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Janez Drnovøek na Bogenøperku
Ob svetovnem dnevu Zemlje je predsednik republike Janez Drnovøek ob
konœanju projekta Darilo Zemlji posadil lipo v parku gradu Bogenøperk.

Zakljuœno prireditev projekta Darilo Zemlji smo s skupnimi moœmi Gibanja za
razvoj in praviœnost, Zavoda za gozdove RS ter Javnega zavoda Bogenøperk
uspeøno pripravil na gradu Bogenøperk. Uradni del sreœanja se je priœel ob 14. uri,
ko so na grad iz Ømartnega prispeli øe zadnji pohodniki. 

Dan smo preæiveli ob prijetni glasbi Tamburaøkega orkesta KUD FS Javorje, vo-
kalnega zbora Zefir, z zakljuœnim nastopom Boøtjana Braœiœa. V atriju gradu smo
si ogledali razstavo, ki so jo pripravili ob dnevu Zemlje uœenci œetrtih razredov
osnovne Øole Ømartno. Na okrogli mizi smo se pogovarjali z organizatorji pro-
jekta in predstavniki razliœnih strok o Odnosu œloveka do narave. Pod okriljem
Jarine, zadruge za razvoj podeæelja, so druøtva in aktivi kmeœkih æena poskrbeli
za dobrote iz kruøne peœi, domaœa peciva in sokove. Z nami sta bila tudi æupan
obœine Ømartno pri Litiji  Milan Izlakar in direktor Gozdarskega inøtituta prof.
dr. dr. h.c. Niko Torelli. 

Œastni gost zakljuœne prireditve je bil predsednik republike Slovenije ter ustanovi-
telj in idejni vodja Gibanja za praviœnost in razvoj dr. Janez Drnovøek. V nagovo-
ru obiskovalcev je opozoril na uniœevalen odnos do Zemlje in zgreøene ekonom-
ske in politiœne vzorce. 

Prireditev se je zakljuœila z darilom Zemlji – lipo, ki jo je posadil predsednik Dr-
novøek skupaj s preostalimi œlani gibanja. 

Joæi Vovk

ÆUPANOV KOTIŒEK

Brez vode
ni æivljenja
V svojem otroøtvu sem velikokrat
sliøal besede »vzrok za naslednjo
vojno bo voda«.

Prepriœan sem, da to ne bo pri nas, saj
smo ena izmed redkih obœin, ki imajo
velike zaloge vode. Po trditvah znans-
tvenikov se naø planet segreva in suøna
obdobja na bi bila œedalje bolj pogo-
sta. Priœakovano je bilo, da bo april
nestanoviten in moker, kar pa se ni
zgodilo. To je poziv nam, ki smo od-
govorni zato, da imajo obœani zdravo
pitno vodo, da ukrepamo.

Na obiœajne padavine skozi leto ni
raœunati, zato bo potrebno pametno
in varœno ravnati  s to æivljenjsko po-
membno tekoœino. Obœinska politika
bo z izgradnjo in obnovo vodovodov
tej problematiki dala prednost. Pro-
gram je v teku in s pomoœjo obœanov
lahko priœakujemo, da bodo v œim
krajøem œasu do vode priøli tudi tisti,
ki javnega vodovoda nimajo.

Narava je svojo majsko krasoto letos
pokazala zgodaj; øe vedno pa dræi ljud-
ski rek, da je maj najlepøi mesec leta.

Vsem, ki praznujete v tem mesecu, is-
krene œestitke in øe veliko zdravih de-
lavnih dni. 

Vaø æupan

Milan Izlakar

DAN ZEMLJE

V znamenju roæ in metel 
V soboto, 21. aprila, dan pred svetovnim dnevom Zemlje, je uprava
Obœine Ømartno pri Litiji na œelu z æupanom svoje obœane obdarila z bal-
konskimi roæami in sirkovimi metlami.

Ker je bila preteklo leto podobna akcija ob dnevu Zemlje med ømarskimi obœani
zelo lepo sprejeta, je obœinska uprava tudi letos na trgu pred cerkvijo sv. Martina
postavila stojnico z razliœnimi vrstami balkonskih roæ in sirkovimi metlami. Zani-
manje obœanov je bilo zelo veliko, saj je 800 sadik roæ in 170 metel zmanjkalo v
æe slabih dveh urah. Hiønik Stane je predvsem obœankam pomagal tudi s strokov-
nimi nasveti za oblikovanje okrasnih zasaditev, med tem ko so po metlah posega-
li zlasti moøki.

Vsi udeleæenci te akcije so dokazali, da si æelijo œistega in urejenega okolja, ki je
vsekakor eden izmed pomembnih dejavnikov za prijetno bivanje.

Karmen Sadar

Tamburaøi  ponovili lanski uspeh
na dræavni reviji
Dræavna revija tamburaøkih in mandolinskih skupin in orkestrov je letos
potekala v Reteœah pri Økofji Loki. Ømarski tamburaøi smo dosegli srebrno
priznanje in s tem ponovili, po øtevilu toœk pa celo izboljøali,  doseæen lan-
ski uspeh na Ptuju.

Œlani tamburaøkega orkestra smo se
na omenjeno dræavno revijo, ki je po-
tekala  14. aprila 2007, temeljito pri-
pravljali. Æe dolgo œasa vadimo  dva-
krat tedensko, pred pomembnimi na-
stopi pa imamo tudi dodatne vaje.

Dræavna revija pa je za vse slovenske
tamburaøe in mandoliniste, ki se uspe-
jo uvrstiti nanjo, najpomembnejøi na-
stop v letu. Skladbe, ki jih igramo na
reviji, morajo biti skrbno izbrane in
primerno zahtevne, da se z njimi lahko
uvrøœamo med najboljøe. Seveda pa
morajo biti kar se da dobro odigrane,
tako po tehniœni kot tudi po muzikalni
plati. Vodja naøega orkestra Helena
Vidic se z nami trudi in prizadeva, da
bi bili na omenjenih nastopih vse
boljøi. Srebrno priznanje in doseæenih
171 toœk je doseæek, ki ga trenutno
zmoremo in smo ga bili zelo veseli.

V letoønjem  letu  se nam tako kot v
lanskem obeta  veliko nastopov. V me-

secu marcu, natanœneje na cvetno so-
boto popoldan, smo s svojo udeleæbo
popestrili kulturni program v Gra-
diøœu. V tej vasici je bil zakljuœek po-
hoda po obronkih Jablaniøke doline.
Ob tej priloænosti so med drugimi na-
stopajoœimi  nastopile tudi ljudske
pevke, ki so, tako kot mi, tudi œlanice
FS Javorje.

22. aprila, ob dnevu Zemlje, pa smo
bili povabljeni, da sodelujemo na
osrednji dræavni prireditvi, ki se je le-
tos odvijala na  Bogenøperku. V polur-
nem programu, ki smo ga imeli na vo-
ljo, smo navduøili obiskovalce iz raz-
liœnih krajev Slovenije. S posebnim
navduøenjem so nas sprejeli tisti, ki teh
instrumentov øe niso imeli priloænosti
posluøati v æivo. Pri nekaterih sklad-
bah so nas spremljali bobnarji skupine
Prkakøns, zato se jim na tem mestu
najlepøe zahvaljujemo.

Marinka Pivk

Øportno druøtvo Ømartno pri Litiji  objavlja razpis za sodelovanje v poletni ligi v malem nogometu
v letu 2007. Tekmovanje bo potekalo na igriøœu pri OØ Ømartno pri Litiji. Liga bo potekala med

vikendi (petek, sobota), v veœernem œasu. Liga se bo priœela 23. junija 2007
in trajala do 18. avgusta 2007. Finalno tekmovanje (konœnica za prvaka) bo potekalo

25. avgusta 2007 v okviru zakljuœne prireditve poletne lige.

Prijava
Ekipe, ki so pripravljene sodelovati na tekmovanju, se lahko prijavijo na tel. 041 316 126 

ali na e-naslov: jani.peterlin@drustvoprosticas.si, najkasneje do 01. junija 2007.
Prijava mora vsebovati: ime ekipe, kontaktna oseba, ime in priimek tekmovalcev, rojstni podatki.

Vsaka ekipa je pred zaœetkom tekmovanja dolæna poravnati stroøke prijavnine,
ki znaøajo 100 €

Vsem prijavljenim ekipam bomo pravoœasno poslali tehniœna navodila glede tekmovanja.

RAZPIS ZA POLETNO LIGO V MALEM NOGOMETU

dan datum ura prireditev kraj

œetrtek 17.5. 14.00 RAZSTAVA-UJETNIKI: Problematika 21. stol.: Uroø Resnik Gimnazija Litija

petek 18.5. 19.00 Gledaliøka predstava: MUVIOKE, Guerila Teater Kulturni center

sobota 19.5. 19.00 Koncert: LOKALNO RJAVENJE ploøœad pred Øportno dvorano Litija

petek 18.5. 10.00 MEDNARODNI DAN MUZEJEV: Dan odprtih vrat v litijskem muzeju Kult. center

torek 22.5. 19.00 Potopisno predavanje: JUÆNA AMERIKA, Miran Juvanœiœ Knjiænica Litija

œetrtek 24.5. 18.00 ZAKLJUŒNI KONCERT uœencev Glasbene øole Litija-Ømartno Kulturni center

œetrtek 24.5. 19.00 Veœer poezije z otvoritvijo slikarske razstave Gabrijele Hauptman Knjiænica Litija

sobota 26.5. 10.00 Otroøka matineja: HALO, RDEŒA KAPICA? Kulturni center

torek 29.5. 19.00 Literarni veœer: predstavitev romana Pasja Grofica, Bogdan Novak Knjiænica Litija

KOLEDAR PRIREDITEV V MAJU

Za dodatne informacije lahko pokliœete na tel. 041 316 126
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Na podlagi 7. œlena Zakona o øportu (Uradni list RS, øt. 22/98 in 15/03), doloœil Nacionalnega programa øporta v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, øt. 24/00 in
31/00), 4. œlena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS, øt.
117/2004, 44/2006)  in 16. œlena Statuta Obœine Ømartno pri Litiji (Uradni list RS, øt. 33/03, 106/03) je Obœinski svet Obœine Ømartno pri Litiji na svoji 5. redni
seji dne 26.4.2007 sprejel

LETNI PROGRAM
øporta Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007

1. œlen

Letni program øporta v Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2007 zagotavlja, da bo Obœina Ømartno pri Litiji iz obœinskega proraœuna za leto 2007 izva-
jalcem øportnih programov namenila 25.038 EUR sredstev za izvajanje programov øporta, ki se financirajo iz javnih sredstev.

2. œlen

Iz proraœuna Obœine Ømartno pri Litiji za proraœunsko leto 2007 se zagotovijo sredstva za:

• dotacije druøtvom na podroœju øporta,

• sofinanciranje programov øporta, ki jih nosilci in izvajalci øportne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.

3. œlen

Izvajalcem øportnih programov se na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta iz javnih sredstev v
Obœini Ømartno pri Litiji v letu 2007 sofinancira naslednje dejavnosti:

I. ØPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ØTUDENTOV

1. PROGRAMI ØPORTNE VZGOJE PREDØOLSKIH OTROK

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

• Øportna  programa Zlati sonœek in Ciciban planinec,

• Program  Nauœimo se plavati

• Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti œas.

2. ØPORTNA VZGOJA ØOLOOBVEZNIH OTROK 

2.1. Interesna øportna vzgoja øoloobveznih otrok

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

• Øportna  programa Zlati sonœek in Krpan,

• Program  Nauœimo se plavati,

• Programi, katerih nadgradnja je udeleæba na podroœnem tekmovanju v okviru ØØT

• Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti œas in drugi ne tekmovalni programi,

• Programi Øolskih øportnih tekmovanj in prireditev na medobœinski, podroœni in dræavni ravni

2.2. Øportna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:

• Øportna  programa Zlati sonœek in Krpan,

• Program  Nauœimo se plavati,

• Programi, katerih nadgradnja je udeleæba na podroœnem tekmovanju v okviru ØØT

• Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti œas in drugi ne tekmovalni programi,

• Programi Øolskih øportnih tekmovanj in prireditev na medobœinski, podroœni in dræavni ravni

2.3. Øportna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski øport

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so doloœeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji.

3. ØPORTNA VZGOJA MLADINE 

3.1. Interesna øportna vzgoja mladine:

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

• Uporaba objektov za øport in strokovni kader za skupino, formirano glede na normative , ki veljajo za formiranje skupin v øportu.

3.2. Øportna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski øport

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in normative, ki so doloœeni s Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji.

3.3. Øportna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

• Uporaba objektov za øport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 10 mladih.

4. ØPORTNA DEJAVNSOT ØTUDENTOV

4.1. Interesna øportna dejavnost øtudentov  - program Hura, prosti œas

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

• Uporaba objektov za øport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 20 øtudentov.

