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Vsa dogajanja na zemlji imajo lahko
pozitiven ali negativen vpliv na æivlje-
nje in poœutje vseh. Svet bi bil veœini
lahko bolj  prijeten, œe bi pravila æiv-
ljenjskega  obnaøanja veljala za vse,
tudi tiste, ki  se navduøujejo nad dru-
gaœnostjo. 

dan datum ura prireditev kraj
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ÆUPANOV KOTIŒEK

Dan zemlje
Naøa usoda je, da skupaj s øe
drugimi æivimi bitji sobivamo na
naøem planetu.

œetrtek 10.4. 19.00 Potopisno predavanje: PO ØKOTSKEM VIØAVJU; B. Vukoviœ Knjiænica Ømartno
petek 11.4. 20.00 Sreœanje prostovoljcev MC Litija in DPM Litija Mladinski center
sobota 12.4. 10.00 Otroøka matineja: PEDENJPED; Lutkovno gledaliøœe Maribor Kulturni center
torek 15.4. 18.00 PRAVLJIŒNA URA Knjiænica Litija
œetrtek 17.4. 18.00 PRAVLJIŒNA URA Knjiænica Ømartno
petek 18.4. 19.00 Filmski veœer Art Cluba Litija: Kronika nekega izginotja Mladinski center

(palestinska ljubezenska drama)
petek 18.4. 19.00 SPOMLADANSKI KONCERT Z GOSTI: Pihalni orkester Litija Kulturni center
torek 22.4. 19.00 Potopisno predavanje: VIETNAM IN KAMBODÆA; Knjiænica Litija

Sara Øtremfelj in Rok Havliœek
œetrtek 24.4. 19.00 Veœer plesa in glasbe: 30 let delovanja plesne pedagoginje Kulturni center

Æuæane Bartha
sobota 26.4. 10.00 Otroøka matineja: MARTIN KRPAN Kulturni center

Lutkovna skupina UØ

Obujanje starih obiœajev s KUD
Folklorno skupino Javorje
V ømarskem kulturnem hramu so bili priœa zgodbi, ki nas je popeljala v
œas, ko øe ni bilo televizije, interneta, virtualnega sveta…

Za plesno – dramsko prireditev Od
zibelke do groba smo œlani KUD Fol-
klorne skupine Javorje segli v bogato
zakladnico narodnega blaga. Æeleli
smo prikazati najvaænejøe mejnike na
poti od zibelke do groba s poudarkom

na plesu, glasbi, pesmi in ljudskemu
verovanju. 

V æelji, da bi bili ti prehodi neboleœi in
sreœni, so se ljudje æe od pradavnine
poduœevali in verjeli vraæam: »bodoœa
nevesta ne sme pogledati svojega fanta

v oœi, ko gresta na oklice dat, drugaœe
bo vsak dan za drugim babam økilu«.
Skoraj v pozabo je tonilo govorjenje v
prispodobi. Ko je æena rodila so rekli
da »se je podrla peœ«, ob smrti pa: »ta
je øel pa v krtovo deæelo«. Veliko obre-
dov je bilo v mladostni dobi. »Tedaj«,
pravi naø filozof in teolog Anton Trste-
njak, »se œlovek rodi drugiœ, ne star-
øem ampak øirøi druæbi«. Mladostnik
zori telesno in duøevno, se osamosvaja
in vstopa s poroko v novo æivljenje.
Vse æivljenje je potovanje k cilju. Prve-
mu joku vselej sledi zadnji zdihljaj. 

Na odru se je zvrstilo preko 90 nasto-
pajoœih, od treh let starih malœkov do
najstarejøega, ki nosi na svojih pleœih
æe 7 kriæev. Dramska skupina KUD
Vajkard je prireditvi vdihnila zgodbo,
glasbeno spremljavo so priœarali Ljud-
ski godci, Tamburaøki orkester in Pri-
trkovalci, kako so se vœasih vrteli po
podu so nam pokazali Plesalci, ubrane
glasove pa so dodali Fantje od fare in
Pevke ljudskih pesmi. Posebno vlogo
je odigral dohtar, ki je priøel na ohcet
reøevat prebavne teæave in vaøœani, ki
so se priøli poslovit od pokojnega.

Na koncu velja zahvala øe obiskoval-
cem, ki ste dvakrat napolnili dvorano
in s tem poplaœali naøe prizadevanje.
Mogoœe bomo v jeseni nastop ponovili.

Irena Zidar

Za igrala v ømarski osnovni øoli
Kulturno druøtvu Prinskau je sredi marca s svojo premierno gledaliøko
predstavo gostovalo v ømarskem kulturnem domu. Ves izkupiœek so
namenili Osnovni øoli Ømartno za nakup igral, ki jih nujno potrebujejo.

Dobrodelna prireditev je bila izvedena v sodelovanju z Osnovno øolo Ømartno in
Obœino Ømartno pri Litiji. Po konœani predstavi so ravnatelju ømarske øole izroœi-
li simboliœni œek. Ob skromni udeleæbi so zbrali dobrih 200 evrov prostovoljnih
prispevkov, k sodelovanju pa so povabili tudi podjetja in podjetnike v ømarski
obœini. Tu je bil odziv precej boljøi, saj se je do konca marca zbralo æe prek 1.600
evrov. Podrobno poroœilo bodo pripravili za prihodnjo øtevilko œasopisa, øe ved-
no pa je œas, da svojo pripravljenost za donacijo za nakup igral za ømarsko osnov-
no øolo sporoœite na prinskau@siol.net. Rudi Bregar

Mesec april je lepa priloænost za cvet-
liœenje naøih gredic in okenskih polic.
Izgovor, da ni sredstev, ne vzdræi, saj
je cvetje, ki ga Obœina Ømartno pri Li-
tiji poklanja ob dnevu zemlje
obœanom, namenjeno prav urejanju
vaøe okolice. Bolj ko bomo uredili in
oœistili naøo domovino, viøje spoøtova-
nje bomo poæeli. Naøa zavest do oko-
lice je sicer na zavidljivem nivoju, je pa
marsikatero podroœje moæno øe iz-
boljøati. Prav tem nasvetom, pripo-
roœilom in kritikam   je namenjen naø
œasopis - Martinov glas, zato piøite
priporoœajte, kritizirajte, da bo naøe
delo øe uœinkovitejøe, vaøe poœutje v
obœini Ømartno pa øe boljøe. 

Prve dni aprila so nas obiskali osnov-
noøolci iz pobratene obœine Telgate. Z
veseljem smo jim razkazali naøo oæjo
domovino, z vaøim prispevkom k ure-
jenosti kraja in okolice, pa bodo od-
nesli lep spomin in vtis, ki si ga vsi
æelimo.

Vaø æupan

Milan Izlakar

torek, 8. 4., ob 19. uri, predavanje
»vseæivljenjsko uœenje«: Kulturna dediøœîna v obœini (H. Hauptman);
torek, 15. 4., ob 18. uri ura pravljic
torek, 22. 4., ob 19. uri, potopisno predavanje
Vietnam in Kambodæa; Rok Havliœek in Sara Øtremfelj

Knjiænica Ømartno:
œetrtek, 10. 4., ob 19. uri, potopisno predavanje
Po økotskem viøavju; Borut Vukoviœ
œetrtek, 17. 4., ob 18. uri ura pravljic

Prireditve v aprilu

Gasilci smo si ob zaœetku naøega man-
data leta 2003 zastavili smeli cilj, s ka-
terim bi v mandatnem obdobju, ki tra-
ja 5 let, œim bolje usposobili gasilce za
izvajanje intervencij ali nudenja
pomoœi krajanom.

Tako smo v planu predvideli izvedbo
10 teœajev za pridobitev osnovnih
znanj, ki jih gasilci potrebujejo pri
delu  na poæarnem podroœju ter 4 teœa-
je, na katerih bi nadgradili pridobljeno
znanje. Poleg teh, smo organizirali
tudi tri izobraæevanja, ki so vezana na
posamezna podroœja gasilskega dela.

Poleg izobraæevanja doma, se gasilci
udeleæujejo usposabljanj v uœnih cen-
trih, ki so obiœajno dvo ali veœ dnevna,
v odvisnosti od vrste. Tudi tu se delijo
na specialistiœna, kjer se gasilci po-
drobneje nauœijo uporabljati doloœen
del gasilske opreme in na usposablja-
nja za vodenje gasilskih enot, kjer 

gasilci pridobivajo viøje œine.

Œe pogledamo rezultate, potem lahko
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Gasilci smo si ob zaœetku naøega
mandata leta 2003 zastavili smeli
cilj, s katerim bi v mandatnem
obdobju, ki traja 5 let, œim bolje
usposobili gasilce za izvajanje
intervencij ali nudenja pomoœi
krajanom.

ugotovimo, da smo izpeljali naslednje
øtevilo teœajev:
• tri osnovne teœaje za gasilca s skup-

no 73 kandidati,
• tri nadaljevalne teœaje za gasilca za

106 kandidatov,
• tri teœaje za vodjo skupine za 81

kandidatov,
• dva teœaja za strojnika s skupno 43

sluøatelji
• teœaj bolniœarja za 9 sluøateljev,
• dveh teœajev za uporabnike radij-

skih zvez za 43 kandidatov.
Poleg teh, so se gasilci udeleæili øe na-
slednjih usposabljanj:
• 42 uporabnikov IDA
• 1 obnovitveni teœaj IDA,
• 13 mentorjev mladine,
• 2 poveljnika PGD,
• 11 reøevalcev ob nesreœah z nevarni-

mi snovmi,

• 1 sodnika gasilskih in gasilskoøport-
nih disciplin,

• 15 tehniœnih reøevalcev,

• 10 gasilcev je usposobljenih za
gaøenje notranjih poæarov,

• 6 se jih je udeleæilo teœaja za vodjo enot,

• 5 informatikov.

Skupno se je teœajev udeleæilo 482 ga-
silcev, od tega 85 œlanic. Morda øtevil-
ka ni izgleda velika, vendar je potreb-
no upoøtevati, da imamo po evidenci
268 operativnih gasilcev.

Povsem ob zakljuœku naøega dela pa
smo zakljuœili øe teœaj za vodjo enote,
ki ga je zakljuœilo 20 kandidatov. S
tem smo postavili osnovo za njihovo
nadaljnje delo tako na operativnem
podroœju v enotah, kot njihovem vo-
denju.

Marjan Janeæiœ

1. maja 2008, s priœetkom ob 11. uri 

PRVOMAJSKO SREŒANJE NA JAVORJU
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Ocena uœinkov poslovanja Obœine
Ømartno pri Litiji v letu 2007
Poslovanje Obœine Ømartno pri Litiji v letu 2007 lahko ocenimo kot
uspeøno, saj so bili skoraj v celoti doseæeni vsi zastavljeni cilji.

Precejøen del proraœunskih sredstev v
letu 2007 je bil sicer namenjen izvaja-
nju dejavnosti na podroœju predøolske-
ga varstva, osnovnoøolskega izo-
braæevanja in socialnega varstva, kljub
temu pa je bilo zagotovljeno tudi ne-
moteno delovanje lokalnih druøtev. 

Med investicijami na podroœju druæbe-
nih dejavnosti je potrebno omeniti
zaœetek gradnje nove øportne dvorane
pri OØ Ømartno, ureditev otroøkega
igriøœa pri vrtcu Ciciban in zamenjavo
15 oken na OØ Ømartno.

V letu 2007 so druøtva, organizacije in
posamezniki (nosilci kmetijskega gos-
podarstva), prejela dotacije na podlagi
javnih razpisov in sicer za sofinancira-
nje socialnih, zdravstvenih in humani-
tarnih dejavnosti; za sofinanciranje
kulturnih programov in redne ljubi-
teljske kulturne dejavnosti; za sofi-
nanciranje programov na podroœju
øporta obœini Ømartno pri Litiji; za so-
financiranje turistiœne dejavnosti v
obœini Ømartno pri Litiji ter za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva v Obœini
Ømartno pri Litiji. Na podlagi javnega
razpisa so bile podeljene 3 øtipendije
srednjeøolcem, ki se izobraæujejo za
poklice, ki jih v Obœini Ømartno pri
Litiji primanjkuje.

Obœina Ømartno pri Litiji je vkljuœena v
regionalni projekt odvajanja in œiøœenja
odpadne vode v poreœju osrednje Save.
V letu 2007 so tri obœine (Zagorje ob
Savi, Litija in Ømartno pri Litiji) pristo-
pile k izdelavi novelacije vloge za pri-
dobitev sredstev kohezijskega sklada za

izgradnjo skupne œistilne naprave in
kolektorskega sistema. Nadaljeval se je
projekt izgradnje vodovodnega omreæ-
ja v Jeløi in Libergi, ki bo v letih 2008
in 2009 nadgrajen s povezavo prosti
Jeænemu vrhu, saj je obœina uspeøno
kandidirala za evropska sredstva in si-
cer na drugi javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni progra-
mi« (140.000 €). Na Primskovem se je
po veœ letih iskanja ustreznega vira
zdrave pitne vode, zaœela izgradnja
novega vodovoda, ki bo zakljuœena v
pomladanskih mesecih leta 2008.

Poleg gradnje omenjenih vodovodov
je bil v letu 2007 dan velik poudarek
iskanju novih vodnih virov. Tako je
bilo med drugim odkupljeno vodo-
vodno omreæje z zajetjem, ki bo oskr-
bovalo obmoœje Grilovca  in Planine-
Ravnega Osredek.

