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ÆUPANOV KOTIŒEK

Kaj nas vse
moti?
Priøla je pomlad. Œebele nas s svo-
jim prijetnim zvokom opozarjajo,
da pridno opraøujejo cvetje. Nara-
va se prebuja, brsti in nas napol-
njuje s pozitivno energijo. Vse pa
ni tako mirno in spokojno; v naøi
sredini je tudi veliko hrupa, ropota,
kar marsikoga moti. 

Razvoj druæbe, v kateri æivimo, je s se-
boj prinesel tudi prehrupne motorje,
øtirikolesnike. Njihovi vozniki ne
spoøtujejo pravil, kje in kdaj lahko vo-
zijo in kaj na to poreœe preœudoviti
gozd, po katerem hrumijo. Potrebno
bo zaœeti spoøtovati soljudi, s katerimi
æivimo in hrup zmanjøati na mini-
mum. Smo druæba, ki se stara in zato
potrebujemo mir vsaj v dneh, ki so na-
menjeni poœitku. Pri tako hitrem raz-
voju motornih vozil raznih vrst druæba
ni sposobna zagotoviti poligonov, po
katerih bi le-ti drveli in sproøœali svojo
energijo, saj v naøi sredini za to ni us-
treznih povrøin.

Vse, ki neizmerno uæivate v teh øport-
nih, pozivam k obzirnosti v dnevih
poœitka. Morda si boste s tem malo
dvignili svoj ugled. Hvala.

Naj vas spomnim, drage obœanke in
obœani, da bomo tudi letos v Ømart-
nem poœastili dan Zemlje 22. aprila.

Milan Izlakar

Mladi œastniki Slovenske vojske
na gradu Bogenøperk
Morda ste se v œetrtek, 15. marca 2007, spraøevali, zakaj nebo nad Ømart-
nim preletavajo vojaøka letala in se proti Bogenøperku vije kolona vozil z
oznako Slovenske vojske.

PEVSKO DRUØTVO ZVON

Letni koncert z gosti iz Gabrovke
Bilo je prijetna pomladna  sobota, 10.marca 2007, ko smo se zbrali v
ømarskem Kulturnem domu na naøem rednem letnem koncertu.

Pesmi, ki jih je izbrala vodja zbora, gospa Marjanca Vidic, so bil spet prijetne in
miloglasne. »Kalinko« smo odpeli ob spremljavi nekaterih œlanov Tamburaøkega
orkestra Folklorne skupine Javorje. V goste smo letos povabili pomlajen in lepo
uglaøen æenski pevski zbor KUD Fran Levstik iz Gabrovke. Na klavir je njihov
zbor spremljala Tina Logar. Prav gotovo si æelimo sodelovanja tudi v prihodnje.
Bernarda Smrekar je popestrila celoten koncert s prebiranjem poezije mladega,
nadarjenega pesnika Marka Djukiåa. 

Zadnja pesem je bila skupna, in sicer zbor suænjev iz opere Nabucco. Za sprem-
ljavo je poskrbela mlada glasbenica Helena Vidic. Hvaleæni posluøalci v dvorani,
za katere smo z veseljem prepevali, so nas nagradili z aplavzem in pesem smo po-
navljali. V mislih nas je na koncertu spremljal naø predsednik, od katerega smo se
pretreseni poslovili samo deset dni po koncertu.  

Katarina Kragelj

Uspeøna sejemska predstavitev
V œetrtek, 15. marca 2007, je odprl svoja vrata tudi 12. sejem Flora ter 6.
sejem Poroka v Celju.

Odgovor je, da so kolegi letalci izkazali spoøtovanje mladim œastnikom Slovenske
vojske, ki so na slovesnosti ob koncu usposabljanja 16. generacije Øole za œastni-
ke na gradu Bogenøperk prejeli œin poroœnika. Trinajstmeseœno usposabljanje je
uspeøno konœalo 6 œastnic in 22 œastnikov. Kot œastni govornik je bil napovedan
minister za obrambo Karl Erjavec, ki pa je zadnji hip zaradi nepredvidenih obvez-
nosti svojo udeleæbo odpovedal. Na njegovo mesto za govorniøkim pultom je
tako stopil brigadir Alojz Zavrønik, namestnik naœelnika Poveljstva za doktrino,
razvoj, izobraæevanje in usposabljanje Slovenske vojske.  V kulturnem programu
so nastopili trobilni kvartet Orkestra Slovenske vojske in Gardna enota Slovenske
vojske. 

Joæi Vovk

Drugiœ se je Javni zavod Bogenøperk uspeøno predstavljal kot ponudnik organiza-
cije poroœnih  praznovanj. Skupaj je razstavljalo 230 razstavljalcev, od tega 81
ponudnikov s podroœja porok. Utrip sejemskega dogajanja si je v øtirih dneh og-
ledalo 19.000 obiskovalcev. 

Naj vas v lepih pomladnih dneh povabim na grad, ki bo od aprila naprej  odprt
vsak dan v tednu, razen ponedeljka. Posebej dobrodoøli v nedeljo, 22. aprila, ob
svetovnem dnevu Zemlje,  ko se bo v zgodnjih popoldanskih urah priœela odvijati
osrednja kulturno-izobraæevalna prireditev ob vseslovenski akciji Darilo Zemlji.
Projekt poteka pod okriljem  Gibanja za razvoj in praviœnost ter Zavoda za gozdo-
ve Slovenije.  Na razliœnih obmoœjih naøe dræave bodo posadili pribliæno 200 dre-
ves, osrednji dogodek pa se bo odvijal pri nas na gradu Bogenøperk. Vabljeni.

Joæi Vovk

Fotoutrinek: Prvi pomladni dan

Foto: Joæica Æurga

dan datum ura prireditev kraj
ponedeljek 2. 4. Celodnevni pravljiœni maraton Knjiænica Litija

Mednarodni dan knjig za otroke in mladino
torek 3. 4. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
œetrtek 5. 4. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno
œetrtek 12. 4 19.00 Prireditev ob 55. obletnici mesta Litija Øportna dvorana Litija

in otvoritev novih prostorov v ØD
sobota 14. 4. 10.00 Otroøka matineja: IZGUBLJENA VEVERICA: Lutk. gled. Jesenice Kulturni center
sobota 14. 4. 19.30 Koncert: LJUBLJANSKI MADRIGALISTI cerkev sv. Nikolaja
torek 17. 4. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
œetrtek 19. 4. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno
œetrtek 19. 4. 18.30 JIRI BEZLAJ: Literarni veœer in kiparska razstava Knjiænica Ømartno
œetrtek 19. 4. 19.00 JE PESEM V SRCIH: Obmoœna revija odraslih PZ, 1. koncert Kulturni center
petek 20. 4. 19.00 JE PESEM V SRCIH: Obmoœna revija odraslih PZ, 2. koncert Kult. dom Ømartno
sreda 25. 4. 18.00 PLESNI BAZAR: Obmoœna revija ples. skupin Litije in Zagorja Kulturni center
sobota 28. 4. 10.00 Otroøka matineja: PICKO IN PACKO, KUD Kult Ljubljana Kulturni center

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

Za vse zamudnike!
Vpis predøolskih otrok
v vzgojno varstveni
zavod Litija

Termin: od 31. 7. 2007 do 5. 8. 2007

Informacije in prijave:

e-poøta: info@drustvoprosticas.si
Tel.: 031 721-013.

Termin: od 1. 7. 2007 do 8. 7. 2007

Letovanje  v Nerezinah
otok Loøinj - Hrvaøka

Letovanje  v Nerezinah
otok Loøinj - Hrvaøka

Øportni tabor
BOHINJ

Øportni tabor
BOHINJ
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Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21.œlena Zakona o lokalni sa-

moupravi (Uradni list RS, øt. 100/2005 UPB-1), Odloka o proraœunu obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (Uradni list RS, øt. 23/2007) in Pravilnika o

sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji (Uradni list RS, øt. 31/05) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2007 

1. Naziv in sedeæ naroœnika

Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na podroœju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih

dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji oziroma za obœane Obœine Ømartno pri Litiji. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdræevanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, druøtva ter zdruæenja, ki izpolnjujejo naslednje osnov-

ne pogoje:

• so registrirani in delujejo na podroœju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;

• imajo urejeno evidenco œlanstva;

• imajo v svojem œlanstvu tudi obœane obœine Ømartno pri Litiji;

• imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo naœrtovanih programov.

Pravne osebe z delovanjem na obmoœju veœ obœin, regij ali dræave morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo

svoje œlane oziroma uporabnike tudi iz obmoœja obœine Ømartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt

namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

4. Osnovna merila za izbor

• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,

• sodelovanje z riziœnimi skupinami prebivalstva, vkljuœenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,

• realnost izvedbe programa in finanœna konstrukcija v primerjavi z uœinkovitostjo in oziroma udeleæbo,

• reference – program se izvaja æe dalj œasa oziroma se program izvaja na obmoœju obœine æe daljøe œasovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Okvirna viøina razpisanih sredstev znaøa 8.346 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu obœine Ømartno pri Litiji za leto

2007, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja podroœja:

• humanitarni programi

• zdravstveni programi

• socialni programi.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007 za programe/projekte za katere so bila do-

deljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 11.5.2007 (datum poøtnega æiga) na naslov Obœina Ømartno

pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 11.5.2007 do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako

»NE ODPIRAJ – sofinanciranje humanitarnih programov 2007«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poøtni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

• oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljeni in

• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo

doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8

dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi  predlagatelji programa

bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih

straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5,

tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtev.: 551-002/2007

Datum: 20.3.2007

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresniœevanju javnega interesa za kultu-

ro (Ur. l. RS, øt. 96/02), Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007

(Ur. l. RS, øt. 23/07) in 4. œlena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na podroœju

ljubiteljske kulture v obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS, øt. 86/04)

Javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne

dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2007

1. Naziv in sedeæ naroœnika:

Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za

izvajanje programov na podroœju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejav-

nosti, ki:

• imajo sedeæ oz. stalno prebivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji

• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresniœevanje kulturnih

aktivnosti

• imajo urejeno evidenco o œlanstvu in ostalo dokumentacijo kot to doloœa

zakon o druøtvih

• da vsako leto redno dostavljajo poroœila o realizaciji programov in naœrt

aktivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proraœuna za leto 2007 je predvideno za naslednja po-

droœja kulturnih dejavnosti:

• glasbena dejavnost,

• plesna in folklorna dejavnost,

• uprizoritvena dejavnost,

• likovna, fotografska, filmska dejavnost,

• literarna dejavnost,

• mladinska kultura,

• novi mediji.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno do-

kumentacijo, ki je na voljo na obœinski upravi Obœine Ømartno pri Litiji.

5. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih progra-

mov in redne ljubiteljske dejavnosti iz toœke 3. javnega razpisa je 15.440 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.

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

1275 Ømartno pri Litiji do 30. 4. 2007. Prijave je potrebno poslati do roka v

zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2007«.

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

oddajo vlog, priporoœeno po poøti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki

bodo:

• oddane po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljene in

• nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po

izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o do-

polnitvi. 

