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Œakajoœ na nove prostore
knjiænice
Knjiænica v Ømartnem je kot strokovna ustanova pod vodstvom litijske
knjiænice zaœela delovati leta 1971.

Takrat si je delila prostore z mladin-

skim klubom v zadruænem domu. Œez

dve leti se je selila v osnovno øolo in

skupaj s øolsko knjiænico delovala veœ

kot deset let. Potem se je ponovno vr-

nila v zgradbo zadruænega doma, v

prostore velike 50 m2. Æe za tedanje

razmere in dejavnost knjiænice velikost

prostora ni ustrezala, saj v njem ni bilo

mogoœe urediti niti enega kotiœka za

mlade in œitalnice. Vendar je v teh pro-

storih – v sedanjem kulturnem domu –

ostala do danes in jih do zadnjega

kotiœka napolnila s knjiæniœnim gradi-

vom. Knjiænica je po mnogoletnem

prizadevanju za veœje prostore tokrat

dobila zeleno luœ in dogodek – preseli-

tev – je naø cilj v letoønjem letu.

Knjiænica bo imela 150 m2 svojih pro-

storov in 50 m2 prostorov v souporabi. 

Sodobna knjiænica danes ni veœ name-

njena samo izposoji knjig, postala je

srediøœe kulturnega æivljenja lokalne

skupnosti, poleg knjiænega gradiva

(knjige, periodika) pa svojim uporab-

nikom nudi tudi neknjiæno gradivo (vi-

deokasete, DVD-je, avdiokasete, CD-

ROM-e, zemljevide …), z internetom

omogoœa pogled preko domaœega pra-

ga, øiri znanje in nudi informacije z iz-

borom dnevnega œasopisja in periodi-

ke, nudi prostor za druæenje in kultur-

no ustvarjanje in øtevilne spremljajoœe

knjiæniœne dejavnosti.  

Obœina, ki je s svojim posluhom za de-
javnost knjiænice sedaj uspela pridobiti
nove prostore v nekdanji pekarni, pri-
pravlja vse potrebno za obnovo in
opremo prostorov. Tudi knjiæniœarji
nismo in ne bomo stali kriæem rok.
Aktivno smo se vkljuœili v pridobiva-
nje opreme za e-knjiænico preko razpi-
sov. Poglavitno delo pa je øe pred
nami, zato bodo letoønje poœitnice za
zaposlene v knjiænici zelo delovne in
ustvarjalne. Vse knjige bomo pregleda-
li, obnovili in jih oœistili. Knjigam za
mlade bomo dodali oznake za postavi-
tev, ki bodo pomenile tudi laæje iskanje
gradiva. Gradivo bomo pripravili za
preselitev. Skupaj s Ømarœani bomo
tudi pripravili gradivo za  tematske
razstave ob otvoritvi knjiænice in øe
marsikaj. Œe imate tudi sami idejo za
kaj posebnega, nam jo sporoœite. Œe
bo realna, jo bomo skupaj uresniœili.

Verjamemo, da bodo veœji prostori
ømarske knjiænice prinesli v Ømartno
novo obdobje za prebivalce vseh sta-
rostnih skupin in se tega tudi veselimo.
Kot knjiæniœarska stroka pa æelimo
doseœi cilje sploønih knjiænic: obliko-
vanje demokratiœnega in informacij-
skega srediøœa lokalne skupnosti, biti
kulturno, sprostitveno, izobraæevalno,
komunikacijsko in socialno srediøœe.
Øe vedno pa bo naø prvi cilj KNJIGA
in øirjenje njenega poslanstva.

Joæa Ocepek

Fotoutrinek meseca: Obisk delegacije obœine Telgate - Italija

Koncert okteta 
Sedmega maja se nam je v ømarski
cerkvi predstavil oktet duhovnikov
ljubljanske nadøkofije. V oktetu poje
nekaj bivøih kaplanov iz Ømartna in
sedanji ømarski æupnik. Posebnost nji-
hovega glasbenega repertoarja so Ma-
rijine pesmi, ki so nam jih navkljub
øele trimeseœnemu delovanju okteta æe
uspeøno predstavili na zelo zanimivem
veœernem koncertu.
Zaæelimo jim torej øe naprej uspeøno
glasbeno pot!

A. Hostnik

KOLEDAR PRIREDITEV V JUNIJUKOLEDAR PRIREDITEV V JUNIJU

dan datum ura prireditev kraj
torek 6.6. 19.00 Otvoritev likovne razstave skupine LILA Knjiænica Litija
œetrtek 8.6. 20.00 Predstavitev knjige Marije A. Polak - Nitke æivljenja Kulturni center
petek 9.6. 19.30 Revija malih pevskih skupin Zasavja Valvasor. kapela Izlake
sobota 10.6. 11.00 Gledaliøka delavnica s Kim Komljanec Kulturni center
sobota 10.6. 16.00 Dan GEOSS-a osrednja obœ. proslava ob 15. letnici dræavnosti Slivna GEOSS
nedelja 11.6. 11.00 Gledaliøka delavnica s Kim Komljanec Kulturni center
nedelja 11.6. 16.00 3. koncert sreœanja mladih pevcev - sakralna glasba cerkev Kresnice
petek 23.6. 20.00 Kresni veœer øport. dvorana Litija
sobota 24.6. 10.00 Obmoœno sreœanje odraslih likovnikov Javorje
nedelja 25.6. 10.00 Slavnostna akademija MePZ sv. Nikolaja ploøœad pred cerkvijo v Litiji

Igrajmo se, igrajmo,
pa zapleøimo
Pod tem naslovom se je 9. maja v Ømartnem zbralo 274 mladih folklorni-
kov in njihovih skrbnih mentorjev iz osrednje Slovenije, dela Notranjske,
Dolenjske, Bele krajine in Posavja na medobmoœni reviji otroøkih folklor-
nih skupin.

Poleg naøe domaœe Otroøke folklorne

skupine OØ Ømartno se je revije ude-

leæilo øe deset izbranih skupin, ki so

nam predstavile igre, pesmi, izøtevan-

ke in plese svojih pra-  in pra-prade-

dov, saj so bili najmlajøi folklorniki iz

vrhniøkega vrtca stari komaj 4 leta. 

Revijo je spremljala selektorica Mojca

Lepej, na prireditev pa sta priøli tudi

obe strokovni spremljevalki obmoœnih

sreœanj, ki sta skupine izbrali za

sreœanje v Ømartnem, Malœi Moæina in

Neæka Lubej ter Bojan Knific, sveto-

valec za folklorno dejavnost na Jav-

nem skladu RS za kulturne dejavnosti.

Tako lahko reœemo, da je bilo prisot-

no veœina slovenske folklorne strokov-

ne javnosti, ki se ukvarja predvsem z

ohranjanjem otroøkega folklornega

izroœila. In to je bilo za razvoj in potr-

ditev odliœnega dela domaœih folklor-

nikov  z Ido Doløek in mentorico

otroøke skupine Bernardo Smrekar ve-

likega pomena. 

Z revijami in premiøljenimi seminarji

skrbi JSKD za razvoj stroke in pravil-

nost dela v folklornih skupinah. In

zaupanje organizacije takønih revij  je

tudi svojevrstno priznanje domaœim

skupinam in njihovim vodjem.

Øe posebej pa smo lahko ponosni, da

sta v uvodu strokovnega pogovora

gospe Mojca Lepej in Malœi Moæina øe

posebej pohvalili odliœno organizacijo

revije z natanœnimi pisnimi navodili

mentorjem kljub dislociranim prosto-

rom garderobe in nastopa. 

In prav za pomoœ pri tej organizaciji se

moramo øe posebno zahvaliti vsem

ømarskim folklornikom in ravnatelju

OØ Ømartno, saj so pri tem pomagali

in nosili velik deleæ.
Rosana Maœek

Junij
Mesec, ko se nekateri æe priprav-
ljajo na dopust.

Ni vsakemu dano, da se julija in avgu-

sta odpravi na dopust. Nekateri pa le

gredo in v tem œasu razmiøljajo kam.

Ko smo øe æiveli v dræavi Jugoslaviji, je

vse drvelo na Jadran, kjer so imela

naøa slovenska podjetja svoje poœit-

niøke kapacitete. Marsikdo v naøi sre-

dini je bolje vedel, kje je Novi Grad v

Istri kot pa Otoœec na Dolenjskem. Po

osamosvojitvi leta 1991 se je æivljenje

Slovencem spremenilo, zaœeli so se ozi-

rati po lastni domovini in ugotovili, da

je doma tudi lepo, œe ne naj lepøe. Ve-

liko obiskovalcev ali pa turistov, ki

sem jih sreœeval v naøem Ømartnem v

tem œasu, ko smo samostojna dræava

Slovenija, je izraæalo veliko zaœudenje

in preseneœenje nad lepoto cerkve in

kraja. Ko sem jih vljudno vpraøal, od

kod prihajajo, so mi odgovorili, da iz

Kranja. Nisem mogel verjeti, da so

prviœ tukaj. Øe imamo lepih krajev po

Sloveniji, tako, da za dopust ni potreb-

no drveti prav tja, kjer prijaznosti in

toplote do gosta, turista, nimajo. S sa-

mostojnostjo ømarske obœine pa smo

prepoznavni tudi izven slovenskih

meja, œe ne drugje, v severni Italiji

prav gotovo, kjer domuje obœina Tel-

gate,s katero smo se pred kratkim po-

bratili. Ob 15-obletnici samostojnosti

vam iskreno œestitam in æelim œim veœ

poœitka v dopustniøkih dneh.

Vaø æupan

Milan Izlakar



Pojasnila iz zakljuœnega raœuna
proraœuna obœine Ømartno pri
Litiji za leto 2005
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Obœina Ømartno pri Litiji je bila usta-

novljena z Zakonom o spremembah in

dopolnitvah zakona o ustanovitvi obœin

ter o odloœitvi njihovih obmoœji (Uradni

list RS 52/2002) s 01.01.2003 in sicer z

razdruæitvijo od prejønje Obœine Litija. 

Prvo leto poslovanja je financiranje po-

tekalo preko loœenega raœuna z obœino

Litija. Obœinska uprava je eno leto øe

funkcionirala kot skupna obœinska

uprava  obœin Ømartno pri Litiji in Liti-

ja, v letu 2004, pa je Obœina Ømartno

pristopila k samostojnemu delovanju z

lastnim raœunom in lastnimi kadri.

Obœina Ømartno pri Litiji je ustanovite-

ljica oz. soustanoviteljica osmih javnih

zavodov, dva od teh pa imata tudi sedeæ

poslovanja v obœini. 

Skladno s statutom obœine, krajevne

skupnosti na njenem obmoœju nimajo

statusa pravne osebe.

Organi obœine so obœinski svet, æupan

in nadzorni odbor obœine. 

Obœina ima enovito obœinsko upravo,

ki v skladu z zakoni, statutom in sploøn-

imi akti izvaja upravne naloge iz obœin-

ske pristojnosti, odloœa o upravnih stva-

reh na prvi stopnji, opravlja inøpekcij-

ske naloge in naloge obœinskega redars-

tva oziroma drugih sluæb nadzora ter

strokovna, organizacijska in admini-

strativna opravila za organe obœine. 

Zakon o lokalni samoupravi  UPB 1

(Uradni list RS øt. 100/05) in Statut

Obœine Ømartno pri Litiji (Uradni list øt.

33/03 in 106/03) doloœa naloge javnega

pomena, ki jih za zadovoljevanje potreb

svojih prebivalcev opravlja obœina. Za

nemoteno opravljanje nalog mora imeti

obœina tako zakonsko kot finanœno

podlago.  

Najviøji organ odloœanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolænosti obœine

Ømartno pri Litiji  je Obœinski svet

Obœine Ømartno pri Litiji, ki øteje 16

œlanov. Mandat œlanov obœinskega sve-

ta traja 4 leta. 

Naœin dela, postopek odloœanja, delov-

na telesa Obœinskega sveta obœine

Ømartno pri Litiji, razmerja do drugih

organov, uprave ter pravice in dolænosti

svetnikov ureja Poslovnik Obœinskega

Sveta obœine Ømartno pri Litiji (Uradni

list RS øt. 71/2003).

V letu 2005 je Obœinski svet Obœine

Ømartno pri Litiji zasedal na 1 izredni

seji, 2 korespondenœnih sejah in 8 red-

nih sejah in sprejel 25 obœinskih pred-

pisov, aktov (odloki, pravilniki, skle-

pi…).

Za izvrøevanje odloœitev, ki jih sprejme

obœinski svet odgovarja æupan obœine,

ki so ga izvolijo prebivalci v skladu z za-

konom. Mandatna doba æupan traja

øtiri leta. Æupan funkcijo opravlja po-

klicno.

Nadzor nad razpolaganjem s premoæen-

jem obœine, namenskostjo in smotrnost-

jo porabe sredstev obœinskega pro-

raœuna,  finanœnim poslovanjem upo-

rabnikov proraœunskih sredstev izvrøuje

Nadzorni odbor obœine Ømartno pri Li-

tiji, ki ga sestavlja pet œlanov, posluje v

skladu s Poslovnikom Nadzornega od-

bora obœine Ømartno pri Litiji, ki ga je

odbor sprejel na svoji  3. seji dne,

26.11.2003.

V letu 2005 je nadzorni odbor obravnaval :

odlok o zakljuœnem raœunu obœine

Ømartno pri Litiji  za leto 2004

letna poroœila javnih zavodov  Obœine

Ømartno pri Litiji

letna poroœila drugih uporabnikov pro-

raœunskih sredstev (druøtva)

odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o izvrøevanju proraœuna

Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2005

odlok o izvrøevanju proraœuna Obœine

Ømartno pri Litiji za leto 2006

investicijo – prizidek k Osnovni øoli

Ømartno pri Litiji.