Na podroœju cestne infrastrukture so
bile obnovljeni ali asfaltirani naslednji
odseki cest: sanacija odseka Kopaœija-
Poljane, kompletna obnova odseka Ja-
godnik-Vrata, preplastitev odseka Ja-
vorje-pokopaliøœe-gasilski dom, kom-
pletna obnova odseka Razbore-Mul-
he, popravilo ceste v Gradiøkih Lazah,
obnova ceste Gozd Reka – Trebeljevo,
obnova ceste Kot-Perme, popravilo ce-
ste Velika Kostrevnica – Jeløa in obno-
va ceste Liberga – Preska.

Zaœel se je postopek odmere in odku-
pa zemljiøœ za ploœnik skozi Ømartno
do pokopaliøœa. Odmerjene so bile øe
nekatere ceste: Primskovo, hodnik
Gradiøke Laze, Velika Kostrevnica,

Zelenec.

Obœina Ømartno pri Litiji je tudi v letu
2007 odvaæala svoje komunalne od-
padke na deponijo v Logatec, saj
kljub pobudi æupana Obœine Ømart-
no, ustanoviteljice podjetja CEROZ
niso sprejele odloœitve o moænosti pri-
kljuœitve naøe obœine v regijski projekt
ravnanja s komunalnimi odpadki (re-
gijska deponija Uniœno).

V letu 2007 je bil zakljuœen celoten
postopek Strategije prostorskega raz-
voja Obœine Ømartno pri Litiji (imeli
smo dve javni razgrnitvi, pridobili smo
vsa potrebna pozitivna mnenja in de-
cembra na OS Odlok tudi sprejeli). 

Velik premik je bil narejen tudi na po-
droœju izdelave Obœinskega podrobne-
ga prostorskega naœrta za obvoznico
Ømartno pri Litiji na cesti R2-416, od-
sek 1346 in 1347. Poleg velikega øtevi-
la sestankov nam je uspelo pridobiti
vse smernice, izdelano je bilo tudi revi-
zijsko poroœilo. Dopolnjen osnutek
OPPN-ja za obvoznico Ømartno je bil
tudi æe potrjen v prvem branju na OS. 

Glede na to, da bo v aprilu zaœel velja-
ti nov zakon na podroœju prostora
(Zakon o prostorskem naœrtovanju,
Ur. l. RS, øt. 33/07) smo priœeli s po-
stopkom priprave Obœinskega pro-
storskega naœrta, katerega naj bi do
konca speljali v letu 2008.

Projekt Grmaœe je potekal v znamenju
pridobivanja sluænosti, soglasij, do-
polnjevanja projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Trenutno smo
v fazi pridobitve gradbenega dovolje-
nja za komunalno infrastrukturo in za
17. neprofitnih gradnjo stanovanj. V
letu 2008 je predvidena konœna prido-
bitev obeh gradbenih dovoljenj, pri-
prava razpisnih dokumentacij na pod-
lagi katerih bo izbran izvajalec ter iz-
gradnja komunalne infrastrukture.

Karmen Sadar,

tajnik obœine Ømartno pri Litiji

Obœinska organizacija Socialnih demokratov Litija je prvega dne v
mesecu, ko dajemo najveœji poudarek naøim æenam, materam, babicam,
vsem bliænjim in malo manj bliænjim æenam, organizirala obljubljeni izlet
po Primorski.

V soboto smo se æe v zgodnjih jutra-

njih urah odpravili proti Lokvam pri

Divaœi, kjer smo si ogledali vojaøki

muzej Tabor, katerega upravitelj in

lastnik je gospod Sreœko Roæe. V mu-

zeju so na ogled zbirke iz I in II. sve-

tovne vojne, zgodovinski prerez Slove-

nije do dandanaønjih dni. Poudarek je

predvsem dan vzduøju med faøistiœno

okupacijo Primorske ter zavednostjo

in pripadnostjo prebivalcev teh krajev

domovini. Muzej vreden ogleda, saj

na nek nov in bolj pristen naœin pred-

stavi domoljubnost in pripadnost last-

ni domovini. Po drugi strani pa na

preprost naœin, skozi mnoæico slikov-

nega in pisanega gradiva, prikaæe spre-

vræenost domaœega kolaboracionizma

in kvislinøtva.

Naøo pot smo nadaljevali proti Lipi-

ci, kjer smo si ob izdatni malici, na

tem mestu se øe enkrat zahvaljujem

donatorju, opomogli za nadaljnjo pot

proti Trstu, natanœneje Opœinam.

Med potjo smo se øe enkrat seznanili

z zgodovino o coni A in B, svobod-

nim træaø-kim ozemljem (STO), ter

ostalimi dejstvi, ki so pripeljali do

danaønjega stanja. Na Opœinah se

nam je odprl œudovit pogled proti Tr-

stu in celotnim træaøkim zalivom. Og-

ledali smo si øe Obelisk postavljen v

œast vsem graditeljem ceste proti Tr-

stu ter nadaljevali naøo pot proti Øta-

njelu. Natanœneje proti Hruøici pri

Øtanjelu, na kmeœki turizem Grœa. Po
ogledu vinske kleti in degustaciji
skladiøœenih tekoœih dobrot, si ogle-
damo øe prøutarno ter konœamo v
domaœem okolju ob kraøkih dobro-
tah Pavline in Iva. A kaj ko na koncu
pride vedno slovo. Toda s sklepom,
da œimprej vse ponovimo tudi to ni
bilo preteæko.

Druga obljuba, ki je øe delala dolg pa
je bila izpolnjena vœeraj, na predveœer
praznika æena. Zato izkoriøœam priliko
ter tudi po tej poti ponovno œestitam
æenam za minuli  ter vsem materam za
prihajajoœi praznik. Prireditev ob Dne-
vu æena 8. marcu je potekala v prosto-
rih Knjiænice Litija, kjer so se mladi na-
stopajoœi predstavili del tistega znanja,
ki so ga osvojili v preteklosti. 

Otroøki pevski zbor OØ Gradec z men-
torico Judito, gimnastiœno ritmiœna
skupina Bleøœica, mlada violinistka
Klara ter povezovalec Boøtjan so
priœarali prazniœno vzduøje med vse
prisotne, ki se je nadaljevalo tudi po
koncu prireditve. Ob sladkih dobro-
tah, ki so jih ustvarile slavljenke ter
pogovoru je bil veœer prekratka. Sledi-
la je øe obljuba, da se naslednje leto
ponovno vidimo.

Opisano je delœek aktivnosti skozi ka-
tere poizkuøamo Socialni demokrati v
Litiji predstaviti naøe videnje druæbe v
prihodnosti brez spreminjanja zgodo-
vinskih dejstev. Naj izkoristim to prili-
ko in vas povabim na proslavo Dneva
upora proti okupatorju, ki bo v nede-
ljo, 27. aprila ob 11h, pri spomeniku
na Javorskem pilu nad Gabrovko.
Prav tako ste ob mednarodnem praz-
niku dela,  1. maja vabljeni na piknik
na Feliœ vrh nad Javorjem. Vse ostale
informacije dobite v œasu uradnih ur
na gornji telefonski øtevilki oziroma
sedeæu stranke.   

Predsednik OO SD Litija

Matjaæ Aøkerc

Zgodilo se je
V torek, 26. februarja, je Druøtvo upo-
kojencev Litija organiziralo tekmova-
nje v pletenju, kjer so sodelovale 4 eki-
pe. Zmagale so domaœinke pred
Ømarœankami, tretje so bile Dole in
œetrta Jevnica.

V œetrtek, 28. februarja, je naøe druøt-
vo povabilo g. Marijo Tomøiœ, ki je v
ømarski knjiænici izvedla predavanje
»O nevarnosti padcev v stanovanju«.
Posluøalo ga je 21 naøih œlanov in so
bili z njim zelo zadovoljni.

Letoønji obœni zbor, ki smo ga imeli v
ponedeljek, 10. marca, je bil zelo do-
bro obiskan, saj je nanj priølo 148 œla-
nov, imeli pa smo tudi 5 gostov. Za
zaœetek nam je osnovnoøolec Niko
Tori zaigral na harmoniki tri Avseni-
kove skladbe, o pomenu prostovoljne-
ga dela pa je spregovorila ga. Leonida
Razpotnik iz Doma Tisje. Te dni mi-
neva tudi leto dni odkar deluje skupi-
na za samopomoœ Ømartinke, ki jo
zelo uspeøno vodita ga. Nada Zu-
panœiœ in ga. Mojca Øuøtarøiœ, prav
tako iz Doma Tisje. Njima smo se zah-
valili za enoletno sodelovanje s knjiæn-
ima nagradama. Med gosti je bil tudi
æupan Milan Izlakar. Po obœnem zbo-
ru smo imeli øe druæabno sreœanje.

V sredo, 12. marca, smo v sodelova-
nju z Druøtvom diabetikov Litija orga-
nizirali v naøi druøtveni pisarni merje-
nje krvnega tlaka, sladkorja in holeste-
rola, za kar je bilo med naøimi œlani in
drugimi upokojenci veliko zanimanja,
saj je ga. Darja Zupanœiœ opravila kar
40 merjenj.

V ponedeljek, 17. marca se je 25 po-
hodnikov odpeljalo z vlakom do Po-
nikve. Tu smo si najprej ogledali æup-
nijsko cerkev sv. Martina in razstavo o

zanimivostih kraja v prostorih Turi-
stiœnega druøtva. Nato pa smo obiska-
li øe vas Boletina, kjer je eno od øtirih
rastiøœ redke, a zanimive rastline – ve-
likonoœnice. Ves œas nas je spremljala
ga. Slava Kovaœiœ. Njen moæ je bil sin
Maksa Kovaœiœa iz Ømartna; le-ta je
bil naduœitelj, zborovodja Zvona in
skladatelj. Njegove skladbe prepeva
meøani pevski zbor Zvon.

V torek, 25. marca, je naøe druøtvo or-
ganiziralo ob pomoœi Strelske druæine
Ømartno medobœinsko tekmovanje v
streljanju z zraœno puøko. Pri moøkih
je med petimi ekipami zmagala Litija
pred Ømartnom, sledijo pa Jevnica,
Dole in Gabrovka. Pri æenskih ekipah
so bile prve Ømarœanke, sledijo pa Liti-
ja, Jevnica in Dole.

Pripravljamo…
V torek, 15. aprila, bomo upokojenci
spet tekmovali, tokrat v Gabrovki, kje
se bodo ekipe petih druøtev pomerile v
pikadu in kvizu.

V petek, 25. aprila, bomo spet obiska-
li mariborsko Opero; tokrat si bomo
ogledali Mozartovo komiœno opero
Cosi fan tutte, kjer se bomo tri ure za-
bavali.

Zadnji ponedeljek v aprilu (28.4.) se
bomo po domaœem kosilu z minibu-
som odpeljali do Gabrovke, nato pa se
bomo peø podali po obronkih Mo-
ravøke Gore. Proti veœeru se bomo
spet z minibusom vrnili v Ømartno.

Za vse ljubitelje kopanja pa bomo v
soboto, 3. maja, organizirali enodnev-
ni izlet s kopalnim vlakom v Atomske
toplice – v Podœetrtek.

Drugi petek v maju (9. 5.) bomo
naøim pohodnikom omogoœili, da bo-
ste lahko obœudovali polja narcis v
Planini pod Golico. Za izlet se lahko
prijavite tudi œlani, ki niste za daljøo
hojo, saj bo dovolj moænosti za krajøe
sprehode. Spoznali boste tudi mesto
Jesenice, naøe nekdanje æelezarsko sre-
diøœe. Vabimo vas, da se nam pri-
druæite, saj boste spoznali nove lepote
in zanimivosti Slovenije.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev

V spomin Tonetu Tomaæiœu
Te dni mineva leto dni, odkar smo se poslovili od naøega dolgoletnega
predsednika, prijatelja in pevca Toneta Tomaæiœa. Za njim je v zboru na-
stala praznina, ki jo øe vedno  obœutimo. Na vajah tiho priœakujemo, da se
bo pojavil od nekod, ko imamo probleme, ga pogreøamo, saj jih je s svo-
jim umirjenim nastopom in preudarnostjo uspeøno reøeval. Œas odmika
njegove zasluge, poærtvovalnost in dela, ki jih je opravil za obœino, kraj in
zbor. Toda ne v naøem zboru. Pevke in pevci Zvona ga ne bomo nikoli po-
zabili. Ko smo praznovali okrogle obletnice zbora, je Tone vedno nese-
biœno delal in se trudil, da je vse potekalo kot je treba, øe posebej ob sto-
letnici delovanja zbora. Veliko dela je opravil pri obnovi ømarskega
kulturnega doma. Sodeloval je pri dograditvi stranskega hodnika, sam je
brezplaœno izdelal stranski oder in praktikable, ki jih zbor nujno potrebu-
je za nastope. Poskrbel je  za nakup novega klavirja, izdelavo novih oblek,
izdajo zbornika in øe mnogo drugega.

Tone je za kraj in zbor delal do konca svojega prekratkega æivljenja. Pred-
lansko jesen, ko smo pevci s skupnimi moœmi udarniøko œistili navlako iz
prostorov pod odrom Kulturnega doma je dejal, da je to majhen prispe-
vek v primerjavi s tistim, kar dom daje in pomeni za  delovanje naøega
zbora. Takrat je istoœasno vodil tudi obnovo ogrevanja dvorane, ki sedaj
dobro sluæi svojemu namenu. 