8. V roku prispele vloge bodo obravnaven na podlagi Pravilnika o sofinanci-

ranju programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini

Ømartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu jav-

nega razpisa obveøœeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlaga-

telji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kultur-

nih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na

Obœini Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-liti-

ja.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri

Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtevilka: 611-002/2007

Datum: 20. 3. 2007

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

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, Rajko Meserko
Lektoriranje: Mirjana Furlan
Zunanji œlani uredniøkega odbora: R. Sinigoj, N. Omahen, M. Loc, J. Peterlin, S. Kermavner
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: Schwarz, d.o.o., Ljubljana Naklada: 1700 izvodov 



NAØA DEDIØŒINA

Muzej v Litiji
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Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99, 124/00,

79/01, 30/02 in 56/02), 21.œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt. 72/93, 57/94,

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

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

tiji za leto 2007 (Ur.l. RS, øt. 23/2007) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje programov letovanja otrok

iz obœine Ømartno pri Litiji v letu 2007 

1. Naziv in sedeæ naroœnika

Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz obœine Ømartno

pri Litiji v starosti od 6. do 15. let. 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne

pogoje:

• da so registrirane kot pravni subjekti,

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

goje za izpeljavo  naœrtovanih programov,

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

Zakonu o druøtvih,

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

namen.

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

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

opravljale æe v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor

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

• sodelovanje strokovnih delavcev pri izvedbi programa,

• finanœna konstrukcija oz. vrednost programa,

• reference.

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Viøina razpisanih sredstev znaøa 3.338 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu

obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007 za

programe za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 11. 5. 2007 (datum

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

no pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 11. 5. 2007 do 12. ure.

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

nanciranje programov letovanja 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-

veden naziv in poøtni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

• oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljeni in

• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku

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

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k

dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predla-

gatelji ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 30 dni po odpiranju predlo-

gov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini

Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodat-

ne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5,

tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtev.: 551-0003/2007

Datum: 20. 3. 2007

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

OBVEØŒA

da je bil na 4. redni seji Obœinskega sveta Obœine Ømartno pri Litiji, dne

8.3.2007 sprejet sklep, da se bodo vloge razvojnih pobud iz javnega in zaseb-

nega sektorja kot predlog za spremembo namembnosti, pri pripravi novih

prostorskih aktov – 

Strategije prostorskega razvoja obœine Ømartno pri Litiji in Prostorskega

reda obœine Ømartno pri Litiji,

upoøtevale poleg do sedaj vloæenih vlog, le øe pobude in predlogi, ki bodo

vloæeni na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji

do 30. aprila 2007.

Pobude, ki bodo prispele po 30. aprilu ne bodo obravnavane v postopku pri-

prave predlogov novih planskih aktov, paœ pa bo njihova obravnava prenese-

na v postopek naslednjih sprememb planskih aktov.

Uprava Obœine Ømartno pri Litiji

NAØA DEDIØŒINA

Muzej v Litiji
V Javnem zavodu za kulturo Litija smo 1. 12. 2005 za javnost odprli 3 mu-
zejske zbirke, ki predstavljajo zgodovino Litije ter njeno bliænjo in daljno
okolico. To je v Litiji prvi poskus muzejske dejavnosti oz. zametek mestne-
ga muzeja, saj bogata zgodovina teh krajev kar kliœe po obuditvi in prezen-
taciji v javnosti. Œe ljudje ne poznajo lastne zgodovine, je tudi ne znajo
ceniti. Narod, ki ne ceni lastne preteklosti, nima prihodnosti. V tej ljudski
modrosti je mnogo resnice in tega bi se morali v naøih krajih bolj zavedati.

Zgodovina reœnega prometa

Reœni promet je imel v preteklosti izje-
men pomen zaradi velike zmogljivosti
in majhnih stroøkov pri transportu.
Od kopenskega prometa je bil mnogo
cenejøi, zmogljivejøi, hitrejøi in v vseh
pogledih bolj ekonomiœen.

Prvi zgodovinski vir o plovbi po Savi je
vsekakor bajka o Argonavtih. Jazon
naj bi s svojo ladjo Argo plul po Savi
do Ljubljane in nato do Vrhnike. Tudi
Rimljani so znali s pridom izkoriøœati
plovnost rek, o œemer priœajo ostanki
rimskih plovil na ljubljanskem barju.

Razvoj trgovine je æe v srednjem veku
narekoval boljøo organizacijo in uredi-
tev plovbe po slovenskih rekah. Nasta-
le so posebne œolnarske zadruge in œol-
narski cehi. Brodarstvo je postalo do-
nosen posel.

Tudi Litija je bila æe v srednjem veku
moœno œolnarsko srediøœe, saj je ime-
la poleg œolnarskega urada in mitnice
tudi dve ladjedelnici, tesarske delav-
nice in vrvarne. V bistvu je celoten
kraj vse do sredine 19.stol. æivel od

œolnarjenja. V Litiji je nastala vrsta
gostiøœ, okoliøki kmetje so redili
vleœno æivino, veœina lastnikov sav-
skih ladij je bila domaœinov.

Vleka ladje po toku navzgor je bila sila
zamudno in teæavno delo. V zaœetku
so za vleko ladij uporabljali kaznjence,
od srede 19. stol dalje so jih zamenjali
z volovskimi vpregami. Smer so urav-
navali z dolgimi drogovi, s katerimi so
ladjo odrivali od brega.

Tipi plovil so bili prilagojeni znaœaju
reke in pred regulacijo Save v 18.
stol. so veœinoma uporabljali manjøe
in okretnejøe œolne, s katerimi so kr-
marili œez øtevilne savske brzice. Po
regulaciji savske struge so se v 19.
stol. pojavile na Savi veœje ladje, med
njimi t.i. »tombasi«, ki so merili v
dolæino pribliæno 50 m.

Prihod æeleznice skozi savsko dolino je
v kratkem œasu povzroœil zaton reœne-
ga prometa na Savi. Zadnjo ladjo so
proti Zalogu vlekli l. 1865. Po tem letu
so v uporabi ostali le posamezni bro-
dovi za prevoz potnikov in tovora.

Model reœne ladje »tombas«, kakrøen je plul nekoœ po Savi.

Zgodovina rudarstva

Rudnik Sitarjevec sodi med najstarejøe
v Sloveniji, saj je znano, da so rudna
nahajaliøœa v okolici Litije izkoriøœali
æe v prazgodovini. Zadnje arheoloøke
raziskave so na vrhu Sitarjevca potrdi-
le æeleznodobno naselbino (okrog 600
pr.n.øt.), ki se je nedvomno ukvarjala z
rudarjenjem. 

Rimljani so bili prvi, ki so zaœeli
mnoæiœno uporabljati svinec, zato je æe
v antiki nastalo v Litiji pristaniøœe.

Tekom stoletij so v Sitarjevcu kopali
predvsem svinec, barit in æelezo, nekaj
malega tudi cink, baker in æivo srebro.
Obmoœje øe danes velja za eno najbo-
gatejøih nahajaliøœ rudnin in minera-
lov v Evropi.

Prvi pisni viri in materialni ostanki ru-
darjev izvirajo iz poznega srednjega
veka (16.stol.), ko so poleg Sitarjevca
omenjena øe rudiøœa v Zgornji Jablani-
ci, na Vaœah, v Zagorici, Cerovici, Po-
noviœah, na Veliki Preski, Jezeh,
Poløniku in v Øtangi.

Najveœji vzpon je rudnik doæivel v
2.polovici 19.stol., ko je sodil med
najveœje v Evropi. Predelovalna topil-
nica je talila rudo s Koroøke, Avstrije
in Italije ter iz severne Afrike. Na pre-
lomu stoletja je skupaj s topilnico v
Meæici dosegla 3/4 avstroogrske proi-
zvodnje svinca.

Z veœjimi vzponi in padci je rudnik Si-
tarjevec deloval do l.1965, ko je bil
dokonœno opuøœen.

Zgodovina æeleznice

Noben dogodek v zgodovini Litije ni
bil tako prelomen kot prihod juæne
æeleznice l.1849. Kraj je pred tem æivel
od brodarstva, ki je s prihodom æelez-
nice naglo izgubilo svoj pomen in
l.1865 popolnoma zamrlo. Æeleznica
je krajem, skozi katere je tekla, prine-
sla razvoj, vzpon  industrije, predvsem
pa  hitrejøi pretok ljudi in tovora.

Litijsko postajno poslopje je ostalo øe
do danes dokaj nespremenjeno.  Po-
sebna znamenitost postaje je bila vod-
na œrpalka (Pumpenhaus), ki so jo
l.1999 ob prenovi postaje æal podrli.

V zgodovini æelezniøke proge Ljublja-
na – Zidani Most je pomembno vlogo
odigral most v Pogoniku. Prvotnega
lesenega je l.1898 zamenjala æelezna
konstrukcija. Med 2.sv.vojno je bil
strateøkega pomena za okupacijske
sile, saj so po tej progi prepeljali veœi-
no teæke oboroæitve in vojaøkih sil. Po-
mena æelezniøkega mostu v Pogoniku
so se zavedali tudi v NOV, zato so
septembra 1944 skupaj z zavezniki iz-
vedli uspeøno akcijo, ki je za daljøi œas
prekinila æelezniøki promet na tej trasi.

Za Litijo in njeno okolico je s priho-
dom æeleznice nastopila zlata doba
gospodarskega, politiœnega in kultur-
nega razvoja, ki je kraj v œasu med
obema vojnama  poleg naøtetega
povzdignil tudi v upravno srediøœe sre-
za Dravske banovine.

Helena Hauptman

Javni zavod za kulturo Litija  

Muzejske zbirke
si obiskovalci lahko ogledajo v prostorih

Javnega zavoda za kulturo Litija,

Trg na Stavbah 8a.

Odprte so:

ponedeljek  10.00 – 18.00 ure

torek, sreda, œetrtek  8.00 – 14.00 ure

petek  8.00 – 13.00 ure

Po predhodnem dogovoru je ogled moæen

tudi izven urnika (gsm:  031/ 689-160).

V ogled je vkljuœen tudi dokumentarni film

o zgodovini reœnega prometa.

Vstopnina za odrasle je 2 €

za otroke do 14. leta pa 1 €
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Aktivnosti
druøva
upokojencev
Odslej vas bomo v Martinovem
glasu redno obveøœali o dejavnostih
ømarskega druøtva upokojencev,
kar bo zanimivo zlasti za naøe
œlane pa tudi za druge upokojence
ali obœane, ki se nam æelite pridruæiti
na izletu, pohodu, ali gledaliøkem
obisku ali druæabnem sreœanju.

Zgodilo se je
V letu 2007 smo izvedli æe øtiri pohode;

tri v bliænjo okolico in enega po

Jurœiœevi poti od Viønje Gore do Mulja-

ve. Na njih smo naøteli 47 udeleæencev.

Od januarja do marca smo bili trikrat

v ljubljanskih gledaliøœih (Cankarjev

dom, Mestno gledaliøœe), kjer smo

imeli 66 obiskovalcev.

Øtiri naøe œlanice so sodelovale na tek-

movanju v pletenju v Litiji. Med øtiri-

mi ekipami so si s tekmovalkami litij-

skega druøtva delile prvo mesto.

Sredi marca smo izvedli redni letni

obœni zbor, ki je v dvorano kulturne-

ga doma privabil 140 œlanov; imeli pa

smo tudi tri goste iz Litije: predsednico

Zveze druøtev upokojencev Litija –

Ømartno, predsednico litijskih diabeti-

kov in predsednika litijskih invalidov.

Po obœnem zboru smo vsem prisotnim

postregli z veœerjo, lahko pa so tudi

zaplesali ob zvokih dveh harmonik.

