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ÆUPANOV KOTIŒEK

Maj 
Kresovi so pogoreli, delavski 
praznik je poœaøœen, tako da 
prehajamo v osrednji in najlepøi
del leta. Maj in junij sta meseca,
ko æe zaœnemo pobirati prve 
sadove narave letoønjega leta. 

Spravilo sena in silaæe spravijo œloveka
v dobro voljo, saj je trud in delo naøih
kmetov øe kako viden. Eden izmed
najlepøih vonjev je vonj po sveæe
posuøeni travi. Res je, da je danaønja
koønja kar en mesec prej kot v prete-
klosti, ko silosov øe niso uporabljali.
Trta ima æe kar dolge poganjke, nekje
so æe vidni tudi grozdi, ki bodo œez do-
bre øtiri mesece zreli za trgatev. Lan-
ska letina je bila v naøi obœini izredno
dobra. Ob spremembi klime se bo po-
trebno privaditi tudi na veœjo alkohol-
no moœ vina. Rezultati analiz kakovo-
sti rujne kapljice pa so nadvse dobri.
^estitam vsem za tako kvalitetno pri-
delano in vzgojeno vino, tebi Tomaæ
pa øe posebej. Biti prvak cele Dolenj-
ske v namizno rdeœem vinu je podob-
no kot zmagati na formuli 1. Za zma-
go sta potrebna tako kot kakovost kot
sreœa. Sreœa so pa tisti mali promili, ki
nas vse ostale prav tako dobre loœi od
prvega mesta.

Lepo je æiveti v obœini, ki dosega tako
dobre rezultate na vseh podroœjih,
tako je tudi kritike veliko laæje prene-
sti. 

Vaø æupan
Milan Izlakar

datum ura dogodek kraj

Organizatorji iz Jablaniøke doline vas vabijo
na prvo prireditev »Dan jagod in øpargljev«,
ki bo potekala v vasi Breg pri Litiji
pred gasilskim domom Breg v nedeljo, 23. maja, od 12. ure dalje.

Kuharski mojster Adamlje vam bo pripravil slastne jedi iz jagod in øpargljev.
Na øtevilnih stojnicah bo predstavljena ponudba domaœih dobrot in izdelkov.
Ob zvokih ansambla Litijski odmev se boste lahko udeleæili øportnih in druæabnih iger,
vaøa udeleæba bo bogato nagrajena! 
Moæen bo tudi ogled edinstvene zbirke savskih prodnikov in predmetov iz bogate
furmanske dediøœine v Jablaniøki dolini.

Program:
Od 12. ure naprej: ponudba domaœih dobrot in izdelkov
Od 12. ure naprej: igra ansambel Litijski odmev
Od 12 do 15. ure: øportne druæabne igre za posameznike in skupine
Ob 13. uri: øpargeljada – priprava øpargljev na razliœne naœine in degustacija
Ob 15. uri: jagodni uæitki – priprava napitkov, palaœink in slaøœic z jagodami in degustacija

Prireditev organizirajo druøtva in krajevna skupnost Brega in Tenetiø. 

V letu 2010 je Izobraæevalni center Geoss d. o. o. Litija
obmoœni koordinator prireditev ob Tednu vseæivljenjskega
uœenja (TVU), ki bo letos v razøirjeni obliki potekal ves maj
in junij. K sodelovanju se je odzvalo veœ kot 20 razliœnih iz-
vajalcev z raznovrstnimi dogodki, posveœenimi prazniku
TVU. Vsi dogodki so brezplaœni, zato vas vabimo, da se jih
udeleæite v œim veœjem øtevilu! Tokrat objavljamo pester ko-
ledar dogodkov za mesec maj. Za vse dodatne informacije: IC Geos 01 898 05 70

Letoønje sreœanje tamburaøev in mandolinistov Slovenije je potekalo 11. aprila
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Bilo je jubilejno - æe 30. po vrsti.
Sreœanja se je udeleæilo deset tamburaøkih orkestrov in skupin ter en mandolinski
sestav. 

Ømarski tamburaøi so se pod vodstvom umetniøke vodje in dirigentke Helene Vi-
dic predstavili s tremi skladbami. Najprej so zaigrali venœek prekmurskih ljud-
skih, v priredbi Helene Vidic, z naslovom SAN SE ØETAO. Tudi drugo skladbo je
za tamburaøki orkester priredila Helena Vidic; to je bila skladba Sergeja S. Proko-
fijeva ROMEO IN JULIJA. Tretjo skladbo pa je za tamburaøki orkester, violino
in kontrabas napisal Œrt Sojar Voglar; Fantazija na teme Pat in Mat – KVA JE
TO?  Pri slednji je pomembno vlogo odigral Samo Vidic, saj je z odliœno izvedbo
kot solist na violini navduøil posluøalce in æirijo. Solo na kontrabasu pa je Helena
zaupala tamburaøu basistu Stanœiju Økarji. 

Za izvedbo omenjenega programa so tamburaøi osvojili 96,11 toœk(od skupnih
100), kar je zadostovalo za najviøje moæno priznanje – zlato priznanje s pohvalo. 

Tak uspeh pa seveda ne pride sam od sebe. Zahteva ure in ure vaj (vaje so zadnja
dva meseca potekale veœ ali manj ob vikendih, tudi ob nedeljah), ker se drugaœe ni
dalo. 

Za tak nastop pa morajo biti v kondiciji tudi inøtrumenti, zato so v orkestru dva
tedna pred dræavnim sreœanjem prav vsem zamenjali strune. To je bil seveda kar
zajeten finanœni zalogaj za novo nastalo kulturno druøtvo. Za primer naj vam po-
vem, da stane menjava strun na kotrabasu 300 evrov. 

Kulturno druøtvo Tamburaøki orkester Ømartno zato øe vedno z veseljem vabi k
sodelovanju nove podporne œlane. 

Marinka Pivk

Zlati s pohvalo
Ømarski tamburaøi so na letoønjem dræavnem tekmovanju ponovili 
vrhunski lanskoletni uspeh in si priborili zlato priznanje s pohvalo.

v soboto, 15. maja 2010,
ob 19. uri,  
v dvorani

Javnega zavoda za kulturo Litija.

Izkupiœek koncerta
bo v celoti namenjen

ureditvi  zvoœne izolacije 
nadomestnih  prostorov

in preselitvi
Glasbene øole Litija-Ømartno.

Vljudno vabljeni!

Poskusite

najbolj{e jagode in {parglje

v srcu slovenije! 

Poskusite

najbolj{e jagode in {parglje

v srcu slovenije! 

CICIBANOV DAN ODPRTIH VRAT
V œetrtek, 20. maja 2010, od 9. do 11. ure

vas vabimo, da vstopite v svet otroøke igrivosti, domiøljije, ustvarjalnosti...
Priœakujemo vas v vrtcu Ciciban, pa tudi v naøih oddelkih Polhkov in Ostrækov. 

Starøi si lahko ogledate naøe prostore in potek dneva v vrtcu.
Otroci pa ste vabljeni, da se z nami tudi poigrate na igralni urici od 17. do 18. ure,

na griøœu vrtca Ciciban.

11.5. 9.00 Predavanje Urada vlade za komuniciranje z naslovom »EU - na kratko« Dom Tisje
11.5. 17.00 Ustvarjalna delavnica - poslikava økatlic in drugih predmetov prostor MDruøtva Jevnica
11.5. 12.30 Otroøka delavnica »Most prijateljstva« - predstavitev knjige

in otroøke delavnice na temo razliœnosti in strpnosti Osnovna øola Jevnica
12.5. 9.30 Nastop citrarskega orkestra Druøtva upokojencev Litija Dom Tisje
12.5. 6.00 Ustvarjalno sporazumevanje – predavanje o pozitivni komunikaciji

med uœitelji in uœenci. Viljem Øœuka Osnovna øola Gradec
12.5. 8.00 Letos se bom prviœ udeleæil volitev – mladinski forum 

o volitvah in starostni meji volilcev MC Litija
12.5. 19.00 Predstavitev knjige Radovedni vrabœek æivi v Srcu Slovenije. Darinka Kobal

in Alenka Tetiœkoviœ Knjiænica Litija, v sodelovanju s Centrom za razvoj Litija
13.5. 17.30 Skupina za samopomoœ svojcev stanovalcev obolelih za demenco Dom Tisje
14.5. 9.00 Letni izlet stanovalcev Doma Tisje - ogled Mozirskega gaja Dom Tisje
14.5. 20.00 Muvi za kulturo – filmski veœer z ogledom filma »Precious« na tematiko 

socialne izkljuœenosti, diskusija po filmu Mladinsko druøtvo Jevnica
15.5. cel dan Lokacija bo naknadno objavljena na spletni strani www.srce-me-povezuje.si

Delavnica Kako uspeøno oblikovati dober tim za razvoj in krepitev NVO
Druøtvo Geoss – Stiœiøœe NVO Srca Slovenije

15.5. 10.00 Ex-tempore Konjøica in Carlos Kleiber - slikanje Konjøice z okolico
ter portreta Carlosa Kleiberja (ob 80. obletnici rojstva) Druøtvo LILA

15.5. 11.00 Eko dan – spoznajmo biotsko pestrost malo drugaœe, 
eko delavnica na prostem na prostem, KS Jevnica

15.5. ob 11.00 Knjiga – kdo jo sploh øe bere? Literarni veœer, okrogla miza na temo 
bralne kulture med mladimi. Mladinsko druøtvo Jevnica

17.5. 14.00 Dan odprtih vrat - meritve krvnega tlaka, holesterola, sladkorja v krvi, 
analiza telesne mase, posvet o zdravi prehrani in telesni dejavnosti.
Promocija in implementacija nacionalnega programa SVIT. Zdravstveni dom Litija

18.5. 16.00 Mednarodni dan muzejev - brezplaœno vodenje po gradu Bogenøperk grad Bogenøperk
18.5. 19.00 Potopis Ekvador - Peter Moœnik Knjiænica Litija
19.5. 17.00 Varna raba interneta in moæne zlorabe – predavanje OØ Gradec
19.5. 19.00 Potopis Texas – Amerika. Daniel Schmidt MC Litija
20. 5. 13.00 Bralna ura z viøjo knjiæniœarko Aleksandro Mavretiœ Dom Tisje
20.5. 16.00 Teœaj Adobe InDesign - predstavitev izdelkov teœaja raœunalniøkega 

oblikovanja Izobraæevalni center Geoss d.o.o.
20.5. 18.00 Foto delavnica o digitalni fotografiji Mladinsko druøtvo Jevnica
20.5. 19.00 Divje rastoœe orhideje pri nas. Dr. Nejc Jogan Knjiænica Litija in U3 Litija -Ømartno
21.5. 20.00 Raj mladosti – koncert,  sreœanje rock skupin obœine Litija Bob Bowling
22.5. 10.00 Center Litije Øtafeta kulture - uliœni festival ob rojstnem dnevu MC Litija 

(delavnice, grafiti, stand up, glasba) MC Litija
22.5. 11.00 Street art dan mladosti - ustvarjalne in øportne aktivnosti ob dnevu mladosti ØRC Jevnica
od 24. do 28.5. Razstava »Praznik uœenja« ob Tednu vseæivljenjskega uœenja avla Obœine Litija 
25.5. 13.00 Socialni poloæaj mladih v Litiji – predstavitev raziskave Bob Bowling
25.5. ob 17.00 Socialni poloæaj mladih v Litiji – predstavitev raziskave Obœina Litija
25.5. 17.00 Øportne igre za vse mlade po srcu OØ Gradec
25.5. 19.00 Literarno sreœanje ob knjigi Taborski zvonovi. Merljak Ivan 

in Pevska skupina Corona Knjiænica Litija
25.5. 12.45 Zakljuœna slovesnost s podelitvijo priznanj prostovoljcem OØ Ømartno pri Litiji Dom Tisje
26.5. 9.00 Mednarodni festival Igraj se z mano - nastop uœencev posebnega programa OØ Litija

Ljubljana center, Kongresni trg
26.5. 17.00 Predstavitev poklica »organizator socialne mreæe« in »inæenir strojniøtva« Obœina Litija
27.5. 14.00 Koncert pevskega zbora zaposlenih v Domu Tisje »Dotik« za stanovalce 

in njihove svojce Dom Tisje
27.5. 19.00 Joga – pot do zdravja: Art of Living (Hedviko Viønikar) Gasilski dom Kresnice
28.5. 19.00 Multikulturalnost – ustvarjalnica za zahtevnejøe ustvarjalke (izdelovanje japonk) MC Litija
29.5. 9.00 Voden ogled Gozdne uœne poti Svibno zbor pri pozdravni tabli na poti 
30.5. 15.30 Koncert Pevskega druøtva Zvon Grad Bogenøperk

KOLEDAR PRIREDITEV V MAJU 2010KOLEDAR PRIREDITEV V MAJU 2010

Glasbena øola Litija – Ømartno
v sodelovanju s

kulturno - umetniøkimi druøtvi
iz Litije in njene okolice 

Dobrodelni
koncert

vabi na
Dobrodelni

koncert
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Ob~ina [martno pri Litiji

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

Sklepa o podaljøanju zaœasnega financiranja Obœine Ømartno pri Litiji za obdobje od

1.4.2010 do 30.6.2010 (Ur. l RS, øt. 26/2010), 5. œlena Pravilnika o pogojih in merilih za so-

financiranje izvajalcev letnega programa øporta iz javnih sredstev v obœini Ømartno pri Litiji

(Ur.l. RS, øt. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa øporta Obœine Ømartno pri Litiji za

leto 2010 

Javni razpis
za sofinanciranje programov na podroœju øporta 

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2010

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 po-

droœje 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 2010. 

