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Kaj raste in cveti okrog nas?

ÆUPANOV KOTIŒEK

Pevec je pel
Vse øtiri ømarske doline, ki se zajedajo
v bliænje hribovje, krasijo potoœki. Vsi
so razmeroma œisti, tudi ribe je opazi-
ti. Kar pa je øe posebej razveseljivo je
to, da ponekod æivijo tudi potoœani
raki, ki so znanilci œistosti vode. Iz za-
topljenosti me je predramila œudovita
pesem, ki me je v mladosti spremljala
skoraj vsak dan. Bil sem v bliæini Vin-
tarjevca. Pevca nisem videl, on pa je
kar pel. Vintarjevec je lepa, zdrava slo-
venska vas, kjer ti petelin zapoje do-
brodoølico. Vsaj on, saj ljudi tako ni
nikjer. Hvala, petelin! Ob njegovem
petju sem spoznal, kaj je v nekaterih
vaseh ob moji poti manjkalo. Pesem
petelina, ki poje v vseh svetovnih jezi-
kih, ki je veœinoma dobre volje, ki poz-
dravlja vse, tudi tiste, ki jih ni v bliæini.

Zato spoøtovani obœani, ko boste
poœivali nekje ob morju na Jadranu in
si nabirali novih moœi za drugi del leta,
se spomnite na petelina in se sreœno vr-
nite domov.

Vaø æupan
Milan Izlakar

24. junija 2009,
ob 20. uri,

na grad Bogenøperk

Vabljeni!
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Uporabnike naøih storitev obveøœamo, da
lahko v Krajevnem uradu Ømartno pri Litiji
opravijo naslednje :

v zvezi s prebivaliøœem
• prijavijo in odjavijo stalno in zaœasno

prebivaliøœe,
• prijavijo zaœasni odhod v tujino nad 3

mesece in vrnitev iz tujine, 
pridobijo potrdilo
• iz registra stalnega prebivalstva

(potrdilo o stalnem prebivaliøœu, potrdilo
iz gospodinjske evidence), 

• iz matiœnega registra
(izpisek o rojstvu, smrti, zakonski zvezi), 

• o prijavi zakonske zveze,
• iz registra druøtev,
• iz registra tujcev, 
• o dræavljanstvu,
• iz evidence volilne pravice. 
upravne overitve
• kopije dokumenta, 
• podpisa in 
• garantnega pisma.
osebni dokumenti
• oddajo vlogo za novo osebno izkaznico

in potni list,

• oddajo vlogo za vpis spremembe naslova
v potni list,

• naznanijo morebitno pogreøitev
osebne  izkaznice in potnega lista.

ostalo
• prijavijo sklenitev zakonske zveze,
• potrdijo obrazec - podpora volivca,
• prijavijo smrt, 
• sestavijo smrtovnico, 
• sestavijo zapisnik o priznanju oœetovstva, 
• potrdijo dovoljenje zakonitega zastopnika

za potovanje osebe, mlajøe od 15 let,
v tujino, 

• oddajo vlogo oz. izjavo za spremembo
osebnega imena in o izbiri priimka za
pravni promet, 

• plaœajo upravno takso.

uradne ure         
• torek od 8. do 12. in od 12.30 do 15. ure
• sreda od 8. do 12. in od 13. do 17. ure.
• petek od 8. do 12.30 ure.    

Krajevni urad Ømartno pri Litiji
Staretov trg 12
1275 Ømartno pri Litiji
Tel.: 01/ 896 23 90

ÆUPANOV KOTIŒEK

Pevec je pel

Zarana, nekega majskega jutra sem se
odpravil peø po bliænjih okoliøkih va-
seh. Jutranja zarja in lesket rose sta me
tako moœno oœarala, da sem kakøno
naselje prehodil nevede. V miru, tiøini
in samoti sem veœinoma obujal spomi-
ne na mladost, ko je bilo na poljih vse
polno ljudi, ki so delali za vsakdanji
kruh. Danes se vse to ne izplaœa veœ.
Økoda. 

Spoøtovane obœanke, obœani!
Obœina Ømartno æeli svojim obœanom œim bolj pribliæati tudi storitve Upravne
enote, zato v Ømartnem æe vrsto let deluje Krajevni urad Ømartno pri Litiji, ki iz-
vaja del nalog Upravne enote Litija. Sedeæ Krajevnega urada je na Staretovem
trgu 12 (nekdanja pekarna). Usluæbenci Krajevnega urada opaæajo, da ømarski
uporabniki njihovih storitev pogosto prihajajo v Litijo, namesto, da bi  svoje
osebne zadeve uredili v Ømartnem. Œe se bo trend manjøega obiska nadaljeval, bo
UE Litija Krajevni urad v Ømartnem morala zapreti. Ker bo s tem okrnjena po-
nudba tovrstnih storitev v Ømartnem, apeliramo na vas, da se v œim veœjem øtevi-
lu posluæujete storitev Krajevnega urada Ømartno.   

