izkoristila, marsikomu ni jasno, bi bilo pa lepo poja-
sniti tistim, ki to zgodbo plaœujejo – davkoplaœevalcem. 

V tem sklicu se je seveda tudi govorilo in odloœalo o smeteh (o tem, da bi nove
svetnike obvestili, da so æe prejønji sprejeli legitimen sklep, se sicer nikomur ni
zdelo potrebno). Tako smo odloœali o tem , koliko »kant« bo stalo pred naøimi
domovi in do kam jih morajo priti iskat komunalci.  Odloœalo se je o koncesiji
za odvoz odpadkov, ker bomo le tako lahko dokonœno zmanjøali vrednost ko-
munalnega podjetja, ki je tudi v naøem solastniøtvu. In kaj je pametnejøega kot
zmanjøati vrednost svoje lastnine? Nadalje smo se odloœali o tem, da se pri-
kljuœimo projektu deponiranja odpadkov v Trebnjem in slednje, ob predpostav-
ki, da je to manj slaba moænost od slabøe, tudi podprli. A glej ga zlomka. Projekt
je takorekoœ æe preteklost, a mi øe vedno vztrajamo na njem kot da druge
moænosti ni. A Uniœno ostaja. Res je, da bi najbræ morali povrniti pretekla vlaga-
nja v projekt, vendar bi lahko dolgoroœnejøe obkljukali vsaj eno okoljsko zahte-
vo. Preveœ je øe drugih, ki jih bomo morali izpolniti v naslednjih letih. Zakaj do
tega ne pride, je kristalno jasno. Nekdo bi paœ, tako kot skoraj tisoœletje nazaj,
moral v Canosso.  A to je æe stvar osebnega ponosa. In to je tudi æe œisto druga
zgodba. Øe sreœa, da je v navadi, da za zgreøene odloœitve iz preteklosti v Ømart-
nem itak nihœe ne odgovarja.

Peter Avbelj
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Zgodilo se je
Zadnjo januarsko nedeljo smo za lju-

bitelje baleta organizirali v ljubljan-

skem Cankarjevem domu ogled pred-

stave »Bajadera«, ki sta ga uprizorili

obe naøi operno – baletni gledaliøœi:

ljubljansko in mariborsko.

Izvedba nas je zelo navduøila.

Naø prvi rekreacijski meseœni pohod

smo imeli 1. februarja – zaradi snega

smo se podali po cesti Œrni Potok –

Brezje – Grilovec in se po isti poti vrni-

li v Ømartno.

Tudi naslednji pohod je spremljalo

slabo vreme, pa smo se najvztrajnejøi

odloœili, da ga izvedemo. Do Liberge

smo se zapeljali z minibusom, nato pa

smo peøaœili skozi Presko, do Tisja in

se nato po glavni cesti skozi Kostrevni-

co vrnili v Ømartno. Za hojo smo po-

trebovali 3 ure. V petek, 19. februarja

sta nad 40 obiskovalcev vseh starosti

navduøila z besedo, sliko in priloænost-

no razstavo Patrik Benediœiœ in Nuøa

Lavrih, ki sta poleti 2008 prehodila

nad 700 km dolgo pot, ko sta romala

v Santiago de Compostelo v Øpaniji.

Predavanje smo organizirali v sodelo-

vanju s Knjiænico Litija.

Pripravljamo…
V sredo, 10.marca, bomo od 8.00 do

9.30 ure organizirali merjenje holeste-

rola, krvnega pritiska in sladkorja v

naøi druøtveni pisarni. Nanj morate

priti teøœi.

V torek, 16. marca, bomo izvedli v

Kulturnem domu redni letni obœni

zbor. Nanj bomo pisno povabili vse

œlanice in œlane ter priloæili letoønji

program. 

V petek, 19. marca, bomo obiskali

Malo dramo v Ljubljani, kjer bo ob

20. uri na malem odru na sporedu

Bergerjeva komedija »ZMENKI«.

Teden dni pozneje 26. marca, se bomo

podali na prvi popoldanski izlet. Obi-

skali bomo Brestanico, kjer si bomo

ogledali Termoelektrarno in baziliko

Lurøke Marije, zapeljali pa se bomo

tudi na grad, kjer je muzej izgnancev

ter internirancev.

V zaœetku aprila naœrtujemo dva po-

hoda: v torek, 6. aprila se bomo v

Dragovøkem na turistiœni kmetiji Blaj

sreœali s pohodniki s Primskovega, v

soboto, 10. aprila, pa se bomo ob

12.30 odpravili skozi Jablanico v Gra-

diøœe nad Litijo, kjer bomo prisostvo-

vali zakljuœku pohoda »Po obronkih

Jablaniøke doline«.
Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Zima nas letos ni razoœarala, nasula
nam je obilo snega. Mraz, belina, krat-
ki dnevi nam prinaøajo priloænost, da
se umirimo, se spoœijemo in razmiølja-
mo. Po prazniœnem decembru je v
domu nekakøno zatiøje, manj priredi-
tev. Nekaj pa jih je vseeno bilo, obi-
skali so nas gospodje, ki tvorijo kvar-
tet Sever, priøli so iz Dolenjske in pri-
pravili koncert ljudskih pesmi,
takønih, ki so æe skoraj pozabljene, a
med naøimi stanovalci øe kako æive.
Œe prisluhneø starim ljudem, koliko
modrosti te lahko nauœijo? Prehodili
so pot, ki je nam øe v veliki meri nez-
nana, øli skozi podobne viharje, kot
gremo danes mi, saj se svet ni tako
zelo spremenil, ljudje øe najmanj, naj-
veœ nas loœuje sodobna tehnologija, ki
vœasih tudi zamegljuje, otopi naøe
œute, da ne prepoznamo bistvenega v
æivljenju. Veœkrat sem æe pisala o
naøem sodelovanju z Osnovno øolo
Gradec in o projektu Generacije – ge-
neracijam, v januarju smo obiskali
uœence na njihovi øoli in sodelovali pri
pouku Etike z uœenci 8. a in 8. b razre-
da pri profesorici gospe Amaliji Ka-
dunc. Gospa Vida Vrhovec in gospod
Avguøtin Buœar sta z veseljem podelila

Novice iz
doma Tisje

svoje izkuønje z mladimi. Z letoønjim
letom smo podoben naœrt sodelovanja
sklenili z Osnovno øolo Litija, po
sreœanju Intervizijske skupine uœiteljic
in skupine Vrtnica v januarju, so se v
februarju sreœali œlani Najstniøke sku-
pine Osnovne øole Litija in skupine za
samopomoœ Zarja, ki jo vodita gospa
Renata Ozimek in gospa Vlasta Øedivy
in je interesna skupina za samopomoœ,
saj zdruæuje stanovalke, ki si prizade-
vajo za ohranjanje in krepitev kogni-
tivnih funkcij. Tako kot telo potrebuje
doloœeno miøiœno kondicijo, da zmore
telesne napore, tako moægani potrebu-
jejo miselno kondicijo, da zmorejo mi-
selne napore, je nekoœ zapisala Dr.
Metka Pentek in to øe kako dræi. Vse
preveœkrat se ljudje z upokojitvijo, ne-
kateri pa æe prej prepustijo maloduøju,
saj se mi ni treba niœesar novega veœ
nauœiti, a to je zgreøeno, danes govori-
mo o vseæivljenjskem uœenju, ki se ne
konœa niti z odhodom starega œloveka
v dom. Vsak dan je priloænost za nekaj
novega. Takøna priloænost je bilo sne-
manje maøe v domski jedilnici za RTV
Slovenija, nastop uœencev Enote s pri-
lagojenim programom Osnovne øole
Litija, bralne ure z viøjo knjiæniœarko
gospo Aleksandro Mavretiœ in to so
tudi naslednje prireditve, ki jih naœrtu-
jemo za v prihodnje:

Napovednik prireditev

• 15. februar  Praznovanje rojstnih dni
s stanovalci rojenimi v februarju in
njihovimi svojci ob 15h v jedilnici.

• 16. februar  Pustna povorka z glas-
beno spremljavo gospe meri in gos-
poda mirka vresk ob 9.30h po
domu tisje.

• 18. februar Bralna ura s
knjiæniœarko »Uskoøka princesa«
ob 13h v prostorih delovne terapije.

• 2. marec  Sestanek domske skupno-
sti ob 14h v prostorih jedilnice.

Leonida Razpotnik

Namen projekta je izobraæevanje, nude-
nje pravno – informativne ter psihoso-
cialne pomoœi delavcem invalidom, oz.:

• pomagati invalidom sprejeti invalid-
nost ter krepiti samozaupanje in
osebno moœ,

• ponuditi oporo in pomoœ ob izgubi
zaposlitve,

• spodbujati in opogumiti invalide pri
iskanju in uveljavljanju svojih pravic,

• poveœati vpliv na celotno druæbo in
spremeniti odnos do invalidov.

V okviru izobraæevanj bodo organizi-
rana razna predavanja, seminarji in
teœaji, glede na posamezne teme. 

Kdaj bodo potekala izobraæevanja in
predavanja, bo objavljeno v naslednji
øtevilki Obœana, ter v rednih obvestilih
naøega druøtva.