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

slednje pogoje: 

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

Enota s prilagojenim programom,

• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo naœrtovanih

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 dokumen-

tacijo, 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 po-

droœju øporta iz toœke 2. javnega razpisa, je 23.000 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Obœino Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno

pri Litiji do 20. 5. 2010.

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

pis Øport 2010«.

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

dajo 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 sofinanciranju

programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini Ømartno pri

Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

obveøœeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim

bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na podroœju 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: 621-003/2010

Datum: 26.4.2010

Æupan Obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem neprofitnih stanovanj za nedoloœen œas

Po razpisu se odda neprofitni stanovanji v lasti Stanovanjskega sklada RS: 

• Stanovanje øt. 7 v I. nadstropju veœstanovanjske stavbe Bartlova ulica 1, Ømart-

no pri Litiji, v skupni izmeri 55,69 m2. 

• Stanovanje øt. 29 v IV. nadstropju veœstanovanjske stavbe Bartlova ulica 5,

Ømartno pri Litiji, v skupni izmeri 45,16 m2.

Po razpisu bodo oddana v najem tudi sproøœena neprofitna stanovanja v letu 2010.

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so sestavni del te obja-

ve in vse druge informacije ter obrazec prijave dobijo zainteresirani na spletni stra-

ni obœine www.smartno-litija.si in na spletni strani pooblaøœenega podjetja KSP Li-

tija d.o.o. www.ksp-litija.si, vsak delovni dan od objave tega razpisa in sicer med 8.

in 15. uro, razen v sredo med 8. in 17.uro ter v petek med 8. in 13.uro. Dodatne in-

formacije in obrazec vloge lahko  zainteresirani dobijo na Obœini Ømartno pri Liti-

ji, Tomazinova 2, Ømartno pri Litiji, tel. 01/89 62 770 ali na KSP Litija d.o.o., Po-

noviøka cesta 15, Litija, tel. 01/89 00 016.

Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi

zahtevanimi prilogami do 04. junija 2010 na naslov: JP KSP Litija d.o.o.,  Pono-

viøka cesta 15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »Za stanovanjsko komisi-

jo; razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem«.

Ømartno pri Litiji, 22. aprila 2010

Æupan Obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

V slovenskem prostoru æe dolgo deluje Javni jamstveni in preæivninski
sklad Republike Slovenije. 

Iz jamstvenega sklada lahko uveljavljajo pravice delavci, ki jim je delavno razmer-
je prenehalo iz razloga insolventnosti delodajalca (steœaj, prisilna poravnava) in
izbrisa podjetja iz sodnega registra. 
Za dodatne informacije pokliœite brezplaœno øtevilko 080 11 21.

Iz preæivninskega sklada lahko uveljavljajo pravico do nadomestila preæivnine za-
koniti zastopniki za otroke, ki jim je doloœena preæivnina, vendar je preæivninski
zavezanci ne plaœujejo. Sklad v primeru izpolnjevanja vseh pogojev izplaœuje
meseœno nadomestilo preæivnine, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta otroka.
Za dodatne informacije pokliœite brezplaœno øtevilko 080 14 14.

Veœ informacij lahko dobite na naøi internetni strani www.jps-rs.si.

Vsi ki smo se akcije udeleæili smo ver-
jetno na koncu dneva obœutili zado-
voljstvo, da smo opravili nekaj dobre-
ga za Slovenijo, za naravo in za nas
vse. Marsikdo se je verjetno ob tem
spomnil na delovne brigade iz prete-
klosti in povojnih œasov, ko so ljudje
sloæno in prostovoljno gradili Sloveni-
jo za boljøi jutri.

Akcija je bila res velik uspeh in vse
pohvale organizatorjem in udeleæen-
cem. Slovenci smo pokazali, da znamo
øe stopiti skupaj za nek viøji cilj. Vse
lepo in prav bi lahko rekli. Pa vendar
ostaja ob vsem tem nek grenak prio-
kus. Mar nismo œistili odpadkov za ti-
stimi »packi«, ki se øe ne zavedajo, da
odpadki ne sodijo kamorkoli v nara-
vo? Lahko bi iskali krivce in morda na
koncu priøli do tega, da je kriva vzgo-
ja, øola, obœina, zakonodaja, sistem,
dræava in øe kdo, da nekateri niso ime-
li priloænosti pridobiti osnovnega zna-
nja o ravnanju z odpadku in posledi-
cah divjega odlaganja. Verjetno se ti
ljudje tudi niso udeleæili akcije in vsaj
malo pomagali pospraviti za seboj ti-
sto, kar so nekoœ neodgovorno odvrgli
v bliænjo gmajno. Morda bo kdo ob
tem rekel, da je to vendar zdrava
kmeœka pamet, da ne moreø odpadka
kar odvreœi kjerkoli, in da za to ne
rabiø posebne izobrazbe. Spet drugi bo
mnenja, da dræava ali obœina ni ustrez-
no poskrbela za odpadke. Kakorkoli
æe, problem je veœplasten in reøitev ni
enostavna. 

Pa se ozrimo rajøi v prihodnost in raz-
mislimo kaj smo se iz te akcije nauœili,
kakøna je bila to lekcija za nas in kaj
bi se dalo v prihodnje storiti, da takøne
akcije ne bi bile veœ potrebne. Nekaj
idej bi se hitro naølo, na primer: infor-
mativna zloæenka o ravnanju z odpad-
ki za vsako gospodinjstvo (kako rav-
namo z odpadki); okrepitev delovanja
inøpekcijskih organov v zvezi z divjim
odlaganjem odpadkov; visoke kazni
za krøitelje; spodbujanje prebivalcev,
da prijavijo opaæeno divje odlaganje
odpadkov; spodbujanje razvoja podje-
tij za zbiranje in recikliranje odpad-
kov; organiziranje odvoza kosovnih
odpadkov veœkrat letno za gospodinjs-
tva; pogostejøe informiranje obœanov
o tem kam sodi kakøen odpadek in kje
se ga lahko odda in podobno. To je le
nekaj idej, prepriœan sem, da jih je øe
mnogo.

Zelo pomembno naœelo, ki bi ga mo-
rali zasledovati vsi, je naœelo pre-

Lekcija pri œiøœenju Slovenije
Mesec april je bil v znamenju mnoæiœne akcije »Oœistimo Slovenijo«,
kateri se je na preseneœenje organizatorjev pridruæilo veliko øtevilo ljudi.
Po podatkih organizatorjev je bilo v akcijo vkljuœenih pribliæno 12 odstotkov
prebivalcev Slovenije in zbranih je bilo najmanj 60.000 kubiœnih metrov
odpadkov (vir: www.ocistimo.si).

preœevanja nastajanja odpadkov. To je

prvi korak do zmanjøanja odpadkov.

Vsi, tako podjetja kot posamezniki, bi

se morali truditi, da proizvedemo œim-

manj odpadkov. To z drugimi beseda-

mi za potroønika pomeni, da kupuje-

mo res tisto kar potrebujemo, da ne

nasedamo reklamam in kupujemo

vedno novo in novo, da stvari uporab-

ljamo racionalno, da kupujemo tisto

kar ima malo odpadne embalaæe, da

stvari uporabljamo œimdlje in podob-

no. Pri ravnanju z odpadki moramo

zasledovati t.i. petstopenjsko hierarhi-

jo o ravnanju z odpadki, ki jo doloœa

tudi direktiva EU. Hierarhija pravi, da

je prvi korak do zmanjøanja odpadkov
prepreœevanje nastajanja odpadkov.
Œe æe odpadek nastane ga v drugem
koraku poskusimo ponovno uporabi-
ti, œe ga ni moæno ponovno uporabiti
je tretji korak recikliranje, œe ga ni
moæno reciklirati je œetrti korak prede-
lava, in øele zadnji peti korak je od-
stranjevanje oz. odlaganje na trajna
odlagaliøœa. Odlaganje odpadkov na
odlagaliøœa je torej najslabøi naœin, da
se znebimo odpadkov.

Osebno pa sem glede odpadkov opti-
mist in sem mnenja, da se nam tukaj
obeta boljøa prihodnost. To predvsem
zato, ker vidim, da mlajøe generacije
pridobivajo ustrezno znanje glede rav-
nanja z odpadki æe v osnovni øoli, veli-
ko otrok ima vzornike tudi v svojih
starøih in starejøih. Nenazadnje pa je
velik zgled za naøe najmlajøe tudi ne-
davna akcija »Oœistimo Slovenijo«,
katere se je udeleæilo veliko otrok in
verjamem, da so se ob tem veliko
nauœili in v praksi ugotovili kako
napaœno je odlaganje odpadkov kar
vse povprek.

mag. Roman Tomaæiœ

Veœ o okoljski tematiki in ukrepih na: 99okoljuprijaznihnasvetov.blogspot.com.
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Pozdravljeni!
Javljam se s poroœilom z mojega konca. Zbrali smo se ob 8.30 pred zadruænim
domom v Ømartnem pri Litiji, nismo œakali 9. uro ampak smo øli takoj na delo.
Jaz sem paœ takøen da zmeraj presenetim, tokrat sem nabavil 10 kapic zavaroval-
nice Triglav, da bomo vidni na cesti in okoli nje. Z njimi sem opremil mojo sku-
pino. Po poti se nam je pridruæil øe sosed in gospa Karmen Sadar, direktorica
obœinske uprave. Po poti me je opozorila, da smo øli preko meje v sosednjo obœi-
no in  povedal sem ji, da tisti, ki smetijo, ne vedo v kateri obœini so. Nekaj œasa je
vztrajala z nami, potem pa je odøla na drugo lokacijo. Povpreœno je moja skupina
nabrala veœ kot 4 vreœe (velike) na osebo. Za dobro opravljeno delo je bila tudi
dobra malica (golaæ) in druæenje v gasilskem domu Ømartno pri Litiji.Za konec
upam, da so nas videli tisti »packi«, ki meœejo smeti skozi okno, ko se peljejo sko-
zi naøe naselje in se bodo zamislili nad svojim poœetjem in svoje potomce vzgajali
tako, da se ne bodo zaduøili v lastnih odpadkih.

Lep pozdrav Janez

Obmoœno koordinacijo akcije na po-
droœju naøe obœine je prevzelo druøtvo
LAZ. V akciji je sodelovalo pribliæno
700 evidentiranih prostovoljcev. Od
tega so najveœji del predstavljali prav
najmlajøi, ki so se v okviru OØ Ømart-
no pridruæili ostalim prostovoljcem na
posameznih  podroœjih obœine.  Po
krajevnih skupnostih in na obmoœju
Ømartnega, so bili nosilci, organizator-
ji in koordinatorji akcije predvsem
œlani prostovoljnih gasilskih druøtev.
Spet gasilci, se bo reklo. Resnica je, da
smo ponavadi tam, kjer za svoje delo
ne prejemamo bajnih zasluækov in ne
zaslug. Mogoœe dan ali dva po dogod-
ku uæivamo slavo in pohvale, kako
svet ne bi mogel obstajati brez nas,
tretji dan pa je spet vse po starem in
slavo spet uæivajo lokalni pomembneæi
in posebneæi, ki se prostovoljnih in hu-
manitarnih dogodkov paœ ne ude-
leæujejo. Tolaæi me edino to, da ni tako
samo v naøi obœini, ampak da po vsej
Sloveniji gasilci uæivamo slavo in hvalo
le ob katastrofah in takønih akcijah.
Gasilcem so se poleg njihovih œlanov
in øolarjev, pridruæili tudi redki kraja-
ni. Pri osnovnoøolcih so poleg ravnate-
lja in uœiteljev, ki so pazili na otroke,
sodelovali tudi nekateri starøi. Sodelo-
vala sta tudi gospod æupnik in kaplan s
svojima ekipama. Morda je bilo zaradi
slabe organiziranosti in fleksibilnosti
obmoœnega koordinatorja, œutiti slabo
udeleæbo samih krajanov Ømartnega,
morda pa je problem v krajanih samih
in ne organizatorjih. V Ømartnem so
namreœ pomagali œistiti tudi nekateri
prostovoljci iz drugih krajev in obœin.
Pogreøali smo seveda tudi predstavni-
ke ostalih druøtev naøega kraja, prav
tako porabnikov obœinskega pro-
raœuna: kulturnikov, vinogradnikov,

øportnikov, predvsem œlanov rokomet-
nega kluba, katerih moœne roke bi lah-
ko pobrale marsikatero smet, mogoœe
tudi v neposredni bliæini njihovega
kluba. Mogoœe bi si za sodelovanje ali
pa mogoœe samo obisk lahko vzel œas
tudi obmoœni koordinator. A tudi brez
omenjenih se je poœistilo veliko vodo-
tokov, tako obreæja, kakor struge. Ak-
cija je potekala tudi ob vseh glavnih
cestah, øolskih varnih poteh, sprehajal-
nih poteh in gozdnih cestah. Otroci so
œistili tudi okolico øole in vrtca. Sanira-
lo se je ogromno divjih odlagaliøœ,
kljub temu pa jih veliko øe œaka na
bodoœe œistilne akcije. V akciji je pred-
vsem z logistiœno podporo sodeloval
tudi æupan Milan Izlakar, ostali œlani
obœinske uprave pa so pomagali na sa-
mih lokacijah œiøœenja. ''Obœinski''
Stane se je s svojim kamionœkom vozil
po Ømartnem in nalagal polne vreœe, ki
smo jih nabrali ob cestah in potokih.
Veliko je k uspeøni akciji pripomoglo
tudi KSP Litija, ki je odpadke odvaæa-
lo øe dolgo po zakljuœku akcije. Na
sploøno smo bili z odzivom udeleæen-
cev in koliœino zbranih odpadkov zelo
zadovoljni in upamo da bo v nasled-
njih akcijah odziv vseh sodelujoœih
samo øe boljøi. Obmoœni koordinator
pa bo z vsako takøno akcijo bolj pri-
pravljen in seveda uspeøen. 