Delo obœinskih organov obœine je jav-

no. Zakonodaja je aæurno objavljena  v

Uradnem listu Republike Slovenije, raz-

pisi obœine, pozivi, vabila in druge no-

vosti ter informacije pa v obœinskem

glasilu in na spletnih straneh obœine.

Zakljuœni raœun obœinskega proraœuna

je akt obœine, ki prikazuje predvidene in

realizirane prihodke in druge prejemke

obœine ter predvidene in realizirane od-

hodke in druge izdatke obœine. 

Spodaj je prikazana struktura realizacije

prejemkov in izdatkov v letu 2005 v

tisoœ SIT:

skupaj prihodki: 795.665

skupaj odhodki: 606.865

prejeta vraœila danih posojil: 745

prodaja kapitalskih deleæev: 10.585

odplaœila domaœega dolga: 3.180

poveœanje  sredstev na raœunih: 196.650

Realizirani prihodki v letu 2005 so bili

za 11% viøji od planiranih. Poviøanje

gre na raœun viøjih prihodkov akontaci-

je dohodnine in viøjih  transfernih pri-

hodkov iz dræavnega proraœuna v obliki

finanœne izravnave.

Obœutno se poviøajo tudi kapitalski pri-

hodki v primerjavi z veljavnim pro-

raœunom, in sicer zaradi veœje realizacije

prodaje premoæenja, kot je bila planira-

na. Obœina je namreœ v tem letu  v skla-

du z planom prodala velik del pre-

moæenja in denar namensko nalagala v

depozite   za financiranje investicij na

stanovanjskem podroœju v letu 2006. 

Realizacija odhodkovnega dela je za

15 % manjøa kot plan, in sicer  zaradi

nekoliko niæje realizacije na podroœju

varstva okolja in prostorskega dela zara-

di priprave nove zakonodaje na dræavni

ravni. Sredstva, ki se na postavkah za te

namene v letu 2005 niso bila porabljena,

so se prenesla v leto 2006 in se realizirajo

v letoønjem proraœunskem letu.

V nadaljevanju je na kratko predstav-

ljena poraba proraœuna po posameznih

podroœjih in postavkah.

OBŒINSKA UPRAVA IN OBŒINSKI

ORGANI 

Na podroœju obœinske uprave in obœin-

ski organov se porabljajo sredstva za

plaœe in tekoœe stroøke za delo obœinske

uprave ( pisarniøki in sploøni material,

raœunovodske, revizorske in svetovalne

storitve, sodni stroøki, stroøki odvetni-

kov notarjev in stroøki nadzora, kurirske

storitve, varovanje objekta, tekoœe

vzdræevanje komunikacijske in program-

ske opreme, vzdræevanje raœunalnikov,

stroøki prevoza in tekoœe vzdræevanje

sluæbenih vozil…) – na teh postavkah je

bilo porabljenih 52 mio SIT.

Poleg tega  se iz tega podroœja izplaœuje-

jo sejnine po veljavnem pravilniku o

plaœah, delih plaœ in sejninah funkcio-

narjev Obœine Ømartno pri Litiji, œlanov

delovnih teles obœinskega sveta in æupa-

na ter œlanov nadzornega odbora

(Uradni list RS øt. 17/03)in materialni

stroøki obœinskega sveta. – poraba v letu

2005 je bila 12 mio SIT.

S podroœja uprave se  krijejo tudi vsi

materialni in drugi stroøki æupana (pro-

mocijska darila, pogostitve in ostali ma-

terialni stroøki). Veœji del proraœunske

postavke, namenjene æupanu, je name-

njeno  za  transfere posameznikom in

gospodinjstvom in tekoœe transfere ne-

Pojasnila iz zakljuœnega raœuna
proraœuna obœine Ømartno pri
Litiji za leto 2005

profitnim organizacijam in ustanovam.

V letu 2005 je bilo na tej postavki po-

rabljenih 1,5 mio SIT.

Sredstva za izdatke oæjih delov lokalne

skupnosti so bila porabljena predvsem

za namen reprezentance oz. pokrovi-

teljstva po posameznih krajevnih skup-

nostih ob morebitnih sreœanjih kraja-

nov in za novoletne obdaritve otrok po

krajevnih skupnostih. V letu 2005 je

bilo na tej postavki porabljenih

57.837,19 SIT, œeprav je bilo planira-

nih 300.000,00 SIT. Sredstva so prejele

krajevne skupnosti, katerih predstavni-

ki so na obœino podali vloge.

Ker krajevne skupnosti v skladu s sta-

tutom obœine niso pravne osebe, nima-

jo svojih tekoœih raœunov in so nepo-

sredni uporabniki proraœuna. S svojimi

zahtevami se obraœajo na obœino ter

sredstva porabljajo neposredno z

naroœilnico, ki jo podpiøe skrbnik pro-

raœunske postavke (to je delavec na

obœinski upravi) in æupan. 

V letu 2005 so se za adaptacijo in na-

kup opreme v upravni stavbi realizirala

sredstva v viøini 8 mio SIT. Sredstva so

bila porabljena v skladu z Naœrtom na-

bav in gradenj za leto 2005. (nakup to-

vornega vozila KIA, raœunalniøkih pro-

gramov, opremo arhiva, plaœilo umet-

niøkih fotografij Ømartna v prostorih

uprave  in napeljava klimatske opreme

v upravnih prostorih).

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN

UPRAVLJENJE S STVARNIM

PREMOÆENJEM OBŒINE

Ena od dejavnosti obœine je tudi uprav-

ljanje s stvarnim in finanœnim pre-

moæenjem. Obœina mora v skladu z Za-

konom o javnih financah (Uradni list

RS øt. 79/99, 124/00, 79/2001, 30/2002

in 110/2002) upravljati s premoæenjem

kot dober gospodar. Sredstva v pro-

raœunu, porabljena za te namene, so

bila predvsem: stroøki zemljøko-

knjiænih storitev (3,4 mio SIT), stroøki

provizije, JP KSP Litija, d.o.o., ki je bila

pooblaøœena od obœine za upravljanje

in prodajo stanovanj (3,4 mio SIT), ce-

nitve zemljiøœ in stanovanj, odmera

zemljiøœ,  ureditev komunalne infra-

strukture na obmoœju zazidalnih

povrøin obœine (4,9 mio SIT) ter ostale

geodetske storitve za namen pridobiva-

nja in razpolaganja s stvarnim in fi-

nanœnim premoæenjem obœine. Ta

sredstva se v primeru prodaje stvarnega

premoæenja povrnejo v obœinski pro-

raœun.

OBRAMBA, JAVNI RED IN MIR 

V letu 2005 je obœina omogoœila izo-

braæevanje œlanov civilne zaøœite  ter  v

viøini 2 mio  SIT financirala ureditev

skladiøœa civilne zaøœite in ureditev si-

stema za alarmiranje.

Za delovanje Gasilske zveze Ømartno

pri Litiji  in gasilskih druøtev je obœina v

letu 2005 financirala  tekoœe delovanje

v viøini 13 mio Sit in investicije v viøini

10 mio SIT za nakup gasilskega vozila

PGD Javorje. 

GOSPODARSKA IN CESTNA

INFRASTRUKTURA

Zaradi velike povrøine cest in nestrnje-

nosti naselji v obœini se za vzdræevanje

cestne infrastrukture porabi kar zajeten

kos proraœuna.

V sklopu sprejetega  proraœuna obœine

za leto 2005 je bilo za cestni promet

predvideno 70 mio SIT (vzdræevanje

krajevnih in lokalnih cest, zimska sluæ-

ba, geodetske storitve, cenitve, odøkod-

nine in poravnave,  asfaltiranja in sana-

cija cest). Tekom leta se je na omenje-

nem podroœju pokazalo pomanjkanje

sredstev. Poslediœno je æupan Obœine

Ømartno pri Litiji s sklepi o prerazpore-

ditvi sredstev na podlagi odloka preraz-

poredil sredstva  na to postavko v skup-

ni 4 mio SIT. 

Vzdræevanje lokalnih cest  se je v letu

2005 opravljalo v sklopu gospodarskih

javnih sluæb s strani JP KSP Litija d.o.o.

in podizvajalcev.

22.11.2005 je Obœina Ømartno pri Litiji

z odloœbo prenesla vzdræevanje krajev-

nih in lokalnih cest koncesionarju.

Poleg vzdræevanja  cest je obœina dolæna

skrbeti za javno razsvetljavo, vzdræevati

javne zelene povrøine in skrbeti za kra-

jevna pokopaliøœa (15 mio SIT).

OKOLJE IN PROSTOR

Z vidika priprave novih prostorskih ak-

tov (strategije in prostorskega reda

obœine) ni bilo realizirano vse kar so si

delavci na tem podroœju zastavili. Pred-

vsem je bil postopek zaustavljen, ker se

je æe sredi leta 2005 priœela pripravljati

nova prostorska zakonodaja, ki naj bi

na novo definirala postopke priprave

prostorskih aktov. Kljub temu dejstvu je

bilo pripravljenih veœino strokovnih

podlag za oba dokumenta.

Prav tako so se zakljuœila vsa dodatna

dela, ki so bila povezana z dokonœan-

jem del v zvezi s spremembami in do-

polnitvami obstojeœih planskih aktov.

V okviru priprave evidenc za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zem-

ljiøœa (NUSZ) so se aæurirale vse spre-

membe, ki so nastale tekom leta in sredi

jeseni so se izdale odloœbe o odmeri

NUSZ. Pritoæbeni postopki, ki jih vodi

DURS, Izpostava Litija, so se zaradi ne-

koliko pozno izdanih odloœb pomaknili

v leto 2006. 

Realiziranih sredstev iz teh postavk je

bilo v letu 2005 za 12 mio SIT.

Na podroœju KMETIJSTVA IN

GOZDARSTVA je bilo realiziranih

8,9 mio SIT.

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z

doloœili Pravilnika o finanœnih interven-

cijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva

v Obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS øt.

108/2003) so bila sredstva s teh postavk

razdeljena 115 prosilcem (posamezni-

kom in druøtvom) za naslednje namene

in v naslednjih viøinah: 

Sofinanciranje osemenjevanja æivine 50 %

Sofinanciranje zavarovanja æivine,

poljøœin, vrtnin in sadnega drevja 24 %

Izvajanje izobraæevanje v kmetijskih do-

polnilnih dejavnostih 50 % 

Regresiranje analize zemlje in krme 70 %

Delovanje podeæelskih zdruæenj 38 %

Poleg tega je obœina skrbela za zaøœito

izgubljenih æivali in na investicijskem

delu sofinancirala  razvojne programe

podeæelja ter skupaj z MKGZ vzdræeva-

la gozdne ceste.

OSTALE DEJAVNOSTI (DOTACIJE

ØPORTNIM, KULTURNIM IN

HUMANITARNIM DRUØTVOM

TER SPODBUJANJU TURISTIŒNE

DEJAVNOSTI, RADIO,

TELEVIZIJA, ZALOÆNIØTVO IN

DRUGO)

Na podroœju kulture, øporta, turizma in

ostalih dejavnosti je bilo v lanskem letu

realiziranih 20 mio SIT.

Na podlagi javnih  razpisov in sprejetih

pogojih in merilih za sofinanciranje iz-

vajalcev le teh programov øportnih, kul-

turnih, socialnih, zdravstvenih in huma-

nitarnih iz javnih sredstev v Obœini

Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS øt.

117/2004, Ur.l. RS øt. 86/2004, Uradni

list RS, øt. 31/05 ), so bila sredstva s po-

stavke razdeljena med:

7 izvajalcev letnega programa øporta v

obœini Ømartno pri Litiji, ki so kandidi-

rali za sofinanciranje redne dejavnosti,

programov øportne rekreacije, kako-

vostnega øporta, vrhunskega øporta,

øportne vzgoje otrok, mladine in øtu-

dentov, za sofinanciranje izobraæevanj

in mnoæiœnih prireditev.

9 lokalnih kulturnih druøtev, ki so kan-

didirala za sofinanciranje programov

redne dejavnosti, za sofinanciranje na-

bave in vzdræevanja opreme, za sofinan-

ciranje strokovnih izobraæevanj ter sofi-

nanciranje prireditev in sreœanj

8 druøtev in organizacij socialnih, zdravs-

tvenih in humanitarnih dejavnosti

5 izvajalcem turistiœnih programov

Iz podroœja turizma in kulture je obœina

sofinancirala obnovo sanitarij v JZ Bo-

genøperk in Kulturnem domu Velika

Øtanga, izgradnjo objekta »Meænarija«

v Ømartnem in izdelavi fasade na cerkvi

v Primskovem. 

VZGOJA IN IZOBRAÆEVANJE

Ena tretjina celotnega proraœuna obœine

predstavlja vzgoja in izobraæevanje (217

mio SIT).

V letu 2005 so se sredstva porabila za

sanacijo strehe v vrtcu Ciciban v skupni

vrednosti 9 mio SIT.

Za OØ Ømartno pri Litiji je obœina na-

menjala 21 mio SIT za tekoœe delovanje

in 8 mio za investicijsko vzdræevanje

øole v Ømartnem in na podruænicah. 

Obœina je regresirala prevoze dijakov in

øolske prevoze v viøini 52 mio SIT, sofi-

nancirala druge dejavnosti osnovne

øole, prav tako pa je tudi sofinancirala

tudi nakup vzpenjalca za invalide v OØ

Litija,  Enoti s prilagojenim progra-

mom, kamor so vkljuœeni tudi nekateri

uœenci iz obœine Ømartno.

ZDRAVSTVO IN SOCIALNA

VARNOST

V letu 2005 je porabila 46 mio SIT

sredstev za socialno in zdravstveno var-

nost obœanov na podlagi veljavne zako-

nodaje, in sicer: 

sredstva za javna dela 

sofinanciranje delovanja Centra za so-

cialno delo Litija 

prispevke za zdravstveno varstvo brez-

poselnih oseb 

pomoœ ostarelim in onemoglim na

domu

plaœilo mrliøko ogledne sluæbe

sofinanciranje nakupa reøilnega avto-

mobila v ZD Litija

Poleg tega je na podlagi sklepa Obœin-

skega sveta namenjala pomoœ novoro-

jencem v obœini in sicer je v letu 2005 iz-

plaœala 43 enkratnih denarnih pomoœi

za novorojenœke v viøini 56.010,00 SIT. 

