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Marsikdo izmed vas se vpraøa ali je
moæno vplivati na podnebne spre-
membe. Vpraøanje je pravo, odgovori-
ti pravilno in resniœno pa teæje. Ko sem
se zavzemal za moænost umeøœanja
nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov v naøe okolje, sem povpraøal za
mnenje in nasvet o økodljivosti le teh
svojega osebnega zdravnika. Odgovo-
ril mi je, da je vsak delujoœi avtomobil
za naøe okolje  veœji onesnaæevalec in
dokler jih v veœini ne bomo zamenjali
s kolesi, se bo segrevanje planeta na-
daljevalo. Popolnoma sem prepriœan,
da je ta trditev pravilna, uresniœitev
ideje na raœun javnih prevozov in
zniæanja osebnega standarda pa
moæna pot za zaustavitev ali zman-
jøanje segrevanja zemlje. Vsi ne bomo
mogli reøiti naøega planeta, saj bomo
odøli v veœnost.  Kljub temu pa ne
smemo dovoliti, da bomo sokrivi pro-
pada civilizacije. 

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj
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ÆUPANOV KOTIŒEK

Sredina leta je
pred nami
Dokaj obetavni zaœetek leta nas
navdaja z optimizmom. Prave tem-
perature omogoœajo dobro rast, ki
je osnova za pridelek. Seveda pa
hitra temperaturne spremembe
lahko pripeljejo do ledenih pada-
vin, ki jim pravimo toœa, le-ta pa
lahko v hipu izniœi spomladansko
delo.

Slofolk je mlad festival, ki se odvija
øele od leta 2005. Letos je bil tako na
vrsti œetrtiœ in sicer od 29. aprila do 4.
maja. Gostujoœe skupine so se po Slo-
veniji predstavljale æe œez dan, celo-
veœerni koncerti so potekali v Novem
Mestu, Øentvidu pri Stiœni, Ømartnem
pri Litiji in v Artiœah. 

Ømartno so skupine obiskale 2. maja.
Øpanska folklorna skupina Xinglar je
æe v popoldanskem œasu obiskala Dom
Tisje ter s svojim plesom in pesmijo
razveselila njegove varovance. Nad nji-
hovim nastopom so bili tako nav-
duøeni, da so jim v slovo zapeli pesem
Kje so tiste stezice. Kot zanimivost naj
øe povem, da najstarejøi œlan øpanske
skupine øteje 82 let. Veœer je poleg go-
stujoœih skupin popestrila øe domaœa
plesna skupina in pevke ljudskih pesmi.

Iz BiH je priøla skupina KUD Piskavi-
ca, ki deluje øesto leto, a øteje æe 130
œlanov razliœnih starosti. Goji plese iz
okolice Banja Luke, Grmeœa, Obudov-
ca in Prnjavora. Skupina pleøe ob
spremljavi odliœnih glasbenikov in vo-
kalnih solistov. Od leta 1953 deluje
folklorna skupina Svetlovan iz œeøke
regije Zlin, ki je tokrat predstavila ple-
se iz pokrajin Moravian Kopanice in
Luhacovicske Zalesi. Madæarsko je na
letoønjem festivalu SloFolk zastopala
skupina Arendas, ki skrbi za ohranitev
kmeœkih plesov iz vse dræave in dela

Romunije, kjer æivijo Madæari. Iz Za-
ragoze v Øpaniji pa je priøla folklorna
skupina Xinglar, katere œlani so pred-
stavili temperamentne plese pokrajine
Aragon ob zvokih kastanjet.

Festival poteka po principu izmenjave.
Naøa folklorna skupina je skrbela za
nastanitev, pogostitev in vodenje bo-
sanske skupine KUD Piskavica, zato
jim v juliju obisk vraœamo. Udeleæili se
bomo njihovega mednarodnega festi-
vala Kozarski etno v Banja Luki.

Organizacija tako velike prireditve je
velik zalogaj, a nam je s skupnimi
moœmi in dobro voljo uspelo. Zahvala
gre: obœini Ømartno, kolektivu Doma
Tisje in njihovi direktorici ga. Vidi
Lukaœ, OØ Ømartno in njihovemu di-
rektorju g. Albertu Pavli in tambu-
raøem. Festival je pripomogel k medse-
bojnemu spoznavanju in izmenjavi
izkuøenj folklornikov z vseh koncev
Evrope ter spoznavanju kulturnih raz-
liœnosti evropskih narodov, zato smo
bili preseneœeni, da se prireditve ni
udeleæilo veœ obiskovalcev. Morda je k
slabemu obisku pripomoglo tudi ne-
poznavanje tega mladega festivala,
zato upam, da sem s tem œlankom v
vas vzbudila vsaj kanœek zanimanja in
se œez dve leti, ko zopet gostimo festi-
val, vidimo.

Folklorni pozdrav!

Festival SLOFOLK
æe drugiœ v Ømartnem
V Ømartnem pri Litiji je 2. maja 2008 potekal mednarodni folklorni festival
Slofolk, katerega ena izmed organizatorjev je bila tudi folklorna skupina
Javorje. Predstavile so se folklorne skupine iz Bosne in Hercegovine,
Œeøke, Madæarske in Øpanije ter nam pribliæale njihovo kulturo in ples. 

Ko smo æe ravno pri porokah, naj omenim, da smo med drugim uvrøœeni na sez-
nam protokola, ki ga grad Bogenøperk ponudi parom, ki se tam poroœijo. 

Malce drugaœna, nekako œastitljiva slovesnost pa se je 9. maja zgodila v Ømart-
nem, ko so se v enem izmed gostinskih lokalov zbrali uœenci, ki so pred 50-timi
leti konœali øolanje v ømarski osnovni øoli. Njim smo namenili øopek poskoœnih in
veselih, zraven pa so tudi zapeli. 

16. maja se je v veœih mestih naøe domovine in tudi po drugih evropskih mestih
odvijala maturantska parada(mnoæiœni plesi œetvorke). Na tej prireditvi je sodelo-
vala tudi skupina naøih tamburaøev in tako pripomogla, da je bilo dogajanje v Li-
tiji øe prijetnejøe. 

Marinka Pivk

Ømarski tamburaøi
popestrili  slovesnosti
Œlani tamburaøkega orkestra smo 26. aprila zaigrali na dveh porokah na
Bogenøperku. Eno od njiju pa smo pospremili tudi v ømarsko cerkev.

V petek, 16. maja 2008, ob 20. uri je
Pavza zaœela svoj koncert, tokrat æe
tretjiœ v øportni dvorani Gimnazije Li-
tija. Skupaj z gosti Perkakøns in instru-
mentalisti Anæetom Kristanom, Janom
Jarnijem, Stanœijem Økarjo in vokali-
stom Petrom Kristanom smo predsta-
vili skladbe iz zakladnice svetovnih in
slovenskih uspeønic. Hvala vsem na-
stopajoœim, ki ste posojali svoje ta-
lente in trenutke glasbe delili z nami.

Hvala tudi vsem tistim, ki vas na odru
sicer ni bilo videti, ampak ste nam
nesebiœno stali ob strani in nam kakor
koli pomagali pri izvedbi koncerta. Øe
posebna zahvala Vidi Poglajen, Meto-
du Lovøetu, Borutu Meketu in Joæetu
Hoferju, ki nam nikoli ne odreœejo
pomoœi.

Brez vas, naøih dragih posluøalcev, ki
nas spodbujate in spremljate v naøem

Koncert Pavze

Spoøtovane obœanke in obœani!

Vabljeni na osrednjo slovesnost

ob praznovanju dneva dræavnosti,

ki bo v torek, 24. junija 2008,

ob 20. uri na gradu Bogenøperk.

V kulturnem programu
bodo nastopili:

Martin Fele, Fantje od fare,
uœenci OØ Ømartno pri Litiji 

in
uœenci Glasbene øole Litija-Ømartno. 

Prireditev bo povezovala
Øpela Sedevœiœ.

æupan
Milan Izlakar

poustvarjanju, ne bi bili to, kar smo.
Œutili smo vas vsako sekundo petko-
vega koncerta. Vaøi dolgi aplavzi in
navduøenje nam povedo veœ, kot si mi-
slite.

Sreœno do naslednjega letnega koncer-
ta, do takrat pa spremljajte novice na
naøi spletni strani http://pavza.get.si/
in nas »ujemite« na katerem od naøih
naslednjih nastopov ali koncertov.

Hvala, ker ste!
Pavza 

vabi na celoveœerni koncert
MELODIJE DALMACIJE
27. junija 2008 ob 20.00
na GRAD  BOGENØPERK.
Gostje: Vipavski tamburaøi

in Dalmatinska klapa iz Vipave.

sobota 7. 6. 18.00 8. odprto obœinsko prvenstvo zadruæni dom Jevnica
v igranju na diatoniœno harmoniko

sreda 11. 6. 19.00 Otvoritev razstave: Za praznik obœine Litija; Skupina LILA avla obœine Litija
sobota 14. 6. 18.00 Osrednja prireditev ob obœinskem prazniku

s podelitvijo obœinskih priznanj Geoss Zg. Slivna
torek 17. 6. 19.00 samostojna likovna razstava: Vajeniøka leta; Joæe Ocepek knjiænica Litija
œetrtek 19. 6. 20.00 Premiera gledaliøke igre: NAØE EDINO BOGASTVO Kulturni center

ØKD Tombas Litija
sobota 21. 6. 18.00 POLETNA MUZEJSKA NOŒ: odprta vrata muzeja Kulturni center

18.00 ogled dokumentarnega filma o zgodovini reœnega prometa
20.00 predstavitev Vodnika po slovenskih muzejih in galerijah

torek 24. 6. 19.30 Obœinska proslava ob dnevu dræavnosti ploøœad pred cerkvijo

TAMBURAØKI ORKESTER
ØMARTNO



Ømartno – v osrœju peskokopov
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Poziv
za oddajo vlog za uporabo in koriøœenje prostih terminov

v dvorani Pungrt, Ømartno pri Litiji,

v øolskem letu 2008/09

Osnovni cilj poziva je pridobiti relevantne podatke o izvajanju LPØ 2008 in vsem

zainteresiranim skupinam omogoœiti izvajanje LPØ v letu 2008 in 2009.  Poziv ve-

lja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 9, Ømartno pri Litiji.

Kot prosti termini se upoøtevajo termini po konœanem pouku in interesnih dejav-

nostih na OØ Ømartno in sicer:

• med tednom: od 14.00 do 23.00 ure

• ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure  

Na poziv se lahko odzovejo vsi izvajalci øportnih dejavnosti. Prednost pri uporabi

oz. najemu bodo imeli izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje

øportnih programov, ki so v javnem interesu in sicer:

• øportna druøtva, ki vkljuœujejo otroke in mladino do 19. leta in so vkljuœena v iz-

vajanje LPØ,

• øportna druøtva, ki izvajajo ostale programe øporta, ki so sestavni del LPØ,

• ostali zainteresirani uporabniki.

Vsa øportna druøtva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na

predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 25. julija 2008 na naslov: Obœina

Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji, s pripisom: »TERMINI

V DVORANI PUNGRT«.

Pravoœasno prispele prijave bo pregledala strokovna sluæba Obœine Ømartno pri Li-

tiji, ki bo tudi pripravila urnike uporabe Dvorane Pungrt za øolsko leto 2008/09.

Z vsemi izbranimi uporabniki Dvorane Pungrt v øolskem letu 2008/09 bo Obœina

Ømartno pri Litiji sklenila pogodbe o najemu oz. uporabi prostorov.

Vse dodatne informacije in navodila za sodelovanje v pozivu ter prijavni obrazec

so na voljo: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, Ømartno pri Litiji ali

www.smartno-litija.si.

Kontaktna oseba: Karmen Sadar 01 8962-770, karmen.sadar@smartno-litija.si.

Ømartno pri Litiji, 12. 5. 2008

Obœina Ømartno pri Litiji

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ, 
Økrabœev trg 9a, 1310 Ribnica
Tel.:   01/8361-953
Faks: 01/8361-956
øt. 7/2008

UGODNA SREDSTVA SKLADA ZA
KMETIJSTVO, PODJETNIØTVO IN

INFRASTRUKTURO

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeæelja,
Ribnica (v nadaljevanju: Sklad) objavlja 4 javne razpise za financiranje
projektov v kmetijstvo, podjetniøtvo in infrastrukturo.