Vse informacije in pomoœ lahko dobite
v naøem druøtvu v œasu uradnih ur, in
sicer v ponedeljek od 8 – 12 ure,

sredo od 8 – 11 ter 16 – 18 ure,

petek od 8 – 12 ure,

po tel.: 01 / 8981 – 284, 031 / 676 – 768

ter na elektronskem naslovu:

pomoc.inv.litija@gmail.com 

Pomoœ in informacije bo nudila koor-
dinatorka projekta Cirar Tina, dipl.
soc. delavka. 

MEDOBŒINSKO DRUØTVO INVALIDOV OBŒIN LITIJA IN  ØMARTNO PRI LITIJI

Aktiv delovnih invalidov
V druøtvu invalidov obœin Litija in Ømartno pri Litiji smo z mesecem 
januarjem priœeli z projektom »Z edukacijo za ohranjanje socialne
vkljuœenosti v æivljenje«. V ta namen smo na druøtvu uredili tudi prostor,
kjer bo koordinatorka projekta nudila pomoœ in informacije.

Letoønjo zimo, ki nas je bogato obda-
rovala s snegom, sem opazoval po
parkiriøœih in dvoriøœih koliko pregla-
vic nam je vedno znova povzroœil
novo zapadli sneg. Eni so se pri odko-
pavanju jeklenega konjiœka jezili, dru-
gi so se zabavali, spet tretji zmrzovali,
nekateri pa so se hudomuøno smehlja-
li, ker nimajo avtomobila ali pa so se
prevaæali z javnim prevozom. Skoraj
vsi lastniki jeklenih konjiœkov pa so
imeli eno skupno toœko. Kakor hitro
je bilo moæno odpreti voznikova vra-
ta, so zagnali motor, prikljuœili gretje
in nadaljevali s œiøœenjem avtomobila
in parkirnega prostora. Opazil sem ne-
kaj ekstremnih primerov, ko so se voz-
niki usedli v avto in pritiskali plin, da
se je motor œimhitreje zagrel, snega na

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

EKO KOTIŒEK

Kako smo ga
odtajali?

avtu pa se niso niti dotaknili, ampak
se je ta postopoma stopil zaradi segre-
vanja avtomobila. Videl sem celo en
primer, ko se je reveæ avto æe tako pre-
grel na parkiriøœu, da se je vkljuœil ven-
tilator hladilnika za motor. Pravo me-
tanje denarja in goriva v niœ. Œe pred-
postavimo, da ima velika veœina gos-
podinjstev v Sloveniji vsaj en avtomo-
bil, ki ga je bilo treba letoønjo zimo
vsaj enkrat izkopati iz snega in da je
vsak tak avtomobil za segrevanje po-
rabil 1 liter goriva, pridemo do øtevil-
ke 500.000 litrov goriva ali 500.000
Eur in veœ denarja. Je æe res, da se je
prijetno usesti v topel avto, vendar
obiœajno takøno segrevanje avtomobi-
la ni potrebno. Obiœajno je dovolj, da
avto dobro oœistimo z metlo ali drugi-
mi pripomoœki, vendar pa moramo
poskrbeti, da so le ti v avtu, ko jih po-
trebujemo. Øe bolj zanimive pa so po-
gruntavøœine pri kakønih premoænejøih
hiøah, kjer lastniki vgradijo talno
ogrevanje dvoriøœa ali dovoza ter avto-
matiko, ki ob sneæenju zaœne ogrevati
dvoriøœe, da se sneg takoj stopi. Lahko
bi rekli, da gre za avtomatsko metanje
energije skozi okno in neodgovorno
ravnanje.

Sicer si bomo letoønjo zimo zapomnili
po obilnih sneænih padavinah, v gorah
so se nakopiœile velike zaloge vode,
reke, potoki in podtalne vode pa bodo
zaradi tega verjetno laæje zdræali do
poletja.

mag. Roman Tomaæiœ

Ømarske vezilje se druæimo æe drugo
leto. Za obœinski praznik smo pripra-
vile razstavo riøeljeja. Sestajamo se
vsak 1. in 3. torek v mesecu ob 17. uri
v ømarski knjiænici. Œe vas roœno delo
veseli, vas bomo z veseljem sprejele
medse.

Ømarske vezilje

Ømarske vezilje
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Solza, æalost, boleœina, 

vse to te ne zbudi.

Ostala je praznina,

ki hudo boli.

Zapusti nas je naø dragi oœe, dedek in pradedek

AVGUST POGLAJEN
(Vrhovøakov Gustelj)

1927 - 2010

Ob boleœi izgubi oœeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem
in vsem, ki ste ga obiskovali v œasu njegove bolezni ter nam kakorkoli pomagali.

Zahvaljujemo se za sveœe, cvetje, svete maøe in izreœene besede soæalja.
Iskrena hvala g. æupniku in g. kaplanu za obiske na domu ter lepo opravljen pogrebni obred.

Posebna zahvala dr. Sabini Kokot in njeni med. sestri, za dolgoletno pomoœ pri njegovi teæki bolezni.
Hvala pogrebcem g. Duøanu Æibertu in g. Toniju Dragarju, za lepo izbrane poslovilne besede.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi ter vsem, ki ste ga pospremili k veœnemu poœitku.

Vsi njegovi

ZAHVALA



Slovenska himna v vrtcu Ciciban

Zdrava øola – zdrav vrtecNovo druøtvo
v Ømartnem

Letni obœni zbor DPM LIØ

Februarski
utrinki iz vrtca
Ciciban

Uspeøno tekmovanje naøih
mladih glasbenikov
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Novo druøtvo
v Ømartnem
Od januarja 2010 v Ømartnem deluje
novo druøtvo z imenom Kulturno
druøtvo Tamburaøki orkester Ømartno.
Tamburaøi so v Ømartnem sicer delo-
vali kot sekcija KUD FS Javorje od leta
1983, ko je ga. Ida Doløek dala pobu-
do za ustanovitev tamburaøke skupine
z namenom spremljave njihovih plesal-
cev. V zadnjih letih je tamburaøtvo v
Ømartnem preraslo okvire sekcije, zato
smo se odloœili za preoblikovanje v sa-
mostojno druøtvo. Tudi v prihodnje
bomo z veseljem nadaljevali tambu-
raøko tradicijo v Ømartnem, zato
upamo, da nas boste øe naprej podpi-
rali in radi prihajali na naøe nastope.

predsednica Minka Savøek

in œlani Kulturnega druøtva 

Tamburaøki orkester Ømartno 

Na letoønjem tekmovanju, ki so ga or-
ganizirale glasbene øole Trbovlje, Lo-
gatec, Domæale in Vrhnika, so tekmo-
vali uœenci pihal, klavirja, petja in ko-
mornih skupin s trobili iz glasbenih øol
Domæale, Cerknica, Grosuplje, Hrast-
nik, Kamnik, Litija-Ømartno, Logatec,
Trbovlje, Zagorje in Vrhnika, v neka-
terih disciplinah

(petje, komorne skupine s trobili) pa
so se uœencem iz omenjenih glasbenih
øole pridruæili tudi vrstniki iz glasbenih
øol Kranj, Radovljica, Franc Øturm
Ljubljana in Ljubljana Moste-Polje.
Tekmovanje je bilo izbirnega znaœaja,
saj se bodo vsi mladi glasbeni talenti,

ki so v regijskem okviru prejeli zlato
priznanje, lahko udeleæili 39. tekmo-
vanja mladih glasbenikov Republike
Slovenije, ki bo potekalo med 15. in
21. marcem 2010.

V solistiœnih disciplinah flavta, kljuna-
sta flavta, oboa, fagot, klarinet, sakso-
fon, klavir in petje je na regijskem tek-
movanju okolice Ljubljane in Zasavja
nastopilo 92 tekmovalcev, 

v disciplini komorne skupine s trobili
pa so tekmovale tri skupine mladih
trobentaœev.

Zelo veseli in ponosni smo, da se je
tekmovanja udeleæilo kar dvanajst
mladih glasbenikov - uœencev Glasbe-
ne øole Litija-Ømartno, devet jih je tek-
movalo solistiœno, trije pa so nastopili
v trobilni zasedbi.

Tekmovalne discipline in priznanja
naøih uœencev:

Flavta: Meta Trdin - srebrno prizna-
nje, Nina Koøir - srebrno priznanje
(uœiteljica prof. Mira Kranjec, korepeti-
torka prof. spec. Veronika Hauptman)

Klarinet: Gaja Nenadoviå - zlato priz-

Uspeøno tekmovanje naøih
mladih glasbenikov
Od 9. do 12. februarja 2010 je potekalo æe 13. regijsko tekmovanje mladih
glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja.

nanje, Gal Mavretiœ - srebrno prizna-
nje (uœitelj prof. Marjan Groøelj, ko-
repetitor prof. Tilen Bajec)

Klavir: Perme Tinkara - srebrno priz-
nanje, Praprotnik Nika - srebrno priz-
nanje, Janja Øuøtarøiœ - srebrno priz-
nanje (uœiteljica prof. mag. Olena No-
vosel)

Vidic Gaøper - zlato priznanje, Slap-
niœar Urban - zlato priznanje (uœiteljica
prof. spec. Veronika Hauptman)

Trio trobent: Aleø Turøiœ, Tilen Trøeliœ,
Luka Konœar - srebrno priznanje
(uœitelj prof. Slavœo Gorgiev)

Uœenci Glasbene øole Litija-Ømartno
so skupaj s svojimi uœitelji in obema
korepetitorjema v zahtevni konkuren-
ci osvojili tri zlata in sedem srebrnih
priznanj, s svojim uspeønim sodelova-
njem na zelo pomembnem glasbenem
tekmovanju pa so vsekakor veliko pri-
pomogli k promociji naøe glasbene
øole in naøega dela. 