II. ØPORTNA REKREACIJA

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so doloœeni s Pravilnikom o vrednotenju programov øporta v Obœini Ømartno pri Litiji, in se sofinan-
cirajo iz proraœunskih sredstev. To vrsto øportne dejavnosti plaœujejo obœani praviloma sami, vendar se zaradi javnega interesa po vkljuœevanju œim veœ-
jega øtevila obœanov v øportno aktivnost sofinancira iz obœinskega proraœuna uporaba øportnih objektov v obœini in s tem povezanih stroøkov.

V skupini mora biti vsaj 20 udeleæencev.

III. KAKOVOSTNI ØPORT

V kakovostni øport sodijo priprave œlanskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih moænosti za
vkljuœitev v programe vrhunskega øporta in jih program rekreacijskega øporta ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panoænih zvez na-
stopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova dræavnih prvakov.

Pri tekmovalnem øportu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po doloœilih
dræavnih panoænih zvez. Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.

IV. VRHUNSKI ØPORT

Vrhunski øport je priprava in tekmovanje øportnikov, ki imajo status øportnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po doloœilih in
kriterijih OKS-ZØZ Slovenije. Do sofinanciranja iz programa vrhunskega øporta so upraviœeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane øportni-
ke s statusom øportnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v øportnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.

Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.

V. ØPORT INVALIDOV

Øportna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju in-
validov, ki se prostovoljno ukvarjajo s øportom. Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.

VI. IZOBRAÆEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ØPORTU

Sofinancirajo se pridobitev izobrazbe, licenœni seminarji in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

VII. DELOVANJE DRUØTEV

Øportnim druøtvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za doloœitev obsega sofinanciranja delovanja druøtev je øtevilo œlanov s plaœano œlanarino,
øtevilo vadbenih skupin v tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in øtevilo m2 druøtvenega prostora..

VIII. PROMOCIJSKE ØPORTNE PRIREDITVE 

Sofinancirajo se øportne prireditve, ki promovirajo obœino ali imajo velik pomen za razvoj doloœene øportne zvrsti v obœini. Pri øportni prireditvi se
upoøteva predvsem mnoæiœnost pri obisku gledalcev, nastopajoœih, vrhunstvo kot spektakel, medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj øporta v
obœini.Vsak izvajalec lahko kandidira samo za eno øportno prireditev v tekoœem letu. 

4. œlen

Od predvidene celotne mase se sredstva za programe øporta razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril na naslednji naœin:

I. Øportna vzgoja otrok, mladine in øtudentov 44%

II. Øportna rekreacija 5%

III. Kakovostni øport 10%

IV. Vrhunski øport 4%

V. Øport invalidov 2%

VI. Razvojne in strokovne naloge v øportu (izobraæevanje, delovanje druøtev, prireditve) 35%  

5. œlen 

Na osnovi sprejetega Letnega programa øporta v Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2007 ter Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa øporta iz javnih sredstev v Obœini Ømartno pri Litiji bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov øporta v Obœini Ømartno
pri Litiji  za leto 2007.

Øifra:  621-00001/2007 Æupan Obœine Ømartno pri Litiji
Ømartno pri Litiji, dne 26.4.2007 Milan Izlakar l.r.

Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. œlena Zakona o øportu (Ur. l. RS, øt. 22/98),

Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (Ur.l. RS, øt. 23/07), 5.

œlena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta iz jav-

nih sredstev v obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS, øt. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa

øporta Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (5. redna seja Obœinskega sveta Obœine Ømartno pri

Litiji, dne 26.4.2007)

Javni razpis
za sofinanciranje programov na podroœju øporta v obœini Ømartno pri

Litiji v letu 2007

1. Naziv in sedeæ naroœnika:

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

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proraœuna Obœine Ømartno pri Litiji za

podroœje øporta je sofinanciranje naslednjih programov:

• øportna vzgoja otrok, mladine in øtudentov,

• øportna rekreacija,

• kakovostni øport,

• vrhunski øport,

• øport invalidov,

• izobraæevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v øportu,

• delovanje druøtev,

• promocijske øportne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2007. 

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjuje-

jo naslednje pogoje: 

• imajo sedeæ oz. stalno bivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji, razen OØ Litija

– Enota s prilagojenim programom in VVZ Litija – enota Ciciban,

• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo naœrtova-

nih programov,

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

Zakon o druøtvih,

• da so registrirani kot pravni subjekti.

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

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

(soba øt. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na

podroœju øporta iz toœke 2. javnega razpisa, je 25.038 EUR.

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

1275 Ømartno pri Litiji do 8. 6. 2007.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj –

razpis Øport 2007«.

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

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

bodo:

• oddane po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljene,

• nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po

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

dopolnitvi. 

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinan-

ciranju programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini

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

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

telji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na po-

droœju øporta, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa

øporta dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar),

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

Øifra: 621-00002/2007

Datum: 26.4.2007

Æupan Obœine Ømartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.



USTANOVITEV SKUPINE ZA SAMOPOMOŒ ZARJA V DOMU TISJE

Prav lepa je jutranja zarja,
ki v nov dan zbudila me je…

GLOBALNI TEDEN ZDRUÆENIH NARODOV ZA VARNOST V PROMETU 

Sodelovanje obœinskega RK

HUMANITARNOST

Punœke iz cunj
Velika noœ v
Domu Tisje

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Iz grajskega æivljenja
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URNIK PRIREDITEV NA GRADU BOGENØPERK

20. 5. 2007 KONCERT uœencev Srednje glasbene in baletne øole Ljubljana

in OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNE SKUPINE LILA – 

27. 5. 2007 POMLADNI KONCERT PEVSKEGA DRUØTVA ZVON

in MOØKEGA ZBORA FIORDALISO (Italija, Telgate)

10. 6. 2007 OBMOŒNO SREŒANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN (soorganizacija z JSKD)

15. 6. 2007 OTVORITEV GRAJSKIH VEŒEROV

PREDAVANJE dr. Borisa Goleca: Nova odkritja o Janezu Vajkardu Valvasorju

in njegovem prezrtem potomstvu

OTVORITEV RAZSTAVE Janeza Weissa: Valvasorjeva Bela krajina 

29. 6. 2007 VEŒER SLOVENSKEGA SAMOSPEVA na ljudsko temo 

Pija Brodnik - sopran, Joæe Vidic - bariton, Urøka Vidic - klavir 

6. 7. 2007 KONCERT tamburaøkega orkestera KUD FS Javorje Ømartno z gosti

8. 7. 2007 OTROØKI ROMPOMPOM 

13. 7. 2007 GRAJSKI VEŒER ob glasbi za klavir in klarinet - Veronika Hauptman, Slavko Kovaœiœ

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Iz grajskega æivljenja
Na gradu Bogenøperk so se v zaœetku meseca aprila zakljuœila dela na
grajski strehi. Po lanskoletni prenovi glavnih traktov smo to pomlad preno-
vili øe preostale tri stolpe, obnovili odtoœne cevi, namestili snegobrane in
nov strelovod.

Nova streha tako nudi varno zavetje muzejskim eksponatom in ostalemu inven-
tarju, ki se nahaja v grajskih sobanah. Investicijo so omogoœili Ministrstvo za kul-
turo, Obœina Ømartno pri Litiji ter Javni zavod Bogenøperk.

Urejen grad, park, muzej, æivahno sobotno dogajanje in ob koncu tedna odprta
grajska Krœma vabijo izletnike, pohodnike in kolesarje, da se odpravijo na Bo-
genøperk. Javni zavod je tudi za letoønje poletje pripravil paleto kulturnih priredi-
tev, ki se bodo odvijale v Valvasorjevi knjiænjici, galeriji in atriju gradu.

Za vse tiste, ki boste v prvih tednih poletja øe ostali doma, smo pripravili sklop
petih kulturnih prireditev. Letoønje grajske veœere smo posvetili 320. obletnici
sprejema J. V. Valvasorja v Kraljevsko druæbo v Londonu. Valvasorjevo æivljenje
in delo je popisano v mnogih knjigah, vendar ostaja øe nekaj nejasnosti in moæno-
sti za znanstveno raziskovanje. Dr. Boris Golec, predavatelj na Filozofski fakulte-
ti v Ljubljani ter sodelavec SAZU, je v preteklem letu priøel do nekaterih novih
odkritij in spoznanj, ki jih bo delil z nami na predavanju o æivljenju in potomstvu
J.V. Valvasorja. Sledila bo otvoritev razstave originalnih Valvasorjevih del iz za-
sebne zbirke Boruta Æuniœa, ki jo pripravlja g. Janez Weiss. Grajske veœere bodo
zaznamovali øe trije koncerti ter zanimivo otroøko dogajanje. Vabljeni, da si na-
slednje datume zabeleæite v svoje koledarje in se odpravite na grad Bogenøperk.

Joæi Vovk

HUMANITARNOST

Punœke iz cunj
V Domu Tisje so se z veseljem odzvali vabilu organizacije UNICEF za sode-
lovanje v projektu Punœke iz cunj. Punœka iz cunj je igraœa, ki je poznana
otrokom po vsem svetu, v vseh kulturah. V projektu jo izdelujejo prosto-
voljci po vsem svetu.

Velika noœ v
Domu Tisje
Tudi letos so v domu Tisje praz-
niœno okrasili enote. Stanovalke in
stanovalci, prostovoljke in delavke
doma so z veliko ustvarjalnostjo
pripravile aranæmaje iz razliœnih
materialov.

V domiselnosti in kreativnosti so kar
tekmovali med seboj. Æe ob vstopu v
avlo doma in na vsaki enoti posebej
lahko obœudujemo spretnost in
domiøljijo ustvarjalk- pisane metulje,
drobne piøœanœke, domiselno pobar-
vane pirhe, cvetlice in razliœne zelene
vejice, ki so v dom vnesle pridih pom-
ladi in prekipevajoœo æivljenjsko ener-
gijo. Barve in oblike izdelkov so pope-
strile prostore doma in razveselile
tako stanovalce kot obiskovalce
doma Tisje.

Renata Ozimek

V domu so pri izdelavi punœk iz cunj z veliko kreativnosti in domiøljije sodelova-
le stanovalke, prostovoljke in delavke doma. Izdelana punœka je dobila svojo
osebno izkaznico z imenom in imenom izdelovalke punœke. Izdelane punœke
bodo izroœili Unicefu, ki nato omogoœi posvojitev punœke. 

Vsaka kupljena oz. posvojena punœka zagotovi cepljenje enega otroka proti øes-
tim otroøkim nalezljivim boleznim, zato se tudi slogan akcije glasi Posvoji punœko
in reøi otroka. Izdelovalke v domu Tisje so ponosne na svoje punœke, saj se zave-
dajo, da so s svojim delom zagotovile cepljenje otrok, ki jih bo øe leta øœitilo pred
pogosto smrtonosnimi bolezni. 

Renata Ozimek

USTANOVITEV SKUPINE ZA SAMOPOMOŒ ZARJA V DOMU TISJE

Prav lepa je jutranja zarja,
ki v nov dan zbudila me je…
V Domu Tisje se je v mesecu februarju 2007 poleg ostalih osmih æe
delujoœih skupin za samopomoœ, ustanovila nova skupina, ki smo jo
poimenovali Zarja.

V skupino je vkljuœenih devet œlanic - stanovalk, voditeljici Renata in Klavdija in
zunanja prostovoljka Joca Babnik. Naøa skupna sreœanja so enkrat tedensko, ob
ponedeljkih popoldne. Sreœanja se priœnejo z diøeœo kavico, ki si jo skuhamo
same, ob njej pa sproøœeno klepetamo o tem in onem. Osrednja dejavnost skupi-
ne je pogovor na doloœeno temo, ki jo izberemo na predhodnem sreœanju. Pred-
vsem pogovori o naøem æivljenju so nas zbliæali ter nas povezali v skupino, v ka-
teri se razvija globoko in iskreno prijateljstvo. Dotaknemo se tudi drugih zanimi-
vih tem - ljudskih øeg in navad, praznovanj ter zanimivosti doma in po svetu.
Igramo druæabne igre, skupaj praznujemo rojstne dneve, lotimo  se tudi kuhar-
skih veøœin. Torte, ki jih speœemo za slavljenke, pa so prav slastne. Ob lepem vre-
menu se podamo na krajøe sprehode ali se odpeljemo na izlet, obiskujemo prire-
ditve, obiøœemo pa tudi domove naøih  œlanic, kjer so preæivele svojo mladost in
veœino svojega æivljenja. Obujanje spominov nas popelje v œase, ko se je drugaœe
æivelo – teæje in skromnejøe. Pa vendar je bilo æivljenje kljub temu lepo. Na dru-
gaœen naœin, pa vendarle. Sreœanja obogatimo z lepimi mislimi, øalami in s petjem
ljudskih pesmi. Skupino zakljuœimo s posluøanjem meditativne glasbe, tako se
umerjeni razidemo, z æeljo, da se œimprej spet snidemo.