Predmet razpisov je dodeljevanje ugodnih posojil projektom, ki se izvajajo na

celotnem obmoœju Republike Slovenije. Obrestna mera je odvisna od lokacije

projekta in se giblje med Euribor + 0,25 % in Euribor +  1%. Doba vraœanja

posojila z vkljuœenim moratorijem je do 18 let in je odvisna od viøine

odobrenega posojila. 

Javni razpisi imajo veœ rokov za prijavo, vendar bo v primeru predœasne

porabe sredstev, na spletnih straneh Sklada objavljeno njihovo zaprtje.

KMETIJSTVO: Javni razpis za posojila v kmetijstvo - pridelava (Ur. list RS, øt.

47/2008) je namenjen upraviœencem, ki investirajo v lastno primarno pridela-

vo kmetijskih proizvodov, in sicer za namen gradnje, nakupa ali posodabljan-

je kmetijskih gospodarstev ter urejanje paønikov, kmetijskih zemljiøœ in

dostopov. Skupna viøina razpisanih posojilnih sredstev je 1 mio EUR. 

Javni razpis za posojila v kmetijstvo – predelava, træenje in dopolnilne

dejavnosti (Ur. list RS, øt. 47/2008) je namenjen mikro, malim in srednje

velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in træenjem kmetijskih

proizvodov. Skupna viøina razpisanih posojilnih sredstev je 1 mio EUR. Prvi

rok za oddajo vlog na oba razpisa je 16. 6. 2008, zadnji pa 17. 9. 2008.

PODJETNIØTVO: Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za finan-

ciranje investicijskih projektov podjetniøkega znaœaja (Ur. list RS, øt. 41/2008)

je namenjen za investicijske projekte velikih, srednje velikih in malih podjetij v

Republiki Sloveniji. Upraviœenci so gospodarske druæbe, samostojni podjetniki

posamezniki in obrtniki, zadruge ter zadruæne zveze. Skupna viøina razpisanih

posojilnih sredstev je 7 mio EUR. Prvi rok za oddajo vlog je 25.5.2008, zadnji

pa 22.12.2008. 

INFRASTRUKTURA: Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za

financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture (Ur. list RS,

øt. 38/2008) je namenjen za investicijske projekte obœin, in sicer na podroœju

vodooskrbe, cestnega omreæja, podjetniøke infrastrukture, okolja in prostora,

komunalne infrastrukture, øolstva, zdravstva, socialnega varstva, øporta in

kulture ter trajnostne rabe energije. Skupna viøina razpisanih posojilnih sred-

stev je 6,6 mio EUR. Prvi rok za oddajo vlog je bil 19. 5. 2008, zadnji pa 22.

9. 2008. 

Zainteresirani lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na tel: 01/8361-953

in na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.

Æal ga je konec. Maja. Meseca ljubez-
ni. Meseca mladosti, meseca vsega kar
cveti in drhti, meseca v katerem je tudi
ob deæevnih in turobnih dneh œutiti,
da je nekaj v zraku. Vsaj pri tistih, ki
znam(j)o œutiti ter prisluhniti sebi in
drugim. In ponovno postane aktualen
grafit, ki smo ga v zgodnjih osemdese-
tih obœudovali v podhodu iz roænodo-
linskega øtudentskega doma na staro
Preøernovo, toœno v kriæiøœe pred
predsedstvom republike, danaønje se-
veda. Se predsedstvo piøe z veliko?
Kdo bi vedel! In ko si zavil na levo
(dobesedno), si na svoji desni (tudi do-
besedno) zagledal veliœasten kip Bori-
sa Kraigherja, vœasih tudi s kako øtru-
co kruha pod pazduho, paœ delo tudi v
noœ dejavnih dijakov ali øtudentov.
Malce naprej pa temeljni kamen dan-
danaønje demokracije (kako ironiœno,
tudi na desni), Postaja milice, Preøer-
nova 16. Prav tista v katero so daljne-
ga 88-ga privedli bujnega kuøtravca
(ne dobesedno), ki nas je kasneje po-
peljal (no, pomagali so mu øe neki tipi)
v dandanaønjo uravnoteæeno in
sproøœeno demokracijo. Bolje, da se iz
takønih in drugaœnih razlogov vrnem
na izhodiøœno toœko in misel. Œe ne
drugega mi pri nadaljevanju popoto-
vanja, na levi ostane samo øe Tivoli,

vse kar je ostalega pomembnega pa je
na desni, dobesedno.

Torej, vsak dan preden smo se razkro-
pili vsak na svoj faks, smo iz legendar-
ne øtirinajstice brali: Prvega ne pozabiø
nikoli! Maja. Obœudovali in spraøevali
smo se, da ni to sluœajno tista Maja iz
V. bloka. Ali pa je vse mogoœe besed-
na igra in za tiste œase huda provokaci-
ja œaøœenja praznika dela in vseh de-
lovnih ljudi. Napis je bil namreœ na de-
sni strani podvoza, gledano v smeri
voænje, da ne bo pomote, dobesedno?
V odgovoru se takratni cvet inteligen-
ce ni zedinil, je pa œez kar nekaj œasa ta
grafit postal vodilna parola nekega
podjetja, ki se ukvarja z mobilnimi
storitvami in v katerem se dandanes
dogajajo takøne in drugaœne spremem-
be, sprostitve in uravnoteæenja. V oko-
lju kjer sedaj æivim, pravijo podobnim
dogodkom enostavno svinjarija. Kaj
hoœemo, drugi ljudje, drugi obiœaji.

Sam sem prebral grafit dobesedno.
Brez klicaja ter Maja z malo zaœetnico.
Kako pa bi drugaœe saj je bil napisan
pod Roænikom, svetiøœem delavstva v
ljubljanski kotlini. Navsezadnje tudi
tista Maja iz V. bloka ni bila nekako v
kontekstu. Pa øe Cankar je vsak dan
rinil tja gor in menda prav tam na pa-
pir vrgel Hlapce, po katerih nas øe
dandanes meœejo vse v en koø. Sicer
sem si jih sam zapomnil bolj po stav-
ku, ki ga izreœe socialni reformator, re-

volucionar, ideolog naprednjaøkega in
pohujøljivega socialdemokratskega
izobraæevalnega druøtva uœitelj Jer-
man. »Narod si bo pisal sodbo sam,
ne frak mu je ne bo in ne talar!« Kako
preroøko, ne vem katerikrat æe. Se res
nismo niœ nauœili iz zgodovine. Bo res
treba vse ponoviti, øe enkrat preizkusi-
ti stari rek, da se zgodovina ponavlja.
So pa nekateri res trmasti. 

Ampak vse tole je pa malce preveœ
œrnogledo za mesec ljubezni. In kje je
zdaj tista Maja ali pa je bilo maja?
Odgovor zagotovo pozna direktor
zgoraj omenjenega mobilnega opera-
terja (dandanes se mu reœe »tajkun«,
ampak njemu zaœuda ne), ki je
(zlo)uporabilo genialen slogan. Glede
na njegovo plaœo bi ga moral. Na
Roæniku so namreœ podelili delovnim
ljudem, ki so ustvarili to druæbo in
imajo v povpreœju 650 eur meseœne
plaœe, 30.000 nageljœkov po polovico
eura, kar je znese 15.000 eur ali enako
enomeseœni plaœi zgoraj, kot primer
uporabljenega direktorja. Opisano je
torej najlepøi primer uravnoteæenosti,
vsaj matematiœno. Sproøœenosti pa
malce manj. Komentar na to temo
bodo z nageljni obdarjeni predstavniki
delovnega ljudstva podali septembra.    

Se oproøœam, œe sem bil predolg v svo-
jem razmiøljanju. Moj moto je vedno
bil: Ni vse v dolæini, ampak v tehniki
oziroma vsebini. Œlanka, seveda. Ne-
kateri sicer mislijo drugaœe. In prav je
tako. Vsi razliœni, vsi enakopravni. Vsi
zeleni. Svetlo zeleni naprej, ostali boste
malo poœakali. Vsaj do naslednjih vo-
litev. Omenjeni direktor je verjetno
svetlo zelen, prejemniki nageljnov pa
temno. Od jeze. 

Predsednik OO SD Litija

Matjaæ Aøkerc

Ømartno – v osrœju peskokopov 
Ne morem paœ iz svoje koæe, poklicna deformacija paœ, da ob aktualnih
politiœnih temah ne bi iskal paralel iz zgodovine. Podobno je bilo tudi v
majniku, ko smo ømarski svetniki zadnjiœ ''sejali''.

Za kaj gre? Leta 1578 je nadvojvoda
Karel (Habsburæan, kdo pa drug)
deæelnim stanovom (nekakøni okrnje-
ni varianti deæelnega parlamenta) na
zasedanju v Mostu na Muri (Bruck an
der Mur) dal ustno obljubo, da ne bo
omejeval svobode veroizpovedi, tako
ali tako æe poveœini protestantskega
plemstva, da bodo imeli tako rekoœ
vse kar æelijo, samo tisti glas za naj
dajo – za nove davke, kaj pa drugega.
Kaj je temu sledilo je sploøno znano,
amnezija, ki je doletela njega in ka-
snejøe Habsburæane, je pometla s pro-
stestantizmom v slovenskih deæelah do
te mere, da ga z izjemo ogrskega Prek-
murja (tam so hoteli pisna in ne ustna
zagotovila), ni ostalo niti za kakøno
poøteno razstavo. In kje je tukaj pove-
zava z aktualno sejo obœinskega sve-
ta????!!!!! Ja pri toœki, ki se je
nanaøala na sprejem odloka o obœin-
skem podrobnem prostorskem naœrtu
za øiritev in sanacijo enega izmed pe-
skokopov v naøi obœini. Prvo kar je
œudno – v naslovu odloka je govora o
sanaciji, kot, da bi se govorilo o povr-
nitvi v prvotno stanje. Spoøtovani
bralci, koliko pa je bilo dosedaj tovrst-
nih primerov, da bi po koncu izko-
riøœanja peskopov obmoœje povrnili v
œas pred izkoriøœenjem naravnega bo-
gastva?! Nadalje, da je dræava dala so-
glasje me ne œudi, iz ljubljanskih fote-
ljev se v naøo øentflorjansko dolino
paœ ne vidi. Je pa æe malo bolj œudno,
da se s tovrstnimi akti monitoring
(nadzor) daje kar nosilcu pravice do
izkoriøœanja naravnega bogastva. Da
imamo v takih okoliøœinah v ømarski
obœini ne ravno dobre izkuønje govori
primer Rakovnika, ko nas vodstvo
IUV in dræava prepriœujeta, da je z od-

lagaliøœem vse v redu, analiza, ki jo je
pred leti naroœila obœina pa je veliko
manj spodbudna. Vendar povrnimo se
k uvodni misli, veœina mojega pomi-
sleka pri omenjeni toœki je bila usmer-
jena na stanje obœinskih cest, ki so rav-
no zaradi tovrstne dejavnosti v slabem
stanju. In tako smo posluøali ustna za-
gotovila, da kjer bo priølo do poøkodb
obœinskih cestiøœ se bodo le ta zagoto-
vo sanirala. Da se razumemo, niœ ni-
mam proti zasebni iniciativi, øe manj
proti posameznim investitorjem (pose-
bej øe œe se domaœini strinjajo s tem) –
enake pripombe bi imel, tudi œe bi ølo
za druge primere te dejavnosti v naøi
sredini, ni mi pa vseeno za javno infra-
strukturo financirano iz naslova ømar-
skih davkoplaœevalcev. Da je ta zaradi
teækih tovornjakov v zelo slabem sta-
nju pa je dobro vidno. Ne verjamete –
zapeljite se po cesti, ki vodi iz Jeæc pro-
ti Sobraœam (œe ste sluœajno pozabili,
od ureditve je manj kot dve leti) ali pa
po cesti skozi kostrevniøko dolino, da
o prometni varnosti otrok v vaseh ko-
strevniøke doline niti ne izgubljam be-
sed. Ustne obljube so bile dane. Verjet-

no, da bo priølo do preplastitve kakøne
ceste iz nedavœnega vira. Vendar je tre-
ba poudariti, da se bo omenjena de-
javnost izvajala na daljøi rok, ne le za
kakøni dve leti, kolikor je zdræala zda-
jønja modernizacija ceste. Sicer pa je
tudi nadvojvoda Karel svojo obljubo
sprva dræal; le stanovi so se pozabili
dogovoriti za koliko œasa naj velja.
Kljub navedenim pomislekom pa se ni
treba bati za prihodnost te dejavnosti
v naøih krajih, saj je bil spodaj podpi-
sani edini, ki je zaradi nedoroœenega
odloka na seji sprejetju izrecno nas-
protoval. 