Pripravljamo…
V œetrtek, 12. aprila, vas vabimo na

nakupovalni izlet v Lenti na Madæar-

sko. Ob povratku boste lahko v Le-

nartu kupili domaœe buœno olje,

moko, rezance in druge mlevske izdel-

ke po ugodni ceni.

Na prazniœni dan, 27. aprila, se bo naøa

pohodniøka skupina, œe bo lepo vreme,

povzpela na Streøni vrh (Svibno) nad

Litijo.

V torek, 8. maja, prirejamo celodnevni

izlet na Gorenjsko. Popeljali vas bomo

do vasi Planina pod Golico nad Jeseni-

cami, kjer si bomo ogledali veœ zani-

mivosti, med drugim tudi najveœje na-

ravno rastiøœe narcis.

V nedeljo, 13. maja, boste lahko uæi-

vali ljubitelji operne umetnosti; popol-

dan si bomo ob 17. uri ogledali v ma-

riborski Operi  opero Faust.
Boris Æuæek

Priroœnik
za sreœne
upokojence
Pri Zaloæbi Maks Viktor je v sredini
meseca marca izøel priroœnik Prak-
tiœni vodnik za upokojence, ki je
namenjen starejøi populaciji po
vsej Sloveniji. 

V njem si poleg informacij in razlag s
podroœja zakonodaje, sociale in
zdravstva lahko preberete veliko zani-
mivega tudi o moænostih preæivljanja
prostega œasa. V zadnjem delu so na-
mreœ na kratko predstavljene vse slo-
venske obœine, tudi Obœina Ømartno
pri Litiji. Tako si lahko preberete, kaj
je zanimivega v obœini in kam upoko-
jenci lahko naslovijo svoje teæave in
æelje. 

20704001

Tiha boleœina spremlja spomin na 8. april 2006,
odkar je mnogo prezgodaj odøel od nas ljubljeni oœe, moæ in brat

JANEZ (IVAN) ŒERNE
iz Stare Gore 10, Primskovo

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20704002

Æivljenje celo si garala,

vse za Boga, dom in zemljo dala.

Le sledi ostale so povsod,

od dela pridnih tvojih rok.

V 85. letu æivljenja, nas je zapustila
naøa draga mama, stara mama, prababica in teta

ANTONIJA POTISEK
5.7.1922 - 28.2.2007

iz Liberge

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoœ in podporo,

ter izreœene besede tolaæbe, darovano cvetje, sveœe in svete maøe ter vsem, ki ste jo pospremili na

njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki zanjo molite. Posebna hvala gre g. æupniku Marjanu Lampretu,

za lepo opravljen obred in œuteœe ter ganljive besede slovesa.

Vsem pogrebcem in pevcem øe enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

20704003

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal.

Smrt te vzela je prerana,
a v srcih naøih boø ostal.

Ostali so spomini boleœina,
ostala za teboj velika je praznina.

Ostane nam le pogled v nebo,
kjer upam,o ti je lepo.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi sin in brat

ANDREJ PIVEC
27.6.1980 - 1.3.2007 

iz Litije

Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaøœanom, prijateljem in znancem,
ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za izreœeno soæalje, tolaæbo,

molitve, cvetje in sveœe. Lepo se zahvaljujemo g. æupniku za opravljen obred, pogrebni sluæbi, troben-
taœu in pevcem. Posebej se zahvaljujemo Sreœku in Milki Pivec za vso pomoœ in oporo v teh teækih

trenutkih. Ohranite ga v lepem spominu in øe enkrat vsem in vsakomur posebej iskreno hvala.

Æalujoœi: Silva in Rudi, Katja, brat Danilo z Ireno

ZAHVALA

20704004

Niti zbogom nisi rekel,

niti roke nam podal.

Smrt prehitro te je vzela,

v naøih srcih bivaø zdaj.

V 56. letu starosti nas je nenadoma in z boleœino
v naøih srcih zapustil oœe in deda

ANTON PEVEC
- Lambergerjev Tone - 

Lupinica 17, Ømartno pri Litiji

(æivel in delal v Nemœiji)

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in
sodelavcem, ki ste nam izrekli soæalje, nam pomagali in stali ob strani. Hvala vsem, ki ste darovali

cvetje, sveœe in druge darove ter ga v tako velikem øtevilu pospremili v njegov prerani grob.
Hvala g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred ter usluæbencem KSP Litija za  njihovo pomoœ.

Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Æalujoœi: sin Tomaæ in hœi Katarina z druæinama

ZAHVALA

20704005

Ista je livada sonœna,
kjer mladosti pot neskonœna,

si najdraæjo pesem poje.
Isto vabi te naroœje,

kadar v tujem svetu noœ je
in je daleœ domaœija.
In ko v boleœini tihi,

milo ti srce zajoka
ista te poboæa roka.

25. marca je minilo leto dni, odkar nas je zapustil

FRANCE DOBLEKAR
iz Gozd - Reka 8

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu priæigate sveœe ali mu namenite iskreno misel.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20704006

Vse z æalostjo v œas prepleto,

mineva nam æe peto leto.

Ostala nam je le praznina,

v naøih srcih boleœina.

Pet let bo minilo, odkar nas je prezgodaj zapustil
naø dragi moæ, ati, dedek in tast

TONE KOGOVØEK

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki obiøœejo njegov grob in priæigajo sveœe.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Ljubila si zemljo,

ljubila si dom,

zdaj pa brez tebe,

je prazen naø dom.

V 81. letu æivljenja nas je zapustila
naøa draga mama, babica, prababica in taøœa

MARIJA POGLAJEN
rojena Kotar

1926 - 2007

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste soœustvovali
z nami in nam izrekli soæalje. Hvala za poklonjeno cvetje in sveœe, gospodu æupniku

za lepo opravljen obred in g. Antonu Zavrlu za lepe poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem øtevilu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni æalujoœi

ZAHVALA

DRUØTVO ZA RAZVOJ PODEÆELJA LAZ

Pobiranje smeti po
obronkih Jablaniøke doline
Na materinski dan so se mladi iz Jablanice in Gradiøœ vsak s svoje strani z
vreœami v rokah podali po pohodni poti »Po obronkih Jablaniøke doline«.

Luøna pot Gibanje je zdravo, predvsem v naravi,
kjer se lahko nauæijemo œistega zraka
in lepot narave. Okolica Ømartna nam
ponuja veliko poti, kjer si lahko na-
polnimo »baterije«. Eno od teh poti je
nekdo poimenoval »Luøna pot« in
vam jo tudi oznaœil s smerokazi. Œe
boste øli na pribliæno 45-minutno
kroæno pot, si lahko pogasite æejo v
gozdnem izviru, ko pa pridete iz goz-
da, se vam odpre pogled na veliœastno
ømarsko cerkev. Torej, kar hitro
poiøœite »Luøno pot«.

J. Æurga

To je bil zadnji vikend pred 4. tradicio-

nalnim pohodom, smeti je bilo potreb-

no pobrati, œeprav jih je ponekod pod

seboj øe skrival sneg. Za tri vreœe se je

nabralo smeti na okoli 13 km dolgi

poti – nekaj pa so pobrali æe par dni

prej fantje, ki radi hodijo po tej poti.

Po smeteh se – æal – vidi, da je pot obi-

skana, kar je bil cilj Druøtva za razvoj

podeæelja LAZ, ki si prizadeva za raz-

voj Jablaniøke doline. Obiskovalci pri-

naøajo veœ æivljenja na obronke, æal pa

tudi smeti. Œe izvzamemo konzerve od

piva, koliœina drobnih smeti ni kri-

tiœna. Bolj moteœe so z veœjimi kosov-

nimi odpadki zasute globeli in potoœ-

ki. Za oœiøœenje le-teh ne bo dovolj

prostovoljno delo podmladka druøtva,

zato druøtvo raœuna na pomoœ obeh

obœin in komunale.

Oœiøœevalna akcija je ena od aktivnosti

mladih iz doline. V lanskih poletnih

poœitnicah so mladi zbirali ustno

izroœilo po vaseh in jih zapisali – na-

stala je bruøura Æivljenje v Jablaniøki

dolini nekoœ, ki pa se bo øe dopolnje-

vala z novim gradivom. S svojo stojni-

co v Œebelniku so na dan pohoda mla-

di pokazali svojo iznajdljivost in se ka-

lili v vlogah gostiteljev, vodnikov.

Morda bo kateri od njih ob tovrstnih

izkuønjah prepoznal priloænosti za ka-

snejøe poklicno udejstvovanje. Ne s

pobiranjem smeti, paœ pa z razvojem

turistiœne ponudbe na svoji domaœiji,

ali s pripravo domaœih izdelkov, kot je

peka kruha, zeliøœarstvo…

Veœ na: www.podezelje.laz.si

Magda Medveøek

20704007
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Zmeønjave s sreœnim koncem
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Lila razstavljala ob 8. marcu
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Svet pastelov
Mitja Pleøka

Spored april 2007 Spored april 2007 
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GLEDALIØŒE

Zmeønjave s sreœnim koncem
Na odru Øentjakobskega gledaliøœa v Ljubljani bo v aprilu premierno
zaæivela ena od zgodnejøih komedij velikega mojstra svetovne dramatike.

IInnffoorrmmaacciijjee::
oodd  ppoonneeddeelljjkkaa  ddoo  ppeettkkaa  oodd  99..0000  --  1155..0000  uurree
TTeell..::  0011//  223311  2288  6600,,  443333  3300  1122,,  003311//  222255  223300,,
wwwwww..sseennttjjaakkoobbsskkoo--gglleeddaalliissccee..ssii

PPrrooddaajjaa  vvssttooppnniicc::
11  uurroo  pprreedd  vvssaakkoo  pprreeddssttaavvoo  zzaa  iizzvveenn
oozziirroommaa  vvssaakk  ttoorreekk  iinn  œœeettrrtteekk  oodd  1166..3300  ddoo  1177..3300

Sreda, 4.4. ob 19.30

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA  (muzikal),

reæija in koreografija Mojca Horvat

IZVEN

Œetrtek,12.4. ob 19.30

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV, 

reæija Dejan Sariœ

PREMIERA

Petek, 13.4. ob 19.30

D.Goggin: NUNSENSE II  (muzikal), 

reæija in koreografija Mojca Horvat

GOSTOVANJE V VELIKIH LAØŒAH

Sobota, 14.4. ob 19.30

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV, 

reæija Dejan Sariœ

REDNI ABONMA-RED SOBOTA IN IZVEN

Sreda, 18.4. ob 19.30

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV, 

reæija Dejan Sariœ

REDNI ABONMA-RED SREDA IN IZVEN

Œetrtek, 19.4. ob 17.00

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV, 

reæija Dejan Sariœ

REDNI ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN

Petek, 20.4. ob 19.30

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV, 

reæija Dejan Sariœ

REDNI ABONMA-RED PETEK IN IZVEN

Sobota, 21.4. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA VOJAKA

ØVEJKA, (œrna komedija), 

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

IZVEN

Sreda, 25.4. ob 19.30

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA  (muzikal),

reæija in koreografija Mojca Horvat

IZVEN

Œetrtek, 26.4. ob 19.30

M.Kundera/M.Dekleva: NEZNOSNI PIMLICO, 

(po romanih Milana Kundere Neznosna lahkost

bivanja in Milana Dekleve Pimlico), 

dramatizacija in reæija Øpela Stres

IZVEN

Medtem ko v Øentjakobsko gledaliøœe v

Ljubljani romajo øe zadnji letoønji ma-

turanti iz vse Slovenije, na ogled "njiho-

ve" predstave Neznosni Pimlico, v dra-

matizaciji in reæiji Øpele  Stres (po moti-

vih romanov Milana Kundere Nezno-

sna lahkost bivanja in Milana Dekleve

Pimlico), v zaodrju æe potekajo inten-

zivne priprave na predzadnjo premiero
v tej sezoni, Komedijo zmeønjav.