Misli nekaterih œlanic skupine Zarja:

– Skupina mi pomeni sprostitev za duøo in telo.
– Teæko œakam ponedeljkov, da se ponovno sreœamo.
– Veliko mi pomeni, da se umirjeni razidemo.
– Kot prostovoljki mi je v veselje in ponos, da s svojim delom pripomorem k bo-

gatejøemu in pestrejøemu æivljenju œlanic v skupini Zarja.
Skupina za samopomoœ ZARJA

Po podatkih iz Svetovnega poroœila o
prometnih nesreœah, ki sta ga 2004
objavil Svetovna banka in Svetovna
zdravstvena organizacija: v prometnih
nesreœah po celem svetu umre letno
vsaj 1.2 milijona ljudi, veœ kot 50 mili-
jonov pa je resno poøkodovanih, to
pomeni vsaj 3000 mrtvih dnevno, 500
od teh je otrok, 137.000 pa je poøko-
dovanih. Veœ kot 80% teh smrti je
povzroœenih v dræavah z nizkim ali
srednjim nacionalnim dohodkom.

Evropska nacionalna druøtva Rdeœega
kriæa so zato uvrstila varnost v cest-
nem prometu med svoje javno-zdravs-
tvene prioritete in od leta 2001 izvaja-
mo EU kampanjo o varnosti v cestnem
prometu. Na osnovi resolucije ZN za
veœjo varnost v cestnem prometu sta
Ekonomska komisija OZN za Evropo
in Svetovna zdravstvena organizacija
razglasili 23. do 29. april 2007 za 1.

globalni teden ZN za varnost na ce-
stah. Teden je tako kot dosedanje EU
kampanje o VCP posveœen mladim
udeleæencem v prometu in njihovi var-
nosti ter iskanju novih iniciativ ter
ukrepov, ki bi lahko v naslednjih letih
prispevali k izboljøanju varnosti mla-
dih. RK Slovenije se vkljuœuje v teden
varnosti v cestnem prometu s tekmo-
vanji osnovnoøolskih ekip prve
pomoœi, ki smo jih razvijali skozi sode-
lovanje v dosedanjih treh kampanjah o
varnosti v cestnem prometu.

V tekmovanja, ki so se priœela na lo-
kalni ravni v okviru posameznih
OZRK, je vkljuœenih 23 OZRK, 91
osnovnih øol in 96 ekip. Ekipe, ki jih
sestavlja 6 uœencev viøjih razredov OØ,
so se usposabljale pod strokovnim
vodstvom uœiteljev, pooblaøœenih za
izvajanje uœnih vsebin v prvi pomoœi. 

Regijska tekmovanja so se odvijala v

GLOBALNI TEDEN ZDRUÆENIH NARODOV ZA VARNOST V PROMETU 

Sodelovanje obœinskega RK
sredo, 25. aprila 2007, v Mariboru , v
Slovenskih Konjicah, Novem mestu in
v Ilirski Bistrici ter 26. aprila 2007 v
Ljutomeru.

Ekipe so se pomerile v teoretiœnem in
praktiœnem poznavanju prve pomoœi
in poznavanju cestnoprometnih pred-
pisov. Dve najbolje uvrøœeni ekipi iz
vsakega regijskega tekmovanja sta se
uvrstili na dræavno tekmovanje, ki bo
19. 5. v zdraviliøœu in letoviøœu RKS
Debeli rtiœ.

OZRK Litija je sodelovalo na regij-
skem tekmovanju osnovnoøolskih
ekip prve pomoœi z dvema ekipama po
6 uœencev in po 1 rezervo. Ekipi so se-
stavile mentorice OØ Ømartno ga. Vida
Krajnc , OØ Litija, ga. Ljudmila Inti-
har in OØ Gradec ga. Marija Grabnar.

V letoønjem letu bo usposabljanje
uœencev in VII. Obmoœno tekmovanje
v jesenskem œasu, najboljøi ekipi pa
bosta sodelovali na regijskem tekmo-
vanju, ki bo v 2. globalnem tednu
Zdruæenih narodov za varnost na ce-
stah. v œasu od 23. do 29. aprila 2008. 

OZRK



Utrip iz Druøtva
invalidov Litija

Mladinske
muzejske poti
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Druøtvo invalidov Litija, ki deluje na
podroœju obeh obœin Litija in Ømartno
pri Litiji ima status  dela za javni inte-
res in je edino druøtvo, ki skrbi za de-
lovne invalide. Invalidi, ki so v delov-
nem razmerju in brezposelni invalidi,
ki iøœejo zaposlitev oziroma œakajo na
zaposlitev, imajo moænost usposablja-
nja za aktivno delo in æivljenje. Traja
dva do øest dni in poteka v slovenskih
zdraviliøœih. Ta mesec bomo v Terme
Olimia poslali øtiri invalide na uspo-
sabljanje za vzpodbujanje osebne rasti
in obvladovanje invalidnosti. Delo po-
teka v veœ delavnicah, nudena je brez-
plaœna pravna pomoœ invalidom in
kopanje v zdraviliøkih bazenih. Tudi
za nas, ki na druøtvu delamo prosto-
voljno, organizira Zveza delovnih in-
validov Slovenije predavanje na temo
invalidnost. Letos so æe bila v Porto-
roæu.Udeleæba je omejena na dva iz
vsakega druøtva.

V mesecu marcu smo obiskali invalide
v domu Tisje, jih skromno obdarili in
jim pripravili kratek kulturni pro-
gram. Za uspeøno izvedbo programa
so poskrbele uœenke 4.a razreda iz Os-
novne øole Ømartno pri Litiji z razred-
niœarko, invalidka z ustno harmoniko
(orglice) in kitaristka s pevko. 

Naøe druøtvo so obiskali prostovoljci
iz Druøtva invalidov Vrhnika. Sezna-
nili so nas z njihovim delovanjem in si
tako izmenjali medsebojne izkuønje.
Udeleæujemo se tudi obœnih zborov in-
validov v Zasavju. Øe vedno se pri-
pravljamo na 25. obletnico ustanovi-
tve druøtva. Razvili bomo prapor in
zbiramo denarna sredstva za æebljiœke
(zlati æebljiœek je 15€, srebrni æebljiœek
je 10€). Vsak prispevek bo dobrodoøel
in s tem izboljøal izvedbo programa. V
naœrtu imamo razstavo roœnih del. Vsi
invalidi in ostali, ki ustvarjate doma in
ste pripravljeni vaøe izdelke predstaviti
øirøi javnosti, vas vabim, da v œimveœ-
jem øtevilu sodelujete in se zglasite na
sedeæu naøega druøtva, kjer boste do-
bili navodila o izvedbi razstave. 

Pri spomladanski ekskurziji je priølo
do spremembe, tako za kraj kakor za
œas. Odpravili se bomo na ogled kul-
turnozgodovinskih znamenitosti Go-
riøke z obiranjem œeøenj, in sicer v so-
boto 9. 6. 2007. Z æeljo, da se nam
pridruæite v œim veœjem øtevilu, vas va-
bim, da se zglasite v druøtveni pisarni,
kakor tudi na vse ostale aktivnosti, ki
potekajo na podroœju sociale, kulture,
øporta in rekreacije.

Jana PERC

Utrip iz Druøtva
invalidov Litija
Invalidnost je naøa telesna danost,
ki je ni mogoœe odtujiti ali ukrasti.
Je ena redkih stvari v œloveøkem
æivljenju in hkrati ena od ovir, ki se
jo da podrediti, jo narediti zno-
snejøo in jo kot fenomen predstavi-
ti javnosti.  Torej je naøa æivljenj-
ska sopotnica. 

Druøtvo podeæelske mladine
Litija in Ømartno (DPM LIØ)

organizira letoønje
regijske kmeœke igre,

ki bodo potekale

v soboto, dne 9. junija 2007,

za kulturnim domom v Ømartnem.
Tekmovanje se bo priœelo ob 15h.

Po tradicionalni koønji in grabljenju
bo sledila demonstracija kmetijske meha-
nizacije Fendt, nato bodo ekipe pomerile

svoje moœi øe v preostalih igrah.
Druæenje se bo konœalo ob dobri pijaœi in
jedaœi, za veselo vzduøje pa bo poskrbel

ansambel Ceglarji.

Mladinske
muzejske poti
V letu 2006 je mentorica Prosto-
voljnega gasilskega druøtva Ømart-
no Simona Obreza priœela s projek-
tom "Mladinske muzejske poti po
zbirkah in muzejih v Sloveniji".

Pravila mladinske muzejske poti je
sprejela Gasilska zveza Slovenije, ki
tudi nadzoruje in izdaja priznanja
mladim gasilcem. Za vse mlade gasil-
ce, ki so se odloœili, da se bo tega pro-
jekta udeleæevali, smo naroœili knji-
æice, kamor se vpisuje ogled zbirk in
muzejev. Mladi gasilci PGD Ømartno
bodo za 12 obiskanih zbirk in muzejev
prejeli zlato znaœko, za 10 obiskanih
zbirk in muzejev srebrno znaœko, za 8
zbirk in muzejev pa bronasto znaœko.
Vsak od njih bo prejel tudi pisno priz-
nanje. 
Namen mladinske muzejske poti po
zbirkah in muzejih v Sloveniji je poleg
sploønega videnja in spoznavanja tudi
seznanitev mladih v prostovoljnih ga-
silskih druøtvih z zgodovino sloven-
skega gasilstva in njenega razvoja do
danaønjih dni. Mladi se z ogledi mu-
zejskih zbirk in muzejev v Sloveniji
medsebojno spoznavajo in krepijo pri-
jateljske vezi, vzbujajo vedoæeljnost,
vztrajnost in delavnost, ter human raz-
voj mlade osebnosti. 
Obiske muzejev in zbirk v Sloveniji
smo razdelili na øtiri dele. Tako smo si
spomladi leta 2006 ogledali muzeje in
muzejske zbirke na Gorenjskem. In si-
cer smo si ogledali gasilsko muzejsko
zbirko v PGD Selca, Gasilski muzej v
Økofji Loki, gasilsko zbirko v muzeju
Træiœ in gasilsko zbirko v muzeju
Æelezniki. Prvi izlet smo popestrili in
mlade gasilce popeljali øe na spomenik
NOB v Draægoøah, nato pa øe na og-
led filmske predstave v Kolosej ter s
tem zakljuœili prvi del projekta. 
V jeseni leta 2006 smo mlade gasilce
popeljali na izlet, in sicer nas je pot vo-
dila v gasilski muzej v Æalcu, gasilsko
muzejsko zbirko v PGD Slovenske Ko-
njice, Gasilski muzej v Velenju. Tudi
na tem izletu smo mladim gasilcem
pripravili preseneœenje, in sicer smo jih
popeljali øe na ogled rudnika v Vele-
nju. Mladi gasilci so bili z ogledom
rudnika øe bolj navduøeni kot z ogle-
dom filma v Koloseju. 
Letos pa smo opravili æe tretji del.
Tako smo 14. 4. 2007 priredili izlet po
zbirkah in muzejih v Sloveniji. Ogle-
dali smo si gasilsko zbirko v PGD
Ljubljana Viœ in v PGD Ljubljana
Brod, ter muzej v Bistri. Preseneœenje
za mlade gasilce, ki sva ga pa tokrat
pripravila s Simono, pa je bilo do sedaj
po izjavah otrok najboljøe. In sicer sva
se v vojaønici Pivka dogovorila za og-
led njihovega motoriziranega bataljo-
na, za nameœek pa so nam v Slovenski
vojski omogoœili tudi, da so se vsi mla-
di gasilci peljali s tankom po vojaøkem
poligonu v bliæini vojaønice. Na koncu
so bili mladi gasilci zelo zadovoljni in
bi se s tanki vozili øe dolgo œasa, œe le
ne bi bili tanki tako "poæreøni" z gori-
vom. Kljub temu smo na zelo lep

naœin zakljuœili tretji del projekta. 

V jeseni nas œaka øe sklepni del mla-

dinske muzejske poti, ko si bomo og-

ledali øe dva muzeja, med drugim naj-

veœji in najstarejøi muzej gasilstva na

Slovenskem, ki se nahaja v Metliki. Se-

veda pa bomo za mlade gasilce zopet

pripravili kakøno preseneœenje. 

Glede na odziv mladih gasilcev se je

projekt mladinske muzejske poti v

naøem druøtvu dobro prijel, saj smo

do sedaj na vsak izlet peljali vsaj 35

mladih gasilcev. Mladi gasilci pa so po

vsakem izletu tudi izredno zadovoljni,

kar nam pomeni veœ kot plaœilo. 