Vsi izplaœani odhodki in izdatki v letu

2005 so se œrpali na podlagi Odloka o

izvrøevanju proraœuna Obœine Ømartno

pri Litiji za leto 2005, ki ga je sprejel

Obœinski svet Obœine Ømartno pri Litiji

na svoji  17. redni seji dne 16.12.2004

(Uradni list RS øt. 139/04) in Odloka o

spremembah in dopolnitvah Odloka o

izvrøevanju proraœuna Obœine Ømartno

pri Litiji za leto 2005, ki ga je sprejel

Obœinski svet obœine na svoji 23. redni

seji, dne 29.09.2005 in je objavljen v

Uradnem listu RS øt. 92/2005.

Tatjana Martinœiœ
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Dobrodoøli pri
nas doma!

Janez Vajkard Valvasor
zdruæil obœini Ømartno pri Litiji in Telgate
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Eden izmed pomembnejøih ciljev za
leto 2005 je bil doseœi sprotno financi-
ranje dejavnosti javnih zavodov ter
omogoœiti nemoteno delovanje lokal-
nih druøtev. Precejøen del proraœun-
skih sredstev v letu 2005 je bil tako na-
menjen izvajanju dejavnosti na po-
droœju predøolskega varstva, osnov-
noøolskega izobraæevanja in socialne-
ga varstva.
Med investicijami je potrebno izposta-
viti zamenjavo azbestne streøne kritine
in obnovo izolacije v vrtcu Ciciban v
Ømartnem, kar bo vplivalo tudi zman-
jøanje stroøkov ogrevanja objekta v
prihodnosti. 
OØ Ømartno je uredila in opremila
raœunalniøko uœilnico in v delu objekta
zamenjala dotrajana okna Nova pri-
dobitev je tudi montaæno bazensko
dno v bazenu OØ Ømartno, ki najm-
lajøim otrokom omogoœa privajanja na
vodo in izvajanje plavalnih teœajev za
otroke.
V Kulturnem domu v Veliki Øtangi in
na  gradu Bogenøperk so bile s sofinan-
ciranjem Obœine izgrajene sanitarije,
obœina pa je sofinancirala tudi izgrad-
njo objekta Meænarija v Ømartnem in
fasado v cerkvi na Primskovem.
Obœina Ømartno pri Litiji je v letu
2005 dobila svoj grb in zastavo ter iz-
dala pregledno karto obœine z dodano
turistiœno vsebino, kar predstavlja po-
memben doseæek pri oblikovanju ce-
lostne podobe in pripomore k veœji
prepoznavnosti mlade obœine.
V letu 2005 so posamezniki, druøtva
in organizacije prejela dotacije na pod-
lagi javnih razpisov, in sicer za sofi-
nanciranje socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti; za sofinanci-
ranje kulturnih programov in redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti; za so-
financiranje 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. 
Obœina Ømartno pri Litiji je vkljuœena
v regionalni projekt odvajanja in
œiøœenja odpadne vode v poreœju
osrednje Save. Sredstva so bila planira-
na za koordinacijo projekta in plaœilo
izdelave dokumentacije za pridobitev
sredstev kohezijskih skladov EU, ven-
dar se je projekt zaradi teæav s pridobi-
tvijo zemljiøœa zapletel, tako da prijava

ni bila izdelana do konca leta 2005.
Sanacija nelegalnega odlagaliøœa indu-
strijskih odpadkov Rakovnik, kamor
Industrija usnja Vrhnika æe mnogo let
odlaga strupene in okolju økodljive
snovi, je projekt, ki ima na podroœju
varovanja okolja v obœini Ømartno pri
Litiji velik pomen. V letu 2005 je bilo
vloæeno veliko truda pri iskanju naj-
razliœnejøih oblik sanacije odlagaliøœa
oz. onesnaæenega obmoœja. Nevezani
so bili øtevilni stiki z odgovornimi
uradniki in funkcionarji na MOP.
Obœina Ømartno pri Litiji je æe v letu
2004 podala prijavo na razpis za izbor
lokacije za odlagaliøœe NSRAO, ki ga
je objavila Agencija za radioaktivne
odpadke. V letu 2005 je celotna obœin-
ska uprava intenzivno sodelovala v ak-
tivnostih, ki jih  je vodila ARAO.
Kljub doseæeni visoki stopnji druæbene
sprejemljivosti je lokacija Rakovnik iz-
padala iz nadaljnjega postopka izbora
in s tem izgubila eno izmed moænih va-
riant sanacije teækega okoljskega bre-
mena.
Obœina Ømartno pri Litiji øe vedno ni
naøla dolgotrajnejøe reøitve za
odvaæanje komunalnih odpadkov, saj
je bila odloœitev za deponijo v Logatcu
sprejeta zaradi nezmoænosti plaœila
sredstev za minula vlaganja v deponijo
Uniœno v Hrastniku, kamor bi svoje
odpadke sicer odlagala ømarska obœi-
na. V letu 2005 so ponovno stekli po-
govori s podjetnem Ceroz d.d., ki
upravlja z regijsko deponijo Uniœno.
Dogovorjeno je bilo, da se Obœini
Ømartno pri Litiji doloœijo pogoji, pod
katerimi bi bila moæna naknadna
vkljuœitev v projekt. 

DOLGOROŒNI CILJI OBŒINE SO:
1.Trajnostni prostorski razvoj. 
2.Kvalitetna oskrba s pitno vodo in

varovanje vodnih virov.
3.Dvig kvalitete infrastrukturne

opremljenosti.
4.Dvig kvalitete æivljenja in socialne

varnosti obœanov.
5.Zagotovitev pogojev za razvoj gos-

podarstva.
6.Uœinkovitejøe proizvajanje in træenje

kmetijskih pridelkov, proizvodov in
storitev.

7.Trajnostni razvoj podeæelja
8.Øirjenje in promocija turistiœne po-

nudbe.
mag. Karmen Sadar

Janez Vajkard Valvasor
zdruæil obœini Ømartno pri Litiji in Telgate
V soboto, 27. maja 2006, sta na predveœer datuma rojstva slovenskega polihistorja J. V. Valvasorja, æupana
obœine Ømartno pri Litiji in obœine Telgate (pokrajina Bergamo, Italija), na gradu Bogenøperk sveœano podpisala
Listino prijateljstva med obœinama, s katero se zavezujeta k skupnemu sodelovanju in poglabljanju prijateljstva.

Italijanska delegacija, ki je øtela 72

obœanov iz Telgateja in v kateri je bila

veœ kot polovica daljnjih Valvasorjevih

potomcev, je v Slovenijo prispela æe v

petek, 26. maja 2006. Ømarœani smo

jih s krajøim kulturnim programom

sprejeli v soboto zjutraj pred obœinsko

zgradbo. Sledila je veliœastna maøa za

dobrodoølico v cerkvi sv. Martina, ki

jo je ob glasbeni spremljavi Joæeta in

Urøke Vidic, vodil æupnik Marjan

Lampret. Po pogostitvi pred meænari-

jo, ogledu kaplanije in Ømartnega, se je

skupina odpravila proti Dolam, v Og-

larsko deæelo. Prijazni domaœini so

nam ob oglarski poti pozorno prikaza-

li postopek tradicionalnega pridobiva-

nja oglja in vse skupaj popestrili s pra-

vo oglarsko malico in domaœo glasbo.

Veliko zanimanje naøih gostov je

vzpodbudil tudi ogled Valvasorjevega

lovskega dvorca na Zavrhu, ki je v la-

sti druæine Bostiœ. Naøi gostje so bili

nad lepotami neokrnjene narave in pri-

jaznostjo ljudi tako navduøeni, da je bil

odmerjen œas za spoznavanje naøih

krajev vse prekratek.

Vrhunec obiska so Bergamœani doæi-

veli zveœer, ko jih je sprejel øe dom J.

V. Valvasorja, grad Bogenøperk. Po

krajøem ogledu njegovih prostorov je

sledil sveœan podpis Listine prijateljs-

tva, ki so mu prisostvovali tudi svetni-

ki obœine Ømartno pri Litiji in ostali

gostje. Rdeœa nit programa, ki ga je

povezovala Oriana Girotto Cavazza,

je bila gradnja mostu med Telgatom

in Ømartnim, ki ga je zgradil naø skup-

ni rojak Janez Vajkard Valvasor in s

tem prispeval k zdruæevanju in premo-

stitvi meja, geografskih daljav in celo

etniœnih zaprek, kar nam vsem skupaj

daje kulturno popotnico za sodobno

æivljenje in ustvarjanje.

Druæabno sreœanje ob slovenskih do-

brotah se je zakljuœilo s povabilom

æupana dr. Luce Feroldija Ømarœa-

nom na septembrsko sreœanje v Telga-

teju.

Zadnji dan obiska v Sloveniji so si

Bergamœani ogledali øe grad Medijo

na Izlakah in Valvasorjevo rojstno

hiøo v Ljubljani.

Lahko reœemo, da smo preæiveli lepe

trenutke v skupnem druæenju in da

smo naøim gostom uspeli pokazati vsaj

delœek tistega, za kar so sami morda

prikrajøani – neokrnjeno naravo, mir

in veliko prijaznost naøih ljudi.

Za vse to pa gre zasluga vsem, ki so

nam priskoœili na pomoœ pri izvedbi

tega projekta in prav je, da se jim zah-

valimo tudi na tem mestu: Otroøka

plesna sekcija FS KUD Javorje pod

vodstvom Bernarde Smrekar, Matjaæ

Aøkerc, Joæe Sinigoj, Silvo Obid, Mi-

lan Klanœnik, æupnik Marjan Lam-

pret, Katja Kragelj, Andreja Øtuhec,

Vida Mohar s svojo ekipo (Darinka

Strmec, Marija Hauptman, Marija

Hostnik, Pavla Vukøiniœ, Nada Tur-

niøki, Marjana Kahne), Pevsko druøt-

vo Zvon Ømartno, Urøka in Joæe Vi-

dic, Javni zavod Bogenøperk, Kruno

Kriæ, kvartet Pihalnega orkestra Litija,

Zasavski rogisti, Øportno druøtvo

Dole in druæina Bostiœ z Zavrha ter

Gostinstvo Dremelj.

Karmen Sadar 

Prepolna dvorana je naznanjala pomembnost dogodka in Zasavski rogisti

Æupana obeh obœin, dr. Luca Feroldi in Milan Izlakar, pri podpisu Listine prijateljstvaPovezovalka programa Oriana Girotto Cavazza

Kulturni program so popestrili: Krunoslav Kriæ

Æupana obeh obœin z obœinskimi svetniki J.V.Valvasor je znan tudi italijanskim medijem

Konec maja sta bili ob cestah na
ømarski dobravi in Jezeh postavljeni
pozdravni tabli, ki najavljata dobro-
doølico oz. odhodni pozdrav vsem
obiskovalcem, ki se bodo bodisi za-
dræali pri nas ali pa zgolj preøli naøo
obœino. Obstojeœima tablama, se bodo

v doglednem œasu, pridruæile øe iden-
tiœne oznake ob cestah, na vseh obœin-
skih vpadnicah. 

Prav tako pa je na proœelje nekdanje
Æitove pekarije postavljen turistiœno
informativni pano (tabla), ki je nad-
gradnja æe izvedene karte obœine. Na
panoju je obœinski zemljevid z vrisani-
mi kolesarskimi, pohodniøkimi in
konjeniøkimi potmi. Poleg oznaœene
poti po obronkih Jablaniøke doline je
vrisana je øe panoramska in œebe-
larsko gozdna uœna pot ter vinograd-
niøka cesta. Vse najpomembnejøe
toœke, vredne ogleda ali postanka tako
za domaœine kakor obiskovalce, so
oznaœene s piktogrami, katerih pomen
je obrazloæen  v obseæni legendi. Nave-
denemu zemljevidu je dodan øe
podroben naœrt kraja Ømartno pri
Litiji. 

Vsi naøteti elementi naj nam bodo v
ponos in na nek naœin pomoœ tako pri
promociji naøe obœine na podroœju
turizma kakor nam samim v vsakdan-
jem æivljenju, saj so obenem navzven
tudi ogledalo nas samih. Potrudimo se
torej, da nam ogledalo ne pade iz rok.

J. Vozel

Dobrodoøli pri
nas doma!
Obœina Ømartno pri Litiji je
naredila korak naprej k celoviti
vizualni prepoznavnosti.
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Spremembe v izobraæevanju
dobrodoøle s pomoœjo reform

Spremembe na podroœju øolstva se zaœenjajo. Vlada RS se zaveda, da mora v ok-

viru gospodarskih in socialnih reform pristopiti k sistemskemu reøevanju, ki bo

imelo uœinke predvsem na dolgi rok. V proceduro prihajajo prve spremembe za-

konov, ki bodo imeli neposreden in posreden vpliv na mlade (zakon o poklicnem

in strokovnem izobraæevanju, zakon o visokem øolstvu, novela zakona o zaposlo-

vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ...). 

Poglavitne spremembe so: povezovanje izobraæevanja in dela, laæja in boljøa flek-

sibilnost in izbirnost programov, omogoœanje horizontalne in vertikalne prehod-

nosti, ustanovitev øtipendijskega sklada, uœinkovita preglednost øtudentske dela,

dokonœna uvedba bolonjskih programov ter mnoge druge manjøe spremembe.

Mnogi se osredotoœajo predvsem na zakon o visokem øolstvu, ki pa ga moramo

obravnavati le kot enega izmed elementov, ki bodo naredili "øtudentsko æivlje-

nje" laæje, hitrejøe in uœinkovitejøe. 

