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Mimo je praznik dela, ki smo ga v
preteklosti veœkrat praznovali delav-
no. Delo krepi œloveka, ga ohranja
zdravega in daje zgled ljudem, da brez
dela ni jela. Marsikdo izmed vas bo
rekel, oguljene fraze, vendar dræijo.
Starejøi so zgled mladim, na mladih
pa svet stoji.

Bistveno se toka æivljenjskega ritma ne
da spremeniti, lahko se ga pa obdræi,
saj veljamo Slovenci za priden narod.
Naøo identiteto lahko obdræimo le
tako, saj se v nasprotnem primeru lah-
ko izgubimo v procesu evropske in
svetovne globalizacije. Povedano bolj
preprosto, laæje se otroci nauœijo le-
narjenja, kot delavnih navad, to pa
vpliva na spoøtovanje in ceno naroda.
V evropski skupnosti je kar nekaj na-
rodov, ki nimajo skupne dræave in ki
se nikjer ne poœutijo doma, mogoœe so
vzrok tudi delavne navade. Naj za-
kljuœim z rekom marsikatere mame, œe
svojemu otroku nisem mogla priskrbe-
ti veœ materialnih dobrin, sem ga pa
vsaj nauœila delavnih navad in spoøto-
vanja.

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj
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ÆUPANOV KOTIŒEK

Najlepøi œas
leta
Maj je mesec, ki vpliva na poœutje
starih in mladih. Narava se obleœe
v novo obleko, ki krasi naø vsakdan.

18. maj,
mednarodni
muzejski dan 
Muzeji kot predstavniki druæbenih
sprememb in razvoja je tema
letoønjega leta.

Muzeji po vsem svetu praznujemo 18.
maja mednarodni muzejski dan, ki ga
je pred 31 leti proglasil ICOM. Na ta
dan na gradu Bogenøperk nudimo po-
seben popust pri nakupu vstopnic za
ogled muzejskih zbirk.

Vsi obiskovalci plaœate enotno vstop-
nico 2,30 EUR.

Vabljeni!

Zlato priznanje na dræavni reviji
Letoønja dræavna revija tamburaøev in mandolinistov Slovenije se je
zgodila v Ømartnem pri Litiji. Domaœi tamburaøi smo prviœ v svoji
zgodovini osvojili zlato priznanje.

28. sreœanje tamburaøev in mandolini-
stov Slovenije se je odvijalo 5. aprila
2008 v Kulturnem domu Ømartno. Re-
vija je potekala v dveh delih. Prvi tek-
movalni koncert se je zaœel ob 14.00
uri. V tem delu je nastopilo sedem
tamburaøkih orkestrov in skupin iz
razliœnih koncev Slovenije. 

V  popoldanskem œasu  pa so v Ømart-
no zaœeli  prihajati tamburaøi, ki so na-
stopili v drugem tekmovalnem delu -
ta se je priœel ob 19.00 uri. Med osmi-
mi nastopajoœimi na veœernem tekmo-
valnem koncertu smo bili tudi domaœi-
ni. Pod vodstvom Helene Vidic smo
odigrali tri skladbe: ljudsko Œuk se je
oæenil, belokranjske ljudske Ob Kolpi
sem doma ter Ciganske melodije av-
torja Pabla de Sarasatea. Pri omenjeni
skladbi nas je na violini spremljala Eva
Dukariœ, ki je s svojim prepriœljivim
igranjem navduøila posluøalce in stro-
kovno æirijo. Vse tri skladbe je za tam-
buraøki orkester priredila naøa vodja
Helena Vidic. Prav je, da na tem mestu
omenim tudi to, da je bila njena pri-
redba belokranjskih ljudskih, z naslo-
vom Ob Kolpi sem doma, tudi obvez-

na skladba za vse tamburaøke orke-
stre, ki so nastopili na letoønji dræavni
reviji. 

Po uradnem delu je sledil øe revijalni
del. Æirija, ki so jo sestavljali œlani To-
maæ Habe, Damir Zajec in Draæen
Varga, pa se je med tem œasom odloœa-
la, kako bo ocenila igranje nastopajo-
œih. Z nestrpnostjo smo priœakovali
razglasitev  rezultatov. Za 90,67 %
doseæenih toœk smo si prisluæili zlato
priznanje. Veselje v naøih vrstah je bilo
nepopisno.  Najboljøi orkester tega ve-
œera pa je bil Tamburaøki orkester Do-
breœ, saj  je dosegel kar  98,67 % toœk. 

Organizatorji te prireditve so bili: JS
RS za kulturne dejavnosti, Obmoœna
izpostava JSKD Litija, Obœina Ømart-
no pri Litiji ter Tamburaøki orkester
FS Javorje. 

Tamburaøi se za pomoœ pri organizaci-
ji øe posebno zahvaljujemo naøim
druøtvenim kolegom folkloristom, po-
vezovalcu programa Tinetu Feletu in
ostalim posameznikom ter skupinam,
ki so pripomogli k uspeøni izvedbi tega
glasbenega dogodka. 

Marinka Pivk

V lanskem letu smo priœeli s pouœeva-
njem izbirnega predmeta italijanøœina
in organizirali obisk mesta ter øole v
Telgateju. Tokratni obisk gostov iz
Italije je rezultat sodelovanja, ki pote-
ka med Osnovno øolo Ømartno in
Scuolo Media Marenzi iz Telgateja. 

Dvodnevni obisk v Ømartnem je pote-
kal v sklopu njihove tridnevne ekskur-
zije po Sloveniji. Med drugim so si og-
ledali Postojnsko jamo in Predjamski
grad. 

Za goste iz Italije, 37 uœencev in 5
uœiteljev, smo pripravili pester in zani-
miv program. Najprej smo v øolski

Obisk iz Italije
OØ Ømartno se je na pobudo
obœine Ømartno pri Litiji v letu
2007 vkljuœila v sodelovanje, ki
sicer æe poteka med obœinama
Telgate in Ømartno pri Litiji.

avli pripravili sprejem s kratkim kul-
turnim programom, nato so si ogleda-
li naøo øolo, se sprehodili po Ømart-
nem, si ogledali knjiænico, cerkev sv.
Martina in naslednji dan tudi grad Bo-
genøperk. Uœenci so bili zelo nav-
duøeni nad øolo, lepo opremljenimi in
urejenimi uœilnicami, nad njeno okoli-
co. Uœitelji so se øe posebej zanimali,
kako poteka pouk, kakøen je predmet-
nik, koliko ur pouka imajo uœenci v
posameznih razredih. Seznanili smo
jih tudi z drugimi znaœilnostmi naøega
dela. Uœitelji so ravno tako zelo poh-
valili naøo øolo, øe posebno so bili nav-
duøeni nad øolskim bazenom.

Uœenci iz Italije pa si niso ogledovali le
øole in krajevnih znamenitosti. Zanje
smo organizirali øportne aktivnosti.
Fantje so odigrali nogometno tekmo,
dekleta so se pomerila v odbojki, vsi
skupaj tudi v namiznem tenisu, zveœer
pa smo pripravili druæabni veœer s ple-
som. Nasploh so se gostje iz Italije in
naøi uœenci veliko druæili med seboj,
sklepali nova poznanstva in prijateljs-
tva. Nekatera prijateljstva se bodo za-
gotovo nadaljevala tudi v prihodnje,
saj danaønja komunikacijska tehnolo-
gija omogoœa enostavno komunikaci-
jo preko svetovnega spleta.  

Goste je pozdravil tudi ømarski æupan,
gospod Milan Izlakar, ki se je ob tej
priloænosti sreœal z gospodom Lucom
Feroldijem, æupanom obœine Telgate. 

Albert Pavli

GLASBENA ØOLA LITIJA – ØMARTNO

Pozdrav pomladi
Koncert najmlajøih uœencev glasbene øole Litija – Ømartno.

Pomlad se prebuja, vse zeleni, ptiœki
veselo pojo, roæice cveto, ko sonce
ogreje naøo zemljo. Ko se pomladnemu
vzduøju v pozdrav pridruæi pesem iz
otroøkih grl, skladbica na instrumentu
izpod malih prstkov, drobni plesni ko-
raki vaøih otrok, naøih najmlajøih
uœencev, je to preœudovit obœutek. 

»Kako dobro æe igraø na svoj instru-
ment! Kako lepo si plesala na odru!

Kot pravi pevski zbor ste zapeli pesmi-
co! Lepo je bilo…« ste dejali svojim
malim glasbenikom z odra.

Res je, ta pohvala velja vam uœenci, ki
ste s trudom, vadenjem in vztrajnostjo
priœarali nepozabne trenutke vsem
nam.

Lepo pomlad in nasvidenje prihodnje
leto!

Polonca Demøar, prof.

''Otroøke igre niso zabava; moramo razumeti,
da so najbolj resno otrokovo opravilo.

''(Michel de Montaigne)

sobota 10.5. 10.00 Otroøka matineja: ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI Kulturni center
Lutkovno gledaliøœe Fru-fru

sobota 10.5. 19.30 Koncert ob æupnijskem dnevu: Zbor sv. Nikolaja cerkev sv. Nikolaja Litija
torek 13.5. 11.00 Otvoritev razstave likovnih izdelkov uœencev OØ Litija – EPP Mladinski center
torek 13.5. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
torek 13.5. 19.30 KONCERT: Pevski zbor Gimnazije Litija Gimnazija Litija
sreda 14.5. 8.00 Zakljuœek bralne znaœke za OØ Litije in Ømartno Kulturni center
sreda 14.5. 18.00 STAND UP COMMEDY - uliœno gledaliøœe grad Bogenøperk
œetrtek 15.5. 8.00 Zakljuœek bralne znaœke za OØ Litije in Ømartno Kulturni center
petek 16.5. 8.00 Zakljuœek bralne znaœke za OØ Litije in Ømartno Kulturni center
petek 16.5. 19.00 ØTEFKA IN POLDKA  - komedija grad Bogenøperk
sobota 17.5. 16.00 Indijski dan v MC Litija: Koncert skupine Deseti brat Mladinski center

Predstavitev Hare Kriøna
od poned. 19.5. Teden vseæivljenjskega uœenja: Knjiænica Litija
do petka 23.5. Priloænostna razstava o delavnicah in predavanjih
torek 20.5. 19.00 Sreœanje z Manco Juvan Hessabi: Knjiænica Litija

Ob zaprtju fotorazstave Afganistan-Zaman 2003
sreda 21.5. 19.00 Zakljuœni koncert: GØ Litija-Ømartno Kulturni center
œetrtek 22.5. 19.00 Potopis: PORTUGALSKA; Petra Potoœnik Knjiænica Litija
petek 23.5. 19.00 Veœer kratkih avtorskih filmov Art Cluba Litija Mladinski center
sobota 24.5. 10.00 Otroøka matineja: PIPI IN MELKIJAD; Miniteater Kulturni center
torek 27.5. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
torek 27.5. 19.00 Potopisno predavanje: Obisk EXIT festivala v Novem Sadu Mladinski center
torek 27.5. 19.00 Literarno sreœanje: mag. Roman Vodeb øportni psihoanalitik Knjiænica Litija
œetrtek 29.5. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno

Vabimo vse otroke,
ki jih zanima,

kako poteka naø vsakdan,
da pridejo v vrtec ciciban!

Dan odprtih vrat,
15. 5. 2008, od 9 - 11 ure

v vseh skupinah vrtca.

Vabimo vse otroke,
ki jih zanima,

kako poteka naø vsakdan,
da pridejo v vrtec ciciban!



Aktivnosti
druøva
upokojencev
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Razpis
za oddajo v najem

naslednjega neprofitnega stanovanja za nedoloœen œas

Stanovanje v stanovanjskem objektu Javorje 14, v skupni izmeri cca. 100 m2 upo-

rabne povrøine, neprofitna najemnina izraœunana za mesec april 2008 znaøa

300,00 EUR, najemnik krije vse obratovalne stroøke (elektrika, voda, telefon, ka-

naløœina, odvoz odpadkov, ogrevanje, œiøœenje in urejanje okolice). 

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del te ob-

jave in vse druge informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani na KSP Liti-

ja d.o.o., Ponoviøka cesta 15, Litija, vsak dan med 8. in 11. uro (telefon 890 00 10

in 890 00 013, ga. Marjeta Vrhovec) ali na spletni strani www.smartno-litija.si. In-

teresenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi

zahtevanimi prilogami do torka, 20. maja 2008, do 12.00 ure (ne glede na vrsto

prinosa) na naslov: OBŒINA ØMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova 2, 1275 Ømart-

no pri Litiji. Na kuverti mora biti napis: »za stanovanjsko komisijo; neprofitno sta-

novanje, Javorje 14.«

Prispele vloge bo obravnavala komisija imenovana s strani æupana obœine Ømartno

pri Litiji, ob upoøtevanju doloœb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v

najem, Uradni list RS øt. 14/2004, 34/2004, 62/2006. 

Litija, 25. aprila 2008 

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Obvestilo obœanom
Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov v letu 2008

Na nivoju celotne obœine Ømartno pri Litiji v letoønjem letu 2008 akcije zbiranja in

odvoza kosovnih odpadkov ne bo. 

V primeru, da krajani izrazite æeljo po odvozu kosovnih odpadkov, se organiziraj-

te preko vaøega koordinatorja KS, da Obœina preko JP KSP Litija d.o.o. organizira

odvoz. 

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Zgodilo se je
V torek, 1. aprila, smo si v Øentjakob-
skem gledaliøœu v Ljubljani ogledali
komedijo »Dobri vojak Øvejk«, ki smo
jo naœrtovali za 4. marec, ob dnevu
æena, a je takrat, æal, odpadla. 