Dræavnega tekmovanja se bodo v mar-
cu udeleæili trije naøi »zlati« uœenci, v
disciplini klavir bosta tekmovala Vidic
Gaøper in Slapniœar Urban, v disciplini
klarinet pa se bo z najboljøimi mladimi
glasbeniki iz vse Slovenije pomerila
Gaja Nenadoviå .

Janja Galiœiœ,
ravnateljica GØ Litija-Ømartno

Po pozdravnih govorih so bila podana
poroœila upravnega in nadzornega od-
bora ter finanœno poroœilo o delu v
preteklem letu. Ker se je mandat dose-
danjega vodstva DPM LIØ iztekel, smo
izvolili novo vodstvo za naslednji dve
leti. Za predsednika je bil ponovno iz-
voljen Peter Savøek, za podpredsedni-
ka Peter Dobravec, za tajnico Petra
Firm, za blagajnika pa Aleø Øinkovec.
Ostali œlani upravnega odbora so po-
stali Franci Firm, Elizabeta Marn, Ja-
nja Konœar, Klemen Knez in Miha Ce-
rar. V nadzorni odbor so bili izvoljeni
Janez Ilovar, Joæica Stipiœ in Luka
Berœan, v disciplinsko komisijo pa
Urøka Vehovec, Janez Yartz, Lojze Lo-
kar, Saøo Ulœar in Tomaæ Golob.

Po konœanih volitvah je novoizvoljeni
predsednik Peter Savøek predstavil
plan dela za leto 2010. V prvi polovici
leta se druøtva namerava udeleæiti re-
gijskega in dræavnega kviza »Mladi in
kmetijstvo 2010« ter regijskih in

dræavnih kmeœkih iger. V aprilu bomo
v sodelovanju z Zvezo slovenske
podeæelske mladine – ZSPM organizi-
rali tridnevni spomladanski seminar
na temo novinarstvo. V drugi polovici
leta se bomo predstavili na kmetijsko-
æivilskem sejmu v Gornji Radgoni in
kmeœkem prazniku v Moravœah, kjer
bomo sodelovali na Dræavnem prvens-
tvu v koønji. Organizirali bomo tudi
strokovno ekskurzijo in predavanje.
Tekom leta se bodo zvrstile øe øtevilne
aktivnosti v okviru ZSPM, v katero je
druøtvo vœlanjeno, vkljuœevali pa se
bomo øe v aktivnosti lokalnih druøtev
in preostalih druøtev znotraj ZSPM,
saj se trudimo povezovati vse mlade,
predvsem tiste s podeæelja. Œe se nam
æelite pridruæiti ali o nas izvedeti kaj
veœ, se obrnite na predsednika Petra
Savøka -  gsm: 041/ 316 116 ali pa
nam piøite na naø elektronski naslov

dpm.lis@gmail.com.

Petra Firm, tajnica DPM LIØ 

Letni obœni zbor DPM LIØ
Ponovno je leto naokoli in œlani Druøtva podeæelske mladine Litija in
Ømartno smo se zbrali na letnem obœnem zboru v Bistroju Valvazor v pe-
tek, 12. februarja 2010. Pridruæili so se nam tudi gostje iz DPM Kamnik,
DPM Bobri, DPM Moravœe, DPM Hribci in DPM Sonœnica.

V mesecu februarju smo v vzgojni pro-
ces vnesli program kulture, posebno
pozornost smo namenili projektu
»Priœakujemo dojenœka« in pustnemu
œasu. V tem mesecu je sneg -
neskonœno veselje naøih otrok, omo-
goœil, da so otroci uæivali v zimskih ra-
dostih. 

V projektu vrtca Ciciban «Priœakuje-
mo dojenœka«, so sodelovali otroci in
strokovne delavke vrtca. K sodelova-

Februarski
utrinki iz vrtca
Ciciban
Otrok moj, veø kaj si?
Œudeæ si, edinstven si!
V milijonih let, ki so pretekla,
øe nikoli ni bilo otrok, kot si ti.

(Pablo Calasos)

nju smo povabili zunanje sodelavce,
gospo Romano Jerele in zobozdravni-
ke Zdravstvenega doma Litija.

V tednu kulture so se otroci seznanjali
s kulturnimi vrednotami. Naøemu va-
bilu se je prijazno odzval operni pevec,
gospod Darko Vidic, ki je zapel slo-
vensko himno. V skupini Ostræek so
pripravili »javni razpis za prav-
ljiœarko/pravljiœarja «. Na razpis sta se
javili dve babici, ki sta v vrtcu pripra-
vili prijetno dopoldne. V knjiænici so
otroci spoznavali razliœne zvrsti litera-
ture, posluøali so pravljice. V vrtcu pa
so se otroci v skupini Metuljœki preiz-
kusili v izdelavi njihove knjige.

Pustni œas, je œas za sprostitev, do-
miøljijo in domiselnost. Œas, da tudi
mi odæenemo zimo in odpremo vrata
pomladi in novim naœrtom. V Kultur-
ni dom so pustno veselje prinesli ani-
matorka Alenka Kolman, otroci s svo-
jimi starøi in strokovne delavke vrtca
Ciciban. V pustnem œasu pa so nas s
pravimi krhkimi flancati razveselili
otroci iz skupine Pikapolonice.

»Sreœa je otroøki nasmeh«, pravijo
klovni zdravniki, ki od leta 2004 te-
densko obiskujejo bolne otroke na
ljubljanski Pediatriœni kliniki. V vrtcu
Ciciban smo se odloœili, da bomo
Rdeœim noskom pomagali pri delova-
nju tako, da smo priœeli z zbiranjem
praznih kartuø. 

Vsem, ki ste v mesecu februarju obo-
gatili dejavnosti v vrtcu Ciciban, se is-
kreno zahvaljujemo.

Mojca Dragar

Vkljuœili smo se v njihovo izobraæeva-
nje za vzgojiteljice in dobili lutkovni
zdravstveno – vzgojni film Dobili
bomo dojenœka. Film je bil iztoœnica
za naøe delo. Otroci so si ga z zanima-
njem ogledali. To temo smo letos
razøirjali in poglabljali v 14-dnevnem
projektu Priœakujemo dojenœka. V
vseh 7 skupinah smo starosti primer-
no in v sodelovanju z ZD Litija ter me-
dicinsko sestro Romano Jerele  Bebo
»zaglodali« v ta projekt. V igri smo
spoznavali dojenœka – øe v trebuøœku
in njegovo nego po rojstvu. V kotiœku
Kopanje dojenœkov so otroci vseh sku-
pin neizmerno uæivali. Strejøi otroci so
se skupaj z medicinsko sestro igrali v
kotiœku Posvetovalnica za dojenœke, v
kotiœku Lekarna in tudi v kotiœku:
Sistematski pregled ob vstopu v øolo. 

Vsem dojenœkom pa kmalu zrastejo
tudi zobki. Otroci so svoje krasne bi-
serœke oœedili pod strokovnim nadzo-
rom medicinske sestre, le ta jim je na-
zorno pokazala øœetkanje zob na mo-

Zdrava øola – zdrav vrtec
Uspeøno sodelovanje vrtca Ciciban in ZD Litija postaja æe tradicionalno. V
vrtcu Ciciban sodelujemo v projektu Zdrava øola – zdrav vrtec. Sodelujemo
tudi z Zavodom za Zdravstveno varstvo Ljubljana.

delu in v æivo. Ponosni pa smo, da so
otroci 5 skupin (pribliæno 100 otrok)
zelo pogumno pokazali svoje zobke
prijaznim zobozdravnikom ZD Litija.
Dr. Irena Kos, dr. Vesna Stoilovska in
dr. Duøko Musi øe enkrat hvala, da
smo lahko skupaj postavljali temelje
za navajanje otrok na obiske zoboz-
dravnika. 

Ob zakljuœku projekta sva æeleli otro-
kom podariti nekaj, kar bi jih spomi-
njalo na naøe vestno in zelo pomem-
bno delo za vse æivljenje – na temo
zdravje. Zato sva vodji projekta po-
prosili sponzorje za njihove izdelke
povezane z naøim projektom. Neiz-
merno sva bili preseneœeni in veseli
nad njihovimi odzivi, saj so se vsa
podjetja takoj odzvala naøi proønji in
nam radodarno podarila svoje izdelke
za naøe malœke. Øe enkrat hvala ge.
Katji Pavli in Nivei, g. Tomaæu Zdrav-
je in Bubchnu, g. Edvardu Rupniku in
podjetju Medica plast, ge. Rositi Sariœ
in Aventu ter uredniku revije Moj
malœek g. Matjaæu Markiœu. Meniva,
da so vaøi izdelki prispeli do zelo pra-
vih potroønikov in da æe imajo vsi
otroci naøega vrtca veselje z njimi.
Hvala!

Naøe æe tradicionalno sodelovanje z
ZD Litija vsako leto obrodi sadove. Le
ti so z leti tudi vsebolj prepoznavni, saj
otroci »kar poæirajo« go. Bebo kot
osebnost ter njene besede in tudi deja-
nja. Modra in bela halja ne pov-
zroœata veœ strahu, tudi medicinski in-
strumenti oz. pripomoœki otrokom
niso veœ tuji (saj so v vrtcu tudi oni po-
sluøali srœek...). Voænja z zobozdrav-
niøkim stolom pa ima tudi œudeæno
moœ, saj vsako leto odpira veœ ust. 