Dragi Tone, verjamemo, da se te mnogi ljudje, ki si jim pomagal pri raz-
nih delih, pa naj bo to z nasveti ali kako drugaœe, s hvaleænostjo spominja-
jo. Pomagati in modro svetovati si znal pri mnogih problemih, s katerimi
se sreœujemo v vsakdanjem æivljenju. Izdelal, postavil in pokril si mnogo
streh v bliænji in daljni oklici. 

Tvoje pevke in pevci se te spominjamo v pesmih, veselih, igrivih in v sa-
njavih, otoænih, kot je tvoja najljubøa:Planinarica in v tistih o hribih, ki si
jih imel tako rad. Velikokrat smo  skupaj ubirali  planinske poti ob naøih
zakljuœkih, obœudovali cvetje, modrino neba in kar naprej prepevali. Toli-
ko lepih, nepozabnih spominov imamo nate! Poœivaj v miru v naøi lepi
ømarski dolini in øe enkrat hvala za vse.

Pevke in pevci Pevskega druøtva Zvon,

Ømartno pri Litiji 
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Na sejmu Poroka v Celju 
Strelsko
tekmovanje
15. marca je v strelskem domu Ømart-
no potekalo obmoœno prvenstvo v
streljanju. Sodelovalo je 53 moøkih in
13 æensk iz 13 druøtev invalidov. Vod-
ja tekmovanja je bila Ana Mohar.
Glavni sodnik je bil Edvard Srebrnjak. 

Tekmovalci Druøtva invalidov Litija
so dosegli odliœne rezultate v streljanju
s puøko v kategoriji NAC:

1. mesto Edvard Srebrnjak

6. mesto Uroø Kneæeviœ

7. mesto Rajko Groznik

8. mesto Lado Obolnar

V streljanju s piøtolo je tekmovalec
Edvard Srebrnjak osvojil 3. mesto.

V streljanju s puøko v kategoriji SH2
so naøe tekmovalke dosegle naslednje
rezultate:

2. mesto Veronika Groznik

3. mesto Ana Mohar

4. mesto Bernarda Lenart

Vsem tekmovalcem œestitamo za
doseæene uspehe!

Miro Vidic

Letni zbor œlanov

Ustvarjalne
delavnice

ZDRUÆENJE EKOLOØKIH KMETOV »ZDRAVO ÆIVLJENJE« LUKOVICA
SEKCIJA LITIJA-ØMARTNO PRI LITIJI

Ekoloøki sejem Bio-fach
v Nurnbergu

Aktiv delovnih invalidov

AKTIVNOSTI V DRUØTVU INVALIDOV LITIJA - ØMARTNO

Obisk v domu poœitka – Tisje
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ZDRUÆENJE EKOLOØKIH KMETOV »ZDRAVO ÆIVLJENJE« LUKOVICA
SEKCIJA LITIJA-ØMARTNO PRI LITIJI

Ekoloøki sejem Bio-fach
v Nurnbergu
Na tem sejmu je bilo prisotnih cca 2750 razstavljalcev ekoloøko pridelane
hrane iz vsega sveta. Slovenijo je predstavljala zveza »Biodar«, ki je pod
pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo uporabila tudi slovenski raz-
poznavni znak I feel Slovenija.

Iz zdruæenja »Zdravo æivljenje«, ki ga
vodi predsednik g. Janez Ocepek, se je
ogleda udeleæilo 12 naøih œlanov. Pri
predstavitvi Slovenije na tem po-
droœju, kjer smo imeli na ogled obisko-
valcem sejma slovenske izdelke iz eko-
loøko pridelane hrane (mlekarne
KREPKO, zeliøœa, œaji, vino Fras,
predstavitev ekoponudbe KRIØELJ,
drevesnica OCEPEK, gobarstvo KA-
DUNC), je vzorno sodeloval s svojo
øiroko paleto proizvodov iz eko-
loøkega medu tudi naø ekoloøki œebelar
Ladislav Vozelj. Kot udeleæenec vid-
nejøih sejmov po svetu, je bila    njego-
va ocena tako kakovosti, kot naœin
predstavitve zelo pozitivna. Tako kot
predsednik zveze »Biodar« g. Fras je
ugotovil, da Slovenija zaostaja samo
za dræavami, kjer ima ekoloøki naœin
kmetovanja, predelave,  træenja daljøo
tradicijo od naøe.

Drugi »ambasador« naøih dveh obœin
je bil Franc Moæina, ki je obiskoval-
cem sejma predstavil moænosti ogleda
naøih krajev in dogajanje na podroœju
turizma, rekreacije, zgodovinskih zna-

menitosti, itd., preko prevedenih
zloæenk in slikovnega gradiva,
vkljuœno z gradivom partnerstva za
razvoj, ki ga ta hip premore tako
Obœina Litija – Center za razvoj Litija
in Obœina Ømartno pri Litiji. Zanima-
nja obiskovalcev je bilo kar nekaj, œe
pa bo odziv viden tudi pri nas, pa toli-
ko bolje. Obœutek ni slab.

Operativna predstavitev Slovenije je
bila s strani izvedbenega moøtva izve-
dena na visokem strokovnem nivoju
tako, da ni bilo niti malo sledu o
kakrønikoli podrejenosti v primerjavi z
ostalimi dræavami.

Seveda pa bo potrebno kakøno »ma-
lenkost« tudi izboljøati.

Morda je ta zapis  preveœ suhoparen,
pa vendarle lahko reœem, da smo bili
udeleæenci zadovoljni z videnim, da
smo dobili obœutek o prepotrebnosti
ekoloøkega naœina razmiøljanja o
ohranjanju tako kulturne krajine, kot
poseljenosti podeæelja z vidika raz-
strupljanja æivljenskega prostora vseh
in ne samo ekoloøkih kmetov.

Bancerl

AKTIVNOSTI V DRUØTVU INVALIDOV LITIJA - ØMARTNO

Obisk v domu poœitka – Tisje
Ena izmen aktivnosti socialne komisije, ki deluje pri Druøtvu invalidov Liti-
ja – Ømartno, so tudi obiski invalidov v prednovoletnem œasu po domovih.
Tako je bilo v mesecu decembru lani obiskanih okoli 60 invalidov. Øe po-
sebno pozornost pa posveœamo obisku invalidov, ki jesen svojega æivljenja
preæivljajo v lepo urejenem Domu poœitka Tisje v Œrnem potoku. 

Tokrat se nismo odloœili za obisk pred novim letom, ker je aktivnosti in razliœnih
prireditev v mesecu decembru v domu zelo veliko. Prvi meseci leta pa so zato
malo bolj umerjeni in upam, da smo ga s svojim obiskom malo popestrili.  Kljub
temu, da jim nismo pripravili krajøega kulturnega programa, je bilo vzduøje
sproøœeno in prijetno. Nasmejani in zadovoljni obrazi so nam povedali vse. Celo
zapeli smo skupaj in uæivali ob zvokih orglic naøe œlanice Ivanke. 

Njihovo vpraøanje ob slovesu »Kdaj spet pridete?«, smo razumeli kot vabilo na
ponovno snidenje.

V domu æivi sicer samo 5 œlanov naøega druøtva, zato bi bili veseli, da bi se øe veœ
njihovih oskrbovancev odloœilo za œlanstvo pri nas.  Pri teh aktivnostih pa so nam
strokovni sodelavci v domu obljubili svojo pomoœ.  

Magda Verbajs

Ustvarjalne
delavnice
Od meseca novembra lani potekajo
vsak torek v prostorih druøtva
ustvarjalne delavnice. Kot smo æe
veœkrat poudarjali, imajo delavnice
dvojni namen – druæenje in
ustvarjanje. In verjemite mi, da je
namen doseæen.

Delavnic se nas redno udeleæuje 6 do 8
œlanic. V prednovoletnem œasu smo iz-
delovale vizitke in darila za novoletno
sreœanje.  Po novem letu pa se je v nas
æe prebudil navdih pomladi. Nauœile
smo se veøœin izdelovanja cvetja iz naj-
lon nogavic in priznati moram, da so
nekatere postale æe prave mojstrice v
oblikovanju cvetja in øopkov. Urile
smo se tudi v izdelovanju liœnih gugal-
nikov iz lesenih øœipalk in  kvaœkanju. 

V mesecu je œas velikonoœnih prazni-
kov. Ena izmed œlanic druøtva se je
udeleæila ustvarjalne delavnice o izde-
lovanju pisanic, ki jo je organizirala
Zveza druøtev delovnih invalidov Slo-
venije æe v mesecu februarju. V mesecu
marcu so bile delavnice namenjene iz-
delovanju pisanic z razliœnimi tehnika-
mi. Vsa znanja in veøœine, ki jih je œla-
nica pridobila na delavnici v Izoli, je
tako pokazala tudi nam. 

Sprva zelo okorni prsti iz tedna v te-
den postajajo spretnejøi. Samo obœutiti
moraø tisti zaneseni obœutek, ko ti
uspe narediti liœen izdelek.  Kot sem æe
uvodoma poudarila, pa niso delavnice
samo ustvarjalne. Vseh tistih drobna-
rij in zapletov, ki se jim nasmejimo do
solz, se ne da preliti na list papirja.
Doæiveti jih moraø v æivo.

Zato vas ponovno vabimo – pridruæite
se nam, ne bo vam æal!

Vera Bric

Aktiv delovnih invalidov
Delovni invalidi smo v mesecu fe-
bruarju ustanovili aktiv delovnih inva-
lidov predvsem iz naslednjih namenov:

• zagotavljati verodostojne odgovore
na konkretna vpraøanja invalidov s
tega podroœja in

• izmenjava izkuøenj med invalidi.

V druøtvu bomo zbirali vpraøanja in
evidentirali probleme invalidov v zvezi
s tem podroœjem. S pomoœjo naøe pod-
porne œlanice, gospe Nade Jovanoviœ
bomo primere ustrezno obrazloæene in
podprte s œim veœ dokumenti odstopa-
li na ustrezne naslove, v prvi vrsti na
Pravno informacijski center – PIC v
Ljubljani, kjer bomo pridobivali stro-
kovne odgovore. Vse te storitve bodo
za invalide brezplaœne!

Invalide, ki æelijo razjasniti vpraøanja
iz opisanega podroœja vabimo, da se v
œasu uradnih ur 

(ponedeljek, sreda, petek) oglasijo v
druøtveni pisarni, kjer bodo dobili po-
drobna navodila.

Na ustanovnem sestanku smo se dogo-
vorili, da bo vodja aktiva Petar Œoøiå.
Administrativna dela bo vodila Magda
Verbajs. Delovni invalidi pa se bomo
sreœevali vsak prvi ponedeljek v mese-
cu v veœernih urah. Naøa sreœanja
bodo v Domu invalidov.

Vabljeni ste vsi zaposleni ali invalidi,
ki iøœete zaposlitev. Vabljeni ste tudi
vi, œeprav morda ta hip nimate tovrst-
nih teæav.

Miro Vidic

Letni zbor œlanov
Druøtvo invalidov Litija je imelo redni letni zbor œlanov v marcu 2008.
Druøtvo ima 455 œlanov in 132 podpornih œlanov iz Obœine Litija in Obœine
Ømartno pri Litiji. Zbora œlanov se je udeleæilo 87 œlanov in gostov.

Zbor œlanov je obravnaval poroœila o
delu druøtva invalidov v letu 2007. Po-
memben del tega poroœila je urejanje
novih zamisli o vpraøanju novega ob-
jekta doma invalidov. Predlog je
obrazloæil predsednik druøtva Miro Vi-
dic. O konkretnem predlogu gradnje je
optimistiœno spregovoril æupan Obœine
Litija Franci Rokavec, ki meni, da je
naœrt uresniœljiv. Potrebno je le razœis-
titi nekatera operativna vpraøanja in
sprejeti dokonœen finanœni dogovor.
Æupan Obœine Ømartno pri Litiji Mi-
lan Izlakar pa je zagotovil sodelovanje
obœine potem, ko bodo razœiøœena os-
novna vpraøanja. Na zboru je prevla-
dovalo mnenje, da kaæe podpreti nove
zamisli. V kolikor realizacija ne bo ure-
sniœena pa øe vedno ostane moænost
odkupa in razøiritve starega doma.

Med poroœili komisij je prevladovala
komisija za socialno delo. Predsednica
Vera Bric je poroœala o obiskih invali-

Strelsko
tekmovanje
15. marca je v strelskem domu Ømart-
no potekalo obmoœno prvenstvo v
streljanju. Sodelovalo je 53 moøkih in
13 æensk iz 13 druøtev invalidov. Vod-
ja tekmovanja je bila Ana Mohar.
Glavni sodnik je bil Edvard Srebrnjak. 

Tekmovalci Druøtva invalidov Litija
so dosegli odliœne rezultate v streljanju
s puøko v kategoriji NAC:

1. mesto Edvard Srebrnjak

6. mesto Uroø Kneæeviœ

7. mesto Rajko Groznik

8. mesto Lado Obolnar

V streljanju s piøtolo je tekmovalec
Edvard Srebrnjak osvojil 3. mesto.

V streljanju s puøko v kategoriji SH2
so naøe tekmovalke dosegle naslednje
rezultate:

2. mesto Veronika Groznik

3. mesto Ana Mohar

4. mesto Bernarda Lenart

Vsem tekmovalcem œestitamo za
doseæene uspehe!