In øe to. Ker smo v danaønjih œasih
zelo obœutljivi (in prav je tako) tudi na
delovna mesta in œe sem si prav za-
pomnil naj bi v obravnavanem pesko-
kopu odprli øe øtiri nova. Sploøno zna-
no pa je, da v œasih globalizacije tu-
rizem ne odnaøa, temveœ kveœjemu pri-
naøa nove zaposlitvene moænosti. Da-
nosti in lepot deæele se na da naloæiti
na ladjo in jih odpeljati v tretji svet,
kjer bi to delali enako in ceneje. Tako
je potrebno poiskati samo ustrezno
marketinøko reøitev, kot tisti nacional-
ni, da œutimo Slovenijo. Slogan za
naøo obœino je veœ kot na dlani –
Ømartno v osrœju peskokopov; pre-
priœan sem, da bi potencialni turisti
kmalu obœutili to naøo znamenitost,
obœani jo namreœ œutimo æe dolgo…

Peter Avbelj
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Zgodilo se je
V œetrtek, 24. aprila, smo imeli œlani v
ømarski knjiænici veœer, ki smo ga pri-
pravili skupaj s œlani – stanovalci
Doma TISJE. O tem ste lahko prebrali
zapis v majski øtevilki »Martinov
glas«. 

Dan pozneje, 25. aprila, smo letos
prviœ obiskali mariborsko Opero, kjer
smo si ogledali Mozartovo komiœno
delo »COSI FAN TUTE«. V predstavi
je blestela naøa trenutno najboljøa so-
pranistka Sabina Cvilak. 

V ponedeljek, 28. aprila, smo se po-
hodniki zapeljali v Gabrovko. Od tu
smo se povzpeli v Moravøko Goro,
kjer imata vikend naøa œlana Valœi in
Tone Kepa. Ko smo se odæejali in po-
malicali, smo se po kroæni poti vrnili v
Gabrovko. Preæiveli smo prijetno april-
sko popoldne v sonœnem vremenu. 

V soboto, 3. maja, smo spet organizi-
rali celodnevni izlet s kopalnim vla-
kom v Atomske toplice – Podœetrtek.
Ni nas bilo veliko, a je bilo vseeno pri-
jetno. 

Drugi petek v maju smo obiskali naøe
najveœje rastiøœe narcis – Planino pod
Golico, kjer je bilo tega dopoldneva
sreœanje nekdanjih internirancev, zato
smo bili tudi mi deleæni nekaterih po-
zornosti domaœinov. Po ogledu cerkve
in spomenika alpinistu Joæi Œopu smo
se podali proti koœi pod Golico, kjer
smo obœudovali rastiøœa narcis, ki æal
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øe niso bile v najveœjem razcvetu. Po
kosilu v gostiøœu BETEL, smo se
vraœali v dolino in se zaradi kremnih
rezin za eno uro ustavili øe na Bledu. 

V sredo, 21. maja, smo obiskali stano-
valce v Domu TISJE, kjer smo imeli
krajøe druæabno sreœanje, v petek 23.
maja, pa smo si ljubitelji resne glasbe
ogledali v mariborski Operi balet Grk
Zorba. 

Na navedenih dejavnostih smo naøteli
œez 160 udeleæencev. 

Pripravljamo…
V juniju bomo organizirali celodnevni
izlet v Marijo Bistrico in Kumrovec
(12. 6.), piknik na vrtu gostilne Maœek
za vse naøe starejøe œlane (18. 6.), tek-
movanje v ruskem kegljanju in meta-
nju polen na Dolah (24. 6.), ob prazni-
ku dræavnosti pa se bomo sprehodili
po Luøni poti do Svetega veœera. 

V juliju bomo obiskali Celovec (10. 7.),
organizirali za pohodnike izlet Zreœe –
Gorenje (17. 7.), pripravili za œlane, ki
ne prenesejo daljøe voænje popoldanski
izlet Dobrava – Horjul – Stara Vrhni-

ka (22. 7.) in obiskali konec meseca

poletno gledaliøœe na Studencu, kjer si

bomo ogledali domaœo komedijo

»Klobœiœ«. 

V avgustu se bomo s pohodniki povz-

peli z Dobovca na Kum (7. 8.), imeli za

vse naøe œlane piknik na vrtu gostiøœa

Maœek (12. 8.), organizirali celodnevni

izlet s kopalnim vlakom v Podœetrtek

(16. 8.) in pripravili tradicionalni izlet

v neznano (28. 8.). 

V zaœetku septembra se bomo s po-

hodniki podali na pot Javor – Ponce –

Javor(5. 9.), v sredo, 10. septembra pa

bomo v naøi pisarni spet merili krvni

pritisk, sladkor in holesterol. 

Œeprav smo dejavnosti æe datumsko

opredelili, pa spremljajte vseeno naøa

obvestila na oknu pisarne in na obiœaj-

nih mestih v [martnem ali pa nas v

œasu uradnih ur (prva in tretja sreda v

mesecu od 9 – 11 ure) pokliœete na øte-

vilko 01 89 62 778. 

Lahko se zgodi, da bomo morali

kakøen datum spremeniti. 

Vabimo vas, da se nam pridruæite! 

Boris Æuæek

Dan zavetnika, 4. maj, je bil praznik,
ko so gasilci organizirano hodili v cer-
kev, ter na vajah prikazovali naœine
gaøenja. Od leta 1946 dalje, se je sveti
Florjan prenehal slaviti in bil umak-
njen iz gasilskih domov in enot. Z osa-
mosvojitvijo naøe dræave se je zavetnik
Sveti Florjan zopet vrnil v naøe gasil-
ske domove in na nove gasilske prapo-
re, gasilci pa obujamo praznik s Flor-
janovimi maøami in ostalimi dejav-
nostmi.

Tudi 91 gasilcev in gasilk GZ Ømartno
pri Litiji, se je 4. maja 2008, v
Ømartnem, æe drugiœ sreœalo na gasil-
skem prazniku, dnevu Sv. Florjana. 

Z osmimi druøtvenimi prapori na œelu,
se je eøalon gasilcev napotil v cerkev
Sv. Martina, kjer je æupnik,  gospod
Marjan Lampret, v znak poœastitve Sv.
Florjana, daroval maøo za gasilce in
gasilke GZ Ømartno. Spomnili smo se
tudi vseh pokojnih gasilcev, øe poseb-
no tistih, ki so naøe vrste zapustili pred
kratkim. Slava jim!

Po maøi je æupnik, gospod Lampret,
pred ømarsko knjiænico, blagoslovil
novo pridobitev PGD Ømartno, vozilo
za prevoz moøtva VW Transporter in
orodno prikolico. Za zakljuœek je ga-
silcem zaæelel, naj bo njihovo vozilo
kot stara devica: vedno pripravljeno in
nikoli rabljeno. Æupan obœine Ømart-
no, gospod Milan Izlakar,  je vozilo v
uporabo predal poveljniku tov. Mar-
janu Janeæiœu, ki je kljuœe nato predal
v roke øoferja tov. Groznika, ki je ob-
ljubil da bo za vozilo, kot vedno, vest-
no skrbel.

Po blagoslovu in prevzemu vozila, so
gasilci PGD Ømartno izvedli øe prak-
tiœni prikaz intervencije na poslopju
knjiænice. S pomoœjo vozila GVC so
izvedli notranji in zunanji napad, po
lestvi so iz prvega nadstropja evakui-
rali øest otrok in jih zbrali na zbornem
mestu, poslopje pa so prezraœili s pre-
zraœevalnim ventilatorjem. 

Prostovoljna gasilska druøtva Liberga,
Øtangarske Poljane in Ømartno so nato
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V obdobju med vojnama so Sv. Florjana zelo œastili, postavljali so mu
spomenike, njegovi kipi so bili pogosti v cerkvah, najveœkrat pa je njegova
znamenita podoba krasila gasilske domove. Svoje mesto je imel tudi na
praporih gasilskih druøtev.

Gasilska slika pred cerkvijo Sv. Martina

Prikaz intervencije na poslopju knjiænice

pri meænariji, postavila svoja nova vo-
zila na ogled krajanom. Ømarœani in
drugi, so si z zanimanjem ogledovali
nove pridobitve in bili zadovoljni, da
so gasilci v njihovi obœini iz leta v leto
tehniœno bolje opremljeni. 

Gasilci smo praznik naøega zavetnika,
s slavnostnim kosilom in podelitvijo
novo pridobljenih œinov, zakljuœili v
Kulturnem domu. Prisotni se za
odliœno pogostitev zahvaljujemo œla-
nom PGD Liberga .

GZ Ømartno pri Litiji se zahvaljuje
udeleæencem in vsem tistim, ki ste po-
magali pri organizaciji sreœanja. Upa-
mo, da se drugo leto zopet vidimo, se-
veda v øe veœjem øtevilu.

Na koncu se gasilci, za posluh in
pomoœ pri nabavah novih vozil in
opreme, zahvaljujemo æupanu in
Obœini Ømartno pri Litiji, vsem spon-
zorjem in donatorjem in seveda tudi
vam, krajanom, prebivalcem naøe
obœine, ki nam le redkokdaj odklonite
pomoœ. Gasilci vaøe in naøe obœine
æivimo in delujemo z vami zaradi vas.

Hvala vsem!

V imenu Gasilske Zveze Ømartno pri
Litiji, z gasilskim pozdravom: Na
pomoœ !

Domen Merzel

Vodovod
Podroje – Jazbine – Grilovec
V soboto, 3. maja, je pred lovsko koœo na Grilovcu potekala otvoritev teæko
priœakovane in nujno potrebne dograditve vodovoda na obmoœju Podroje –
Jazbine – Grilovec.

Sveœanega zakljuœka se je udeleæilo
lepo øtevilo krajanov, kot povabljeni
gostje pa so se slovesnosti udeleæili
æupan Milan Izlakar, izvajalec del
Agrogradnja d. o. o., g. Vojko Ceglar
ter vintarjevøki gasilci. Predstavniki
lovske druæine Ømartno pri Litiji so
poskrbeli za divjaœinski golaæ in
pijaœo, vintarjevøki gasilci pa so
sveœano preizkusili hidrantno omreæje
ter prikazali vajo gaøenja.

Dograditev vodovoda je za obmoœje
Podroje – Jazbine – Grilovec velika
pridobitev, œemur priœa dejstvo, da za-
jema kar 40 novih vodovodnih pri-
kljuœkov oz. odjemalcev vode na prib-
liæno 3 km dolgi trasi. Do sedaj smo
krajani tega obmoœja potrebe po vodi,
reøevali individualno oz. vsak po svoje
(lastna zajetja, kapnice…), katerih
kakovost vode je bila v veœini primerih
vpraøljiva oz. po danaønjih standardih
in normativih neprimerna (oporeœna). 

Pogovori o naœrtovani gradnji vodo-
voda so se zaœeli na skupnem sestanku
z æupanom v lovski koœi na Grilovcu
januarja 2007. Imenovan je bil
øtiriœlanski gradbeni odbor, ki je pre-
veril interes pri posameznikih ter
prouœil moæne vire vode. Kot moæni so
bili ugotovljeni trije: ømarska voda,
vintarjevøka voda in pa œisto svoja
voda iz Martin potoka, katero je pred
nekaj leti zajel in speljal na Jazbinøki
hrib æe Dane Namestnik. Slednja se je
izkazala za najboljøo, najœistejøo in iz-
vedbeno najugodnejøo varianto. Po iz-
peljanih formalnostih je v poznem je-

senskem œasu 2007 sledila izvedba del
polaganja glavnega voda, ki ga je ovi-
ralo zimsko vreme. Po konœani
poloæitvi glavnega voda in vseh indivi-
dualnih prikljuœkov v zgodnji spomla-
di, se je kot nujno potrebna izkazala
tudi postavitev dovolj velikega rezer-
voarja z volumnom 40 m3. Voda je
prviœ pritekla po ceveh 29. 4. 2008.