Uprava Obœine Ømartno pri Litiji

V soboto, 23. maja so kandidati in
kandidatke stranke Zares predstavili
program stranke za volitve v Evropski
parlament. Dogodek na gradu Bo-
genøperku se je zaœel z nagovorom
Majde Øirca, ministrice za kulturo RS,
ki je povezala elemente slovenske zgo-
dovine, zgodovinsko dimenzijo gradu
Bogenøperk, Janeza Vajkarda Valva-
sorja ter njegovo delo Slava vojvodine
Kranjske z danaønjim œasom in raz-

miøljanjem. V grajskem atriju je zbrane
nagovoril predsednik stranke Gregor
Golobiœ, dogodka se je udeleæil tudi
minister za gospodarstvo RS, dr. Matej
Lahovnik, ter predsednik Dræavnega
zbora, Pavel Gantar.
Po sreœanju stranke Zares je sobotno
dogajanje zaznamovalo osem poroœnih
protokolov. V mesecu maju 2009 se je
na gradu Bogenøperk poroœilo 31 parov. 

Javni zavod Bogenøperk

Grad Bogenøperk v znamenju
protokolarnih dogodkov

Tudi letos je na Javorju potekalo tra-

dicionalno Prvomajsko sreœanje.Slav-

nostni govornik je bil æupan obœine

Ømartno pri Litiji Milan Izlakar.

In zakaj je 1. maj praznik delavcev? K

temu so prispevali dogodki v Chicagu,

kjer se je 1. maja 1886 zaœela vses-

Prvomajsko sreœanje – Javorje
1. maj je praznik dela. Veœina se ga veseli po tem, da je dela prost dan
in da skupaj øe z nekaj dnevi predstavlja celotedenske pomladanske
poœitnice, za druge je podaljøan vikend.

revøœina, smrtno nalezljive bolezni in
kriminal. Pa so vendar tudi ljudje
vredni dostojanstva, vredni, da
preæivijo in da ne postanejo del œrnih
statistiœnih øtevilk: vsako sekundo na
svetu umre 72 ljudi zaradi revøœine ,
med njimi najveœ otrok. 

Patetiœno ali ne, podatek, ki nas nika-
kor ob vsej lastni stiski ne more pustiti
hladne. Œut po spreminjanju kao-
tiœnega sveta z nepraviœno razdelitvijo
in izkoriøœanjem naravnih danosti v
svet, kjer bo tudi tista drugaœna duøa -
pa naj bo bela ali afriøka z velikimi rja-
vimi æalostnimi oœmi - dobila obrise
upanja, nas mora zganiti, œe le v sebi
nosimo tisto staro naœelo smisla biva-
nja, ki je v osreœevanju drugih in sebe.

»Kako œudni so vœasih ljudje! Ko jim
pravim, da ima vsak pojav svoj sijaj v
vesoljnem lesketanju duøe, ne ver-
jamejo. Ne verjamejo in vœasih je ven-
darle res, da ima vœasih kamen lepøo
duøo kakor ljudje.«
V kulturnem programu so sodelovali:

Kulturno umetniøko druøtvo HUD
KUD, Anamarija Verbajs in Domen
Perme. Recitatorji: Nina Berœon, Maja
Øuøtarøiœ, Simon Dremelj, Miha
Murnc, program je povezovala Erika
Cerjak. Organizatorji sreœanje so bili
Obœina Ømartno pri Litiji, Zveza kul-
turnih druøtev obœine Ømartno pri Li-
tiji in PGD Javorje. 

TOŒKA VSEÆIVLJENJSKEGA UŒENJA KNJIÆNICE LITIJA

Kaj raste in cveti okrog nas?
V toœki VÆU je v maju potekala zanimiva delavnica na »terenu«. Dr. Nejc Jogan,
predstojnik katedre za botaniko na Biotehniøki fakulteti je vodil delavnico, ki je
naletela na izjemno zanimanje. Okrog 20 ljubiteljev narave se je zbralo na
zaœetku Gozdne uœne poti na Svibno in prisluhnilo razlagam strokovnjaka, ki je
na poljuden naœin predstavil znaœilnosti dreves, podrasti, trav. Izvedeli smo zani-
mive zgodbe o invazivnih vrstah grmovnic, ki so se znaøle v naøih gozdovih.
Økoda, ki jo bodo te vrste povzroœile naøim gozdovom bo neprecenljiva, saj bodo
izkoreninile avtohtone vrste. Najbolj invazivna je na primer japonska medvejka,
ki jo zasledimo praktiœno povsod. Podobno velja tudi za akacijo in øe bi lahko
naøtevali. Zaenkrat so naøi gozdovi øe izjemno raznoliki, predvsem tuji strokov-
njaki so nad njimi navduøeni. Druæenje z dr. Joganom v naravi, s praktiœnimi raz-
lagami je hitro minilo in podobna sreœanja bomo zagotovo øe pripravili.  