Prvo aprilsko soboto je potekal pohod
Po obronkih jablaniøke doline. Naøa
pohodniøka skupina se je udeleæila le
zakljuœka na Gradiøœu, kamor se je
podala peø skozi Gradiøke Laze,
vraœala pa skozi Jablanico. 

V torek, 15. aprila, je potekalo v Ga-
brovki tekmovanje v pikadu in kvizu,
kjer so sodelovale moøke in æenske
ekipe petih druøtev upokojencev iz li-
tijske in ømarske obœine. 

V petek, 18. aprila, smo organizirali
celodnevni izlet z vlakom v Mursko
Soboto. V spremstvu domaœega
vodiœa smo si najprej ogledali obe

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Do sedaj je na vseh podroœjih upraviœilo svojo nepredvidljivost. Prav tako
kot narava je tudi vlada poskrbela za øe en dokaz, da se prestopna leta
razlikujejo od navadnih.

Prestopno leto 2008

Na preseneœenja narave, ki nas je zasu-
la s snegom in ostalimi neprijetnostmi
smo bili nekako pripravljeni, prese-
neœenja vlade v obliki vinjet pa so uda-
rile kot strela z jasnega neba. Tako kot
je vreme v razliœnih delih naøe lepe
dræavice takøno ali drugaœno je tudi ta
strela (beri vinjeta), razliœno udarila po
svojih bodoœih uporabnikih. Pa smo,
ste, so obœanke in obœani Litije, Ømart-
na in verjetno tudi kje drugje, zopet v
srediøœu ciklona. Tako hvaljen nov,
bolj praviœen sistem cestninjenja ima
zopet dvojna merila. Eni obdarjeni,
drugi kaznovani. Œuden je ta novi si-
tem praviœnosti. 

Naj ponazorim moje razmiøljanje na
primeru povpreœne prebivalke oziro-
ma prebivalca Litije. Pustimo zdaj ob
strani razloge zaradi katerih se mora
povpreœneæ voziti na delo v prestolnico
ter dnevno tvegati æivljenje na preobre-
menjeni cesti oziroma tratiti œas in de-
nar za voænjo namesto, da bi imel za-
gotovljeno dostojno delo in plaœo v
kraju bivanja. Naj to ostane tema za
naslednje prispevke. 

Vzemimo raje primer, da se pov-
preœneæ odpravi po nakupih v Ljublja-
no. Do semaforja v Øentjakobu vse po
starem. Od tu dalje pa sta dve poti.
Prva, kot pravijo »praviœnejøa« ter
podkrepljena z preplaœano vinjeto na
obvoznico, druga brez nje po navadni
cesti. Za vse enako? Ne, tovorna vozila
lahko gredo brez œudeæne nalepke na
sklenjen obroœ okoli Ljubljane ali kate-
rega koli drugega slovenskega mesta, ki
premore obvoznico. Toliko o pra-
viœnosti in enakosti za vse dræavljane. 

Bojim pa se, da bodo ostale slabosti in
pomanjkljivosti na katere ves œas opo-
zarja stroka dobile potrditev ob uved-
bi in uporabi populistiœne storitve.
Predvsem tiste najbolj œrnoglede. Kdo
bo nosil odgovornost, œe se uresniœi ti-
sta o vpraøanju œasa kdaj se bo zgodi-
la nesreœa na cestninski postaji, ki
nudi veœjo pretoœnost samo z dvignje-
nimi zapornicami in omejitvijo hitro-
sti na 40 km/h? Ali bo to, pravi po-
budnik te ideje ali resorni minister,
vlada, mogoœe pa lastnik podjetja, ki
bo sklenilo posel za tiskanje nalepk.

Ob~ina [martno pri Litiji

Obvestilo 
Vraœanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje

Obœina Ømartno pri Litiji je v mesecu marcu in aprilu 2008 izdala odloœbe in de-

narna sredstva upraviœencem do vraœila vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæ-

je na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji, ki so preko KS Jablanica – Bukovica, KS

Jablanica, KS Primskovo, SKS Litija (KS Øtangarske Poljane, KS Vintarjevec, KS

Velika Øtanga, KS Kostrevnica) v letih 1985-1987 sklenili pogodbe o vlaganju

sredstev v izgradnjo telekomunikacijskega omreæja.

Na podlagi Zakona o vraœanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje in

poravnav, sklenjenih med Dræavnim pravobranilstvom in Obœino Ømartno pri Liti-

ji, je Komisija za sestavo seznama dejanskih upraviœencev za vraœilo vlaganj v jav-

no telekomunikacijsko omreæje na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji, ki jo je ime-

noval æupan na podlagi Odloka o naœinu in pogojih vraœanja vlaganj v izgradnjo

javnega telekomunikacijskega omreæja na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji, obja-

vila sezname, pregledala prispele vloge ter razdelila denarna sredstva med dejanske

upraviœence oz. vlagatelje zahtevkov v  skladu s kriteriji, ki so bili uporabljeni ob

vplaœilu, upoøtevajoœ uvrøœenost na seznam dejanskih upraviœencev ter pravoœas-

nost vloæitve zahtevkov.

V skladu z Odlokom o naœinu in pogojih vraœanja vlaganj v izgradnjo javnega tele-

komunikacijskega omreæja na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji, Obœini Ømartno

pri Litiji pripadajo vsa preostala denarna sredstva vloæena z druæbenim vloækom,

ki jih Obœina nameni izkljuœno za investicije v infrastrukturo na obmoœju, na kate-

rem so bila sredstva zbrana.
Obœinska uprava Obœine Ømartno pri Litiji 

cerkvi: katoliøko, ki je zdaj stolnica in
evangeliœansko, ki sta nam jo predsta-
vila oba gospoda æupnika. Nato smo
obiskali Pokrajinski muzej, kjer smo se
sprehodili skozi stalne zbirke. Po kosi-
lu v hotelu Diana smo øli øe v novo øtu-
dijsko knjiænico in na razstavo »Mur-
ska Sobota nekdaj in danes«, ob 18.
uri pa smo se odpeljali iz prekmurske
prestolnice. 

Pripravljamo…
V sredo, 21. maja, pripravljamo za
naøe starejøe œlane sreœanje s stanovalci
doma Tisje, ki bo na prostem, pri
domu, dva dni pozneje, 23. maja, pa si
bomo v mariborski Operi ogledali
znameniti balet »Grk Zorba«. 

Petstoletnico rojstva Primoæa Trubarja
bomo poœastili s pohodom po veliko-
laøki kulturni poti, ki bo v nedeljo, 1.
junija. 

Tekmovalci petih upokojenskih druø-
tev obeh obœin se bodo dvakrat pome-
rili v balinanju: 27. maja v Litiji in 10.
junija v Jevnici. 

Celodnevni izlet na Hrvaøko (Marija
Bistrica, Kumrovec), ki smo ga naœrto-
vali za zadnji œetrtek v maju, bomo or-
ganizirali v mesecu juniju; o datumu
vas bomo pravoœasno obvestili. 

Konec maja bo Zveza druøtev upoko-
jencev Litija – Ømartno pripravila ce-
lodnevni izlet z dvema avtobusoma,
kjer bomo imeli Ømarœani na voljo 20
sedeæev. Sredi junija pa vas vabimo na
popoldanski izlet, kjer bomo obiskali
Dobrovo, Horjul in Ligojno. 

Za zakljuœek pa øe telefonska øtevilka
naøe pisarne, ki je pomotoma izpadla v
zloæenki o naøem celoletnem progra-
mu. V œasu uradnih ur nas lahko po-
kliœete na øtevilko: 01/ 8962 778. 

Boris Æuæek

Naj bo kdorkoli samo, da se nesreœa
oziroma nesreœe ne konœajo tragiœno.
Udarec po æepu ni prijeten a slej kot
prej ga pozabiø, toda tisti v duøo, tisti
ostane za zmeraj. 

Kar samo se ponuja vpraøanje kaj lah-
ko sploh storimo, da prepreœimo zgo-
raj opisane dogodke? Zelo malo, ver-
jetno niœ, saj se ve v katerih rokah sta
økarje in platno. Smo paœ v prestop-
nem letu, ki je znano po svoji nepred-
vidljivosti. Ali so ravno zato na vsako
prestopno leto tudi volitve, da s svojo
nepredvidljivostjo vplivajo na renome
prestopnega leta? Morda. Toda
takøno ali drugaœno oceno o vinjetah,
dohodnini, raznih poizkusih potrjeva-
nja zakonov o pospeøeni denacionali-
zaciji, potvarjanju zgodovine ter po-
vraœilu vojne økode, in øe in øe bi lah-
ko naøteval bolj ali manj priljubljene
poteze vladajoœe koalicije, bomo dali
volivci. Do takrat pa spoøtujmo mno-
gokrat uporabljeno modrost
Paciencia est mater studiorum. Œe
moja gimnazijska latinøœina øe ni pre-
veœ zarjavela, naj bi se prevedeno gla-
silo nekako takole: Oprostite jim, saj
ne vedo kaj delajo (ali paœ). Verjetno
pa je bolj pravilno: Potrpljenje je
mati……. (kdor jo paœ ima). Kakor-
koli æe, œaka nas dolgo vroœe poletje. 

Predsednik OO SD Litija

Matjaæ Aøkerc

OO SDS z novim vodstvom

V februarju je v Ømartnem potekala
volilna konferenca obœinskega odbora
SDS Ømartno pri Litiji, z namenom iz-
volitve novega vodstva obœinskega od-
bora Slovenske demokratske stranke.
Zbrani œlani so se odloœili, da za nove-
ga predsednika obœinskega odbora, ki
bo nasledil Zvoneta Øavorja, izvolijo
Petra Avblja, ki je bil tudi strankin kan-
didat za æupana na zadnjih lokalnih
volitvah, kot izvoljeni svetnik na listi
stranke pa je tudi vodja triœlanske svet-
niøke skupine SDS v obœinskem svetu
obœine Ømartnem pri Litiji. To je tudi
edina veœja sprememba v vodstvu
obœinskega odbora, saj je med prisotni-
mi œlani prevladala odloœitev, da z del-
no osveæitvijo (dopolnitvijo) zastopstva
v obœinskih organih stranke, nadgradi-
mo dosedanje izkuønje pri vodenju
obœinskega odbora. Slednje se kaæe
med drugim, da je bil na mesto enega

podpredsednika obœinskega odbora
ponovno izvoljen Niko Holeøek, ki mu
je bil ta mandat podeljen æe na prejønji
volilni konferenci, drugi podpredsed-
nik pa je postal Boøtjan Obreza. No-
voizvoljene organe stranke v prihod-
njih dveh letih œakajo zahtevni in po-
membni izzivi, ki jih prinaøajo prihaja-
joœe dræavnozborske volitve v jeseni
letoønjega leta in lokalne volitve œez
dobri dve leti. SDS æeli pri tem odigrati
pomembno in konstruktivno vlogo,
kot se trenutno vodilni stranki v dræavi
tudi pritiœe. Predvsem pa æelimo na lo-
kalnem nivoju v œim veœjem obsegu
obuditi delo stranke, ki je z izjemo ak-
tivnosti œlanov stranke v organih
obœine, v zadnjem letu in pol kar neko-
liko zastalo. Zato bo izvrøilni odbor tej
nalogi v prihodnosti namenil najveœ
pozornosti. Da bomo lahko te cilje do-
segli, med œlane vabimo naøe simpati-

zerje in tiste, ki menite, da Vam je
strankin program in njene vrednote
blizu. 

V ømarskem odboru SDS bomo øe na-
prej tvorno podpirali razvoj naøe
obœine. To pomeni, da bomo s predlo-
gi in konkretnimi dejanji podpirali vse
projekte, ki bodo obœino Ømartno pri
Litiji usmerjali med razvitejøe lokalne
sredine na Slovenskem. Slednje se
nanaøa na projekte s podroœja infra-
strukture, zagotavljanja perspektivne-
ga gospodarskega okolja, uravno-
teæenega razvoja na ravni centra
obœine in podeæelja, ter øe posebej pod-
pore projektom s podroœja vzgoje, izo-
braæevanja in druæbenih dejavnosti. Ta
segment se nam zdi kljuœen v luœi naøih
mlajøih generacij, saj so slednje garant,
da bodo projekti, ki se izvajajo v seda-
njosti prinaøali sadove v prihodnosti.

Volilne konference se je med drugim
udeleæil sekretar na ministrstvu za
promet, gospod Peter Verliœ, ki je ob-
ljubil podporo pri izvajanju nekaterih
projektov, predvsem pri izgradnji
ømarske obvoznice. 

Joæica Æurga
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Sreœanje zasavskih
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Sreœanje zasavskih
druøtev diabetikov
V soboto, 19. aprila, smo litijski diabetiki organizirali æe tretje sreœanje za-
savskih druøtev diabetikov. Za kraj sreœanja smo izbrali zgodovinske Vaœe
in Slivno z geometriœnim srediøœem Slovenije. S svojim obiskom sta nas
poœastila tudi predsednik Zveze druøtev diabetikov Janko Kuøar in naøa
diabetologinja dr. Renata Kopriva, ki je imela zdravstveno predavanje.

Ømarska obvoznica konœno
pred uresniœitvijo?
Ømartno pri Litiji velja za eno starejøih srednjeveøkih naselbin na
Slovenskem in œeprav nikoli ni dobil statusa srednjeveøkega trga, kaj øele
mesta, se je vseskozi razvijal po tipiœnih srednjeveøkih naœelih, kar je
prineslo utesnjenost in urbanistiœno zavrtost kraja vse do danaønjih dni.
Dejstvo, da so se srednjeveøke naselbine oblikovale ob pomembnih
prometnicah in objektih je (na æalost) øe v 21. stoletju lepo vidno prav v
srediøœu naøe obœine.