V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da so na nekaterih podroœjih po-

trebne korenite spremembe. Na drugi strani imamo ØOS, ki se bori za pravice

vseh øtudentov. Mar se res? Po mnenju Slovenske demokratske stranke gre le za

njihov boj za lastno preæivetje na raœun tistih øtudentov, ki so predani resnemu

øtudiju. Nihœe ne ukinja øtudentskih bonov, ne zapira øtudentskih domov in ne

jemlje raznih bonifikacij. ØOS ponavlja fraze, ki so jim jih ponudili starejøi in

izkuøeni sindikalni borci. Bodo reforme res drastiœno poslabøale kakovost in do-

stopnost do visokega øolstva? Mar bodo predvidene odloæene øolnine oteæile øtu-

dij? Mar se bodo s pomoœjo vavœerjev ustanavljali slabøi, nekvalitetni programi in

fakultete? Ali je prav, da se øtudentsko delo izkoriøœa? Ali je prav, da delavec pri

plaœi 80.000 sit plaœuje davke, øtudent pa ne? Odgovor na vpraøanja je: Ne! Seve-

da pa bodo predvideni ukrepi odrezali velik kos pogaœe tistim, ki si ga v "imenu

vseh øtudentov" reæejo predvsem sebi. 

Predlog zakona o visokem øolstvu ni idealen, vendar zaradi vseh dosedanjih po-

sebnosti optimalen. Zaradi bolonjskega procesa bodo polemike o primerjavi med

"starim in novim" øtudijskim sistemom trajale øe dolgo. Predlog zakona: krajøa

œas øtudija, pripravlja pravno podlago za vzpostavitev sistema zagotavljanja ka-

kovosti, omogoœa financiranje prve in druge stopnje øtudija ter predvsem omo-

goœa preglednost øtudija. Predlog zakona ne prinaøa izenaœitve ali celo enakosti

dosedanjih in novih øtudijskih programov. Pomeni le, da je stopnja izobrazbe, ki

si jo je bilo mogoœe pridobiti doslej, ekvivalentna stopnji v novem visokoøolskem

sistemu. Pomembna je zato, da se za sedanje diplomante ohranijo pridobljene

pravice tako pri nadaljevanju izobraæevanja kot pri zaposlovanju. Skupaj z ostali-

mi napovedanimi spremembami po mnenju Slovenske demokratske stranke za-

kon prinaøa zmanjøevanje øtudentskega dela oziroma øtudentsko delo v poœit-

niøkih dneh, krajøi øtudij pa osnovo za hitrejøo samostojnost mladih, ki se bodo

lahko prej odloœali za druæino, nakup stanovanja...

Seveda je potrebno øe marsikaj postoriti in spremeniti, vendar so osnove dobre. V

Slovenski demokratski stranki æelimo in znamo s svojimi predlogi omogoœiti mla-

dim v Sloveniji bolj kakovostno preæiveto mladost.

Tea Øavor,

IO SDS Ømartno pri Litiji

Zakaj in koliko œasa øe tako?
Na 27. redni seji Obœinskega sveta se je razvila zelo glasna razprava glede pravnih

mnenj o stanju v KSP Litija, ki smo jih svetniki dobili v gradivu za sejo. Zaradi

obtoæb, da je za takøno stanje odgovorna Komisija za pripravo odloka o ustano-

vitvi KSP Litija d.o.o., je nujno, da obœanke in obœani izveste kronologijo doga-

janj.

Iz notarskega zapisa Pogodbe o razdruæitvi skupnega premoæenja med obœinama

Litija in Ømartno pri Litiji z dne 03. 10. 2003 je jasno razvidno, da je obœina

Ømartno pri Litija postala solastnik KSP Litija s poslovnim deleæem v nominalni

viøini 32,3 mio/sit ali 26,4% celotne vrednosti.

Po Zakonu o gospodarskih sluæbah in Zakonu o lokalni samoupravi bi morali

obœini voditi nadaljnje postopke za ureditev medsebojnih razmerij v podjetju,

vendar tega nista storili. Sam sem na ta problem stalno opozarjal vsa 4 leta, ven-

dar brez uspeha. Zahteval sem, da se vsa razmerja v vseh javnih zavodih po deli-

tveni bilanci uredijo v paketu. Vendar tudi za to ni bilo volje.

Nad takønim stanjem v javnem podjetju so se poleg mene pritoæevali tudi mnogi

drugi svetniki. Na vse te pritoæbe se je æupan g. Izlakar odzval z ustanovitvijo Ko-

misije za pripravo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja v naslednji sestavi: g.

Tomaæ Gradiøek predsednik, g. Tomaæ Kremæar œlan in g. Rajko Meserko œlan.

Komisija je bila na svojem prvem sestanku informirana, da se za nakup lastnin-

skega deleæa Obœine Ømartno pri Litiji v KSP resno zanima kupec z denarjem. Ko-

misija je tudi ugotovila, da po delitveni bilanci niso bile urejene niti formalnosti

glede vpisa nove lastniøke strukture KSP v Sodnem registru Republike Slovenije.

Za to formalnost sta obœini potrebovali kar leto in pol in postopek dokonœali na

dan 26. 05. 2005.

Œlani komisije smo na sejah Obœinskega sveta stalno opozarjali na nereøene prob-

leme ter œakali na obljubljeni sestanek s skrivnostnim potencialnim kupcem, ki ga

je obljubljal æupan ter zahtevali cenitev KSP, da bi sploh vedeli realno vrednost.

Do vsega tega ni priølo in zato je øe toliko bolj œudno, da nas danes æupan in

obœinska uprava krivijo za nastalo stanje. G. Rajko Meserko je celo pisno zahte-

val pojasnila ter napovedal odstop iz komisije, vendar tudi to ni zaleglo. Sam sem

na predzadnji, 26. redni seji Obœinskega sveta dne 09.02.2006 øe enkrat opozoril

na nedopustno situacijo, prav tako g. Rajko Meserko.

Prepriœan sem, da bi takøno stanje trajalo tudi øe naprej, ker to nekaterim zelo od-

govarja, œe ne bi direktorju KSP Litija g. Rudiju Kozlevœarju v letoønjem letu po-

tekel mandat. Na tej toœki pa so se zaœele stvari premikati.

Svetniki smo dobili na mizo kar tri pravna mnenja, kako bi morali potekati po-

stopki za zakonsko ureditev razmer v javnem podjetju, in sicer:

1. Sluæba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in reg. politiko

2. Odvetnik Andrej Turk, zunanji sodelavec Obœine Ømartno pri Litiji

3. Odvetniøka pisarna Carmen Dobnik, naroœnik mnenja KSP Litija d.o.o.

Œlovek se spraøuje, zakaj kar naenkrat takøna angaæiranost? Vsa tri mnenja govo-

rijo praktiœno o isti stvari, da so postopki zakonsko zelo jasni in zato je øe toliko

bolj nerazumljivo, da jih Komisija in svetniki nismo do sedaj dobili na mizo.

Najbolj nazomo razlaga trenutno stanje v KSP Litija pravno mnenje, kjer odvet-

niøka pisarna Dobnik zastavlja vpraøanje zakonitosti sklepov, ki so bili sprejeti v

œasu od leta 2003 naprej. Obenem je v tem poroœilu navedeno tudi dejstvo, da je

redna revizija æe leta 2004 opozorila na neurejene razmere v KSP Litija, vendar se

stanje ni uredilo. Kdo je torej odgovoren za takøno stanje?

Upam, da sem vam podal dovolj dejstev, da Komisija in njeni œlani nismo krivi za

takøno stanje in da so obtoæbe æupana neutemeljene. Zato smo na 27. redni seji

soglasno odstopili. Upam pa, da bodo vsi tisti, ki so po zakonu dolæni urediti raz-

mere na KSP Litija d.o.o., priœeli z delom in svetnike o vseh postopkih tudi ustrez-

no informirali.

Obœankam in obœanom, pa æelimo lep zaœetek poletja, za katerega smo pre-

priœani, da nam bo ob obilici dobre volje prinesel veselje in zadovoljstvo v okolju

naøe obœine!

LDS - ljudje dræimo skupaj

podæupan obœine Ømartno pri Litiji
Tomaæ Gradiøek

Skrbno nadzorovan nadzor
Nadzorni odbor (NO ) je najviøji organ nadzora javne porabe v obœini.

Tako piøe v prvem odstavku 36. œlena Statuta Obœine Ømartno.

Kako pa NO opravlja svojo funkcijo in koliko so o tem seznanjeni obœani?

V letu 2003 je sicer na blago kritiko v glasilu Obœan kratko odgovoril predsednik

NO in to je bilo tudi vse, kar smo o delu NO obœani lahko prebrali.

Pristojnosti nadzornega odbora so v obœinskem statutu natanœno opredeljene v

devetih œlenih. V 42.œlenu je opredeljena javnost dela in zaveza, da NO o svojih

ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poroœilo dokonœno.  Ali torej pomeni,

da NO nima obœanom prav niœesar poroœati o svojem delu, kar bi pomenilo po-

polno nedejavnost in krøitev statuta ter poslovnika ali pa bi vendarle imel kaj

poroœati, pa tega ne stori?

Eden redkih nadzorov, ki bi lahko nekoliko skalil idiliœno stanje, je bil nadzor

gradnje prizidka k Osnovni øoli Ømartno. 

Kljub temu da je bilo precej blokad, da sta se v tem œasu zamenjala kar dva œlana

nadzornega odbora, da se je dokonœno obravnavanje poroœila prelagalo s seje na

sejo veœ kot eno leto, je neka oblika poroœila vendarle bila sprejeta. 

O tem pa ni razpravljal niti obœinski svet niti ni bilo objavljenega nobenega

poroœila za javnost. Obœani so obveøœeni o razdelitvi sredstev, ki v strukturi

obœinskega proraœuna predstavljajo le drobiæ (kultura, turizem, øport…), medtem

ko o veœini porabljenega proraœunskega denarja ne dobijo informacij. 

Dejstvo je, da so se stroøki gradnje prizidka k osnovni øoli iz nepojasnjenih in neu-

temeljenih razlogov glede na osnovno pogodbo, ki je vsebovala klavzulo »kljuœ v

roke«, veœ kot podvojili  in da gre za velike denarje. 

Vse to je bilo spoœeto øe v (skupni) obœini Litija, a tudi tam niti nadzorni odbor

niti nihœe drug ni rekel nobene. Oœitno smo postali druæba, v kateri je iluzija mi-

sliti, da se bo delovalo po moralnih naœelih, vseeno pa bi priœakovali vsaj spoøto-

vanje predpisov. 

Zelo neprijetno je biti œlan takega odbora, se zavedati odgovornosti, a se z vsem stri-

njati in molœati, œetudi so nekatere stvari oœitno v nasprotju z moralo in predpisi.

Œe se sol pokvari, s œim se bo solilo?

Rudi Vidic,

OO N.Si Ømartno pri Litiji

Litijski in ømarski
veterani na
spominskem pohodu
V soboto, 22. 4. 2006, se je okoli 350
veterank in veteranov osamosvojitvene
vojne 1991 udeleæilo tradicionalnega
pohoda Po poti generala Maistra.

Spominskega pohoda v poœastitev
132- letnice rojstva in 72-letnice smrti
tega borca za severno mejo se je ude-
leæila skupina pohodnikov Obmoœne-
ga zdruæenja veteranov vojne za Slove-
nijo Litija-Ømartno. Organizator po-
hoda sta bila Obmoœno zdruæenje ve-
teranov vojne za Slovenijo Postojna in
Gasilsko druøtvo Unec. Pred poho-
dom je bil kulturni program, na kate-
rem je sodelovala tudi slikovita konje-
nica generala Rudolfa Maistra. Po-
hodniki so krenili po slikoviti pokraji-
ni Unca v dolæini 8 km, kjer je bilo
preskrbljeno tako za osveæitev grl in
izdatno hrano.

Lep veteranski pozdrav!

Poglajen Rado

Obvestilo veteranov
Obmoœnega zdruæenja
Litija-Ømartno
Letni naœrt aktivnosti Obmoœnega
zdruæenja veteranov vojne za Sloveni-
jo Litija – Ømartno je v polnem teku.
Skupina pohodnikov se je v mesecu
aprilu udeleæila spominskega pohoda
Po poti generala Maistra. 

V mesecu maju smo izvedli strelsko
tekmovanje z MK puøko in piøtolo.
Zdruæenje veteranov osamosvojitvene
vojne 1991 bo izvedlo strelska tekmo-
vanja z MK puøko in piøtolo tudi v
mesecu juniju in septembru prav tako
prvo soboto s priœetkom ob 9.30 uri
na zaœasnem streliøœu v Reki. V mese-
cu septembru bo øe tekmovanje v stre-
ljanju  na glinaste golobe pri lovskem
domu Lovske druæine Gabrovka (po
tekmovanju v Reki). Strelska sekcija
pri  Obmoœnem zdruæenju veteranov
vojne za Slovenijo Litija-Ømartno
obveøœa vse veterane, da se lahko ude-
leæijo rekreativnega streljanja z zraœno
puøko v strelskem domu v Ømartnem
vsak œetrtek med 16. in 18. uro (poleg
osnovne øole Ømartno).  

Vse informacije lahko veterani dobijo
na gsm 041 221 365 ali 041 384 513
ali vsako drugo sredo v mesecu med
16. in 18. uro v veteranski pisarni (ga-
silski dom Litija, Ljubljanska c. 10, Li-
tija).

Predsedstvo OZVVS Litija-Ømartno

Z vlakom po Sloveniji

Ob obletnici vstopa Slovenije v Evrop-
sko unijo, smo v SDS pripravili pro-
jekt Z vlakom po Sloveniji. Potep Z
vlakom po Sloveniji smo izkoristili
tudi za spoznavanje slovenskih krajev
od Maribora do Ljubljane in Kopra,
na vmesnih postajah ob progi pa so
obœinski odbori SDS pripravili priredi-
tve, na katerih so predstavili znaœilno-
sti svojih krajev.