Izvedena dograditev vodovoda pri-
naøa poleg dobave œiste pitne vode

tudi pokritje celotnega obmoœja s hi-
drantnim omreæjem, kar je z vidika
poæarne varnosti ogromna pridobitev.
Postavitev hidrantnega omreæja pome-
ni za gasilstvo neprecenljiva pridobi-
tev, saj je sedaj gaøenje v naøih krajih v
primeru poæara veliko enostavnejøe,
hitrejøe in uœinkovitejøe. Seveda pa si
vsi skupaj æelimo, da hidranta v te na-
mene ne bo potrebno nikoli odpreti.

Krajani obmoœja Podroje – Jazbine -
Grilovec se zahvaljujemo æupanu Mi-
lanu Izlakarju in Obœini Ømartno pri
Litiji za posluh in realizacijo; Agro-
gradnji d. o. o. za izvedbo; Danetu
Namestniku za odprodajo zajetja in
strokovno pomoœ; ter Martinu Host-
niku za odstop oz. odprodajo zemlje,
kjer se nahaja zajetje in rezervoarji.
Hvala!

Odbor za gradnjo vodovoda
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Ljudje
Jablaniøke
doline
Bogdan Ilovar je vodja in ustanovi-
telj skupine Litijski odmev, s svojo
glasbeno øolo prenaøa svoje øiroko
znanje tudi na druge. Sicer je sa-
mouk, ki æivi za in z glasbo, igra
diatoniœno in klavirsko harmoniko,
klaviature, bas in ritem kitaro ter
poje.

Ste ustanovitelj skupine Litijski od-
mev. Nam lahko za zaœetek poveste
kdaj je skupina nastala in kakøno glas-
bo igrate? 
Da bi imel svojo skupino je bila moja
æelja æe iz otroøtva. Pred dvajsetimi leti
smo zaœeli skupaj s fanti igrati, nato
smo se odloœili, da ustanovimo skupi-
no. Imena se je spomnil moj brat, ker
smo bili takrat øe vsi iz litijske obœine,
je predlagal, da se imenujemo Litijski
odmev. Najveœ igramo slovensko na-
rodno in zabavno-komercialo glasbo,
predvsem glasbo za ljudi, da se ob njej
sprostijo in zabavajo. Ustreœi æelimo
œim øirøemu krogu ljudi.

Ali pripravljate kaj posebnega za 20
obletnico?
Ob tej obletnici bi radi izdali CD, na
katerem bodo skladbe iz naøe kasete
Od Litije do Œateæa ter deset novih
skladb. Skupaj torej 20 skladb za 20
let. Avtorja besedil in glasbe sva
veœinoma jaz in Miran Juriœ. Promoci-
ja le tega bi lepo sovpadala z naøo za-
bavo ob tem jubileju.  

Kje nastopate s svojo skupino oziroma
kje vas ljudje lahko sliøijo in najdejo? 
Najveœ igramo na porokah, veselicah,
prireditvah in obletnicah po celi Slove-
niji. Pridemo kamor nas ljudje povabi-
jo. Imamo tudi svojo spletno stran
www.litijski-odmev.com. kjer so tudi
naøi podatki, œe nas kdo æeli kontakti-
rati. 

Nam zaupate kakøno prigodo z na-
stopov?
Ena je bila res øe prav posreœena; in si-
cer: obstaja Zagradec pri Grosupljem
in Zagradec pri Æuæemberku in na
naøe veliko preseneœenje imata oba is-
toimenska kraja tudi gostilni, ki se
imenujeta Lunca. Kitarist stoji za øan-
kom v eni gostilni in po pol ure po-
kliœe kje smo. S kolegom pa sva bila za
øankom v drugi gostilni in odgovoriva,
da stojiva pri øanku, kitarist prese-
neœen pravi, da naju ne vidi pa prav
tako stoji v gostilni Lunca v Zagradcu
za øankom.  

Kdaj ste se zaœeli ukvarjati z glasbo in
kdo vas je navduøil? 
Verjetno je to æe v genih, saj prihajam
iz glasbene druæine. Od kar pomnim,
sem imel æeljo, da bi igral harmoniko.
V œetrtem razredu sem priøel do svoje
harmonike, nato sem zaœel igrati kla-
viature najprej orgle, potem pa øe kita-
ro. Moj vzornik pa je Slak. 

Svoje glasbeno znanje prenaøate tudi
naprej s svojo øolo kjer pouœujete har-
moniko. Koliko let æe uœite? 
Zdaj pouœujem æe 10 let. Nekaj œasa
sem se tej ideji upiral, potem sem se
preprosto popustil temu in zaœel
pouœevati harmoniko. To je moj naj-
ljubøi instrument in lahko reœem, da
ga obvladam. Harmonike tudi po-
pravljam. 

S svojimi uœenci na pohodu Po obron-
kih Jablaniøke doline sodelujete tudi v
kulturnem programu, ki ga pripravi
Druøtvo Laz. Je to njihov prvi stik z
obœinstvom?

Vsako leto æe tradicionalno poskrbimo

za ozvoœenje in sodelujemo v kulturnem

programu. Za veœino mladih harmoni-

karjev je to prvi stik z obœinstvom. Letos

je bilo pohodnikov okoli 700, tako, da

so imeli nastop kar pred veliko mnoæico.

To je bila zanje dobra izkuønja in bili so

navduøeni, saj so lahko pokazali svoje

znanje in talente tolikønemu øtevilu lju-

di. Prav tako sem nanje ponosen tudi

sam, ker so se tako dobro odrezali in s

svojim igranjem tudi navduøili.  

Imate pa tudi zelo nadarjenega sina, ki
je podedoval vaø talent in gre po oœeto-
vih stopinjah.
Tudi on obvlada diatoniœno in klavir-

sko harmoniko. S fanti imajo svojo

skupino, za katero ravno iøœejo ime. Z

æeno upava, da se bo øe naprej s takøn-

im veseljem ukvarjal z glasbo, pred-

vsem pa, da bo uæival v igranju in do-

segel lepe glasbene rezultate. 

pogovor pripravili v Druøtvu Laz

Kulturni øok
tudi  na gradu
Bogenøperk
Klub ømarskih in litijskih øtudentov
æe tradicionalno organizira sklop
kulturnih prireditev imenovanih
Kulturni øok.

V letoønjem letu se je v mesecu maju

zvrstilo pet prireditev, ki so jih øtu-

dentje pripravili ob sodelovanju z jav-

nimi zavodi.

Grad Bogenøperk je gostil dva gleda-

liøka dogodka, ki sta izbrano obœinstvo

dodobra nasmejala, saj sta bili na pro-

gramu komediji. Stand up commedy,

po vzoru ameriøkih komiœnih nasto-

pov pouliœnih gledaliøœnikov, sta pri-

pravila komika Klemen in Klemen.

Aktualne mladostniøke teme sta pred-

stavila na zanimiv in neposreden

naœin. Preskok iz urbane komiœne igre

pa sta v naslednjem veœeru ponudili za-

bavni podeæeljski babici Øtefka in Pold-

ka, ki sta se vsaka na svoj naœin spopri-

jemali z æivljenjem v tehnoloøko na-

prednem svetu. V prihodnjh tednih

vljudno vabljeni na grajske veœere v za-

vetju starodavnega gradu Bogenøeprk. 

Joæi Vovk

20806001

Mirno in spokojno si zaspal,

v veœni sen odpotoval.

Naj bo sreœno tvoje potovanje

in pogosto vraœaj se nam v sanje.

V 94. letu starosti nas je zapustil
dragi moæ, oœe, dedek in pradedek

JOÆE DOBLEKAR
Adamovœev ata

1915 - 2008

iz Raœice

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, za izreœena soæalja, darovano
cvetje in sveœe. Posebna hvala patronaæni sluæbi. Zahvaljujemo se g. kaplanu iz Ømartnega za lep
pogrebni obred, pevcem, trobentaœu in pogrebni sluæbi. Hvala tudi g. Zvonetu Konœini za lepe

besede ob slovesu.

Æalujoœi vsi njegovi

ZAHVALA

20806002

Tiho si æivela,

tiho si odøla.

Lahna naj bo ti,

zemlja, zemljica.

V 82. letu starosti nas je zapustila naøa teta

KOPRIVNIKAR FRANŒIØKA
Øuøtarjeva Francka

1926 - 2008

iz Zavstnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. Hvala tudi g. æupniku Lampretu

za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, trobentaœu ter pogrebni sluæbi za organizacijo.
Iskrena hvala vsem.

Druæini Zorc in Otrin

ZAHVALA

17. julija 2008, bo minilo leto dni, odkar nas je za vedno zapustil
dragi moæ, oœe, stari oœe, brat, stric, tast in svak

MIHA ZIDAR

Vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov grob, iskrena hvala.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20806 004

BRANKO KEPA
26.5.2007

Pride œas, ko si izreœemo:
”Srce æeli le spati,

v sen veœni potovati,
ko æivljenje je zakljuœeno.”

Vsi njegovi

V SPOMIN

20806005

”Ker jaz sem bleøœeœe bitje...”

Iztok

19. aprila 2008
je v svoj mir pod svobodnim soncem odøel naø dragi

IZTOK KRAGELJ
rojen 16.12.1979

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, njegovim prijateljem ter soøolcem iz osnovne øole
in gimnazije, kolektivu OØ Ømartno, kolektivu vrtca Ciciban, oœetovim in bratovim sodelavcem,
FS Javorje, KUD Vajkard, MPZ Zvon, ømarskim gasilcem, druøtvu Novi paradoks, vsem trem

duhovnikom iz Ømartna, ministrantom in trobentaœu ter pogrebni sluæbi iskrena hvala za izraæena
pisna in ustna soæalja, cvetje, sveœe in svete maøe.

Radi ga imamo in pogreøali ga bomo do konca njegovi najdraæji: mami, oœi, Bojana, Tadej, Tine in Risa
ter sorodniki iz Premanture, Velenja, Beograda, Dravograda in Preddvora.

V SPOMIN

Ni smrt tisto, kar nas loœi

in æivljenje ni, kar druæi nas.

So vezi moœnejøe;

Brez pomena zanje so razdalje,

kraj in œas.

M. Kaœiœ

Ob boleœi izgubi najine drage mame

ANGELE GORIØEK
1919 - 2008

iz Gradiøœa pri Primskovem

se iskreno zahvaljujeva sorodnikom, sosedom, prijateljem in prijateljicam za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe, darove za sv. maøe ter vsem, ki ste jo v tako velikem øtevilu pospremili na
njeni zadnji poti. Posebna zahvala g. æupniku Pavlu Øpornu za molitev na domu in lepo opravljen
obred. Hvala pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem in trobentaœu. Hvala ga. Marinki in gdœ. Marti

za poslovilne besede ob njenem grobu. Vsem øe enkrat hvala.

Æalujoœa: sin Joæe in hœerka Angelca z druæino

ZAHVALA

20806007

Kako je prazen dom, dvoriøœe

oko zaman povsod te iøœe,

nikjer ni tvojega smehljaja,

le trud in delo tvojih rok ostaja. 

Ob izgubi naøega dragega
moæa, oœeta, dedka in brata

NACETA MARTINŒIŒA
31.8.1947 - 18.4.2008

iz Jeløe

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste priøli in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala g. æupniku Marjanu Lampretu za lepo opravljen obred, g. Antonu Dragarju za spremne
besede, pogrebni sluæbi in vsem sosedom, vinogradnikom iz Preske, prijateljem in sorodnikom

za nesebiœno pomoœ in podporo.

Vsi njegovi

ZAHVALA

dan datum ura PRIREDITVE NA GRADU BOGENØPERK

torek 24.6. 20:00 PROSLAVA OB DNEVU DRÆAVNOSTI

sreda 25.6. 8:00 Odhod Valvasorje konjenice na 16. popotovanje: Bogenøperk - Kostel

petek 27.6. 20:00 OTVORITEV GRAJSKIH VEŒEROV:
Koncert Tamburaøkega orkestra KUD FS Javorje in
Tamburaøkega orkestra Vipava z gosti 

nedelja 29.6. 14:00 Vrnitev Valvasorjeve Konjenice na grad Bogenøperk

nedelja 6.7. 16:00 OTROØKI ROMPOMPOM:
Predstava gledaliøœa UNIKAT: Od kod si kruhek?, ustvarjalne delavnice,
ogled gradu z grajsko miøko,…

œetrtek 10.7. 20:30 ZAKLJUŒEK GRAJSKIH VEŒEROV: KONCERT NUØE DERENDA
ob klavirski spremljavi BOØTJANA GRABNARJA

* Karte za koncerta in Otroøki rompompom bodo v prodaji uro pred dogodkom



Otroøko petje v
Veliki Øtangi

Babice in dedki v vrtcu

Ømarski pevci
na regijski reviji v Logatcu

Prav poseben
dan

Sodelovanje z OØ SamoborUspeøni naravoslovci
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Uspeøni naravoslovci
Øolsko leto se z veliko naglico pribliæuje koncu. Za nami so vsa øolska in
dræavna tekmovanja, tudi na podroœju naravoslovja.