Glavna prometnica, ki je nekoœ pred-
stavljala eno od moænih povezav zgor-
njega dela (Gorenjske) in spodnjega
dela (Dolenjske) deæele Kranjske je to
nalogo, ob sprotnih posodobitvah, ali
bolje reœeno prilagoditvah, obdræala
do danaønjih dni. Tisto kar je bilo sto-
letja prednost – prehod skozi srediøœe,
mimo æupnijske cerkve, ki predstavlja
srediøœe kraja, je v zadnjega pol stolet-
ja postalo izrazito breme. Posebej hitra
urbanizacija, ki smo ji tako kot drugje
v Sloveniji priœa v Ømartnem, je v ob-
dobju po drugi svetovni vojni promet-
no ureditev oziroma skladnejøi poseli-
tveni razvoj kraja pod Rojami zamudi-
la ali bolje reœeno izpustila. Oœitno je,
da so strokovnjaki, ki so urejali naseli-
tveno obmoœje doline v zadnjih nekaj
desetletjih pozabili, da prometna ure-
ditev tudi sodi med naœela sodobnega
urbanizma. Ni moj namen moralizirati
za nazaj, vendar (kot se starejøe gene-
racije najbræ tudi spominjate) je bilo
naœrtov za ømarsko obvoznico v zad-
njih desetletjih najbræ æe za dvomestno
øtevilko, œe malo karikiram pa je vsem
primanjkovalo izvedbenega dela. 

V vseh letih po drugi svetovni vojni pa
je promet le naraøœal, posebej øe tovor-
ni, ki se po osamosvojitvi poveœuje na
raœun gospodarske rasti in iskanja
bliænjic, ki jih ponuja cestna povezava
skozi Ømartno. Kakorkoli æe, kvaliteta
æivljenja stanujoœih ob dræavni cesti se
rapidno zniæuje, posledice voæenj
teækokategornikov pa naœenjajo statit-
ko stavb in lastnikom nalagajo dodat-

ne stroøke. Da ne omenjam naøe kate-
drale, ki je æe zaradi samega terena na
katerem stoji, na tovrstne tresljaje øe
posebej obœutljiva, kar je æe vidno na
njenih stenah. Nadaljnjo nevarnost
tranzitni promet predstavlja za peøce
(øolarji), saj o varni poti v øolo ne mo-
remo govoriti. Da bi center kraja po-
gosteje zaprli za razne promocijske,
kulturne in druæabne prireditve je v
dani situaciji  odveœ razmiøljati.

Reøitev je torej obvoznica, ki je bila za-
gotovo tudi eden od dejavnikov pri
odloœitvi Ømarœanov za novo obœino,
saj so bili upraviœenega mnenja, da je
Litija za sosede preko hriba na tem
segmentu premalo naredila. Obœino
sedaj imamo, a obvoznice zaenkrat øe
ne, saj le ta ni odvisna samo od tistih,
ki karkoli odloœamo o razvoju naøe lo-
kalne skupnosti, temveœ øe od dræave,
ki bo pri izvedbi tudi glavni investitor,
kot se za dræavno cesto tudi pritiœe. Ja-
sno pa mora biti, da je iniciativa na
ømarski strani.

Po letih prepriœevanj in moledovanj v
smeri Ljubljane, smo konœno priøli do
projekta, ki je æe doæivel javno razgrni-
tev. Ob prvem pogledu na razgrnjen
(predlagani) projekt se nisem mogel
znebiti obœutka, da je dræava zase
ubrala najcenejøo razliœico, kot bi ve-
dela, da smo Ømarœani v brezizhod-
nem poloæaju. Res da je v Sloveniji je
trenutno naœrtovanih veœ deset podob-
nih prometnih projektov kot je ømar-
ski in bo poslediœno vsem predlogom
teæko ugoditi, a vendarle. Iz javne raz-

prave, ki je pred œasom potekala na
sedeæu obœine, se da razbrati nekatere
upraviœene pripombe in predloge. ^e
pogledamo naœrt obvoznice, vidimo,
da se ta v celoti ogne zgodovinskega
jedra Ømartna in hramu uœenosti, na
kvaliteti æivljenja pa bodo pridobili
tudi stanovalci v Novem naselju. V
centru je projektantu mogoœe oœitati
zgolj prikljuœek (premajhno kriæiøœe)
iz smeri kostrevniøke doline. Sporen ni
niti prikljuœek na Ustju, saj glede na
to, da referendum o prikljuœitvi Zago-
rice ni uspel, ni smiselno naœrtovati
prikljuœitev na cesto, ki gre mimo tam-
kajønje industrijske cone (slednje bi
bilo sicer realno v luœi obstojeœih in
naœrtovanih gradenj v liniji od Ustja
proti Jezem). Najveœ pomislekov
sproæa naœrt razbremenilne ceste na
Obmoœju Cerkovnika, saj predlagana
varianta njegov juæni del na nek naœin
razpolovi, poleg tega s predlogom ni
reøen problem navezave vintarjevøke
ceste, ki sedaj s potekom dobesedno
mimo gostilniøkega praga povzroœa
nevzdræno stanje. Zato bi bilo nujno
potrebno na tem odseku, v dogovoru z
dræavo, doseœi doloœen premik trase.
Slednji so tudi pomisleki, s katerimi se
sam sooœam. Da ne bo pomote projekt
izgradnje podpiram in kar je v moji
moœi bom zanj tudi storil. 

Obvoznica je za obœino in kraj Ømart-
no zagotovo prioriteta øtevilka ena.
Da bo le ta uresniœena v prihodnjih le-
tih je zagotovo, ob vseh dosedanjih
poskusih, najveœ moænosti (trenutno je
na podroœju dræavnega cestnega
omreæja odprtih nekaj sto projektov),
vendar nas mora pri tem voditi tudi vi-
zija. Z obvoznico bomo za dolgo œasa
''zakoliœili'' naselitveni (urbani) del
ømarske doline. Za koliko œasa si de-
jansko ne upam napovedati. A œe se
kot zgodovinar ozrem nazaj si mislim,
da najbræ tudi srednjeveøki snovalci
naselbine pri sv. Martinu niso vizio-
narsko sanjali o tem, da bodo øe leta
2008 vozili po skoraj isti prometnici,
pa œeprav ne veœ po praøni, temveœ po
asfaltni prevleki.

Peter Avbelj

Tri zasavska druøtva diabetikov Litija,
Trbovlje in Hrastnik æe nekaj œasa
veæe dobro sodelovanje. Zato je dozo-
rela ideja, da bi organizirali sreœanje,
kjer bi se njihovi œlani spoznali, druæili
in izmenjavali izkuønje. Na letoønje
sreœanje, ki je bilo tretje po vrsti, smo
vabili litijski diabetiki. 

Zbralo se je okrog 140 diabetikov iz
vseh treh druøtev in Dom sv. Andreja,
ki smo ga najeli pri vaøkem æupniku,
je bil nabito poln. Vse udeleæence smo
obdarili z zanimivimi turistiœnimi
prospekti, zemljevidi litijske in ømar-
ske obœine ter dodali øe jabolko in
vodo.

Zdravstveno predavanje

Po pozdravnem govoru naøe pred-
sednice je na kratko spregovoril øe
predsednik Zveze druøtev diabetikov
Janko Kuøar. Pozdravil nas je tudi
æupnik z Vaœ, ki nam je povedal øe ne-
kaj besed o gradnji Andrejeve dvora-
ne.

Sledilo je zdravstveno predavanje litij-
ske diabetologinje dr. Renate Kopriva.
Govorila je o zdravilih za diabetes, ki
delujejo na razliœnih osnovah in pou-
darila, kako pomembno je njihovo
redno jemanje. Biti moramo odgovor-
ni in jih ne smemo jemati samo nekaj
dni pred obiskom ambulante. Za vsa-
kega bolnika si v ambulanti vzame kar
nekaj dragocenega œasa, saj skuøa vsa-
kemu svetovati pravilno in ustrezno.
Zato moramo resno upoøtevati zdrav-
niøka navodila, jemati zdravila in vo-
diti dnevnik, ki je osnova za naslednji
pogovor v ambulanti. Pri naøi bolezni
paœ ni dovolj samo trud in delo zdrav-
nika, potrebno je tudi naøe sodelova-
nje. Za dobro urejeno sladkorno bole-
zen lahko najveœ naredimo le sami.

Kulturni program na prostem

Vreme je bilo to soboto res prav april-
sko, saj sta se sonce in deæ nenehno iz-
menjavala. Vendar smo imeli sreœo,
saj v œasu naøega zadræevanja zunaj ni
bilo veœjih teæav z deæjem. Naø kultur-
ni program je bil rekreativno obarvan.
Druæinsko gledaliøœe Kolenc z Vaœ nas
je razdelilo v tri skupine in nas na po-
sebno zanimiv naœin z razliœnimi
dramskimi vloæki popeljalo po Vaœah.

V Andrejevi cerkvi smo si ogledali
znameniti boæji grob, nekateri so øli øe
v muzej, drugi pa smo se odpravili na
ogled fosilne morske obale, kjer smo v
kamnu iskali morske fosile. Pot nas je
nato peljala proti Kleniku, vmes pa
smo naleteli na palœka Kihka, ki je po-
kukal iz stare suøilnice lanu, ki nam je
na zanimiv naœin predstavil, kako so
vœasih suøili lan. Kmalu smo priøli do
Grilœeve domaœije, kjer je bil doma
najditelj znamenite vaøke situle. Malce
naprej stoji poveœana vaøka situla, ori-
ginalno pa hranijo v Narodnem muze-
ju v Ljubljani. Na njej smo naøteli tri
figuralne pasove in reøili nalogo, ki
nam jo je zastavila igralka iz gledaliøœa
Kolenc.

Na GEOSS-u

Z avtobusi smo se odpeljali øe v Spod-
njo Slivno h geometriœnemu srediøœu
Slovenije, na kratko reœemo GEOSS.
GEOSS je srce Slovenije, ki simbolizira
zakoreninjenost Slovencev na tem pro-
storu, stiœiøœe vseh Slovencev ne glede
na kakrønokoli versko, politiœno ali
drugo pripadnost. Tu smo nazdravili
in prisluhnili Zdravljici v izvedbi igral-
ke iz gledaliøœa Kolenc. Spregovoril
nam je tudi predsednik druøtva
GEOSS Mirko Kaplja. Predstavil nam
je simbole slovenskega naroda in naci-
je (grb, zastava, himna, lipa …) okrog
obeliska, ki simboliœno oznaœujejo
teæiøœe naøe samostojne dræave Repub-
like Slovenije. 

Litijani smo ponosni na naø GEOSS,
menimo, da ga Slovenci premalo poz-
namo, zato vas vabimo, da pridete
kdaj na obisk na Vaœe in Spodnjo Sliv-
no. Vœasih smo rekli: vsak Slovenec
vsaj enkrat na Triglav, mi pa dodaja-
mo: vsak Slovenec tudi veœkrat na
GEOSS.

Druæabno sreœanje

Vrnili smo se v Dom sv. Andreja. Pri-
leglo se je æe malo poœitka in seveda
tudi kosilo v obliki piknika. Naøi prid-
ni œlani so s pomoœniki pripravili oku-
sno pogostitev. Vsem, ki ste neumor-
no delali, se iskreno zahvaljujemo. Ko
smo napolnili laœne æelodœke, smo se
øe zavrteli ob zvokih æive glasbe in
spletali nova znanstva in prijateljstva. 

Ob koncu smo se poslovili od naøih
prijateljev in se razøli z obljubo, da se
drugo leto spet sreœamo v Hrastniku.

Veseli smo bili obiska predsednika Zveze
druøtev diabetikov Janka Kuøarja.

Naøa diabetologinja dr. Renata Kopriva je
imela zanimivo predavanje.
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Invalidi v Posavju
Œlani smo si 25. marca ogledali Posavje. Med voænjo smo si panoramsko ogleda-

li Termoelektrarno Trbovlje in Hidroelektrarni Vrhovo in Boøtajn. V Krøkem so

nam v kulturnem domu predstavili  delovanje Nuklearne elektrarne Krøko, nato

pa so nas odpeljali na njihovo dvoriøœe in smo si vse objekte ogledali øe skozi

okna avtobusa. Po ogledu smo se zapeljali do gradu Rajhenburg  v Brestanici,

kjer smo si ogledali muzej izgnancev in muzej trapistov. Petnajst minut œasa smo

namenili tudi ogledu Brestaniøke Bazilike.

Izlet smo nadaljevali skozi Senovo v Veliki kamen, kjer nas je na kmetiji Vrtovøek

œakala polna miza  in vaøki muzikant. Zakljuœek izleta smo posvetili naøim æenam

in materam, ki so ta dan praznovale materinski dan.

Ura je kot na vseh izletih prehitevala, vesela druæba je morala domov, øe preden

smo se razøli smo si dali obljubo, da naslednjiœ vidimo pod œeønjo na Primorskem.
Marko Dernovøek

Na Primorsko gremo 27. maja 2008.

Ogledali si bomo Øtanjel, Vipavo in

njene zanimivosti, nabrali bomo

œeønje in na koncu øe opravili

degustacijo primorskih dobrin.

Cena izleta je 25 EUR in se plaœa ob prijavi.
Pohitite s prijavami, ker je øtevilo omejeno.

Pridruæite  se nam !  