Miro Vidic

dov na domu in v Domu Tisje, o
sreœanjih in izletih, martinovanju,
sreœanju teækih invalidov in organiza-
ciji prednovoletnega sreœanja. Poleg
tega je spregovorila øe o prvi osebni in
socialni pomoœi, pomoœi invalidom za
ohranjanje zdravja po teækih operativ-
nih posegih ali po nastanku invalidno-
sti in integraciji invalidov v kulturno
in druæabno æivljenje.

O ustaljenem programu komisije za
øport in rekreacijo je poroœal Lado
Obolnar, ki je pohvalil doseæene uspe-
he v kegljanju, veleslalomu, øahu, na-
miznem tenisu, pikadu, ribolovu in
balinanju. Napovedal je tudi delova-
nje novoustanovljene strelske sekcije.

Zbor œlanov je sprejel tudi finanœni
poroœilo za leto 2007 in plan dela za
leto 2008. Ob koncu zbora œlanov so
se vsi prisotni ustavili øe ob prigrizku
in govorili o novih naœrtih druøtva.

Ivan Godec

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Na sejmu Poroka v Celju 
Javni zavod Bogenøperk je letos tretjiœ predstavljal grad Bogenøperk kot
poroœno destinacijo na sejmu Poroka v Celju.

Sejem je potekal vzporedno s sejmom
Flora in sicer od 14. do 16. marca. Po
podatkih druæbe Celjski sejem d.d. je
oba sejma skupaj obiskalo preko
17.000 obiskovalcev. Celjski sejem
Poroka je edinstven v Sloveniji, saj na
enem mestu ponuja vse kar potrebuje-
ta bodoœa mladoporoœenca za svoj
najlepøi dan v æivljenju.
Grad Bogenøperk se lahko pohvali z
najdaljøo poroœno tradicijo v Sloveniji.
V letoønjem letu smo øe razøirili
ponudbo poroœnih protokolov, graj-
skih slavij in moænosti za pripravo ce-
lotnega poroœnega dne. Razstavni pro-
stor smo pripravili v sodelovanju z
Gostinstvom Dremelj, ki je od aprila
dalje najemnik grajske Krœme na gra-
du Bogenøperk. 
Po ugodnih odzivih obiskovalcev se æe
veselimo vsakokratnega æivahnega so-
botnega dogajanja in sreœanj z mladi-
mi pari na gradu Bogenøperk.
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Bog navduøil obœinstvo
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Bog navduøil obœinstvo
Po reakcijah obœinstva na premieri in prvih ponovitvah sodeœ imajo v Øent-
jakobskem gledaliøœu Ljubljana novo uspeønico.

Pod reæijskim vodstvom Gaøperja Ti-
œa, ki ni le odliœen igralec, paœ pa zna
tudi zelo veøœe vihteti humoristiœno
pero, kar je æe veœkrat dokazal, je øte-
vilna igralska ekipa izkoristila vse
moænosti, ki jih ponuja ta znani tekst
Woodyja Allena. Uprizoritev, ki jo kar
razganja od dobrega, pristnega hu-
morja, ki ga je prej omenjeni reæiser s
svojimi domislicami øe nadgradil, in
æivahnega, nikoli pojemajoœega ritma,
je navduøila vse. Tako zahtevno pred-
premiersko in premiersko obœinstvo
kot kritike. Po mnenju slednjih si vsi
sodelujoœi, od prvega do zadnjega, za-
sluæijo pohvalo. Øentjakobsko gleda-
liøœe pa je znova dokazalo, zakaj in od
kje sloves, ki ga v slovenskem ljubitelj-
skem gledaliøkem prostoru ima.

"Mladostna razposajenost in pogum
se pribliæujeta lanskoletni uprizoritvi
Prigode dobrega vojaka Øvejka, ki jo je
reæiral Gojmir Leønjak Gojc. V obeh
predstavah igralci igrajo brez rezerve,
polno dejavni v mislih in izrazu. Prav
tako opazne, domiselne in bogate po-
dobe so prispevali oblikovalci scene,
kostumov, svetlobe in zvoka," je med
drugim zapisala radijska kritiœarka Pe-
tra Tanko.

In prav omenjeni Gojc æe snuje tudi
novo predstavo, ki bo na odru Øentja-
kobskega gledaliøœa luœ sveta ugledala
konec aprila. Gre za dramatizacijo pr-
vega slovenskega kriminalnega roma-
na, nekaj œasa po krivem prezrte avto-
rice Ljube Prenner Neznani storilec.
Gledaliøka razliœica nosi naslov Kdo je
umoril Anico L.?

Gre za napeto in zavozlano zgodbo iz
æivljenja v manjøem slovenskem kra-
ju, kjer vsi poznajo vse in ga pretrese
skrivnosten umor ene od njihovih so-
krajank. Bolj ko preiskovalni organi
kopljejo po omenjenem dogodku, bolj
na dan prihajajo nove in nove skriv-
nosti vpletenih, krog osumljenih pa se
vedno bolj øiri. Z nekaterimi sodobni-

Komedija Bog Woodyja Allena v reæiji Gaøperja Tiœa s svojo barvitostjo in radoæivostjo
navduøuje obœinstvo v Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana.

œeprav tu kri morda brizga v manjøih
koliœinah, zato pa niœ manj zanimivo
in prepriœljivo.

Bi pa ob tem naøtevanju preteklih in
prihodnjih dogodkov v enem od naøih
najstarejøih ljubiteljskih gledaliøœ ome-
nili øe minulo gostovanje (v zaœetku
aprila) njihovih jeseniøkih kolegov. V
okviru abonmaja komedija so si gle-
dalci lahko tudi za "izven" ogledali
najboljøo predstavo lanskega Linhar-
tovega sreœanja po izboru æirije Kralj
Artur in sveti gral. Delo slovitih
Monty Pythonov je reæiral Gregor Œu-
øin, ki je pred leti prav v Øentjakob-
skem gledaliøœu postavil øe eno njiho-
vo slavno komedijo, Brianovo æivlje-
nje. Vsekakor pohvalna gesta øentja-
kobœanov, da svoji, oziroma ljubljan-
ski publiki s tem omogoœijo svojevr-
sten vpogled v najodmevnejøe dogaja-
nje na slovenski ljubiteljski gledaliøki
sceni v minulem letu.

Sreœko Krermavner

foto: B. Slana

foto: B. Slana

mi æanrskimi prijemi podkrepljeno
dogajanje na koncu le privede do od-
kritja in prijetja okrutnega morilca.
Glede na pomanjkanje tovrstnega æa-
nra v slovenskih gledaliøœih Øentja-
kobœani tudi v tem primeru raœunajo
na ustrezen odziv publike. In upajo,
da bodo z omenjeno predstavo Slo-
vence vendarle uspeli spraviti izpred
televizijskih ekranov v gledaliøœe. Pa

Mineva deseto leto, odkar nas je zapustil
dragi brat in stric

LOJZE ŒERNE
iz Primskovega

Mineva drugo leto, odkar nas je zapustil
dragi oœe, brat in stric

JANEZ IVAN ŒERNE
iz Primskovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ju spominjate, obiøœete njun prerani grob, prinaøate cvetje in priæigate sveœke.

Vsi njuni

V SPOMIN

20804007

20804001

V 82. letu starosti nas je zapustil dragi ata

FRANC TOMAÆIŒ
1925 - 2008

iz Zavrstnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za izreœena soæalja,
darovane sveœe, cvetje in predvsem za vzpodbudne besede.

Posebno se zahvaljujemo osebju ZD Litija za pomoœ v œasu njegove bolezni.
Hvala tudi æupniku g. Marjanu Lampretu, PGD Zavrstnik in vsem sodelujoœim,

ki ste naøega ata pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20804002

S pogumom in modrostjo,

veseljem ter krepostjo

navdajala si nas.

Øe vedno sliøimo tvoj glas.

Z nami si v srcih

in z nami boø ves œas.

Øe vedno sliøimo tvoj glas.Od nas se je v 85. letu starosti
poslovila draga mama

LJUDMILA ŒOÆ - Milka
1923 - 2008

iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki ste pospremili naøo
mamo Milko k veœnemu poœitku. Zahvaljujemo se za vsa izreœena iskrena soæalja, sveœe, darovane

sv. maøe, cvetje in za oporo ter vspodbudne besede ob teækih trenutkih. Zahvaljujemo se g. kaplanu
iz Ømartnega za obred in molitve ob rajni, pevcem, trobentaœu ter pogrebni sluæbi za organizacijo.

Iskrena hvala vsem.

Vsi njeni

ZAHVALA

20804003

Tako tiho, skromno si trpela,

takøno tudi si æivljenje imela.

Zdaj reøena si vseh boleœin,

za tabo ostal bo lep, a boleœ spomin.

Ob boleœi izgubi naøe drage mame, babice in prababice

KATARINE BERŒON
Godœeve Kati iz Javorja 5, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benediœiœu, vsemu osebju ZD

Litija, sestri Tini in ostalim sodelavkam patronaæne sluæbe za skrb in nego na domu.
Hvala g. æupniku Marjanu Lampretu za lepo opravljen pogrebni obred, sosedi Micki Perme, pevcem

za ganljive pesmi, sodelavcem JP KSP Litija, sodelavcem Upravne enote Litija, govorniku Øtefanu
Mandlju, PGD Javorje in PGD Lokovica pri Øoøtanju. Hvala lepa vsem, ki ste z nami delili æalost in

boleœino ter jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Æalujoœi: sinovi Lojze, Franc, Zlatko in Martin z druæinami

ZAHVALA

20804004

Skromno sem æivel,

veliko pretrpel.

Zdaj tiho h grobu pristopite

in za mene vsi molite.

V 81. letu starosti nas je zapustil dragi ata in stari ata

ALOJZ BERŒAN
iz Gozd-Reke 18

Ømartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, za izreœena soæalja, darovano
cvetje, sveœe in sv. maøe. Zahvaljujemo se dr. Ptiœarjevi in vsem, ki ste ga obiskovali v œasu njegove
bolezni. Za lepo opravljen pogrebni obred se zahvaljujemo p. Janezu Ferleæu in dr. Andreju Sajetu,
pogrebcem, pevcem, ministrantom in vsem, ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili na njegovi

zadnji poti. Hvala tudi hœeram Marije Pomoœnice iz Bleda in Inøpektorjata Ljubljana.

Æalujoœi vsi njegovi

ZAHVALA

20804005

Rad si imel æivljenje,

a zmanjkalo ti je moœi,

odøel si tja, kjer ni boleœin.

Œeprav v grobu zdaj leæiø,

v naøih srcih øe æiviø.

V 81. letu starosti nas je zapustil dragi oœe

BOÆIDAR GODNJAVEC
22.9.1927 - 9.3.2008

iz Mihelce 3, Primskovo

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se priøli posloviti in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala
za besede soæalja, darovano cvetje, sveœe in svete maøe. Zahvala g. æupniku Pavlu Øpornu

za lepo opravljen obred, pevcem, trobentaœu, gospe Marinki Vidgaj in gospodiœni Marti za soœutne
besede slovesa. Posebna zahvala pa sosedoma Joæetu in Minki Œrne za vso dolgoletno pomoœ in

druæbo naøemu oœetu. Vsem in vsakomur øe enkrat hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20804006

Œeprav v temnem grobu mirno spiø,

v naøih srcih øe æiviø.

Mineva nam øesto leto,
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil

dragi moæ, oœka, dedek, tast in brat

ANTON KOGOVØEK

Zahvaljujemo se vsem, ki obiskujete njegov grob in priæigate sveœe.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Vozniøki izpiti v Litiji
Na podlagi skupnih prizadevanj
Obœine Litija, Obœine Ømartno pri Li-
tiji in Upravne enote Litija je priølo do
objave Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o doloœitvi iz-
pitnih centrov, njihovih obmoœij ter
krajev, kjer se opravlja vozniøki izpit,
in kategorij vozil, za katere se v posa-
meznem izpitnem centru opravljajo
vozniøki izpiti. Sprememba pravilnika
velja od 2. februarja 2008 dalje.

Z izpitnim centrom Trbovlje smo se
dogovorili, da se lahko izpiti za kate-
gorije A, B, B+E, F, G in H in podkate-
gorija A1 v Litiji priœnejo opravljati

vsako sredo od 19. marca 2008 dalje.

Najveœja pridobitev po naøem mnenju
je, da bodo lahko naøi obœani oprav-
ljali vozniøki izpit za osebni avto na
obmoœju mesta Litija in Ømartno pri
Litiji z okolico in jim ne bo potrebno
to opravlajti v Trbovljah.

Vse avto øole pozivamo, da se v naj-
veœji moæni meri potrudijo in œimveœ
kandidatov za vozniøke izpite katego-
rije B usposobijo na podroœju mesta
Litija in Ømartno pri Litiji ter njuni
okolici.             

Upravna enota Litija
naœelnik Marjan Mali



Gledaliøœe na
prostem
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Dobro jutro, sestra Beba!

Akcija zbiranja
odpadnega papirja

Projekt Comenius na OØ Ømartno
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Projekt Comenius na OØ Ømartno
V øolskem letu 2004/05 se je naøa øola v sodelovanju z Zavodom za øols-
tvo Ljubljana in gospodom Radom Wechtersbachom vkljuœila v mednarod-
ni projekt Comenius.