Naj se ob tem priloænosti zahvalim

mentorici Simoni Obreza, ki se je

odloœila izpeljati ta projekt in je tudi

prispevala ideje za preseneœanja za

mlade gasilce. 
Klemen Repovø

20705004

Æivljenje je kot vrtnica

vzbrsti, cveti in dehti ter oveni.

Vendar ælahtnost cvetov

ostane v naøem srcu.

V 78. letu starosti nas je za vedno zapustila
naøa draga mama in babica

METODA JERE
rojena Zupanœiœ, iz Dragovøkega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izreœena soæalja,
besede podpore, darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Hvala g. æupniku Janezu Jesencu za lepo
opravljen obred ter pevcem in trobentaœu. Zahvala velja tudi njenemu osebnemu zdravniku

dr. Benediœiœu za skrb v œasu njene bolezni. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

20705003

Odøel si sredi majnika, sred’ cvetoœih roæ,

ostala velika je praznina

in delo tvojih zlatih rok

a upanje ostaja øe,

da nekoœ pri Bogu spet snidemo se.

16. maja mineva deset let
odkar nas je za vedno zapustil

TOMAÆ KUHELJ
iz Jeæc

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, se spomnite nanj in priæigate sveœke,
ter prinaøate cvetje.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20705002

Sveæe jutro ti drsi œez obraz
kot obiœajno, kot vsakokrat.

Ta noœ se izgublja v dan,
ta obraz nam jemlje san.

Ena od zvezd ti zapira oœi,
kot obiœajno, kot æe vse dni.

Da ti je æal, je vse, kar lahko poveø,
da ti je æal, to je vse kar veø.

Vse tisto kar nas zdaj straøi,
vsak æarek, ki bleøœi v oœi,

vsak dan brez tebe, sam æivi,
vsak vonj in vsah dih nam govori,

da te ni.

Mineva leto dni
odkar nas je zapustil naø

JURE SIRK
iz Velike Kostrevnice 25

Vsi njegovi

V SPOMIN

20705005

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,

spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki duøo obliva,

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Na veliki petek nas je po hudi bolezni
zapustila naøa draga mama in babica

MAJDA POGLAJEN
1942 - 2007

iz Cerovice

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoœ,
izreœene besede tolaæbe, darovano cvetje, sveœe in svete maøe ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni

zadnji poti. Hvala g. æupniku Marjanu Lampretu za lepo opravljen obred, pevcem Zvona,
trobentaœu, usluæbencem KSP in g. Antonu Zavrlu za besede slovesa.

Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

20705006

Kako je prazen dom, dvoriøœe,

oko zaman povsod te iøœe.

Nikjer ni tvojega smehljaja,

le trud in delo tvojih rok ostaja.

V 92. letu starosti nas je zapustila
naøa draga mama, babica in prababica

PAVLA KONŒINA
rojena Jerant, iz Raœice 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob boleœi izgubi
stali ob strani, prinesli cvetje in sveœe ter jo pospremili na njeno zadnjo pot k veœnemu poœitku.
Iskrena hvala g. æupniku Janezu Jesencu za opravljeno bogosluæje, Zvezi borcev in g. Marjanu

Lukanœiœu za poslovilne besede ob njenem grobu.
Iskrena zahvala tudi njenemu zdravniku dr. Benediœiœu, za poærtvovalnost v œasu njene bolezni.

Æalujoœi: sin Stane, hœeri Majda in Darinka z druæinami

ZAHVALA

20705001

Nenadoma in potihem nas je zapustil
dragi sin, brat in stric

ANTON MEDVED ml.
iz Ømartnega pri Litiji

Ob tej boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,

Darinki Sedej, pogrebnemu zavodu, ter kolektivoma Tuø in Mercator za izreœena soæalja,

roæe, sveœe in pomoœ. Iskrena zahvala velja tudi g. æupniku Marjanu Lampretu,

za œustveno opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20705001

V tem œasu mineva dvajset let
odkar nas je zapustil dragi oœe in moæ

ANTON MEDVED
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, mu priæigate sveœe in prinaøate cvetje.

Vsi njegovi

V SPOMIN

Vabilo na regijske
KMEŒKE IGRE

Vabilo na regijske
KMEŒKE IGRE
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Zgodilo se je
V œetrtek, 22. marca, se je sestala prviœ
skupina za samopomoœ; vabilu se je
odzvalo 10 upokojenk, ki se bodo se-
stajale øtirinajstdnevno. Nadela si je
ime Ømartinke.

V torek, 27. marca, je organiziralo
naøe druøtvo tekmovanje v streljanju z
zraœno puøko in metanju polen. Sode-
lovale so moøke in æenske ekipe iz Liti-
je, Jevnice, Dol in Ømartna. Domaœini
so se kar dobro odrezali.

Zadnjega marca je potekal Pohod po
obronkih Jablaniøke doline. Naøa po-
hodniøka skupina, v kateri nas je bilo
petnajst, je peøaœila iz Ømartna preko
Zagorice in Gradiøkih Laz do Gra-
diøœa, kjer je bil zakljuœek pohoda,
vraœala pa se je skozi Jablanico in
Malo Kostrevnico.

Spomladanski nakupovalni izlet smo
organizirali v œetrtek, 12. aprila; letos
ni bilo zanj prevelikega zanimanja.
Sprva je bilo dovolj prijav, toda sledile
so mnoæiœne odpovedi, tako da nas je
potovalo le trideset.

Pripravljamo…
V torek, 22. maja, se bodo nadaljevala
tekmovanja. Obe naøi ekipi, moøka in
æenska, bosta odøli v Litijo, kjer se bo-
sta pomerili v balinanju. Œez øtirinajst
dni, 5. junija, pa bo povratno sreœanje
v Goliøah nad Jevnico.

Na binkoøtni ponedeljek, 28. maja,
nas œaka tradicionalni popoldanski iz-
let na Limbarsko goro. Poprej se
bomo zapeljali øe na Brdo pri Lukovi-
ci, kjer si bomo ogledali grad in œebe-
larski dom. Po obisku Limbarske
gore, kjer bo ob 18. uri romarska
maøa, pa se bomo ustavili øe v Rotar-
jevem mlinu, kjer bomo lahko kupili
mlevske izdelke.

V nedeljo, 3. junija, bo naøa pohod-
niøka skupina obiskala Polønik, kjer
bo sodelovala na vsakoletnem, tradi-
cionalnem pohodu Od cerkvice do
cerkvice. Hoje bo dobre tri ure.

Drugo junijsko nedeljo, 10. junija, se
bomo ljubitelji operne umetnosti spet
zapeljali v Maribor, kjer si bomo v
tamkajønjem gledaliøœu ogledali Boro-
dinovo opero Knez Igor.

V œetrtek, 14. junija, se bomo podali
na drugi letoønji celodnevni izlet, to-
krat na Notranjsko. Obiskali bomo
Planino, Cerknico, cerkniøko jezero,
Grahovo, Velike Bloke, Novo vas in se
preko Sodraæice, Nove Øtifte in Veli-
kih Laøœ vraœali domov.

Boris Æuæek

Ustvarjalci tokratne uprizoritve, na œe-
lu z mladim reæiserjem Juretom Nova-
kom, se s tekstom, ki je nekoœ veljal za
tipiœno "agitpropko", z danaønje œa-
sovne, "zgodovinske" distance spraøu-
jejo, ali so se "postjugoslovanske" ge-
neracije æe sposobne brez sovraøtva in
boleœe zgodovinske izkuønje trezno
sooœiti s situacijo, s katero naøi predni-
ki øe zmeraj niso obraœunali. Hkrati pa
æelijo razkrinakati politiœne mehaniz-
me, ki so osnova vsakrønega politiœne-

ga sistema, ne glede na ideologijo po-
sameznega.

Zgodba se zaœne z vrnitvijo bratov
partizanov v rodno vas po konœani
vojni. Kmalu namreœ sprevidita, da ni
niœ veœ tako, kot je bilo. Druæina je
razseljena, posestvo zapuøœeno in raz-
grabljeno s strani sovaøœanov, ljublje-
ne æenske poroœene z drugimi. Temati-
ka in prizori, ki kar kliœejo po razliœnih
æanrskih obdelavah, kot pravi reæiser
Novak. In prav to je bilo tudi glavno

GLEDALIØŒE

Øe zadnja premiera v tej sezoni
Na dan zmage nad faøizmom in nacizmom, 9. maja, bodo v Øentjakob-
skem gledaliøœu Ljubljana uprizorili øe zadnjo premiero v letoønji sezoni.
Delo Vrnitev Blaæonovih Mateja Bora po svojem nastanku in tematiki sodi v
œas takoj po koncu II. svetovne vojne.

vodilo pri njegovem uprizoritvenem
konceptu predstave, za katero v gene-
ralni opredelitvi pravi, da je partizan-
ski vestern. Skratka, tisto, kar so parti-
zanski filmi vedno æeleli biti, pa si tega
niso upali priznati, si zdaj lahko med
9. in 16. majem "v æivo" ogledate na
odru Øentjakobskga gledaliøœa v Ljub-
ljani.

Øe niti mesec pa ni minil tudi od prejø-
nje premiere, Shakespearove Komedije
zmeønjav (12. aprila), v kateri pa gre
za œisto drugaœne zaplete, kriæe in teæa-
ve. Stari mojster peresa je znal zgodbo
o dveh parih dvojœkov, ki se nevede
drug za drugega znajdeta ob istem œa-
su na istem kraju, na zadovoljstvo
publike spretno zasukati  na komiœno
plat naøega bivanja. K temu pa so pri-
pomogli tudi slikoviti in dovrøeni ko-
stumi Petre Aliœ ter domiselna in funk-
cionalna scena Vasilije Fiøer. Vsi, ki ste
prvi sklop predstav zamudili, imate
eno od ponovitev øe priloænost ujeti
21. maja. Sicer pa najbræ v novi sezoni,
jeseni, na katero z izborom besedil in-
tenzivne priprave æe potekajo.

Prav tako kot na obnovitev lanskolet-
ne poletne uspeønice, predstavo Kaj ti
je deklica?. Z njo so igralci in igralke
Øentjakobskega gledaliøœa Ljubljana
prejønje poletje popestrili dogajanje v

marsikaterem starem mestnem jedru
ali na grajskem dvoriøœu. Œeprav nas
prave (za ta letni œas kar nekoliko pre-
visoke) poletne temperature æe vabijo
na plano, bodo prve uprizoritve na
Ljubljanskem gradu na sporedu øele
sredi junija, nato pa se bo karavana s
svojim simpatiœnim tovornjaœkom
znova selila po Sloveniji. Morda se us-
tavi tudi v bliæini vaøega kraja.

Vsi ljubitelji muzikalov, øe posebej
predstave Briljantina, ki se v Øentja-
kobskem gledaliøœu Ljubljana bliæa ju-
bilejni, 50. ponovitvi, pa bodo zdaj
lahko v glasbi in besedilih iz omenjene
predstave lahko uæivali tudi doma. V
sodelovanju z zaloæbo Dallas je na-
mreœ izøla originalna ploøœa z vsemi
songi in besedili iz predstave. Lahko jo
kupite neposredno v Øentjakobskem
gledaliøœu v Ljubljani (informacije na
tel. 01 / 23 12 860, mobi 031 225 230)
ali na specializiranih prodajnih mestih
po Sloveniji.

Œe ne sodite med tistih 10 tisoœ gledal-
cev, ki so do sedaj eno od najveœjih us-
peønic v zgodovini Øentjakobskega gle-
daliøœa Ljubljana æe videli, pa imate to
v drugi polovici maja in v zaœetku juni-
ja øe vedno priloænost storiti. Pa veliko
zabave, vam æelimo!

Sreœko Krermavner

foto: Bor Slana

Poleti s svojim simpatiœnim tovornjaœkom krene na pot predstava Kaj ti je, deklica?