MDI Litija - Ømartno

PD Litija vabi v soboto, 31. maja 2008, na 19.
planinski pohod na Geoss. Start bo med 6. in
10. uro z dvoriøœa upravne zgradbe Predilnice.
Pot bo pohodnike vodila œez Streøni vrh, Konja,
Vaœe, Klenik in Slemøek do Spodnje Slivne, kjer
bo ob 12. uri zakljuœek pohoda s podelitvijo priz-
nanj. Za udeleæbo na 3., 5. in 7. pohodu
udeleæenci prejmejo spominske znaœke, za
udeleæbo na 10. pohodu pa posebno plaketo.
Pot bo oznaœena s smernimi tablami, hoje pa je
za 3 do 4 ure. Kontrolni toœki bosta na Streønem
vrhu (523 m) in Slemøku (677 m). Pot poteka
veœinoma po gozdnih poteh. Vabljeni

19. PLANINSKI
POHOD NA GEOSS
19. PLANINSKI
POHOD NA GEOSS

Izlet na Primorsko

KUPIM ZEMLJIØŒE

Rada bi kupila 1 ha ali veœ delno ornega
kmetijskega zemljiøœa, za ekoloøko pridela-
vo zdravilnih rastlin. Lahko je travnik ali
paønik. Do 1/3 povrøine je lahko gozd.
Zemljiøœe naj se nahaja v KS Temenica ali na
meji s KS Veliki Gaber, KS Primskovo, KS
Øentvid pri Stiœni. Parcela naj bo v enem
kosu. Teren naj bo rahlo nagnjen proti
severu, oœiøœen kamenja, imeti mora dostop
z osebnim avtomobilom. V bliæini zemljiøœa
naj ne bo onasnaæevalcev (umazana pro-
izvodnja, intenzivna reja æivali, plini, hrup,
preveœ prometna cesta...).
Nakup plaœam z gotovino.

Otilija Grad Barle
Temenica 48, 1296 Øentvid pri Stiœni
Tel.: 01/ 787 41 72, gsm: 031 76 66 63
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In Memoriam

Joæe Verbajs
3. 3. 1964 – 7. 4. 2008

Bilo je enkrat, kot bi v danaønjem pre-
hitrem æivljenjskem tempu dejali, æe
dolgo nazaj. V letu 1992, ko se nas je
nekaj zanesenjakov, æeljnih odrskih
desk, dobilo v kulturnem domu z na-
menom, da obnovimo bogato gleda-
liøko tradicijo v Ømartnem. Med nami
je bil tudi Joæe, ki je bil za nas mladce
æe takrat ''legenda''. Vedeli smo, da
nam ne v njegovi druæbi ne bo dol-
gœas, saj bo prav on poskrbel, da se
bomo nasmejali in lepo zabavali. Ta-
krat sem imel priloænost, da sem prviœ
spoznal tudi njegovo drugo plat: pro-
fesionalen in spoøtljiv odnos do stvari,
ki jih poœel v svojem æivljenju. In ta-
krat se je zaœelo najino prijateljstvo, ki
ni nikoli zastalo, pa œeprav sva vsak
zase iskala vedno nove izzive. 

Zanesenjaki s tistega sestanka smo
leto kasneje doæiveli ognjeni krst na
ømarskem odru z igro, kot se za zaœet-
nike spodobi, Vdova Roølinka. Æe pri
Roølinki se je prikazalo mojstrstvo
Joæetovega talenta, saj je ob odpovedi
enega izmed igralcev naøtudiral øe nje-
govo vlogo tako, da je blestel kar v
dveh hkrati. In tema vlogama jih je
sledilo øe nekaj, prav zaradi njega en-
kratnih, øe najbolj nepozabna pa je
bila od leta 1964 njegova æivljenjska
vloga. 

Takøen je paœ bil Joæe. Bogat po svojih
talentih, øe bogatejøi v srcu in duøi.
Zato je talente rad delil. To njegovo
razdajanje, kot da bi æivel pet æivljenj
hkrati. Praktiœno ni podroœja javne
sfere kjer ne bi pustil vidnega peœata.
Moæ, oœe, gledaliøœnik, folklorist, poli-
tik, vinogradnik, predan svoji sluæbi
na æeleznici. Vse na polno in vse hkra-
ti. Joæe je vseskozi rad nekaj ustvarjal,
to je bilo konec koncev tudi njegovo
poslanstvo.

Øestnajst nepozabnih let. Joæe øe ved-
no ne morem doumeti, da te veœ ni. Øe
vedno raœunam, da se boø ponovno
pojavil na odru v svoji najboljøi vlogi
Babota iz Charleyeve tete; øe vedno
priœakujem, da se boø angaæiral in po-
stavljal vpraøanja v zvezi z vsem kar te
je zanimalo in kar bi rad izboljøal; øe
vedno priœakujem da boø, kot si le ti
znal, dræal pokonci druæbo z Rezkine-
ga travnika. 

Pogreøali bomo tvoje negovanje. Ne-
govanje ljubezni do tega kar te je ob-
dajalo: druæine, svojcev, prijateljev,
okolice. Pogreøali bomo negovanje
vsega lepega in ælahtnega kar je priteg-
nilo tvojo pozornost: od kulturnega,
druæbenega in politiœnega delovanja,
nenazadnje do negovanja vinske trte.

Joæe, zgoraj nad zvezdami, ostani øe
naprej tak kot si bil: zabavaj, ustvar-
jaj, ohranjaj, poizveduj, neguj. Naj te
øe vedno krasijo vse tvoje pozitivne vr-
line. Øe naprej dajaj, kar si dal nam,
del samega sebe.

Nam pa ostaja upanje in spomini.
Spomini na vse dobro in lepo, ki je iz-
ginilo tisto turobno aprilsko jutro.
Spomini na trenutke, ki bodo za ved-
no zapisani v naøih duøah in srcih. Saj
veø Joæe kot tisti oguljeni refren, ki
smo ga tolikokrat skupaj prepevali: na
''stara dobra vremena.'' 

Zbogom Prijatelj
Peter Avbelj

Oœe

FRANC ZAVRL
1906 - 1985

Mama

ALOJZIJA ZAVRL
1918 - 1996

iz Cerovice 17, Ømartno pri Litiji

Moæ, oœka, dedek

SLAVKO ZAVRL
1943 - 1998

Pri samem grobu postojimo, priægemo luœko, da gori. A spomin na vas pa æivi, vse do konca naøih dni.

Vsi njihovi

V SPOMIN

20805010

20805001

Rad si imel æivljenje,

a zmanjkalo ti je moœi,

odøel si tja, kjer ni boleœin.

Œeprav v grobu zdaj leæiø,

v naøih srcih øe æiviø.

V 81. letu nas je zapustil dragi oœe

BOÆIDAR GODNJAVEC
22.9.1927 - 9.3.2008

iz Mihelce 3, Primskovo

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

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

in druæbo naøemu oœetu. Vsem in vsakomur øe enkrat hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20805002

Œe bi solze skupaj se zdruæile, 

ki za tabo so povzele,

dolino Ømarsko gotovo bi zalile.

A tebe dragi Joæe,

æal nazaj ne bodo veœ zvabile.

Ob tragiœni izgubi
dragega moæa, oœeta, sina, brata in strica

JOÆETA VERBAJSA - Œigumija
iz Vintarjevca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Posebna zahvala Slovenskim æeleznicam in domu Tisje, gasilcem,
pevcem in govornikom za ganljive besede slovesa. Hvala g. æupniku Marjanu Lampretu za pogrebni

obred ter vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in nam stali ob strani v teh res teækih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili na njegov prerani grob.

Vsem in vsakomur posebej hvala.

Æalujoœi:
æena Renata, hœeri Kristina in Ana-Marija, mami Marija, bratje in sestra z druæinami ter ostali sorodniki

ZAHVALA

20805003

Ob tragiœnem dogodku, ki se je zgodil meni, hœerkama in sorodnikom, bi se rada zahvalila vsem,
ki ste delili z nami boleœino in æalost. Posebna zahvala PGD Vintarjevec, GZ Ømartno, GZ Litija,
vsem prometnikom SÆ, KUD Vajkard, FS Javorje, vinogradnikom Øtuc, vinogradnikom Sevnica

-Boøtanj, sadjarskemu druøtvu Litija, vsem praporøœakom, vsem prostovoljnim gasilkam in gasilcem,
govornikom Petru Avblju, Andreju Samasturju in Damjanu Raku. Hvala tov. Mitji Jesenøku,

Klemnu Repovøu, Vinku Pipanu in Tonetu Hauptmanu. Hvala obœini Ømartno, æupanu Milanu
Izlakarju, svetnikom in zaposlenim na obœinski upravi, OØ Ømartno, vsem kulturnim druøtvom,

stranki SDS, domu Tisje, g. æupniku Marjanu Lampretu, ministrantom in trobentaœu. Hvala vsem, ki
ste sklicali in se udeleæili æalnih sej, hvala vsem za besede tolaæbe ter vsem, ki ste mi stali ob strani
in mi kakorkoli pomagali. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili na zadnji poti.

Bil je œudovit moæ, oœi, sin, brat, stric, naø in vaø prijatelj. Z boleœino v srcu ga ohranimo
kot œloveka, ki je bil vedno pripravljen pomagati, poln energije, dobre volje in vedno nasmejan.

Vsem in vsakomur posebej øe enkrat hvala.

ŒIGUMI Z BOGOM!

Æalujoœe æena Renata ter hœeri Kristina in Ana-Marija

ZAHVALA

20805004

Tam, kjer si ti, ni sonca in ne luœi.

Le tvoj nasmeh nam v srcih øe æivi,

nihœe ne ve, kako boli,

ko se zavemo, da te veœ ni.

KLAVDIJA RESNIK
8.12.1979 - 8.5.1993

V SPOMIN

Z ljubeznijo, njeni domaœi

20805005

Ko hodiø nad oblaki
prepletaø mreæo svojih sanj,
ne pripadaø temu svetu
samo zaljubljen si vanj.

Z nasmehom vznemirjaø planete
trkaø na rajska vrata,
sliøimo tvoje œevlje
narejene iz zlata.

Ko hodiø nad oblaki
pazi na vsak svoj korak,
vemo, da odzgoraj se vse lepøe zdi,
radi bi bili zrak, ki ga dihaø ti.

Ko izginjaø v oblakih dima
beæno øe pogledaø nas,
zapomnili si bomo tvoj obraz
hotel ali ne.

Proti novim sanjam
zdaj nosi te,
ne izbriøi vsega za sabo,
da boø imel kam vrniti se...

Vsi njegovi

V SPOMIN

Mineva drugo leto odkar nas je zapustil naø

JURE SIRK
iz Velike Kostrevnice 25

20805006

Zahvaljujemo se vsem za pomoœ, izreœena soæalja, cvetje, sveœe in sv. maøe. Hvala vsem, ki ste ga
pokropili in pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena zahvala gasilcem za pogrebni protokol in

poslovilne besede, pevcem cerkvenega zbora in pevcem Zvona Ømartno, organistki M. Vidic,
g. æupniku Janezu Zaletelu in neœaku Lojzetu Hostniku za lep pogrebni obred. Posebna zahvala

sosedom za nudeno pomoœ in obiske v œasu njegove bolezni.

Æalujoœi: sestre z druæinami

ZAHVALA

Po dolgotrajni bolezni je v 58. letu nenadoma odøel

LADO AVSEC
iz Øtangarskih Poljan 8, Ømartno pri Litiji

20805007

Srce je omagalo,

tvoj dih je zastal,

na tebe spomin,

bo vedno ostal.

Ob prerani izgubi dragega oœeta, brata in strica

ANTONA SMUKA
1955 - 2008

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in znancem, za izreœena soæalja, podarjeno cvetje
in sveœe ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se g. kaplanu, za lep pogrebni obred, pevcem, trobentaœu in pogrebni sluæbi.
Hvala tudi g. Toriju, za ganljive besede ob slovesu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20805008

Kar odøel si brez slovesa, nisi roke nam podal,

kot da øel si le zaœasno in da vrneø se nazaj.

A na grobu zdaj gomila, z roæami te je zakrila,

a od tu ni veœ poti, ki nazaj peljala bi.

V priœakovanju 60. rojstnega dne
nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi moæ, oœe, brat in stari oœe

LOJZE DRAGAR
iz Lupinice, Ømartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœeno soæalje, darovano
cvetje, sveœe in sv. maøe. Øe posebej se zahvaljujemo patronaæni sestri Tini, za nesebiœno oskrbo

na domu. Najlepøe pa se zahvaljujemo bratu Tonetu, za vse prevoæene kilometre in za organizacijo
pogrebne slovesnosti. Hvala tudi gasilcem PGD Liberga za spremstvo in zelo œuten govor ob

odprtem grobu.

Æalujoœi vsi njegovi

ZAHVALA

20805009

Pred kratkim øe vedra in upanja polna,

s tegobami v zdravju, a ne zares bolna,

je najina ljubljena mama bila.

A zdaj, kar œez noœ, je od naju odøla.

Ob boleœi izgubi drage mame, stare mame in prababice

JOÆEFE POTISEK
Bregarjeve mame

iz Velike Kostrevnice

se iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili
na zadnji poti. Zahvala tudi vsem za darovane svete maøe, cvetje, sveœe, besede soæalja in molitve.
Øe posebej velja zahvala litijski patronaæni sluæbi in ostalem zdravstvenem osebju, hvala g. kaplanu

za lep pogrebni obred in molitve, vsem pevcem in pogrebnikom.
Hvaleæni sva vsem, ki se ustavite ob njenem grobu in se jo spominjate.