Tako smo od sobote, 20. maja, do ne-
delje, 21. maja, od Maribora do Ko-

pra popeljali z vlakom predstavnike
dræav œlanic EU, ki smo jim pobliæe
predstavili Slovenijo in njene obiœaje.
Poleg predstavnikov EU pa so bili na
vlaku tudi predstavniki vlade RS ter
Slovenske demokratske stranke. 

Vlak se je ustavil tudi v naøi sosednji
obœini, Obœini Litija, kjer je stal pol
ure. Obœinski odbor SDS Litija je po-
skrbel za krajøi kulturni program. Naj-
veœjo pozornost gostov so poæeli najm-
lajøi plesalci folklorne skupine Javorje
pod vodstvom gospodiœne Bernarde
Smrekar. Œlana upokojenskega druøt-
va Litija sta v narodni noøi popestrila
prihod vlaka, celotni kulturni program
pa je popestril ljudski ansambel »Skr-
hane kose« iz Polønika. 

Vse navzoœe  je z govorom v sloven-
skem in angleøkem jeziku nagovoril
gospod Anton Koviœ ter gospod Ru-
dolf Petan, poslanec SDS v dræavnem
zboru, ki je hkrati tudi podpredsed-
nik poslanske skupine SDS. Vezni go-
vor prireditve pa je vodila gospa
Aleksandra Veble. 

Vsi gostje, ki so priøli v Litijo, pa do-

mov niso odøli praznih rok. Vsak od

njih je prejel  majhno darilo, ki ga bo

spominjalo na ta dogodek.

Vsekakor pa gostje iz Litije niso odøli

ne æejni, ne laœni, saj so æenske iz Akti-

va kmeœkih æena Litija s pomoœjo Æen-

skega odbora SDS Litija zelo dobro

poskrbele za pogostitev.

Po pol ure prijetnega druæenja je vlak

odpeljal proti Ljubljani. 

Nasledni dan je vlak  nadaljeval pot

proti Postojni, kjer je vse navzoœe poz-

dravil  predsednik SDS in predsednik

Vlade RS Janez Janøa, ki je poudaril

pomen vstopa Slovenije v EU. Po pre-

priœanju predsednika Janeza Janøe

imajo slovenske æeleznice veliko vlogo

v slovenski prihodnosti, hkrati pa to-

vrstni promet predstavlja manjøo

groænjo za okolje.

Pot se je zakljuœila  v Kopru, kjer je vse

zbrane pozdravil tudi minister za zu-

nanje zadeve dr. Dimitrij Rupel.
SDS Ømartno pri Litiji, Tea Øavor
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Sreœanje KD Prinskau in
ømarskih netovcev

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOŒNA IZPOSTAVA LITIJA

Novice o ljubiteljski kulturi

DEJAVNOSTI DRUØTEV, DOGODKI IN ODMEVIJUNIJ 2006 • ØT. 4 5

Sreœanje KD Prinskau in
ømarskih netovcev
Kulturno druøtvo Prinskau na kresni
dan v soboto, 24. junija, popoldne or-
ganizira svoje tradicionalno druæabno
sreœanje pod kozolcem na Dolnjem
vrhu (Primskovo, pot bo oznaœena).
Poleg svojih œlanov vabijo tudi ostale
krajane in prebivalce ømarske obœine.
Letoønje sreœanje bodo zdruæili
z obiskovalci internetnih strani
www.smartno.si, ki pa se pod istim
kozolcem æe dobivajo nekaj let.

Kulturniki na Primskovem so zelo ak-
tivni, kar kaæejo tudi lani izvedene ak-
tivnosti na podroœju otroøke pevske
dejavnosti, prireditev, poœitniøkih de-
javnosti in mnogih drugih aktivnosti.
Omenimo izdelovanje voøœilnic, kipar-
jenje, ples, pevske delavnice…

Druæenje bo prijetno tudi z obiskoval-
ci internetni strani in forumov na na-
slovu www.smartno.si, ki se sreœujejo

æe nekaj let in so navezali pristne oseb-
ne stike. Poleg tega pa v forumih raz-
drejo marsikatero zanimivo temo, po
svojih moœeh pa skuøajo izbrskati tudi
kakøne aktualne novice. Zanimivo je,
da na teh sreœanjih ni potrebno izdati
svoje identitete na forumih, vendar se
doslej ni zgodilo, da bi se kdo od pri-
sotnih na sreœanju æelel »prikriti«.

Na Primskovem bo torej na letoønji
kresni dan zelo zanimivo, saj bodo
poskrbeli za prijetno druæabno razpo-
loæenje, ki ga tudi morebitno slabøe
vreme ne bo pokvarilo. Za konec øe
namig. Vsako leto marsikdo od pri-
sotnih preseneti udeleæence, ko s se-
boj prinese kakøno sladico, ki jo sam
naredi.

Podrobnosti o sreœanju si boste lahko
prebrali na naslovu www.smartno.si.

Rudi Bregar
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Œlovek mora v œloveøko-pasjem krdelu

prevzeti vlogo vodje takoj, ko pride pes k

hiøi. Pes sodi na dno krdela, pred njim so

uvrøœeni vsi (œloveøki) druæinski œlani.

Pomembno je, da mu œim prej na razum-

ljiv naœin brez prisile predstavimo pravi-

la, ki veljajo v naøem krdelu in mu

doloœimo ustrezen krdelni poloæaj.

• Z nekaj preprostimi pravili mladiœu

(ali odraslemu psu) olajøamo skupno

æivljenje. Bolj ko smo v svojih zahte-

vah dosledni, prej pes v nas prepozna

pobudnika, ki mu hoœe slediti in se po

njem zgledovati. Pazimo!

• Vse dobre in prijetne stvari v æivljenju

– trepljanje, boæanje, hrano, sprehode

itd. naj si pes prisluæi. Zato naj pred

vsako stvarjo, ki se je veseli, vselej na-

tanœno izpolni vsaj eno povelje (npr. se

usede, da taœko, zalaja …).

• Poskrbeti moramo, da pes ne bo leæal

ali spal na naøi postelji ali na foteljih. 

• Vpriœo psa najprej pojemo svojo hra-

no in øele nato nahranimo psa. Obro-

ke za psa pripravljamo v njegovi pri-

sotnosti. Hrane naj pes nikoli ne dobi

z mize, vselej naj jo dobi v svoji skledi,

na doloœenem mestu. Preden mu do-

volimo jesti, naj izpolni eno povelje.

• Priboljøke hranimo za nagrade – pazi-

mo, da jih nikoli ne dobi zastonj, brez

truda.

20604001

Ostala je praznina,
v srcih boleœina, 

ostale so sledi povsod,
od dobrote tvojih rok.

Minilo je æalostno leto, kar nas je zapustila

ALBINA GROM
1927 - 2005

iz Gozd - Reka 12

•

Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite in priæigate sveœe na njenem grobu.

Vsi njeni

V SPOMIN
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Visoka ocena za naøe izdelke
Tradicionalna razstava Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju je osrednja
vsakoletna predstavitev kulinariœnih
dobrot, ki jih izdelujejo pridne roke
slovenskih kmetic in kmetov. 

Vse prijavljene izdelke oceni strokovna
komisija, nato pa so vsi nagrajeni
kruøni, mleœni, mesni izdelki, kisi, olja,
suho sadje, sadna vina, sokovi, mar-
melade, æganja, vina, kompoti in kon-
zervirana zelenjava razstavljeni v pro-
storih Minoritskega samostana na Ptu-
ju. Najboljøi izdelki tako prejmejo bo-
disi zlato bodisi srebrno bodisi brona-
sto priznanje.

Kot vsako leto doslej je na ocenjevanju
in razstavi sodelovalo tudi nekaj
domaœih izdelkov iz naøe bliænje okolice in so po ocenah strokovne komisije zopet
posegali v vrh kakovosti. Velika œestitke naj romajo ge. Antoniji Juhant iz Øtan-
garskih Poljan za njeno zlato domaœo marmelado. Za zlat domaœ ønops gredo
pohvale tudi g. Pavlu Hauptmanu iz Moravœ pri Gabrovki. Izmed kruønih izdel-
kov sta se letos najbolj odrezali ga. Marinka Bevc iz Mamolja (orehovi rogljiœki –
zlato priznanje) in ga. Ivanka Kocjanœiœ iz Moravœ pri Domæalah (krompirjev
kruh – zlato priznanje), uspeøne pa so bile tudi ga. Ivanka Primc iz Dolgega Brda
pri Poløniku (orehova potica – srebrno priznanje), ga. Romana Repovæ iz
Polønika (orehovi rogljiœki – srebrno priznanje), ga. Lojzka Juvan iz Slivne pri
Vaœah (polbeli kruh – srebrno priznanje) ter ga. Iva Garantini iz Klenika pri
Vaœah (kruøna orehova potica – bron).

Najviøje je letos posegel g. Ignac Paternoster iz Tenetiø, saj je prejel dve zlati priz-
nanji (domaœe maslo, domaœa kisla smetana), dve srebrni priznanji (domaœi sir s
pehtranom in domaœi sir z drobnjakom) in eno bronasto (sirni namaz - rolada).
G. Paternoster pa je zavoljo treh zaporednih zlatih priznanj v letih 2004-2006 za
svoje domaœe maslo prejel Znak kakovosti za mleœne izdelke, kar je najveœje priz-
nanje v okviru Dobrot slovenskih kmetij in priœa o trajni kvaliteti tega domaœega
izdelka.

Œestitke in pohvale gredo tudi vsem preostalim sodelujoœim, ki so jim priznanja o
kakovosti uøla za las ali pa so jim razliœne »smolnate« okoliøœine onemogoœile
predstavitev vseh œarov svojih domaœih izdelkov. Ptuj – mesto stoterih
dobrot – nam je tudi tokrat prikazal pestro kulinariœno dediøœino slovenskega
podeæelja. Menim, da v ta mozaik sodijo prav vsi izdelki; tako tisti, pohvaljeni s
strani komisije, kot tisti, ki nadenejo obiskovalcem, znancem, sosedom in gostom
na lica nasmeh in veselje.

Krunoslav Kriæ, uni.dipl.inæ.agronomije, KSS Litija

Pomlad je kulturno najbolj pester letni
œas  za vse izpostave Javnega sklada za
kulturne dejavnosti in niœ drugaœe ni z
naøo. Kulturne prireditve spomladi
poæenejo kot gobe po deæju. Odvijajo
se raznovrstne revije, tako obmoœne
kot medobmoœne in tudi sreœanja na
dræavni ravni. V tem cvetoœem œasu pa
so zelo aktivna tudi posamezna  kul-
turna druøtva, ki  pripravljajo samo-
stojne dogodke, koncerte, razstave in
ostale prireditve.

Obmoœna izpostava JSKD Litija, ki
pokriva ljubiteljsko kulturo na
obmoœju obœin Litija in Ømartno, je
pretekla meseca preæivela v zelo pe-
strem dogajanju:

April se je zaœel s seminarjem o gleda-
liøki maski, ki smo ga izvedli v prosto-
rih øportne dvorane in se ga je ude-
leæilo 26 gledaliøœnikov, od tega kar
polovica iz naøega obmoœja. 

7. aprila je imel Uœiteljski pevski zbor
z zborovodkinjo Marjanco Vidic svoj
letni koncert z naslovom NE ŒAKAJ
NA MAJ in njihovi gostje so bili pevke
in pevci mladinskega zbora OØ Gradec
– in ni lepøega in bolj vzgojnega, kot œe
zapojejo skupaj uœenci in uœitelji.

8. aprila smo s tamburaøkim orke-
strom tekmovali na Ptuju in osvojili
srebrno plaketo;

11. aprila so mladi igralci øolske gleda-
liøke skupine Sova OØ Gradec zaigrali
na medobmoœni reviji otroøkih in mla-
dinskih gledaliøkih skupin avtorsko
predstavo njihove mentorice Sande
Krnc Kekec V deæeli deænikariji; na-
stop na tem sreœanju je velik doseæek,
øe posebej, ker so prejeli nominacijo za
dræavno revijo.

12. aprila smo z meøanim mladinskim
zborom Gimnazije Litija sodelovali na
obmoœni reviji mladinskih zborov v
Hrastniku, kamor so naø zbor prijazno
sprejeli, saj se domaœe obmoœne revije,
ki je bila v marcu v Litiji, zaradi bolez-
ni ni mogel udeleæiti.

Na prazniœni dan, 17. aprila, je Pihalni
orkester pripravil pomladni koncert, v
goste pa povabil domaœina, priznane-
ga umetnika na harmoniki, Franca
Æiberta, ki sicer æivi in dela v Nemœiji.
Koncert, na katerem se je predstavil

umetnik samostojno, nekaj skladb pa
odigral skupaj z naøim orkestrom, je
bil nepozaben.

19. aprila smo se s petimi plesnimi
skupinami in dvema avtobusoma ple-
salk in plesalcev udeleæili Plesnega po-
potovanja - obmoœne plesne revije v
Trbovljah. V zadnjih dveh letih se je
plesna dejavnost na naøem obmoœju
moœno razmahnila, pa tudi na kvalite-
ti pridobiva, saj je strokovna spremlje-
valka revije kar øtiri plesne toœke iz-
brala za sodelovanjena medobmoœni
plesni reviji.

21. aprila smo bili priœa kar dvema po-
membnim dogodkom: otroøka folklor-
na skupina OØ Ømartno se je uspeøno
predstavila na obmoœni reviji v Ivanœni
Gorici, v Litiji pa je 10 let dela prazno-
vala komorna pevska skupina Mavri-
ca Druøtva upokojencev Litija s kon-
certom, ki so ga organizirali skupaj z
meøanim zborom in v goste povabili
trobilni kvartet Pihalnega orkestra Li-
tija ter moøki zbor Druøtva upokojen-
cev Trbovlje. Na jubilejnem koncertu
je kar nekaj pevk prejelo jubilejne Gal-
lusove znaœke in priznanja.