Vsi skupaj se trudimo, da gradimo na
œimveœ pozitivnih izkuønjah otrok. Le
ti temelji so garant za uspeh. Boste
rekli, da ni res?

vzgojiteljici Alenka Smuk Duøak in

Mateja Tomaæiœ

Cicibanova zahvala
G. Darko Vidic, øe enkrat se Vam zah-
valjujemo za vaø obisk in zelo doæiveto
uprizoritev ter predstavitev dela kul-
turnega umetnika. Vaøe petje sloven-
ske himne je pustilo velik peœat na
otrocih in delavkah vrtca. 

Hvala Vam, da ste doprinesli delœek v
mozaik dræavljanske vzgoje v vrtcu
Ciciban. Æelimo Vam uspeøno delo øe
naprej.

Po skupinah smo se pogovarjali o
knjigi, kako ravnamo z njo, kje jo lah-
ko kupimo ali izposodimo. Obiskali
smo knjiænjico, kjer smo  marsikaj iz-
vedeli o mladem Preøernu. Hkrati
smo si ogledali razstavo o pomem-
bnih ømarœanih. V mlajøi skupini so
povabili dve babici, ki sta otrokom
prebrali pravljico in skupaj so spozna-

Slovenska himna v vrtcu Ciciban
V kulturnem tednu smo v vrtcu spoznavali Slovensko himno – Zdravljico in
naøega velikega pesnika dr. Franceta Preøerna.

vali pomembnost naøega kulturnega
praznika.

V starejøih skupinah so otroci izdelali
plakat o Preøernu in Slovenski zastavi.
Po nekaj dnevnem pogovoru o kultur-
nem prazniku in naøi himni nas je 6-
letna deklica presenetila z izjavo: »Slo-
venska himna se sliøi takrat, ko zmaga
Slovenija.«

Da smo kulturni teden res praznovali
v pravem duhu, smo v vrtec povabili
nadarjenega pevca, œlana Slovenskega
okteta Darka Vidica, da nam zapoje
slovensko himno. Vstali smo in z za-
nosom posluøali.

Ob kulturnem prazniku smo vsi, otro-
ci in odrasli v vrtcu Ciciban doæiveli
veliko lepega, prijetnega in globokega.
Prav je tako, saj smo Slovenci edini na-
rod v Evropi, ki praznuje kulturni dan
in se ob tem spominja naøega naj-
veœjega pesnika – Franceta Preøerna.

vzgojiteljici Bernarda in Mateja
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Zakljuœno poroœilo o delu
knjiænice v letu 2009 sprejeto

Novice iz øole
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Ker nas je letoønja zima obilno zasula s
snegom, smo imeli v januarju in fe-
bruarju na øoli veliko zimskih aktivno-
sti: tretjeøolci so se sankali v okolici
øole, œetrtoøolci so smuœali in sankali
na smuœiøœu v Kandrøah, petoøolci so
si obuli drsalke, uœenci od sedmega do
devetega razreda pa so drsali na Bledu,
smuœali in bordali na Pohorju, tekli na
smuœeh v Tamarju in se odpravili na
zimski pohod v okolico Ømartna. 

Øestoøolci so pet dni preæiveli v zimski
øoli v naravi v domu Trije kralji na
Pohorju. 

Tudi uœenci podruæniœnih øol so imeli
zimski øportni dan. V Øtangarskih
Poljanah so smuœali in se sankali v
okolici øole, v Veliki Kostrevnici pa
na smuœiøœu Dvor.

V okviru naravoslovnih dni so uœenci
øestih razredov obiskali arboretum
Volœji potok, uœenci devetih razredov
pa Komunalo v Litiji in pohiøtveni sa-
lon kuhinj Svea v Zagorju.

Osmoøolci so se na tehniøkem dnevu
pogovarjali o kovinah in si ogledali
proizvodnjo v Herz-Kovini, v øoli pa
so izdelali vrtnice iz ploœevine

Øestoøolci so v okviru tehniøkih dni
obiskali obrat tovarne Svea v Zagori-
ci, v øoli pa izdelali leseno stiskalnico
za rastline, ki jo bodo potrebovali pri
naravoslovju za izdelavo herbarija.

V okviru nacionalnega projekta Ra-
stem s knjigo, katerega namen je
vzpodbujanje branja, so sedmoøolci
obiskali knjiænico v Ømartnem, kjer se
jim je predstavil pisatelj Joæe Sevljak,
vsak uœenec pa je dobil v dar knjigo
Duøana Œaterja Pojdi z mano. S
knjiæevnim junakom økratkom Galom

Novice iz øole so se po Narodni galeriji v Ljubljani
sprehodili drugoøolci in spoznavali sli-
karstvo. 

Uœencem osmih in devetih razredov
ter njihovim starøem se je na Sred-
njeøolski trænici na naøi øoli predstavi-
lo devetnajst srednjih øol in srednjeøol-
skih centrov iz Ljubljane, Zasavja in
Novega mesta.

V poœastitev slovenskega kulturnega
praznika so se uœenci œetrtega a in b
razreda pomerili v kvizu o Francetu
Preøernu.

Uœenci predmetne stopnje so kulturni
praznik poœastili s prireditvijo z naslo-
vom Pri nas pa pesem je doma. Vsak
razred je zapel dve pesmi in pripravil
øe kratek skeœ ali deklamacijo. Na pri-
reditvi so zapeli tudi uœitelji in ostali
delavci øole.

V januarju in februarju so se uœenci
udeleæili veœ razliœnih tekmovanj iz
znanja. Organizirano je bilo øolsko
tekmovanje v znanju iz kemije, biolo-
gije, geografije, logike, naøa øola pa je
letos gostila tudi dræavno tekmovanje
iz logike, na katerem je naøa uœenka
Eva Medveøek iz 8. a razreda osvojila
zlato priznanje. Œestitamo, Eva!

Dva uœenca sta se udeleæila steklosli-
karske kolonije , ki je potekala na OØ
narodnega heroja Rajka v Hrastniku.

Uœenci so bili aktivni tudi na øportnem
podroœju. 

Deœki in deklice prve triade so igrali
rokomet na podroœnem tekmovanju v
mini rokometu. 

Starejøi fantje so se udeleæili podroœnih
osnovnoøolskih tekmovanj v odbojki,
nogometu in rokometu ter po-
droœnega œetrtfinala v rokometu, kjer
so bili zelo uspeøni in so se uvrstili v
polfinale, ki bo v marcu. Æelimo jim
veliko uspeha!

Zbrala in uredila V. A.

Knjiænica je leto zakljuœila s pre-
seækom prihodkov nad odhodki, ki so
nastali zaradi sploønih varœevalnih
ukrepov glede plaœ in tudi racionalizi-
rane porabe sredstev za materialne
stroøke in storitve, delno pa tudi zaradi
bolniøke odsotnosti. Svet zavoda je
sklenil, da se preseæek preteæno name-
ni za nakup gradiva, delno pa tudi za
izplaœilo delovne uspeønosti zaradi
poveœanega obsega dela. 

V knjiænici smo v zadovoljivi meri do-
segli zastavljene cilje iz sprejetih naœr-
tov dela, izjema je le œlanstvo. Le to se
je zmanjøalo in sicer pri mladini do 18.
let. Zavedamo se, da øtevilke padajo
tudi v slovenskem povpreœju, a vendar
smo na svetu izrazili zaskrbljenost. Pri-
zadevanja knjiænice za pridobivanje
œlanov bodo tako øe naprej orientirana
k mlajøim, predvsem k segmentu sta-
rejøih osnovnoøolcev in dijakov. 

Gotovo je med naøimi obiskovalci tudi
precej »œlanov«, ki nimajo svoje izkaz-
nice. Takøna uporaba knjiænice je za
mnoge najbræ bolj praktiœna, za naøo
statistiko pa izredno negativna, zato

bomo vse bolj spodbujali uporabo
lastne izkaznice. 

Za leto 2009 na sploøno velja, da so se
povsod krœila sredstva. V knjiænici so
to opazili predvsem pri sredstvih na-
menjenih nakupu gradiva. Z ministrs-
tva za kulturo so tako prejeli precej
manj sredstev od priœakovanih (za-
proøenih), nato pa je bil sprejet øe do-
datni rebalans in je odøkrbnil øe nekaj
dodatnih dragocenih evrov. Knjiænica
je nakup gradiva realizirala 86 %; od
obœin je prejela vsa zagotovljena sreds-
tva. V letu 2009 smo kupili 5 % manj
gradiva kot v letu poprej. Zagotavljali
smo dovolj pester nabor naslovov, pri
izvodih pa smo morali nakup prilago-
diti. Tudi zaradi slednjega bomo v letu
2010 zagotovili vsaj 10.000 EUR last-
nega vloæka za nakup gradiva (iz pre-
seæka), saj bo dræavnega denarja spet
manj. 