Veœer slovenskega samospevaAktivnosti
druøva
upokojencev

»Slovenci pravzaprav nimamo ljudske
pesmi, ki bi ne imela napeva. Ljudska
pesem na Slovenskem se poje. Zdi se,
da æe to dejstvo samo na sebi zgovor-
no priœa o resniœni pevski naravi naøe-
ga naroda in nenazadnje o pomenu
glasbe znotraj naøe duhovne dediøœine.
Ta je tako bogata, da preæema vso
naøo duhovno kulturno in morda
vœasih øe bolj kot jezik zaznamuje pra-
vo narodovo identiteto. Dovolj je, œe v
dokaz tega pomislimo na ganjenje,  ki

ga lahko vzbuja ljudska pesem v srcih
posluøalcev, øe posebno, œe so ti hkrati
tudi izvajalci te pesmi. In to ne oziraje
se na to, kako moœno je lahko ta pe-
sem regionalno zaznamovana; naj bo
prekmurska, prleøka, belokranjska,
kranjska, koroøka, primorska ali pa
denimo rezijska, z vsako se poistoveti-
mo kot »naøo«. Ljudska pesem se zdi
najgloblji izraz narodovega duha.
Vœasih tako moœno opredeljuje glasbe-
ni izraz, da pravzaprav kar ne more-
mo potegniti jasne loœnice med ljud-
skimi potezami in znaœilnostmi umet-
nega. Ne le, da skladatelji pogosto
prevzemajo ljudske napeve, temveœ je
navidez pogosto prav vse njihovo us-
tvarjenje preæeto z nekakønimi »nacio-
nalnimi« elementi. In obratno – slo-
venska umetna glasba pogosto zavest-
no prevzema funkcijo ljudskega. Pevci
jo uporabljajo in predelujejo na enak
naœin kot ljudsko pesem, œetudi se lah-
ko jasno zavedajo avtorstva skladbe.
Razumljivo je samospev kot oblika
pevskega muziciranja øe posebno za-
vezan tesnemu prijateljstvu z ljudsko
glasbo…«

S temi uvodnimi besedami nas je Mat-
jaæ Barbo pospremil na prvi koncert
slovenskega samospeva, ki se tako ali
drugaœe oklepa ali dotika naøe ljudske
pesemske zapuøœine.

Prva skupina izvajalcev, ki nam je tak
koncert pripravila so sopranistka Pija
Brodnik ter domaœina obœine Ømartno
pri Litiji baritonist Joæe Vidic in pia-
nistka Urøka Vidic.

Mala dvorana Slovenske filharmonije
je bila napolnjena do zadnjega kotiœ-
ka, aplavz pa  zasluæeno velik.

Olena Novosel 

Uæitki pod zvezdnim nebom - Kaj ti je, deklica?

foto: Bor Slana

Komedija zmeønjav W. Shakespeara se na koncu kljub øtevilnim zapletom sreœno razplete.

foto: Goran Gaber

Sreda, 9.5. ob 19.30

M. Bor: VRNITEV BLAÆONOVIH, (part. vestern)

reæija Jure Novak

PREMIERA

Œetrtek,10.5. ob 17.00

M. Bor: VRNITEV BLAÆONOVIH, (part. vestern)

reæija Jure Novak

REDNI ABONMA – RED POPOLDANSKI IN IZVEN

Petek, 11.5. ob 19.30

M. Bor: VRNITEV BLAÆONOVIH, (part. vestern)

reæija Jure Novak

REDNI ABONMA – RED PETEK IN IZVEN

Sobota,12.5. ob 19.30

M. Bor: VRNITEV BLAÆONOVIH, (part. vestern)

reæija Jure Novak

REDNI ABONMA – RED SOBOTA IN IZVEN

Ponedeljek, 14.5. ob 19.30

M. Bor: VRNITEV BLAÆONOVIH, (part. vestern)

reæija Jure Novak

REDNI ABONMA – RED ØTUDENTSKI IN DIJAØKI

TER IZVEN

Sreda, 16.5. ob 19.30

M. Bor: VRNITEV BLAÆONOVIH, (part. vestern)

reæija Jure Novak

REDNI ABONMA – RED SREDA IN IZVEN

Petek, 18.5. ob 20.00

Clare Boothe Luce: ÆENSKE, (komedija)

reæija Andreja Kovaœ

GOSTOVANJE V MEÆICI

Sobota, 19.5. ob 19.30

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

reæija in koreografija Mojca Horvat

50. PONOVITEV – ZAKLJUŒENA

Ponedeljek, 21.5. ob 19.30

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV,

(komedija)

reæija Dejan Sariœ

REDNI ABONMA – RED ØTUDENTSKI IN DIJAØKI

TER IZVEN

Torek, 22.5. ob 20.00

M.Jovanoviå: NASLEDNIK

Gostovanje Teatra Paradoks

IZVEN

Sreda, 23.5. ob 20.00

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

reæija in koreografija Mojca Horvat

GOSTOVANJE V TOLMINU

Petek, 25.5. ob 20.00

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA VOJAKA

ØVEJKA, (œrna komedija)

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

GOSTOVANJE V SEÆANI

Sobota, 26.5. ob 19.30

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

reæija in koreografija Mojca Horvat

GOSTOVANJE V ROGAØKI SLATINI

Petek, 1.6. ob 19.30

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

reæija in koreografija Mojca Horvat

ABONMA KOMEDIJA – PETEK IN IZVEN

Sobota, 2.6. ob 19.30

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

reæija in koreografija Mojca Horvat

IZVEN
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Tekmovanje iz geografije
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Koncert najmlajøih uœencev 

Tekmovanje iz kemije
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Glasbena øola Litija – Ømartno
Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija
Telefon: 01/899 50 23, Fax: 01/899 50 24
E-mail: gslitija@siol.net;
gsl.racunovodstvo@siol.net

RAZPIS ZA VPIS NOVIH UŒENCEV 
V ØOLSKO LETO 2007/2008

Glasbena øola Litija-Ømartno bo v skladu z
veljavno zakonodajo in øolskim koledarjem
za glasbene øole vpisovala nove uœence za
øol. l. 2007/2008. Vpisovanje novincev bo
potekalo med 1. in 8. junijem 2007 (redni
rok) ter 30. in 31. avgusta 2007 (naknadni
rok za prosta mesta).

Za vpis v glasbeno øolo morajo kandidati za
posamezne inøtrumente, balet in sodobni
ples opraviti sprejemni preizkus sposobno-
sti in nadarjenosti.

Sprejemni preizkusi za uœence, ki se bodo
v øol. l. 2007/2008 vpisali v 1. razred, bodo
v prostorih Glasbene øole Litija-Ømartno:
v sredo, 23. maja 2007, od 17.00 do 19.00
ure in v soboto, 26. maja 2007, od 10.00.
do 12.00 ure.

V skladu z okroænico Ministrstva za øolstvo
in øport z dne 08. junija 2006 bo vpis novih
uœencev potekal le v okviru obstojeœega
øtevila uœencev. 
Vpisovali bomo naslednje programe
in predmete:

IZOBRAÆEVALNI PROGRAM GLASBA

Predmet Priporoœljiva starost
KLAVIR 7 – 9 let
HARMONIKA 7 – 9 let
VIOLINA 7 – 9 let
VIOLONŒELO 7 – 9 let
KITARA 8 – 10 let
KLJUNASTA FLAVTA 7 – 9 let
FLAVTA 10 – 12 let
KLARINET 10 – 12 let
SAKSOFON 10 – 12 let
ROG 9 – 11 let
TROBENTA 9 – 11 let
POZAVNA 9 – 11 let

Prednost pri vpisu bodo imeli otroci, ki se
bodo æeleli vpisati na orkestrske inøtrumente,
predvsem trobila (rog, trobenta, pozavna),
pihala (flavta, klarinet, saksofon), in godala
(violina, violonœelo).
Pri predmetih klavir, harmonika, kitara in
kljunasta flavta bo vpisovanje potekalo v
skladu s øtevilom prostih mest  pri posa-
meznih uœiteljih.

Na osnovi sprejemnega preizkusa bomo
nove uœence vpisovali tudi v: 

IZOBRAÆEVALNI PROGRAM PLES

Predmet Priporoœljiva starost
BALET 9 let
SODOBNI PLES 9 let

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo
potekal v skladu z normativi in standardi za
oblikovanje skupin.

PREDØOLSKE IN PRIPRAVLJALNE OBLIKE
IZOBRAÆEVANJA

23. in 26. maja 2007 lahko otroke prijavite
tudi v skupinske oblike izobraæevanja. Za vse
oblike predøolskega in pripravljalnega izo-
braæevanja bomo nove uœence vpisovali brez
predhodnega sprejemnega preizkusa, vpis v
vse skupinske oblike glasbenega in plesnega
izobraæevanja pa øtevilœno ni omejen. 

Otroci bodo v øol. l. 2007/2008 obiskovali
naslednje izobraæevalne programe:

Izobraæevalni program Priporoœ. starost
PREDØOLSKA GLASBENA VZGOJA 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA 6 – 9 let

Vabimo vas, da se v øol. l. 2007/2008
skupaj z nami podate na glasbeno – plesno
popotovanje. 

Nasvidenje v Glasbeni øoli Litija-Ømartno.

Vsi zaposleni in ravnateljica:   
Janja Galiœiœ

Koncert najmlajøih uœencev 
Utrinek za utrinkom so se vrstile toœke nastopajoœih uœencev Glasbene øole Litija

– Ømartno, 23. marca, v dvorani na Stavbah. Ob glasbi, ki je naøa veœna sopotni-

ca v æivljenju, smo se tokrat z naøimi najmlajøimi uœenci skupaj veselili pomladi in

poœastili praznika æena in mamic. Iskrice v otroøkih oœeh v priœakovanju nastopa

in izreœene besede naøih uœencev – vaøih otrok: » Veselim se!, Komaj œakam!« so

potrditev otroøke æelje po veselju, dokazovanju vam mamicam, oœetom. In kaj

nas vedno znova preseneti in obogati? Skladba, ki jo zaigrajo uœenci na svoj

inøtrument in ob tem odkrivajo nove zvoke. Pesem, ki zazveni iz otroøkih grl in jo

spremlja »mala prigoda«. Ples, ki ga zapleøejo male noæice in pozabijo na drobni

korak.

Obœutek topline, ko v otroøke roke izroœiø narciso in vidiø veselje otrok, se te do-

takne za vedno, je nepozaben. Uœitelji si æelimo œim veœ takønih trenutkov in vem,

da tudi Vi starøi. Nasvidenje torej prihodnje leto.
Polona Demøar, uœiteljica Nauka o glasbi

Glasbene novice
Uœenci in uœitelji GØ Litija-Ømartno so bili tudi v mesecu marcu 2007 in na
zaœetku meseca aprila 2007 zelo dejavni.Tako so se v sredini marca, na-
tanœneje med 13. in 18. marcem 2007, trije uœenci GØ Litija-Ømartno ude-
leæili 36. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki je pote-
kalo na ljubljanskih glasbenih øolah.

Tekmovanje je najpomembnejøa obli-
ka merjenja znanja mladih talentov pri
nas, nanj pa se je prijavilo 536 glasbe-
nikov v kategorijah klavir, kljunasta
flavta, flavta, klarinet, saksofon,
oboa, fagot in komorne skupine s tro-
bili.

Tekmovalcem, ki so se uspeøno pred-
stavili s svojim programom, so tekmo-
valne æirije podelile plakete in nagra-
de. Tako so zlato plaketo prejeli tek-
movalci, ki so dosegli od 95 do 100
toœk, srebrno tisti, ki so si »priigrali«
od 90 do 94,99 toœk, vsi mladi glasbe-
niki, ki so za svoje znanje prejeli od 85
do 89,99 toœk, pa so prejeli bronasto
plaketo. Veseli in ponosni smo, da so
plakete osvojili tudi naøi trije tekmo-
valci:

Aleø Turøiœ v tekmovalni disciplini
kljunasta flavta in Monika Fele, ki je
tekmovala v disciplini flavta, sta preje-
la bronasto plaketo. Urban Slapniœar
je kot najmlajøi udeleæenec v tekmo-
valni disciplini klavir osvojil srebrno
plaketo (92,80 toœk).

Œestitamo vsem uœencem in njihovim
mentorjem!

Seveda pa smo v mesecu marcu na GØ
Litija-Ømartno poleg obiœajnega pou-
ka poœeli øe kaj drugega.

Tako smo 8. marca na skupnem na-
stopu gostili mlade glasbenike iz Glas-
bene gimnazije Celje, 22. marca so
naøi uœenci nastopili na naœrtovanem
internem nastopu, 26. marca pa so se
na oddelœnem nastopu predstavili vsi
naøi kitaristi.

Øirøi javnosti smo delœek svojega delo-
vanja predstavili na koncertu naøih
najmlajøih uœencev – 23. marca so

Velikonoœne delavnice

V œetrtek, 29. marca, so uœenci razredne stopnje OØ Ømartno imeli tehniøki dan.
Ob pomoœi uœiteljic in nekaterih starøev so ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah,
kjer so izdelovali velikonoœne izdelke. Nastajale so butarice, namizni velikonoœni
aranæmaji, zajœki z lonœki, zajœki in piøœanœki na kuhalnicah, koøarice s pirhi,
sveœniki in sveœke, voøœilnice… 

Cilj in namen delavnic je bil spoznavati in ohranjati stare ljudske obiœaje, razvija-
ti ustvarjalnost in roœne spretnosti otrok, krepiti sodelovanje med øolo, starøi in
krajem ter razvijati dobrodelnost.