22. aprila pa smo v litijski dvorani v
dveh koncertih izvedli obmoœno pev-
sko revijo odraslih zborov. Sodelovalo
je 13 domaœih zborov, strokovno pa je
oba koncerta, popoldanskega in veœer-
nega, spremljal priznani zborovodja
Tomaæ Tozon. Po nastopih se je pogo-
varjal z zborovodji in jim svetoval za
nadaljnje delo.

Med prazniki konec aprila je FS Javor-
je kot soorganizator mednarodnega
folklornega festivala v petek, 28.4.,
gostila tri tuje folklorne skupine, jim
razkazala naøe kraje, zveœer pa organi-
zirala zanimiv folklorni veœer v ømar-
ski dvorani.

9. maja smo v ømarski dvorani izvedli
medobmoœno revijo otroøkih folklor-
nih skupin, kjer je sodelovalo 11 izbra-
nih skupin in skoraj 300 mladih fol-
klornikov .

10. maja smo se s øtirimi plesnimi skupi-
nami in  øtiridesetimi plesalkami in ple-
salci ter desetimi glasbenimi spremljeval-
ci odpravili na medobmoœno revijo ple-
snih skupin osrednje Slovenije v Horjul.

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOŒNA IZPOSTAVA LITIJA

Novice o ljubiteljski kulturi
11. maja so kar trije naøi izbrani zbori:

otroøki in mladinski zbor OØ Ømartno

ter meøani mladinski zbor Gimnazije

Litija odpeljali v Logatec na medob-

moœno revijo otroøkih in mladinskih

zborov, ker so se vsi trije odliœno pred-

stavili, priznana zborovodkinja Majda

Hauptman pa jim je kot strokovna

spremljevalka podala svoje videnje za

njihov øe veœji napredek.

16. maja je se je meøani mladinski

zbor Gimnazije Litija udeleæil 20. re-

publiøke revije otroøkih in mladinskih

zborov in sicer tekmovalnega dela,

kjer je kot najboljøi v svoji kategoriji

meøanih mladinskih zborov prejel

87,3 toœke in zlato plaketo. Naøa zbo-

rovodkinja Helena Fojkar Zupanœiœ,

ki je tekmovala øe s Komornim de-

kliøkim zborom Økofijske klasiœne

gimnazije Ljubljana in tudi z njim os-

vojila zlato plaketo, pa je prejela øe

posebno priznanje za najboljøo izved-

bo sodobne skladbe. Pevcem in Heleni

za te doseæke iz srca œestitamo!  

20. maja sta se v naøi okolici zgodili

kar dve veliki in pomembni prireditvi:

v Ømartnem je Zvon gostil Zvona-

riado – pevske zbore, ki nosijo ime

Zvon. Na Vaœah pa so pevke in pevci

domaœih zborov slavili 100-letnico

zborovskega petja. Ob tej priloænosti

so pevke in pevci prejeli od Javnega

sklada RS za kulturo jubilejna prizna-

nja za dolgoletno zvestobo domaœemu

zboru in Gallusove znaœke, ZKD Slo-

venije pa jim je podelil zlato plaketo.

Obe prireditvi sta bili  zanimivi, polni

lepih œustev in dobro obiskani.

26. maja smo pripravili tradicionalno

prireditev Maj mladosti, to je

obmoœno sreœanje neuveljavljenih

rock in alternativnih glasbenih skupin,

27. maja je bil v ømarski cerkvi kon-

cert flavtistk, poznanih pod imenom

Neride, v nedeljo pa se je na GEOSS-u

sreœalo na 8. reviji zasavsko posavskih

upokojenskih pevskih zborov kar 10

skupin.

Tudi junij bo øe poln zanimivih in  raz-

novrstnih prireditev, ki pa jih napove-

dujemo v koledarju prireditev.

Vsem kulturnim druøtvom in skupi-

nam œestitamo za vse doseæke in se jim

zahvaljujemo za tako pestro in kvali-

tetno sezono, ki se poœasi konœuje. 
Rosana Maœek

• Vselej bodimo pobudnik – mi zaœni-

mo in zakljuœimo vse stike in igre s

psom, kot so crkljanje, prinaøanje

predmetov, lovljenje, iskanje skritih

predmetov ali oseb itd.

• Skozi vrata stopajmo prvi, pes pa naj

gre za nami. Œe hoœe skozi na pol od-

prta vrata øvigniti mimo nas, mu za-

primo vrata pred nosom. Lahko tudi

zahtevamo, naj pred vrati sede in gre

naprej øele, ko mu dovolimo. Enako

velja za vstop v avto in izstop iz njega.

• Pri vzpenjanju po stopnicah ne dovoli-

mo, da nas prehiti in zavzame najviøjo

stopnico, tako, da se mu moramo

pribliæevati od spodaj.

• Ko se gibljemo po stanovanju zahte-

vajmo, da se nam pes umika.

• Vsak poskus, da bi nas z zobmi prijel

za roke, laket ali drug del telesa, oble-

ke ali vrvico moramo takoj ustaviti z

odloœnim »Fuj!«.

• Psa vsak dan pretipajmo po vsem tele-

su, ga skrtaœimo in poœeøimo ter pre-

glejmo uhlje, zobe, taœke in spolovilo.

Kontaktne informacije, kjer boste dobili

tudi vse ostale informacije v zvezi z

vzgojo in øolanjem vaøega kosmatinca.

KD Litija, Podøentjur 12, Litija, 

kd.litija@email.si,

tel.: 01 898 41 71,

gsm: 031 617 266 ali 041 617 266,

za KD Litija Stane Lesjak
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Konec øole
Junij! Mesec zadnjih kontrolk,
spraøevanja in … poœitnic! Medtem ko
je opazovala Roka, ki se je pred tablo
muœil z dolgim raœunom, je Neæa æe
razmiøljala, kaj vse bo poœela med po-
letnimi poœitnicami. Starøi jo bodo kot
vsako leto peljali na morje. Œeprav bo
letos prviœ zraven øe njena nova sestri-
ca, bo verjetno malo drugaœe kot prej.
Starøa nje gotovo ne bosta imela veœ
toliko na oœeh in se bosta manj ukvar-
jala z njo. No, dolgœas ji vsekakor ne
bo. In doma, lahko bo spala, kakor
dolgo bo hotela, in z Rokom bosta
pred njihovo hiøo spet postavila øotor
in se igrala pustolovce … Predvsem pa
ne bo nobene øole in nobenih domaœih
nalog. Ja, poletje je bilo vedno njen
najsreœnejøi letni œas.

»… øestinpetdeset,« je Rok z olajøan-
jem zakljuœil z raœunanjem in se sesedel
nazaj na svoje mesto, medtem ko je

uœiteljica øe cincala, kako je z njegovo
matematiko. Neæi se je smilil, saj je
ona s øolskimi obveznostmi zakljuœila
æe prejønji dan. V znak solidarnosti ga
je s svinœnikom dregnila v hrbet.

»Ej,« mu je øepnila, »kdaj greste letos
na morje?«

Poœasi se je obrnil in ji namenil dolg
pogled, ki je izdajal, da ni najboljøe vo-
lje. »Enkrat æe,« je skomignil z rameni.
»Zdajle ne razmiøljam ravno o tem.«

»Mi gremo pa v Valcanelo,« je zaævr-
golela Klara, ki je oœitno sliøala njun
pogovor. Vaæno je zavihala nosek.
»Naøa prikolica je takooo lepa, in lah-
ko sem sama izbrala zavesice, pa lan-
sko leto smo kupili nove stole in …«

Neæa in Rok sta istoœasno zavila z
oœmi. Neæa je bila po eni strani kar ve-
sela, da Klare ne bo videla celo poletje,
ker je æivela precej stran od nje. Vœasih
ji je øla s svojim hvaljenjem poøteno na
æivce. Po drugi strani pa je imela vedno
dobre ideje, kadar se je bilo treba
spomniti kakøne nove igrice, in imela
je res lepe igraœe … Mogoœe bo enkrat
konec avgusta, ko se bo zaœetek øole æe

bliæal in bo Klaro morda celo malo po-
greøala, svojo mamo prepriœala, da jo
odpelje k njej na obisk.

»Mi bomo øli pa mogoœe v Italijo,« je
siknil Rok, ki ni prenesel, da bi bila
Klara v œemer koli boljøa od njega. Ta
dva se res nista preveœ dobro pre-
naøala. Neæa je zavzdihnila. Pravza-
prav ji bo tole nekoliko manjkalo. Øola
in njihov razred, poln soøolcev, s kate-
rimi so se veœino œasa zelo dobro razu-
meli. In drugo leto bodo æe v petem
razredu, nauœili se bodo øe veœ novega
in obnaøati se bodo morali øe lepøe, ker
bodo konec koncev eno leto starejøi …
Verjetno bo øe bolj naporno.

»Se vama ne zdi, da je naøa øola kar
lepa?« je vpraøala Roka in Klaro, ko
so po pouku zapuøœali stavbo.

Oba sta jo pogledala, kot da priletela z
Lune, in se namrdnila. »Øe lepøa bo, ko
je dva meseca ne bom videl,« je teœno
rekel Rok in zamahnil z roko.

»Jaz pa komaj œakam, da bom v petem
razredu,« se je navduøevala Klara. »To
pomeni, da smo skoraj polovico os-
novne øole æe naredili in nihœe veœ nas

ne bo mogel zbadati z 'malœki'. Pa do-
bili bomo kakøen nov predmet in …«

»A bi lahko o tem razmiøljala septem-
bra?« se je razburil Rok. »Jutri sem
vpraøan øe slovenøœino in res mi ni do
tega, da bi me spominjala na peti raz-
red …«

»Ni moj problem, œe ti v øoli ne gre,«
mu je hitro vrnila milo za drago Klara.
»Œe bi mogoœe malo bolj posluøal …«

Neæa je navajeno izklopila uøesa in se
pretvarjala, da ne sliøi njunega prepira-
nja. Ko so hodili proti avtobusni po-
staji, se je øe enkrat obrnila in vrgla
zadnji pogled na øolo. Tako od daleœ
niti ni izgledala neprijazna. Ob misli,
da je øe enega øolskega leta konec, jo je
malce stisnilo pri srcu. Œeprav si je
æelela œim prej odrasti, pa je delœek nje
za vedno hotel ostati v œetrtem razre-
du. Lepo na varnem, med stvarmi, ki
jih je bila vajena. Seveda ni imela izbi-
re. Pred njo se je razprostiralo dolgo,
sonœno in dogodivøœin polno poletje,
potem pa … Kdo ve.

Nejka Omahen

Druøtvo PROSTI ŒAS Ømartno objavlja

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

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

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

Øportni tabor
v Bohinju
za 40 udeleæencev 

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

31. julij 2006 – 5. avgust 2006

Cena: 30.000 SIT (otroci in odrasli)

Øportni tabor
v Bohinju

Letovanje na morju
v Nerezinah

za 45 udeleæencev
(namestitev Otroøko naselje ZPM Krøko)

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

Cena: 36.000 SIT

Letovanje na morju
v Nerezinah

* CØOD – Center øolskih in obøolskih dejavnost

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

GLEDALIØŒE

Slovensko ljudsko izroœilo
v sodobni preobleki
Zadnja premiera v jubilejni, 85. sezoni Øentjakobskega gledaliøœa iz Ljub-
ljane bo Kaj ti je, deklica?, ki jo pripravlja avtorska ekipa mlajøe generaci-
je gledaliøkih ustvarjalcev, reæiserjev Jaøe Jenulla in Vide Cerkvenik Bren,
dramaturga Marka Bratuøa, glasbenika in kantavtorja Jureta Karasa (œlana
popularnega kantavtorskega dvojca Slon in sadeæ), pevske interpretke Ane
Duøe, scenografa Iøtvana Iøta Huzjana ter kostumografke Katarine Zalar.

Vsebinsko se projekt naslanja na slo-

vensko ljudsko pesem, mitologijo in øir-

øe slovensko ljudsko izroœilo, do katere-

ga skuøa vzpostaviti svojstven in sveæ

odnos ter ga preko vnaøanja sodobnej-

øih form in vsebin pribliæati sodobnemu

gledalcu. Kot v ljudskem slovstvu se

bodo tudi v predstavi meøali razliœni æa-

nri, balade in romance s pivskimi pe-

smimi in burkami, tragiœno s komiœ-

nim, idiliœno z grotesknim, dramsko s

petjem in plesom ter nenazadnje ljud-

sko z umetnim poustvarjenim.

Posebna zanimivost predstave je svoje-

vrsten, improviziran potujoœi »oder«,

ki je predelan kar iz starega tovornja-

ka, s katerim se igralci pripeljejo na

prizoriøœe. To je lahko, kot v primeru

Ljubljanskega gradu, grajsko dvoriøœe,

kakøen simpatiœen mestni trg ali kate-

rikoli temu podoben ambient.

Medtem ko se dan preveøa v veœer, se

na »zaœaranem« gradu sodobno vedno

bolj meøa s preteklim. Potovanje na

grad je hkrati tudi potovanje v naøo

skupno preteklost, skupinsko brskanje

po ruøevinah slovenskih mitov in le-

gend, ki v izvedbi mladih igralcev Øent-

jakobskega gledaliøœa Ljubljana, ob

spremljavi harmonike in drugih ljud-

skih inøtrumenotv ponovno oæivijo

pred naøimi oœmi. Ker velik del pred-

stave, ki je namenjena vsem œlanom

»tipiœne« slovenske druæine, sestavlja-

jo neverbalni gledaliøki elementi, je po-

tencialno zanimiva tudi za obiskovalce

iz tujine, ki bi se radi seznanili s slo-

venskim ljudskim izroœilom. Domaœe-

mu gledalcu pa ponuja izviren, zaba-

ven, iskren in predvsem gledaliøki raz-

mislek na temo, kaj nam danes pomeni

slovensko ljudsko izroœilo.