Potekal je v 10 dræavah v Evropi: Itali-
ja, Velika Britanija, severna Irska, Ir-
ska, Øvedska, Danska, Ciper, Romuni-
ja, Portugalska, Slovenija. Naslov pro-
jekta je bil Dial:Connect – Z uporabo
dialoga zdruæujemo znanje. V prvem
letu je potekal v dveh razredih na naøi
øoli, kjer so uœenci 5.b in 7.a razreda iz
zgodbe o Martinu Krpanu v skupinah
izpeljali razliœne aktivnosti pri sloven-
skem jeziku pod vodstvom uœiteljice
Mateje Zupanœiœ in pri angleøkem jezi-
ku pri Katarini Kragelj. Po prvem
skupnem sestanku s predstavniki
dræav v Belfastu, kjer smo sprejeli
skupna izhodiøœa in cilje, smo v maju
2005 sprejeli goste tudi na naøi øoli in
skupaj preæiveli lep dan, kjer smo po-
kazali delo naøe øole, peljali goste na
grad Bogenøperk in v domaœo cerkev,
sreœali pa so se tudi z uœenci v razredu
in popoldan na skupni prireditvi za
starøe, kjer so uœenci zelo uspeøno po-
kazali in odigrali vse,  kar je nastalo v
zvezi s projektom v razredih. 

Drugo leto delovanja smo zaœeli v øol-
skem letu 2005/06 z uvodnim sestan-
kom v Romuniji, kjer smo se dogovo-
rili, da bo projekt potekal v dveh raz-
liœnih razredih na dveh øolah. Tako se
nam je poleg angleøkega jezika na naøi
øoli – v 7.b razredu tokrat, pridruæila
OØ Vransko, kjer so sodelovali uœenci
8. razreda pri slovenøœini. Na naøi øoli
so si uœenci 7.b razreda izbrali pravlji-
co o Rdeœi kapici, v skupinah napisali
svoj scenarij in jo uspeøno odigrali.
Vodja projekta z Zavoda za øolstvo
Ljubljana, gospod Rado Wechtersbach
je vsa dogajanja v razredu sproti slikal
in snemal.  Po celem letu delovanja
smo imeli zakljuœni sestanek in pred-
stavitev na Cipru, kjer se je  naøa dræa-
va spet zelo dobro predstavila. 

Tretje leto sodelovanja smo priœeli s
konœnim poroœilom  za dve leti v no-
vembru 2006  v Torinu, v Italiji.
Naœrt dela za zadnje leto je bil pri-
vlaœen – vsaka dræava, ki je sodelovala
v projektu, je imela moænost, da si iz-

menja øtudente – bodoœe uœitelje, ki so
na  øolo priøli za dva do tri tedne.
Tako sta po dva øtudenta iz Peda-
goøke fakultete v Ljubljani odøla na
Dansko in Portugalsko. Na naøi øoli
pa smo deset dni  gostili tri prijetne
øtudente iz Belfasta, severna Irska. Ti
so poleg naøe øole obiskali øe Ljublja-
no in OØ Vransko. Za øtudente,
uœence in delavce øole je bila to pri-
loænost, da smo spoznali severno Ir-
sko, njihovo kulturo, øolski sistem,
naœin æivljenja in njihove navade. Øtu-
dentje so stanovali v gostilni »Pri Ja-
nezu« na Veliki Øtangi, kjer so zelo
lepo skrbeli zanje tako v gostilni, kot
tudi ostali krajani. V øolo ji je vsak
dan vozil naø hiønik. Vsak njihov dan
je bil skrbno naœrtovan, naœrt del sem
pripravila æe veliko pred njihovim pri-
hodom. Njihova prva naloga je bilo
spoznati delo naøe øole in podruænic,
obenem pa tudi slovenski øolski si-
stem. Fantje so pouœevali v razliœnih
razredih, ob raœunalniku so uœencem
predstavili sebe, svojo deæelo, navade
in njihovo veliko ljubezen-nogomet.
Uœenci so se pogovarjali angleøko in
tako spoznali, kako dobro lepo je, œe
razumejo tuj jezik in znajo komunici-
rati, so se pa fantje uœili tudi sloven-
skih besed. Poleg pouœevanja in obi-
skovanja pouka so imeli tudi druge
dejavnosti: na obœini jih je sprejel  gos-
pod æupan Milan Izlakar, gospod ka-
plan jim je razkazal cerkev, jih uœil
pritrkavanja, ob materinskem dnevu
so bili na kulturni prireditvi, ki jo je
pripravil vrtec »Ciciban«, Ømartno v
Kulturnem domu in na prireditvi v
cerkvi, prav tako ob materinskem
dnevu, obiskali so grad Bogenøperk,
Javorje, GEOSS, Bled, Bohinj, Mulja-
vo, prijazno so jih sprejeli uœiteljice in
uœenci na naøi podruæniœni øoli Øtan-
garske poljane. Dnevi so minili prehi-
tro, v prostih popoldnevih so igrali
nogomet s krajani Velike Øtange in z
uœenci na øoli, na njihovo veliko vese-
lje je zapadlo precej snega, ki so ga
doæiveli prviœ v æivljenju in so bili pre-

sreœni, da so se lahko kepali. Stkala so
se nova prijateljstva. Ob pisanju
dnevnika in njihovega ter mojega
poroœila ob koncu njihovega obiska
smo vsi skupaj ugotovili, da je bil
obisk veœ kot enkratno doæivetje za
vse. Njim se naø øolski sistem zdi pri-
jazen do uœencev, uœitelji so naklonje-
ni uœencem,  prijazni in jim æelijo po-
magati, presenetila jih je odprtost in
iskreni, zaupni odnosi. Povedali so,
da je bil obisk zanje velika izkuønja, ki
jim bo pomagala, da se bodo potrudi-
li biti øe boljøi uœitelji. In v to, vsi, ki
smo z njimi sodelovali, ne dvomimo.
Bili so res izjemni.  

V maju 2007 smo se predstavniki
dræav ponovno zbrali v Sloveniji, v
Valdoltri, kjer smo poroœali o delu v
preteklem letu. Bili smo uspeøni, cilji
so bili doseæeni in vsi smo bili mnenja,
da je bila izmenjava øtudentov v vseh
dræavah zelo uspeøna. Naredili smo
tudi naœrt za seminar za uœitelje o sa-
mem projektu, ki je potekal v juliju
2007 na Cipru. 

Projekt Dial:Connect se je poœasi
bliæal koncu in na zadnji sestanek smo
v septembru 2007 odpotovali na Øved-
sko, v mesto Umea. Pogovarjali smo
se o delu v preteklih letih, o knjigi, ki
naj bi izøla, o spletni strani, o
konœnem poroœilu, o stvareh, ki jih
moramo øe dopolniti in urediti. Teæko
je bilo verjeti, da je to konec, saj smo v
projektu delali ljudje, ki smo bili nad
delom navduøeni, spoznali smo se med
seboj, videli razliœne dræave, kraje,
obiskali øole, vrtce, kulturne priredi-
tve, se uœili besed naroda, kjer smo bili
na obisku in med seboj stkali resniœne
in prave vezi prijateljstva. V marcu
2008 bo izøla knjiga, ki bo rezultat
naøega dela, prav tako pa bo o celotni
projekt objavljen tudi na spletni
strani. Projekt je uspel, ker so v njem
delali ljudje, ki so bili zavzeti in jim ni
bilo vseeno. Prav tako smo imeli vso
podporo naøega ravnatelja, gospoda
Alberta Pavlija, celotnega kolektiva na
øoli, naøih uœencev in njihovih starøev.
Obœutek, da delaø na takøni øoli, je
prijeten in dragocen. S kolegi iz evrop-
skih dræav, ki smo delali v projektu,
upamo in æelimo, da bomo øe imeli
moænost sodelovanja. Kje in kako, pa
bo pokazal œas.

Katarina Kragelj, prof.

Akcija zbiranja
odpadnega papirja
V marœevski øtevilki Martinovega gla-
su je æupan okrcal vse tiste, ki nemar-
no odmetavajo smeti vsepovprek. Da
pa ne bo zgledalo, da smo v naøi obœi-
ni sami nemarneæi, ki nam je vseeno,
kako zgleda naøe okolje, moram po-
vedati, da nas je kar precej, ki se zave-
damo pomena skrbi za œisto okolje.

Oktobra smo v øoli Ømartno zaœeli z
akcijo zbiranja odpadnega papirja z
namenom, da izkupiœek namenimo za
nakup øolskih igral. O akciji smo
obvestili starøe in obœane in projekt je
stekel. V zabojnik, ki stoji pred øolo,
smo odlagali papir in ga v teh mesecih

(od oktobra do februarja) zbrali 11
ton.

Œe zanemarimo denar, ki se je na ta
naœin zbral na øolskem raœunu (720 €),
ne moremo zanemarili dejstva, da  je
ta koliœina odpadkov konœala v reci-
klaæi in ne v naøih odpadkih.

Naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki
ste podprli naøo akcijo in vas
obveøœam, da bomo marca, aprila in
maja izkupiœek namenili uœencem de-
vetih razredov za valeto, junija pa spet
nadaljevali z zbiranjem sredstev za øol-
ski  sklad.

Joæica Æurga

Novice iz
doma Tisje

1. marca so nas obiskali œlani KD Prin-
skau s Primskovega in nam zaigrali
igro Kraljevi smetanovi kolaœki.

3. marca nas je obiskalo Druøtvo dia-
betikov s PZ Lipa iz Litije.

5. marca nam je gospod Ivan Godec
predstavil svojo novo knjigo Litija in
reka Sava.

7. marca je nastopil œarodej Mr. Satur-
no. Predstava je bila darilo vsem
æenam ob 8. marcu.

13. marca je bila organizirana kreativ-
na delavnica pod vodstvom naøe
nekdanje sodelavke gospe Martine
Kamnenoviœ z Javorja. Izdelovali
smo butare.

19. marca smo obiskali OØ Gradec,
kjer sta naøi stanovalki gospa  Joæefa
Kraøevec in gospa Marija Skol sode-
lovali pri uri Etike.

21. marca smo se udeleæili proslave ob
materinskem dnevu na OØ Litija–
EPP. Proslave se je udeleæilo pet
naøih stanovalk.

21. marca koncert seksteta Plavica z
Dola pri Hrastniku.

24. marca nastop pevcev Cerkvenega
PZ iz Ømartnega pri Litiji.

25. marca smo imeli proslavo ob ma-
terinskem dnevu. Na proslavi so za-
peli pevci domskega pevskega zbora
Tisa, recitatorki gospa Tonka Pun-
gerœar in gospa Marinka Mali, za
smeh so poskrbeli domski gleda-
liøœniki.

26. marca obisk uœencev OØ Gradec v
okviru projekta Generacije genera-
cijam. Uœenke 8.A s profesorjem
gospodom Haliloviœem so nam po-
lepøale œetrtkovo popoldne z
druæabnimi igrami,s katerimi smo
povadili kognitivne funkcije.

27. marca Petje velikonoœnih pesmi s
sr. Lizo in sr. Marinko. 

29. marca nastop uœencev OØ Ømartno
pri Litiji.

Kreativna delavnica
13. marca nas je obiskala naøa nekda-
nja sodelavka,  gospa Martina Kam-
nenoviœ z Javorja pri Bogenøperku.
Pod njenim vodstvom smo se preizku-
sili v izdelovanju butar. Gospa Marti-
na nam je pokazala kako se butare
pravilno naredijo. Izvedeli smo, da
morajo biti narejene iz treh vrst lesa
in okraøene s pisanimi trakovi.  Obu-
jali smo spomine na stare ljudske
obiœaje povezane z blagoslovljenimi
vejicami. Butare smo odnesli  k maøi
po blagoslov.

Gospa Martina nam je zaupala, da je v
cvetnem tednu izdelala kar sedemnajst
butar. V svetu v katerem æivimo  stara
znanja in obiœaji poœasi tonejo v poza-
bo. Med naøimi stanovalci pa so  øe
ohranjena. Gospe Martini se za njen
trud iskreno zahvaljujemo.

Leonida Razpotnik

Dobro jutro, sestra Beba!
Ja, takole smo jo pozdravljali vsako jutro, ko je priøla med nas. Medicin-
ska sestra iz Zdravstvenega doma Litija ga. Romana Jerele je bila naøa
glavna sodelavka pri projektu  Zdravje. Ta je potekal v vrtcu Ciciban od 25.
februarja do 7. marca letos.

Obiskala je vse skupine naøega vrtca.
Od najmlajøih »Polhkov« do najsta-
rejøih »Œebelic«. Pa ne samo obiskala;
tudi igrala se je z nami. Vzgojiteljice
smo v dogovoru z njo naœrtovale za-
poslitve preko igre za celih 14 dni. 

Spoznavali smo poklic medicinske se-
stre, njene pripomoœke za delo – le te
je prinesla s seboj; »O, kako je bilo
imetino posluøati srœek s pravim ste-
toskopom!« Prav vsi smo poskusili.
Pri »Ostrækih« je srœek delal »tik –
tak«, kar bolj na hitro. Œe vam pove-
mo po pravici smo jo prvi dan opazo-
vali in posluøali bolj z velikimi oœki. 

Saj veste modro – bela halja, pa instru-
menti v rokah pa asociacija, da v ZD
ni vedno luøtno... 