Uœenci in uœiteljice so popoldan pripravili v zgornji avli øole prodajno razstavo,
pred tem pa kratek kulturni program. Predstavila sta se oba otroøka pevska zbo-
ra in uœenci œetrtega razreda osemletke s predstavitvijo velike noœi in velikonoœnih
obiœajev. Na razstavi je z delavnico sodelovala tudi go. Magda Breznikar. Obi-
skovalci so se lahko preizkusili v izdelovanju drsank.

Razstave so se udeleæili øtevilni starøi in drugi krajani. Uœenci so s prodajo izdel-
kov zbrali 650 EUR, ki so jih namenili v øolski sklad.

Polona Zagorc

Tekmovanje iz
znanja
zgodovine
V œetrtek, 29. marca 2007, je v OØ

Gradec potekalo dræavno tekmovanje

iz znanja zgodovine. Ømarsko øolo

sta zastopala Mojca Juterøek iz 8. b

in Klemen Lovøin iz 8. a razreda. Ta

dva uœenca sta bila najboljøa med 29

tekmovalci na øolskem tekmovanju,

ki smo ga izvedli v zaœetku februarja.

Oba sta tedaj osvojila bronasto priz-

nanje.

Na dræavnem nivoju pa se je najbolje

odrezala Mojca Juterøek, ki si je z

znanjem prisluæila srebrno priznanje.

Anton Økrabanja

Tekmovanje iz geografije
V Preserjah pri Radomljah je v torek, 27. marca, potekalo pokrajinsko tekmova-

nje iz geografije. Ekipa OØ Ømartno, ki so jo sestavljale uœenke: Urøka Œerne,

Mojca Juterøek in Anja Dobravec, se je med 11 ekipami uvrstila na 4. mesto.

Uœenka Anja Dobravec pa je med posamezniki dosegla tretje mesto in s tem osvo-

jila srebrno priznanje.
Sonja Marin

Tudi na naøi øoli smo se v ponedeljek,
2. aprila, ko praznujemo mednarodni
dan knjig za otroke, spomnili velikega
pravljiœarja Hansa Christiana Ander-
sena. V spomin nanj so na zaœetku
prve in druge ure nekateri uœitelji
predmetne stopnje in ravnatelj razve-
selili uœence od 1. do 4. razreda z bra-
njem njegovih priljubljenih pravljic:

OØ Ømartno se je letos prikljuœila po-
vabilu Turistiœne zveze Slovenije in se
vkljuœila v spomladansko urejanje
okolice øole in doline potoka Cerkov-
nik. Uœenci, ki so se za akcijo prosto-
voljno odloœili, so uredili øolsko cvet-
liœno gredo, zasadili nekaj novih gr-
movnic, uredili cvetliœna korita in
okolico oœistili smeti. Z opravljenim
delom so bili vsi zelo zadovoljni. Pri-
zadevnost sodelujoœih pa so opazili
tudi mimoidoœi, ki so uœence z nav-
duøenjem pohvalili.

Æal nam je le, da smo uœenci in zapo-
sleni na øoli vedno znova razoœarani,
ko se ob ponedeljkih  vrnemo v øolo in
z obæalovanjem opazimo, da so konec
tedna nekateri krajani ponovno na-
smetili okolico øole in s tem izniœili
naøe prizadevanje.

Sonja Marin

Tekmovanje iz kemije
Zveza za tehniœno kulturo Slovenije je

tudi letos organizirala tekmovanje iz

kemije za Preglova priznanja, na kate-

rem so sodelovali tudi uœenci naøe øole.

Øolsko tekmovanje je za uœence 8.  in
9. razreda potekalo 29. januarja.  12
sodelujoœih je doseglo bronasta Pre-
glova priznanja.

Pet osmoøolcev in øtirje devetoøolci pa

so si z visokimi rezultati zagotovili

udeleæbo na dræavnem tekmovanju.

Slednje je potekalo 10. marca, na njem

pa je sodelovalo preko 1000 osnov-

noøolcev. Uœenci so morali pokazati

veliko znanja, saj so bile naloge zelo

zahtevne. Najbolje sta se izkazali uœen-

ki 8. razreda, Mojca Juterøek in Urøka

Œerne, ki sta osvojili zlati Preglovi

priznanji. Obema iskreno œestitamo.

Sveœana podelitev zlatih priznanj je

bila v petek, 13. 4., na Pedagoøki fa-

kulteti v Ljubljani.

Mentorici: Emilija Drnovøek

in Vida Krajnc

Urejanje okolja

Mednarodni
dan knjig za
otroke

nam v dvorani Javnega zavoda za kul-
turo Litija zaigrali, zapeli in zaplesali
uœenci glasbene in plesne predøolske
vzgoje ter mladi inøtrumentalisti 1. in
2. razreda. 

Naøi uœenci pa ne nastopajo le v
domaœem okolju, temveœ se zelo
uspeøno predstavljajo tudi v drugih
krajih. Uœenke naøega plesnega oddel-
ka so s øtirimi toœkami izvrstno nasto-
pile na 21. plesni reviji zasavskih glas-
benih øol, 3. aprila v Zagorju.

19. aprila, ob 19. uri, bomo v GØ Liti-
ja-Ømartno organizirali komorni kon-
cert, na njem bosta nastopila klarine-
tist Sebastijan Petriœ Grajfoner in pia-
nistka Mirjam Strliœ. 

Ker pa se æe bliæa konec øolskega leta,
bodo uœitelji in uœenci naøe øole pri-
pravili predstavitve inøtrumentov za
uœence osnovnih øol v obœinah Litija in
Ømartno pri Litiji.

Nove uœence bomo vpisovali na osno-
vi predhodnih preizkusov glasbene na-
darjenosti in seveda v okviru predpisa-
nega øtevila uœencev in danih prostor-
skih pogojev.

Preizkus za vpis novih uœencev za øol-
sko leto 2007/2008 bomo izvedli 23.
maja, od 17. do 19. ure in 26. maja,
od 10. do 12. ure.

Vabljeni vsi, ki bi se radi z nami poda-
li v œudoviti svet tonov in glasbil, da se
v omenjenih dneh, oglasite v naøih
prostorih.

Naøe delo in znanje uœencev pa boste
med drugim lahko sliøali in videli tudi
na zakljuœnem koncertu, ki bo 24.
maja, v dvorani Javnega zavoda za
kulturo Litija.

P. Demøar

Kraljiœna na zrnu graha, Svinjski pa-

stir, Bedak Jurœek in Kakor napravi

stari, je zmerom prav.

Uœenci 4. a in b razreda devetletke so

se kasneje pomerili øe v kvizu, v kate-

rem so pokazali, kako dobro poznajo

æivljenje in delo slavnega pravljiœarja.

Naslednji dan, 3. aprila, pa so uœenci

5. razreda obiskali øe krajevno knjiæni-

co, kjer jim je knjiæniœarka predstavila

novo ømarsko knjiænico, ogled pa so

zakljuœili z reøevanjem ugank o pisate-

ljici, katere stoletnico rojstva letos

praznujemo, Astrid Lindgren, avtorici

vsem znane Pike Nogaviœke. 

Vanja Adamlje

Dan zemlje
Posledice naøega neprimernega  ravna-
nja z naravo se nam kaæejo na vsakem
koraku in tega se vse bolj zavedamo,
zato smo se z uœenci 4. razredov na OØ
Ømartno odloœili, da Zemlji za njen
dan posvetimo nekaj œasa. Seznanjali
smo se s posledicami onesnaæevanja,

ugotavljali pomen loœenega zbiranja
odpadkov in recikliranja le teh in us-
tvarjali iz odpadnih materialov. 
Odloœili smo se tudi, da bomo organi-
zirali akcijo zbiranja starega papirja. 
V øoli smo pripravili razstavo. Ker pa
je ob Dnevu Zemlje na gradu Bo-
genøperk potekalo sreœanje Gibanja za
praviœnejøi razvoj, smo svoje izdelke
razstavili tudi tam.

Joæica Æurga
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Œistilna akcija
v Kostrevnici
Po dveh letih je v nedeljo, 22. apri-
la, zopet potekala œistilna akcija na
celotnem obmoœju KS Kostrevnica
v organizaciji PGD Kostrevnica.

Œistilna akcija v k. o. Razbore

Œistilna akcija

Zadovoljstvo ob priklopu na
javni vodovodni sistem
Krajani Œrnega Potoka, ki smo bili do nedavnega prikljuœeni le na lastni vodni
vir, smo se v mesecu marcu prikljuœili na javni vodovodni sistem. Priklop na mest-
ni vodovod nam veliko pomeni, saj smo predvsem v suønih mesecih obœutili po-
manjkanje vode v lastnem zajetju. Pri izvedbi projekta sta nam na pomoœ pri-
skoœili tako Obœina Ømartno pri Litiji kot tudi Komunalnostanovanjsko podjetje
Litija. Zato naj se na tem mestu zahvalimo obœinskemu svetu Obœine Ømartno pri
Litiji ter Komunalnostanovanjskemu podjetju Litija. Hkrati pa gre zahvala tudi
druæini Rozina, ki nam je omogoœila, da smo lahko vodovod speljali preko njiho-
vega zemljiøœa.

Gorøetovi iz Œrnega Potoka

Kdaj jih bo manj?

Œistili pa nismo samo gasilci, ampak
so se nam pridruæili tudi ostali krajani.
Veliko ni povedati o omenjenem do-
godku kot zgolj to, da nekateri æal øe
vedno ne znajo ceniti naøe narave, kar
se nam v doloœenih primerih æe
maøœuje. Koliœina pobranih smeti je
bila resda manjøa kot v preteklih letih,
pa vendar øe vedno skrb vzbujajoœa.
Najbolj skrbi dejstvo, da smo naleteli
na odvræene nevarne snovi in to v
obmoœju zajetij pitne vode. 

Ob zakljuœku akcije in malici, ki jo je
financirala Obœina Ømartno se nas je
36 udeleæencev spraøevalo predvsem,
kdaj bo zavest ljudi dosegla takøen
nivo, da podobne akcije ne bodo veœ
potrebne. Seveda do zakljuœka nismo
priøli, smo se pa strinjali, da smo kra-
jani KS Kostrevnica pometli pred svo-
jim pragom, kaj pa ostali?

Mitja Jesenøek

Ko smo mislili, da se je zima æe poslo-
vila, nam je le-ta nasula zelo mokrega
in teækega snega, ki je povzroœil snego-
lom. Zimske sluæbe so drevesa in ve-
jevje, ki je padlo na ceste, ob pluæenju
le zrinile k robu ceste. Prav zaradi tega
drevja in vej smo se vintarjevøki gasilci
v sestavi Bahi, Gregor, Jani, Sandi in
Mirko odloœili za œistilno akcijo, ki je
potekala v nedeljo, 25. marca. Nadeli
smo si odsevne jopiœe, za intervencij-
sko vozilo pripeli prikolico, v avto dali
motorno æago in zaœeli pospravljati
drevesa in vejevje sporazumno z last-
niki. Drevesa smo razæagali in nalo-
æili na prikolico ter tako dobili drva
za naøo gasilsko peœ. Po opravljeni
akciji smo drva zloæili pod streho,
Œigumi pa nas je pogostil s pijaœo in
prigrizkom.

V soboto, 14. aprila, pa smo se spet
zbrali v precej veœjem øtevilu. Tokrat
smo œistili pasove okrog cest Vintarje-
vec-Gmajna, Kamen-Krznar, Krznar-
Vintarjevec, Œrni Potok-Riharjevec in
Podroje-Kot. V akciji so sodelovali
tudi najmlajøi gasilci v spremstvu men-
torjev. Nabrali smo osemnajst 150-li-
trskih vreœ smeti, v glavnem plastike in
ploœevink, ki veselo letijo skozi okna
avtomobilov. Iz grabna pa smo izvle-
kli tudi star »øporget«. Na koncu nas
je Vinko priœakal s toplo malico.

Joæef Verbajs

V k. o. Razbore je bila dne 21. aprila organizirana œistilna akcija. Sodelovali smo:
Stane Berdajs, Duøan Vavtar, Janez Kuhelj, Joæe Kuhelj, Robi Pajk, Ivan Lokar in
Rok Berdajs. Poœistili smo divja odlagaliøœa v k. o. Razbore. Vse krajane in obi-
skovalce pa naproøamo, da v prihodnje smeti odlagajo na primerna mesta, kar
zagotovo niso bliænji potoki, iz katerih smo poœistili kar sedem avtomobilov. Za
œisto æivljenjsko okolje moramo skrbeti vsi in vsak dan, saj s œistilnimi akcijami ni
mogoœe pospraviti vse nesnage. V letoønji (prvi) œistilni akciji nas je sodelovalo
samo sedem vaøœanov, v prihodnje pa si æelimo veœje udeleæbe. Za spodbudno ge-
sto pa se øe posebej zahvaljujemo æupanu g. Izlakarju, ki je radodarno poskrbel za
pogostitev udeleæencev in odvoz smeti. Rok Berdajs

Poletje Jirija
Bezlaja
S kiparsko razstavo Poletje je ob
odprtju 19. aprila iz galerije ømar-
ske knjiænice zavel sveæ in neæen
vetrc. Obiskovalce prevzemajo
kamnite roæe iz marmorja, ki jih je
avtor zasejal v kontrastno œrn pe-
sek, v sredo pa postavil dete, ki
razmiølja. O œem, se vpraøujejo
preseneœeni obiskovalci, ki jih
neænost skulptur Jirija Bezlaja œisto
prevzame. 