Æalujoœi hœerki Marija in Joæica z druæinama

ZAHVALA



Nov klavir

Novice iz doma Tisje

SKUPINA ØMARTINKE

Prva obletnica delovanja
Slovenec po domovinstvu,
Evropejec po duhu
–  J. V. Valvasor z Bogenøperka
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Slovenec po domovinstvu,
Evropejec po duhu
–  J. V. Valvasor z Bogenøperka
Na slavnostni prireditvi v prostorih Kraljeve druæbe (The Royal Society) v
Londonu je v sredo, 23. aprila 2008 potekala slavnostna predaja kopij
ohranjene korespondence Janeza Vajkarda Valvasorja in uradna otvoritev
razstave z naslovom »Slovenec po domovinstvu, Evropejec po duhu –  J. V.
Valvasor z Bogenøperka«. Razstavo je pripravil Javni zavod Bogenøperk ob
sodelovanju s Tehniøkim muzejem Slovenije.

Predaja digitalnih kopij korespondence med predsednikom Kraljeve druæbe Martinom
Reesom in veleposlanikom Iztokom Maruøiœem.

foto: Blaæ Zupanœiœ

Z razstavo ob praznovanju 320-letnice
sprejema J. V. Valvasorja med œlane
londonske Kraljeve druæbe je bila prviœ
v srediøœe postavljena ohranjena ko-
respondenca Janeza Vajkarda Valva-
sorja s tajnikom Kraljeve druæbe. Val-
vasorjeva korespondenca z angleøko
Kraljevo druæbo je potekala tri leta:
zaœela se je konec leta 1685, ko je Val-
vasor napisal prvo pismo, s katerim je
navezal stike, zadnje pismo pa je napi-
sal konec leta 1688. Dopisoval si je v
latinskem jeziku. Po dveh letih, 14. de-
cembra 1687 ga je Kraljeva druæba na
njegovo æeljo glede na dotedanja dela,
zlasti razpravo o Cerkniøkem jezeru,
poœastila s œlanstvom.  Vseh pisem
med Valvasorjem in Royal Society je
bilo osem. Ohranila so se tri originalna
Valvasorjeva pisma tajniku Kraljeve
druæbe, med njimi pismo z razpravo o
ulivanju kipov s tankimi stenami iz

leta 1686 in drugo z razpravo o Cerk-
niøkem jezeru iz leta 1687. Pet pisem je
ohranjenih v prepisu v t. i. Letter Book
Copy v arhivu druæbe. Tri pisma, ki jih
Valvasor omenja, se niso ohranila.

Valvasor je doslej edini œlan s sloven-
skega ozemlja, ki je bil sprejet v Kralje-
vo druæbo, to pa je bilo hkrati edino
priznanje za njegove znanstvene
doseæke øe v œasu njegovega æivljenja.
Prek citatov iz pisem je na razstavi v
prostorih Kraljeve druæbe predstavlje-
no Valvasorjevo delo, ki je bilo æe ta-
krat velikega pomena za domaœe in
evropsko naravoslovno znanstveno ra-
ziskovanje. Obiskovalci prve tovrstne
razstave o Valvasorju v Kraljevi druæbi
v Londonu  imajo do sredine meseca
maja enkratno priloænost neposredne-
ga stika z njegovo korespondenco, z
njegovimi lastnoroœno zapisanimi pi-
smi. Na dogodku 23. aprila je bilo raz-

stavljeno tudi njegovo æivljenjsko
delo: Slava vojvodine Kranjske, ki jo
hrani grad Bogenøperk. 

Korespondenca je bila do sedaj sloven-
ski javnosti dostopna le kot del
knjiænega gradiva, v izvirniku pa jo
hrani Kraljeva druæba v Londonu. Ob
praznovanju 320-letnice Valvasorjeve-
ga œlanstva v Kraljevi druæbi je v ob
otvoritvi razstave potekala slovesna
predaja digitalnih kopij izvirnikov ko-
respondence. Kopije so  namenjene
dopolnitvi ter obogatitvi nacionalnega
arhiva slovenskih institucij: Ministrs-
tva za kulturo, Narodne in univerzitet-
ne knjiænice, Narodnega muzeja, Arhi-
va Slovenije, Javnega zavoda Bo-
genøperk idr. Kopije korespondence je
z dobrim sodelovanjem s Kraljevo
druæbo s tem namenom zagotovilo
slovensko veleposlaniøtvo v Londonu,
ki je tudi predlagalo poœastitev 320-
letnice Valvasorjevega œlanstva v Kra-
ljevi druæbi.

Kopije ohranjene korespondence je ve-
leposlaniku Republike Slovenije v
Londonu Iztoku Miroøiœu predal
predsednik Kraljeve druæbe lord Mar-
tin Rees, ki je bil poleg veleposlanika,
predsednika Slovenske Akademije
znanosti in umetnosti prof. dr. Boøtja-
na Æekøa ter dr. Trevorja Showa tudi
eden od slavnostnih govornikov. 

Uradni del slovesnosti je oboga-
til sprejem oz. kulturno-kulinariœni
dogodek na sedeæu Foreign Press As-
sociation v Londonu s predstavitvi-
jo znaœilnih slovenskih jedi in pijaœ ter
ob spremljavi izvirne slovenske ljud-
ske glasbe. Poœastitev in predstavitev
Valvasorjevih doseækov v Londonu je
Javni zavod Bogenøperk pripravil ob
sodelovanju z Veleposlaniøtvom RS v
Londonu, Uradom vlade za komunici-
ranje, Slovensko turistiœno organizaci-
jo in Ministrstvom za kulturo. 

Joæi Vovk

SKUPINA ØMARTINKE

Prva obletnica delovanja
Skupina za samopomoœ Ømartinke se sestaja æe eno leto. Sreœujemo se
enkrat na 14 dni, ob œetrtkih, v prostoru druøtva upokojencev Ømartno pri
Litiji.

Naøa sreœanja temeljijo na pogovorih, obujanju spominov, opisovanju starih
obiœajev… Vedno se spomnimo na rojstne dneve naøih œlanic, radi se malo po-
sladkamo in popijemo kak vroœ œaj pozimi im dobro vodo poleti ko nam je vroœe.
Vendar pa so spremembe dobrodoøle, zato vœasih naredimo tudi kako izjemo.
Tako smo zadnje sreœanje v letu 2007 zakljuœili v gostilni Krznar, kjer smo si pri-
voøœili odliœno veœerjo in kozarœek rujne kapljice in sok. V letu 2008 pa smo ime-
li æe gostjo in  sicer sestro usmiljenko, ki nam je opisala svoj poklic, praznovali
smo dan æena, udeleæili smo se zelo pouœnega predavanja na temo Padci v stano-
vanju, ki ga je v ømarski knjiænici pripravila gospa Marija Tomøiœ in pa literarne-
ga popoldneva, ki si ga prav tako v knjiænici pripravili delavci in stanovalci Doma
Tisje.

Smo zelo prijetna skupina in se radi druæimo in vedno zvemo nekaj novega iz pre-
teklosti. Za zdaj smo v skupini sama brhka dekleta (naøa povpreœna starost je 82
let) in œeprav se imenujemo Ømartinke sprejmemo madse tudi kakega gospoda.
Torej œe se nam æeli øe kdo (seveda tudi gospe) pridruæiti in si vsaj malo popestri-
ti svoj vsakdan naj pokliœe na mobitel 040 881 655 ( Mojca) ali pa se obrne na
gospoda Borisa Æuæka.

Voditeljici skupine: Mojca Øuøterøiœ in Nada Zupanœiœ

Novice iz doma Tisje

V aprilu je bilo nekaj manj prireditev:

3. aprila so nas obiskali uœenci prvega
razreda OØ Primskovo,skupaj z Za-
griøkimi fanti so nam pripravili kultur-
ni program. Tako sta  nastopila
»najmlajøi in najstarejøi« zbor v Slove-
niji, saj so Zagriøki fantje  æe  gospod-
je v osemdesetih in devetdesetih letih.
Njihov najstarejøi œlan je star devetin-
devetdeset let.

5.aprila je nastopilo Kulturno druøt-
vo Svoboda iz Pragerskega. Nastopi-
la sta meøani pevski zbor in literarna
skupina. 

10. aprila smo imeli bralno uro z gos-
po Aleksandro Mavretiœ, knjiæniœarko
iz Litijske knjiænice. Ob svetovnem
dnevu mladinske literature smo se po-
govarjali o æivljenju in delu Hansa
Christiana Andersena in prisluhnili
njegovim pravljicam.

15. aprila so nas obiskali najmlajøi,
otroci iz vrtca Ciciban iz Ømartnega
pri Litiji. Druæili so se z naøimi stano-
valci pri fizioterapiji in delovni terapi-
ji, obiskali naøe domske æivalice (ribice
ter domsko morsko praøiœko Miøko)
in nam zapeli.

23. aprila so nas obiskali œlani RK iz
Litije ter nas obdarili. Z njimi so priøli
tudi plesalci plesne skupine Rondo iz
Jevnice.

24. aprila smo imeli skupni literarni
veœer z DU Ømartno pri Litiji, v pro-
storih ømarske knjiænice. Predstavili
smo pesmi in prozo œlanic skupine za
samopomoœ Vrtnica, ki deluje v
Domu Tisje in zdruæuje gospe, ki rade
literarno ustvarjajmo (Alojzije Lekan,
Marinke Mali, Leonide Razpotnik ter
gostje Ivanke Tomaæiœ). Veœer so nam
popestrili domski pevski zbor Tisa, ki
deluje pod vodstvom gospe Vlaste
Øedivy ter Erika in Marko Øuøterøiœ s
kitaro in harmoniko.  Pri izvedbi
veœera sta nam pomagali bralki pesmi
gospa Joæica Kraøevec in  gospa Mojca
Øuøterøiœ.

25. aprila sta nam harmonikarja iz
Kresnic Timotej Raspotnik in  gospod
Roman Jakoø pripravila zabavno po-
poldne. Nastopila sta kar dvakrat.
Prviœ na enoti Spominœice, kjer sta raz-
veselila gospe, ki zaradi slabega
zdravstvenega stanja teæko zapustijo
enoto in drugiœ v prostorih glavne je-
dilnice.

Leonida Razpotnik,

dipl. delovna terapevtka

Instrument SHIGERU KAWAI pred-
stavlja kvalitetno pridobitev za vse
mlade glasbenike in njihove uœitelje v
Glasbeni øoli Litija-Ømartno.

Klavir YAMAHA, ki smo ga za nasto-
pe v knjiænici uporabljali do sedaj, smo
preselili v dvorano Kulturnega centra
Litija. Stalen instrument v edini kultur-
no – prireditveni dvorani v Litiji nam
bo omogoœil bolj enostavno, predvsem
pa cenejøo izpeljavo javnih koncertov,
saj nam ne bo potrebno za vsak nastop
najemati tujega klavirja. Naø klavir
bomo seveda dajali v uporabo tudi
drugim prirediteljem razliœnih glasbe-
nih dogodkov, ki bodo svoje delovanje
predstavljali v dvorani na Stavbah.

V mesecu marcu so se izbrani mladi in-
strumentalisti slovenskih in zamejskih
glasbenih øol udeleæili 37. tekmovanja
mladih glasbenikov Republike Slove-
nija v disciplinah harmonika, petje,
tolkala, klavirski duo, kitarski duo in
trobila.

Uœenec harmonike v GØ Litija-Ømart-
no ROK ØALAMUN je na regijskem
tekmovanju v Trbovljah osvojil zlato
priznanje, ki mu je omogoœilo nastop

na dræavnem tekmovanju. Pod men-
torstvom uœitelja Duøana Drobniœa je
Rok nastopil 11. marca 2008 v dvora-
ni nove glasbene øole v Æalcu in s svo-
jim igranjem osvojil srebrno plaketo.

Mesec april bo za uœence GØ Litija-
Ømartno mesec gostovanj. Æe 9. aprila
2008 bodo uœenke 2., 3. in 4. razreda
sodobnega plesa pod mentorstvom
uœiteljice Æuæane Bartha nastopile na
22. plesni reviji zasavskih glasbenih øol
v Hrastniku.

5. revije orkestrov zasavskih glasbenih
øol, ki bo 16. aprila 2008 v Zagorju, se
bosta udeleæila dva instrumentalna se-
stava naøe øole in sicer harmonikarski
orkester pod mentorstvom Duøana
Drobniœa in ansambel kitar, ki ga vodi
Rado Œerne.

18. aprila 2008 pa se bodo naøi mladi
glasbeniki s svojimi mentorji odpeljali
v Medvode. Filmska sekcija KUD
Medvode bo v dvorani Kulturnega
doma Medvode organizirala »Veœer
filmske glasbe«, ki bo v svojem kon-
ceptu zdruæil projekcije filmskih od-
lomkov in izvedbe filmske glasbe v
æivo. Na koncertu bodo sodelovali:

Nov klavir
18. marca 2008 smo v knjiænico OØ litija, kjer prirejamo vse naøe interne
in veœino javnih nastopov, postavili nov klavir.

Smledniøki trubadurji, Godba Medvo-
de, Ribniøki pihalni orkester in uœenci
GØ Litija-Ømartno. Filmsko glasbo za
ta veœer pripravljajo: harmonikar
Anæe Gospeti (mentor Duøan drob-
niœ), ansambel kitar (mentor Rado
Œerne), trio trobent (mentor Slavœo
Gorgiev, klavirska spremljava Tilen
Bajec), in pevski kvartet (mentorica
Polonca Demøar).

Pa øe to: vsi, ki bi radi kaj izvedeli o
naøi in vaøi glasbeni øoli, si to lahko
ogledate na naøem spletnem naslovu:
gslitijasmartno.si !

Ravnateljica: Janja Galiœiœ
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Sreda, 7. 5. 2008

Ob 19.30 KDO JE UMORIL ANICO L. ?