William Shakespeare naj bi svojo naj-
krajøo igro napisal med leti 1592 in
1594. Tekst oziroma vsebina, ki je dala
ime kar celemu æanru, temelji na zaple-
tih, ki jih povzroœi dejstvo, da se v istem
œasu na istem kraju (v Efezu), znajdeta

dva para dvojœkov (sluæabnika in nji-

hova gospodarja), ki vse do konca ne

vedo drug za drugega oziroma se vsi

øtirje nikoli neposredno ne sreœajo. Za-

radi njihove neverjetne podobnosti to

povzroœa øtevilne zaplete, tako v odno-

sih med njimi samimi kot tudi v stikih s

someøœani, æivljenjskimi druæicami in

vsemi drugimi, vpletenimi v dogajanje.

Seveda se po debeli uri zabave vse izte-

œe, kot je prav, vse najasnosti se razja-

snijo, nesporazumi zgladijo in æivljenje

se po dnevu burk in zmeønjav vrne v

svoje obiœajne tirnice. Øe veœ, omenjeni-

ma paroma bratov in njihovim starøem

se izpolnijo priœakovanja, po katerih so

pred tem zaman hrepeneli veœ let.

Z uprizoritvijo Komedije zmeønjav v

Øentjakobskem gledaliøœu v Ljubljani

se je spoprijel predstavnik mlajøe gene-

racije naøih reæiserjev Dejan Sariœ, ki

se z velikim mojstrom dramskega pe-

resa ne sreœuje prviœ. Z njim se je uk-

varjal æe za œasa øtudija na ljubljanski

AGRFT. Pred dvema letoma je v ko-

produkciji E.P.I.centra in Gledaliøœa

Glej pripravil svojevrstno modifikaci-

jo njegovega Riharda II., z naslovom

Richard 2, øe prej pa na Poletnem pri-

morskem festivlau v Kopru v (znova v

sodelovanju z E.P.I.centrom in MGL-

jem) svoje videnje oziroma priredbo

Julija Cezarja.

Pri scenski in likovni podobi postavi-

tve mu pomagata scenografka Vasilija

Fiøer in kostumografka Petra Aliœ, ki

Mladostniøko razposajena Briljantina v reæiji in koreografiji Mojce Horvat øe vedno polni
dvorane.

Foto: U. Œokl/B. Slana

Svoja likovna dela in skulpture so
predstavili: Marija Bregar-Hostnik,
Maja Brilej, Bojanka Drnovøek, Ga-
brijela Hauptman, Berta Juvan, Dani
Kunc, Marjeta Mlakar-Agreæ, Miøa
Murn-Urankar, Joæa Ocepek, Sonja
Perme, Jelka Polak, Lidija Skubic, Ma-
rija Smolej, Pavel Smolej, Marjan Sonc
in Marjana Øuøtarøiœ. 

Razstavo je postavil mentor Zoran
Pozniœ, ki ustvarjalnost in umetniøko
rast  Lile sprejema z izrednim nav-
duøenjem. Zadovoljen opazuje, da je
vsako leto napredek pri umetnikih in
umetnicah vidno izraæen – tako pri li-
kovnih delih kot plastikah. Zato, je
dejal, je tudi vsaka Lilina razstavo
boljøa, bolj odmevna in obiskana, sam
pa se veseli postavljanja in izbiranja
slik zanje. 

Kulturni program so popestrile likov-
nice z branjem svoje poezije. 

Andreja Øtuhec

LIKOVNA RAZSTAVA

Svet pastelov
Mitja Pleøka
V torek, 20. marca, je bila v knjiænici
Litija otvoritev likovne razstave
Mitje Pleøka. Z otvoritvijo likovne
razstave, ki jo je spremljal pesniøki
recital, so se spomnili tudi svetov-
nega dneva poezije 21. marca.

Mitja Pleøko se je rodil v Ljubljani,

kjer je preæivel tudi svoje otroøtvo. Æe

kot otrok je rad risal in s svojimi risba-

mi izstopal med vrstniki. O slikanju je

zaœel razmiøljati v gimnaziji, vendar je

ljubezen do slikarstva ponovno oæive-

la øele pred dvajsetimi leti, ko se je re-

sneje lotil slikanja. Pred petimi leti se

je preselil v Litijo. Direktorica knjiæ-

nice Andreja Øtuhec in avtor slik Mitja

Pleøko sta nas na predpomladni veœer

popeljala v svet pastelov. Obiskovalci

so spoznali slikarjev svet in njegovo

delo. Kulturni program je popestril iz-

bor pesmi slovenskih pesnikov in pe-

snic, ki so ljubitelje poezije popeljali

LIKOVNA RAZSTAVA

Lila razstavljala ob 8. marcu
V œetrtek, 8. marca 2007, je bila v knjiænici Ømartno otvoritev likovne raz-
stave. Œlani in œlanice Likovne skupine Lila so ob dnevu æena razstavljali
svoje slike in plastike.

Buœe v Savudriji - pastel 1990

po lepih krajih od Krasa, preko Ljub-
ljanskega polja, do Dolenjske in se us-
tavili v Ømartnem in Litiji. 

Pleøkovo delo æe dolgo spremlja profe-
sor dr. Mirko Jutrøek. Ker se priredi-
tve ni mogel udeleæiti, smo prebrali
njegovo razmiøljanje o Pleøkovem us-
tvarjanju, strinjali pa smo se lahko, da
je Mitja Pleøka upraviœeno oznaœil za
romantiœnega nostalgika.

Veliko je krajinskih podob, ki opisu-
jejo lepote Slovenije, med drugim
tudi Ømartna in Litije, kjer avtor zdaj
tudi æivi. 

Ker so avtorju pri srcu motivi s po-
droœja Istre, saj je veliko ustvarjalnih
trenutkov preæivel v Primorju in Istri,
je œrtica Alenke Juvan, med obiskoval-
ce prislikala z besedo kraøko idiliko in
istrski veœer. 

Po kulturnem programu so si obisko-
valci ogledali (prodajno) razstavo v
galeriji litijske knjiænice; dela bodo na
ogled do 20. aprila 2007. 

Andreja Øtuhec

sta poskrbeli za zanimivo, funkcional-

no in izœiøœeno vizualizacijo predsta-

ve, katere zvoœno spremljavo in pod-

poro si je zamislila Mateja Stariœ.

Z zahtevno, na poslovenjenih verzih

Otona Æupanœiœa temeljeœo tvarino,

se je spopadel dober ducat øentjakob-

skih igralcev, od katerih se nekateri s

Shakespearom sreœujejo prviœ. Ker pa

je napredek pri obvladovanju vseh,

za dobro uprizoritev potrebnih veøœin

z vsako vajo veœji, dvomov o uspe-

ønem izidu skorajda ne more biti. Vsi

ljubitelji dobre, stare, klasiœne kome-

dije pa æe z nestrpnostjo priœakujejo

premiero, ki se ima odviti v œetrtek,

12. aprila ob 19.30.

Seveda pa dogajanje v zvezi s premiero

Komedije zmeønjav ni edino v tem na-

øem najstarejøem in najpriznanejøem

ljubiteljskem gledaliøkem hramu. Ma-

turantskega Pimlica smo æe omenili,

poleg tega pa bosta v aprilu na spore-

du tudi obe lanskoletni uspeønici, ki øe

vedno polnita dvorane øirom Sloveni-

je, mladostniøko razposajeni in æivah-

ni broadwayski muzikal Briljantina, v

reæiji in koreografiji Mojce Horvat in

veœno zelene Prigode dobrega vojaka

Øvejka Jarosalva Haøka, v reæiji naøega

priznanega komika Gojmirja Leønjaka

Gojca. Skratka, razlogov za obisk Øent-

jakobskega gledaliøœa v Ljubljani tudi v

norœavem aprilu ne bo manjkalo. 

Sreœko Krermavner

Neznosni Pimlico - za popolnejøe priprave
na letoønji maturitetni esej.

Foto: D. Ømon

ŒETRTEK, 19. april ob 18. uri: URA PRAVLJIC

Prijatelji so si rekli: gremo v øirni svet iskat svoje sanje! Priœakujmo zgodbo o tovariøtvu in
prijateljstvu: vsi za enega, eden za vse!
Ob klepetu o zgodbi bomo øe kaj lepega ustvarili. Postali smo namreœ æe prav spretni!

ŒETRTEK, 19. april ob 18.30 uri: JIRI BEZLAJ - LITERARNI VEŒER IN KIPARKA RAZSTAVA 

Literarna prireditev na pragu slovenskih dni knjige v ømarski knjiænici predstavlja Jirija Bezlaja.
Umetnik æivi v Ljubljani, njegove korenine pa segajo v Litijo in Ømartno (oœe France Bezlaj, avtor
etimoloøkega slovarja, je del svojega otroøtva preæivel Litiji in Ømartnem).
Z avtorjem se bomo pogovarjali o njegovem prvencu, pesniøki zbirki Poletje, snidenje pa nam bo
popestril s svojo kiparsko razstavo. Bezlajeve skulpture so iz tradicionalnega kiparskega materiala -
marmorja, kar jih povzdiguje v sfere klasiœne umetnosti, vendar danes nujno delujejo tudi simbolistiœno,
mogoœe celo ironiœno v svetu potroøniøtva. Intimne kamnite oblike spominjajo na cvetove, ornamente,
organske oblike, dele telesa, torze...

TEKST O KNJIGAH.....

Knjiænica Litija, enota Ømartno
Staretov trg 12, 1275 Ømartno pri Litiji
tel.: 01/899 20 80
fax: 01/898 05 85

wwwwww..lliittiijjaa..nneett//mmkkll
kknnjjiizznniiccaa..lliittiijjaa@@eemmaaiill..ssii

Napovednik Prireditev
april 2007



Obisk øtudentov s Severne Irske

Izbirno regijsko tekmovanje
uœencev glasbenih øol

Tekmovanje mladih glasbenikov

Øah na øoli
V letoønjem øolskem letu je v øahovski
kroæek vkljuœenih 30 mlajøih in 12 sta-
rejøih øahistov. Z mlajøimi se sreœuje-
mo ob sredah 5. uœno uro, s starejøimi
pa na isti dan 6. uœno uro. Najboljøi
uspeøno sodelujejo v ciklusu turnirjev
mladih øahistov, ki ga organizira ØK
Komenda. Vkljuœeni so tudi v ØK Liti-
ja, kjer trenirajo pod vodstvom gospo-
da Sreœka Kolarja.

Jure in Miha Hostnik sta se kot zasav-
ska prvaka udeleæila dræavnega mla-
dinskega prvenstva v kvalitetnem
øahu. Prvenstvo je potekalo v Murski
Soboti od 25. februarja do 3. marca
letoønjega leta. Jure je v skupini fantje
do 14 let iz devetih partij zbral 4.5
toœke in se s tem doseækom med 32
tekmovalci uvrstil na 14. mesto. Miha
je na dræavnem prvenstvu letos nasto-
pal æe drugiœ. Lani je v skupini fantje
do 10 let zbral 4 toœke, letos pa je v
skupini fantje do 12 let po uvodni
zmagi igral slabøe in æal konœal na
repu reprezentance. Pohvalno je, da
fant ni obupal, saj redno nadaljuje s
treningi.