Marmor, tradicionalni kiparski mate-
rial, s katerim se je avtor zbliæal do
obisti, je obdelan grobo na eni strani,
in domala do perfekcije sijaja na drugi
strani. Razstavljene plastike dopuøœa-
jo vsakovrstne interpretacije: spomi-
njajo na cvetove, ornamente, organske
oblike, dele telesa – so æenske na eni in
moøke na drugi strani. 

Kipi so celi organizmi in hkrati kot
fragmenti gradijo celotno postavitev,
ki je zares nenavadna. Kipi stoje na
tleh, avtor ne priznava povzdignjenih
piadestalov – resniœno, saj tja Bezlaje-
ve »roæice« resniœne ne sodijo. Vzete iz
narave, jih kipar v naravo spet vraœa.
Pravzaprav se nam zdi, da stojimo na
fantazijskem polju, kjer cvetijo
izmiøljene, pa vendar naravne oblike. 

Tako kot se kot kipar spoznava,
zbliæuje s kosi materialov (v kamnolo-
mu), ki jim bo vdahnil svojo duøo v
naravi, se nam pribliæuje tudi kot pe-
snik skozi poezijo. Pesniøka zbirka Po-
letje je niz petih krajøih pesniøkih ci-
klov, ki jim je skupna predvsem
obœudovanja vredna senzibilnost do
narave. Œeprav se zdi, da so pesmi na
prvi pogled impresije, pa so preæete s
spomini, nostalgijo, melanholijo in
ljubeznijo, œe ne celo zamaknjenostjo
v naravo. 

Pesnik moderno in sveæe uporablja
tudi tradicionalne forme, kot sta so-
net, asonanca. Zavemo se, da je œar
dobre pesmi v tem, da je preprosta, da
je bila æe od nekdaj v duøi avtorja. 

Literarna prireditev s kiparsko razsta-
vo je poœastila svetovni dan knjige –
23. april. Razstava bo na ogled do 22.
maja, obiskovalci pa si lahko v
knjiænici kupijo tudi pesniøko zbirko
Jirija Bezlaja Poletje. 

A. Øtuhec

135 let narodne
œitalnice v
Ømartnem
V soboto, 5. maja 2007, je bila v
dvorani kulturnega doma Ømartno
spominska prireditev ob 135. letni-
ci ustanovitve Narodne œitalnice v
Ømartnem.

Œitalnica je bila namreœ ustanovljena
4. maja 1872, delovala pa je v Ja-
kliœevi hiøi v Ømartnem. Ustanovitelji
so bili: Fran Serafin Adamiœ, Janez
Rus (æupan) ter obœinska svetnika in
posestnika  Jakliœ in Koprivnikar.
Sprejeli so œitalniøka pravila, spodbu-
jali narodno zavest z uporabo sloven-
ske besede v literaturi, dramatiki in
druæabnem æivljenju. 

Na spominski prireditvi so sodelovali
ømarski ustvarjalci, ki dajejo po-
memben utrip danaønjemu kultur-
nemu udejstvovanju, zagotovo pa lah-
ko reœemo, da imajo izvor (veœina od
njih) v œitalniøkem gibanju. Prijeten
sobotni kulturni veœer so oblikovali:
KUD FS Javorje (Tamburaøki orke-
ster, Ljudske pevke in plesalci), Kul-
turno prosvetno druøtvo Ømartno
(MPZ Fantje od fare, MePZ Æupnijski
zbor Ømartno), KUD Vajkard, Pevsko
druøtvo Zvon, Joæe in Urøka Vidic s
samospevoma in Ustvarjalno srediøœe
Breznikar Ømartno, ki je zbralo gradi-
vo iz œitalniøkega obdobja in ga tudi
predstavilo na razstavi. Vabimo vas,
da si razstavo dokumentov in predsta-
vitev osebnosti iz œitalniøkega œasa og-
ledate v krajevni knjiænici Ømartno. 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil
prof. dr. Janez Juhant, filozof, teolog
in pedagog oz. predavatelj. 

Prireditev so organizirali: Knjiænica Li-
tija, JSKD OI Litija in Obœina Ømart-
no pri Litiji. 

A. Øtuhec

Literarni veœer
z odprtjem
likovne razstave
V torek, 24. aprila 2007, po svetov-
nem dnevu knjige, je bila v
knjiænici Litija predstavitev dveh
umetnikov, dveh ustvarjalcev z
dveh razliœnih podroœij umetnosti,
z literarne in likovne.

Literarni veœer je bil posveœen do-
maœemu avtorju Joæetu Sevljaku, ki je
predstavil zadnjo uspeønico, roman za
mladino z naslovom Naœeta vrv.
Zgodba ni povsem izmiøljena, saj opi-
suje æivljenje v Litiji, na Vaœah in nas-
ploh ob Savi in njenih bregovih v œasu
brodarstva, v letu 1845. Zgodba je
pripeta ob slovenske korenine, saj
uporablja nekatere izraze, ki jih danes
skoraj ne uporabljamo veœ in so tako
zanimive za mlajøe generacije, ki teh
starih besed niti ne poznajo. Gost pri-
reditve je bil tudi Joæe Piano, zaloænik,
ki je izdal Sevljakov roman. 

Drugi del prireditve je bil namenjen
slikarju Franciju Lesjaku, ki je svojo
razstavo slik s priljubljenimi motivi
marjetic, pokrajine in vlakcev, dopol-
nil z razstavo zavræenih predmetov, ki
poslikani in obdelani dobijo novo
uporabno vrednost. Franci Lesjak se
namreœ poleg slikarstva ukvarja tudi z
restavratorstvom in mogoœe bo jeseni
predstavljenih æe nekaj novih izdel-
kov. Njegova likovna razstava, ki je
tudi prodajna, bo v galeriji litijske
knjiænice na ogled do 10. junija 2007.
Prijeten klepet z obema ustvarjalcema
je izpeljala Tatjana Renœelj, v knjiæni-
ci pa so razstavili tudi originalne ilu-
stracije Klavdija Palœiœa iz knjige
Naœeta vrv.

Novljanovo
stoletje
Pred dnevom zmage v torek, 8.
maja, so v knjiænici Litija predsta-
vili knjigo Lada Ambroæiœa ml. z
naslovom Novljanovo stoletje.

Lado Ambroæiœ ml., novinar, je uspel
tenkoœutno strniti oœetove spomine v
obliki prvoosebne pripovedi. Knjiga je
pretresljiv prikaz æivljenjske poti Lada
Ambroæiœa – Novljana, uœitelja, letal-
ca, partizanskega generala, generala
jugoslovanskega vojnega letalstva,
œloveka, ki je na noge postavil jugoslo-
vansko letalsko druæbo JAT in potem
pri komunistiœnih oblasteh konœal v
nemilosti. Novljan je bil æiva priœa 20.
stoletja. Novljan je leta 1988 in 1992
objavil dve knjigi spominov, Po œem je
zmaga in Pol stoletja pozneje.  Ambici-
jo, da bi avtobiografski opus sklenil s
tretjim delom, mu je prepreœil ne-
sreœen padec, zaradi katerega ni mogel
veœ pisati. Zato je tretjo knjigo napisal
sin, Lado Ambroæiœ ml. Sklepni del
knjige z grenkobo odstira zamolœane
epizode iz tistega obdobja Novljano-
vega æivljenja, ko ga je aktualna politi-
ka izloœila iz javnega æivljenja. Prijeten
veœer spominov, tudi trpkih, so z La-
dom Ambroæiœem delili Joæe Sevljak,
ki je izpeljal tenkoœuten pogovor z av-
torjem ter øtevilnimi posluøalci, nek-
danjimi borci in ljudmi, ki so æiveli in
delovali v œasu naøe polpretekle zgo-
dovine. 

Erika Cerjak

ŒETRTEK, 17. maj ob 18. uri:
Ura pravljic

ŒETRTEK, 31. maj ob 18. uri:
Ura pravljic

ŒETRTEK, 24. maj ob 20. uri: 
GABRIJELA HAUPTMAN:
Otvoritev slikarske razstave

Napovednik Prireditev
maj 2007

Ømartno

V knjiænicah se bomo tudi letoønje poletje

trudili, da bi za Vas izbirali pravønje knjige

za dopustniøko branje, zato pobrskajte po

pripravljenih seznamih.  Æelimo Vam

prijetne in osveæujoœe poœitnice,

naj Vas spremljajo dobre zgodbe!

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

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

Cenik zakupa oglasnega prostora

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. maja 2007

Lestvica 2.DRL (konœnica od 1. do 8. mesta):

1. RK AJDOVØŒINA 24
2. RK MITOL SEÆANA 22
3. RD ALPLES ÆELEZNIKI 16
4. RK KRANJ 15
5. RK GRŒA KOŒEVJE 13
6. RD ØMARTNO 99 9
7. RK ŒRNOMELJ 7

RD Ømartno 99 – RD Alples Æelezniki 31 : 19
Ømarœani so se veœ kot oddolæili za po-
raz v Æeleznikih, saj so jih na do-
maœem parketu premagali kar z 12 za-
detki razlike. Po izenaœenm zaœetku se
je zaœel nalet Ømarœanov. Z odliœno igro
v obrambi in napadu so prisilili goste v
napake in rezultat se je viøal v korist
domaœih. Gostje kar 20 minut niso do-
segli zadetka. Na koncu so minutaæo iz-
koristili vsi igralci, prviœ v svoji roko-
metni poti pa je za œlansko ekipo nasto-
pil Pregelj, ki je solidno zadel tudi vse
øtiri domaœe sedemmetrovke.

RK Kranj - RD Ømartno 99 28 : 27
Øe øestiœ letos so Ømarœani zgubili tek-
mo za en sam zadetek. Tudi tokrat,
kot veœino tekem, je bila œlanska ekipa
v vodstvu skozi celotno sreœanje, na
koncu pa vseeno doæivela poraz. Lah-
ko bi temu rekli øportna smola, vendar
lahko temu tudi reœemo pomanjkanje
znanja in pa koncentracije na takøni
tekmi, ki bi jo morali zmagati.

RD Ømartno 99 - RK Kranj 18 : 24
Z eno besedo lahko tekmo opiøemo
kot porazno. V igri ni bilo nobenega
pravega motiva in koncentracije, da bi
se ekipa oddolæila za poraz za en zade-
tek v Kranju. Øe veœ, tokrat so dosegli
najmanj zadetkov v tej sezoni in se s
porazom poslovili od sezone, ki bi lah-
ko bila povsem drugaœna. 

Mladinci so po nepriœakovanem pora-
zu s Krko nadaljevali tekmovanje zelo
uspeøno, kljub nihanju v igri so za-
sluæeno osvojili dve toœki na gostova-
nju na Økofljici, kjer se je z odliœno
igro izkazal Dejan Berglez, ki je dose-

gel kar polovico doseæenih golov, pri
zmagi Ømarœanov 30 : 27. Drugi dve
sreœanji s primorskima tekmecema Tr-
stom in Novo Gorico so Ømarœani su-
vereno dobili. Tako dva kroga pred
koncem tekmovanja fantje ostajajo v
tej konœnici na prvem, oziroma na de-
vetem mestu, œe gledamo celotno 2.
dræavno mladinsko ligo.

Kadeti so odigrali zadnji turnir in
iztræili zmago in poraz. Proti Rudarju
so odigrali zelo dobro ter visoko zma-
gali – 28 : 22, Sevnica pa je bila pre-
moœan nasprotnik za letoønjo pomlaje-
no kadetsko ekipo in so izgubili s
24 : 27. Vendar kljub vseemu ømarska
kadetska ekipa veliko obeta in komaj
œakajo na naslednjo sezono, ko se
bodo borili proti svojim vrstnikom.

Starejøi deœki so zadnji turnir odigrali
v domaœi øportni dvorani v Litiji in
dvakrat suvereno premagali nasprotni-
ke. V sezoni, kjer smo bili navajeni sla-
bih predstav mladih Ømarœanov, sta
bila dobra igra in dve prepriœljivi zma-
gi prav gotovo prijetno preseneœenje.
To je bil hkrati zakljuœek tekem za sta-
rejøe deœke, ki se æe pripravljajo za
novo sezono, ko bodo tekmovali kot
kadetska ekipa.