Predstava bo premiero in nekaj prvih

ponovitev, kot smo æe omenili, doæive-

la na Ljubljanskem gradu med 5. in

12. junijem, potem pa se bo, glede na

zanimanje, selila tudi po drugih tovrst-

nih prizoriøœih po Sloveniji. Morda jo

boste sreœali tudi v svojem kraju.

Sreœko Kermavner 

Torek, 6.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
IZVEN
Sreda, 7.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
ABONMA-RED SREDA IN IZVEN
Œetrtek, 8.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN
Petek, 9.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
ABONMA-RED PETEK IN IZVEN
Sobota, 10.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
ABONMA-RED SOBOTA IN IZVEN
Nedelja, 11.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
IZVEN
Ponedeljek, 12.6. ob 20.30
J.Jenull, V.C.Bren, M.Bratuø:
KAJ TI JE DEKLICA 
reæija: Vida Cerkvenik Bren in Jaøa Jenull
ABONMA-RED ØTUDENTSKI,DIJAØKI IN
IZVEN
* Vse predstave Kaj ti je deklica so bodo odvi-
jale na Ljubljanskem gradu!
Sreda, 14.6. ob 19.30
J.Jacobs,W.Casey:BRILJANTINA
reæija in koreografija: Mojca Horvat
IZVEN
Œetrtek, 15.6. ob 19.30
J.Jacobs,W.Casey:BRILJANTINA
reæija in koreografija: Mojca Horvat
IZVEN
Petek, 16.6. ob 19.30
J.Jacobs,W.Casey:BRILJANTINA
reæija in koreografija: Mojca Horvat
IZVEN
Torek, 20.6. ob 20.00
A.Kermauner. DOSJE: HIACINTA NOVAK
(1.del)
reæija Jana Kolariœ
(Koprodukcija STUDIO BITI)
PREMIERA
Œetrtek, 22.6. ob 20.00
A.Kermauner. DOSJE: HIACINTA NOVAK
(1.del)
reæija Jana Kolariœ
(Koprodukcija STUDIO BITI)
IZVEN
Petek, 23.6. ob 20.00
A.Kermauner. DOSJE: HIACINTA NOVAK
(1.del)
reæija Jana Kolariœ
(Koprodukcija STUDIO BITI)
IZVEN
Torek, 27.6. ob 20.00
J.Jacobs,W.Casey:BRILJANTINA
reæija in koreografija: Mojca Horvat
GOSTOVANJE NA FESTIVALU CARNIOLA V
KRANJU 

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



Matematiœno
tekmovanje

OSNOVNOØOLSKO PODROŒNO PRVENSTVO

Ritmiœne gimnastiœarke
nadaljujejo z lepimi uvrstitvami

Tekmovanje za
Cankarjevo priznanje

Pomladni koncert OØ Ømartno

Hrvaøœina na
OØ Ømartno

Medobmoœno sreœanje
OPZ in MPZ  v Logatcu

Oratorij 2006Oratorij 2006
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OSNOVNOØOLSKO PODROŒNO PRVENSTVO

Ritmiœne gimnastiœarke
nadaljujejo z lepimi uvrstitvami

Tekmovanje za
Cankarjevo priznanje
Najmarljivejøi osnovnoøolci se  poleg

vsakodnevnih priprav na redni pouk

udeleæujejo tudi razliœnih tekmovanj.

Æal so slednja v zadnjem letu  nehote

morala prevzeti tudi vlogo toœkovnega

razsodnika pri vpisu na srednjo øolo,

œemur je poprej sluæilo eksterno pre-

verjanje znanja. 

Tekmovanje iz znanja slovenøœine za

Cankarjevo priznanje je namenjeno

uœencem, ki uæivajo v branju literatu-

re, zato se ga vsako leto udeleæujejo ti-

sti, ki imajo radi slovenøœino. Letos jih

je œakalo naporno delo, kajti prebrati

in  analizirati so morali kar dve deli, in

sicer Ptiœke brez gnezda avtorja Frana

Miliœinskega ter roman Pod milim ne-

bom, delo priznane mladinske pisate-

ljice Dese Muck. Le dan po sloven-
skem kulturnem prazniku se je deset
uœencev, ki so se pred tem aktivno pri-
pravljali, udeleæilo øolskega tekmova-
nja. Pet najboljøih je prejelo bronasta
priznanja, øtirje najuspeønejøi pa so
naøo øolo  zastopali øe na dræavnem
tekmovanju, ki se je odvijalo 18. aprila
v Ljubljani. Maja Koprivnikar in Pa-
trik Benediœiœ sta se povzpela na sam
vrh najboljøih in  si prisluæila srebrno
Cankarjevo priznanje.

Ponosna sem na vse uœence, ki so bili
dovolj pogumni, da so sodelovali, saj
so morali vloæiti ogromno truda in vo-
lje. Obenem pa œestitam tistim, ki so
izvrstno zastopali naøo øolo in jo odeli
v ælahtne barve.

Simona Podlogar

Pomladni koncert OØ Ømartno
V kulturnem domu v Ømartnem so se v torek, 25. 4. 2006, zbori naøe osnovne
øole predstavili s pomladnim koncertom.

Nastopili so vsi trije: Otroøki pevski zbor I, ki vkljuœuje najmlajøe uœenke in
uœence øole, Otroøki pevski zbor II, v katerem sodelujemo uœenci 3. in 4. razreda
osemletke, in Mladinski pevski zbor, v katerem prepevajo uœenci predmetne stop-
nje. Zbore vodi uœiteljica Selma Gradiøek, pomaga pa ji Rahela Sinigoj, ki nas je
tudi tokrat spremljala ob klavirju.

Vsak zbor je zapel øtiri pesmi. Bile so zanimive in razgibane, saj smo poleg glasilk
vkljuœili tudi telesno mimiko in gibe, da bi œim bolj nazorno pokazali to, o œemer
smo prepevali. 

Za popestritev programa so z vmesnimi toœkami poskrbeli nekateri uœenci recita-
torskega kroæka, ki ga vodi mentorica Danica Sedevœiœ. Presenetil nas je tudi  Enej
Gradiøek, ki nam je predstavil najstarejøe avstralsko glasbilo didæeridu, tako da je

bilo res zanimivo. Na  koncu pa je nastopajoœe in goste nagovoril øe ravnatelj Al-
bert Pavli.

Koncert je bil izveden v prav posebne namene, saj so starøi in ostali gostje s pro-
stovoljnimi prispevki obogatili øolski sklad, ki je namenjen pomoœi socialno øib-
kejøim uœencem. 

Ja, koncert je res lepo uspel. Pevke in pevci Otroøkega pevskega zbora II pa se v
teh dneh æe pridno pripravljamo na medobmoœno  revijo v Logatcu, kamor smo
se uvrstili kot edini pevci litijske in ømarske obœine. Upamo, da bomo tudi tam
tako lepo zapeli, kot smo v domaœem kraju.

Ana Benediœiœ, 3. r.

Hrvaøœina na
OØ Ømartno
V øolskem letu 2005/06 smo se na naøi

øoli odloœili, da uœencem 7., 8., in 9.

razreda ponudimo izbirni predmet

hrvaøœino. Odloœitev je bila pravilna,

saj se je prijavilo 26 uœencev, ki obi-

skujejo pouk v dveh skupinah po dve

uri tedensko. Cilji so doloœeni in uœen-

ci jih dosegajo, njihova glavna æelja pa

je, da bi se nauœili komunicirati v

hrvaøœini, ki jim je jezikovno in geo-

grafsko blizu.

Æe na zaœetku øolskega leta smo s

pomoœjo lektorja na Filozofski fakul-

teti v Ljubljani navezali stike z osnov-

no øolo v Samoboru na Hrvaøkem in

27. aprila 2006 smo se odpravili na

obisk. Sprejeli so nas uœenci novinar-

skega kroæka in njihova mentorica ter

ravnateljica øole. Po uvodnem pozdra-

vu smo prisostvovali pouku hrvaøœine,

Medobmoœno sreœanje
OPZ in MPZ  v Logatcu
V aprilu je potekala medobœinska revija otroøkih in mladinskih pevskih zborov.

Ømarska OPZ in MPZ pod vodstvom Selme Gradiøek sta bila zopet zelo uspeøna,

saj sta se kot edina osnovnoøolska zbora iz ømarske in litijske obœine uvrstila na

medobmoœno revijo, ki je potekala 11. maja v Logatcu. Otroøki pevski zbor OØ

Ømartno se je predstavil med 11-imi ostalimi zbori osrednje Slovenije,  meøani

pevski zbor OØ Ømartno pa se je pomeril z osnovnoøolskim zborom Rovte ter z

ostalimi zbori iz glasbenih in srednjih øol. 

Emi Stanojkoviå, 9.r.

Matematiœno
tekmovanje
V mesecu marcu je na osnovnih øolah
v Sloveniji potekalo øolsko matema-
tiœno tekmovanje za Vegovo priznan-
je. Udeleæilo se ga je skupaj 187 uœen-
cev razredne in predmetne stopnje.
Kar nekaj uœencev je bilo zelo
uspeønih, tako je na razredni stopnji
bronasto priznanje dobilo 50, na raz-
redni pa 18 tekmovalcev. Najboljøi
osmoøolci in devetoøolci so se uvrstili
na nadaljnje regijsko tekmovanje, ki je
bilo 29. 3. v Litiji. Najuspeønejøi med
njimi so dobili srebrno priznanje. To
so: Mojca Jutrøek, Klemen Lovøin,
Manca Kolar, Matic Pevec, Anja Do-
bravec, Gaøper Slapniœar, Maja Ko-
privnikar, Robi Maren in Emi Stanoj-
koviå.  Robi Maren in Anja Dobravec
pa sta blestela tudi 22. aprila, ko je po-
tekalo dræavno tekmovanje, saj sta si s
svojim znanjem prisluæila zlato Vego-
vo priznanje. 

Iskrene œestitke vsem nagrajencem, øe
posebej pa Robiju in Anji.

Veronika Øpes

si ogledali øolo in se pogovarjali z

uœenci ter uœitelji. Po malici smo se z

gostitelji odpravili v Mestni muzej, po-

tem pa na ogled mesta in po nakupih.

Dan je minil hitro in kljub slabemu

vremenu smo uæivali. Stkala so se nova

prijateljstva, preizkusili smo znanje

hrvaøœine in na nek naœin povezali dve

deæeli. Naøi gostitelji so bili veseli so-

delovanja, za  gostoljubnost pa se jim

bomo skuøali oddolæiti v mesecu maju,

ko nas bodo obiskali na naøi øoli.  

Pri izvedbi projekta so nam pomagali

naø ravnatelj, kolegica za slovenski je-

zik in starøi uœencev, ki se uœijo

hrvaøœine. Za pomoœ smo jim hva-

leæni, saj vemo, da brez sodelovanja

projekta ne bi uresniœili. 

Katarina Kragelj, prof.

Tudi letos se je podroœno prvenstvo v ritmiœni gimnastiki odvijalo na Vrhniki.

Dekleta iz OØ Ømartno so se predstavila v velikem øtevilu. V kategoriji starejøih

deklic je tekmovalo pet deklet: Karin Tomaæiœ, Anamarija Sedevœiœ, Karolina

Aøkerc, Vesna Doblekar in Veronika Ivanœiœ. Pokazale so vajo z obroœi in med

øestimi ekipami zasedle 3. mesto. Ta rezultat jim je omogoœil uvrstitev na nadalj-

nje dræavno prvenstvo, ki je bilo v zaœetku meseca maja prav tako na Vrhniki.

Tudi tam so se  dobro odrezale in se uvrstile na 5. mesto. 

Konkurenca pri mlajøih deklicah je bila letos veœja, saj se je med sabo pomerilo

dvanajst ekip. Tako kot starejøa dekleta so se tudi mlajøa predstavila z vajo z

obroœi. Na koncu je prva ekipa OØ Ømartno s svojimi predstavnicami: Neæo

Økulj, Saøo Poglajen, Lauro Slapniœar, Petro Gradiøek,  Andrejo Gradiøek, Tino

Medveøek, Evo Medveøek, Suzano Kuænik in Niko Pavlica zasedla 7. mesto. Tik

za njimi, na osmo mesto, pa se je uvrstila druga ekipa OØ Ømartno, ki so jo zasto-

pale: Ana Zaman, Klavdija Jerin, Daøa Berœon, Teja Berœon, Katja Zupanœiœ,

Øpela Zaman, Tadeja Hostnik, Manca Avsec, Jerneja Sedevœiœ, Tina Kozlevœar in

Nika Povøe. 

Vsa dekleta so prikazale lepe sestave, uvrstitev na dræavno prvenstvo pa se je mla-

jøim gimnastiœarkam æal za las izmuznila. Kljub temu so se veselile svojega uspe-

ha. Uæivale so v gledanju vaj ostalih tekmovalk in v druæenju z drugimi dekleti,

kar je konec koncev tudi namen tovrstnih tekmovanj.

Sandra Æilavec

Tudi letos na oratoriju, ki bo trajal od 3. do 7. julija, priœakujemo otroke 
od predøolskih cicibanov do uœencev 8. razreda osnovne øole.
Oratorij bo tako kot vsako leto potekal na dvoriøœu æupniøœa v Ømartnu
od 9h zjutraj do 16h popoldan.
Priœakujemo do 150 otrok, zanje nas bo pa letos skrbelo okoli 45 mladih
– animatorjev, ki se na sam oratorij æe intenzivno pripravljamo.