Uœenci osnovne øole Ømartno so se v
jesenskem obdobju pripravljali na tek-
movanje v znanju o sladkorni bolezni,
na tekmovanje iz znanja biologije za
Proteusova priznanja, pa tudi na tek-
movanje iz znanja prve pomoœi.
Uœenci so pridno obiskovali kroæke in
dodatne ure, kjer so potekale pripra-
ve. Poleg tega so morali doma preøtu-
dirati veliko strokovne literature, saj
so tekmovanja vsako leto zahtevnejøa
in je potrebno pokazati veliko znanja
in volje.
Øolskega tekmovanja v znanju o slad-
korni bolezni se je udeleæilo preko 40
uœencev 8. in 9. razreda Trije najboljøi
so se uvrstili na dræavno tekmovanje,
kjer so se odliœno odrezali. Mojca Ju-
terøek in Veronika Vidic sta osvojili
zlato, Izidor Benediœiœ pa srebrno
priznanje.
Naøi uœenci so bili izjemno uspeøni
tudi na podroœju biologije, kjer so tek-
movali za Proteusova priznanja. To
tekmovanje organizira Prirodoslovno
druøtvo Slovenije, in sicer vsako leto
na drugo temo. Letos je bila tema
Vodne rastline. Uœenci so morali pre-
brati veliko strokovne literature, œlan-
kov, strokovnih revij. Na øolskem tek-
movanju je sodelovalo 22 uœencev. Vsi
tisti, ki so dosegli rezultat 80% in veœ,
so se uvrstili na dræavno tekmovanje.
To so bile øtiri devetoøolke: Mojca Ju-
terøek, Urøka Œerne, Veronika Vidic
in Manca Kolar. Vse so bile zelo
uspeøne, saj so vse osvojile zlato Pro-
teusovo priznanje. Tako je bil ves trud
in napor zelo poplaœan.
Uspehov pa so se tudi veselili uœenci 8.
razreda, ki so se pripravljali na tekmo-
vanje iz prve pomoœi. 17. decembra je
potekalo æe sedmo obmoœno tekmo-

vanje iz znanja o dejavnosti Rdeœega
kriæa ter nudenju prve pomoœi, kjer so
sodelovale osnovne øole obœin Ømart-
no in Litija. Øola Ømartno je tekmova-
la z dvema ekipama. Ekipa v sestavi:
Øpela Zaman, Izidor Benediœiœ in Do-
men Hostnik je dosegla 1. mesto; eki-
pa v sestavi: Manca Avsec, Gregor
Kotar in Marko Æeleznik pa 2. mesto
med devetimi ekipami. 
Uœenci istih ekip so øe sodelovali na
tekmovanju iz prve pomoœi v okviru
Evropske kampanje Rdeœega kriæa o
varnosti v cestnem prometu in nude-
nju prve pomoœi, kjer o dosegli
odliœno drugo mesto in se uvrstili na
regijsko tekmovanje. Izbrana ekipa v
sestavi øestih uœencev: Izidor Bene-
deœiœ, Gregor Kotar, Manca Avsec,
Øpela Zaman, Domen Hostnik in Ta-
dej Dremelj je sodelovala na regijskem
tekmovanju v Novem mestu, kjer so
zasedli sedmo mesto.
Uœenci 8. in 9. razreda pa so øe tekmo-
vali iz znanja kemije za Preglovo priz-
nanje.
Na øolskem tekmovanju je tekmovalo
veœ kot 20 uœencev. Bronasta prizna-
nja je prejelo 11 uœencev. Pet uœencev,
ki so dosegli najveœ, se je uvrstilo na
dræavno tekmovanje. To so bili: Urøka
Œerne, Mojca Juterøek, Manca Kolar
in Petra Komat iz devetega razreda, iz
osmega razreda pa Izidor Benediœiœ.
Na dræavnem tekmovanju, ki je bilo
15. marca, so bili uœenci naøe øole zelo
uspeøni. Zlato Preglovo priznanje sta
prejeli Mojca Juterøek in Urøka Œerne,
srebrno Preglovo priznanje pa Manca
Kolar in Izidor Benediœiœ.
Za tako izjemne uspehe vsem dobitni-
kom zlatih, srebrnih in drugih prizna-
nja iskrene œestitke.

Vida Krajnc

Sodelovanje z OØ Samobor
Uœenci OØ Ømartno se æe tretje leto uœijo hrvaøœine kot izbirnega
predmeta. Æe prvo leto smo navezali stike z novinarskim kroækom in
njihovo mentorico, profesorico hrvaøœine na OØ Samobor na Hrvaøkem.

Obiskali smo se in se predstavili ter
spoznali kraja, obe øoli, naøe razlike in
podobnosti. Tudi v lanskem øolskem
letu smo odøli na obisk in sodelovali v
programu, ki ga je njihova øola pripra-
vila v poœastitev 50-letnice delovanja
øole v mestu. V Ømartnem pa so uœenci
odigrali tekmo v odbojki in odøli na iz-
let na GEOSS.Letos smo zopet æeleli
pripraviti kaj zanimivega. 28. aprila

smo odøli na obisk na Hrvaøko in naøi
prijatelji so nam pripravili sprejem v
kajkavskem nareœju, ki je nam, Sloven-
cem, precej blizu. Potem so naøi uœenci
imeli orientacijski pohod po Samobo-
ru, kjer so po navodilih iskali doloœena
mesta in tako spoznali mesto na neko-
liko drugaœen naœin. Po nakupih in ko-
silu v øoli smo se odpravili na izlet v
Zagreb. Glavno mesto nam je bilo vøeœ

in uœenci so takoj ugotovili, da je pre-

cej veœje kot Ljubljana. Ogledali smo

si glavne znamenitosti, uæivali v

sonœnem dnevu in cvetoœi pomladi v

mestu. Zelo zanimiv je bil tramvaj.

Polni lepih vtisov smo se poslovili v

priœakovanju njihovega obiska, 5.

maja. Bil je deæeven ponedeljek, a

kljub temu smo naøe goste priœakali s

pestrim kulturnim programom. Poz-

dravna govora sta imela ravnatelj Al-

bert Pavli in æupan Milan Izlakar. Po-

tem je sledil sprehod po Ømartnem,

kjer so uœenci pod vodstvom uœiteljice

Sonje Marin predstavili kulturne in

zgodovinske posebnosti kraja. Sledilo

je kosilo v øoli in popoldne izlet v

Ljubljano. Uœiteljici Danica in Sonja

sta uœence in obe profesorici popeljali

na sprehod po mestu. Ustavljali smo

se, prisluhnili zanimivostim o zgodovi-

ni mesta in si ogledovali znamenitosti.

Vsem je bila Ljubljana vøeœ in po ne-

kaj urah smo se poslovili z upanjem,

da se spet sreœamo ob letu osorej. 

Uœencem, ki se uœijo hrvaøœine, sode-

lovanje pomeni priloænost spoznava-

nja novih krajev in ljudi, sklepanje pri-

jateljstev, moænost, da poskusijo ko-

municirati v hrvaøœini in se obenem

uœiti. Vodstvo øole, vsi zaposleni na

øoli, uœenci in starøi pa z veliko mero

posluha in razumevanja sodelujejo in

pomagajo po svojih moœeh. Delati na

takøni øoli je veliko veselje in sreœa.

Katarina Kragelj

Ømarski pevci
na regijski reviji v Logatcu

Pevci in pevke otroøkega pevskega zbora osnovne øole Ømartno, so pod vodstvom
Selme Gradiøek, zopet dokazali, da jim je petje in nastopanje v veliko veselje.
Tako kot lansko leto, so bili tudi letos edini zbor iz obeh obœin Litije in Ømartna,
ki je bil izbran za Regijsko revijo osrednje Slovenije. Revija je bila 20. maja v Lo-
gatcu, odvijala pa se je na dveh koncertih, na katerih se je predstavilo 18 naj-
boljøih zborov. Celotno revijo je strokovno ocenjeval prof. in skladatelj Damijan
Moœnik.

Selma Gradiøek

Otroøko petje v
Veliki Øtangi
Na æeljo, da bi se v cerkvi svetega
Antona v Veliki Øtangi sliøalo tudi
otroøko petje, sva se z Matejo
Skubic odloœili, da povabiva skupaj
otroke iz domaœe æupnije. Pogoj ni
bila starost, le veselje do petja.

Prve pevske vaje smo imeli konec januarja v prostorih KØD Velika Øtanga, kjer se
nama je pridruæilo kar 20 otrok, starih od 5 do 14 let. To je za tako majhen kraj
kar veliko otrok. Veseli sva, da so starøi pripravljeni voziti otroke tudi iz malce bolj
oddaljenih vasi. Naø namen je zlasti, da se druæimo in ob petju predvsem zabava-
mo. Obœasno pojemo pri nedeljski maøi, pa tudi na kakøni krajevni prireditvi. 

Konec aprila sva se odloœili, da bova otrokom za nagrado za vesten obisk pri
pevskih vajah in nadaljnjo motivacijo omogoœili izlet v ljubljanski æivalski vrt.
Sponzorirali so ga Rudi Tours in KØD Velika Øtanga. Zato øe enkrat lepa hvala
gospodu Rudiju Grmu, KØD Velika Øtanga in njegovemu predsedniku Marjanu
Lukanœiœu, ki so otrokom omogoœili prijeten izlet.

Jerneja Fortuna

Prav poseben
dan
...œas spomina in jutriønji dan
sta ena druæina kot
leva in desna dlan,
kot prednja in hrbtna stran
sveta, ki ni dokonœan...

(Tone Pavœek)

22. maja smo imeli v vrtcu Ciciban
prav posebne obiskovalce. Zakaj so
tako posebni? Zato, ker nam speœejo
najboljøe piøkote. Zato ker se z nami
igrajo. Zato ker jih imamo radi. Zato
ker nas pazijo takrat, ko naøi starøi za-
radi razliœnih obveznosti ne morejo.
Na obisk so priøli naøi ati in mame,
dedki in babice. Priœakali smo jih v
skupinah, topel pozdrav in objem je
marsikateremu privabil solze v oko.

Prijetno smo bili preseneœeni, da so se
odzvali vabilu v tolikønem øtevilu.
Malo treme in zadrege smo hitro preg-
nali in jim v pozdrav zapeli nekaj pe-
smic, jim zaplesali in jih tako povabili
v naøo druæbo. Seveda pa je bilo zani-
mivo sliøati kakøno varstvo so imeli
nekoœ in kaj vse so delali oni kot otro-
ci. In ugotovili smo da se je marsikaj
spremenilo. Danaønje igraœe so nado-
mestile kamenje, fiæol in druge narav-
ne materiale. Avtomobili so nadome-
stili konje in vozove. Namesto vzgoji-
teljic so otroci pazili na otroke, med-
tem ko so pasli æivino.

Œe nam vreme ne bi zagodlo bi sreœan-
je nadaljevali na igriøœu. Hitro smo se
znaøli ter babicam in dedkom postregli
kavo s sladoledom kar v sobah, otroci
pa so se posladkali vsak s svojim sla-
doledom. Druæenje se je nadaljevalo z
igro, petjem, pogovori in poœasi smo
se zaœeli poslavljati.V spomin na ta
prav poseben dan, smo za naøe stare
starøe izdelali vazice s cvetom.

Nekater otroci so bili deleæni posebne-
ga preseneœenja, saj so lahko z dedki
in babicami odøli domov.