Vsem omenjenim in sodelujoœim se
zahvaljujem za njihov doprinos, kajti
skupaj nam je uspelo, zapisati delœek
slovenske okoljske zgodovine. Zahva-
ljuje pa se nam tudi del Slovenije, ki so
ga oœistile naøe in vaøe roke. Upam, da
se vsi mi in vsi, ki so manjkali, vidimo
v prihodnjih podobnih »ekoloøkih«
vojnah.   

Domen Merzel,

predsednik PGD Ømartno

Ømarœani sodelovali v akciji
Oœistimo Slovenijo v enem dnevu
V soboto 17. aprila 2010, je Slovenija poœepnila pod teæo œistega okolja
æeljnih prostovoljcev. Slovenci smo mnoæiœno sodelovali na vseslovenski
œistilni akciji. Tudi v naøi obœini se je zgodila ''zelena vstaja''. Prostovoljci
smo v zaœetku leta iskali in popisovali divja odlagaliøœa, na ta zgodovinski
dan pa smo jih tudi oœistili. 

Upravni odbor PGD Vintarjevec je na

svoji 1. redni seji 2010 sprejel

odloœitev, da o delovanju druøtva, svo-

jim krajanom nekajkrat letno poroœa

preko lokalnega glasila Martinov glas.

Namen poroœanja je, da predstavi svo-

je trenutno delovanje ter kratkoroœno

in dolgoroœno vizijo druøtva. 

Glede na stanje v druøtvu in œedalje

bolj zahtevno zakonodajo s podroœja

zagotavljanja poæarne varnosti, smo

bili aktivni œlani enotnega mnenja, da

je potrebno storiti nekaj veœ, kot samo

peljati druøtvo po starih tirih. Osnov-

no poslanstvo PGD Vintarjevec je za-

gotavljanje poæarne varnosti na teri-

torjalnem obmoœju k.o. Vintarjevec in

poenotili smo se, da mora biti to naøe

primarno vodilo, vse ostalo pa je samo

postranska zadeva, ki omogoœa izpe-

ljavo zastavljenega. 

Prva stvar v kar smo v letoønjem letu

“zagrizli” je sestava operativne skupi-

ne, saj je bilo ravno to najveœji trn v

peti naøega druøtva. Preverili smo sta-

nje opravljenih teœajev in izobraæevanj

posameznih œlanov ter pripravljenost

na delo v operativni skupini ter sesta-

vili ekipo. Ugotovili smo, da morajo

doloœeni œlani za opravljanje svoje

funkcije v operativni skupini opraviti

øe posamezne teœaje, teœajev pa se lah-

ko udeleæijo tudi ostali, ki imajo inte-

res in voljo po dodatnih usposablja-

njih, in tega interesa ni bilo malo. Za

vse œlane, ki pa nimajo opravljenih øe

nobenih izobraæevanj, se bo v okviru

GZ Ømartno oz. na nivoju druøtva iz-

vedel tudi teœaj za gasilce zaœetnike.

Sveæa sestava operativne skupine pod

poveljstvom Matjaæa Bahovca je svojo

prvo vajo izvedla 18. 4. 2010 v hiøi

“pri Tonœman” - reøevanje in gaøenje v

zadimljenem notranjem prostoru z

uporabo dihalnih aparatov. Vaja je

bila uspeøno izvedena!

Akcije Oœistimo Slovenijo v enem dne-

vu dne 17.4.2010, smo se v velikem

øtevilu udeleæili tudi vintarjevøki gasilci

in zbrali na enotnem mestu v Vintar-

jevcu ogromno koliœino smeti. Tako

smo tudi vintarjevøki gasilci pripomo-

gli k oœiøœenju naøe neprecenljive oko-

lice in posredno ozaveøœanju ljudi, kaj

pomeni œisto okolje za nas in naøe za-

namce.

PGD Vintarjevec ima v naœrtu 2011

kupiti novo gasilsko vozilo, kar pa je

seveda odvisno od veœ dejavnikov, ki

so vsi povezani s financami. GZ

Ømartno tovrstne projekte sofinancira,

in glede na to, da so to izpeljala æe vsa

gasilska druøtva razen dveh v GZ

Ømartno, ni dvoma, da to ne izpelje

Poroœanje o delovanju 
PGD Vintarjevec

tudi PGD Vintarjevec. Tip vozila, ka-

tero po kategorizaciji pripada naøemu

druøtvu (druøtvo I. kategorije) je GVV

1 (gasilsko vozilo z vodo), vendar so øe

vse moænosti odprte. Predhodno pred

nakupom vozila bo potrebo izvesti øe

neizogibni poseg v gasilskem domu, in

sicer poglobitev garaæe. Obøirneje v

zvezi z vsemi aktivnostmi povezanimi

z nakupom novega gasilskega vozila,

vas bomo podrobneje obveøœali v na-

slednjih poroœanjih.

Na koncu bi vas krajane radi øe po-

zvali, da je kakrøna koli pomoœ

druøtvu zelo dobrodoøla, predvsem v

smislu aktivnosti œlanov, saj delujemo

predvsem v duhu mlade ekipe, ki pa

nujno potrebuje tudi œlane starejøih

generacij, saj je priølo do velikega iz-

pada aktivnosti starejøih œlanov, kateri

bi lahko s svojim dragocenim znanjem

in izkuønjami, pripomogli k bistveni

uspeønosti delovanja naøega druøtva.

Naslednej naøe poroœanje je predvide-

no konec poletja,
PGD Vintarjevec, Upravni odbor

Dne 31. marca 2010 je vodstvo Glas-
bene øole Litija-Ømartno namreœ  pre-
jelo pogodbo o najemu zaœasnih pro-
storov , ki  sta jo v imenu najemnikov
obeh obœin ustanoviteljic, podpisala
oba æupana,  v imenu uporabnika
Glasbene øole Litija-Ømartno pa rav-
nateljica øole. 

Mladi smo se tokrat preizkusili v zna-
nju s podroœja zelenjadarstva, sloven-
skih avtohtonih pasem v æivinoreji,
varni hrani od polja do mize ter
zdruæenju evropske podeæelske mladi-
ne. Ekipo DPM LIØ smo zastopale Pe-
tra Firm, Joæica Stipiœ in Janja Konœar.

Po prijavi vseh 13 ekip je tekmovalce
æe takoj na zaœetku œakala prva naloga
in sicer pisni del tekmovanja. Po odpi-
sanem prvem delu pa smo se zasluæeno
okrepœali z obilnim kosilom, ki so nam
ga pripravili gostitelji. Sledila je otvori-
tev ustnega dela kviza, ki je bil odprt
za javnost. Ustni del je potekal v treh
krogih. V prvem krogu so vse ekipe
soœasno odgovarjale na zastavljena
vpraøanja z dvigom kartonœkov. V na-
slednji krog se je uvrstilo 6 ekip, ki so

lahko izbirale med vpraøanji za 1, 2 ali
3 toœke. Naøa ekipa je uspeøno odgo-
varjala na izbrana vpraøanja in se v na-
petem boju z DPM Sonœnica po øtevil-
nih dodatnih vpraøanjih uvrstila v zad-
nji krog tekmovanja. V tem delu smo
se pomerili z ekipo DPM Velike Laøœe
in za las zgreøili 1. mesto ter tako osvo-
jili konœno 2. mesto. S tem smo si pri-
sluæili organizacijo prihodnjega regij-
skega kviza, saj ista ekipa ne sme dve
leti zapored organizirati tekmovanja.
Po konœanem tekmovalnem delu smo
se sprostili in poveselili ob zabavi z an-
samblom Gama, ki se je zavlekla poz-
no v noœ. Na dræavni kviz, ki bo pote-
kal 10. aprila v Ømihelu nad Mozir-
jem, se je uvrstila ekipa DPM Velike
Laøœe. Kljub temu se bomo dræavnega

DPM LIØ na regijskem kvizu
V petek, 26. marca 2010, je v dvorani krajanov na Turjaku potekal regijski
kviz Ljubljanske regije z Zasavjem »Mladi in kmetijstvo«, ki ga je pripravi-
lo Druøtvo podeæelske mladine Velike Laøœe.

tekmovanja udeleæili, saj je to ena iz-
med priloænosti, da se spoznamo in
poveselimo z mladimi z vseh koncev
Slovenije. 

tajnica DPM LIØ, Petra Firm

Glasbena øola 
dobila zaœasne
prostore
Glasbena øola Litija-Ømartno se
seli na zaœasno, pravzaprav svojo
»staro-novo« lokacijo v poslovno
zgradbo Predilnice Litija, kjer je
daljnega leta 1953 pravzaprav
priœela z izobraæevanjem mladih
glasbenikov.

V prostorih poslovne zgradbe Predilni-
ce Litija, ki jih upravlja in daje v najem
hœerinska druæba Litus d.o.o., bo Glas-
bena øola delovala v œasu adaptacije
Osnovne øole Litija. V øolski stavbi  je
bila Glasbena øola Litija-Ømartno dol-
goletna gostja, prostori so za glasbeno
izobraæevanje povsem neprimerni,
soœasnost dveh izobraæevalnih ustanov
pa oteæuje delo obeh øol.
Glasbena øola bo lahko tako nemote-
no in bolj kvalitetno nadaljevala izo-
braæevanje veœ kot 250 otrok, ki obi-
skujejo pouk razliœnih instrumentov,
petja, nauka o glasbi, predøolske glas-
bene vzgoje, glasbene pripravnice, or-
kestrov, pevskega zbora… Glasbena
øola se kot uporabnica prostorov in-
tenzivno pripravlja na selitev v svoje
nove zaœasne prostore. V mansardi po-
slovne zgradbe Predilnice bodo tako
priœela teœi nekatera suhomontaæna
dela zvoœne izolacije sten, ki naj bi bila
zakljuœena do 
31. julija 2010. Sredstva za nakup
zvoœne izolacije bo øola poskuøala pri-

dobiti tudi z zbiranjem donacijskih
sredstev in pa z izvedbo dobrodelnega
koncerta.  Tako bo izkupiœek koncerta
v celoti namenjen ureditvi prostorov
za nemoten potek vzgojno-izobraæe-
valnega procesa, pa tudi stroøkom seli-
tve glasbene øole v mesecu avgustu, saj
se bo pouk v nadomestnih prostorih
priœel æe 1. septembra 2010. 
Dejavnost Glasbene øole Litija-Ømart-
no se bo v nadomestnih prostorih Pre-
dilnice Litija po besedah obeh æupa-
nov, g. F. Rokavca in g. M. Izlakarja,
izvajala predvidoma do leta 2012, ko
naj bi se uredila dokonœna lokacija, na
kateri bo Glasbena øola Litija-Ømartno
konœno imela svoje stalne in lastne
prostore.
V kolikor ste pripravljeni donirati fi-
nanœna sredstva in s tem prispevati k
hitrejøi in kakovostni realizaciji selitve
Glasbene øole Litija-Ømartno, lahko
sredstva nakaæete v  øolski sklad glas-
bene øole øt.: 01260-6000000622.

Predsednica sveta starøev

Karmen Verdonik
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Zgodilo se je
V petek, 26. marca, smo bili na prvem
popoldanskem izletu, kjer smo spoz-
nali posavsko mestece Brestanica.
Najprej smo se v enournem ogledu
sprehodili po plinski elektrarni, nato
smo se zapeljali na gard, kjer smo si
ogledali muzejski zbirki o trapistih ter
izgnancih, vodiœka pa nas je seznanila
tudi z grajsko zgodovino. Nazadnje
smo se pomudili øe v œudoviti baziliki
Lurøke Matere boæje, ki sodi med naj-
veœje cerkve pri nas.

Prvi teden v aprilu smo imeli tretji re-
kreacijski pohod; tokrat smo se
odloœili za pot Ømartno – Zavrstnik –
Øtangarske poljane – Dragovøko, kjer
je bila naø cilj turistiœna domaœija Blaj.
Na njej so nas æe œakali upokojenci s
Primskovega, tako da nas jr bilo vseh
œez øtirideset. Po malici in skupnem fo-
tografiranju so Primskovljani obiskali
øe œebelarja Vozlja, kjer so zvedeli mar-
sikaj zanimivega o œebelah. Ob koncu
tedna pa smo se po kosilu podali øe na
Gradiøœe nad Litijo in sicer skozi Zgor-
njo Jablanico, na zakljuœek pohoda Po
obronkih jablaniøke doline.