»Au, boli! Kako je potrebno oskrbeti
rano?« Vse to in øe veœ o prvi pomoœi
pri poøkodbah vedo otroci starejøih
skupin. Ogledali in prediskutirali so
tudi DVD – Zdrav vrtec. 

»Kdaj pa vitaminœki øibajo po naøih
trebuøœkih?« To pa smo vsi izvedeli v
pogovoru o zdravi prehrani in ob izde-
lavi prehranske piramide. 

»Ste mislili, da smo pozabili na naøe
biserœke v ustih? Ne!« Vsak otrok je
namreœ svojo zobno øœetko prinesel od
doma. Zobke smo si vsi otroci umili
pod budnim oœesom, strokovnim nad-
zorom in z prijaznimi nasveti sestre
Bebe. 

»Hvala, sestra Beba za vso prijaznost,
potrpeæljivost, znanje in dobro voljo,
katero ste vnesli med nas, ko ste pre-
stopili prag naøih igralnic.« 

Nagrado za vestno in ustvarjalno so-
delovanje ter veliko vztrajnosti pri
projektu je vsak otrok dobil svojo
novo zobno øœetko. 

Na tem mestu se lahko zahvalimo
naøima sponzorjema Mercatorjem in
Kmetijski zadrugiza podarjenih vseh
121 øœetk za naøe malœke.

Naø cilj je bil tudi, da obiøœemo sta-
rejøe obœane v domu Tisje. Tudi ta cilj
smo realizirali. Prijazen g. Golob nas
je popeljal s svojim avtobusom v Œrni
potok. Pri njih so si otroci strarejøih
skupin ogledali prostore delovne tera-
pije in stanovalce doma Tisje razvese-
lili s pesmico. Odøli so bogatejøi za
œisto novo doæivetje. 

Le cilj spoznati reøevalce, njihovo delo
in »Viiiuuu viuuuu viiiuu« (reøevalni
avto) nam je spolzel iz rok ter naœrtov.
Œe bodo dogovori obdræali, bomo
doæiveli øe veœ kot smo naœrtovali. V
mesecu maju nas obiøœeta »ta pravi«
reøevalni motor in avto iz Reøevalne
postaje v Ljubljani.

Komaj œakamo! 

V imenu vzgojnega osebja in otrok
vrtca Ciciban zapisala vodja projekta 

vzgojiteljica Alenka Smuk Duøak

Gledaliøœe na
prostem
s kresovanjem
Gasilci na Primskovem v sredo, 30.
aprila zveœer organizirajo tradicional-
no kresovanje. Vse skupaj se bo doga-
jalo na Dolnjem vrhu pod toplarjem z
zanimivim programom. Ob 20. uri se
bo predstavila gledaliøka skupina Kul-
turnega druøtva Prinskau, ko bodo øe
zadnjiœ, tokrat na prostem, zaigrali
igro Kraljevi smetanovi kolaœki.
Okrog 21. ure bodo domaœi gasilci
priægali kres, veselo razpoloæenje pa se
bo nadaljevalo øe pozno v noœ.

Rudi Bregar



Znanilci pomladi,
divje rastlinstvo
v velikonoœnem obredju

Razstava LILA

Tamburaøke drobtinice

Teœaj reøiljeja

Fotografska razstava
Mance Juvan Hessabi

Radovan Hrast navduøil
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Radovan Hrast navduøil
Galerija ømarske knjiænice je bila nabito polna, ko je svojo æivljenjsko
zgodbo predstavil Radovan Hrast, avtor knjig o Golem otoku.

Skozi pogovor je razodel  æivljenjsko modrost, predvsem to, da je treba vedno gle-
dati naprej in stare zamere preprosto zakopati in pozabiti. Œe œlovek kuha zame-
ro, se njegovo energijsko polje ne more sproti obnavljati, zato je Hrast na pragu
osemdesetih let øe vedno œil in zdrav. Œeprav je prebolel raka in øe marsikaj. Nje-
govo æivljenje je izjemno pestro, zgodba bi v zahodnem svetu s primernim scena-
ristom zagotovo naøla mesto na filmskem traku. Odraøœal je v vasi Bukovøœica,
kjer je øel pri 14. letih v partizane, sodeloval pri delovnih brigadah Brœko -  Bano-
viœi, na avtocesti Bratstva in enotnosti in øe kje. Ker pa povojna oblast ni trpela
kritike, se je kar dvakrat znaøel na Golem otoku. Pa vendar vedno znova naøel
moœ, da se je dvignil s tal in øel naprej. V kulturnem programu sta nastopila Niko
Tori in Tomi Kastelic, ki sta igrala na diatoniœno harmoniko. Razlegale so se par-
tizanske in Avsenikove melodije.

Teœaj reøiljeja
V marcu so se ob œetrtkih v galeriji
Knjiænice Litija zbrale ljubiteljice roœ-
nih del. Navduøenje je bilo veliko in
izkazalo se je, da se je dolgoletna æelja
mnogih uresniœila prav s pomoœjo
knjiænice. Doslej smo uspeøno organi-
zirali æe nekaj  predavanj v okviru Sre-
diøœa za vseæivljenjsko uœenje in Uni-
verze za 3. æivljenjsko obdobje. Øe se
bomo trudili.

Razstava LILA
Na predveœer æenskega praznika,
smo se 7. marca zbrali v ømarski
galeriji knjiænice na odprtju
razstave slik in skulptur 22 œlanic
in œlanov Litijskega likovnega
ateljeja. Razstava s skupnim
imenom Narava in ljudje, je bila
posveœena prazniku æensk. 

O razstavi je spregovorila predsednica

LILE, gospa Joæa Ocepek, ki je pouda-

rila, da œlani pridno sodelujejo na

nateœajih za amaterske umetnike in da

se junija zagotovo sreœamo na prihod-

nji razstavi. Tamburaøka skupina FS

Javorje, pod vodstvom Helene Vidic je

z odliœnim nastopom poskrbela za ve-

selo vzduøje, najmlajøi œlan Matevæ

Burja, pa je prejel delo Joæe Ocepek,

za spomin na prve glasbene nastope.

Matevæ Burja je prejel sliko Joæe Ocepek

Fotografska razstava
Mance Juvan Hessabi
V torek, 11. marca smo se v galeriji Knjiænice Litija zbrali sorodniki,
prijatelji, ljubitelji umetniøke fotografije. Manca Juvan Hessabi  je mladost
preæivela v Litiji, zdaj pa æivi in ustvarja v Iranu.

Trikratna nagrajenka revije Emzin za
reportaæno fotografijo je leta 2003
obiskala Afganistan in nastala je fo-
tozgodba Zaman? Afganistan 2003.
Usode æensk so zaradi tragiœnosti za-
hodnemu œloveku na trenutke ne-
doumljive. Art club Litija si je dolgo
prizadeval, da to vrhunsko fotografi-
njo pripelje v domaœ kraj. Konœno so
njena dela na ogled tudi pri nas, po-
tem ko se je æe veœkrat predstavila v
tujini.  Øtevilne obiskovalce je prevzela
œloveøka in umetniøka plat Manœinega
pogleda skozi objektiv. Izjemna raz-
stava, ki je posveœena mesecu æensk,
bo na ogled v marcu in aprilu.

Na praznik svetih treh kraljev  smo
nastopili v litijski cerkvi. Tu smo go-
stovali prviœ, zato so nas posluøalci øe
posebej toplo sprejeli. 

8. februarja smo sodelovali na priredi-
tvi, ki jo je organiziralo Kulturno
umetniøko druøtvo FS Javorje. Priredi-
tev, z naslovom Od zibelke do groba,
se je odvijala v Kulturnem domu
Ømartno, ponovitev pa se je zgodila øe
teden dni kasneje na istem mestu. Na
prireditvi je sodelovalo preko sedem-
deset ljudi od tistih najmlajøih, ki øe ne
hodijo v øolo, pa do upokojencev. Po-
leg KUD FS Javorje so nastopile øe na-
slednje skupine: KUD Vajkard, Fantje
od fare, pritrkovalci in ostali ljubitelji
kulture.

Dan pred dnevom æena pa smo nasto-
pili kar dvakrat. Ob 17.00 smo s pri-
jetnimi melodijami popestrili veœer os-
krbovancem Doma Tisje v Œrnem Po-
toku. Œlan naøega orkestra, Miha
Kragelj, je med posameznimi skladba-
mi prisrœno nagovoril hvaleæne poslu-

Tamburaøke drobtinice
Nastopi Tamburaøkega orkestra Ømartno  so se v letoønjem letu zaœeli æe
s svetimi tremi kralji. Ob vstopu v pomlad se jih je zvrstilo kar osem.
Najveœkrat smo zaigrali doma, nekajkrat pa smo gostovali tudi v sosednjih
krajih.

øalce in jih spodbudil, da so na koncu
z nami tudi veselo  zapeli. Zveœer smo
se preselili v ømarsko knjiænico, kjer
smo sodelovali na otvoritvi likovne
razstave LILA. 

16. marca smo se v ømarski osnovni
øoli skorajda vsi œlani tamburaøkega
orkestra udeleæili celodnevnega izo-
braæevanja, ki ga je vodil priznani
strokovnjak iz Hrvaøke.

Poudarek je bil na tehniki igranja. 

Na velikonoœni ponedeljek se je skupi-
na tamburaøev pridruæila Fantom od
fare in polepøala velikonoœne praznike
oskrbovancem Doma Tisje.

V istem tednu, 27. marca, je sledil øe
nastop na slovesnosti ob 10. obletnici
delovanja Knjiænice Jurij Vega v Dolu
pri Ljubljani. Prireditev je potekala v
Erbergovih paviljonih graøœine Dol.

Dan pred belo nedeljo je tamburaøka
skupina, skupaj s Fanti od fare  v Kul-
turnem domu Ømartno, sodelovala na
prireditvi Pridite po pirhe. Vsi omenje-
ni nastopi so potekali pod vodstvom
umetniøke vodje Helene Vidic.  

Œez dober teden se bo  v Kulturnem
domu Ømartno pri Litiji odvijalo 28.
sreœanje tamburaøev in mandolinistov
Slovenije. Tamburaøi se na dræavno re-
vijo vestno  pripravljamo in vas ob tej
priloænosti vabimo, da nas pridete po-
sluøat. 

Marinka Pivk

Razstava savskih prodnikov

Druøtvo za razvoj podeæelja Laz in Pri-
rodoslovni muzej Slovenije sta v torek,
25. marca 2008 v okviru prireditev ob
Mednarodnem letu planeta Zemlja
odprla stalno razstavo savskih prod-
nikov. Edinstvena razstava je nastajala
v letih 2007/2008 in je prva tovrstna
stalna razstava v Sloveniji. Æivljenjske
zgodbe prodnikov so iz njih brali Uroø
Herlec, Alojz Æupanec, Mirko Do-
linøek in Miha Jerøek, avtorji razstave.
Na otvoritvi pa je Ljoba Jenœe z igra-
njem na prodnike izvabljala iz njih pri-
jetne zvoke. 

Za veœino nakljuœnih obiskovalcev
prodiøœ so prodniki lahko estetsko za-
nimivi zaradi svojih barv, vzorcev ali
oblike. Zbiranje prodnikov lahko pri-
tegne pozornost marsikoga, saj zanj ni
potrebno predznanje. Opremljeni s po-
datki o sestavi in nastanku lahko po-

stanejo njihove “æivljenjske zgodbe”
zanimive tudi za javnost. V njih lahko
prepoznamo “zapis” delov izjemno
bogate geoloøke zgodovine slovenske-
ga ozemlja.

Razstavljenih je veœ kot 300 znaœilnih
in edinstvenih primerkov kamnin iz
bogate geoloøke dediøœine poreœja reke
Save. Kamnine so nastajale v skoraj
400 milijonih let burne geoloøke zgo-
dovine tega obmoœja. Poimenovani
primerki v 12 vitrinah so razvrøœeni po
naœinu in okolju svojega nastanka. 

Razstava je na ogled v gasilskem domu
na Bregu pri Litiji po predhodnem do-
govoru ali vsako soboto od 10. do 12.
ure. Vljudno vabljeni!

Za veœ informacij si oglejte:

www.podezelje-laz.si ali pokliœite

070/303-321, 041/355-927.

Druøtvo Laz za svoje œlane konec
aprila organizira brezplaœno raœunalniøko

delavnico, kjer se bodo spoznali z
osnovami Worda, Excela in Interneta.

Teœaj organizira v sodelovanju
s knjiænico Litija in projektom

vseæivljenjskega uœenja ter SIFE skupino
iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. 

Zaradi omejitve mest pohitite
s prijavo na telefon 070/ 303-321.

Vljudno vabljeni!

Raœunalniøka delavnicaRaœunalniøka delavnica

Znanilci pomladi,
divje rastlinstvo
v velikonoœnem obredju
Tretje predavanje Srediøœa za vseæivljenjsko uœenje v Knjiænici Litija je pri-
pravil dr. Nejc Jogan, predstojnik katedre za botaniko na Oddelku za biolo-
gijo Biotehniœne fakultete v Ljubljani.

Dr. Jogan se s preuœevanjem slovenske

flore ukvarja æe 20 let, med drugim je

soavtor zadnjih dveh izdaj Male flore

Slovenije ter urednik in soavtor Gradi-

va za Atlas flore Slovenije. Na preda-

vanju je predstavil bolj in manj znane

rastline, znanilce pomladi. V veliko-

noœnih butaricah se mnoæiœno upo-

rablja rastlina dvorednik, ki pa ga je

æal vse manj, zato obstaja bojazen, da

bo na naøih tleh izginil. Zanimivo pre-

davanje je vzpodbudilo kar nekaj

vpraøanj, zato se z dr. Joganom zago-

tovo spet sreœamo.