Mentor: Anton Økrabanja

Zimska øola v
naravi
V tednu od 12. do 16. 3. smo uœenci
petih razredov odøli v zimsko øolo v
naravi. Stanovali smo v planinskem
domu RTC Trije kralji, a ker tam ni
bilo dovolj snega, smo se vsak dan
odpeljali na bliænje smuœiøœe na
Roglo, kjer smo nekateri prviœ, drugi
pa ponovno stopili na smuœi in pre-
izkusili svoje znanje. Zelo smo uæiva-
li in teden je kar prehitro minil. Da
boste z nami podoæiveli lepe trenut-
ke, vam bomo predstavili nekaj
utrinkov z letovanja. 

Jaz - najbolj neroden
Ko smo na Rogli prviœ stopili na
smuœi, sem bil zelo neroden. Vsakih
nekaj sekund sem bil na tleh, vendar
me je uœiteljica Sandra nauœila, kako
obdræati ravnoteæje. Vsako uro sem bil
boljøi, saj sem vztrajno vadil. V œetrtek
pa mi kar ni ølo, trikrat sem namreœ
padel z vleœnice. Uœiteljica je bila æe
kar malo jezna, a naslednji dan sem bil
zopet v formi. 
Sledila je tekma. Vsi so bili odliœni, le
nekateri  smo imeli smolo. Zaœel sem
dobro, nato pa sem povozil eno smre-
ko, zato sem bil diskvalificiran. Uœite-
ljica mi je povedala, da bi bil sicer
prvi. Malo sem bil razoœaran, a vem,
da nesreœa nikoli ne poœiva.

Joæe Doblekar

Povarjeni avtobus
Na zimovanju smo se imeli zelo fino.
Opisala vam bom tale dogodek.
Ko smo se zjutraj odpeljali na Roglo,
smo vsi nestrpno œakali na svojih
sedeæih. Bili smo sredi poti, ko avto-
bus kar naenkrat ni hotel veœ naprej.
Nekateri so se jezili, ker niso mogli
smuœati, a niœ ni pomagalo. Da ne bi
predolgo œakali, so nas uœitelji in
uœiteljice peljali na krajøi sprehod. Ni-
smo hodili dolgo, saj nam drugaœe ne

Øolska
namiznoteniøka
liga
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Øolska
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Obisk øtudentov s Severne Irske
Osnovna øola Ømartno je pred dvema letoma zaœela sodelovati v medna-
rodnem projektu Comenius, ki poteka preko Zavoda za øolstvo.

V projektu z naslovom Dial: Connect ('Z uporabo dialoga zdruæujemo znanje')
sodeluje 10 dræav. Uœitelji, ki smo vkljuœeni, smo se do sedaj sreœavali v razliœnih
dræavah: v Sloveniji, Romuniji, Italiji, na Cipru in Severni Irski. Primerjali smo
delo na øolah, si ogledovali posnetke dela z uœenci v razredu ter ugotavljali razli-
ke. V tretjem letu sodelovanja, to je letos, smo se odloœili, da bomo izvedli izme-
njavo øtudentov. Trenutno je v posameznih dræavah  55 øtudentov, ki prihajajo iz
drugih dræav. 

Tako so tudi naøo øolo za en teden obiskali trije øtudentje – bodoœi uœitelji razred-
nega pouka. Najprej so si ogledali kraje po Sloveniji, nato pa so se predstavili ko-
lektivu naøe øole in uœencem. Slednje so najbolj navduøili, saj so dobili priloænost,
da jih tujega jezika uœijo rojeni govorci angleøœine. Gostje so spoznali delo na raz-
redni stopnji in na podruæniœni øoli. Ogledali so si Ømartno, grad Bogenøperk in
vas Javorje, obiskali prireditvi, ki sta ju ob materinskem dnevu pripravila vrtec in
Ævrgolevœki, ter vajo ømarskega tamburaøkega orkestra. Prijazno pa sta jih spre-
jela tudi gospod æupan in gospod æupnik. Obisk je bil zelo uspeøen, saj so uœenci
spoznali, kako dobro se znajo sporazumevati v angleøkem jeziku. Uœenci, delavci
øole in krajani Velike Øtange smo jih prijazno sprejeli in vsi si æelimo, da bi dober
glas o Sloveniji ponesli na Severno Irsko in se øe kdaj vrnili.

Katarina Kragelj

Øah na øoli
V letoønjem øolskem letu je v øahovski
kroæek vkljuœenih 30 mlajøih in 12 sta-
rejøih øahistov. Z mlajøimi se sreœuje-
mo ob sredah 5. uœno uro, s starejøimi
pa na isti dan 6. uœno uro. Najboljøi
uspeøno sodelujejo v ciklusu turnirjev
mladih øahistov, ki ga organizira ØK
Komenda. Vkljuœeni so tudi v ØK Liti-
ja, kjer trenirajo pod vodstvom gospo-
da Sreœka Kolarja.

Jure in Miha Hostnik sta se kot zasav-
ska prvaka udeleæila dræavnega mla-
dinskega prvenstva v kvalitetnem
øahu. Prvenstvo je potekalo v Murski
Soboti od 25. februarja do 3. marca
letoønjega leta. Jure je v skupini fantje
do 14 let iz devetih partij zbral 4.5
toœke in se s tem doseækom med 32
tekmovalci uvrstil na 14. mesto. Miha
je na dræavnem prvenstvu letos nasto-
pal æe drugiœ. Lani je v skupini fantje
do 10 let zbral 4 toœke, letos pa je v
skupini fantje do 12 let po uvodni
zmagi igral slabøe in æal konœal na
repu reprezentance. Pohvalno je, da
fant ni obupal, saj redno nadaljuje s
treningi.

Mentor: Anton Økrabanja

Zimska øola v
naravi
V tednu od 12. do 16. 3. smo uœenci
petih razredov odøli v zimsko øolo v
naravi. Stanovali smo v planinskem
domu RTC Trije kralji, a ker tam ni
bilo dovolj snega, smo se vsak dan
odpeljali na bliænje smuœiøœe na
Roglo, kjer smo nekateri prviœ, drugi
pa ponovno stopili na smuœi in pre-
izkusili svoje znanje. Zelo smo uæiva-
li in teden je kar prehitro minil. Da
boste z nami podoæiveli lepe trenut-
ke, vam bomo predstavili nekaj
utrinkov z letovanja. 

Jaz - najbolj neroden
Ko smo na Rogli prviœ stopili na
smuœi, sem bil zelo neroden. Vsakih
nekaj sekund sem bil na tleh, vendar
me je uœiteljica Sandra nauœila, kako
obdræati ravnoteæje. Vsako uro sem bil
boljøi, saj sem vztrajno vadil. V œetrtek
pa mi kar ni ølo, trikrat sem namreœ
padel z vleœnice. Uœiteljica je bila æe
kar malo jezna, a naslednji dan sem bil
zopet v formi. 
Sledila je tekma. Vsi so bili odliœni, le
nekateri  smo imeli smolo. Zaœel sem
dobro, nato pa sem povozil eno smre-
ko, zato sem bil diskvalificiran. Uœite-
ljica mi je povedala, da bi bil sicer
prvi. Malo sem bil razoœaran, a vem,
da nesreœa nikoli ne poœiva.

Joæe Doblekar

Povarjeni avtobus
Na zimovanju smo se imeli zelo fino.
Opisala vam bom tale dogodek.
Ko smo se zjutraj odpeljali na Roglo,
smo vsi nestrpno œakali na svojih
sedeæih. Bili smo sredi poti, ko avto-
bus kar naenkrat ni hotel veœ naprej.
Nekateri so se jezili, ker niso mogli
smuœati, a niœ ni pomagalo. Da ne bi
predolgo œakali, so nas uœitelji in
uœiteljice peljali na krajøi sprehod. Ni-
smo hodili dolgo, saj nam drugaœe ne

V letoønjem letu smo prviœ organizira-
li ligo v namiznem tenisu. Izkazalo se
je, da se otroci zelo radi zabavajo tudi
z namiznim tenisom. Decembra smo
izvedli ærebanje, s pomoœjo katerega
smo otroke razdelili v skupine. Tekme
so bile odigrane ob 7.15 in ob 7.35.
uri, razen tekmi za tretje in prvo me-
sto, ki sta bili med glavnim odmorom.

Tekmovanje je najprej potekalo zno-
traj skupin, nato pa so se zaœeli izloœil-
ni dvoboji. Prvi polfinalni par sta za-
stopala Nik Gregoriœ iz 9. c in Tom
Kastelic iz 7. a razreda, drugi par pa
Miha Medveøek iz 7. b in Jan Kolar iz
5. a razreda.

Za tretje mesto sta igrala poraæenca
polfinalnih tekem, in sicer  Jan in
Tom; slednji je bil v tem dvoboju
uspeønejøi. V velikem finalu, ki je bil
odigran v sredo, 21. marca 2007, sta
odliœno igro pred øtevilnimi navijaœi
pokazala oba finalista: Miha Med-
veøek in Nik Gregoriœ. Po napetem
dvoboju je bil uspeønejøi Nik, ki je
Miho premagal z rezultatom dva proti
ena v nizih. Finalno tekmo so si ogle-
dali tudi øtudentje z Irske, ki so bili ti-
ste dni na obisku na naøi øoli. 

Œe bodo nekateri otroci v prihodnje
bolj pridno upoøtevali pravila, ki jih
doloœimo pred zaœetkom, bomo v na-
slednjem øolskem letu z ligo zaœeli æe
takoj po zakljuœku jesenskega dela no-
gometne in odbojkarske lige, ki imata
tudi pomladanski del, s katerim bomo
zaœeli v zadnjem tednu v marcu. 

Tomaæ Rozina

bi ostalo dovolj energije za smuko. Ko
smo se vrnili k avtobusu, je bil ta æe
popravljen in konœno smo se odpeljali
na Roglo. Pozabili smo na neljubi do-
godek in se spustili po bregu. Økoda,
da je ta teden tako hitro minil.