Kaj sploh je oratorij?
Oratorij je druæenje mladih animatorjev z otroki, ki preko zgodbe spoznavajo
æivljenje in delo posameznikov in njihovih druæin. Letoønja zgodba govori o
Franœiøku Ksaveriju, zavetniku misijonarjev. Na oratoriju se veliko igramo,
pojemo, v delavnicah izdelujemo zanimive in uporabne reœi, v katehezah pa
se pogovarjamo o Bogu in o vrednotah – ljubezni, prijateljstvu, zaupanju.
Brez molitve seveda ne gre, laœen pa tudi ne bo nihœe, saj je za hrano dobro
poskrbljeno.

Prijavnice najdete v ømarski cerkvi pod korom,
izpolnjene pa morate oddati do 25. junija 2006 v kiosk pod korom.

Informacije:
Ømarski kaplan David Jensterle
ali Blaæ Hostnik - gsm: 040 / 46 54 47.

Povej naprej!
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ROKOMET

Konec rokometne
tekmovalne sezone
S tekmovanjem so zakljuœile vse selekcije v Rokometnem druøtvu
Ømartno 99. Zadnjo tekmo so odigrali tudi œlani in se z zmago poslovili
od sezone 2005/2006. 

Œlanska ekipa je po dolgi in naporni

sezoni zasedla konœno 7. mesto v 2.

dræavni rokometni ligi. Fantje se od-

pravljajo na zasluæen poœitek, ki bo

trajal do avgusta, ko se bodo ponovno

zbrali. Naœrte za prihodnje leto pa

bomo razkrili pred zaœetkom sezone

2006/2007. 

Mlajøe selekcije so zasedle solidna me-

sta v svojih skupinah. Najviøje so bili

uvrøœeni starejøi deœki, ki so zasedli 9.

mesto od skupaj 34. Kadeti so osvojili

15. mesto, starejøe deklice pa 16., kar

pomeni, da so sezono zakljuœili v zlati

sredini. Mlajøi deœki so konœali sezono

na 22. mestu, kadetinje pa so zasedle

17. mesto.

Dekleta se bodo po konœani sezoni ude-

leæila 14. Eurofesta – evropskega roko-

metnega festivala, ki se bo odvijal od 4.

do 9. julija na slovenski obali. V Izoli,

vedno bolj priljubljenem obmorskem

letoviøœu, namreœ æe dobro desetletje

prirejajo mednarodni rokometni festi-

val Eurofest. Prireditev se je postopoma

razvila v enega najveœjih øportnih do-

godkov v Sloveniji, saj se na njej za te-

den dni zbere skoraj 3000 mladih roko-

metaøev in spremljevalcev iz vse Evrope

in tudi nekaterih drugih dræav.

Kot pretekla leta tudi letos, æe sedmo

leto zapored, organiziramo tradicional-

ni rokometni tabor. Potekal bo od 26.

junija do 1. julija 2006 na Œateæu nad

Trebnjem. Tabor je namenjen vsem os-

novnoøolskim otrokom, ki so œlani RD

Ømartno 99 ter kadetski ekipi. Nasta-

njeni bodo v domu Œebelica - CØOD in

na domaœiji Strajnar. Tabor je tekmo-

valne in zabavne narave, saj se bodo tu

otroci po dolgi in naporni sezoni preiz-

kusili tudi v drugih øportnih discipli-

nah, kot so plavanje, odbojka in roko-

met na mivki, plezanje in nogomet. 

Po konœanem taboru se v soboto vrne-

jo v Ømartno in se v popoldanskih

urah dobimo na dnevu rokometa. 

Dan rokometa se bo odvijal v soboto,

1. 7. 2006, na rokometnem igriøœu v

Ømartnem. Vabljeni ste starøi in vsi lju-

bitelji rokometa, da se nam pridruæite.

Pomerili se bomo na revialnih tekmah in

tako na prijeten naœin v dobri druæbi za-

kljuœili tekmovalno sezono.

RD Ømartno 99

AVTOCROSS

Uspehi naøih voznikov
V nedeljo, 23. aprila 2006, je bila v Ømartnem pred Flamingo barom predstavitev
dirkalnih vozil z namenom, da to zvrst øporta pribliæamo ljudem vseh starosti.
Obiskovalci so se lahko brezplaœno okrepœali z okusnim pasuljem. Ob 14.00 je
bil blagoslova dirkalnikov, da bodo imeli voznki z njimi veliko sreœe na dirkah, s
œim manj popravili in za doseganjem dobrih rezultatov. 

Prvo priloænost, da so pokazali svoje znanje in zmoænosti avtomobilov, so dobili
na dræavni dirki 30. aprila 2006 v Økofji Loki. Kljub celodnevnemu deæju in po-
slediœno temu slabih razmer na progi so vozniki Racing Teama Mustang dosegli
dobre rezultate.

V diviziji 1A, kjer je tekmovalo devet voznikov, so tekmovalci vozniki Racing
Teama Muasang dosegli: Blaæ Marn 2. mesto, Primoæ Anæur 3. mesto, Joæe Koz-
levœar 4. in Aleø Medved 6. mesto. 

V diviziji 1 je Albin Jeriha, edini predstavnik druøtva te divizije, dosegel 4. mesto.

Albin Jeriha je poleg œetrtega mesta osvojil øe 1. mesto med vozniki do 21 let, Aleø
Medved pa 2. mesto.

Druga dræavna dirka je bila 14. maja 2006 na Planini, kjer so tekmovalci Racing
Team Mustang dosegli v diviziji 1A, dvokolesni pogon do 1400 ccm: 4. mesto
Primoæ Anæur, 5. mesto Blaæ Marn in 7. mesto Aleø Medved.

V diviziji 1, dvo in øtirikolesni pogon od 1401 ccm do 4000 ccm je Albin Jeriha
dosegel 3. mesto.

Prvi dve dræavni dirki sta za nami. Vozniki so kljub zaœetnim korakom dosegli
dobre rezultate. Pred njimi pa je æe dirka na mednarodnem nivoju, na katero se æe
mrzliœno pripravljajo.

Prva letoønja mednarodna dirka v avtocrossu v Sloveniji, kjer bodo sodelovali
vozniki iz Italije, Hrvaøke, Avstrije in Slovenije, bo 10. in 11. junija 2006 v Tunji-
cah, organiziral ga bo domæalski ACS Mustang.

Narsi Anæur

Veterinarska inøpekcija obveøœa lastnike
psov, da na obmoœju RS øe vedno velja
kontumac za pse, kar pomeni, da morajo
biti æivali na sprehodu na vrvici. Nevarne
æivali pa morajo nositi tudi nagobœnik.

Neupoøtevanje predpisa je v Zakonu o vete-
rinarskih merilih skladnosti (Ur. list RS,
93/05) opredeljeno kot prekrøek za katere-
ga je predpisanana globa v viøini 30.000 do
100.000 SIT.

Omenjeni ukrep pa ima øe eno dobro stran:
lastniki æivali, ne samo vestni, ki to tako in
tako æe poœnejo, imajo tako moænost, oziro-
ma dolænost, za svojo æivaljo pospraviti iz-
trebke, ki so lahko vir razliœnih bolezni.
Veterinarska inøpekcija namreœ dobiva pri-
toæbe lastnikov travnatih povrøin, da trava
in seno iz takih "poligonov za pse",
v Ømartnem so to povøine za bivøo tovarno
usnja in ømarsko øolo, niso primerni za
hrano æivine!

dr. Rozalija FUCHS, dr.vet.med.
veternarska inøpektorica

OBVESTILO
VETERINARSKE INØPEKCIJE

Plezalni tabor ROVINJ 2006

Med prvomajskimi poœitnicami je øtirinajst œlanska odprava Druøtva »Prosti œas«
Ømartno obiskala Rovinj, kjer se nahaja lepo plezaliøœe ob morski obali. Na pot
smo se odpravili v œetrtek, 27. aprila ob 7.00 uri. Nehvaleæno vreme je pokazalo
svojo trmo æe na samem zaœetku, saj smo se proti morju vozili v deæju ter se
odloœili, da obiøœemo naøe najbolj znano plezaliøœe nad eno najstarejøih primorskih
vasi Osp. Skupaj smo ugotovili, da plezaliøœe ni primerno za zaœetnike. Z velikim
spoøtovanjem smo opazovali visoke mokre previse. Upali smo, da se bo vreme pro-
ti hrvaøki obali izboljøalo, vendar deæ vse do naøega cilja ni odnehal.

Po prihodu v Rovinj smo se namestili v prijetnih apartmajih in vsi skupaj upali, da
se bomo v popoldanskem œasu preizkusili v plezaliøœu. Res se nas je vreme usmililo,
tako da smo se odpravili proti Zlatemu rtu, kjer stoji slikovita skalna pregrada. Ko-
maj smo nase spravili vso potrebno opremo in napeljali vrvi za prve smeri se je nad
nami zgrnilo veliko oblakov. Na vso moœ je priœelo deæevati, kar nas je prisililo, da
smo se zatekli v majhno votlino, kjer je bilo edino suho zatoœiøœe pod stenami.
Predstavljajte si dvajset ljudi, poleg nas so bili tudi drugi plezalci, ki se v upanju na
izboljøanje vremena gnetejo v votlini velikosti malo veœjega osebnega avtomobila.
Ko je deæ prenehal smo pospravili vso opremo in se rahlo premoœeni odpravili v
naøe poœitniøko bivaliøœe. Zveœer je sledil øe obvezen skok na sladoled in prijetno
spanje.

Drugi dan je bilo vreme bolj prijazno ter nam omogoœilo kar 5 ur plezanja v dopol-
danskem œasu. Poleg plezanja po skali so se mladi plezalci preizkusili tudi v zabija-
nju klinov in nameøœanju varovalnih pripomoœkov, prviœ pa so se preizkusili tudi v
spuøœanju ob vrvi preko visoke stene. Urnik pa nam je spet narekovalo vreme, saj
smo zaradi rahlega deæja naredili premor za kosilo, proti veœeru pa smo spet preiz-
kuøali svoje plezalne sposobnosti.

Zadnji dan nas je razveselilo sonœno vreme. Hitro smo pospravili vso opremo in jo
naloæili v kombi. Preden smo se odpeljali proti domu smo obiskali »naøe« pleza-
liøœe, kjer smo se celo v kratkih rokavih nastavljali sonœnim æarkom. Prijetno biva-
nje v Rovinju smo zakljuœili z obveznim sladoledom.

Za veœino otrok je bilo to prvo resno plezanje v skali. Vsi so bili nad plezalnim ta-
borom navduøeni in se strinjali, da se vrnemo tudi naslednje leto. Udeleæenci tabo-
ra so bili Karin Tomaæiœ, Tadeja Hostnik, Jernej Celestina, Miha Jarm, Matic Lo-
gar, Erik Vidmar in Luka Guœek med otroki, Marjan Brodar in Jernej Peterlin kot
spremljevalca, posebej pa bi se zahvalil tudi Jernejevim in Mihovim starøem, ki so
nas razvajali z dobrimi obroki. Hkrati bi se zahvalili tudi ravnatelju OØ Ømartno
Albertu Pavliju, ki nam je omogoœil uporabo øolskega kombija.

Jernej Peterlin

Kolesarski
vzpon na
GEOSS
V nedeljo, 28. maja, so se kolesarji

preizkusili na 21. vzponu na Geoss.

Rekreativne prireditve se je udeleæilo

85 tekmovalcev z raznih koncev Slove-

nije. V moøki kategorije je s œasom

16:56 zmagal Miran Cvet (KD Hrast-

nik), drugo mesto s œasom 17:35 je

dosegel Luka Kodra (KD Kalcit Kam-

nik), tretje mesto pa s œasom 17:43 Si-

mon Aliœ (ØD Peklenk). V æenski kate-

goriji je prepriœljivo zmagala s œasom

22:56 Simona Æabjek (BAM.BI Ba-

uer), drugo mesto s œasom 25:31 Dovœ

Zdenka (LUZ), tretje mesto pa

domaœinka Lea Koviœ (KGK Litija) s

œasom 28:17. Najboljøi domaœin je bil

Matej Lovøe s œasom 17:53. Poleg na-

grad za najboljøe so organizatorji po-

delili øe veliko praktiœnih nagrad za

najmlajøega, najstarejøega, naj-

teæjega… kolesarja. Organizatorji

TVD Partizan Litija so sicer priœako-

vali malo veœjo udeleæbo. Priœakujejo,

da bo prihodnje leto odziv boljøi,

predvsem s strani domaœinov (Litija,

Ømartno), ter vas æe zdaj vabijo na 22.

vzpon na Geoss.

Jernej Peterlin

2. KLIØE-jev
nogometni turnir

Podrobnejøe informacije
dobite ob prijavi.

V soboto, 24. junija 2006,

vas Klub litijskih
in ømarskih øtudentov

vabi na malonogometni turnir
pri OØ Ømartno.

Vse zainteresirane ekipe vabimo,
da se prijavijo najkasneje

do petka, 16. junija,

na gsm: 031 697-961 (Jernej Peterlin),
ali e-mail:

jernej.peterlin@drustvoprosticas.si 

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!

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

Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 360 SIT z DDV / 1,5 €
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 180 SIT z DDV / 0,75 €

Iz uredniøtva
Po dolgem œasu si bomo verjetno vsi skupaj v prihajajoœih poletnih mesecih naøli

œas, ko se bomo prepuøœanje uæitkom, ki jih s seboj prinaøajo teæko priœakovani

dopustniøki dnevi. Uæivali jih bomo v gorah, ob rekah ali na morju.  Najbolj ust-

varjalni pa bodo zdruæili prijetno s koristnim in ostali doma, kjer, kakor je v

navadi, dela nikoli ne zmanjka... Kakor koli æe, meseca, ki sta pred nami, prijetno

izkoristite in se v njih nauæijte sonca in narave ter se vrnite z dopustovanj prepol-

ni intuzijazma in ustvarjalnosti. V prvih dneh meseca septembra pa vas bomo v

peti øtevilka naøega glasila æe seznanjali z vsemi pomembnimi dogodki, ki se bodo

dogajali navkljub dopustniøkemu œasu.

Do takrat pa prijetne poœitnice!
Uredniøtvo