Ta dan smo uæivali prav vsi zato si
æelimo, da bi ta sreœanja ohranjali tudi
v naslednjih letih.

vzgojiteljica Melita Jerøin

Babice in dedki v vrtcu
Babice in dedki so naøi najboljøi prijatelji. 
Zato smo jih v œetrtek 22. maja v vrtec povabili, 
da so z nami peli, plesali in se igrali.
Vsi skupaj pa smo se s sladoledom sladkali. 
Zanje smo se zelo potrudili,
jih z lepimi vabili povabili,
ter z darilci presenetili.

Bilo je krasno, enkratno, neponovljivo in sigurno nepozabno doæivetje, tako za

babice in dedke, kot tudi za njihove vnuœke - naøe malœke ostræke. Mame in ati,

babice in dedki HVALA, da ste si vzeli œas in nas poœastili z vaøim obiskom ter

dobro voljo, ko ste odprtih src in nasmejanih lic prestopili prag naøega vrtca.

BILO NAM JE LEPO! 

ØE KDAJ NASVIDENJE! 
Vaøi vnuœki in vnukinje ter Alenkini in Duøini Ostræki.



Tomislav Hutar na ogled postavi

Nogomet,uæitek
brez viagre

Pred visokim poletjem
øe slikarski razstavi

Overmanovo maøœevanje

Uspeøno delovanje Srediøœa za
vseæivljenjsko uœenje

Zakljuœek
Bralne znaœke
2007/08

Vrtec Ciciban na izletuProjekt Gremo v øolo
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Namen projekta, Gremo v øolo, je
otrokom kar se da v prijazni luœi prib-
liæati øolo in otroke postopoma pripra-
viti na menjavo okolja. 

Odhod otroka v øolo, je lahko stresna
situacija, tako za otroka kot za starøe.
Potrebno je zamenjati okolje, domaœe
ali vrtœevsko in se podati na pot uœeno-
sti, v »drugo« hiøo, med »druge« ljudi.

Da bi bil ta prehod laæji, smo otroke v
okviru projekta preko igre seznanili s
øolo, uœenci, uœitelji…Organizirali
smo dejavnosti s katerimi so se  øolarji
predstavili vrtœevskim otrokom, omo-
goœili igro v øoli, øolarjem pa ponudili
moænost, da se znova vrnejo korak na-
zaj (v vrtec).

V projektu je sodeloval vrtec Ciciban,
Ømartno pri Litiji (otroci starejøih dveh
oddelkov) in OØ Ømartno (uœenci 1.
razreda devetletke in pedagoginja).

Cilji projekta:

• otroku  preko celoletnih dejavnosti
olajøamo prehod v OØ

• otrok se seznanja s øolo, uœenci,

uœiteljicami

• otroci in starøi razvijejo pozitiven

odnos do øole

• sodelovanje OØ z vrtcem, bodoœimi

prvoøolci in njihovimi starøi

• otroci naveæejo stike, znanstva in

prijateljstva pred vstopom v øolo

Analiza projekta Gremo v
øolo za leto 2007/08
Letoønje leto je bil projekt øe nekoliko

v povojih. Predvsem je bilo potrebno

ugotoviti kaj si vsak od nas in vsi sku-

paj æelimo, zato smo tudi kasnejøe de-

javnosti prilagodili.

V mesecu oktobru smo se sestale vzgo-

jiteljici iz vrtca (Agi in Maja), pedago-

ginja (ga. Jurca), uœiteljici 3. razredov

devetletne OØ (Bernarda in Marjana)

in vzgojiteljica v OØ (Mateja). Na tim-

skem sestanku smo se dogovorile, da

bodo v projektu sodelovali uœenci 1.

Projekt Gremo v øolo
V letu 2007/08 smo  tudi v vrtcu Ciciban in OØ Ømartno posvetili posebno
pozornost prehodu iz vrtca v øolo, ki predvsem otrokom in starøem pomeni
posebno prelomnico v æivljenju.

razreda devetletne OØ z uœiteljicama in

vzgojiteljico.

Decembra so uœenci OØ obiskali

vrtœevske otroke, kjer smo se med se-

boj predstavili in se druæili pri igri in

ustvarjanju.

Konec meseca maja pa smo vrtœevski

otroci obiskali OØ, bili prisotni na nji-

hovi predstavitvi in igri v razredu.

Odziv otrok glede obeh druæenj je bil

izredno pozitiven, vsi so imeli pri-

loænost spoznati øolo znotraj njenih zi-

dov in ugotavljali so predvsem to, da

øola ni le uœenje, temveœ tudi igra.

Tudi s strani starøev smo dobili pozi-

tivne odzive na vse dejavnosti, ki smo

jih izvedli.

Menim, da je bilo sodelovanje

uspeøno, kljub temu, da nismo ure-

sniœili vseh predvidenih dejavnosti.

Zelo dobro je potekalo sodelovanje z

vsemi, ki smo bili oz. smo vkljuœeni v

proces prehoda iz vrtca v øolo (vzgoji-

teljice, uœiteljici 1. in 3. razreda, peda-

goginja). Odkrite besede in opaæanja

pa mislim, da bodo v korist predvsem

otrokom in starøem, ki v jeseni priha-

jajo v øolo.

V bodoœe bi pisno povabili na druæen-

je v vrtec in OØ øe otroke, ki niso

vkljuœeni v vrtec.
Maja T. Primc

Vrtec Ciciban na izletu

Po tednu deæja, smo lahko le upali, da
bo vreme v soboto lepo. Uspelo nam
je, saj smo se 24. maja prebudili v son-
cu. Sprva je bilo sonce v dolini øe mal-
ce srameæljivo in se je skrivalo v rahli
meglici. Kmalu pa je zasliøalo otroøko
œebljanje in je pokukalo izza megle.

Izhodiøœe naøega izleta je bil Gasilni
dom v Jablanici. Za udeleæbo, je moral
vsak prinesti eno sadje po lastni izbiri.
Priøel je œas odhoda. Vseh pohodnikov
smo naøteli kar œez 80. Nekaj otrok je
bilo øe v voziœkih, saj øe niti hoditi ne
znajo. Vesela druøœina se je odpravila
proti kmetiji Bancerl. Med potjo smo
lahko opazovali œudovito naravo.
Poloæili smo roke na mravljiøœe in du-
hali znaœilen vonj, ki ti ga pustijo
mravlje na roki. Tudi lapuh nam je
priøel prav, saj so si nekateri naredili

klobuke za senco. Pot smo kaj hitro
prehodili in æe se nam je pogled ustavil
na kozolcu pred domaœijo. Tu nas je
œakalo sadje, ki smo ga zjutraj prinesli
s seboj. Po kratkem oddihu nam je pri-
jazen »stric Aco« pokazal ribe. Naj-
veœji ribi je ime Miha in je stara æe 10
let. Ker pa so æelodœki postali laœni, je
priøel œas za pojedino. Vsak si je lahko
sam spekel hrenovko nad æerjavico.
Tako je bila øe bolj slastna, saj so si jo
pripravili sami. Pri tem so otroci zelo
uæivali. Bilo jih je prijetno opazovati
tako pri delu kot pri igri. 

Kmalu pa je priøel æe œas za vrnitev.
Otroci so zlahka tudi ta preostanek
poti prehodili. Polni novih doæivetij so
se odpeljali domov. Zakljuœimo lahko
le z besedami, da nam je bilo lepo. 

za vrtec Ciciban: Dani Repina

Uspeøno delovanje Srediøœa za
vseæivljenjsko uœenje

V lanskem oktobru smo v Knjiænici
Litija odprli Srediøœe za vseæivljenjsko
uœenje. Poleg novih raœunalnikov, ki
omogoœajo samostojno delo in uœenje,
smo dejavnost srediøœa øe razøirili, or-
ganizirali smo veœ delavnic, teœajev in
predavanj. Zelo odmevna in obiskana
sta bila delavnica reøiljeja in teœaj

øpanøœine. Na delavnici reøiljeja so se
stkale moœne prijateljske vezi, ljubite-
ljice roœnih del pa smo si obljubile, da
se æe jeseni ponovno sreœamo. V krat-
kem œasu je nastalo veliko umetnin,
vse, ki vas roœna dela zanimajo, pa
bomo æe jeseni povabili na nove delav-
nice. 

Zakljuœek
Bralne znaœke
2007/08

Maj je za mnoge najlepøi mesec leta,
pomlad je v polnem razcvetu. To je
mesec, ki smo si ga v knjiænici, v sode-
lovanju z mentoricami, izbrali za za-
kljuœek bralne znaœke. Najmlajøi cici-
bralci so si 7. maja za nagrado ogleda-
li predstavo Muca Copatarica, v iz-
vedbi gledaliøœa Fru -  fru. Kar 241 jih
je bilo iz obeh obœin. Okrog 1150
øolarjev pa je sredi maja uæivalo v
dveh filmskih predstavah, Horton in
Asterix na olimpijadi sta zagotovo
navduøila. Trudimo se, da izberemo
filme, nastale po knjiæni predlogi.

Tomislav Hutar na ogled postavi
»Vitke plastike Toma Hutarja priœajo o
veœni œlovekovi æelji preseœi æe preseæeno.
Priœajo o potrebi stremeti k popolnosti…
gledalce navajajo na znova odkrit obœutek
za lepo in elegantno…« je med drugim za-
pisal akademski kipar Zoran Pozniœ ob prvi
razstavi v lanskem letu. Za prizoriøœe druge
razstave je Trboveljœan izbral Knjiænico Li-
tija. V kulturnem programu so nastopile
pevke Uœiteljskega pevskega zbora KUD Li-
tus OØ Litija. V knjigo vtisov se je vpisalo
mnogo obiskovalcev, postavitev v obeh
nadstropjih knjiænice pa je vitka telesa prib-
liæala œim øirøemu krogu. Tomislav Hutar
svoje skulpture seli na razstavo v Trbovlje,
ki bo 13. junija. 

Overmanovo maøœevanje

Dijak Gimnazije Litija, Tadej Œopar je
prvo knjigo Platikov urok napisal pred
dvema letoma. Druga, Overmanovo
maøœevanje je na police knjigarn in
knjiænic priøla v teh dneh. Tadej je
knjigo predstavil 15. maja v knjiænici

Nogomet,uæitek
brez viagre
Za tem naslovom se skriva literarno
sreœanje z mag. Romanom Vodebom,
øportnim psihoanalitikom, ki vsake
toliko razburi slovensko javnost s
œisto svojo interpretacijo øporta, navi-
janja, … Mag. Vodeb pravi: œe hoœe-
mo razumeti øport, ga moramo preve-
sti, tako kot sanje. Predstavitvi njego-
vih del je sledilo øe predavanje z ele-
menti psihoanalize, namenjeno odra-
slim posluøalcem, ki jih zanima
najøirøi pogled na øport in njegovo
doæivljanje v æivljenju posameznika in
druæbe. Drugaœno predavanje pred
zaœetkom evropskega nogometnega
prvenstva 2008, je bilo 27. maja v
Knjiænici Litija. 

Pred visokim poletjem
øe slikarski razstavi
Z junijem se prireditve poœasi odpravijo na krajøe poœitnice, vendar se æe priprav-
ljamo na nov zaœetek v jeseni, s pregledovanjem prispelih ponudb umetnikov, pi-
sateljev iz domaœih krajev, pa tudi øirøe. V Knjiænici Ømartno smo se 5. junija ob
19. uri sreœali s pirografom in slikarjem Gabrijelom Lokarjem, ki se je pred leti æe
predstavil z izæganimi podobami v lesu.  
V Knjiænici Litija pa bomo 17. junija ob 19. uri odprli samostojno razstavo Joæe
Ocepek, letoønje veœkratne nagrajenke na podroœju kulture, tudi prejemnice Zla-
te palete, priznanja za odliœnost na podroœju amaterskega slikanja in ustvarjanja. 