Mali nogomet na travi

Ljudje Jablaniøke doline
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Ljudje Jablaniøke doline
Œas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato vam Druøtvo za razvoj
podeæelja LAZ predstavlja domaœine, sosede, ljudi, ki so zanimivi ali pa
prostovoljno delajo nekaj, kar je dobro za vse nas. 

Nada in Branko Pintar iz Seløka, najbolj zaposlena upokojenca daleœ naokoli, ak-

tivno vpeta v svoje okolje. On nekdanji litijski æupan, ona raœunovodkinja, oba

svoje bogato znanje in izkuønje prenaøata naprej.

Norveæani se lahko pohvalijo, da je
prostovoljno delo pri njih izredno raz-
vito saj je kar 80% njihovih dræavlja-
nov vœlanjeno v vsaj eno nevladno or-
ganizacijo (druøtvo) v katerih prosto-
voljno delajo, kar 60% pa je œlanov
dveh organizacij. Tudi vidva sta aktiv-
no vpeta v svoje okolje. V katera
druøtva vse sta vœlanjena? 
Nada: Trenutno sem podpredsednica v
OZRK Litija, prostovoljka v KORK
Jablaniøka dolina, œlanica nadzornega
odbora pri druøtvu za razvoj podeæelja
Laz, œlanica UO Druøtva raœunovodij,
finanœnikov in revizorjev Litija, pri-
druæena œlanica Druøtva diabetikov Li-
tija in blagajnik v Druøtvu upokojencev
Ømartno pri Litiji. Moj moæ pa je
œlan… bo kar sam povedal v katerih

druøtvih vse je œlan, da katerega ne iz-
pustim.

Branko: Sem podpredsednik v sindika-
tu upokojencev Slovenije, œlan druøtva
upokojencev, predsednik strelskega
druøtva Ømartno - Litija, predsednik
nadzornega odbora v lovski druæini
Ømartno pri Litiji, œlan nadzornega od-
bora Lovske zveze Slovenije in œlan
skupøœine nepremiœninskega sklada
Republike Slovenije.

Kaj vama pravzaprav nudijo œlanstva,
zakaj sta vœlanjena v toliko druøtev?
Poleg obvezne œlanarine in prostovolj-
nega in neplaœanega dela kaj vama to
nudi? 
Nada: Prav posebno zadovoljstvo, saj
ne bi mogla samo œepeti doma. Vsako
druøtvo mi nekaj nudi, predvsem mi

veliko pomeni druæenje z drugimi ljud-
mi. Medtem Branko telefonira in pri-
pravlja za prihajajoœi obœni zbor.

Ste nekdanji litijski æupan…
Branko: Takrat se je reklo predsednik
obœinske skupøœine. To je bilo od leta
1982 do 1986. Mandat je bil 2+2 leti
brez moænosti ponovne izvolitve. Kar
je bilo problematiœno, ker se v tako
kratkem œasu ni dalo dosti narediti. 

…Ømartno in Litija pa sta bila takrat
le ena obœina.
Branko: Ja, res sta bila Ømartno in Li-
tija ena obœina. Ta zdajønja razdelitev
ni preveœ dobra, preveœ je razdroblje-
no, kar ne vodi k napredku in menim,
da to ni bila najboljøa poteza. 

Kje vidite moænost razvoja oziroma
potencial v Jablaniøki dolini ter prob-
lemi teh krajev? 
Branko: Najbolj pomembno se mi zdi
zagotoviti zdravo æivljenjsko okolje za
prebivalce. Tu je kot prvo zavarovanje
vodnih virov, ureditev kanalizacije in
œiøœenje odplak. Problem je tudi
naœrtovanje izrabe naravnih virov. Na
tem obmoœju sta dva velika kamnolo-
ma, ki lastnikom prinaøata dobiœek, za
tukajønje ljudi in samo naravo pa to ni
najboljøe. Sam poseg v naravo je izred-
no velik, ta se namreœ ne bo veœ repro-
ducirala na predhodno raven. Zaradi
teækih kamionov so seveda poslediœno
tudi uniœene ceste. 

Nada: Cesta tu je res obremenjena,
zato je nujno potrebna izgradnja
ploœnika, predvsem zaradi varnosti
otrok, ki vsak dan hodijo na avtobus.

Branko: Najveœja œrna toœka Jablanice
je obzidje pokopaliøœa, ki je nujno po-
trebno sanacije v najkrajøem moænem
œasu, saj dobesedno razpada. 

Nada: Potrebujemo pa tudi ureditev
gasilskega doma v Jablanici, kjer bi
lahko vsa ta razliœna druøtva imela
tudi svoje prostore, prostor za druæen-
je, predvsem pa za laæje povezovanje
in sodelovanje med njimi.

Branko: Potenciala imajo veliko ti naøi
kraji, predvsem se lahko razvija turi-
zem in bioloøka predelava hrane.

pogovor pripravili v Druøtvu Laz

Mali nogomet na travi
Ob koncu meseca marca, toœneje 29. in 30., naj bi se zaœel æe øtiriintride-
seti  spomladanski del tekmovanja v Medobœinski ligi v malem nogometu
na travi (OLMN), v sezoni 2007/2008.

Ko sem zapisal pogojnik »naj bi«, sem
imel pred oœmi sneæenje, ki med veli-
konoœnimi prazniki poizkuøa nadok-
naditi vse zamujeno med zimo. V pri-
meru, da bo snega le preveœ oziroma
bodo razmere neprimerne za igro,
bomo morali zaœetek tekmovanja pre-
staviti na œas, ko bodo razmere pri-
merne za nemoteno igranje. 

Tako kot pred zaœetkom vsake sezone
smo imeli tudi pred to sestanek, na ka-
terem smo se dogovorili o naœinu in
pogojih igranja v ligi. Prva tema na se-
stanku je bila menjava dosedanjega
vodje lige Marko Logaja. Po veœlet-
nem vodenju  lige se je odloœil, da zara-
di prezasedenosti poiøœe zamenjavo.

Nov vodja lige je sedaj postal Matjaæ
Aøkerc, dolgoletni sodnik v omenje-
nem tekmovanju. Sprejet je bil tudi po-
pravljen Pravilnik o igranju v OLMN-
ju ter terminski in vsebinski plan iz-
vedbe zakljuœnega turnirja OLMN-ja. 

Gostitelj letoønjega zakljuœnega turnir-
ja bo ØD Dolina na terenu ØRC Reka.
Dvodnevni turnir bo izveden takoj po
zakljuœku lige, nekje sredi meseca juni-
ja. Ostala obvestila sledijo s strani go-
stiteljev. Na koncu naj vas povabim na
ogled ligaøkih tekem in zakljuœnega
turnirja. Veœ informacij o dnevih in
urah igranja ter rezultatih tekem dobi-
te na spletni strani, www.olmn.si. 

Matjaæ Aøkerc

I. OLMN

Ekipa Tekem Zmage +/- Toœke
MK Light sound 9 7 19 23
PVP Vaœe 9 7 17 23
Omahen transport 9 6 12 18
GCI Praprotnik 9 5 12 15
FC Janœe United 9 5 -1 15
ØD Janœe 9 4 -9 12
G. D. TOM 9 3 -1 11
YU team 9 2 -10 7
Slikopleskarstvo Jereb 9 1 -13 4
Sava 9 1 -26 3

Lestvici I. in II. lige pred zaœetkom spomladanskega dela tekmovanja:

II. OLMN 
Ekipa Tekem Zmage +/- Toœke
ØD Polønik 1 10 7 25 21
Dole ROTAL 10 7 24 21
ØD Preæganje 10 7 17 21
KØD Velika Øtanga 10 6 13 20
Jang boys 10 6 5 20
ØD Polønik 2 10 6 -7 19
Gostilna Juvan 10 6 -5 18
Liberga 10 3 -19 9
Sobraœe 10 2 -11 7
NK Dolina 10 2 -15 6
Tisje 10 0 -27 0

Øportno druøtvo Ømartno pri Litiji
objavlja razpis za sodelovanje

v poletni ligi v malem nogometu
v letu 2008.

Tekmovanje bo potekalo na igriøœu
pri OØ Ømartno pri Litiji.

Liga bo potekala med vikendi
(petek, sobota), v veœernem œasu.
Liga se bo priœela 21. junija 2008

in trajala do 23. avgusta 2008.
Finalno tekmovanje

(konœnica za prvaka)
bo potekalo 30. 8. 2008 v okviru
zakljuœne prireditve poletne lige.

Prijava
Ekipe, ki so pripravljene sodelovati
na tekmovanju, se lahko prijavijo na
gsm: 041 316 126 ali na e-naslov:
jani.peterlin@drustvoprosticas.si,

najkasneje do 31. maja 2008.

Vsaka ekipa je pred zaœetkom tekmo-
vanja dolæna poravnati stroøke
prijavnine, ki znaøajo 120 Eur. 

Vsem prijavljenim ekipam
bomo pravoœasno poslali tehniœna

navodila glede tekmovanja.

Za dodatne informacije
lahko pokliœete na tel. 041 316 126

Razpis za
POLETNO LIGO

V MALEM NOGOMETU

Razpis za
POLETNO LIGO

V MALEM NOGOMETU

Obœni zbor PD Litija
na zasneæenih Janœah
Vœasih je veljalo, da bo na Janœah zanesljivo sneg, œe so litijski planinci
tam sklicali obœni zbor. Zadnja leta pa to pravilo ni veœ dræalo, saj so bile
zime mile, obœne odbore pa smo imeli aprila. Letos smo se zaradi raœuno-
vodskih predpisov odloœili, da bo obœni zbor zadnjo nedeljo v marcu in 30.
marca so bile Janœe spet pod debelo sneæno odejo.

Dvoriøœe pred domom je bilo kopno in
ker je sijalo prijetno pomladansko son-
ce, smo litijski planinci svoje zborova-
nje lahko opravili kar zunaj. V domu
bi ga tudi sicer teæko izvedli, saj se nas
je zbralo œez 150 œlanov druøtva in
drugih prijateljev gora in za vse v
domu zanesljivo ne bi bilo prostora.

Tudi leto je obveljala dolgoletna tradi-
cija je, da obœni zbor s planinsko him-
no Oj, Triglav, moj dom priœnejo pev-
ci moøkega pevskega zbora Lipa. Velik
del pevcev je aktivnih œlanov druøtva,
zato ima sodelovanje med druøtvom in
zborom trdne temelje.

Obœni zbor je uœinkovito in duhovito
vodil delovni predsednik Joæe Sinigoj
iz [martnega. Poroœilo o delu v prete-
klem letu je podal predsednik druøtva
Roman Ponebøek. Poudaril je raznoli-
kost delovanja druøtva in dejstvo, da
so skoraj vsi œlani vkljuœeni v organizi-
rano dejavnost, bodisi pri alpinistih,
pri mladih, pri upokojencih ali v okvi-
ru druæinskih programov. Druøtvo
zdrav naœin æivljenja vzpodbuja s øte-
vilnimi akcijami od Sreœanja janøkih
prijateljev planinskih pohodov (Geoss,
Tisje, [trusov pohod) do akcije V øtirih
letnih œasih na Janœe in Badjurovo
kroæno potjo. Sicer pa so bila vsa po-
roœila objavljena v 34. øtevilki druøtve-
nega glasila Prusik, ki so ga prejeli vsi
udeleæenci obœnega zbora, nekaj izvo-
dov pa je øe na voljo tudi v druøtveni
pisarni. Finanœno poroœilo in finanœni
naœrt je predstavil tajnik druøtva Aleø
Pregel. Litijski æupan Franci Rokavec
je pozdravil vse prisotne in se jim zah-
valil za uspeøno delo v preteklem letu,
pozdrave pa so prinesli tudi predstav-
niki drugih zasavskih planinskih dru-
øtev in zasavskega MDO ter predstav-
nika PD Moravœe in PD ZZV Celje.
Za odliœno sodelovanje sta se druøtvu
zahvalila tudi predsednik Druøtva
upokojencev Litija Janez Kres in pred-
sednik Lipe Franc Majcen. Na ugoden
odziv je naletel predlog podpredsedni-
ka druøtva Geoss Joæeta Drnovøka, da
se jubilejni 20. pohod na Geoss organi-
zira tako, da se pohodniki nanj povzp-
nejo z vseh øtirih strani neba, prav
tako ideja æupana, da se v poœastitev
novega obœinskega praznika tak po-
hod organizira æe letos in sicer 14. 6.
2008. Obe pobudi bo novi upravni od-
bor prouœil in prav gotovo sprejel do-
bro odloœitev. Podpisani sem predsta-
vil nov dnevnik „Slovenija planinari –
planinski pohodi Zasavskega MDO“,

s katerim æelimo  vzpodbuditi sodelo-
vanje planincev na pohodih drugih
druøtev. Litijsko druøtvo bo v akciji so-
delovali s pohodom na Geoss in poho-
dom na Tisje.