(avtohtona slovenska kriminalka po motivih malo-

meøœanske kriminalne povesti Ljube Prenner:

Neznani storilec), reæija Gojmir Leønjak-Gojc

REDNI ABONMA-RED SREDA IN IZVEN

Œetrtek, 8. 5. 2008

Ob 17.00 KDO JE UMORIL ANICO L. ?

(avtohtona slovenska kriminalka po motivih malo-

meøœanske kriminalne povesti Ljube Prenner:

Neznani storilec), reæija Gojmir Leønjak-Gojc

REDNI ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN

Petek, 9. 5. 2008

Ob 19.30 J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA

(muzikal), reæija in koreografija Mojca Horvat

IZVEN

Ponedeljek, 12. 5. 2008

Ob 19.30 KDO JE UMORIL ANICO L. ?

(avtohtona slovenska kriminalka po motivih malo-

meøœanske kriminalne povesti Ljube Prenner:

Neznani storilec), reæija Gojmir Leønjak-Gojc

REDNI ABONMA-RED ØTUDENTSKI IN DIJAØKI

TER IZVEN

Œetrtek, 15. 5. 2008

Ob 19.30 KDO JE UMORIL ANICO L. ?

(avtohtona slovenska kriminalka po motivih malo-

meøœanske kriminalne povesti Ljube Prenner:

Neznani storilec), reæija Gojmir Leønjak-Gojc

GOSTOVANJE V ZAGORJU

Petek, 16. 5. 2008

Ob 19.30 TRG ÆABJIH DLAK (predstava po

motivih nemih filmov), zamisel in reæija: Dragana

Alfireviå in Dejan Srhoj

PREMIERA

Nedelja, 18. 5. 2008

Dagmar Papula: BRATA GRIMM, gostovanje

gledaliøœa Shakespeare und Partner iz Nemœije v

okviru projekta Euroglobe

VSTOP PROST

Œetrtek, 22. 5. 2008

Ob 18.00 TRG ÆABJIH DLAK (predstava po

motivih nemih filmov), zamisel in reæija: Dragana

Alfireviå in Dejan Srhoj

REDNI ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN

Sobota, 24. 5. 2008

William Shakespeare: ROMEO IN JULIJA,

gostovanje gledaliøœa Shakespeare und Partner iz

Nemœije v okviru projekta Euroglobe

VSTOP PROST

Nedelja, 25. 5. 2008

William Shakespeare: TIMON ATENSKI,

gostovanje gledaliøœa Shakespeare und Partner iz

Nemœije v okviru projekta Euroglobe

VSTOP PROST

Ponedeljek, 26. 5. 2008

Ob 19.30 TRG ÆABJIH DLAK (predstava po

motivih nemih filmov), zamisel in reæija: Dragana

Alfireviå in Dejan Srhoj

REDNI ABONMA-RED ØTUDENTSKI IN DIJAØKI

TER IZVEN

Sreda, 28. 5. 2008

Ob 19.30 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija in priredba Gaøper Tiœ

IZVEN

Petek, 30. 5. 2008

Ob 19.30 TRG ÆABJIH DLAK (predstava po

motivih nemih filmov), zamisel in reæija: Dragana

Alfireviå in Dejan Srhoj

REDNI ABONMA-RED PETEK IN IZVEN

GLEDALIØŒE

Kdo je umoril Anico L.?
Tik pred prvomajskimi prazniki so v Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana
premierno uprizorili avtohtono slovensko kriminalko, ki je nastala po pr-
vem slovenskem kriminalnem romanu Ljube Prenner Neznani storilec.

Foto: Luka Novak

Z dr. Ljubo Prenner se v Øentjakob-
skem gledaliøœu ne sreœujejo prviœ. Øe
za œasa njenega æivljenja (rojena je bila
leta 1906 v Fari pri Prevaljah , umrla
je leta 1977 v Ljubljani), je v sezoni
1972/73 pod reæijskim vodstvom Ve-
sne Arhar Øtih premiero doæivelo eno
njenih zadnjih del, satiriœna komedija
Gordijski vozel. Tokrat pa se je pred
nami odvila napeta zgodba v dramati-
zaciji in dramaturgiji Dejana Spasiåa
in reæiji Gojmirja Leønjaka Gojca.

Zanimivo, da naj bi bil prvi slovenski
kriminalni roman, ki je bil literarna
podlaga za tokratno øentjakobsko
uprizoritev, menda posledica stave.
Pravnica in pisteljica, sicer pa izjemno
zanimiva in samosvoja osebnost, Lju-
ba Prenner je namreœ z njim hotela do-
kazati, da smo tudi Slovenci sposobni
napisati dobro literarno delo v takrat
zelo popularnem æanru – kriminalki.
Kljub temu, da je Neznani storilec na-
stal v borih treh mesecih, je bila prva
naklada (izøla je leta 1939) v hipu raz-

grabljena.

Ni nakljuœje, da je Neznani storilec
priøel ravno izpod peresa dr. Ljube
Prenner. Ta samosvoja, ponosna in
neuklonljiva osebnost iz slovenskega
kulturnega in javnega æivljenja se je
namreœ pri svojem vsakodnevnem delu
v sodnih dvoranah neprestano sreœeva-
la s takønimi ali drugaœnimi prestopni-
ki in njihovimi podvigi. Njena praviœ-
na, œuteœa in svetovljanska duøa pa je
bila dovolj øiroka, da je znala ujeti in
zaznati vse odtenke, ki se porajajo v
œloveku ob tako hudem zloœinu, kot je
umor.

Po drugi strani je iz lastne æivljenske iz-
kuønje zelo dobro poznala breme ma-
lomeøœanske zatohlosti majhnih kra-
jev, kjer vsak pozna vsakogar in vsi
vedo vse. Lipnic, takih in drugaœnih, je
namreœ v svojem burnem æivljenju dala
skozi kar nekaj. Kajti nekaj je gotovo:
konformist Prennerjeva ni bila nikoli.
Pa naj gre za njeno provokativno fan-
tovsko-moøko zunanjo podobo, njen

nenehen boj za pravico in resnico,
upor proti okupaciji in zatiranju ali
kasnejøo samosvojo in svobodno dræo
znotraj partijskega enoumja.

Jasno je, da œloveku s tako moralno in
etiœno dræo ni moglo biti lahko v æiv-
ljenju. Œe si zraven øe æenska, pa je øe
toliko teæje. A s svojo nezlomljivo vo-
ljo, vztrajnostjo in tudi dobrøno mero
ironije in humorja je nekako premago-
vala vse nadloge in teæave ter se na
koncu prebila do uglednega strokov-
nega, pisateljskega in druæbenega po-
loæaja. Toda, za kakøno ceno? Neneh-
nega nepriznavanja njene drugaœnosti,
s tako manifestativnimi ukrepi, kot je
bila izkljuœitev iz stanovskega Druøtva
slovenski pisateljev in celo zapor ter
skoraj polstoletnega pozabljenja, ki
sta ga prekinili øele njena nedavna sto-
letnica rojstva oziroma tridesetletnica
smrti.

Danes, v drugaœnih œasih, se vsi stri-
njajo, da je bila dr. Ljuba Prenner iz-
jemna oseba, odliœna pravnica in do-
bra pisateljica, ki je v svoji literarni za-
puøœini pustila dela vseh æanrov, od
otroøke in mladinske proze do povesti
in dram. V øentjakobskem gledaliøœu
Ljubljana zato upajo, da bomo tudi s
tokratno uprizoritvijo predstave Kdo
je umoril Anico L.? dodali svoj ka-
menœek k odkrivanju njene, dolgo œa-
sa po krivici prezrte ustavrjalnosti.

Ko tole berete, pa se v Øentjakobskem
gledaliøœu Ljubljana æe intenzivno pri-
pravljajo tudi na zadnjo premiero v tej
sezoni, zanimivo in nevsakdanjo gle-
daliøko izkuønjo Trg æabjih dlak. Pred-
stavo, ki za spremebo nima vnaprej
napisanega besedila in bazira preteæno
na gibu in kulturi telesa. Podlaga za
njen nastanek so bili nekateri najzna-
menitejøi prizori iz nemih filmov. Am-
pak kaj veœ o tem prihodnjiœ.

Sreœko Krermavner

Foto: Luka Novak

Foto: Luka Novak

Sreœanje z Branko Hubman

Zaœetek aprila je v knjiænicah obiœajno
v znamenju mladinske literature, saj se
je 2. aprila rodil H. C. Andersen, dan-
ski pravljiœar. Njegov æivljenjepis je
kljub samskemu æivljenju izredno pi-
san, saj ga je æe kot deœka zanimalo

gledaliøœe. Ker na deskah ni dosegel

zavidljivega uspeha, se je lotil pisanja

zgodb za odrasle in iger, zaslovel pa

øele s pravljicami. Njegov rojstni dan

praznujemo kot svetovni dan mladin-

ske knjiæevnosti in prav zaradi tega

smo se 1. aprila sreœali z domaœo avto-

rico, Branko Hubman iz Litije. V lan-

skem letu je izølo 6 njenih slikanic in

en roman. Branka Hubman na prija-

zen naœin uœi in prek zgodbic opozarja

na vrline, ki v potroøniøki druæbi vse

bolj izginjajo. Zgodbico Jeæek Maj ra-

ziskuje je pripovedovala, najbolj

pouœne odlomke pa otrokom prebra-

la. Veselimo se novih zgodbic in

sreœanj z Branko Hubman. 

Literarno
sreœanje s
Tadejem
Œoparjem
V Knjiænici Ømartno pri Litiji se
bomo 15. maja sreœali s Tadejem
Œoparjem, dijakom 3. letnika
Gimnazije Litija.

Kot so zapisali ob izidu prve knjige
Platnikov urok, ki je izøla v letu 2006:
oœitno je, da Tadej ob izmiøljanju oseb
in dogodivøœin zelo uæiva, zato bo na-
pisal kar pet knjig na podobno temo.
In pred dnevi je izøla druga knjiga,
Overmanovo maøœevanje. Sreœanje z
mladim pisateljem bo ob 19. uri, v
kulturnem programu pa bo sodelovala
GØ Litija-Ømartno.

Sestri Gregoriœ
na obisku
Tudi sreœanje v ømarski knjiænici je
bilo posveœeno svetovnemu dnevu
mladinske knjiæevnosti. V goste sta
priøli umetnici, pesnica Barbara Gre-
goriœ Gorenc in ilustratorka Andreja
Gregoriœ. Sreœanje je bilo namenjeno
majhnim in velikim, v kulturnem pro-
gramu pa so sodelovali recitatorji OØ
Ømartno pri Litiji, Mojca Juterøek, Pe-
tra Komat, Zala Kuretiœ in Klemen
Lovøin z mentorico Danico Sedevœiœ.
Sestri Gregoriœ sta ustvarjalne moœi
zdruæili pri zadnjih treh pesniøkih zbir-
kah: Tri pike, Navodila za randi in
Odskoœnice. Andreja Gregoriœ je raz-
stavila ilustracije iz pesniøkih zbirk in
slike, akrile »Mestni vzorci«, ki prav
poæivijo galerijo ømarske knjiænice.
Ilustracije vnaøajo novost na podroœje
oblikovanja, lepljenke, trganke,
poœeœkani najstniøki zvezki so kot
nalaøœ za navihane Barbarine pesmi.
Razstava bo na ogled øe ves mesec
maj.

Po Økotskem viøavju
V œetrtek, 10. aprila smo se v ømarski knjiænici sreœali z ljubiteljem planin, Boru-
tom Vukoviœem. Predstavil je Økotsko viøavje in popotovanje skupine planincev
do gore Ben Nevis, jezera Loch Ness in naprej. S tem potopisnim predavanjem
smo tudi ømarsko knjiænico uvrstili med prizoriøœa predavanj in delavnic Srediøœa
vseæivljenjskega uœenja. Da bosta obe knjiænici øe naprej ponujali nova znanja in
spoznanja vas vabimo, da nam sporoœite, œesa si æelite, kaj bi æeleli posluøati, ka-
tere delavnice obiskovati. Vseh predlogov bomo veseli. 

Kulturna dediøœina Litije
Predavanje srediøœa za vseæivljenjsko uœenje je v aprilu pripravila kustosinja Hele-
na Hauptman, ki je predstavila kulturno dediøœino Litije. Predavanje v Knjiænici
Litija je spodbudilo kar nekaj vpraøanj udeleæencev, kar kaæe na pomembnost te-
matike. 



Pri pouku
druæbe

Dan zemlje Pozdravljena
pomlad

Na kmetiji je blo lepo, ija ija oo 

Uœenci OØ Ømartno
so bili uspeøni

Vrtec – predøolska vzgoja v
Ømartnem 1970 – 2008
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Uœenci OØ Ømartno
so bili uspeøni
Øolska tekmovanja so v zakljuœni fazi. Sedaj potekajo tekmovanja na
dræavnem nivoju. Mesec marec je bil za ømarske uœence in njihove
mentorje zelo uspeøen. 