Vse zapisala Aleksandra Mavretiœ

Ømartno. V kulturnem programu so
sodelovale uœenke GØ Litija Ømartno,
Nina in Gaja Nenadoviœ in Martina
Flisek Sojer. Odlomke iz knjige je bra-
la Andreja Øtuhec. 
Na literarno sreœanje je priøel tudi Ta-
dejev profesor citer, Peter Napret, ki je
na koncu zaigral in seveda navduøil.
Tadeju domiøljije ne manjka, stvarni
in fantazijski svet se zanimivo preple-
tata in prevare, pretkani naœrti, skriv-
nostna izginotja in straøljivi umori se
kar vrstijo. Zato morda æe kmalu nas-
videnje ob novi Tadejevi knjigi!
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Obœni zbor in
sreœanje na Geossu

Kolesarke po
Caminu Frances 2008

Teden vseæivljenjskega uœenja
od 19. do 25. maja 2008
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S cmokom v grlu in skritimi solzami
smo zapustile naøo ljubo Slovenijo in
preklopile misli na pot, ki nas je œaka-
la. Dva dni smo iz kombija opazovale
œudovita mesta v Italiji, dih nam je za-
stajal ob pogledu na skrivnosten ka-
njon v Provansi, naøa kolesa pa so æe
nestrpno œakala, da jih konœno poæe-
nemo v pogon. 

Saint-Jean-Pied-de Port, majhno me-
stece v Øpaniji, je bil zaœetek naøe poti.
Æe zjutraj smo spoznavale prve romar-
je, ki so nas prijazno pozdravili, kot bi
se poznali æe dolgo œasa. Obvezna pri-
java in podatki, da prihajamo iz Slove-
nije, nam je v srcih dvigovalo obœutek
narodnega ponosa. In potem se je
zaœelo. Prvi vzpon in prvi znoj, ki nam
je v vroœem soncu tekel v potokih, je
omilil hladen potoœek na vrhu ob ka-
pelici. Od tedaj smo Øpanijo in naøo
pot sprejele kot romanje, kajti naøa
pot ni bila obsijana samo s soncem in
lepimi izkuønjami, bila je dolga in na-
porna. Devet dni neprekinjenega kole-
sarjenja, od jutra do veœera, je bila res
moœna preizkuønja volje in moœi.
Naøa vroœa œela je hladil veter, ki je
prinesel deæ in hlad. Sprejela nas je pri-
jazna Pamplona, ogromno mesto,  ki
ga ne bomo nikoli pozabile. Policaj je

ustavil promet na glavni cesti, da smo
lahko varno prekolesarile skozi neva-
ren in gost promet. Vsi ljudje, ki smo
jih sreœevale, so bili neverjetno prijaz-
ni. Tako domaœini, kot tudi romarji, ki
so hodili peø. 

Deveti dan smo prispele na cilj, popol-
noma izpraznjene. A ravno zato pri-
pravljene sprejeti to, kar smo na tej
poti dobile. Od ljudi in v konœni fazi
tudi od skupine, ki smo jo tvorile pol-
nih 14 dni in 886 km. 

Pot smo zakljuœile v Saintagu de Com-
postelu z maøo in romarji iz celega sve-
ta. Nemogoœe je v en sam œlanek izliti
to, kar smo œutile, ko je duhovnik po-
vedal, da romarji prihajamo tudi iz
Slovenije. Naøe misli so po maøi æe hi-
tele domov, k naøim najdraæjim in
najbliæjim, ki so ves œas mislili in trepe-
tali za nas. Na vse, ki ste nas v duhu
spremljali, smo pomislile v Lurdu, v
ljubki votlini, kjer se je pred 151 leti
prikazala Marija. 

Iskrena hvala vsem, ki ste nam na
kakrøen koli naœin pomagali. V danih
trenutkih boste spoznali, da je œloveku
povrnjeno vse, kar iz srca za drugega
daruje. 

Mija Loc

Kolesarke po
Caminu Frances 2008
10. maja navsezgodaj zjutraj, ko je Ømartno øe spokojno spalo, smo
odøle. Z veseljem in odkrito radovednostjo odkrivat nov svet, svetovno zna-
no in najbolj obiskano romarsko pot.

Teden vseæivljenjskega uœenja
od 19. do 25. maja 2008
Predzadnji teden maja je bilo dogajanje v Knjiænici Litija v duhu tedna
vseæivljenjskega uœenja. Pripravili so niz prireditev s skupnim imenoval-
cem - vseæivljenjsko uœenje.

V torek, 20. maja so v druæbi s foto-
grafinjo Manco Juvan Hessabi sklenili
njeno odmevno razstavo Afganistan-
ske æenske, ki je bila od marca na og-
led v galeriji knjiænice.Manca Juvan
Hessabi je rojena Litijanka, ki je s svo-
jim fotoaparatom prekriæarila æe
dobrøen del sveta. Poroœevalka oz. fo-
toreporterka snuje svoje zgodbe na
naœin, ki ne ostane spregledan. Objav-
lja v øtevilnih svetovno znanih revijah,
saj na svojih poteh zna poiskati od-
mevne teme in jih predstaviti zanimi-
vo, pa tudi zelo druæbeno kritiœno.
Manca æivi v Iranu, katerega v naøi
kulturi tako kot preteæen del islamske-
ga sveta, gledamo skozi projekcijo me-
dijsko ustvarjenih kliøejev. Manca se je
veœkrat vrnila in doæivela Afganistan,
kjer je nastala tudi odmevna serija fo-
tografij, ki smo jo poimenovali Afgani-
stanske æenske. Veœkratna Emzinova
nagrajenka, tudi letoønja, je ob snide-
nju odkrivala tanœice s Perzijskega sve-

ta, ki se ji je priljubil, saj zdaj æivi v Te-
heranu. Obiskovalcem je pojasnjevala
in odgovarjala na øtevilna in razno-
vrstna vpraøanja: od politike, do
druæbe, verstva in œisto vsakdanjih
œloveøkih stvari. Najbolj so se nas vseh
dotaknile øe vedno enormne razlike
med spoloma, ki jih je ukoreninila tra-
dicija, sodobnosti pa le poœasi uspeva
odpravljati najoœitnejøe vrste diskrimi-
nacije. Snidenje z Manco Juvan Hessa-
bi je bilo sveæe, a hkrati globoko. Pub-
liko je prevzela s svojim odkritim po-
gledom in razmiøljanjem, z nevsiljivo
interpretacijo »nezahodnega« sveta, ki
mu medijska produkcija dela oœitno
krivico. 

Druga prireditev v sklopu tedna
vseæivljenjskega uœenja je bilo sredino
likovno predavanje o novih prijemih,
tehnologijah in smereh v umetnosti.
Predavala sta doc. dr. Duøan Buœar z
akademije za Likovno umetnost in
akad. kipar Zoran Pozniœ. Video

umetnost, raœunalniøko oblikovanje,
drugaœne vizualne komunikacije s ka-
terimi se izraæajo umetniki danes sto-
pajo z roko v roki s tradicionalnimi
prvinami umetnosti kot so slikarstvo,
kiparstvo in drugo. Predavatelj Buœar
je poudaril tudi izredno pozitivno so-
delovanje med znanostjo in umetnost-
jo - Fakulteto za raœunalniøtvo in Li-
kovno akademijo. Obiskovalci so zaz-
nali vrsto moænih povezav med insti-
tucijami in novih moænosti za uœenje:
v osnovnih øolah, druøtvih, podjetni-
kih in oblikovalcih, lokalne skupnosti
in fakultet.Izredno pozitiven nastop
obeh predavateljev, Duøan Buœar izvi-
ra iz Litije, je veœer zaznamoval z opti-
mizmom in nalezljivim navduøenjem
nad izzivi, ki jih prinaøajo nove tehno-
logije in sodobnost. 

Teden vseæivljenjskega uœenja je skle-
nilo potopisno predavanje Petre
Potoœnik, ki je obiskovalce popeljala
na Portugalsko. Potopisi v knjiænici
kljub raznovrstni ponudbi na trgu os-
tajajo priljubljena zvrst prireditev, saj
oœitno øe vedno uæivamo ob neposred-
nem doæivljanju in slikovitem in nefor-
malnem opisovanju krajev in popoto-
vanj. V tem tednu pa sta bili øe pri-
loænostni razstavi, o dosedanjih delav-
nicah in predavanjih Srediøœa za VÆU
in razstava dipl. arhitekta Marka Bol-
tina, o ideji MIIKS. 

Andreja Øtuhec

Obœni zbor in
sreœanje na Geossu
Obmoœno zdruæenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Ømartno je v so-
boto 10. maja 2008, izvedlo redni obœni zbor, ki je potekal v veliki sejni
sobi obœine Litija. Poleg veteranov so mu prisostvovali  tudi gostje vetera-
ni iz  Koœevja in Domæal,  Zdruæenje borcev za vrednote NOB Litija in
Obmoœno zdruæenje slovenskih œastnikov Litija – Ømartno, zbor pa je poz-
dravil v imenu litijskega æupana  podæupan Gvido Kres.

Po vseh poroœilih za leto 2007 in pro-
gramu ter finanœnemu naœrtu za
tekoœe leto 2008 se je razvila razprava,
v kateri so sodelovali tudi gostje. Le-ta
je prinesla nekaj koristnih in dobrih
predlogov, ki jih bomo veterani
vkljuœili v svoj program, okrepili pa
bomo tudi sodelovanje s sorodnimi or-
ganizacijami v obeh obœinah,  pokra-
jinskem odboru Ljubljana – okolica in
Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.

Sledile so nadomestne volitve. Name-
sto v lanskem avgustu nenadoma umr-
lega predsednika Riharda Urbanca je
zdruæenje vodil Boris Æuæek, ki je bil
do takrat podpredsednik. Na danaøn-
jem obœnem zboru  pa smo za novega
predsednika soglasno izvolili Ivana

Lovøeta iz Save, ki je naø œlan in  bo to

dolænost opravljal do naslednjega vo-

lilnega obœnega zbora leta 2010, mesto

podpredsednika pa je znova prevzel

Boris Æuæek. Drugih kadrovskih spre-

memb v sestavi organov in funkcij ni

bilo.

Po podelitvi œlanskih izkaznic se je

zbor konœal, delavni predsednik pa je

vse navzoœe  povabil na zakusko v go-

stiøœe Kovaœ.

Teden dni pozneje 17. maja, pa je bilo

na GEOSS-U v Spodnji Slivni ob dne-

vu veteranov sreœanje, s katerim smo

poœastili 15 – letnico Zveze veteranov

vojne za Slovenijo.

S svojimi prapori so priøli predstavniki

vseh obmoœnih zdruæenj v Sloveniji,
prisotnih pa je bilo tudi veœ gostov in
tudi domaœinov.

Po pozdravnem  nagovoru novega
predsednika slovenskih veteranov Ja-
neza Pajerja, ki je prevzel tudi  œastni
pas od dosedanjega predsednika
Sreœka Lisjaka je vse prisotne pozdra-
vil  litijski æupan Franci Rokavec, slav-
nostni govornik  pa je bil minister za
obrambo Karel Erjavec, ki je med dru-
gim dejal, da se ne strinja s tistimi po-
samezniki, ki omalovaæujejo osamos-
vojitveno vojno, saj je svojcem, ki so
izgubili svoje najdraæje, podala globo-
ke in trajne rane. Povedal je, da bo
obrambno ministrstvo prihodnje leto
vzelo pod svoje okrilje vse veteranske
organizacije v dræavi, kar so prisotni
pozdravili z ploskanjem.

V kulturnem sporedu so sodelovali
trobilni kvintet Slovenske vojske, pev-
ski zbor veterank iz Domæal in recita-
torka Jana Kolenc. Prireditev so skle-
nili s podelitvijo  veteranskih odliœji in
slavnostnim odhodom praporøœakov
s prireditvenega prostora. Sledilo je
druæabno sreœanje ob klepetu in glasbi
Ræiøkih fantov ter ob zakuski, za kate-
ro sta poskrbela Slovenska vojska in
zveza veteranov vojne za Slovenijo.

Boris Æuæek

OLIMPIC OPEN 2008, Bosna
V soboto 3. maja je bil v Sarajevu, prestolnici Bosne in Hercegovine,
moœan taekwondo turnir Olimpic Open 2008, na katerem je natopilo preko
400 tekmovalcev iz sedmih dræav (Slovenije, Hrvaøke, Srbije, Œrne Gore,
Slovaøke, Turœije ter Bosne in Hercegovine).