Katja Zupanœiœ 

Uspeh na tekmovanju
Zadnji dan je bil nekaj posebnega, saj

smo imeli na Rogli tekmovanje v vele-

slalomu. Za ogrevanje smo se trikrat

peljali po smuœiøœu, a Erik, Denis in

jaz smo se izgubili. Uœiteljica Sandra je

morala poklicati uœiteljico Simono, da

nas je poiskala. Napoœil je trenutek za

tekmovanje. Jaz sem smuœal kar do-

bro. Na sredi sem padel, a sem se hitro

pobral in odpeljal proti cilju. Seveda

sem priœakoval, da se bom uvrstil na

zadnje mesto. Zveœer smo izvedeli re-

zultate. Ko je priøla na vrsto Simonina

skupina, sem izvedel, da sem drugi. Bil

sem preseneœen in seveda zelo vesel,

saj sem prviœ dosegel tako dober rezul-

tat. Teden je hitro minil in spet smo se

vrnili v øolske klopi.
Æan Obreza

Zakljuœni veœer
V tednu na Pohorju mi je v spominu

ostalo veliko dogodkov, opisala pa

vam bom zakljuœni veœer. Pri kosilu

sva s Klavdijo izvedeli, da bova zadnji

veœer voditeljici. Uœiteljica nama je

naroœila, da morava po sobah in poi-

zvedeti, kakøne zakljuœne toœke so pri-

pravili soøolci, saj sva morali sestaviti

besedilo za vodenje programa. Zaœel

se je program in vsi so imeli zelo zani-

mive toœke. Veliko je bilo skeœev in vi-

cev, bile pa so tudi pantomime, spisi in

kvizi. Sledilo je podeljevanje nagrad za

najbolj izviren padec (dobil jo je Joæe

D.), za najboljøi kviz, za najbolj pos-

pravljene sobe (zasluæila si jo je moja

soba), za voditeljici (zopet midve s

Klavdijo)  in øe nekaj drugih. Konœali

smo z zabavo, na kateri smo plesali in

se veselili. A kmalu so urini kazalci po-

kazali, da se bliæa enajst in treba je

bilo v posteljo. Pred nami je bil øe en

zelo naporen dan. 
Jasmina Sitar

PRVOAPRILSKE DOMISLICE

Ribe so øle lovit oœka. Ribiøki pribor
je pomagal nesti mene. Ribiøka pali-
ca nama je na pomolu postavila
stolœka. Œrv naju je dal na trnek.
Vaba je oœeta vrgla v morje. Riba je
œakala, da bova povlekla. Morje je
posluøalo najino øumenje. Riba je
konœno potegnila oœeta. Riba naju je
dal v vedro in naju veselo pokazat
mami. Mamo je riba takoj spekla.

Aleksej Tomaæiœ 4.b

Klobase in hrenovke so iz mesnice
prinesle oœeta. Drva in væigalice so
prinesle mamo. Væigalice so zakurile
mamo. Palice so nataknile hrenovke
in klobase. Dræali smo ogenj nad
klobaso in hrenovko. Hrenovke in
klobase so spekle ogenj. Miza je po-
grnila prt. Hrenovke ion klobase so
narezale noæ in nas pojedle.

Øpela Smrekar 4.b

Tekmovanje mladih glasbenikov
Za nami je 10. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane in
Zasavja. Osem najmlajøih pianistov se je pomerilo v 1.a kategoriji in to: pet
iz GØ Litija-Ømartno, po eden pa iz GØ Domæale, GØ Kamnik in GØ Vrhnika.

Izbirno regijsko tekmovanje
uœencev glasbenih øol
V organizaciji Zveze slovenskih glasbenih øol je od 14.-16. februarja 2007
v vseh slovenskih regijah potekalo izbirno regijsko tekmovanje uœencev
glasbenih øol. Na 10. regijskem tekmovanju so svoje veliko znanje inøtru-
mentov predstavili uœenci klavirja, pihal in komornih skupin s trobili. 

Pravila tekmovanja doloœajo, da mo-
rajo na regijskih izbirnih tekmovanjih
nastopiti vsi uœenci, ki se po starosti
uvrøœajo v 1.a, 1.b in 1.c kategorijo
oz.njihova starost ne presega 15 let. Le
najboljøi tekmovalci v posameznih ka-
tegorijah, ki doseæejo najmanj 90 od
100 moænih toœk, se uvrstijo na
dræavno tekmovanje mladih glasbeni-
kov, ki poteka v marcu v Ljubljani.

Glasbena Litija-Ømartno po regijskih
doloœilih spada v skupino glasbenih
øol okolice Ljubljane in Zasavja, tako
so naøi uœenci tekmovali z mladimi ta-
lenti  iz glasbenih øol Domæale, Cerk-
nica, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Lo-
gatec, Vrhnika, Kamnik in Grosuplje. 

V treh dneh regijskega tekmovanja, ki
je potekalo na glasbenih øolah Cerkni-
ca (oboa, klarinet, saksofon), Domæale
(klavir) in Trbovlje (kljunasta flavta,
flavta) je svoje znanje in obvladanje
inøtrumentov pokazalo 54 mladih
glasbenikov.

Uœitelji GØ Litija- Ømartno so za regij-
sko tekmovanje pripravili øest uœen-
cev, v 1.a kategoriji v disciplini klavir

(do 11 let starosti) so tekmovali Urban
Slapniœar (mentorica Veronika Haupt-
man), Ana Benediœiœ (mentorica Urøka
Vidic), Janja Øuøtarøiœ in Nina Jamøek
(mentorica Olena Novosel) ter Jan
Starc (mentorica Brigita Øuler). Uœenec
klunaste flavte Aleø Turøiœ (mentor
Slavœo Gorgiev) je tekmoval v 1.b ka-
tegoriji (starost do 13 let).

Vsi uœenci naøe glasbene øole so svoj
tekmovalni program zelo dobro izved-
li in s tem na najboljøi moæni naœin
predstavili delo GØ Litija – Ømartno
øirøi glasbeni javnosti.

Za nadaljevanje tekmovanja na dræav-
nem nivoju sta bila izbrana dva naøa
uœenca, tako sta veœ kot 90 toœk in zla-
to priznanje prejela Urban Slapniœar
(klavir) in Aleø Turøiœ (kljunasta flav-
ta). Pianisti Jan Starc, Ana Benediœiœ,
Nina Jamøek in Janja Øuøtarøiœ so pre-
jeli srebrna priznanja in nas z njimi
prav tako zelo razveselili.

Na 36. dræavnem tekmovanju mladih
glasbenikov, ki bo od 14.-17. marca
potekalo na ljubljanskih glasbenih
øolah, bodo tekmovali trije uœenci GØ

Litija-Ømartno, saj se bo poleg Urbana
Slapniœarja in Aleøa Turøiœa predstavi-
la tudi flavtistka Monika Fele (mento-
rica Mira Kranjec). Mlada glasbenica
se bo predstavila v 2.a kategoriji, za
katero ni regijsko pogojevanega pre-
dizbora, saj je tekmovalni program po
zahtevnosti primeren za srednjo stop-
njo glasbenega izobraæevanja in je s
tem æe sama selekcija prijavljenih tek-
movalcev veœja.

Vsem mladim glasbenikom in njiho-
vim uœiteljem, ki so se izvrstno pred-
stavili na regijskem tekmovanju, iskre-
no œestitamo. Urbanu Slapniœarju,
Aleøu Turøiœu in Moniki Fele pa seve-
da æelimo veliko sreœe in zbranosti na
dræavnem tekmovanju.

Janja Galiœiœ

1. nagrada Urban Slapniœar iz GØ Litija-Ømartno in Peter Omejc iz GØ Domæale
(zlato priznanje -  oba 90.67 toœk).

2. nagrada Janja Øuøtarøiœ in Nina Jamøek obe iz GØ Litija-Ømartno 
(srebrno priznanje – obe 85.67 toœk).

3. nagrada Lara Kovaœ iz GØ Kamnik (srebrno priznanje – 85.33 toœk).
4. nagrada Jan Starc iz GØ Litija-Ømartno (srebrno priznanje – 82.00 toœk).
5. nagrada Anæe Rupnik iz GØ Vrnika (srebrno priznanje – 81.67 toœk).
6. nagrada Ana Benediœiœ iz GØ Litija-Ømartno (srebrno priznanje – 81.00 toœk).
Tekmovanje mladih pianistov 1.a kategorije se je odvijalo v poroœni dvorani GØ
Domæale in je bilo pravo doæivetje za posluøalce.
Iskrene œestitke vsem udeleæencem tekmovanja in njihovim profesorjem!

Marinka Jamøek

pri klavirju Nina Jamøek
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DRUØTVO PROSTI ŒAS

Po øtirih tekmah Vzhodne lige
v øportnem plezanju
Tekmovalni del plezalcev Druøtva Prosti œas Ømartno v letoønjem letu
drugiœ sodeluje v Vzhodni ligi v øportnem plezanju, tokrat tudi z malo
viøjimi cilji. Liga øteje skupaj 5 tekmovanj in velja za pripravo na dræavno
prvenstvo, ki se zaœne v prvi polovici maja. Na tekmovanju sodeluje v
øestih kategorijah 166 tekmovalcev, kar dokazuje, da øportno plezanje
postaja zelo priljubljena øportna panoga med mladimi.

Zimovanje
Trije kralji
V soboto, 24.2.2007, se je 44 otrok
in 6 spremljevalcev Druøtva Prosti
œas podalo proti Pohorju. Vsi polni
priœakovanj so pozno dopoldne pris-
peli na Tri kralje in se nastanili v
penzionu Jakec in æalostno pogledo-
vali proti smuœarski progi in vleœnici,
saj je bilo snega samo za vzorec. Æe
popoldne so se podali na sprehod
proti vrhu smuœiøœa Veliki vrh, kjer
so se kepali, valjali po snegu in se
nauæili pravih zimskih radosti. 

Po uvodni zmagi nad ekipo iz Seæane so

Ømarœani zabeleæili kar øtiri zaporedne

poraze, tako je ugasnilo upanje za uvr-

stitev v 1.b slovensko rokometno ligo.

RD Ømartno 99 – RK Ajdovøœina 25 : 26
RK Alples Æelezniki - RD Ømartno 9930 : 25
RK Mitol Seæana - RD Ømartno 99 28 : 23 
RK Ajdovøœina – RD Ømartno 99 36 : 24

Pravi derbi se je odvijal na prvi tekmi v

litijski øportni dvorani, saj sta ekipi

Ømartna in Ajdovøœine  prikazali igro,

ki jih uvrøœa v 1.b ligo, vendar imajo

dosti veœ moænosti za napredovanje

Ajdovci. Ømarœani so vodili in dræali

tempo v svojih rokah do polovice dru-

gega polœasa, ko so gostje v obrambi

agresivno prijeli dva naøa najboljøa

igralca Simonœiœa in Gregoriœa. Tako

so Ømarœani kljub nekaj lepih pri-

loænostih zapravili dve zelo dragoceni

toœki.

Tekma v Æeleznikih pa je bila odigra-

na æe naslednji petek, kjer sta k porazu

prispevala velik deleæ zelo nesigurna

sodnika. Tekma je bila polna æivœnosti

na obeh straneh, na koncu pa se je

roka manj tresla domaœinom, ki so za-

sluæeno zmagali. Ømarœani so bili po

tekmi zelo jezni, vendar za kaj veœ, kot

da se tekma pozabi, ni bilo œasa.

Øe teæje gostovanje jih je œakalo pri

ekipi iz Seæane. Tekma, ki je pomenila

øe nekaj upanja za Ømarœane, se je

zaœela z vodstvom domaœinov, ki so

tekmo pripeljali do konca v svojo ko-

rist. Ømarœani so naredili veliko na-

pak, greøili iz sedemmetrovk in 100%

priloænostih.

Œetrti poraz, za velikih dvanajst zadet-

kov, so Ømarœani doæiveli v Ajdov-

øœini, pri trenutrno prvouvrøœeni ekipi

in resnem kandidatu za nadaljevanje v

prvo B ligo. Ømarœani so izgubili pre-

veœ æog in delovali nezbrano, kar je

domaœinom dalo dodatno moœ in

sreœanje v svojo korist suvereno pripe-

ljali do konca. Ømarœanom pa tako v

nadaljevanju ostane boj za peto mesto

v 2.DRL.

Mladinci so v skupini za razvrstitev od 9.

do 15. mesta pokazali odliœno igro proti

ekipama iz Trsta in Nove Gorice in oba-

krat gladko zmagali. Podcenjevanje tret-

jega nasprotnika pa je botrovalo porazu

proti ekipi Krke iz Novega mesta. 