ploøna stavka za osemurni delavnik.
Prvi maj, dan dela in mednarodne de-
lavske solidarnosti, so prviœ praznovali
ob koncu 19. stoletja. Na prvomajskih
praznovanjih so bile poleg boja za ose-
murni delavnik izpostavljene tudi zah-
teve po politiœnih svoboøœinah, pred-
vsem za volilno pravico.

Danes sindikati postavljajo drugaœne
zahteve, kajti sploøna gospodarska
kriza je naœela osnovne pravice delov-
no aktivnih oseb. Pojavljajo se zahteve
po praviœni dræavi, novih delovnih me-
stih in ohranjanju starih; hudo kri
povzroœa tudi vedno veœje socialno
razslojevanje. Rdeœe øtevilke recesije
so v nas zarezale nemir. Œe je bil vœer-
ajønji dan øe brezskrben, se je
danaønjega polastila nelagodnost,
strah pred negotovostjo vsakdana;
strah, da ne bi zmanjkalo tega ali one-
ga; strah, da ne bi bilo kosa kru-
ha. Strah, s katerim se milijoni ljudi po
svetu spopadajo æe stoletja, ker so bili
in so rojeni na obrobju sveta imenova-
nega Tretji svet, kjer prevladujejo

Obœina Ømartno Pri Litiji,

ZKD Ømartno Pri Litiji,

Javni zavod Bogenøperk

in Knjiænica Litija

Vas vabijo
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DRÆAVNOSTI,



Obisk v Domu poœitka Tisje

Odprtje javnega
poziva LAS
Srce Slovenije

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA – ØMARTNO

Razstave roœnih del

ODBOR ZA DRUÆBENE DEJAVNOSTI

19. seja odbora
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Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99, 124/00,

79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna RS (Uradni list RS,

øt.108/04) in Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2009 (Ur.l. RS, øt.

123/08)  objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje turistiœne dejavnosti

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2009 

Naziv in sedeæ naroœnika

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

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje turistiœne dejavnosti na obmoœju obœine Ømartno
pri Litiji oziroma za obœino Ømartno pri Litiji:

• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in øirøega pomena,

• izdajanje promocijskega materiala,

• organiziranje in izvedba turistiœnih dogodkov lokalnega in øirøega pomena.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:

• da so registrirane kot pravni subjekti,

• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogo-
je za izpeljavo  naœrtovanih programov,

• da imajo urejeno evidenco o œlanstvu in plaœani œlanarini, œe so registrirani po
Zakonu o druøtvih,

• da niso prejeli drugih proraœunskih sredstev obœine Ømartno pri Litiji za isti na-
men.

Pravne osebe s sedeæem izven obœine Ømartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi ob-
vezno izkazati, da so turistiœno dejavnost za obœino Ømartno pri Litiji opravljale æe
v preteklih letih.

Osnovna merila za izbor

• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,

• vkljuœenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,

• realnost izvedbe programa in finanœna konstrukcija v primerjavi z uœinkovitost-
jo in oziroma udeleæbo,

• reference – program se izvaja æe dalj œasa oziroma se program izvaja na obmoœju
obœine æe daljøe œasovno obdobje,

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

Okvirna viøina sredstev

Viøina razpisanih sredstev znaøa 3.000,00 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu
obœine Ømartno pri Litiji za leto 2009.

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za
programe/projekte za katere so bila dodeljena.

Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 10. 7. 2009 (datum
poøtnega æiga) na naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno
pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 13. 7. 2009 do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofi-
nanciranje turistiœne dejavnosti 2009«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in poøtni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,

neustrezno naslovljeni in

nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k do-
polnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagate-
lji ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Z
izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini
Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5, tel.:
01/ 896 27 70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtev.: 334-001/2009

Datum: 15. 5. 2009

æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

ODBOR ZA DRUÆBENE DEJAVNOSTI

19. seja odbora
Odbor za druæbene dejavnosti sestavlja  pet œlanov in sicer: Ani Hostnik,
Friderik Dacar, Miro Berœon , Jernej Peterlin in Joæica Æurga. Sestajamo
se pred Obœinskimi sejami in razpravljamo o zadevah, ki pripadajo
naøemu odboru. 