Dræavnega tekmovanja iz kemije, ki je
bilo 15. 3. 2008, se je udeleæilo pet
uœencev naøe øole. Mojca Juterøek in
Urøka Œerne sta osvojili zlato Preglovo
priznanje, Manca Kolar in Izidor Be-
nediœiœ pa srebrno Preglovo priznanje.
Na regijskem tekmovanju iz geografi-
je, ki je bilo 31. 3. 2008, so uœenke
naøe øole dosegle œetrto mesto. Tekmo-
valo je 12 ekip, øolo Ømartno pa so za-
stopale uœenke Urøka Œerne, Manca
Kolar in Laura Vozel.
Na dræavnem tekmovanju iz an-
gleøœine je Mojca Juterøek prejela zlato
priznanje, Klemen Lovøin in Lavra
Ambroæ pa srebrni priznanji.
Uœenci 7. in 8. razreda, ki obiskujejo iz-
birni predmet gledaliøki klub, in uœenci
9. razreda so sodelovali na obmoœnem
sreœanju otroøkih gledaliøkih skupin
Zasavja. Prijavili so tri predstave, na-
stopili pa so z dvema. V dvorani OØ
Gradec so nastopili s predstavo Lenœa
Flenœa pod vodstvom mentorice Dani-
ce Sedevœiœ, v Kulturnem centru v Litiji
pa so se uœenci predstavili s predstavo
Kralj Matjaæ pod vodstvom mentorice
Andreje Vukoviœ. 
Na regijskem tekmovanju iz slo-
venøœine za Cankarjevo priznanje sta
Lavra Ambroæ in Mojca Juterøek osvo-
jili srebrno Cankarjevo priznanje, Moj-
ca Juterøek pa se je poleg tega uvrstila
tudi na dræavno tekmovanje, kjer je os-
vojila zlato Cankarjevo priznanje.
Na œetrtfinalnem tekmovanju v namiz-
nem tenisu so naøi uœenci in uœenke
prikazali kvalitetno igro namiznega te-
nisa. Øtirje od øestih udeleæencev so se
uvrstili v polfinalno tekmovanje. To

pomeni, da so med øestnajstimi naj-
boljøimi v dræavi.
Kot œetrtouvrøœena na œetrtfinalnem
turnirju v svoji kategoriji sta se v na-
daljnje tekmovanje uvrstila Patricija
Selan, 8. a, in Æiga Adamœiœ, 8. b.
Tretje mesto je v kategoriji deklic do 5.
razreda osvojila Ana Poglajen iz 5. c,
prvo mesto pa Tina Medveøek iz 5. a
razreda. 
Uœenci naøe øole so uspeøno tekmovali
tudi na tekmovanju iz fizike. Regijske-
ga tekmovanja se je udeleæilo osem
uœencev, Izidor Benediœiœ, Jure Host-
nik, Klemen Ambroæ, Mojca Juterøek,
Manca Kolar, Klemen Lovøin, Urøka
Œerne in Peter Maren. Vsi so bili
uspeøni in so dosegli srebrna Stefanova
priznanja. Najveœ uspeha pa je imel Izi-
dor Benediœiœ, ki se je uvrstil na
dræavno tekmovanje. Med 125 tekmo-
valci je dosegel 16. mesto ter dosegel
zlato Stefanovo priznanje.
Na obmoœni reviji plesnih skupin Za-
savja so nastopile uœenke plesne skupi-
ne ABBA 9. Ocena plesnega nastopa je
bila zelo dobra. Uœenke priœakujejo,
da se bodo uvrstile v nadaljnje tekmo-
vanje.
Zelo dejavni so bili tudi vsi trije øolski
pevski zbori. Oba otroøka zbora pod
vodstvom Selme Gradiøek in Rahele
Sinigoj sta nastopila na medobœinski
reviji v Litiji. Mladinski pevski zbor pa
se je udeleæil medobœinske revije otroø-
kih in mladinskih pevskih zborov v
Hrastniku. 
Vsem uœencem in njihovim mentorjem
œestitamo za doseæena priznanja.

Albert Pavli

Dan zemlje
Zaœetki praznovanja dneva Zemlje
segajo v leto 1963, po letu 1970 pa
se praznuje vsako leto.

Tudi œetrtoøolci OØ Ømartno smo se
letos pridruæili øtevilnim organizaci-
jam in druøtvom v svetu in Sloveniji, ki
na razliœne naœine, predvsem s œistilni-
mi akcijami, poœastijo ta dan.

Mi smo tega dne pouk zaœeli v gozdu,
z gozdarjem gospodom Slapniœarjem.
Na pouœen   naœin je uœencem pribliæal
znanja o gozdu in njegovih prebivalcih
in dodal vzgojne nauke o obnaøanju v

gozdu. Iz gozda smo odnesli tudi
vreœo smeti.

Popoldne pa smo pred Kulturnim do-
mom Ømartno pripravili razstavo
otroøkih risb in plakatov na temo
Zemlja in obiskovalcem podarjali iz-
delke iz naravnih in odpadnih mate-
rialov, ki smo jih izdelali pri pouku,
ter metle in lonœnice, ki jih je ob Dne-
vu Zemlje obœanom namenila Obœina
Ømartno.

To je bilo samo majhno dejanje, ki
smo ga storili  v tem dnevu, vendar ve-
liko majhnih dejanj naredi veliko celo-
to, zato se bomo potrudili, da se bomo
Zemlje spomnili vsak dan. Pridruæite
se nam. Joæica Æurga

Vrtec – predøolska vzgoja v
Ømartnem 1970 – 2008
Otrok je knjiga, iz katere beremo in v katero piøemo.

Peter Rosseger

Konec aprila 1970 je bil odprt oddelek

Vrtca Litija v Ømartnem, v prostorih

takratnega zadruænega, zdaj kulturne-

ga doma. Maja so otroci priœeli obisko-

vati vrtec. Z junijem sem priœela z de-

lom vzgojiteljice v vrtcu in v njem osta-

la vse do upokojitve decembra 2006.

Septembra 1970 sta bili v vrtcu æe dve

skupini otrok od 2. do 7. leta starosti.

Prostori vrtca so bili majhni, za

danaønje razmere, zahteve neustrezni.

Starøi so vrtcu in vzgoji v njem vse bolj

zaupali. Vedno veœ je bilo zaposlenih

æensk, ki so za svoje otroke potrebova-

le dobro, kvalitetno varstvo in vzgojo.

Porodniøkega dopusta je bilo tista leta

le 115 dni, v vrtec pa smo sprejemali

otroke od 2. leta dalje. Matere so osta-

jale doma, prekinile sluæbo ali pa so se

posluæevale privatnega varstva. Pro-

stori vrtca so postali premajhni, vedno

veœ je bilo odklonjenih otrok. Zahteve

po novem vrtcu, posebno zaposlenih v

tovarni usnja so bile vse glasnejøe. 

7. januarja 1977 smo otvorili nov vrtec

s tremi oddelki. Poimenovali smo ga

»Ciciban«. Okolica vrtca je bila neure-

jena. Kmalu pa se je izkazalo, da je vr-

tec premajhen in priœeli smo z dogradi-

tvijo dveh igralnic. 

Novembra 1984 je bila otvoritev pri-

zidka – dve garderobi, umivalnici,

pralnica. V œasu gradnje prizidka je

bilo delo v vrtcu oteæeno. V eni garde-

robi, umivalnici smo se stiskale tri sku-

pine otrok. Motil nas je hrup, promet,

tudi igriøœe je bilo neprimerno. Veliko

proøenj, besed je bilo, da smo konœno

dobili ograjo okrog vrtca. Veliko del

na igriøœu smo opravili zaposleni v vrt-

cu, na pomoœ pa so priøli tudi krajani

Ømartna.

Sestava zaposlenih se je izpopolnjevala

in veœala. Prihajale so vzgojiteljice z us-

trezno izobrazbo. Tudi varuhinje so

pridobivale ustrezno izobrazbo. Vzgoja

v predøolskem obdobju je dobivala

vedno veœji pomen pri starøih in v øirøi

druæbi. Veliko pozornosti se je pos-

veœalo izobraæevanju zaposlenih – se-

minarji, pedagoøke delavnice, nastopi

in hospitacije, pedagoøke konference…

Jeseni 1998 je bila otvoritev jasliœnega
oddelka »Polhek« v Pevœevi hiøi. Prijet-
ni prostori z veliko pokrito teraso so
postali drugi dom – jasliœni oddelek za
otroke od 1. – 3. leta starosti.

Jeseni 2002 smo pridobili øe oddelek
»Ostræek« pri Litropu. Z odprtjem
tega oddelka smo zadovoljili potre-
bam. Leta 2003 se je v ømarski øoli
zaœela devetletna osnovna øola. Tri
skupine otrok so odøle v øolo.

Z osamosvojitvijo obœine Ømartno je
tudi vrtec doœakal prepotrebna obno-
vitvena dela: prekritje in izolacija stre-
he, obnova garderob in sanitarij, obno-
va fasade, ustrezna igrala, zamenjava
vodovodnih pip, menjava zaves, ple-
skanje prostorov. Dobili smo tudi
hiønika, ki za vrtec in okolico pridno
skrbi.

S 1. januarjem 2008 je po sklepu
Obœinskega sveta Ømartno, enota »Ci-
ciban« izkljuœena iz VVZ Litija in pri-
kljuœena Osnovni øoli Ømartno. Vrtec
je polno zaseden. Kolektiv vrtca je
mlad, delaven, s øolo dobro sodeluje.
Prvi odzivi zaposlenih o prikljuœitvi k
øoli so zelo pozitivni.

Æelim, da je otrokom v vrtcu »Cici-
ban« lepo. Izkuønje iz predøolskega
obdobja se globoko vtisnejo v otroka.
Spremlja naj jih igra, bivanje na
sveæem zraku, veliko zanimivih
doæivetij, prijazne in odgovorne vzgo-
jiteljice… Ani Hostnik

Pri pouku
druæbe
Pri pouku druæbe v 4. razredu
poseæemo tudi v preteklost øolstva
v kraju. 

Ker pa je æiva beseda  najboljøa uœite-

ljica zgodovine,  smo se odloœili, da v

goste povabimo gospoda Borisa

Æuæka, nekdanjega uœitelja in ravnate-

lja naøe øole. Povabilu se je prijazno

odzval in uœencem odgovarjal na nji-

hova vpraøanja. Po obisku so nova

znanja strnili v naslednje misli in nova

znanja:
• vœasih so se uœenci najbolj bali lepo-

pisa, saj so bili tepeni, œe so naredili
packo

• uœitelji so bili zelo strogi
• otroci so si malico nosili od doma
• æe vœasih so imeli »plonkce«
• uœitelji so otroke pretepali in jih

kaznovali

• gospoda Æuæka je poklic uœitelja ve-
selil, ravnatelj pa ni bil rad, pa tele-
fona tudi ni maral

• za kazen so morali kleœati na koruzi
• œe so bili poredni, so morali nastavi-

ti prste
• uœitelj je zaœetek pouka naznanil z

majhnim zvoncem
• zaradi potresa so morali hitro do-

graditi novo øolo
• telovadnice vœasih ni bilo

Joæica Æurga

Na kmetiji je blo lepo, ija ija oo 
Na kmetiji je blo lepo, ija ija oo,

osliœki veselo rigajo, ija ija oo, 

krave radovedno mukale so, ija ija oo,

zajœki poskoœno skaœejo, ija ija oo,

kozliœki mleko pili so, ija ija oo, 

putke petelinœka ubogajo, ija ija oo, 

na kmetiji res je blo lepoooooooo !!

Ja, pa nam je uspelo priti do kmetije.
Najprej so nam nagajali virusi, kasneje
oblaki in deæne kaplje in v sredo 16.4.
smo se konœno lahko odzvali prijazne-
mu povabilu druæine Smrekar, iz Vin-
terjevca, da spoznamo njihove domaœe
æivali. Katere æivali smo spoznali vam
pove naøa pesmica.

Mama kozica in kozliœka 2 sta priøla
samo za nas iz Riharjevca. Hvala
druæini Rozina, da smo jih lahko spoz-
nali. 

Naø projekt Kmetija – domaœe æivali,
tako poœasi izzveneva. Zaœelo se je v
zaœetku aprila z obiskom knjiænjice –
da smo si poiskali in izposodili knjige
o domaœih æivalih. Z mamicami in
oœki smo zbirali sliœice o æivalih in v
vtrcu je nastal zanimiv plakat. Izdelu-
jemo »Stensko knjigo« o domaœih
æivalih. Izdelki so prilagojeni starosti
posameznega otroka. Æeliva, da
œimveœ stvaritev pride izpod otroøkih

roœic. »Naravo« radi povabiva v vrtec
– tako, da pri izdelavi likovnih izdel-
kov uporabljamo veliko naravnih ma-
terialov: surov karton, liœkanje, mah
,oblance, slamo, posuøene olupke po-
maranœ in øe bi lahko naøtevali. 

Krono naøemu projektu smo nadeli se-
veda z obiskom kmetije. Øe enkrat
hvala druæini naøega varovanca za vso
prijaznoist in gostoljubnost ter slastno
malico, ki ste nam jo pripravili. V
sonœnem in toplem dopoldnevu smo
se pri vas nauœili veliko novega.

O vseh æivalih, ki smo jih spoznali tudi
prepevamo pesmice in deklamacije. 

Za pikico na i, pa smo imeli tudi
»æivalski poligon« na naøem igriøœu.
Pripravile so nam ga praktikantka Pija
v sodelovanju z naøima vzgojiteljica-
ma Alenko in Duøi. Zdaj spomladi
ima naøe igriøœe svetlo zeleno mehko
travico kot preproga. Øe lepøi in bolj
varen pa je zaradi œudovite nove ogra-
je ter pisanega vrtiljaka. Hvala tudi
druæini Litrop, saj tako je naøe igriøœe
øe bolj varno in zanimivo.

Polni novih spoznanj in prijetnih
doæivetji se odpravljamo na zasluæene
prvo-majske poœitnice.  

Vzgojiteljica Alenka Smuk Duøak

Pozdravljena
pomlad
V mesecu marcu so nam otroci vrt-
ca Ciciban pripravili tradicionalni
letni nastop in nam s tem priœarali
pravo pomlad, œetudi nas je zunaj
øe malo zeblo.