Tekmovanje, ki je pritegnilo kar nekaj
gledalcev, se je priœelo æe ob 8. uri z
obveznim tehtanjem za tekmovalce.
Ljubitelji tega øporta so na svoj raœun
priøli predvsem po tretji uri, ko so se
priœele najbolj razburljive finalne bor-
be. Letos je to tekmovanje potekalo
prviœ, v prihodnje pa si TKD klub
Ømartno – Litija æeli, da bi postalo
mednarodno.
Za poøteno sojenje je skrbelo 11 sodni-
kov iz cele Slovenije in dva hrvaøka
sodnika. Samo tekmovanje je potekalo
brez resnejøih poøkodb. Domaœini
(TKD Ømartno – Litija) so se odliœno
odrezali in na koncu v skupnem
seøtevku osvojili tudi klubsko tretje
mesto, za TKD klubom Chagi, ki je
osvojil prvo in TKD klubom Orient, ki

je osvojil skupno drugo mesto. 

Iz domaœega kluba se je tekmovanja

udeleæilo 28 tekmovalcev, od tega smo

imeli sedem zlatih kolajn, pet srebrnih

in sedem bronastih.

1. MESTO:
Medved Alja kadetinja B do 53kg
Elsner Tanja kadetinja B do 57kg
Æiæek Manca kadetinja D do 36kg
Uœakar Trentelj Kristjan kadet A do 57kg
Kapiå Meris kadet B do 49kg
Zagorc David kadet B do 27kg
Primoæiœ Aljaæ kadet B do 39kg

2. MESTO
Tomaæiœ Klavdija junior B do 59kg
Koprivnikar Nina kadetinja B do 41kg

Avtocross 2007
Po odliœni tekmovalni sezoni 2006 vsi æe teæko priœakujemo zaœetek dræavnega

prvenstva v avtocrossu 2007. Na tekmah bodo sodelovali vsi domaœi odliœni tek-

movalci RT Mustang Litija: 

BLAÆ MARN, dræavni prvak v DP 2006, z Zastavo 128

ALBIN JERIHA, 3. mesto DP 2006, ter 1. mesto mladinsko pokalno tekmovanje

(MPT), z Audi RS

ALEØ MEDVED, 4. mesto DP 2006, ter 2. mesto MPT, z Renault 5

PRIMOÆ ANÆUR, 5. mesto DP 2006, z Renault Clio 1.8

JOÆE KOZLEVŒAR, 8. mesto DP 2006 z Zastava Yugo

Prve tekme se bodo zaœele æe v aprilu, sicer pa je razpored tekem DP v avtocrossu

2007 naslednji: 

Sopotnica - 29. april (SLO DP)

Planina - 27. maj (SLO DP)

Tunjice - 01. julij (SLO DP in HR DP)

Tunjice ll - 26. avgust (SLO DP in HR DP)

Planina ll - 16. september (SLO DP in HR DP)

Kot je iz razporeda tekem razvidno, se bodo tekmovanja odvijala tudi na medna-

rodni ravni s sosednjo Hrvaøko. Tudi tu priœakujemo posebno dobre rezultate, saj

je v lanski sezoni Blaæ Marn dosegel 2. mesto, Aleø Medved 4. mesto, Joæe Koz-

levœar 8. mesto ter Primoæ Anæur 12. mesto. 

Na prihajajoœe adrenalinske tekme vabimo vse, ki ste nas æe v preteklih sezonah

tako uspeøno spodbujali, ter vse, ki jih ta øport privlaœi. 

Vaæno je, da se druæimo!
Nejc Kastelic

Prvenstvo  se je priœelo s prvo tekmo,
ki je bila v nedeljo, 11. 2. 2007, v Slo-
venj Gradcu. Æe na prvi tekmi je naøih
sedem plezalcev pokazalo, da lahko
nekateri v letoønji sezoni ciljajo na zelo
visoka mesta v skupni razvrstitvi. Naj-
bolje sta se odrezala Jernej Celestina in
Karin Tomaæiœ, ki sta se v svojih kate-
gorijah s 1. in 2. mestom uvrstila na
stopniœke, ostali tekmovalci so zasedli
mesta od 5. do 12.. Na drugi tekmi v
Slovenski Bistrici so naøi plezalci potr-
dili dobro formo in so si v øe moœnejøi
konkurenci s 1. in dvema 3. mestoma
spet priplezali stopniœke, ostali tekmo-
valci so dosegli mesta od 8. do 13. To-
krat se je Jerneju in Karin na stop-
niœkah pridruæil øe Miha Jarm. V ne-
deljo, 11. 3. 2007, je na Ptuju potekala
tretja tekma, kjer so tekmovalci dose-
gli podobne uvrstitve kot na prvih
dveh. Predzadnja, œetrta tekma, se je
odvijala v soboto, 24. 3. 2007, v Bre-
stanici, kjer so organizatorji pripravili
malo teæje plezalne smeri kot na prvih
tekmah. Plezalci so morali pokazati
vse svoje znanje in plezalne spretnosti.
Na zaviti smeri smo pokazali, da smo
v dveh letih dela dosegli zelo visoko ra-
ven plezalne tehnike in se enakovredno
kosali z najboljøimi. Naøi najboljøi trije
tekmovalci so si spet priplezali stop-
niœke za 2. in dvakrat 3. mesto, ostali
pa so se zvrstili po mestih od 6. do 11.. 

Po øtirih tekmah nam dobro kaæe tudi
v skupni razvrstitvi. Jernej Celestina je
v skupnem seøtevku v kategoriji mla-
jøih deœkov pred zadnjo peto tekmo v

Celju praktiœno æe dosegel drugo me-
sto, Karin Tomaæiœ si je v skupni raz-
vrstitvi æe priplezala najmanj tretje me-
sto v kategoriji starejøih deklic. Z zma-
go na zadnji tekmi bi s prvim mestom
øe z dvema tekmovalkama sodelovala
v superfinalu za zmago v skupni razvr-
stitvi. Pred zadnjo tekmo si je œetrto
mesto æe zagotovil Miha Jarm, ki je v
letoønjem letu dobro napredoval in se
pribliæal najboljøim. Ostali tekmovalci
pa zasedajo naslednja mesta: Domen
Brœan, 11. mesto; Erik Vidmar, 12.
mesto, Tadeja Hostnik 9. mesto in
Matic Logar, 7. mesto. 

V soboto, 31. 3. 2007, bo v Celju zad-
nja peta tekma, kjer bodo podelili tudi
pokale najboljøim v skupni razvrstitvi.
Potem sledi premor do prve tekme
dræavnega prvenstva, kjer bomo v
letoønji sezoni prviœ tekmovali od sa-
mega zaœetka. Konkurenca je v Slove-
niji zelo moœna, tako da je teæko napo-
vedovati, na katera mesta se bodo uvr-
stili naøi tekmovalci. V dræavnem pr-
venstvu bomo nastopili s petimi tek-
movalci v øtirih kategorijah.  

V letoønjem letu smo s øtirimi plezalci
izvedli tudi prvi plezalni dan v narav-
nem plezaliøœu. Obiskali smo nam
najbliæje plezaliøœe v Renkah, kjer so
trije plezalci preplezali svoje najteæje
smeri do sedaj z oceno 6b. Za prvo-
majske poœitnice se bomo s tekmovalci
odpravili na krajøi plezalni tabor v Ro-
vinj, kjer se bomo pripravljali na
zaœetek dræavnega prvenstva.

Jernej Peterlin

Naslednje tri dni so se z avtobusom
popeljali na smuœiøœe Rogla, kjer so se
glede na smuœarsko predznanje razde-
lili v skupine in izpopolnjevali svoje
znanje s pomoœjo uœiteljev smuœanja.
Tisti boljøi so presmuœali skoraj vsak
kotiœek urejenih smuœarskih prog, iz-
popolnili svojo smuœarsko tehniko ter
se spopadli na pravi tekmovalni pro-
gi. Mlajøi, manj veøœi smuœanja, so se

najprej popeljali na vrtiljaku in
tekoœem traku, se nauœili prvih zavo-
jev ter voænje z vleœnico.

Prijetno utrujeni so se v popoldan-
skih urah vraœali nazaj, kjer jih je æe
œakalo kosilo in popoldanske ustvar-
jalne delavnice ter veœerne dogo-
divøœine. 

Zadnji dan so se nekateri pomerili v
øportnih igrah na bliænjem igriøœu, dru-

gi so v ustvarjalnih delavnicah izdelo-
vali nakit. 

Œas odhoda se je naglo bliæal in vsak je
po svojih najboljøih moœeh zloæil stvari
v potovalko. Z nasmehom na licih in
polni prijetnih spominov na nepozab-
ne dni so odhitel na avtobus, ki jih je
popeljal nazaj v Ømartno, kjer so jih æe
teæko priœakovali njihovi najbliæji.

Polona Zagorc

ROKOMET 

Slabøe predstave
ømarœanov

Kadeti so na dveh dosedanjih turnirjih

izgubili vse tekme, igrali so  proti eno

leto starejøim vrstnikom, saj je vsa pri-

prava namenjena za sezono 2007/08,

ekipa pa pridno trenira pod vodstvom

dveh trenerjev, Øpendeta in Cenkarja.

Starejøi deœki imajo za seboj æe øtiri tur-

nirje, kjer se borijo za œim boljøo uvrsti-

tev od øestnajstega mesta navzdol. V

skupini s Sevnico, Breæicami, Pomur-

jem in Dobovo so trenutno uvrøœeni na

drugo mesto, saj so klonili le proti Sev-

nici in neodloœeno odigrali z Dobovo, v

ostalih øtirih sreœanjih pa so gladko

premagali nasprotnike. Starejøe deœke

œaka øe en turnir na domaœem igriøœu, v

øportni dvorani v Litiji, dne 14. aprila v

dopoldanskem œasu.

Mlajøi deœki zakljuœujejo redni del tek-

movanja. V dvanajstih odigranih tek-

mah so zabeleæili øtiri zmage in osem po-

razov, kar jih uvrøœa na trenutno osmo

mesto v skupini, v kateri igrajo. Æal ni

veœ upanja za uvrstitev v œetrtfinale in se

bodo fantje v nadaljevanju, po trunir-

skem sistemu, tako kot ostale ømarske

mlajøe selekcije, borili za œim boljøo uvr-

stitev od øestnajstega mesta navzdol.

V mesecu aprilu œlanska ekipa zakljuœi

tekmovanje, zadnje sreœanje bodo odi-

grali 21. aprila ob 18. uri v øportni

dvorani v Litiji. Vabimo vse naøe zve-

ste navijaœe in vse ljubitelje rokometa,

da se nam pridruæijo.

Rokometno druøtvo Ømartno 99

Taekwondo pokal Ømartno - Litija
V soboto, 3. marca, je v telovadnici gimnazije Litija potekalo tekmovanje
Pokal Ømartno – Litija, ki se ga je udeleæilo 145 tekmovalcev iz devetih
slovenskih klubov.

Rozina Sara kadetinja B do 27kg
Mulatoviå Aldin junior B do 51kg
Kaøtigar Æan kadet B do 39kg

3. MESTO
Seferaj Lavra junior B do 59kg
Økrabanja Katarina junior B do 59kg
Zupan Patricija kadetinja C do 27kg
Svetiœ Alja kadetinja B plus 40kg
Friøkovec Miha kadet D plus 40kg
Seferaj Edon kadet D do 27kg
Pirc Domen kadet D do 39kg
Rekanoviœ Nermin senior A do 68kg
Gaøper Repina senior A do 68kg

Tekmovanja so se udeleæili øe:
Svetiœ Ajda, Otenkar Gaja, Øuøtar Timi,
Pirc Tadej, Friøkovec Nejc in Kolar
Aleø.