V torek, 13. aprila, smo v ømarskem
strelskem domu organizirali tekmova-
nje v streljanju z zraœno puøko; pome-
rilo se je pet moøkih in pet æenskih

Aktivnosti
druøva
upokojencev

PISMA BRALCEV

Odgovor na œlanek 
Heroji Lovske druæine Kresnice

Lovci Lovske druæine Kresnice smo bili nemalo preseneœeni nad œlankom z
naslovom Heroji Lovske druæine Kresnice, katerega je spisala Irena Doblekar in je
bil objavljen v letoønjem februarskem izvodu Martinovega glasu. Njene obtoæbe,
da smo lovci Lovske druæine Kresnice, 8.1.2010, v jutranjih urah, v neposredni
bliæini domaœije na Raœici ustrelili njihovo brejo psiœko, nimajo nikakrøne osnove.
So plod izmiøljotin in neprikritega sovraøtva do druæbene skupine, ki jo pred-
stavljamo lovci. Izreœene obtoæbe in tendenciozno pisanje je skrajno æaljivo za
lovsko organizacijo in œlane naøe lovske druæine. Kot nam je znano je bila o
dogodku preko javnih medijev naknadno seznanjena policija, zaradi œesar teœe
uradna preiskava. Øele uradna preiskava lahko ponudi odgovore, kdo je storil to
dejanje, ki ga obsojamo tudi mi lovci. Dejstvo je, da smo lovci Lovske druæine
Kresnice, 8.1.2010, izvedli organiziran skupinski lov na obmoœju Velike Øtange -
Dragovøkovo. Po nam znanih in preverjenih podatkih smo lov izvajali vsaj 12 ur
po tistem, ko je bila obstreljena psiœka. Tudi druge okoliøœine (kdaj in kje naj bi
bila psiœka obstreljena, kje in v kakønem stanju je bila najdena, kaj je pokazal vet-
erinarski pregled, s kakønim strelnim oroæjem naj bi po vsej verjetnosti nastala
strelna poøkodba itd.), v najveœji meri odvraœajo sum od nas lovcev. Zgolj dejst-
vo, da naj bi bila psiœka obstreljena s strelnim oroæjem øe ne daje podlage za
obtoæbe, da smo to storili lovci. Lovci tudi nismo edini, ki posredujemo strelno
oroæje. Æe dejstvo, da je bila policija o dogodku obveøœena naknadno preko
javnih medijev, kot nam je znano ga. Irena Doblekar ni podala uradne prijave
uradnim organom, kaæe na to, da so njene obtoæbe namenjene vsemu drugemu,
kot pa razjasnitvi dogodka.

Kar pa se tiœe poduka lovcem, da se moramo nauœiti zakonov o lovstvu in zaøœiti
æivali, pa naslednje; Lovci zelo dobro poznamo trenutno veljavno zakonodajo in
se je tudi dræimo, saj so od tega odvisne pravice posameznikov povezane z lovom.
Vpraøanje pa je, œe jo pozna avtorica œlanka, ki se sklicuje nanjo. Œe se pes brez
nadzora giblje po loviøœu ali preganja in povzroœa økodo na divjadi, smejo lovci,
v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, ki sankcionira takøno ravnanje, prijavi-
ti lastnika ustrezni inøpekcijski sluæbi ali policiji, ki izvede ukrepe v skladu s svo-
jimi pooblastili. Prav nenadzorovano gibanje psov v naravnem okolju in
povzroœanju økode na divjadi je pogost pojav s katerim se lovci sreœujemo.
Lastniki psov se pogosto ne zavedajo svojih dolænosti, ki jim jih nalaga pozitivna
zakonodaja. Ta pa je nedvoumna. Zakon o zaøœiti æivali v 11. œlenu predpisuje,
da mora skrbnik na javnem mestu zagotoviti fiziœno varstvo psa tako, da je na
povodcu. Zakon o divjadi in lovstvu pa v 35. œlenu predpisuje, da psov ni dovol-
jeno brez nadzora spuøœati v prosto naravo. Lastnik je odgovoren za økodo, ki jo
njegova æival prizadene divjadi. Prav dosledno spoøtovanje zakonodaje, predvsem
Zakona o zaøœiti æivali lahko mnogokrat prihrani nepotrebno trpljenje æivali.
Lastniki psov preveœkrat pozabljajo na dejstvo, da morda njihov ljubljenœek, ki
ga pustijo prosto tekati po vasi in okolici, ni dobrodoøel pri sosedu, da s svojo
pojavo ali naravo povzroœa strah pri mimoidoœih, da se ga bojijo otroci na poti v
øolo ipd. Skratka odgovrnost za pravilen odnos do domaœih in divjih æivali ni
enostranska, temveœ je stvar vseh, ki kakorkoli prihajamo v stik z njimi.

stareøina LD Kresnice, Veljko Flis

ekip druøtev upokojencev iz Litije, Jev-
nice, Dol, Gabrovke in Ømartna.

Teden dni pozneje smo bili spet v Mali
drami SNG Ljubljana, kjer smo si og-
ledali komedijo »Bog masakra«.

Pripravljamo…
V drugi polovici maja bomo kar dva-
krat obiskali mariborsko Opero; v ne-
deljo, 16.5., si bomo ogledali opero
»Tosca«, v soboto, 29. 5., pa balet
»Grk Zorba«.

V maju in prvi polovici junija se bo
zvrstilo tudi veœ tekmovanj. V torek,
18.5., bo balinanje v Litiji, øtirinajst
dni pozneje. 1.6., pa na Goliøah ter v
Jevnici. Zadnji œetrtek v maju, 27.5.,
bo v Hrastniku zasavsko tekmovanje
v streljanju z zraœno puøko, v œetrtek,
10.6., pa balinanje za moøke v Litiji –
za druøtvo upokojencev zasavske po-
krajinske zveze.

V œetrtek, 3. junija, bomo izvedli ce-
lodnevni izlet v Vzhodno Avstrijo, kjer
si bomo med drugim, ogledali tudi
znameniti grad Herberstein; lani je ta
izlet odpadel, zato smo ga preloæili za
leto dni.

In øe posebno obvestilo. Vsi œlani
naøega druøtva, ki plaœujete tudi vza-
jemno (posmrtnino), morate œlanarino
poravnati do konca maja, zato se og-
lasite v pisarni tretjo sredo v tem mese-
cu (19. 5.) od 9. do 11. ure.

Pri prepisovanju letoønjega programa
je iz zloæenke pomotoma izpadla tele-
fonska øtevilka naøe druøtvene pisar-
ne. Le ta je 01 8962 778. Prosim, da jo
napiøete v letni program, da nas boste
lahko v œasu uradnih ur poklicali.

Boris Æuæek

V mesecu aprilu v MDI Litija – Ømart-
no zaœenjamo z izvedbo delavnic, ki
bodo potekale v sklopu naøega projek-
ta »Z edukacijo za ohranjanje socialne
vkljuœenosti invalidov v æivljenje«. 

Delavnice se bodo izvajale v treh man-
jøih skupinah; tako bo ciklus delavnic
za vsako skupino trajal predvidoma 6
mesecev. V vsako skupino bo vklju-
œeno od 6 do 12 invalidov oz. odvisno
od øtevila zainteresiranih.

Namen teh delavnic je izobraæevanje (z
informiranjem - posredovanjem infor-
macij ter opora in pomoœ pri zaposlitvi
oz. izgubi zaposlitve) delavcev invali-
dov na veœ podroœjih, predvsem na
podroœju zaposlovanja. 

Zato bodo prve delavnice namenjene:

• posredovanju informacij in iskanju
pomoœi pri ohranjanju zaposlitve, 

• informiranju o pravicah in uveljavl-
janju pravic, 

• naœrtovanju delovnega razvoja in
æivljenja invalidov.

Delavnice bodo potekale dvakrat do
trikrat na mesec, po 3 øolske ure (oz.
glede na dogovor z udeleæenci). Pred
priœetkom delavnic se bo za vsakega
udeleæenca pripravil osebni naœrt
razvoja, s katerim se bo izobraæevanje
prilagodilo vsakemu posamezniku,
glede na njegove æelje in potrebe.

Vsi, ki si æelite vkljuœiti v delavnice in
pridobiti podrobnejøe informacije s
podroœja zaposlovanja, spoznati svoje
pravice ali potrebujete pomoœ pri
iskanju zaposlitve, se za podrobnejøe
informacije oglasite v druøtvu pri
koordinatorki projekta Cirar Tini.

Za informacije o izvedbi delavnic ter
prijave za prvo skupino pokliœite  na
telefon 01/8981 284 ali 031 676 768
ali poøljete vpraøanja na e-naslov:
pomoc.inv.litija@gmail.com

Zaœetek delavnic bo predvidoma v
zaœetku maja.

V soboto 20. marca je bilo v Knjiænici
Litija v okviru Aktiva delovnih invali-
dov organizirano predavanje na temo:
Stres – sprejemanje invalidnosti.
Predavala je znana psihologinja Marja
Strojin. 

Predavateljica je podala zelo koristne
in praktiœne nasvete kako se sooœiti s
stresom, øe posebej, ko se œlovek
nenadoma sooœi z invalidnostjo ali
hujøo boleznijo zaradi nje.   V uvodu je
povedala nekaj o sebi in lastnih
izkuønjah z sooœanjem s stresom, saj se
je pri 40-ih sooœila z nepriœakovano
boleznijo-rakom. In prav zaradi tega
pravi, da jo je bolezen nauœila ceniti
vsak dan, ki ji ga podarja @ivljenje.

V nadaljevanju je predstavila znaœil-
nosti stresa, njegove sproæilce, vzroke
in odzive na sam stres. Pojasnila je tudi
kako vsi ti dejavniki vplivajo na
izkuønjo stresa pri sprejemanju
invalidnosti ter naœine razbremenje-
vanja in spoprijemanja s stresom.
Predvsem je poudarila, da je stres
delœek naøega æivljenja, pomembno pri
tem pa je, kako se nauœimo z njim
æiveti, se spoprijemati s stresnimi
situacijami in razreøevati lastne teæave
zaradi stresa. Za razliko od vsakdanje-
ga stresa, je spoprijemanje z invalid-
nostjo dosti teæje in reøevanje stiske
dolgotrajnejøe. Æe sama »drugaœnost«
od drugih lahko nekoga zelo hudo
prizadene - øe posebej œe je invalidnost
vidna. Œeprav je tudi  »skrita invalid-
nost lahko za nekoga trpljenje. Vse je
odvisno od tega »kaj se dogaja v
posameznikovi glavi«. Najpogosteje je
po njenem mnenju prvi odziv »Zakaj
ravno jaz?«, saj takrat stopijo v
ospredje œustva. Veliko ljudi se zaradi

Aktiv delovnih invalidov tega primerja z drugimi, z argumenti,
da so drugi uspeønejøi, sposobnejøi,
oœarljivejøi… mnogi se izolirajo od
zunanjega sveta, obsojajo itd. S tem
namreœ poskuøa œlovek skriti svojo
boleœino, jezo in nemoœ. 

Zato je po njenem mnenju pomemb-
no, da kadar se moramo sooœiti s tako
moœnimi œustvi, da izkoristimo to za
reøevanje nastalih teæav – t.i. spoprije-
manje s stresom. To lahko storimo
tako, da razmiøljamo o moænostih –
saj moænosti vedno obstajajo – in te
najdemo v pozitivnih stvareh, da
priœnemo gojiti svoje interese (branje,
posluøanje glasbe, ukvarjanje s øpor-
tom ipd.) in  prilagodimo æivljenje
trenutnemu æivljenjskemu obdobju.
Predvsem pa da sprejmemo kanœek
sprememb, ki bodo popotnica za
naprej (za novo pot).

Ob zakljuœku je povedala øe, da je za
»nas« invalide pomembno to, da
lahko naredimo nekaj za druge, saj s
tem pomagamo tako sebi kot drugim.
Ob tem pa odkrijemo kdo smo,
kakøne talente imamo. To je predvsem
spodbuda k aktivnosti: »Hoœem,
moram, znam!« In druøtvo invalidov
izpolnjuje svoje poslanstvo s tem, da
to omogoœa – s spodbujanjem medse-
bojnih odnosov. Kajti v njem lahko
vsakdo najde svojega sogovornika. 

Kljub majhni udeleæbi, je navzoœe nav-
dala z svojo vedrino, optimizmom,
razumevanjem ter s svojim bogatim
strokovnim znanjem in izkuønjami
podala veliko koristnih nasvetov,
kako naj pomagamo sebi in drugim –
pri spoprijemanju z vsakdanjimi stres-
nimi situacijami. 

Zapomniti si velja njene besede: »da je
æivljenje nepretrgan proces reøevanja
problemov, ki od nas terja, da
poskusimo… in œe problem reøimo, je
to dobro; œe ne, moramo z njim æiveti.
Prej, ko ga sprejmemo, prej bo øel na
stranski tir.«

Tina Cirar

V soboto, 27. marca, je potekal v go-
stiøœu »Kovaœ« v Litiji redni letni
obœni zbor Obmoœnega zdruæenja ve-
teranov vojne za Slovenijo Litija-
Ømartno. Od 381 vabljenih œlanov jih
je priølo 46, kar je bilo dovolj za
sklepœnost. Zboru so prisostvovali
tudi gostje; med njimi generalni sekre-
tar ZVVS Mitja Jankoviœ, predsednik
PO ZVVS Ljubljana-okolica Darko
Œop, ømarski æupan Milan Izlakar, li-
tijski podæupan Tone Koviœ, predsed-
nik ZZB za vrednote NOB Litija-

OZ VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LITIJA-ØMARTNO

Obœni zbor in delovni program

VABILO NA IZLET VETERANOV
OZVVS LITIJA-ØMARTNO

Obmoœno zdruæenje veteranov vojne
za Slovenijo Litija-Ømartno obveøœa

svoje œlane, da je izlet, ki bi moral biti
v soboto 22. maja 2010

prestavljen na
soboto, 12. junija 2010.