Na tekmi sta nastopila tudi dva sloven-

ska kluba, Ømartno-Litija in Kang iz

Ivanœne Gorice, ki sta pod vodstvom

trenerjev Francija Øirclja in Tomaæa

Zakrajøka nastopila pod skupnim ime-

nom Litija-Kang. Devetnajst sloven-

skih borcev je prikazalo nekaj zelo do-

brih borb, osvojili tudi osem odliœij, po

besedah trenerjev pa ni nihœe razoœar-

al. Nekaj borcev je imelo za seboj res

dober dan, vendar se je njihova pot do

zlata konœala v dvobojih z borci turøke

dræavne reprezentance. Ti so ponovno

dominirali, pobrali veœino odliœij in

pokalov za najboljøe borce v posamez-

nih kategorijah. Kljub temu so Sloven-

ci tekmovali v odliœnem vzduøju, kajti

bodrili so jih tudi starøi in prijatelji,

tako da se je øtevilka slovenske »dele-

gacije« ustavila pri øtevilu 44. Z litij-

skimi taekwondoisti, so se na tekmo v

tujino prviœ odpravili tudi borci kluba

Kang iz Ivanœne Gorice, njihov trener

Tomaæ Zakrajøek pa je o skupni poti

in tekmovanju povedal: »Bilo je zelo

2. Tanja Elsner, juniorka -55kg

2. Gaøper Repina, junior -68kg

3. Patricija Zupan, kadetinja -33kg

3. Miha Friøkovec, kadet -65kg

3. Alja Medved, juniorka -59kg

3. Meris Kapiœ, junior -59kg

3. Maruøka Viønikar, seniorka -59kg

3. Nermin Rekanoviœ, senior -72kg

dobro, poleg so bili tudi starøi in prija-

telji, tako, da je bilo veœ ljudi, veœ zaba-

ve. Presenetilo me je samo tekmovanje,

nivo tekmovanja, ki je bil zelo visok,

turøka reprezentanca je bila res dobra,

izjemna. S svojimi borci sem zelo zado-

voljen, nihœe se ni ustraøil, od sebe so

dali vse kar so lahko.« 

Taekwondo klub Ømartno-Litija  

Zahvala

Iskreno se zahvaljujemo

sosedom in PGD Ømartno,

za pomoœ pri odpravljanju teæav

ob nedavnem neurju in vodni ujmi.

Druæina Femec

Bartlova 4, Ømartno pri Litiji

Tekmovali so øe:
Sara Rozina, Tadej Pirc, David Zagorc Nejc Friøkovec,
Anæe Repina, Domen Pirc, Aljaæ Primoæiœ, Ivan Tomiœ,
Timotej Todiœ, Mitja Kozinc in Klemen Mohar.

POPRAVILA 
GOSPODINJSKIH

APARATOV

Peter Elektrotehnika s.p.
Jeløa 25, Ømartno pri Litiji

gsm: 041 566 330

Dobitniki kolajn:



Pohod na Geoss je v celoti uspel
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JUNIJ 2008 • ØT. 68 ØPORT, PLANINSTVO, 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. avgusta 2008Prijava:
Ekipe, ki so pripravljene sodelovati na tekmovanju,

se lahko prijavijo na tel. øtevilki 041 316126, 041 281067
ali na e-naslov: jani.peterlin@drustvoprosticas.si,

najkasneje do 7. junija 2008 oziroma do zapolnitve mest.
Vsaka ekipa je pred zaœetkom tekmovanja dolæna poravnati stroøke prijavnine,

ki znaøajo 120 eur. 
Vsem prijavljenim ekipam bomo pravoœasno poslali tehniœna navodila glede tekmovanja.

Veœ si lahko preberete tudi na spletni strani http://poletnaliga.spaces.live.com/

ROKOMET 

Prvaki 2. DRL
in kako naprej?
Zakljuœila se je sezona 2007/08. Ponovno se poslavljamo od igriøœ, igralci
bodo celili poøkodbe, uprava se bo zaœela ukvarjati s prihajajoœimi izzivi v
novi sezoni. Œlanska ekipa  je prinesla velik uspeh naøemu kraju in øportu
v obœini. Po dolgih letih se je zopet uvrstila v 1.b ligo, na najboljøi moæen
naœin z osvojitvijo pokala 2. DRL. Pri mlajøih selekcijah je opazen napre-
dek, øe vedno je kompleten igralski kader doma vzgojen, kar je v Sloveniji
prava redkost.

Foto: Matevæ Paternoster

Ko igralci poœivajo je najveœ dela za

upravo. Kako naprej? Kakøni so cilji?

Koliko veœ bo stroøkov ob uvrstitvi v

viøji rang? To je samo nekaj vpraøanj,

katera bodo aktualna v naslednjih

dneh, pa vse do zaœetka prvenstva v

oktobru. Seveda pa je glavna novica

vseeno ena sama, ki se je nekoœ poraja-

la le v æeljah. Ali se rokomet po dolgih

20 letih seli nazaj v domaœi kraj? Od-

govor je  DA! Kmalu bomo dobili

novo dvorano v Ømartnem, kjer bo

spet doma rokomet. Ker je naœrt pred-

videval, da bo nova dvorana stala na

mestu stare osnovnoøolske telovadni-

ce, so morali le-to podreti, kar je zelo

oteæilo delo z mladimi selekcijami. Kot

vedno, je bilo potrebno najti reøitev.

Ampak za vsako dobro stvar je po-

trebno malo potrpeti, in tudi mladi

ømarski rokometaøi in starøi so poka-

zali dosti volje, da so v veliki veœini le-

ti vztrajali in pridno vadili. Zunaj, na

bazenu, v stari telovadnici TVD Parti-

zana, oziroma kjerkoli je bilo nekaj

pokritih øportnih povrøin. Trenerji so

morali marsikdaj mladim fantom po-
vedati, da naj imajo v mislih novo dvo-
rano, katera jih priœakuje æe jeseni.
Prav tako je bila œlanska ekipa vsem za
lep vzor, kaj se lahko doseæe s prid-
nostjo in  borbenostjo. Zato lahko
reœemo, NAPREJ bomo øli z veœ opti-
mizma, da se bo ømarski rokomet øe

bolj povzpel po lestvici navzgor. 1.B
liga je velik izziv in nekateri dolgoletni
delavci v klubu dobro vedo, da je to
popolnoma druga “pesem”, tako
igralsko, kot organizacijsko in seveda,
finanœno. Vendar s pridobitvijo dvora-
ne, novimi pokrovitelji, izkuøenemi
igralci, ki se vraœajo v Ømartno, so lah-

Pavel Smodej (akvarel Sv. Duh pod Oløevo)

Pohod na Geoss je v celoti uspel
19. pohoda na Geoss se je 31. maja 2008 udeleæilo 120 planincev, ki so
plaœali startnino, vseh udeleæencev pa je bilo precej veœ. Planinsko druø-
tvo Litija je tokrat drugiœ nastopilo kot organizator pohoda in prizadevna
ekipa litijskih alpinistov pod vodstvom Francija Intiharja, na kateri je bilo
najveœje breme izvedbe pohoda, je svoje delo odliœno opravila. 

Plaketo za udeleæbo na desetih pohodih so prejeli S. Kisiå, T. Bizjak in A. Cerar

Najveœ pohodnikov je bilo iz Litije in
Ømartna, priøli pa so tudi iz drugih
krajev Slovenije od Ljubljane, Celja,
Koœevja, pa seveda iz bliænjih zasav-
skih in posavskih planinskih druøtev
od Zagorja do Krøkega. Priøel je tudi
veliki prijatelj naøega druøtva Zdenko
Jurniœ iz Zagreba. Øtevilni med njimi

so priøli tudi zato, da bi sodelovali v
novi akciji Zasavske MDO Slovenija
planinari – planinski pohodi Zasavske
MDO, v katero je vkljuœen tudi ta po-
hod. Pravi junak tokratnega pohoda je
bil Sreœo Obolnar iz Litije, ki je
zahtevno in zlasti pod Streønim vrhom
zelo strmo pot zmogel na berglah. Na cilju v Spodnji Slivni so prisrœen

kulturni program, ki ga je povezoval
Gaøper Repina iz Jeløe pripravili uœen-
ci podruæniœne osnovne øole na Va-
œah. Pohodnike pa sva pozdravila
podpisani v imenu Zasavske MDO in
Roman Ponebøek v imenu litijskega
planinskega druøtva. Viktor Œebela je
podelil priznanja osmim planincem, ki
so v preteklem letu poslali izpolnjene
dnevnike „Iz Geossa na 100 sloven-
skih vrhov“. Med prejemniki priznanj
so bili tudi trije litijski planinci, in sicer
Lojze Hauptman, Sreœko Erjavec in
Milka Rovøek. 
Geoss postaja eden od simbolov Slo-
venije, k njegovi prepoznavnosti pa s
pohodom skuøamo prispevati tudi li-
tijski planinci. Æe sedaj vas vabimo, da
se v prihodnjem letu udeleæite jubilej-
nega, 20. pohoda na Geoss. 

Borut Vukoviœ

ko tudi cilji v novi sezoni realni. Øe
vedno bo ogromen poudarek na delu z
mladimi, saj bo v novi sezoni nastopa-
lo v ligah kar øest mladih selekcij. Øe
ime nove dvorane; to bo Dvorana
Pungrt, ki vas priœakuje, da v naslednji
sezoni in tudi vnaprej prihajate navija-
ti in spodbujati ømarske rokometaøe,
obenem pa tudi zahvala vsem zvestim
navijaœem in mladim plesalkam, ki ste
skozi celo sezono prikazali res lepo na-
vijanje.

Ob koncu se æelimo zahvaliti vsem do-
brotnikom, ki ste nam omogoœili izpe-
ljavo tako uspeøne sezone. Vsak od
Vas je dodal kamenœek v mozaik pro-
raœuna, ki omogoœa delovanje Roko-
metnega druøtva Ømartno 99 Herz
Factor banka  kot celote. Œlanska eki-
pa se je uvrstila v 1.b in s tem dosegla
æeleni cilj. Mlajøim selekcijam, ki øteje-
jo okoli 130 otrok, ste omogoœili tre-
niranje in igranje v razliœnih tekmova-
njih. S tem je doseæen namen naøega
druøtva, to je pridobiti œim veœ otrok,
ki bodo svoj prosti œas in energijo
sproøœali na rokometnem igriøœu. Ker
upamo, da smo izpolnili Vaøa
priœakovanja, Vas iskreno pozivam k
nadaljnemu sodelovanju.

RD Øamartno 99

Na startu kontrolnih toœkah in na cilju je
delovala prizadevna ekipa alpinistov pod
vodstvom Francija Intiharja (prvi z leve)

Pohodnike sta na Vaœah pogostila  Beti in Lojze Indof

MMDDII  LLiittiijjaa  --  ØØmmaarrttnnoo
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1. MESAR (m/æ)
2. ÆIVILSKI DELAVEC I. (m/æ)
3. ÆIVILSKI DELAVEC II. (m/æ)

Ponujamo vam zaposlitev za doloœen œas,
z moænostjo podaljøanja za nedoloœen œas. Izbrani kandidati bodo delo opravljali

v proizvodnji Litijske mesarije d.d., Slatna 1, Ømartno pri Litiji.

Œe se nam æelite pridruæiti, vas vabimo,
da se predstavite s kratkim æivljenjepisom in dokazili o izobrazbi

ter nam jih v 10. dneh po objavi poøljete na naø naslov:

Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Ømartno pri Litiji.

LITIJSKA MESARIJA d.d.
Slatna 1
1275 Ømartno pri Litiji

Objavljamo
PROSTA DELOVNA MESTA

Objavljamo
PROSTA DELOVNA MESTA

POLETNA LIGA V MALEM NOGOMETUPOLETNA LIGA V MALEM NOGOMETU
Øportno druøtvo Ømartno pri Litiji objavlja razpis

za sodelovanje v poletni ligi v malem nogometu v letu 2008.

Tekmovanje bo potekalo na igriøœu pri OØ Ømartno pri Litiji. Liga bo potekala med
vikendi (petek, sobota), v veœernem œasu. Liga se bo priœela 21. junija 2008

in trajala do 23. avgusta 2008. Finalno tekmovanje (konœnica za prvaka) bo potekalo 30.
avgusta 2008 v okviru zakljuœne prireditve poletne lige.

PD LITIJA
vabi

14. junij Po Primorski  sekcija DU
21. junij Setiœe sekcija Litija
22. junij Oløeva sekcija Sava
28. junij Veliki Sneænik sekcija DU
29. junij Debela peœ sekcija Litija 
5. julij Poludnik sekcija DU

Veœ informacij lahko dobite pri
Borutu Vukoviœu 031 805 686

PD LITIJA
vabi