Mamicam, oœkom, babicam, dedkom
in drugim se je iskrilo v oœeh ob pogle-
du na oder, kjer so otroci razdeljeni v
skupine plesali, peli, igrali na male
inøtrumente ter nam predstavili prav-
ljico. Umetna beseda, glasba in ples so
se prepletali z ljudskim izroœilom. Po-
leg tega se je predstavila vsaka skupina
s svojimi vzgojiteljicami ter na izviren
naœin obogatila program. Nekateri
posamezniki so opogumljeno stopili
celo iz vrste in nasmejali celo dvorano. 

Nastop vsake skupine ter vsak otrok
posebej je pomladi dodal novo barvo
in nam ogrel srca kot pravo pomla-
dansko sonce. mamica Gaøperja



ØPORTNO DRUØTVO DIVJI PSI

Operacija:
Airsoft za hec

ROKOMET 

Ømarœani
v 1. B ligi

Utrinki iz del PD Litija

MAJ 2008 • ØT. 58 ØPORT, OBVESTILA

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

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

Cenik zakupa oglasnega prostora

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. maja 2008

ROKOMET 

Ømarœani
v 1. B ligi
Kar øest dolgih sezon je trajalo, da so Ømarœani spet œlani 1.b lige. Dva
kroga pred koncem prvenstva  imajo pred tretjeuvrøœeno ekipo iz Koœevja 9
toœk prednosti. To pomeni najmanj drugo mesto in napredovanje v 1.B
ligo. Ali pa bodo tudi prvaki 2.DRL pa bo znano najkasneje 10. maja 2008.

Iz tekme RD Ømartno 99 Herz Factor banka : RK Duplje Træiœ 

Po domaœi zmagi nad Dupljem in ize-

naœenju v Kranju je tri kroge pred kon-

cem sezone v goste priøla ekipa Grœe iz

Koœevja. Tudi na povratnem sreœnju v

konœnici so bili Ømarœani boljøi.

Koœevje se je upiralo dobrih 20 minut,

nato so Ømarœani zaigrali bolje ter po-

vedli z visoko prednostjo. V prvem

polœasu se je izkazala predvsem

obramba, pa tudi napad ni bil slab. V

drugem delu je bila tekma pri izdidu

26:16 praktiœno æe odloœena, proti

koncu pa so v taboru Ømartna dobili

priloænost vsi igralci. 

RD Ømartno 99 Herz Factor banka
– RK Grœa Koœevje 34 : 27

Strelci za RD Ømartno 99: Simonœiœ

11, Vidmar 7, Gregoriœ in Kogovøek

po 4, Verbajs 3, Derenœini 2, Berglez,

Dobravec in Pihler po 1 zadetek.

Ømarœane po gostovanju v Æeleznikih

œaka pred domaœimi gledalci øe zadnje

sreœanje v sezoni. 

Vabimo vse ljubitelje rokometa, da si
ogledate zadnje sreœanje med RD
Ømartno 99 Herz Factor banka in RK
Alples Æelezniki. Sreœanje bo 10. maja
ob 19. uri v Øportni dvorani Litija.
Sreœanje bo popestril zanimiv sprem-
ljevalen program. Pridite in se skupaj z
nami veselite napredovanja v 1.b ligo. 

RD Ømartno 99

Utrinki iz del PD Litija
Koncem marca je bil na obœem zboru izvoljen nov upravni odbor PD Litija,
dobra dva tedna kasneje pa se je æe sestal na svoji prvi seji. Veœ kot œetrti-
na œlanov upravnega odbora to funkcijo opravlja prviœ, zato so posebno po-
zornost namenili dogovoru o bodoœem delu. Œlanov UO je 20, vsak pa naj
bi imel svoje podroœje dela in konkretne zadolæitve, zato sem prepriœan, da
bo druøtvo tudi v bodoœe tako uspeøno in dejavno kot v preteklosti.

ØPORTNO DRUØTVO DIVJI PSI

Operacija:
Airsoft za hec
Øportno druøtvo Divji psi, smo v
nedeljo 20. aprila 2008 organizirali
rekreativno-predstavitveni vodeni
spopad. 

Udeleæencem smo pripravili zanimivo
vodeno igro, pri kateri so lahko dejan-
sko sodelovali in opravljali zadane na-
loge. A vse skupaj ni bilo lahko, kajti
nasprotna ekipa jim je meøala øtrene in
oteæevala delo. Glavni cilj dneva je bil
zavzeti lovsko koœo na Grilavcu, kjer
se je kuhal golaæ. Po konœani pavzi
smo se skozi igro vraœali proti parki-
riøœi, ki se je nahajalo pri gostilni Krz-
nar.Airsoft je ekstremni øport, pri ka-
terem simuliramo vojaøke spopade.

Kljuœni del opreme so replike pravih
puøk, katere izstreljujejo 6mm krogli-
ce s pomoœjo iztisnjenega zraka ali pli-
na. Œlani druøtva nismo nikakrøni
uporniki, teroristi ali duøevno motene
osebe.

podpredsednik Sedevœiœ Æiga 

RAZPIS ØPORTNEGA TABORA - BOHINJ 2008
Druøtvo Prosti œas Ømartno, bo v œasu poletnih poœitnic organiziralo øportni tabor v Bohinju za øolske
otroke, mladino in druæine. 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 (CØOD – Center øolskih in obøolskih dejavnosti)
Termin: 28. julij – 2. avgust 2008
Vsebine dela: planinarjenje, kolesarjenje, plezanje, veslanje, kopanje; taborniøke veøœine, preæivetje
v naravi, orientacija, øportne igre, naravoslovne vsebine in ekologija, kulturno-druæabne dejavnosti ...
Uœenci morajo imeti s seboj kolo in kolesarsko œelado. (Prevoz koles bo organiziran!)
Cena øportnega tabora za otroke: 180 EUR 
Vkljuœeno je 6-dnevno bivanje (polni penzion), prevoz, prevoz koles, vodenje in organizacija tabora,
nezgodno zavarovanje. Cena  za odrasle je 180 EUR (lasten program)!

PRIJAVE IN PLAŒILO
Prijave sprejemajo prek elektronske poøte info@drustvoprosticas.si
ali na naslov druøtva: Druøtvo Prosti œas Ømartno, Pungrt 9, 1275 Ømartno pri Litiji,
do petka, 20. junija 2008, oz. do zapolnitve mest.

Plaœilo je moæno v treh obrokih, in sicer:
1. obrok - 40 EUR – najkasneje v osmih dneh po prijavi na letovanje,
2. in 3. obrok - 2 x 70 EUR – najkasneje do 11. julija 2008.
Znesek nakaæete na transakcijski raœun.
Prejemnik: Druøtva »Prosti œas« Ømartno, Pungrt 9, 1270 Ømartno pri Litiji
Øt. TRR: 03110-1086064378
Namen plaœila: øportni tabor Bohinj
Sklic: 00 2008-02

V primeru odjave letovanja po zakljuœenem roku prijav (tj. po 20. juniju 2008) prvega dela plaœila
ne bomo vraœali. V primeru neplaœanih obveznosti skladno s tem razpisom,
bomo prijavo avtomatsko izbrisali iz naøega seznama.
Skupine bodo vodili strokovno usposobljeni pedagoøki in øportni delavci. 
Vsi udeleæenci bodo pred odhodom prejeli podrobna navodila s seznamom potrebøœin.

Prosimo vas, da nas pred odhodom seznanite z morebitnimi otrokovimi posebnostmi
(vedenjske teæave, zdravstveni problemi …), da bomo nanje pozorni tudi v œasu letovanja. 
Dodatne informacije dobite na tel. 031 697-961 ali e-poøti: info@drustvoprosticas.si 

RAZPIS LETOVANJA – VANTAŒIÅI (otok KRK) 2008
Druøtvo »PROSTI ŒAS« Ømartno bo v œasu poletnih poœitnic organiziralo letovanje v Vantaœiœih
na Krku za øolske otroke od 6. do 14. leta starosti.
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. 

Letovanje na morju v Vantaœiœih na Krku za 44 udeleæencev 
Namestitev: Mladinski dom Vantaœiœi – Leøtan&Leøtan, øport in turizem
Termin: 18. do 25. avgust 2008
Vsebine dela: øola plavanja, druæabne dejavnosti, øportne igre v vodi in ob njej, voænja z ladjo,
zabavni veœeri, sprehodi, potapljanje na dah, rolanje ...
Cena letovanja: 250,00 EUR*
Vkljuœeno je 8-dnevno bivanje s polnim penzionom, prevoz, vodenje in organizacija letovanja,
nezgodno zavarovanje. 
Za otroke iz Obœine Ømartno pri Litiji smo na obœinskem razpisu prejeli sredstva, namenjena za
letovanje otrok. Konœna cena za otroke s stalnim prebivaliøœem v Obœini Ømartno pri Litiji,
bo tako obraœunana po zakljuœku prijav (po 20. juniju 2008), zato predlagamo plaœilo v 3 obrokih.

PRIJAVE IN PLAŒILO
Prijave sprejemajo prek elektronske poøte info@drustvoprosticas.si ali na naslov druøtva:
Druøtvo »Prosti œas« Ømartno, Pungrt 9, 1275 Ømartno pri Litiji, do petka, 20. junija 2008,
oz. do zapolnitve mest.
Plaœilo je moæno v treh obrokih, in sicer:
1. obrok - 70 EUR – najkasneje v osmih dneh po prijavi na letovanje,
2. in 3. obrok - 2 x 90 EUR – najkasneje do 25. julija 2008.

Znesek nakaæete na transakcijski raœun.
Prejemnik: Druøtvo »Prosti œas« Ømartno, Pungrt 9, 1275 Ømartno pri Litiji
Øt. TRR: 03110-1086064378
Namen plaœila: letovanje Vantaœiåi
Sklic: 00 2008-03

V primeru odjave letovanja po zakljuœenem roku prijav (tj. po 20. juniju 2008)  prvega dela plaœila
ne bomo vraœali. V primeru neplaœanih obveznosti skladno s tem razpisom, bomo prijavo avtomatsko
zbrisali iz naøega seznama.
Skupine bodo vodili strokovno usposobljeni pedagoøki in øportni delavci. Vsi udeleæenci bodo
pred odhodom prejeli podrobna navodila s seznamom potrebøœin.
Prosimo vas, da nas pred odhodom seznanite z morebitnimi otrokovimi posebnostmi
(vedenjske teæave, zdravstveni problemi …).da bomo nanje pozorni tudi v œasu letovanja.
Dodatne informacije dobite na tel. 031 697-961 ali e-poøti: info@drustvoprosticas.si 

Savski planinski so v preteklem letu
moœno pogreøali pogostejøe izlete,
zato so se zelo razveselili, ko so to
pomlad prejeli program sekcije, ki za
vsak mesec predvideva po en izlet. Na
dan upora proti okupatorju se je 34
œlanov sekcije povzpelo na Nanos, ta
simbol Primorske in nato prehodilo øe
zelo razgledan del slovenske planinske
poti do Abrama. V œudovitem pom-
ladnem dnevu so se utrdili planinsko
prijateljstvo, ki jih povezuje æe veœ kot
deset let. Æe sedaj vas vabijo, da se jim
10. maja pridruæite na izletu na Hom,
21. junija pa na izletu na Oløevo.

Ker bo odbor v tej sestavi v naslednjih
øtirih letih krojil usodo litijskega
planinstva, je prav, da œlane tokrat
predstavimo tudi s fotografijo. Od leve
proti desni stojijo Stane Jerebiœ, Marko
Dernovøek, Joæe Repina, Peter Rutar, Ana
Mohar, Aljaæ Zupan, Marjana Kahne,
Gaøper Repina, Marjan Omerzel, Joæe
Sinigoj in Marjan Jug; sedijo pa Borut
Vukoviœ, Aleø Pregel, Joæica Kokoøar,
Roman Ponebøek in Janez Medved.
Tokrat so manjkali Franc Intihar, Aleø
Mohar in Peter Zupanœiœ.

26. aprila 2008 se je 37 litijskih pla-
nincev povzpelo na Koøenjak, s 1522
m najviøji vrh Kobanskega pogorja, ki
se nad levo obalo Drave dviga od Dra-
vograda do Maribora. Obœutili so vso
mogoœnost tega pogorja, saj so s hojo
priœeli v Dravogradu in jo tam tudi za-
kljuœili, kar pomeni, da so tega dne
dvakrat premagali skoraj 1300 m vi-
øinske razlike. Obseæni gozdovi in sa-
motne koroøke kmetije dajejo tej po-
krajini svojstven œar, zato so si oblju-
bili, da se sem øe kdaj vrnejo.

Izlet planinske sekcije DU Litije po do-
lini reke Dragonje je bil res nekaj po-
sebnega. 12. aprila 2008 je 48 œlanov
sekcije pod vodstvom Marjana Juga
ob reki prehodilo pot od vasi Poletiœ
do vasi Økrline. Pravzaprav bi o poti
lahko govorili le v pogojniku, saj so
najmanj dvajsetkrat morali preœiti
moœno naraslo reko. Krajøi ali dalji

odseki poti so bili popravljeni, tako da
so pogosto hodili kar po strugi. Na za-
œetku so si pomagali s plastiœnimi vre-
œami, v katere so vtaknili noge in jih
zavezali pod koleni, kasneje pa so po
vodi brodili bosi in œevlje nosili v ro-
kah, na koncu pa so kar v œevljih œofo-
tali po vodi, saj so bili tako in tako po-
vsem premoœeni. Razpoloæenje pa je
kljub temu, ali pa prav zato, bilo na
viøku. Bilo je obilo smeha in dobre vo-
lje. Nadvse uspeøen izlet, ki so ga kr-
stili za »planinsko-brodarskega«, so
zakljuœili na kmeœkem turizmu Pri
Matiœku v Kortah.

Borut Vukoviœ