Kljub opisanim teæavam pa nas veseli,
da se izposoja gradiva øe vedno
poveœuje. Beleæimo poveœanje za 10
tisoœ enot, od tega kar 5 tisoœ v naøi
potujoœi knjiænici. To odraæa dobro

Zakljuœno poroœilo o delu
knjiænice v letu 2009 sprejeto
Konec februarja je Svet Knjiænice Litija sprejel letno poroœilo s finanœnim
in inventurnim poroœilom za leto 2009. Najveœji uspeh knjiænice je v 
preteklem letu gotovo ustanovitev Univerze za tretje æivljenjsko obdobje
Litija –Ømartno. 

delo naøih potujoœih knjiænic: med
najboljøi v øtevilu izposoje sodita Ga-
brovka in Jevnica, dobro kaæe tudi na
Dolah. 

Tudi obisk knjiænic ostaja na primer-
ljivem nivoju, prav tako druge stori-
tve: informiranje obœanov, medk-
njiæniœna izposoja, organiziranje prire-
ditev, informacijsko opismenjevanje in
drugo. V knjiænici je øe naprej prisotno
prostovoljno delo: dijaki, øtudenti –
od ustanovitve U3 pa tudi odrasli, ki
skrbijo za zanimivo in pouœno preæiv-
ljanje svojega prostega œasa. 

Knjiænica za svoje nemoteno delovanje
potrebuje kontinuirano financiranje.
^eprav je za nami krizno leto pa je po-
trebno izpostaviti korekten odnos
obeh obœin ustanoviteljic, ki sta v celo-
ti izpolnili svoje obveznosti do
knjiænice – tako glede financiranje
naøega dela in dejavnosti kot tudi na-
kupa gradiva. Lahko reœemo, da se
pozitivno in zgledno sodelovanje z
obema obœinama zrcali tudi v naøem
dobrem delu in dobrem medsebojnem
sodelovanju.  

Da bodo naøe delo in storitve pisane
na koæo œim veœ uporabnikom, si pri-
zadevamo ponujati gradivo kot tudi
druge vsebine (dejavnosti), ki niso
zgolj po meri masovnega okusa – a to
je kultura: raznolika, drugaœna – naøa.
Knjiænica je prostor, kjer se zbliæujejo
generacije; vabljeni k obisku in seveda
tudi k soustvarjanju vsega lepega,
pouœnega in novega, kar lahko ponu-
dimo naøemu okolju.

Øtuhec, direktorica

Kot kamen, kot deæ
– nova knjiga Joæeta Sevljaka

Letoønji gost projekta za sedmoøolce,
Rastem s knjigo v obeh obœinah, Joæe
Sevljak, se je prav ob slovenskem kul-
turnem prazniku razveselil nove knji-
ge. V knjigi je 21 œrtic za odrasle, ki go-
vorijo o preprostem œloveku, o social-
nih stiskah sodobnega œasa. Spremno

besedo je napisal Marko Golja, ki med
drugim pravi:… »Pisatelj obvlada dra-
maturgijo tesnobe. Skoraj vedno se s
svojo pripovedjo ustavi v najbolj te-
snobnem trenutku, preden æivljenje iz-
dihne, vendar nikoli ne zdrsne v zapis
dokonœnosti. Kot da bi zmerom znova
æelel zgnesti cmok v bralœevem grlu…«
Sreœanje z Joæetom Sevljakom ob izidu
nove knjige je bilo v œetrtek, 4. marca
ob 19. uri, v Knjiænici Litija. V kultur-
nem programu je sodelovala skupina
Tamburaøkega orkestra Ømartno. 

100 - letnica
smrti Antona
Medveda
12. marca bo minilo 100 let od smrti
pesnika Antona Medveda, ki je nekaj
let æivel tudi na Konjøici, kjer je kot
duhovnik poskrbel tudi za øolanje
otrok. Med poznavalci velja za skoraj
tragiœen lik, ker je postal duhovnik za-
radi materine æelje, ki jo je izgubil æe
kot otrok. Lani so na Konjøici pripra-
vili slovesnost ob 140 - letnici smrti,
kjer je dr. Emil Cesar predstavil Med-
vedovo pot in ustvarjanje. Knjigo An-
ton Medved-pesnik, je pred leti napi-
sala mag. Metoda Kolar, ravnateljica
OØ Primoæa Trubarja iz Velikih Laøœ,

ker jo je zanimalo, kdo je »œudaøki«
pesnik-duhovnik s Turjaka. Mag. Ko-
lar bo na literarnem veœeru  predstavi-
la svoje delo in pesnika. Prireditev bo
v torek, 16. marca ob 19. uri, v
Knjiænici Litija.

Tudi v knjiænicah stremimo k novim
znanjem in drugaœnim prireditvam, ki
nam pribliæajo zanimive ljudi in pred-
mete. Sem prav gotovo sodi modna in-
dustrija, ki daje kruh milijonom ljudi
po vsem svetu, v prestiænih revijah pa
lahko obœudujemo kreatorje in njiho-
ve kreacije, ki vœasih prej spominjajo
na kakøno umetniøko delo, kot oblaœi-
lo. Del tega sveta bomo z domaœimi
ustvarjalci prenesli tudi v knjiænico Li-
tija. Unikatni: nakit izpod rok Anuøke
Ulœnik,  œevlji œevljarskega mojstra
Mitje Hojaka in  sveœane obleke øivilje
Mateje Hribar, bodo zagotovo nav-
duøili. Pri svojem delu uporabljajo raz-
liœne materiale, na kakøen naœin pa
boste izvedeli na  »Modni neskonœno-
sti« v torek, 30. marca ob 19. uri , v
Knjiænici Litija. 

Razstava
Modna
neskonœnost

V mesecu kulture smo se v Knjiænici Ømartno sreœali z Nejko Omahen. V lanskem
letu je izøla knjiga Temno sonce, ki govori o drugaœnih. Nejka je spregovorila o
svojem æivljenju, o æelji, da si je dolgo æelela pisati o slepoti, kar je uresniœila v tej
knjigi.  V kulturnem programu je sodelovala GØ Litija -Ømartno s svojimi uœen-
kami: Zalo Dacar, Doro Dacar, Jero Dacar in Neæo Dacar. Spremljala sta jih
mentorja, prof. Tina Gregorc in prof. David Petriœ. 

Nejka Omahen predstavila
novo knjigo  Temno sonce

Razstava Roæe
Ob mednarodnem dnevu æena, 8.
marcu smo v Knjiænici Ømartno odprli
razstavo Joæe Ocepek. V vabilu je av-
torica zapisala: »Moja druga samo-
stojna razstava slik prinaøa posamezne
cvetove roæ in tihoæitja v akrilu. Na-
stale so v zadnjih øtirih letih. Roæe
imam najraje kar v naravi in dvakrat
premislim, preden jih odtrgam in dam
v vazo…« Vendar je bilo to potrebno,
sicer slik ne bi bilo mogoœe dokonœati,
vreme in narava so muhasti, prav ta-
krat, ko roæice najbolj cveto. Ta Joæin
øopek roæ podarjamo vsem materam
in æenam v tipiœno »æenskem« mesecu
-  marcu, v galeriji Knjiænice Ømartno. 

Jona Brodar je dobila zlato medaljo za 1. nagrado, Æan Kaøtigar in Suzana
Biœaniœ pa diplomi za 3. nagrado.
Bienale v Grœiji je velika razstava na katero poøljejo œez 141. 000 del mladih us-
tvarjalcev z vsega sveta. Sodelovalo je 141 dræav. Nagrajenih je bilo 744 del. Po-
deljenih je bilo 270 prvih, 211 drugih in 253 tretjih nagrad. Iz slovenskih srednjih
in osnovnih øol je bilo poslanih 1734 portretov, nagradili so jih 16.
Zato res iskreno œestitamo naøim trem uœencem za visoka priznanja na podroœju
likovne vzgoje. Marijana Øuøtarøiœ

Nagrade iz Grœije
Februarja smo iz Grœije dobili tri nagrade za naøe uœence, ki so sodelovali
na 4. bienalu portreta.



Tretja obletnica delovanja

Øah v Megliœevem ateljeju

V februarju 
øtiri zmage

Kadetinje spet posegle
po odliœjih

Potovanje po Jakobovi poti
– Camino de Santiago

JAVNI ZAVODI, DRUØTVA, ØPORTMAREC 2010 • ØT. 3 7

Za æensko kadetsko ekipo so nasto-
pale Anja Dobravec, Veronika
Ivanœiœ in Valerija Kokalj. Tekmuje
se na dveh razliœnih kegljiøœih, in si-
cer so nastopile na kegljiøœu v Øoøta-

Kadetinje spet posegle
po odliœjih
V soboto in nedeljo (6. in 7. februar) je potekalo dræavno prvenstvo v
kegljanju za kadete in kadetinje ekipno. Po prvakinjah v dvojicah so sedaj
prevzele øe mesto prvakinj v ekipni kategoriji.

nju in v Hrastniku. Æe prvi dan so
punce prikazale svojo kakovost, saj
so s skupno  1659 podrtimi keglji,
prevzele prvo mesto. Priigrale so si
tudi 52 kegljev prednosti pred ekipo
iz Kranja. Drugi dan v Hrastniku so
svoj doseæek øe izboljøale. Saj so v
skupno podrle 1675 kegljev. In tako
so ohranile in zasedle mesto dræavnih
prvakinj. Skupno so podrle 3334
kegljev. Drugo mesto so zasedle tek-
movalke iz Postojne z 3305 in tretja
je bila ekipa iz Celja z 3268 podrtimi
keglji. V kategoriji do 18. leta so v se-
danji sezoni osvojile mesto dræavnih
prvakinj v dvojicah (6. december
2009) in tudi mesto prvakinj ekipno.
Posamezno do 18 leta pa bo 17. in
18. aprila.