Obiskali bomo Posavje; z ogledom
muzejskih zbirk na gradu Brestanica,

ogled termoelektrarne Brestanica, ogled
lovskega muzeja Poloviœ v Dobovi,
ogled vinske kleti z degustacijo ter

malico in kosilom. Na razpolago bosta
dva avtobusa. O izletu in prijavah vas

bomo øe pisno obvestili.
Tretjo majsko soboto 22. 05. 2010 je na

GEOSS-u tradicionalno sreœanje
slovenskih veteranov in vas vabimo,

da se ga udeleæite.
Skupnega prevoza ne bo. 

Priœakujemo vaøo udeleæbo
in vas lepo pozdravljamo.

Ømartno in predsednik druøtva
GEOSS Mirko Kaplja ter predsednika
OZVVS Koœevje in Domæale Tone
Vovko in Janez Gregoriœ.

Zbor je potekal po ustaljenem dnev-
nem redu. Po poroœilu predsednika
OZVVS Litija-Ømartno Ivana Lovøeta
in ostalih poroœil se je razvila krajøa
razprava, nato pa so vsi prisotni nave-
dena poroœila potrdili z dvigom rok.

Ker je bil letoønji obœni zbor tudi volil-
ni, je kandidatno listo predstavila kan-
didacijska komisija, vendar na njej ni
bilo veœjih kadrovskih sprememb.

Tako bo naloge predsednika øe naprej
opravljal Ivan Lovøe, kar so prisotni
soglasno potrdili in tudi na kandidat-
no listo niso imeli pripomb. 

Prav tako so sprejeli tudi letoønji pro-
gram, ki je zelo obseæen in podoben
lanskemu, vanj pa so vkljuœili øe praz-
novanje 65-letnice druge svetovne voj-
ne, ki bo 8. maja.

V razpravi so se oglasili skoraj vsi
gostje, ki so pohvalili dosedanje delo
OZVVS Litija-Ømartno, obenem pa so
izrazili æeljo, naj bi se sodelovanje z
obema obœinama, zdruæenji in z drugi-
mi druøtvi øe okrepilo.

Ob zakljuœku obœnega zbora je pred-
sednik Ivan Lovøe podelil øe izkaznice
novo sprejetim œlanom, nato pa je sle-
dilo øe krajøe druæabno sreœanje z za-
kusko.

Vse œlane naøega zdruæenja OZVVS
Litija-Ømartno obveøœamo, da imamo
øe vedno uradne ure vsako drugo sredo
v mesecu od 16.00 do 18.00 ure v stav-
bi obœine Litija, Jerebova 14, Litija.

Boris Æuæek

Cicibralna
znaœka 2010
Na svetovni dan
zemlje, 22. april
smo v dvorani KC
Litija pripravili pri-
reditev za najmlajøe
bralce, cici bralce.
Najmlajøi posluøajo
zgodbice v naroœju
mamic in oœkov, mogoœe tudi babic in
dedkov. Zgodbice jih popeljejo v svet
domiøljije, svojo domiøljijo pa razvijajo
tudi s pomoœjo vzgojiteljic. V Knjiænici
Litija smo veseli, da se øtevilo cici bral-
cev iz leta v leto veœa. Lani jih je sode-
lovalo 270, letos æe tristo.  Za nagrado
so otroci z vzgojiteljicami priøli na
predstavo Miøje zgodbe,  gledaliøœa
Fru – Fru.

Radovedni
vrabœek Œivi
Nova knjiga Da-
rinke Kobal je na-
stala v sodelovanju
s Centrom za raz-
voj Litija. Pribliæa
nam kraje, ki se-
stavljajo Srce Slo-
venije. Na predsta-
vitvi Darinki pomaga radovedni
vrabœek Œivi,  to je dramska igralka
Alenka Tetiœkoviœ. Predstavitev bo v
sredo, 12. maja 2010, ob 19. uri v
Knjiænici Litija, sreœanje bomo pripra-
vili v sodelovanju s Centrom za razvoj
Litija. 



Predstavitev nove slikanice
Mia in knjiga

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Mednarodno sreœanje pisateljev

Najmlajøi iz vrtca Ciciban
na gradu

Novice iz
doma Tisje
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Odmev na æupanov uvodnik 
»Eni tako, drugi drugaœe«
Aprilski Æupanov kotiœek je bil verjetno sestavljen 1.aprila, zato iz njega veje,
navkljub po obsegu skromnem sestavku, zajeten snop polresnic.

Lista za Ømartno, Nova Slovenija, Slovenska nacionalna stranka in Slovenska
ljudska stranka (SLS) nismo mogli usklajevati programov, ker  æupan, kot koor-
dinator temu ni bil naklonjen. Svetnika Franc Œerne in Franc Jakliœ sva se poiz-
kuøala dogovoriti z æupanom Milanom Izlakarjem za sestavo obligatorne koali-
cijske pogodbe, vendar se je æupan spretno izmikal rekoœ, da se bomo pred vsa-
kim Obœinskim svetom redno usklajevali. Usklajevanje je potekalo redno le v
œasu sestave obœinskih odborov in komisij. Po neformalnem prestopu svetnika
Miroslava Berœona  iz SLS v koalicijo æupana, je za usklajevanje vedno zmanjka-
lo œasa, tehtni predlogi svetnikov SLS pa so bili praviloma preglasovani. 

Zaradi  ignoriranja naøih predlogov in predlogov SDS, LDS, SD in SMS je bila
sklicana tudi izredna seja Obœinskega sveta. Vodenje te seje je æupan neargumen-
tirano zavrnil, zato smo jo bili prisiljeni voditi svetniki sami. Iz predloæenega gra-
diva za izredno sejo se je ugotovilo, da se je poveœala investicija v Æupanovo lepo-
tico (telovadnico) iz 2,5 mio. EUR na 3,5 mio. EUR. Prekoraœitev investicije za 1
mio. EUR za naøega æupana ni omembe vredna, zato o tem ni seznanil Obœinski
svet. Poplaœila terjatev pa se izvajajo in se bodo s prerazporeditvami denarnih
sredstev. Problem reøevanja ravnanja s komunalnimi odpadki æupan variantno
reøuje æe 7 let, tako da svetniki ne vemo veœ, kateri sklepi so aktualni in kateri
niso. Obœani obœine Ømartno pa plaœujemo odvoz gospodinjskih odpadkov
obœutno draæje, kot obœani nam primerljivih obœin.

Proraœun za leto 2010, ki je bil potrjen v  prvem branju je vseboval zavezujoœe do-
datne sklepe. Gradivo za drugo branje, ki je  bilo posredovano v sprejem na
Obœinskem svetu, je bilo obogateno le z nekaterimi kozmetiœnimi popravki, brez
upoøtevanja zavezujoœih sklepov in podanega amandmaja. Dodatni sklepi so
doloœali realno ocenitev nepremiœnin na Grmaœah, nadaljevanje z investicijami, ki
so bile predvidene v letu 2009 in enakomernejøe investiranje po vseh krajevnih
skupnostih.

Kontne postavke Proraœuna 2010 so bile na podroœju gospodarske infrastrukture
nehomogeno razporejene in zaradi nestrinjanja æupana z zunanjim pregledom
gospodarnosti vodenja investicije v  øportno dvorano Pungrt svetnika SLS nisva
podprla letoønjega proraœuna.

Obœinska svetnika SLS, F. Jakliœ in F. Œerne

Velikonoœni prazniki so za nami. V
œasu pred veliko noœjo so se v domu
zvrstile øtevilne prireditve. Gospa
Martina Kamnenoviœ iz Javorja je
priøla skupaj z vnukom  izdelovati bu-
tarice. Skupaj s stanovalci so jih izde-
lovali po starih pravilih in obiœajih. Po

Novice iz
doma Tisje

posameznih enotah doma smo izvedli

kreativne delavnice – barvanja pirhov,

ki so jih vodile delavke doma. Stano-

valci in delavke so se skupaj preizkusi-

li v razliœnih tehnikah in tako pripravi-

li koøarico za velikonoœni æegenj, ki je

bil v soboto pri maøi v domski jedilni-

ci.  V marcu so obiskale svoje œlane

tudi predstavnice RK Sava in jih obda-

rile. Druøtvo invalidov Litija – Ømart-

no je ob materinskem dnevu pripravi-

lo krajøo prireditev na kateri so nasto-

pili mladi glasbeniki, sestrici Niki in

Kim Janeæiœ ter Klemen Janeæiœ. Ob tej

priloænosti je druøtvo tudi obdarilo

stanovalce.  V aprilu so nas obiskali

pevci iz pevskega zbora Svoboda Pra-

gersko in nastopili s svojim petjem ter

recitatorskimi toœkami, pevci meøane-

ga pevskega zbora »Ladko Koroøec«

iz Zagorja ob Savi ter kulturniki KD

»Prinskau« iz Primskovega, ki so na-

stopili z igro »Tako so mi povedali«

Leonida Razpotnik

Napovednik prireditev

• 10. Maj praznovanje rojstnih dni s
stanovalci in njihovimi svojci ob 15.
uri.

• 11.maj predavanje urada za komu-
niciranje vlade republike Slovenije
»EU na kratko« ob 9. uri.

• 12.maj nastop citrarskega orkestra
DU Litija ob 9.30 uri.

• 13.maj skupina za samopomoœ
svojcev stanovalcev obolelih za de-
menco ob 17.30 uri.

• 14. maj letni izlet stanovalcev doma
Tisje skupaj z njihovimi svojci –
Mozirski gaj. Odhod ob 8.30 uri.

• 20. maj muzej na obisku ob 9.30h.

• 20.maj bralna ura z gospo aleksan-
dro mavretiœ ob 13h. Tema »veliki
pok«.

• 25.maj podelitev priznanj prosto-
voljcem ob 12.45h.

• 27.maj koncert PZ »Dotik« za sta-
novalce in njihove svojce ob 14. uri.

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Mednarodno sreœanje pisateljev
Na Bledu je konec meseca marca pod okriljem Slovenskega centra PEN potekalo
42. Mednarodno sreœanje pisateljev. Pisatelji s celega sveta so letoønje sreœanje
posvetili izzivom globalizacije. V sklepnem delu se je dogajanje preselilo tudi na
grad Bogenøperk, kjer so se penovci seznanili z æivljenjem in delom Janeza
Vajkarda Valvasorja. O Valvasorju in njegovem pomenu za Slovenijo in Evropo
so v grajski knjiænici spregovorili: predsednik  slovenskega PEN-a Marjan
Strojan, predsednik Mirovnega komiteja mednarodnega PEN-a dr. Edvard Kovaœ
in predsednik mednarodnega PEN-a John Ralston Saul.  Zbrane je nagovoril tudi
æupan Obœine [martno pri Litiji Milan Izlakar. JZ Bogenøerk, Joæi Vovk

OBVESTILO

lastnikom zemlji�Ë na trasi DV 2 x 400 kV BeriËevo-Kr�ko

Lastnike zemlji�Ë in druge prebivalce naselij z obmoËja novega daljnovoda 2 x
400 kV BeriËevo-Kr�ko obve�Ëamo, da smo leto�njo pomlad zaËeli graditi omenjeni
daljnovod.
Trenutno gozdarji na terenu izvajajo gozdne poseke, kar bo trajalo predvidoma
do konca oktobra. Okoli�ke prebivalce, ki bi imeli kakr�ne koli nev�eËnosti zaradi
gradnje daljnovoda, prosimo za strpnost in razumevanje ter predlagamo, da bi
morebitne teæave re�evali sproti in neposredno s predstavniki Elektro - Slovenija,
d. o. o. (ELES), ki na terenu nadzorujejo dela.
Lahko nas pokliËete tudi po telefonu 01/474 24 31, ©pela Mihevc.

Elektro - Slovenija, d. o. o.

Za nas, starøe najmlajøih otrok so
vzgojiteljice pripravile øe posebno pre-
seneœenje. Bilo je lepo sonœno œetrtko-
vo popoldne v zaœetku aprila, ko so se
otroci Polhkov in Ostrækovskupaj z
nami starøi in vzgojiteljicami zbrali na
gradu Bogenøperk. Na grajskem dvo-
riøœu nas je priœakala prijazna mlada
vodiœka in nam na kratko predstavila
grad. A glej ga zlomka izpod zelene ci-
prese so po zraku leteli bomboni in
padali na tla grajskega dvoriøœa. Otro-
ci so se zaœudeno spogledali – leteœi
bomboni! Zagledali so økrata Œateæa,
ki srameæljivo skaklja naokoli in deli
bombone. Ogledali smo si tudi œudo-
vit razgled z balkona. Najljubøi økra-
tov prostor je poroœna dvorana. Tam
je bila vœasih knjiænjica. Vodiœka je
povedala, da økrat v njej vsak dan pre-
bere 5 knjig. Veliœasten prostor je
otroke navduøil. Po ogledu kleti, kjer
økrat spi in se rad kopa pa je sledil
sprehod po parku, vse do prelepe
koœije. Na tej koœiji – zapravljivœku je
sedel økrat Œateæ. Œakal je na pridne
in radovedne otroke. Skupaj so se fo-
tografirali. Z veliko lepih in nepozab-
nih spominov smo se odpravili proti
domu. 