V domaœi dvorani v Litiji so Ømarœani
obe tekmi zanesljivo zmagali in poka-
zali na trenutke zelo dobro igro. V
drugih dveh tekmah so bili uspeøni
Sevniœani. 

Mlajøi deœki so prikazali dobra in bor-
beno igro na zadnji tekmi proti ekipi iz
Trbovelj. Trboveljœani so v napeti tek-
mi na koncu zmagali za en gol, z rezul-
tatom 19 : 20 

Zadnji vikend v aprilu je bil za
Ømarœane prost, œlanska ekipa je za-
kljuœila s tekmovanjem, vse mlajøe se-
lekcije razen mladincev pa se tudi æe
pripravljejo na naslednjo sezono. Mla-
dinci bodo v maju odigrali øe zadnji
dve tekmi.

RD Ømartno 99

ROKOMET 

Na koncu
øesto mesto
Zadnji vikend za œlane v sezoni 2006/2007. Sezona, ki se ni iztekla po
priœakovanjih, saj se je obetalo nekaj veœ, se konœuje. Zakljuœek sezone ni
bil po æeljah ljubiteljev ømarske ekipe. Videli smo slabøe predstave, kot
smo jih bili vajeni v rednem delu ter veliko napak v igri, kar je prineslo kar
øest porazov v osmih tekmah v konœici. To je bilo skupaj s prenesenimi
toœkami iz prvega dela dovolj za konœno øesto mesto v 2. DRL.

Litijski taekwondoisti
znova odliœni
V Medvodah se je v soboto, 7. aprila, uspeøno zakljuœilo dræavno tekmova-
nje v WTF borbah v taekwondoju.

Tokrat sta tekmovanje organizirala

TKD klub Orient in Dragon. Tekmo-

vanja se je udeleæilo kar 170 tekmoval-

cev iz desetih slovenskih klubov. Sod-

niøka zasedba je bila tokrat mednarod-

na, saj so øtirinajstim slovenskim po-

magali tudi trije hrvaøki sodniki. Vese-

li pa podatek, da so vidno vlogo znova

odigrali tudi œlani TKD kluba Litija.

Domov so odnesli kar nekaj priznanj

ter tako dokazali svojo kvaliteto. Izka-

zala sta se predvsem Meris Kapiœ ter

Domen Pirc, ki sta s prikazanim zado-

voljila tudi trenerja kadetske reprezen-

tance in tako na naslednji turnir, DAN

GUN na Hrvaøkem, odhajata kot re-

prezentanta. Vsekakor nov uspeh, ki

potrjuje dobro delo z mladimi v klubu

Ømartno – Litija. Slednji je na tem tek-

movanju v skupnem seøtevku osvojil

odliœno œetrto mesto, takoj za Chagi-

jem, Orientom in K2-jem. Na tokrat-

nem dræavnem tekmovanju smo lahko

zasledili tudi novost, saj so kadeti z

niæjimi pasovi tekmovali loœeno, sicer

ti dvoboji niso øteli za dræavni naslov,

toda zaœetniki so imeli moænost okusi-

ti strast borbe z nekom enakovrednim.

S tem si bodo nabrali tudi dovolj

izkuøenj za poznejøi prestop med viøje

pasove in kategorije. 
Gaøper Repina

REZULTATI: 
1. mesto
Meris Kapiœ, kategorija kadeti do 50kg

Budimliœ Elvin, kategorija kadeti do 51kg

Muratoviœ Aldin, kategorija kadeti do 48kg

Pirc Domen, kategorija kadeti do 40kg

Zupan Patricija, kat. kadetinje do 30kg

Trentelj Uœakar Kristjan, kat. kadeti + 60kg

Rozina Sara, kategorija do 27kg

Koprivnikar Nina, kat. kadeti do 42kg

Medved Alja, kat. kadetinje +50kg

Zagorc David, kategorija kadeti do 27kg

2. mesto
Friøkovec Miha, kategorija kadeti do 55kg

Polona Dobravec, kat. œlanice do 67kg

Rekanoviœ Nermin, kat. mladinci do 68kg

Æiæek Manca, kategorija do 33kg

3. mesto
Økrabanja Katarina in Elsner Tanja sta si

delili 3. mesto v kat. mladinke do 55kg

Friøkovec Nejc, kategorija kadeti do 30kg

Pirc Tadej, kategorija kadeti do 24kg

Seferaj Edon, kategorija kadeti do 27kg

Primoæiœ Aljaæ, kategorija kadeti do 45kg

Gaja Utenkar, kat. kadetinje do 27kg

Tekmovanja so se udeleæili øe:

Kolar Aleø v kategoriji œlani do 72kg

Utrinki z obœnega zbora PD Litija 
V nedeljo, 22.aprila 2007, so dvoriøœe pred planinskim domov na Janœah
napolnili œlani PD Litija in njihovi gostje.

Tradicija je, da je obœni zbor litijskega
druøtva dobro obiskan in tudi tokrat
je bilo tako. Prav tako je tradicija, da
obœni zbor priœnejo pevci MPZ Lipa s
planinsko himno Oj, Triglav, moj
dom Jakoba Aljaæa, saj je preteæni del
pevcev tudi œlanov druøtva. Poroœilo o
delu druøtva je podal predsednik Ro-
man Ponebøek, sicer pa so vsa poroœi-
la izøla tudi v 31. øtevilki glasila Pru-
sik, ki so ga prejeli vsi udeleæenci zbo-
ra. V Prusiku pa so objavljeni tudi
programi izletov vseh sekcij in finanœ-
no poroœilo druøtva. Za uœinkovit po-
tek zbora je skrbel delovni predsednik
Janez Medved iz Cerovice. Planince je
pozdravil in jim œestital za uspeøno
delo tudi litijski æupan Franci Roka-
vec, pozdravili pa so jih tudi predstav-
niki prijateljskih planinskih druøtev iz
Zasavja. 

Na obœnem zboru so bile prviœ pode-
ljene plakete za 25 izpolnjenih kar-
tonœkov akcije V øtirih letnih œasih na
Janœe. Pravila akcije so preprosta; v
kontrolni kartonœek, ki ga dobite pri
oskrbniku na Janœah, je potrebno od-
tisniti posebni æig za vsakega od øtirih
letnih œasov. Za vsak potrjeni karton-
œek pohodnik prejme spominsko znaœ-
ko, za 25 kartonœkov pa plaketo. Po-
budo za akcijo mi je dal æe pokojni
Hinko Lebnikar iz Litije, ki je bil tudi
v slovenskem merilu med najbolj zna-
nimi ljubitelji obhodnic (takrat smo
jim øe rekli tranzverzale) in podobnih
akcij. Prvi kartonœki so bili razdeljeni
na slovesnosti ob 90. letnici druøtva v
septembru 1995, dobrega pol leta ka-
sneje, na prvi pomladanski dan, pa
smo æe prejeli prve izpolnjene kartonœ-
ke. Kot prvega sem v evidenco zapisal

Viktorja Œebelo iz Litije, ki je s 94 kar-
tonœki tudi nesporni rekorder akcije.
Do letoønjega obœnega zbora se je v
evidenci nabralo æe 2.225 vpisov. Kar
19 planink in planincev je v tem œasu
poslalo 25 ali veœ kartonœkov, med
njimi jih je bilo 10 iz naøega druøtva.
Ob Viktorju so to bili øe: Almira Jelni-
kar, Joæica Cividini, Erika in Rado
Zupanœiœ, Marija in Vinko Jamnik,
Lojze Hauptman, Andrej Namestnik
ter Asija Fatima Muøiœ. Vsem iskrene
œestitke! Sicer pa so bila na obœnem
zboru podeljena tudi priznanja za os-
tale akcije naøega druøtva in MDO, to
je za Badjurovo kroæno pot, Sto vrhov
za 100 let PD Litija ter Zasavsko pla-
ninsko pot. 

Na prav poseben naœin sta obœni zbor
poœastila Lojze Kotar iz Dolskega in
Sandi Jerant iz Podroj. V manj kot 24
urah sta prehodila celotno, veœ kot
100 km dolgo Badjurovo kroæno pot.
Z Janœ sta se odpravila v soboto ob
9,50 uri, naslednjega dne pa sta ob
9,10 uri pred planinskim domom poz-
dravila najbolj zgodnje udeleæence
obœnega zbora. Oba sta pot na tak na-
œin, torej v enem kosu, prehodila æe œe-
trtiœ. Za kakøen podvig gre, nam naj-
bolj slikovito pove æe, œe naøtejemo
kraje, skozi katere sta øla: Janœe, Laze,
Dolsko, Zagorica, Sv. Mikalvæ,
Geoss, Vaœe, Zasavska sveta gora,
Renke, Ostreø, Polønik, Velika Preska,
Javorski Pil, Tisje, Velika Kostrevnica,
Bogenøperk, Javorje, Pristva nad Stiœ-
no, Obolno, Veliko Trebeljevo, Preæ-
ganje, Janœe. Lojze in Sandi tudi nista
mogla prehvaliti pozornosti oskrbni-
kov kontrolnih toœk, saj so ju povsod
prijazno priœakali, kljub vœasih prav

nenavadni uri. Tako sta na Tisje pris-
pela øele ob polnoœi, pa jim je Zama-
nova kljub pozni uri pripravili ocvrta
jajœka in narezek, Pavla Jefim na Pri-
stavi pa je kar bedela do 4. zjutraj, ko
sta naøa pohodnika øe v temi priloma-
stila od Sv. Lamberta. Oba pohodnika
sta bila na obœnem zboru deleæna bur-
nega aplavza, Lojze pa je kljub utruje-
nosti podal øe poroœilo nadzornega
odbora, kar pa tudi ni bilo preteæko,
saj je druøtvo poslovalo uspeøno in za-
konito. 

Na obœnem zboru smo se œlani druø-
tva s simboliœnim darilom, akvarelno
upodobitvijo cerkve Sv. Nikolaja na
Janœah zahvalili Cveti Kriæaj za dolgo-
letno predano delo v naøem domu.
Polnih 21 let je bila Cveta kot oskrbni-
ca v delovnem razmerju pri druøtvu,
æe na lanskem obœnem zboru pa je bilo
sklenjeno, da z letoønjim letom dom
oddamo v najem. V teh 21 letih je
Cveta kot oskrbnica vzorno skrbela za
dom in dobro poœutje planincev. Tudi
po njeni zaslugi so Janœe ves œas velja-
le za planincem prijazno postojanko.

Dom je bil vedno urejen in œist, na ok-
nih pa cvetje. S øtevilnimi stalnimi obi-
skovalci so se v teh letih stkale prave
prijateljske vezi, zato je bilo, vsaj za
nekatere, slovo kar teæko.

Udeleæencem obœnega zbora sta se z
besedami in dejanji predstavila tudi
nova oskrbnika Leopold Jeras in An-
dreja. Z razvojem na Janœah imata ve-
like naœrte, zagotavljata pa tudi, da
bosta poskrbela, da se bodo planinci v
domu dobro poœutili in se vanj radi
vraœali. Izkazala sta se tudi kot gostin-
ca, saj sta za vse udeleæence obœnega
zbora, teh pa ni bilo malo, pripravila
okusne enolonœnice. Leopolda Jerasa
– Majœa Ømarœani poznajo predvsem
kot uspeønega rokometnega trenerja,
saj je ob slovenski reprezentanci treni-
ral tudi ømarskega Usnjarja. Novemu
oskrbniku æelimo uspeøno poslovanje
in œim veœ zadovoljnih gostov. 

Borut Vukoviœ 

Tudi letos bomo v œasu poletnih poœitnic ponovno organizirali letovanje v Bohinju in letovanje na morju v
Nerezinah (Mali Loøinj). Osnovni namen letovanja je, da otroci in mladina koristno in zanimivo preæivijo del svojih
poœitnic, se druæijo z vrstniki in se tudi marsiœesa nauœijo. Vsebine, ki smo jih izbrali, so prilagojene mladim in so
rezultat dolgoletnih izkuøenj pri pripravljanju in izvedbi podobnih programov. 

Øportni tabor v Bohinju za 40 udeleæencev (namestitev v CØOD Bohinj) Termin: 30. julij – 4. avgust
Ciljna skupina: otroci, mladina ter druæine. Cena: 140 EUR (150 EUR odrasli)

Letovanje na morju v Nerezinah za 45 udeleæencev (namestitev Otroøko naselje ZPM Krøko) Termin: 2. – 8. julij
Ciljna skupina: otroci od 6. do 14. leta. Cena: 150 EUR (170 EUR otroci izven Obœine Ømartno pri Litiji)

Druøtvo PROSTI ŒAS Ømartno objavlja RAZPIS LETOVANJ V BOHINJU
in NEREZINAH NA MALEM LOØINJU MED LETNIMI POŒITNICAMI 2007

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