Kadeti pa so tekmovali na kegljiøœu
v Cerknici in v Novi Gorici. Skupno
so podrli 3134 kegljev in osvojili 7
mesto. 

Ømarski øahisti smo pretekli mesec v
Megliœevem ateljeju pod knjiænico do-
bili lep prostor za druæenje in udeja-
njanje naøih øahovskih naœrtov. Za to
se moramo lepo zahvaliti predvsem
æupanu gospodu Izlakarju, ki je pri-
sluhnil naøim æeljam in nam dejavno
pomagal, da smo jih uresniœili. Prav
tako se moramo lepo zahvaliti tudi
vsem œlanom likovnega druøtva LILA,
njihovim druæinskim œlanom, pleskar-
skim in drugim mojstrom in øe posebej
predsednici druøtva gospe Joæi Oce-
pek, ki so s prostovoljnim in zavzetim
delom prostor res lepo uredili. Tudi
øahisti, ki smo Joæeta Megliœa poznali
in bili nekoœ njegovi tekmeci smo vese-
li, da se prostor imenuje po njem. Joæe
je poleg tega, da je bil slikar in likovni
pedagog, bil tudi odliœen øahist in œlo-
vek z lepimi œloveøkimi kvalitetami.
Med øahisti ømarske in litijske obœine
zelo priljubljen. Œe je bil razpoloæen je
bilo igrati øah z njim uæitek. Kot øahi-
sta sta ga odlikovali predvsem dve last-
nosti. V igri je bil inovativen in izjem-
no borben. Ljubil je negotove in tvega-
ne napade na nasprotnikovega kralja,

v katerih se je izraæala njegova  bogata
domiøljija, øirina duha in izreden smi-
sel za kombinacije. Zato je bila igra z
njim svojevrstna avantura po øahov-
skih prostranstvih. Tako kot je bil v li-
kovni umetnosti zavezan iskanju in
upodabljanju lepega, je tudi v øahovski
igri bolj kot zmago v dvoboju iskal le-
poto. To pa je tisto za œemur stremijo
pravi øahisti. Zato pozdravljamo idejo,
da bo ta prostor zdruæeval likovnike in
øahiste. 

Øahisti se bomo v Megliœevem ateljeju
druæili vsak petek do konca maja od
17. do 21. ure. Ob tej priloænosti va-
bim vse øahiste in øahistke v ømarski in
litijski obœini, da se nam pridruæite.
Vabimo tudi vse, ki ste øah nekoœ æe
igrali pa tudi tiste, ki ga øe ne obvlada-
te, a vas je boginja øaha Caissa nav-
dahnila. Povabite svojega prijatelja ali
prijateljico, sosedo ali soseda in pridite
v Megliœev atelje na partijo øaha in
druæenje z nami. Posebej toplo vabimo
uœenke in uœence osnovne øole Ømart-
no pa dijake in øtudente in skratka vse,
ki vam je øahovska igra blizu. 

Joæe Loc

Zgodaj zjutraj v nedeljo cela vojska,
oboroæeni do zob v bifeju pijemo kavo
– nikoli pozabljen stavek naøega druøt-
va. Mnogim nepoznano druøtvo ima
korenine prav na ømarski zemlji.
Druøtvo se je poveœalo na vse konce
Slovenije. V tem øportu pa delujejo tako
stari in mladi. Govorim o »airsoft«
druøtvu Wild Dogs, ki so ukvarja z tak-

tiœnimi igrami. Z replikami oroæja prei-
gravamo realno œasovne situacije in sce-
narije vojaøkih akcij po gozdu ali
vojaøkih terenih.

Praznovanje obletnice smo letos pre-
stavili na 27. marca 2010 . Dogajanje
bo ob OØ Ømartno pri Litiji z pestro
øportno-kulturno vsebino.

Æiga Sedevœiœ

Øah v Megliœevem ateljeju
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Potovanje po Jakobovi poti
– Camino de Santiago
Nuøa Lavrih in Patrik Benediœiœ sva v Kompostelo romala od 15. junija 2008
do 16. julija in tako v 31 dneh prehodila 714 kilometrov.

Knjiænica Litija je v sodelovanju z
Druøtvom upokojencev Ømartno pri
Litiji, pripravila potopis, ki je galerijo
ømarske knjiænice napolnil do zadnje-
ga kotiœka. Jakobova pot je za mnoge
izziv, tisti, ki so se nanjo æe podali, pa
lahko s svojimi izkuønjami pomagajo
pri odloœitvah bodoœim popotnikom.
Patrik Benediœiœ in Nuøa Lavrih, neœak
in teta, sta na svoji poti spoznala veli-
ko zanimivih ljudi. Svoje izkuønje in
doæivetja sta predstavila na zanimiv
naœin, ob njunem doseæku, uspeøno
prehojeni 714 km dolgi poti, smo se
lahko veselili vsi prisotni. In kot da to
ni bilo dovolj, po potopisu  smo se obi-
skovalci posladkali øe z odliœnimi Ja-
kobovimi kolaœki, ki jih je pripravila

gospa Martina Benediœiœ.  Hvala
druæini Benediœiœ in njihovim sorodni-
kom za tako prijetno doæivetje!

Recept za mandljev (Jakobov) kolaœ -
»Tarta de Santiago):

Potrebujemo: 5 jajc, 300 gramov slad-
korja, 300 gramov mletih mandljev,
maøœobo za model, sladkor v prahu za
posip in øablono z Jakobovim kriæem.
Jajca ubijemo in loœimo rumenjake od
beljakov. Iz beljakov stepemo trd sneg.
Posebej umeøamo rumenjake s slad-
korjem, tako, da dobimo rahlo kremo.
Po njej postopoma potresamo mlete
mandlje, na koncu dodamo sneg. Vse
skupaj previdno zmeøamo in ulijemo v
pomaøœen pekaœ (najbolje model za

torto premera 22 cm s snemljivim
obodom). Peœemo v peœici, predhodno
ogreti na 190 stopinj. Œe po 15 minu-
tah pecivo postaja pretemno, ga pokri-
jemo z alu folijo ali s folijo za peko in
nadaljujemo s peko øe 10 do 15 minut. 

Topel kolaœ je zelo krhek, zato ga pre-
vidno vzamemo iz pekaœa. Na ohlaje-
nega poloæimo øablono in œeznjo po-
tresemo mleti sladkor. Øablono od-
stranimo in se veselimo okusnega (in
lepega) kolaœa!

(z zloæenke Patrika Benediœiœa)

Po dobrem mesecu priprav, se je za

œlansko ekipo priœel drugi del tekmo-

valne sezone z dvema zaporednima

domaœima tekmama. Izolani so se po-

kazali za prav neugodnega nasprotni-

ka, œeprav so uvrøœeni na konec lestvi-

ce 1.B lige. V boju za obstoj v ligi so

Izolani prikazali dobro igro, a na kon-

cu je kvaliteta ømarskih igralcev pre-

vagala tehtnico v njihovo korist. Re-

zultat 30:27 in deseta zmaga v prvens-

tvu sta Ømarœane utrdile na drugem

mestu. Tudi drugo sreœanje ne more-

mo oznaœiti za prav lahko. V goste je

priøla ekipa iz Radeœ, ki æe drugo sezo-

no velja za neugodnega nasprotnika.

Uvodne minute so tako pripadle go-

stom pri katerih je Brilej dosegal lahke

zadetke. Domaœi so jih uspeli zaustavi-

ti in povesti øele po osmih minutah,

nato pa z boljøo obrambo gostov kar

osem minut niso pustili do zadetka.

Najviøje vodstvo domaœih je bilo 10

golov a so gostje poraz uspeli ublaæiti

na konœnih 30:24. Tudi naslednje

sreœanje v Sevnici se je odigralo s po-

sebnim œustvenim nabojem, saj trener

Ømarœanov prihaja prav iz Sevnice.

Sevniœani so 40 minut vodili in nare-

kovali tempo igre. Zadnjih 20 minut

so Ømarœani spremenili naœin obrambe

in ob dobrih obrambah Primoæa Cen-

karja z nekaj hitrimi protinapadi

povedli. Øtevilni ømarski navijaœi, ki so

tudi tokrat popolnoma preglasili

domaœe, so bili osmi igralec in se vsa-

V februarju 
øtiri zmage
Lahko bi rekli, da je za ømarskimi rokometaøi øe en uspeøen mesec. 
Œlanska ekipa je nadaljevala niz zmag in dvorana Pungrt tudi v letu 2010
ostaja neporaæena. Dobro delo z mladimi, pa je obrodilo prve sadove, saj
sta se ekipi mlajøi deœki B in mlajøi deœki A uvrstili v œetrtino finala.

devet toœk. Do konca tekmovanja je øe
sedem sreœanj, z vsako zmago pa so
Ømarœani bliæje uvrstitvi v MIK 1.
dræavno rokometno ligo. Na lestvici øe
vedno brez izgubljene toœke vodi
MRK Krka, Ømarœani pa so z dvema
porazoma na drugem mestu. 