Mamica in oœka malega Polhka,

Davida Gorenca

Najmlajøi iz vrtca Ciciban
na gradu
V vrtcu Ciciban æe od jeseni poteka projekt Stoji grad, gradiœ Bogenøperk.
Otroci svojim letom primerno spoznavajo grad in njegovo okolico oziroma
ljudi, ki so povezani z gradom. 

Otroci so naøe najveœje bogastvo, so

naøa prihodnost. Vsakodnevno jim

privzgajamo vrednote, v upanju, da

bodo dozoreli v odgovorne in samoza-

vestne odrasle osebe. Vedno znova se

tako vzgojitelji v vrtcu kot tudi starøi

doma trudimo in iøœemo naœine, vzvo-

de, s katerimi si pri tem pomagamo.

Skupno branje knjig je vsekakor odliœ-

na naloæba in dobra popotnica otro-

ku, ki hlastno sprejema vse, kar mu

starøi lahko damo, saj øiri njegovo ob-

zorje in bogati njegov besedni zaklad. 

Avtorici slikanice se tega zelo dobro

zavedata. Skupaj sta ustvarili biser in

ga podarili tako otrokom kot tudi

nam, njihovim starøem. Maja Toplak

Primc z uteœeno besedo, ki nas popelje

v svet knjige, in Duøanka Pevec z ilu-

stracijami, nepogreøljivimi otroøkemu

oœesu. Avtorici sta svoj prispevek k iz-

boljøanju bralne kulture naøih

malœkov æe dali. Naredili sta velik ko-

rak in otrokom ter starøem ponudili

novo moænost koristnega in prijetnega

Predstavitev nove slikanice
Mia in knjiga
22. aprila sta na predveœer dneva knjige vzgojiteljici, zaposleni v 
ømarskem vrtcu Ciciban, Maja Toplak Primc in Duøanka Pevec predstavili
slikanico Mia in knjiga, namenjeno naøim najmlajøim, ki jo je izdala
Knjiænica Litija. 

druæenja. Zdaj smo na vrsti mi, starøi.
Vzemimo si œas, posadimo otroka v
svoje naroœje, prelistajmo knjigo in
skupaj z njim odpotujmo v svet
domiøljije. Naj si sposodim avtoriœine
besede: Knjiga je kot biserœek: drago-
cena, lepa in edinstvena. 
Mislim, da se lahko v imenu vseh
starøev otrok, ki so bili navdih za rojs-
tvo knjiæice, na tem mestu iskreno
zahvalim obema avtoricama, jima œes-
titam ob njunem knjiænem prvencu in
zaæelim, da njuna ustvarjalna moœ
kmalu obrodi øe kakøen sad. 

Simona Podlogar

dan datum ura prireditev na gradu Bogenøperk

torek 18.05. 16:00 MEDNARODNI DAN MUZEJEV: brezplaœno vodenje po gradu Bogenøperk
nedelja 30.05. 15:30 Koncert Pevskega druøtva ZVON
sreda 09.06. 19:00 Prizoriøœe œloveøke smrti in æivljenja: predstavitev Valvasorjeve knjige:

Theatrum mortis humanae (1682), predavanje dr. Tineta Germa in odprtje razstave 
v sodelovanju s Tehniøkim muzejem Slovenije

petek 11.06. 17:00 »STOJI GRAD GRADIŒEK« - Zakljuœek vrtœevskega leta z odprtjem razstave na 
temo gradu (Vrtec Ømartno pri Litiji)

nedelja 13.06. 16:00 OTROØKI ROMPOMPOM: ogledi gradu, ustvarjalne delavnice,
predstava za otroke: GUSARJI

nedelja 20.06. 10:00 DARILO ZEMLJI – Gibanje za praviœnost in razvoj: Predavanja,
delavnice za otroke, koncert

œetrtek 24.6. 8:00 Odhod Valvasorjeve konjenice na 18. popotovanje
œetrtek 24.06. 20:00 Proslava ob dnevu dræavnosti
nedelja 27.6. 15:00 Vrnitev Valvasorjeve konjenice na grad Bogenøperk

www.knjiznica-litija.si



Predavanje
dr. Nejca Jogana

Razstava 
keramike U3 

Teden vseæivljenjskega uœenja

Izlet na sonœno Dolenjsko

Spomladanski
izlet po Italiji

MEDOBŒINSKO DRUØTVO INVALIDOV OBŒIN LITIJA IN  ØMARTNO PRI LITIJI

Obisk v Domu poœitka Tisje

MAJ 2010 • ØT. 56 DRUØTVA, JAVNI ZAVODI, ZAHVALE IN SPOMINI

Oskrbovance v domu Tisje smo obi-
skali na materinski dan, 25. marca.
Vesela druæba, ne samo æensk, temveœ
tudi moøkih, se je zbrala v jedilnici
doma. Popoldne smo jim popestrili s
krajøim kulturnim programom, ki so
ga izvedli vnuki naøe œlanice. Sestrici
Niki in Kim  sta zapeli in zaigrali na
flavto in sintisajzer. Njun bratranec
Klemen pa je veøœ igranja na harmoni-
ko. Viæe, ki so zadonele iz njegove har-
monike, so priigrale øe posebno veselo
vzduøje.  

Vsem navzoœim smo v imenu druøtva
œestitali ob materinskem dnevu ter jim
zaæeleli œim lepøe praznovanje bliæa-
joœih se velikonoœnih praznikov. Izro-
œili smo jim tudi darilca, ki smo jih iz-
delali na delavnici v druøtvu. 

Naøemu druøtvu so oskrbovanci poda-
rili roœno izdelano sliko z motivom ve-
zenega cvetja ter nadvse zanimiv bilten
od æivljenju in delu v domu. Zahvalili
so se nam za obisk in veselo urico, ki
smo jo preæiveli skupaj. 

Vera Bric V zgodnjih jutranjih urah smo se od-
peljali iz Litije. Pot nas je vodila do
Fernetiœev in z vmesnimi postanki
mimo Padove  in Verone do Milana,
poslovnega in modnega srediøœa Itali-
je. Po prihodu v glavno mesto Lom-
bardije smo si ogledali mestne zname-
nitosti. Najveœja je milanska stolnica,
odliœen primer italijanske gotike, z
mnoæico stolpiœev. Grad druæine Sfor-
za iz 14. stoletja, galerija Vittorija
Emmanuela in operna hiøa Scala so
znamenitosti, ki øe dopolnijo vtis o
mestu.

Po ogledu mesta smo se zapeljali do
hotela Le Terrazze, kjer smo prenoœili.

Naslednji dan pa smo se takoj po zaj-
trku odpravili na izlet z ladjo do Boro-
mejskih otokov:

Isola Madre, Isola Bella in Isola Pesca-
tori, kjer so urejeni øtevilni botaniœni
vrtovi, zgrajene øtevilne vile in kjer se
nahajajo øtevilni zgodovinski spome-
niki. Na otoku Isola Bella smo si ogle-
dali baroœni grad grofov Borromeo in
lepe terasaste vrtove z bujnim rastli-
njem. Otok Isola  Madre je znan po
øtevilnih vilah in parkih, slovi po svo-
jem rastlinstvu in æivalstvu.

Vseskozi nas je spremljala vodiœka
Aleksandra, ki dodobra pozna Itali-
jansko zgodovino, ter vse njene zna-
menitosti.

V popoldanskih urah pa smo se polni
lepih doæivetij in dobre volje podali
proti domu.

Skupno mnenje vseh udeleæencev
dvodnevnega izleta je bilo, da nam je
idealno vreme, odliœna vodiœka in do-
bra volja vseh, pripomogla k odliœni
oceni izleta.

Mojca Bajc

Izlet na sonœno Dolenjsko
Mesec maj – mesec ljubezni ne sme mimo nas, zato si vzemimo œas in
pojdimo v druæbo po hrano za naøo  duøo in preverimo, œe naøi srœki øe 
bijejo mesecu primerno. 

MEDOBŒINSKO DRUØTVO INVALIDOV OBŒIN LITIJA IN  ØMARTNO PRI LITIJI

Obisk v Domu poœitka Tisje

28. maja 2010 gremo na Dolenjsko.
Zbor bo pred domom druøtva invali-
dov ob  6.55 uri

Pot nas bo vodila preko Bogenøperka –
Radohove vasi do Pleterja. Ogledali si
bomo Kartuzijo Pleterje (moænost na-
kupa njihovih  tekoœih izdelkov). Po
ogledu gremo v Øentjernej, kjer si
bomo poleg njihovega petelina ogleda-
li øe vinsko klet (sledi degustacija vin
in hladna malica).  Predvidoma ob 12.
uri nadaljujemo pot v slovenske Benet-
ke (Kostanjevica na Krki) – sledi ogled
starega mestnega jedra, Forma vive in
nato øe sprehod z lokalnim vodiœem v
Kostanjeviøko jamo. Po obvezni kavici
se odpeljemo 8 km daleœ na kmetijo
Pri Martinovih. Postregli nam bodo s

pravo dolenjsko juæno in cviœkom. Œe
bo æelja po plesu, bodo zato poskrbeli
domaœi sinovi in zavrteli se bomo po
podu 250 let stare hiøke.

Domov se bomo vrnili do veœera.

V ceno 27 eur za œlane in 34 eur za
neœlane je vøteto:

prevoz, vse vstopnine, degustacija ,
malica v kleti, kosilo in øe kaj….

Odloœite se in pohitite s prijavo – re-
prize ne bo!

Pokliœite ne tel.: 01 8981-284 

ali gsm: 031-676-768

ali se oglasite v druøtveni pisarni.

Imeli se bomo lepo in nasvidenje na
Dolenjskem!

Spomladanski
izlet po Italiji

Teden vseæivljenjskega uœenja
Letoønji teden vseæivljenjskega uœenja bo med 17.
in 21. majem. Koordinator za obe obœini je IC
Geoss d.o.o. V Knjiænici Litija bomo pripravili
veœ prireditev. Vse majske so posveœene vseæiv-
ljenjskemu uœenju, zaœeli smo 6. maja z razstavo
ilustracij in slik Janeza in Suzi Bricelj, v knjiænici
Ømartno sta se predstavila oœe in hœi. 18. maja vas
vabimo na potopis Ekvador, Peter Moœnik  bo
predstavil svoje izkuønje iz potovanja v to dræavo.
V toœki vseæivljenjskega uœenja pripravljamo pre-
davanje dr. Nejca Jogana, o divje rastoœih orhide-
jah. Z njim se bomo sreœali 20. maja. V torek, 25.
maja pa bo naø gost Ivan Merljak, novinar in
publicist, ki bo predstavil knjigo Taborski zvono-
vi. O zgodbi je Ivan Bizjak zapisal: »Zgodba pri-
poveduje o œasu, ko so drugod po domovini
kleœeplazili pred tujci ali se lizali z levimi in desni-
mi razbojniki, z belimi, plavimi, œrnimi in rdeœimi institucijami, ter njihovimi »na-
dljudskimi«  oblastniki, ki so kruto posegali v globoke ljubezenske zgodbe. Ko je
bila mera polna, so se prebudili primorski uporniki, ker so preveœ krvavele usode
resniœnih ljubezni do soœloveka in do domovine- celo do njenih zvonov.« 

Ivan Merljak bo na sreœanje povabil kar nekaj svojih glasbenih in gledaliøkih
znancev, med drugim tudi pevke skupine Corona. 

Letoønja tema tedna vseæivljenjskega uœenja je boj proti revøœini in socialni iz-
kljuœenosti. 

Predavanje
dr. Nejca Jogana
Dr. Nejc Jogan, izredni profesor na

Biotehniøki fakulteti Univerze v Ljub-

ljani nam je æe dvakrat predaval, pri-

sluhnili smo predavanju Znanilci

pomladi, z delavnico na terenu v lan-

skem letu pa smo odkrivali kar raste

in cveti okrog nas. Kot velik strokov-

njak nam bo tokrat pribliæal divje ra-

stoœe orhideje. Predavanje dr. Nejca

Jogana bo v Knjiænici Litija, 20. 5. ob

19. uri. Predavanje bo brezplaœno.

vsi œlanki za Knjiænico: A. Mavretiœ bezgova prstasta kukavica

Razstava 
keramike U3 

Aprilska razstava øtudijskega kroæka
keramike pod mentorskim vodstvom
Milene Dimec in Cvete Jakliœ, je nav-
duøila z lepimi pa tudi praktiœnimi iz-
delki. Delavnico izdelave figur in pred-
metov iz slanega testa je vodila Mira
Uliåeviå. Ljubiteljice roœnih del so se
dogovorile, da jeseni nadaljujejo. Œe
se jim æelite pridruæiti, vabljeni. Novo
øtudijsko leto se priœne s 1. oktobrom.
Nova znanja in izkuønje vam ponuja-
mo v domaœem kraju, pa tudi v sosed-
njem, za nova doæivetja vam ni po-
trebno v veœja mesta. Eden izmed ci-
ljev U3 pa je tudi druæenje in koristno
preæivljanje prostega œasa. 