Prav poseben peœat obœnemu zboru sta
spet dala Lojze Kotar iz Dolskega in
Sandi Jerant iz Podroj, ki sta ponovno v
manj kot 24 urah prehodila celotno,
veœ kot 100 km dolgo Badjurovo kroæ-
no pot. Povedala sta, da sta tokrat ime-
la najteæje razmere so sedaj, saj ju na
poteh ni oviral le sneg, temveœ ju je v so-
boto popoldne zajelo tudi hudo neurje.
Kljub utrujenosti sta oba na obœnem
zboru sodelovala, Lojze pa je podal tudi
poroœilo nadzornega odbora. 

Meddruøtveni odbor zasavskih planin-
cem in Planinsko druøtvo Litija sta
Viktorju Œebeli podelila posebno priz-
nanje za izjemne doseæke na podroœju
pohodniøtva. Viktor je 150-krat pre-
hodil Badjurovo kroæno pot, 65-krat
Zasavsko planinsko pot in 100-krat
sodeloval v akciji V øtirih letnih œasih
na Janœe. Lepo priznanje z motivom
Janœ, te so kontrolna toœka vseh treh
obhodnic, je izdelal Pavel Smolej iz
Kresnic.

Plaketo za 25 kartonœkov V øtirih let-
nih œasih na Janœe, kar pomeni sto obi-
skov Janœ, sta prejela Vera Radi iz PD
ZZV Celje in Lojze Perœiœ iz PD Litija.

Tokratni obœni zbor je bil tudi volilni.
Roman Ponebøek je bil ponovno izvo-
ljen za predsednika druøtva, Ana Mo-
har in Borut Vukoviœ za podpredsed-
nika, Aleø Pregel za tajnika in Marjana
Kahne iz [martnega pri Litiji za blagaj-
niœarko. Veœ novosti je pri ostalih œla-
nih upravnega odbora, saj bodo v na-
slednjih øtirih letih v njem kot novi œla-
ni sodelovali Franc Intihar, Stane Jere-
biœ, Marjan Jug, Marjan Omrzel, Gaø-
per Repina, Aljaæ Zupan in Peter Zu-
panœiœ. Znova pa so bili v upravni od-
bor izvoljeni Viktor Œebela, Marko
Drnovøek, Joæica Kokoøar, Janez Med-
ved, Aleø Mohar, Joæe Repina, Peter
Rutar in Joæe Sinigoj. Nadzorni odbor
bo vodila Maja Mohar, œastno razso-
diøœe pa Milan Kaplja.

Obœni zbor se je zakljuœil s tradicional-
nim prijateljskih druæenjem, za okusno
enolonœnico pa sta poskrbela oskrbni-
ka Andreja in Leopold Jeras ob pomo-
œi vodje markacistov Aleøa Moharja.

Sprejeti programi in delovni elan izvo-
ljene ekipe so porok, da bo delo druø-
tva uspeøno tudi v prihodnje.

Borut Vukoviœ



Taekwondo pokal
Ømartno – Litija

APRIL 2008 • ØT. 48 ØPORT, OBVESTILA, OGLASI

Naroœila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

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

Cenik zakupa oglasnega prostora

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. aprila 2008

Plemeniti taekwondo
turnir Zapreøiåa 2008
V soboto 16. februarja 2008 je Taek-

wondo klub Zapreøiå organiziral

„Plemeniti taekwondo turnir Zapreøi-

åa 2008“ katerega se je udeleæilo 553

tekmovalcev iz 41 klubov iz Bosne in

Hercegovine, Hrvaøke ter Slovenije.

Prviœ smo imeli priloænost videti kako

potekajo borbe z elektronskimi øœitni-

ki. Tekmovanja se je pod vodstvom

trenerja Francija Øircelja udeleæilo tudi

15 œlanov taekwondo kluba Ømartno

– Litija.

Pridruæili pa so se nam tudi œlani taek-

wondo kluba Kang iz Ivanœne Gorice,

s katerimi klub redno sodeljuje in ima

enkrat tedensko skupni trening.
Maruøka Viønikar

Taekwondo pokal
Ømartno – Litija
Taekwondo klub Ømartno - Litija je v soboto, 1. marca, organiziral drugi
taekwondo turnir olimpijske verzije WTF po vrsti.

Po lanski uspeøni krstni izvedbi turnir-
ja so se v klubu Ømartno - Litija
odloœili tekmo ponoviti. To jim je us-
pelo zelo dobro, saj je ugoden termin
tekmovanja v Litijo privabil lepo øtevi-
lo nastopajoœih. Turnirja se je tako
udeleæilo enajst klubov - od tega dva
hrvaøka, Pantera in Metalac - in prib-
liæno 140 tekmovalcev. Dokaz, da je
taekwondo v Zasavju eden izmed bolj
priljubljenih øportov, je tudi obisk te-
levizije ETV iz Zagorja, ki je posnela
kar nekaj finalnih borb in naredila dva
intervjuja. Po premoru in œasu za kosi-
lo se je dogajanje razæivelo, kajti
zaœele so se finalne borbe, vrhunec pa
je sledil ob nastopu domaœina Nermi-
na Rekanoviœa, ki je v drugi in tretji
rundi strl odpor Marka Veselinoviœa.
Bodrilo ga je veliko prijateljev in tudi
druæina, vsi skupaj pa so ustvarili red-
ko videno vzduøje na taekwondo tur-
nirjih. Nermin je po zmagi za snemal-
ca zgoraj omenjene televizije lahko po-
vedal le, da je prviœ tekmoval pred
takønim obœinstvom, zaradi tega imel
tudi nekaj treme, da pa je presreœen,
ker mu je uspelo. Finalni boji so se na-
daljevali, æivœnost je bila velika, saj je
ølo za ponos, œast ter nenazadnje za
medalje. Zaradi tega je imela nekaj veœ
dela tudi zdravniøka sluæba, vendarle
pa je vse skupaj minilo brez teæjih
poøkodb. Tekmovanje se je bliæalo
koncu, ostala je le øe podelitev medalj
in pokalov. Med klubi so tretje mesto
osvojili borci taekwondo kluba Kang

iz Ivanœne Gorice, drugi so bili borci
ljubljanskega Orienta, zmaga pa je
odøla v roke domaœega kluba Ømartno
- Litija. Izbrana sta bila tudi najboljøi
borec in borka. Obe lovoriki sta ro-
mali v roke tekmovalcev ljubljanskega
taekwondo kluba Dragon. Pokal za
najboljøo borko si je priborila Maja
Retar s svojo nepopustljivostjo, naj-
boljøi borec pa je s tremi zmagami po-
stal kadet Klemen Sirotka Heriœ. Tur-
nir se je konœal s fotografiranjem v ve-
selem vzduøju, velja pa omeniti
izkuøeno sodniøko ekipo s tremi sodni-
ki, ki sodijo tudi na A turnirjih in
evropskih prvenstvih. Vsekakor lep
uspeh organizatorjev, da so uspeli pri-
vabiti takøna imena. 

Trener domaœega kluba in pobudnik
turnirja, Franci Øircelj, je po koncu de-
jal: »V izvedbo tega tekmovanja je
bilo vloæenega veliko truda, æivcev in
ur. Treba je bilo misliti na vse, in niœ
nismo smeli pozabiti. Trud za izvedbo
turnirja ni bil zaman, saj smo poæeli
lepo øtevilo pohval. Drugaœe pa sem
zadovoljen s potekom turnirja in z
borbami domaœih tekmovalcev, øe po-
sebej so me razveselili tisti, ki so se da-
nes prviœ borili v ringu. Zahvaliti se
moram tudi Maruøki Viønikar, ki je
nepogreøljivi œlen pri pripravljanju in
poteku turnirja.« 

Imeli smo 26 tekmovalcev, odrezali so
se odliœno. Priborili smo si 6 zlatih, 13
srebrnih in 4 bronaste medalje 

Gaøper Repina 

1 mesto:

Pirc Domen, Koprivnikar Maøa,
Rekanoviœ Nermin, Elsner Tanja,
Mele Irena 

2 mesto:

Justin Andraæ, Tomaæiœ Klavdija,
Kolar Aleø, Œoæ Luka, Kokalj Urh ,
Primoæiœ Aljaæ, Tomiœ Dragana,
Økrabanja Katarina, Øuøtar Matej,
Zupan Patricija, Harb Aleø, Justin
Ema, Kaøtigar Æan

3. mesto:

Friøkovec Nejc, Repina Anæe,

Rozina Sara, Tomiœ Ivan

35. Dutch open

Œlan Taekwondo kluba Ømartno – Li-
tija, Nermin Rekanoviœ (senior – 67
kg), se je 23. in 24. februarja udeleæili
35. Odprtega prvenstva Nizozemske v
borbah. Tekmovanje je potekalo v
Eindhovnu. Nastopilo je 900 tekmo-
valcev. Dutch Open je æe tradicional-
no eno najteæjih tekmovanj, ki je
obiœajno moœnejøe celo od Evropskega
prvenstva. Tudi letos so se ga kljub
odsotnosti nekaterih reprezentanc
(Hrvaøka, Turœija, Rusija) udeleæili
nekateri najuspeønejøi tekmovalci.
Priøli so tudi tekmovalci, ki so se kvali-
ficirali na olimpijske igre. Naj-
moœnejøe so bile reprezentance Irana,
Mehike in Nemœije. Tudi Slovenci so
se dobro odrezali in domov odnesli 4
odliœja. Nermin je na A turnirju prviœ
nastopil kot senior (nad 18 let) in izgu-
bil za eno toœko z rezultatom 5:6 proti
reprezentantu iz Belgije. 

Maruøka Viønikar

DOMEN PIRC 1. mesto ML. KADET - 43

ALJAÆ PRIMOÆIŒ 1. mesto ML. KADET - 47

ALJA MEDVED 1. mesto JUNIOR 1 - 59

IRENA MELE 1. mesto SENIOR 1 - 59

TANJA ELSNER 2. mesto JUNIOR 1 - 59

NERMIN REKANOVIŒ 2. mesto SENIOR 2 - 67

PATRICIJA ZUPAN 3. mesto ML. KADET - 33

KLAVDIJA TOMAÆIŒ 3. mesto JUNIOR 1 - 59

KATARINA ØKRABANJA 3. mesto SENIOR 1 - 59

LUKA ŒOÆ 3. mesto SENIOR 1 - 67

ALEØ HARB 3. mesto SENIOR 1 + 84

Sodelovali so øe (brez uvrstitve med prve tri):

TADEJ PIRC ML. KADET - 27

SARA ROZINA ML. KADET - 33

DAVID ZAGORC ML. KADET - 33

ANÆE REPINA KADET 1 - 37

Podjetje za proizvodnjo preciznih kovinskih izdelkov zaradi poveœanja obsega dela zaposli:

Dva delavca - M/Æ, operaterja na CNC strojih.

Predznanje dela s CNC strojem ni pogoj, saj vas priuœimo pri nas.
Delo primarno obsega streæenje stroja in kontrolo izdelkov.
Od vas priœakujemo natanœnost in zanesljivost.
Za tiste, ki æelijo in zmorejo veœ, pa poskrbimo z usposabljanjem,
ki zajema nastavljanje in vzdræevanje stroja ter na konœni stopnji tudi programiranje.
Zaposlitev nudimo za nedoloœen œas s polletnim preizkusnim obdobjem.

Œe se odloœite, se boste pridruæili 12. œlanski mlajøi ekipi, s katero ni teæko sodelovati.

ZAPOSLITEV

Vsi zainteresirani lahko pokliœete na gsm: 031 802 407, ali tel.: 01/ 898 72 88,
lahko pa se zglasite osebno na sedeæu podjetja.

ZAPOSLITEV

ROKOMET 

Konec prvega
dela tekmovanja

ROKOMET 

Konec prvega
dela tekmovanja
Konœal se je redni del tekmovanja 2. DRL – vzhod. V tekmi, ki je odloœala
o prvem mestu v skupini, sta se pomerili ekipi, ki sta v vzhodni skupini
realno pokazali najveœ. Ømarœani so z zmago pred skoraj 400 domaœimi
gledalci premagali celjsko drugo ekipo in zakljuœili prvi del s 1. mestom!

Utrinek iz tekme RD Ømartno 99 Herz Factor banka : RK Celje (druga ekipa)

Foto: Damjan Saje

Æe pred tekmo se je vedelo, da bo pra-
vi derbi, gostje iz Celja so priøli malen-
kost oslabljeni, vendar z veliko æeljo
po zmagi in prvem mestu. Od prve do
zadnje minute smo tako videli borbe-
no igro, saj tako gostje kot tudi
domaœi niso bili pripravljeni prepustiti
zmage. Prvih petnajst minut je bilo ize-
naœenih, z izmenjavo vodstva obeh
ekip, nato so domaœi do polœasa strnili
obrambo in povedli za pet zadetkov. V
drugem polœasu se je vodstvo poviøalo
na 22:15, vendar mladi Celjani se niso
hoteli predati in z dobro igro zniæali na

22:19. Na koncu je izkuøenost bila na
ømarski strani, ter tudi nekaj veœ æelje,
da doma spet zmagajo in tako so za-
sluæeno dobili novi toœki in 1. mesto
na lestvici. Pri Ømarœanih velja pohva-
liti prav vse igralce, tudi tokrat pa so
bili osmi igralec domaœa publika.

Pred Ømarœani je øe konœnica za prva-
ka 2. DRL. Osem tekem z ekipami iz
zahoda bo odloœalo o tem, kdo bo na-
predoval v 1. B ligo. Ømarœani so v na-
daljevanje prenesli 12 toœk, kar je naj-
veœje moæno øtevilo, tako bo delo v na-
daljevanju malce laæje.