Œetudi so vse oœi uprte v zmage œlan-
ske ekipe, se v druøtvu veliko œasa in
energije vloæi tudi v mlajøe selekcije.
Najmlajøe ekipe mini rokometa se
upeøno udeleæujejo turnirjev v po-
droœni skupini Zasavje. Enega takønih
turnirjev smo zadnjo februarsko nede-
ljo organizirali tudi v Ømartnem.
Ømarske deklice so pokazale, da roko-
met ni samo moøki øport in z lahkoto
premagale vrstnice iz Litije. Deklice
velja pohvaliti, saj imajo v tej sezoni le
en poraz. Tudi fantje so v svojih skupi-
nah nadaljevali z ligaøkim delom tek-
movanja. Kadeti in starejøi deœki A
igrajo za razvrstitev od 16. mesta
navzdol. Treningi so æe sedaj prilago-
jeni na ekipe, kakrøne bodo tekmovale
v prihodnji sezoni, z namenom, da bi
se œim bolje pripravili in uigrali za nas-
lednjo sezono. Mlajøi deœki A so z
zmago nad oslabljenimi Radeœani v
domaœi dvorani le øe potrdili tretje me-
sto v skupini JUG in se uvrstili v œetrt-
finale. S tekmovanjem nadaljujejo v
zaœetku marca v skupini z Rudarjem,
Celjem Pivovarno Laøko in
Moøkanjci-Goriønico. Mlajøi deœki B
pa so se v œetrtino finala uvrstili brez
izgubljene tekme. Naøi najmlaøi pred-
stavniki v ligaøkem delu tekmovanja
se bodo v œetrtfinalu pomirili  z igralci
iz Ptuja, Krøkega in Velenja. Vsem
skupaj v druøtvu æelimo dobro igro in
uspeh v nadalnjem tekmovanju. 

Œlanska ekipa pa bo na parket dvora-
ne Pungrt stopila ponovno 20. marca
ob 19. uri, ko v goste pride prvou-
vrøœena MRK Krka. Obeta se pravi
derbi zato vas vabimo, da pridete na
tekmo v œim veœjem øtevilu in glasno
spodbujate naøe rokometaøe.

RD Ømartno 99 Herz Factor banka

Lestvica 1.B lige po 15. krogu

Mesto Ekipa Øt.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Toœke

1. MRK KRKA 15 15 0 0 499 : 373 30

2. RD ØMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA 15 13 0 2 456 : 398 26

3. RK CELJE PIVOVARNA LAØKO »B« 15 8 1 6 414 : 403 17

4. RK SVIØ PEKARNA GROSUPLJE 15 8 1 6 434 : 441 17

5. RK AJDOVØŒINA 15 6 4 5 387 : 372 16

6. RK SEVNICA 15 7 1 7 418 : 412 15

7. RK GROSUPLJE 15 5 4 6 406 : 427 14

8. RK GRŒA KOŒEVJE 15 5 2 8 389 : 432 12

9. RD ALPLES ÆELEZNIKI 15 4 2 9 341 : 369 10

10. RK RADEŒE - MIK CELJE 15 3 3 9 369 : 395 9

11. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 15 3 2 10 412 : 452 8

12. RD MOØKANJCI - GORIØNICA 15 3 0 12 373 : 424 6

kega zadetka glasno veselili. Razlika je
iz minute v minuto naraøœala in RK
Sevnica ni imela veœ odgovorov na
odliœno igro. Razlika je bila na koncu
visokih 8 zadetkov, 25:33, za kar so
zasluæni prav vsi igralci, navijaœi ter
seveda trener Tadej Simonœiœ s svojo
ekipo. Zadnje februarsko sreœanje je
na papirju veljalo æe za teæje kot gosto-
vanje v Sevnici. V Dvorano pungrt je
priøla ekipa Grosuplja, ki je v jesen-
skem delu Ømarœanom vzela dve toœki.
Tudi tokrat so bolje zaœeli Grosu-
peljœani, a so Ømarœani ob dobrih
obrambah Muratoviœa kmalu prevzeli
niti igre v svoje roke. Tako so ob
polœasu vodili za øtiri zadetke, na kon-
cu pa zmagali z 36:27. Nova zmaga je
zasledovalce na lestvici oddaljila za
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Naroœila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV 
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 0,75 € + DDV

Cenik zakupa oglasnega prostora

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

po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredniøtva: Glasilo Martinov glas, Kidriœeva 1, 1270 Litija

Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. marca 2010

PLANINCI
VABIJO!
6. marec Jurœiœev pohod Planinska sekcija DU
7. marec Veliki vrh Sekcija Litija
20. marec Pohod na Ømohor Planinska sekcija DU
20. marec Koœa pri Jelenovem studencu

Sekcija Sava
21. marec Obœni zbor na Janœah Vse sekcije
27. marec Vremøœica in Økocjanske jame

Planinska sekcija DU 
27. marec Œemøeniøka planina Druæinski izlet
10. april Pohod po obronkih Jablaniøke doline

Planinska sekcija DU
10.april Mojstrovka Sekcija Litija

PLANINCI
VABIJO!

Ob uvedbi te akcije pred osmimi leti je
bila osnovna ideja, da so tisti, ki redno
hodijo na Janœe, prav gotovo prijatelji
Janœ, prav pa je, da postanejo tudi pri-
jatelji med seboj, torej janøki prijatelji. 

Visok sneg, ki je zapadel prejønjega
dne, ni bil ovira, da se letoønjega
sreœanja ne bi udeleæila veœina od 33
planink in planincev, ki so v preteklem
letu izpolnili pogoj najmanj petindvaj-
setih vzponov.

V letu 2009 je bil najvztrajnejøi obi-
skovalec Rado Zupanœiœ iz Kresniøkih
Poljan, ki se je v vpisno knjigo podpi-
sal ker 360-krat. Rado je bil na Janœah
skoraj vsak dan, ne glede na vreme in
druge obveznosti. Samo deset manj
vzponov, øe vedno pa neverjetnih 350,
je zabeleæila predlanska rekorderka
Ivanka Marn iz Velike Øtange. Tudi
ona je bila skoraj vsak dan na Janœah,
manjkala je le tistih nekaj dni, ko je
bila bolna. Prehodna palica, ki je leto
dni v posesti najvztrajnejøega obisko-

Prijatelji Janœ – janøki prijatelji
Æe 8 let se zadnjo nedeljo v januarju na Janœah zberemo Prijatelji Janœ –
janøki prijatelji. In kdo smo prijatelji Janœ? Ta naziv pridobi vsak, ki se v
koledarskem letu najmanj 25-krat peø ali na kolesu povzpne na Janœe  in ta
svoj obisk tudi zabeleæi v vpisni knjigi.

Pavel Smolej
Veliki vrh, akvarel 

valca je tako od Ivanke preøla k Radu.
Na tretjem mestu je Jani Jerant iz Jev-
nice z 200 vzponi. Med skoraj vsakod-
nevnimi obiskovalci je potrebno ome-
niti øe vsaj Marinko (138 vzponov) in
Lada (135) Peœaverja, pa Mojco Je-
rant (100) in Alojzijo Ostreæ (79). 

Posebno evidenco vodimo tudi o kole-
sarskih vzponih. Prehodna palica za

kolesarje bo ostala pri Igorju Ve-
zenøku, ki je v preteklem letu 57-krat
prikolesaril na Janœe.

Seveda smo tudi tokrat napravili gasil-
ski posnetek vseh sodelujoœih v akciji.
Ta posnetek se bo potem znaøel na
priznanju, ki ga bo na Øtrusovem po-
hodu prejel vsak od sodelujoœih. Seve-
da pa je bilo sreœanje namenjeno tudi
prijateljskemu druæenju, saj smo ven-
dar prijatelji Janœ – janøki prijatelji. 

Borut Vukoviœ

Trenerje iz ÆRD Litja je v teoretiœnem
delu seznanil s prikazom pravilne iz-
vedbe elementov, napak in metod nji-
hovega odpravljanja, z novostmi na
podroœju rokometne tehnike in z osta-
limi pomembnimi elementi rokometne
igre.Sledil je prikaz najrazliœnejøih ro-
kometnih vaj in elementov na igriøœu.
Pri tem so mu pomagale mlajøe deklice
A, ki so bile navduøene, da jih bo na
enem izmed treningov prevzel Tone
Gorøiœ.  Z zanimanjem so  sledile na-
potkom rokometnega strokovnjaka.
Marsikatera izmed njih se je øe prav
posebej potrudila, da bi bila izvedba
œim bolj pravilna in natanœna. Æe
sama osebnost rokometnega strokov-
njaka, drugaœen pristop in  strokov-
nost, so pustile pri dekletih moœan

peœat. Dekleta so obljubila, da bodo øe
vnaprej pridno obiskovala treninge in
se trudila, da bi se œim veœ nauœila.Na
koncu smo evalvirali uœno uro, naredi-
li povzetke in ugotovitve ter si obljubi-
li, da se øe sreœamo. Nastala je tudi
skupinska fotografija ter fotografija na
kateri sta Tone Gorøiœ in igralec RK
Ømartno 99 Herz Factor banka Boruta
Mandeljna, nekdanjega kadetskega re-
prezentanta, ki je treniral pod taktirko
Toneta Gorøiœa. Tone in Borut sta se
sreœala po dvajsetih letih.