0105010

Minevajo leta, dnevi, otoæne noœi,
ko tebe med nami tak’ dolgo veœ ni.

TONETU KOGOVØKU

Osmo leto bo minilo, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi moæ, oœe, brat, tast in dedek.
Ob spominu nanj se zahvaljujemo vsem, ki se spominjajo nanj,

obiskujejo njegov grob in priæigajo sveœe.

Vsi njegovi

V SPOMIN

0205010

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,

le v nas se preselijo,

so z nami in z ljubeznijo v nas

øe naprej æivijo.

V 69. letu nas je zapustil naø dragi moæ, ati in dedek

MARTIN KEPA
iz Jeæe, Ømartno pri Litiji

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem in poslovnim
partnerjem, ki ste nam v teækih trenutkih stali ob strani, izrekli besede tolaæbe, izrazili pisna in ustna
soæalja, darovali cvetje, sveœe in svete maøe. Zahvalo izrekamo g. Pavlu Øpornu za lepo opravljeno
maøno daritev in pogrebno sveœanost. Hvala pogrebni sluæbi Perpar za vso pomoœ. Hvala Klemnu

Novaku in Andreji, druæini Hrovat iz Rebri pri Æuæenberku za ves trud, nesebiœno pomoœ in vodenje
molitev na domu. Zahvaljujemo se pevcem moøkega pevskega zbora Prijatelji iz Øentvida pri Stiœni in

njihovemu vodji Robiju Markoviœu za vodenje in zapete pesmi ob slovesu na domu, v cerkvi in ob
grobu. Hvala tudi Obmoœni obrtni zbornici Litija za noøenje prapora in darovano cvetje, enako tudi

Øportnemu in gasilskemu druøtvu Sobraœe. Hvala Marinki Vidgaj in Petri Kovaœiœ za soœutne in ganljive
besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga obiskovali v œasu njegove bolezni ter ga v tako

velikem øtevilu pospremili k njegovemu zadnjemu poœitku.

Æalujoœi: Vsi njegovi

ZAHVALA

0305010

Rad si imel æivljenje, boril si se,

a zmanjkalo ti je moœi in tiho,

mirno zaprl si oœi.

ØTEFAN HORVAT
28.10.1935 - 8.4.2010

Ob izgubi dragega Øtefana, iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste nam izrazili soæalje in darovali sveœe in cvetje.

Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, pevcem in gospodu Petru, za poslovilne besede.
Iskrena hvala tudi sestri Tini, ki ga je negovala v zadnjih tednih njegovega æivljenja.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem skupaj øe enkrat hvala.

Æalujoœi: Vsi njegovi

ZAHVALA

0405010

Zapustila nas je naøa draga

AMALIJA ØKRABANJA
1934 - 2010

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za podporo, izreœeno soæalje,
darovano cvetje in sveœe. Hvala æupniku g. Marjanu Lampretu za poslovilni obred

in pogrebno maøo. Zahvaljujemo se tudi osebju Doma Tisje, zdravstvenemu osebju Infekcijske
klinike v Ljubljani, Obmoœni obrtni zbornici Litija, ga. Marjanci in g. Rudiju Vidic,

pevcem za zapete pesmi ter pogrebni sluæbi.

Æalujoœi: Vsi njeni

ZAHVALA

0505010

Mirno in spokojno si zaspal,

v veœni sen si odpotoval.

Naj bo sreœno tvoje potovanje

in pogosto vraœaj se nam v sanje.

Po teæki bolezni se zjutraj, 8. aprila 2010,
ni veœ prebudil naø dragi

ALOJZ RENKO
po domaœe Gmajnarjev Lojze,

rojen leta 1938, iz Jablaniøkih Laz

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izreœena soæalja,
darovane sveœe in cvetje. Hvala æupniku za lepo opravljen obred in gospodu Toniju Zavrlu

za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: Vsi njegovi

ZAHVALA



17. Dan Gun OPEN 2010Razstava Janeza in Suzi Bricelj

TAEKWONDO KLUB ØMARTNO - LITIJA

Novi œrni pasovi v klubu

Ømarski rokometaøi 
v MIK 1.A ligi

DRUØTVA, JAVNI ZAVODI, ØPORTMAJ 2010 • ØT. 5 7

Ømarski rokometaøi 
v MIK 1.A ligi
Sobota, 10. april 2010. Za nekatere normalna sobota, za RD Ømartno 99
Herz Factor banka zgodovinski dan. Malo po osmi uri zveœer je bilo v polni
Dvorani Pungrt veselo. 

Lestvica 1.B lige po nepopolnem 21. krogu:

Mesto Ekipa Øt.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. Toœke

1. MRK KRKA 21 20 0 1 678 : 527 40

2. RD ØMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA 21 16 0 5 625 : 571 32

3. RK AJDOVØŒINA 20 10 4 6 530 : 504 24

4. RK SEVNICA 21 10 2 9 586 : 565 22

5. RK CELJE PIVOVARNA LAØKOB EKIPA 21 10 2 9 573 : 559 22

6. RK SVIØ PEKARNA GROSUPLJE 21 10 2 9 602 : 618 22

7. RK GROSUPLJE 21 7 4 10 553 : 589 18

8. RK GR^A KO^EVJE 21 7 3 11 547 : 590 17

9. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 21 6 3 12 580 : 613 15

10. RD ALPLES ÆELEZNIKI 21 6 2 13 488 : 523 14

11. RK RADEŒE - MIK CELJE 21 5 3 13 517 : 549 13

12. RD MOØKANJCI - GORIØNICA 20 5 1 14 510 : 581 11

Le kdo si ne æeli œrnega pasu? Po letih treniranja, so v soboto, 27. 3. 2010, pri
mojstru Jong-Kil Kangu, 7. Dan, uspeøno opravili izpite za mojstrski pas (1. Dan)
Alja Medved, Gorazd Medved, Aleø Kolar, Domen Pirc, Æan Kaøtigar, David Za-
gorc in Tadej Pirc. Da pa se pot taekwondoista ne konœa pri mojstrskem pasu 1.
Dan, sta dokazali Maøa Koprivnikar, ki je uspeøno opravila izpit za 2. Dan, ter
Maruøka Viønikar, ki je uspeøno opravila izpit za 4. Dan. 

Vsem naøim nosilcem mojstrskih pasov iskreno œestitamo!

TKD klub ØØmartno – Litija

TAEKWONDO KLUB ØMARTNO - LITIJA

Novi œrni pasovi v klubu

V nedeljo 18. aprila 2010 za Taek-
wondo klub Ømartno - Litija zopet ni
bilo poœitka. Taekwondo klub Dan
Gun iz Zagreba je namreœ organiziral
tekmovanje »17. Dan gun OPEN
2010« v borbah, tehniki in samoo-
brambi, katerega se klub æe vrsto let
udeleæuje. Na tekmovanju je sodelova-
lo 7 dræav (Hrvaøka, BiH, Srbija, Ko-
sovo, Madæarska, Œeøka in Slovenija)

17. Dan Gun OPEN 2010
z 568 tekmovalci iz 57 klubov. Otvo-
ritveni program so popestrile Za-
grebøke maæoretke in œlani Hrvaøke
vojske, kateri so prikazali zanimivo
demonstracijo.

Taekwondo klub Ømartno - Litija je
na tekmovanju sodeloval s øtirimi tek-
movalci. Aleksandra Rozina je tekmo-
vala med mlajøimi kadetinjami do 30
kg. Tadej Pirc je tekmoval med mlajøi-
mi kadeti do 30 kg. Sara Rozina je
tekmovala med kadetinjami – 41 kg in
osvojila bronasto medaljo. Najbolj se
je odrezal Domen Pirc, ki je za zlato
medaljo moral premagati tri nasprot-
nike. Najprej je premagal dva Hrvata,
v finalu pa øe Ma_ara. Tokrat je klub
imel tudi predstavnika, ki je tekmoval
v tehniki (Poomsae). Rok Mohar je
namreœ tekmoval med seniorji od 31 -
40 let, œrni pas 1. Dan in viøje ter os-
vojil 3. mesto. Borbe sta tudi sodili
sodnici Maruøka Viønikar in Manca
Vidmar.

TKD klub Ømartno – Litija

Domaœa ekipa se je z zmago nad RD
Alples Æelezniki (30:24) tudi teore-
tiœno uvrstila v MIK 1.A slovensko
ligo! Kapetan Roman Verbajs je odprl
øampanjec in rajanje se je zaœelo. Sama
tekma je bila nervozna, saj tudi gostje
øe niso reøeni izpada. Vendar je bila
æelja, kvaliteta in polna domaœa dvo-
rana dovolj za  uspeh.

Veliko je razliœnih dejavnikov, ki so
pripomogli, da je v sezoni 2009/2010
doseæen najveœji uspeh v zadnjih letih.
Najbolj zasluæni za uspeh so igralci
œlanske ekipe in  strokovno vodstvo
na œelu z glavnim trenerjem Tadejem
Simonœiœem. Poleg glavnega trenerja
so v oæjem strokovnem vodstvu øe
pomoœnik trenerja Dare Øuøtar in teh-
niœni vodja ekipe Marko Kahne. Za
zdravje sta skrbela øportni terapevt
Gorazd Æuæek in maser Miha Peterlin.
Da je vse potekalo brez teæav in zaple-
tov je skrbel upravni odbor na œelu s
predsednikom Alfredom Buœarjem, ki
uspeøno vodi druøtvo zadnja tri leta.
Poleg vseh œlanov uprave, pa imamo v
druøtvu øe organizacijski odbor, ki je
sestavljen predvsem iz prijateljev ro-
kometa, kateri so nepogreøljivi, ko pri-
de do domaœih tekem. Tukaj ne sme-
mo pozabiti na navijaœe skupine Kro-
karji, gledalce, zapisnikarje, œasome-
rilce, zdravnike, napovedovalca, bri-
salce tal, pobiralce vstopnine, redarje,
plesno skupino NLP, snemalca tekem
in tako dalje. Prav vsi so zasluæni, da

pri izkljuœitvah, gostje pa so priøli do
izenaœenja na 21. Nato je stvari v svo-
je roke prevzel Filip Gradiøek, ki je do-
segel pet zaporednih golov, pomem-
ben deleæ je s øtirimi ubranjenimi se-
demmetrovkami prispeval tudi drugi
vratar Muratoviœ.

Po tudi teoretiœni uvrstitvi v 1.A ligo
so Ømarœani v aprilu odigrali øe dve
tekmi. 17. aprila, na gostovanju v
Koœevju, je bila tekma skozi celoten
potek izenaœena, na koncu pa so le
zmagali igralci RD Ømartno 99 Herz
Factor banka. Rezultat je bil 29:28 v
njihovo korist. Tokrat so pri Ømart-
nem dobili veœ priloænosti tudi mlajøi
igralci. Prvi polœas se je zaœel z nekaj
napakami na obeh straneh a se je igra
nato izboljøala. Igralo se je gol za gol.
V drugem polœasu so Ømarœani poved-
li prviœ za 4 zadetke, a so bili v za-
kljuœku tekme domaœi na pragu preo-
brata, vendar je ekipa RD Ømartno 99
Herz Factor banka zdræala, v vratih
sta bila razpoloæena oba vratarja,
Cenkar in Muratoviœ. Domaœi so ime-
li za izenaœujoœ zadetek na koncu øe 3
sekunde in tri igralce veœ, vendar niso
uspeli zakljuœiti akcije.

Zadnji nasprotnik v domaœi Dvorani
Pungrt v tej sezoni so bili mladi Celja-
ni oz. RK Celje Pivovarna Laøko B.
Kljub temu, da tekma ni odloœala o
niœemer je so Celjani priøli zelo motivi-
rani in z odliœno igro presenetili
Ømarœane ter zmagali 33:25. S tem po-
razom, drugim v sezoni doma, so se
igralci RD Ømartno 99 Herz Factor
banka poslovili od svojih navijaœev.
Kljub malo slabøi predstavi, pa se bo v
æe jeseni v Ømartnem igral prvoligaøki
rokomet.

S tekmovanjem konœujejo tudi vse
najmlajøe selekcije. Najbolj uspeøna
selekcija v tej sezoni so mlajøi deœki B

(letnik 1998), ki bodo kljub temu, da

imajo v sezoni le dva poraza, igrali

»le« na turnirju od 9.-12. mesta. V

zadnji tekmi v polfinalni skupini so

igrali proti RK Gorenje Velenje in

iztræili rezultat 24:24 in konœali na 3.

mestu le toœko za Krøkim in dvema za

Velenjœani. Mlajøi deœki A bodo igrali

na turnirju od 13. do 16. mesta, zad-

njo tekmo pa so premagali Moøkanj-

ce-Goriønico 28:27, kar je tudi lep us-

peh. Ostale mlade selekcije igrajo na

razrvrstitvenih turnirjih za niæja mesta.

V mesecu maju se konœuje zelo uspeø-

na rokometna sezona. Œlanska ekipa

bo odigrala øe zadnjo tekmo proti RK

SVIØ, mlajøi pa bodo konœali tekmova-

nja na turnirjih. V 1.B ligi bo konec

meseca (predvidoma 28. ali 29. maja)

øe tekma najboljøih igralcev VZHO-

DA in ZAHODA. Selektor  VZHODA

je ømarski trener Tadej Simonœiœ, na

tekmo pa bo najverjetneje vabljeno

tudi pet igralcev RD Ømartno 99 Herz

Factor banka, kar je za ømarske igralce

lepo priznanje.