Tekmovalci pa se æe pripravljajo na
dræavno prvenstvo, ki bo predvidoma
v mesecu aprilu v Ljubljani.

Mateja Boldin
TKD Ømartno - Litija



Nov oskrbnik
doma na
Janœah

Zimski vzpon  na Grintavec

Planinski pohod na RaduhoPLANINSKO DRUØTVO LITIJA

Vabilo
na obœni zbor
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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 € z DDV / (360 SIT)
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 0,75 € z DDV / (180 SIT)

Cenik zakupa oglasnega prostora

Nov oskrbnik
doma na
Janœah
Sredi marca je Planinski dom na

Janœah kot najemnik prevzel novi os-

krbnik Leopold Jeras, ki ga øtevilni

ljubitelji rokometa iz Ømartnega poz-

najo kot trenerja  slovenske rokomet-

ne reprezentance, pa tudi kot trenerja

domaœega Usnjarja. Novemu  oskrb-

niku bo pomagala  prijateljica  Andre-

ja Turk, oba bosta v planinskem

domu tudi stanovala, zato se bosta

lahko gostom øe bolj posvetila. Novi

najemnik ima smele naœrte za bodoœi

razvoj doma, obljublja pa, da bo pla-

ninski znaœaj doma kljub temu ostal

neokrnjen. Janœe, kjer se kriæajo  pla-

ninske obhodnice: Zasavska planinska

pot, Evropska peøpot E 6, Badjurova

kroæna pot, Borovniœeva pot, bo tudi

v prihodnje planincem prijazna posto-

janka. Prepriœajte se tudi sami!

PLANINSKO DRUØTVO LITIJA

Vabilo
na obœni zbor

Akvarel: Pavel Smolej

PD Litija vabi vse œlane in œlanice pa
tudi vse ljubitelje gora na obœni zbor
druøtva, ki bo v nedeljo, 22. 4. 2007,
ob 10.30 v Planinskem domu na
Janœah. Œe bo vreme le dopuøœalo,
bomo obœni zbor opravili kar pred do-
mom, saj smo æe veœkrat preizkusili,
da je to lahko prav prijetno. Pregledali
bomo delo v preteklem letu in sprejeli
naœrte za naprej, podeljena pa bodo
tudi priznanja za prehojene obhodnice
in druge akcije naøega druøtva. Vsi
udeleæenci zbora bodo prejeli s foto-
grafijami bogato opremljeno glasilo
Prusik in po tradiciji tudi enolonœnico,
ki jo bo tokrat prviœ predstavil novi
oskrbnik.

Pridruæite se nam!

Planinski pohod na Raduho

Zimski vzpon  na Grintavec

Litijski planinci smo konœno le zaœeli tudi pozimi organizirano zahajati v visoko-
gorje. Tako se je v zaœetku marca 17 litijskih planincev, pravzaprav je bila veœina
kar iz Save, podalo na Raduho.

Vsi smo se najprej povzpeli od kmetije Miklavc nad  Luœami do koœe na Loki pod
Raduho, kar je veœini za tisti dan  zadoøœalo. Preostali smo se zagrizli v celec, viøje
smo se vzpenjali, globlje se nam je vdiralo pod nogami, zato smo se povzpeli le do
Male Raduhe, s katere je prav tako veliœasten razgled kot z njene viøje sestre.

Foto: Borut Vukoviœ

Foto: Igorij Parkelj

Øest let po tistem, ko so litijski planinci
v svoj program prviœ uvrstili zimski
vzpon na 2558 metrov visoki Grinto-
vec, nam je 11. marca letos ta naœrt
konœno uspelo uresniœiti. Pod vods-
tvom izkuøenega alpinista in gorskega
reøevalca Francija Intiharja se je devet
planincev in planink na najviøji vrh
kamniøkih alp povzpelo po klasiœni
poti od spodnje postaje tovorne æiœnice
na Kokrøko sedlo in nato œez znameni-
to Streho na vrh Grintovca.

Kljub juænemu snegu smo æe na strmi-
ni pod Kokrskim sedlom morali na-
takniti dereze, palice pa zamenjati s ce-
pini. Na prisojnih poboœjih so se na
derezah delale kepe sprijetega snega
– cokle, ki so æe po dveh korakih po-
stale veœje od zob derez, zato jih je bilo
potrebno stalno otrkavati s cepinom.
Na vrhu smo bili za trud nagrajeni s
œudovitim razgledom, kakrønega pole-
ti nikoli ne doæivimo.
vsi œlanki za PD Litija Borut Vukoviœ

PRODAJNI CENTER ØMARTNO PRI LITIJI
Telefon 01/ 898 74 72

e-poøta: jernej.konjar@siol.net

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

Nudimo izposojo udarnih kladiv in organiziramo prevoz blaga. 

JERNEJ d.o.o.
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7 Cement 25 kg 2,75 €/vreœa

Siporex 10 cm 10.00 €/m2
Cev betonska ∆ 100 45,7 €/kos
Armaturna mreæa 9/6 46.8 €/kos
Æelezo ŒBR ∆ 14 - 6m 6,0 €/kos
Modularni blok - tranzit 0,53 €/kos
Dimnik SCHIDEL ∆ 16 63,05 €/m
Izolacija Izotekt SV4 HR 19,0 €/kos

Stiropor za tlake in fasado 5cm 2,92 €/m
Stiropor za fasado 10cm 5,83 €/m
Mreæica za fasado 140g 0.63 €/m2
Vogalnik pvc z mreæico 2,5m 1,10 €/kos
Lepilo za fasado z vlakni 25kg 8,55 €/vreœa
Weber zakljuœni fasadni omet 2mm 3,80 €/m

Ursa za tlake 5cm 4,86 €/m
Ursa izolacija DF 40 - 10cm 2,50 €/m
Izolacija Isover 5cm 1,20 €/m

Pvc cev Stigma 110/6000 9,50 €/kos
Pvc cev Stigma 200/6000 28,40 €/kos
Cev drenaæna ∆ 100 1,18 €/m
Cev Alkaten 1-12b 0,73 €/m

Prana ploøœa 40 x 40 siva 1,40 €/kos
Prana ploøœa 40 x 40 barvna 2,14 €/kos
Robnik betonski 5,5 x 20 x 100 2,05 €/kos
Mreæa plastificirana 1 x 25m 39,00 €/kos
Steber T plastificiran 150 cm 3,13 €/kos 

Tondach Streha norma 10,96 €/m
Tondach Streha landach 12,47 €/m
Tondach zarezni bobrovec 9,45 €/m
Bramac donavski streønik 6,47 €/m
Bramac klasik 9,84 €/m
Snegolov Ergo 0,44 €/kos
Esal 5v ploøœa 125 x 92 siva 8,55 €/kos

Gips ploøœa Knauf 125 x 200 5,10 €/kos
CD profil 3m 2,67 €/kos
UD profil 3m 1,87 €/kos

Jelovica krilo dekor  85 47.52 €/kos
Jelovica podboj uni 81/15 47,52 €/kos
Vrata kov. s podbojem 87/200 127,00 €/kos
Jelovica okno 120 x 120 152,28 €/kos
Velux streøno okno GGL 78 x 118 z obrobo 303,00 €/kos
Roto streøno pvc okno 74/118 z obrobo 273,00 €/kos

Jupol 15l - 25kg 14,70 €/kos
Jubolin 25kg 10,50 €/kos
Beltop 2,5l 23,80 €/kos
Belton 2,5l 21,00 €/kos
Barva Tesarol 0,75l 6,50 €/kos
Premaz Silvanol 50 l 69,00 €/kos
Umivalnik Fayans 55 cm 17,00 €/kos

Wc økoljka Fayans 25,00 €/kos
Vgradni kotliœek Geberit kombifix 134,00 €/kos
WC kotliœek Ciklon 20,00 €/kos
Bat. Armal Oria kuhinjska 94,00 €/kos
Bat. Armal Oria za kopalno kad 107,00 €/kos
Bat. Armal Oria za umival. s sifonom 108,00 €/kos
Bat. Armal Oria za bide 107,00 €/kos
Bat. Armal Oria za tuø 86,00 €/kos
Toplotna œrpalka z bojlerjem TŒ2 - 300 1.428,00 €/kos
Peœ Viadrus VHU 26 5 œl. 844,00 €/kos

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

po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov: Glasilo Martinov glas, p.p. 14, 1270 Litija
Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. aprila 2007

Dejavnosti druøtva PROSTI ŒAS 

Informacije: gsm: 031 721-013   e-poøta: info@drustvoprosticas.si   www.drustvoprosticas.si .

Hura, prosti œas – øe v mesecu marcu in aprilu

Rekreacija med vikendi za otroke in mladino v telovadnici OØ Ømartno
Sobota od 9.00 do 12.00
badminton, namizni tenis, igre z æogo – od 9.00 do 10.30,
otroci od 6 do 14 let
nogomet – od 10.30 do 12.00, otroci od 10 do 14 let 
plavanje na bazenu – od 10.00 do 12.00, od 6 do 14 let

Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno:

12-urni zaœetni teœaj plavanja
Vadba bo potekala od 2. aprila 2007 do 13. aprila 2007
(pon., sre. in pet. 17.00 – 18.30).
12-urni nadaljevalni teœaj plavanja 
Vadba bo potekala od 16. aprila 2007 do 26. aprila 2007
(pon., sre. in pet. 17.00 – 18.30).
Vodna aerobika
Vsak œetrtek od 20.00 do 21.00
Najem bazena za organizirane skupine
Cena najema 1h: 25,10 €
Cena najema 2h: 46,00 €

Rojstni dan na bazenu z animacijo!

Æelite popestriti rojstni dan vaøega otroka in mu na tako pomemben
dan priœarati nepozabno doæivetje? V Druøtvu »Prosti œas« vam s pomoœjo
animatorjev pripravimo øportno obarvano zabavo na bazenu. 

Plezanje na umetni steni v OØ Ømartno

Plezanje za otroke od 8. – 14. leta (rekreativni ali tekmovalni program) 
Vadba poteka ob torkih od 19.00 do 20.30.
Rekreativno plezanje mladine od 16. leta dalje in odraslih
Ponedeljek od 20.30 do 22.00, sreda in petek od 19.00 do 20.30. 

20-urna vadba rolanja za otroke

Od 10. aprila do 21. junija 2007, ob torkih in œetrtkih od 16.00 do 17.00
Oprema: Teœajniki potrebujejo vso potrebno opremo za rolanje
(œelada, zapestniki, komolœniki, kolenœniki in primerno vzdræevane rolerje
z neizrabljeno zavoro).

Cena teœaja: 55,00 €

Teœaj rolanja za odrasle

10-urni teœaj ROLANJA - bo potekal na igriøœu OØ Ømartno od 14. do 19.
maja 2007 od 18.00 do 19.30.
Oprema: Teœajniki potrebujejo vso potrebno opremo za rolanje
(œelada, zapestniki, komolœniki, kolenœniki in primerno vzdræevane rolerje
z neizrabljeno zavoro).

Cena teœaja: 22,00 €

Prijave sprejemamo do petka 27. aprila 2007.

Opomba: v primeru premajhnega øtevila prijav se teœaj prestavi
na pomladanski œas (minimalno 6 oseb).