Tamara Anteøeviœ je intervjuirala
Toneta Gorøiœa:

V uvodu je Tone Gorøiœ povedal, da je
imel prvi rokometni stik z naøim me-
stom, ko je na rokometnem taboru v

Obisk rokometnega strokovnjaka
V sredo, 3. februarja je bil za vse trenerje in igralke  ÆRD Litija prav poseben
dan, saj nas je obiskal priznani rokometni strokovnjak iz Celja, Tone Gorøiœ.

Izoli treniral  mladega reprezentanta,
Boruta Maœka.

Kdo vas je navduøil za rokomet? 
Idejo, da bi se ukvarjal z rokometom
sem dobil pri profesorju øportne vzgo-
je na takratni osnovni øoli, ki sem jo
obiskoval.

Zakaj ravno rokomet in ne kateri dru-
gi øport?
Na zaœetku sem treniral vaterpolo in
bil prvi slovenski mladinski reprezen-
tant v vaterpolu v Jugoslaviji. Toda
kasneje sem ugotovil, da odliœno ob-
vladam æogo, vendar pa plavanje ni
moje podroœje. Tako sem opustil va-
terpolo in zaœel z rokometom.

Pri katerih letih ste zaœeli igrali roko-
met, za kateri klub in koliko œasa? Na
kateri poziciji ste igrali?
Rokomet sem priœel igrati v Celju pri
trinajstih letih, na poziciji desnega
zunanjega.  Vztrajal sem kar devet
let, torej vse tja do svojega dvaindvaj-
setega  leta.

Kdo je bil vaø trener?
Trenerji so se ves œas menjavali, tako
da sem treniral  pod taktirkami raz-
liœnih trenerjev.

Ali ste bili kdaj tudi trener rokometnih
selekcij? Koga ste trenirali in koliko
œasa?
Tudi trener sem bil. V Celju sem treni-
ral prvo ekipo trinajst let, mlajøe ekipe
pa ves œas.

Ali se danaønji rokomet razlikuje od ro-
kometa v vaøih œasih, ko ste bili mladi?
Seveda. Rokomet je veliko hitrejøi in
veœ je podajanja, vratarji so bolje pri-
pravljeni in imajo boljøo tehniko in ve-
liko veœ je treniranja.

Za katero rokometno ekipo navijate?
Kakøno vpraøanje? Seveda, za ÆRD
Litija! ÆRD Litija, Dragica Æontar

Turnir je organiziral FBC Berkmandlc
iz Idrije. V goste so povabili nekaj pr-
vorazrednih ekip, ki nastopajo v 1. slo-
venski ligi (FBC Æiri, FBC Berk-
mandlc, FBC Æelezniki, FBC Insport
Økofja loka) in goste iz Bosne (FBC Ba-
nja Luka). Na povabilo gostitelja sta se
turnirja udeleæili ekipi ØD floorball
Primskovo in FBC Grosuplje. Na ta
turnir smo odøli z meøanimi obœutki,
saj smo se po resniœno dolgem œasu
brez treningov in priprav udeleæili ne
ravno lahkega turnirja (ØD floorball
Primskovo øe nima ustreznih prosto-
rov za vadbo v jesenskem in zimskem
œasu). Priœakovali smo, da nas bodo
morda nasprotniki malo podcenjevali,
saj niso poznali ne naøe ekipe ne naœi-
na igranja naøe ekipe. Poudariti mo-
ram, da sta dva igralca sploh prviœ na-
stopila v naøi postavi.
A vseeno smo se tega turnirja z vese-
ljem udeleæili in prekriæali palice z os-
talimi ekipami. Na pot v Idrijo smo se
odpravili æe zelo zgodaj, saj nas je pot
vodila skozi pravljiœno zasneæeno
deæelo skozi Jeæce proti Ømartnemu.
Tu smo strnili vrste in se odpravili v
Idrijo. V garderobi je bilo zelo prijetno
vzduøje, a vseeno se je œutila nekakøna
trema in malo negotovosti pred prvo
tekmo.
Ko smo prispeli na parket in se ogreva-
li ter se spoznavali z ogrado in veliœino
igriøœa, sta negotovost in strah izpuh-
tela. Prvi sodnikov pisk je dal naøim
fantom elan, da so se zapodili po
igriøœu in strnili vrste. Uvodne minute
so pokazale, da naø trud na zaœetku
lanskega leta ni bil zaman. Kombinira-
na ekipa FBC Berkmandlc in FBC
Grosuplje se je morala moœno truditi,
da je parirala naøim s kondicijo »nabi-
tim« fantom. A poœasi se je pokazala
razlika v kvaliteti ekipe, predvsem dela
FBC Bekmandlc, ki igrajo v 1. sloven-
ski ligi in naøa barka se je poœasi po-
tapljala v delnem rezultatu 0 : 3. Po
drugem odmoru smo pokomentirali
naøo igro, postavili smernice igre v
zadnji tretjini in se dogovorili, da pu-
stimo srce in duøo na igriøœu. V zadnji
tretjini naøi napadalci niso in niso za-
tresli mreæe nasprotnikovega gola. Po
vseh priloænostih za gol sem skoraj
obupal in se dobre tri minute in pol do
konca zadnjega dela vdal v usodo, da
smo prvo tekmo paœ izgubili.
A zgodil se je œudeæ. Naøi fantje so po
skoraj neverjetnem zakljuœku uspeli
najprej izenaœiti rezultat, kasneje pa
nekaj sekund pred koncem tekme
doseœi zmagoviti gol. Veselje je bilo ne-
popisno, obœutek fantastiœen. Nas-
protnik je s sklonjeno glavo zapustil
igriøœe, saj se jim je podcenjevanje nas-
protnika moœno maøœevalo.
Zmagaaaaa smo vsi vpili do garderobe
in naøi telefoni so skoraj pregoreli od
vseh klicev in sms sporoœil, ki smo jih
poøiljali v domaœe loge. Œestitke so

prihajale z vseh strani in rad bi se zah-
valil vsem, ki so nas spodbujali.
Odmor in sprehod po Idriji smo si pri-
voøœili, da smo lahko, kar tako sredi
Idrije pokomentirali tekmo, obœutke,
ki so nas preplavili in si seveda dvigo-
vali samozavest in se bodrili, da tudi v
naslednji tekmi poskuøamo presenetiti.
Druga tekma je postregla z nekoliko
»laæjim« nasprotnikom. Naj omenim,
da FBC Grosuplje sestavljajo igralci, ki
skupaj igrajo æe nekaj let, res da so prej
igrali inline hokej, a moøtveni duh jim
je dal krila in so z neverjetno zagna-
nostjo priœeli s tekmo. Poznali so æe
naø naœin igre in ekipo. Po nekaj uvod-
nih trenutkih nezbranosti so se naøi
fantje organizirali in priœeli nizati za-
detke. Prav vsak od njih je prispeval
delœek k igri in dobrem vzduøju, niti z
eno besedo ni bilo treba zahtevati od
njih kaj veœ. Bilo je preœudovito vzduø-
je v ekipi.
Po koncu tekme smo se odloœili, da se
vœlanimo v Floorball zvezo Slovenije,
postanemo polno pravni œlan (Øportno
druøtvo floorball Primskovo, sekcija
FBC Primskovøke zverine) z registraci-
jo v zvezi in s tem nastopimo tudi v
Prvi slovenski zvezni ligi. Tako bo ime-
la naøa obœina prvega prvoligaøa v
øportnih disciplinah.
Uæitek je bilo spremljati tekmo tudi s
klopi in dajati svojim igralcem moral-
no spodbudo in jim na koncu œestitati
za zasluæeno zmago 7 : 3.
Po konœani tekmi smo si ogledali øe
»biser« dneva, tekmo med FBC Æiri,
ki slovi po najbolj hitri igri floorballa
pri nas in FBC Banja Luka. Øe prehitro
smo se morali posloviti od Idrije, ki bo
ostala v naøih srcih, imela posebno me-
sto v analih kluba, saj smo dokazali,
da zmoremo in znamo presenetiti øe
tako moœne ekipe, ki nastopajo v prvi
slovenski ligi. Zgodovinski datum
zame in naøo ekipo je 6. 2. 2010, ko
smo prviœ kot ekipa in moøtvo stopili
pred vesoljno Slovenijo.
Hvala fantje, ki ste pustili srce in duøo
na igriøœu, hvala vsem, ki ste nas
spremljali in nas spodbujali ter poma-
gali pri ustanovitvi kluba, hvala vsem,
ki verjamete v nas in nas spodbujate
na naøi poti.
Posebno zahvalo pa seveda zasluæi tudi
naø sponzor »MF Center« iz Trzina, ki
skrbi, da smo primerno opremljeni na
takønih in podobnih tekmovanjih.
Upamo le øe na to, da dobimo za na-
slednjo (letoønjo) sezono majhen, to-
pel prostorœek, kjer bomo lahko vadi-
li tudi medtem ko pada deæ in sneg in
paœ pogoji niso primerni za treninge
na zunanjih igriøœih. Mi pa vam ob-
ljubljamo, da bomo dostojno zastopa-
li naøe barve na vseh tekmovanjih in
tako v najlepøi luœi prikazali, da se v
naøi obœini le nekaj dogaja in da smo
prepoznavni tudi v drugih øportnih
disciplinah.

Floorball
V soboto, 6. februarja 2010, se je Øportno druøtvo floorball Primskovo,
prviœ predstavilo øirni Sloveniji kot FBC Primskovøke zverine na floorball
turnirju v Idriji.
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