Zahvala Upravnega odbora:

Spoøtovani sponzorji, donatorji, navijaœi, gledalci... !!!

Sezona 2009/2010 je za nas zgodovinska. Brez podpore Obœine Ømartno,

sponzorjev, donatorjev, navijaøke skupine KROKARJI, gledalcev in ostalih

podpornikov Rokometnega druøtva Ømartno 99 Herz Factor banka ne bi us-

peli. Cilji pred to sezono so bili visoki, ponoviti uspeh iz pretekle sezone, ko

smo bili 3. v 1.B ligi. Potihoma smo si uprava, trenerji in predvsem igralci æele-

li veœ. Z odliœnimi igrami in nepopustljivostjo smo skupaj z vami dosegli velik

uspeh. Na koncu smo æe øtiri tekme pred koncem osvojili 2. mesto v 1.B ligi in

po øtirinajstih sezonah napredovali v MIK 1.A slovensko rokometno ligo. Vsi

skupaj ste s svojimi prispevki in podporo omogoœili nemoteno igranje œlanske

ekipe, mlajøim selekcijam, ki øtejejo okoli 120 otrok, pa ste omogoœili trenira-

nje in igranje v razliœnih tekmovanjih in kategorijah. Mlajøe selekcije vsako

leto vedno bolj napredujejo, to nam tudi dokazujejo na igriøœu, prvo ekipo pa

bomo æe v septembru videli igrati proti najboljøim ekipam v Sloveniji. S tem je

veœ kot doseæen namen naøega druøtva. Hvala Vam!!!
Upravni odbor Rokometnega druøtva Ømartno 99 Herz Factor banka

bomo naslednjo sezono  tekmovali v
MIK 1.A DRL.

Za RD Ømartno 99 Herz Factor banka
je bila pred tekmo z Alplesom pomem-
bna le zmaga, ki bi zagotovila nastop
v 1. A dræavni rokometni ligi. Odsot-
nost iz tega tekmovanja je bila dolga,
saj so v njem nazadnje nastopali pred
øtirinajstimi sezonami. Nervoza
domaœih igralcev se je poznala v igri,
saj so rokometaøi Alplesa na zaœetku
povedli za tri gole. Ømarœani so se hi-
tro zbrali in preøli v vodstvo, najveœ so
v prvem polœasu vodili za pet zadet-
kov. V drugem delu igre sta obe ekipi
zaigrali bolj fiziœno, kar se je pokazalo

Razstava Janeza in Suzi Bricelj

»Razstava Janeza in Suzi Bricelj je
zgodba dveh generacij, ki si delita lju-
bezen do ustvarjanja. Oba œutita isto
ustvarjalno mrzlico, ko se znajdeta
pred praznim platnom ali listom pa-
pirja in si æelita samo, da ga napolnita
z barvami, oblikami in svetlobo. Zlasti
obravnava le-te jima je skupna, saj z
barvami svetlobe svoje podobe oæivita
in dramatizirata. Œe je bil oœe prvi

vzor on spodbuda svoji hœeri na poti
ustvarjanja, mu zdaj hœi pomaga z
nasveti in strokovnim znanjem. Vœasih
si delita motive, kot je na primer Kapi-
telj v Novem mestu, vœasih pa sta mo-
tiv en drugemu. Tako se je Janez Bri-
celj lotil novega slikarskega izziva in
naslikal portret svoje hœere, Suzi pa je
svojega oœeta upodobila v vlogi svojih
ilustriranih junakov. Predvsem pa
njun likovni dialog odseva toplino,
ljubezen do æivljenja in vsega lepega
ter dobrøno mero humorja, kar je vse-
skozi prisotno tudi v njuni umetno-
sti.« (Darija Kovaœiœ)
Janez Bricelj, po rodu iz Ømartnega, je
slikarski samorastnik. Vir navdiha iøœe
v naravi. Njegova hœi, Suzi Bricelj je
ilustratorka in oblikovalka vizualnih
komunikacij. Øtudirala je oblikovanje,
potem jo je pritegnil svet ilustracije.
Prijateljsko-sorodstvena naveza je na
odprtje pripeljala tudi Oktet Valva-
sor. Razstava ilustracij in risb bo v
Knjiænici Ømartno na ogled øe ves
mesec. 
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Dræavno prvenstvo invalidov v
streljanju

Øolsko DP v
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DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO – PLEZALNA SEKCIJA

Zakljuœek Vzhodne lige
v øportnem plezanju 2010

Æivahna pomlad pri planincih

MAJ 2010 • 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 uredniøtva: Glasilo Martinov glas, Kidriœeva 1, 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 2010

8. 5. Primorska Planinska sekcija DU

15. 5. Pohod po oglarski poti Planin. sekcija DU

15. 5. Breæiøka planinska pot Sekcija Sava

22. 5. Golica Planinska sekcija DU

23. 5. Storæiœ Sekcija Litija

29. 5. Pohod na GEOSS Vse sekcije

Vodniki litijske sekcije skuøamo œim
veœ planincev navduøiti in usposobiti
za hojo v zimsko visokogorje. Predvi-
deni datum vzpona na Veliki vrh v
Koøuti smo morali kar nekajkrat pre-
staviti, saj je bila nevarnost plazov pre-
velika. Konec marca nam je izlet
konœno le uspelo izvesti, vendar je tudi
tokrat velika koliœina novo zapadlega
snega onemogoœila vzpon na Veliki
vrh, paœ pa so se udeleæenci izleta
povzpeli na sosednjo Kofce goro
(1938 m). Nekateri so z vrha celo od-
smuœali v dolino, za vse pa je bil izlet
nepozabno doæivetje.

Program izletov planinske sekcije DU
za to leto obsega kar 39 izletov. Pom-
lad se je komaj dobro zaœela, pa so æe
bili na Ømohorju, Vremøœici in Ostriœu
v slovenski Œiœeriji, udeleæili pa so se
tudi pohoda po obronkih Jablaniøke
doline. Izleti te sekcije so nekaj poseb-
nega tudi zaradi druæabnosti: skupaj
proslavljajo rojstne dneve, slovesno
sprejmejo œlane v klub 70-letnikov, œe
kakøen œlan zboli in ne more na izlet,
se ga spomnijo z razglednico. Skratka,
so kot prava mala druæina. Takøno
prijateljsko druæenje je razvidno tudi iz
fotografije s pohoda po obronkih Jab-

laniøke doline, ko nas je pri svojem vi-
kendu Pod Gradiøœem pogostil œlan
sekcije Vinko Groøiœar.

Zelo dejavni so tudi œlani savske sekci-
je. Sprejeli so zelo atraktiven program
in vsak mesec se z avtobusom odpravijo
na planinski izlet. To pomlad jih je pot
vodila na Primorsko. V marcu so bili na
Kokoøi (na fotografiji), vrhu, ki loœi
seæanski Kras od træaøkega zaledja. V
aprilu pa so obiskali œudovito sotesko
Glinøœice v neposredni bliæini Trsta. 

Posebnost naøega druøtva so tudi
druæinski izleti. Ideja zanje je nastala
na 1. druæinskem taboru. Udeleæenci,
ki so bili veœinoma æe prej prijatelji, so
ugotovili, da je skupna hoja v hribe z
majhnimi otroci lahko prav zabavna
in da bi bilo dobro, œe to izkuønjo po-

Æivahna pomlad pri planincih
Pomlad je œas bujnega brstenja in tudi za izletniøko dejavnost vseh sekcij
PD Litija bi lahko rekli, da to pomlad doæivljajo pravi razcvet. 

novijo tudi med letom. Konec marca
se je 25 otrok in  21 starøev iz Prvin
povzpelo na Œemøeniøko planino. Pra-
vo doæivetje pa je bila sneæna ploha, ki
jih je ujela med sestopom v dolino.

V planinskem druøtvu æelimo, da bi na
vseh osnovnih øolah delovale planin-
ske skupine, saj se zavedamo, da je
otroke potrebno tu pa tam odtrgati od
raœunalnikov in jim omogoœiti druæen-
je z vrstniki v naravi. V tem øolskem
letu planinski kroæek deluje tudi na
podruæniœni osnovni øoli na Vaœah. V
marcu se je 28 otrok v spremstvu 8
odraslih povzpelo na bliænjo Zasavsko
Sveto goro.

V akcijo Oœistimo Slovenijo v enem
dnevu smo se vkljuœili tudi planinci.
Razdeljeni v skupine od 2 do 4 planin-
cev smo oœistili planinske poti. Badju-
rova kroæna pot ne pozna obœinskih
meja, zato smo smeti pobirali ne le na
obmoœju ømarske in litijske obœine,
temveœ tudi v obœinah Dol pri Ljublja-
ni, Moravœe, Zagorje ob Savi ter na
obmoœju mestne obœine Ljubljana.
Markacisti pa so oœistili veœje divje od-
lagaliøœe pri vasi Javorje pri Javorskem
pilu. Na fotografiji je skupina, ki je
oœistila odsek Badjurove kroæne poti
od Laz do Janœ.

V nedeljo, 11. aprila 2010, se je s tek-
mo v Ravnah na Koroøkem konœala
Vzhodna liga v øportnem plezanju
2010. Tekmovanj se je v letoønji sezoni
udeleæilo preko 180 tekmovalcev iz
krajev vzhodno od Ljubljane. Po øestih
tekmovanjih so najboljøim plezalcem v
skupnem seøtevku podelili pokale. V
sezoni 2010 se je vzhodne lige ude-
leæilo 15 tekmovalcev plezalne sekcije
Druøtva Prosti œas, kjer so dosegli ne-
kaj dobrih uvrstitev v skupnem seøtev-
ku. Najboljøa naøa tekmovalka je bila
Veronika Meke, ki je na koncu dose-
gla odliœno 3. mesto.

Jernej Peterlin

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO – PLEZALNA SEKCIJA

Zakljuœek Vzhodne lige
v øportnem plezanju 2010

Øolsko DP v
plezanju

Najuspeønejøa ømarska plezalka na obeh
tekmovanjih Veronika Meke.

Mladi plezalci OØ Ømartno osvojili 2.
mesto v ekipnem seøtevku

V soboto, 24. aprila 2010, se je v Kra-
nju odvijalo øolsko dræavno prvenstvo
v øportnem plezanju, ki so se ga ude-
leæili tudi mladi plezalci OØ Ømartno.
Skupno je na prvenstvu sodelovalo veœ
kot 300 tekmovalcev iz celotne Sloveni-
je. Osnovnoøolci iz naøe øole so se izka-
zali odliœno, saj so v skupnem seøtevku
osvojili 2. mesto v dræavi. Najboljøo
uvrstitev med posamezniki je dosegla
Veronika Meke, ki je me licenciranimi
st. uœenkami osvojila 2. mesto, ostali
tekmovalci pa so øe z nekaj uvrstitvami
med deset najboljøih veliko pripomogli
k ekipnemu uspehu. Za ekipo OØ
Ømartno so nastopali: Jernej Celestina,
Urh Tomaæiœ, Veronika Meke, Domen
Brœan, Klara Avsec, Gal Pibernik
Klanœnik, Benjamin Hostnik, Rebeka
Brœan in Tinkara Meke. Œestitamo
vsem mladim plezalcem.

Jernej Peterlin

V soboto 17. aprila 2010 je bilo v
Ljubljani dræavno prvenstvo invalidov
v streljanju s serijskim in standardnim
zraœnim oroæjem za leto 2010.

Iz obœine Litija in Ømartna pri Litiji so
se na to prvenstvo uvrstile tri strelke in
trije strelci.

Invalidi na dræavnem prvenstvu stre-
ljajo na 400 moænih krogov.

V kategoriji SMS se je najbolje odreza-
la Veronika Groznik, zasedla je odliœ-
no 2. mesto (353 krogov),  Ana
Mohar je zasedla 4. mesto (343 kro-
ge), v kategoriji SH1 pa si je Uroø
Kneæeviœ pristreljal 4. mesto (348 kro-
gov).

Ana Mohar

Dræavno prvenstvo invalidov v
streljanju

S podelitve prejemnic kolajn za streljanje v kategoriji SMS.

Rezultati PS DPŒ v skupnem seøtevku:
Cicibani – nelicencirani (52 tekmovalcev):
13. mesto – Bine Meke
18. mesto – David Brœan (3 tekme)
27. mesto – Benjamin Hostnik (2 tekmi)
46. mesto – Aleks Konjaœiœ (1 tekma)
Cicibanke – nelicencirane (40 tekmovalk):
8. mesto – Tinkara Meke
14. mesto – Rebeka Brœan
30. mesto – Leja Jesenøek (2 tekmi)
38. mesto – Lana Bercieri Povøe (1 tekma)
Mlajøi deœki – licencirani (11 tekmovalcev):
6. mesto – Domen Brœan
Mlajøe deklice – nelicencirane (11 tekmovalk):
8. mesto – Klara Avsec (4 tekme)
11. mesto – Tjaøa Jesenøek (1 tekma)
Starejøi deœki – licencirani (11 tekmovalcev):
7. mesto – Jernej Celestina
8. mesto – Urh Tomaæiœ
Starejøe deklice – licencirane (11 tekmovalk):
3. mesto – Veronika Meke

PLANINCI
VABIJO!
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