Na zadnji seji odbora, 18. maja, smo
dopolnjevali Pravilnik o sprejemu
otrok v vrtec Ciciban, obravnavali
predlog Dokumenta identifikacije in-
vesticijskega projekta za pridobitev
prostorov javnega zavoda Glasbena
øola Litija – Ømartno in doloœitev
skupnega øolskega okoliøa za naselja
Dolgo Brdo, Mamolj, Øirmanski hrib
in Zagorica.

Vpis otrok v vrtec Ciciban za øolsko
leto 2009/10

Pred nekaj meseci smo na  Obœinskem
svetu sprejeli in potrdili Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec Ciciban. Tedaj
smo optimistiœno upali, da je Pravilnik
samo formalne narave in da ga verjet-
no ne bo potrebno uporabljati, ker bo
v vrtcu dovolj prostora za vse vpisane
otroke. Da je bilo to zmotno miøljenje,
nam je pokazal letoønji vpis, ko je bilo
potrebno odkloniti 31 otrok. Zaradi
pritoæb starøev in nedoreœenega krite-
rija o  bivaliøœu , smo kriterij dopolnili,
Obœinski svet ga je potrdil in sicer, da
imajo prednost otroci, katerih oba
starøa imata prijavljeno stalno biva-
liøœe v obœini Ømartno pri Litiji in sta
oba redno zaposlena. Sprejeli smo to-
rej Pravilnik, vendar smo bili na Od-
boru mnenja, da se poiøœejo vse
moænosti, da se œim veœ vpisanih otrok
sprejme v varstvo.  Pregleda naj se po-
datke in naredi analiza o potrebah po
varstvu otrok v bliænji prihodnosti in
se pristopi, œe bodo potrebe to nareko-
vale, k razøiritvi obstojeœega vrtca.

Dokument identifikacije investicijske-

ga projekta za pridobitev prostorskih

kapacitet za glasbeno øolo

V vpogled in obravnavo smo dobili os-

novni investicijski dokument za prido-

bitev prostorskih kapacitet za potrebo

delovanja Glasbene øole Litija- Ømart-

no. Ob pregledu analize sedanjega sta-

nja, to je prostorov in ostalih povrøin,

kjer trenutno potekajo aktivnosti pou-

ka v Glasbeni øoli, smo se strinjali, da

razmere za uspeøno pouœevanje niso

primerne, da si uœitelji in uœenci za-

sluæijo boljøe pogoje in da jim bomo

pri tem skuøali pomagati. 

V omenjenem dokumentu je ena od

moænosti rekonstrukcija in delna dozi-

dava  stavbe, v kateri deluje OØ Litija

in Glasbena øola. Obœinski svet Litija

je sprejel sklep, da se vztraja, da se z

obœino Ømartno pri Litiji dogovori, da

se pri izvedbi investicije za Glasbeno

øolo upoøteva viøina soustanoviteljske-

ga deleæa obveznosti financiranja, ki

za obœino Ømartno pri Litiji znaøa

26,4%. 

Na Odboru za druæbene dejavnosti se

s predlaganim nismo strinjali. Izhajali

smo iz dejstva, da glasbena øola lahko

deluje samo popoldan, ker so dopol-

dan uœenci pri rednem pouku. Dopol-

dan se bodo v bodoœi glasbeni øoli lah-

ko odvijale druge dejavnosti, nepove-

zane z glasbeno øolo.  V predstavlje-

nem dokumentu je predvidena tudi

gradnja dvorane. Glede na to, da ima-

mo dvorano v Ømartnem in  v Litiji, se
nam to ne zdi smiselno.

Da ne bi ostali samo ob zanikanju
predlaganega in videzu kot da nismo
pripravljeni sodelovati,smo predlagali,
da se glasbena øola zgradi na podroœju
obœine Ømartno pri Litiji, po prej ome-
njenem ustanoviteljskem kljuœu. Tre-
nutne prostorske teæave se lahko reøijo
tudi na ta naœin, da se vsaj dva oddel-
ka glasbene øole izvajata na podroœju
obœine Ømartno pri Litiji, kar bi bilo
dobrodoølo za naøe uœence in starøe.
Vodstvo obœine je pripravljeno zago-
toviti ustrezne prostore. 

Predlagani dokument je obravnaval
tudi Obœinski svet na svoji redni seji in
sklenil, da ne daje soglasja.

Doloœitev skupnega okoliøa za naselja
Dolgo Brdo, Mamolj, Øirmanski hrib
in Zagorica 

Prebivalci omenjenih naselij spadajo v
obœino Litija, dolgoletna praksa pa je,
da otroci obiskujejo øolo v Ømartnem.
Tudi øolske prevoze financira obœina
Ømartno. Nastal je problem, ker sta
omenjena naselja uvrstili v øolski oko-
liø obe obœini. Dolænost starøev bi bila,
da bi otroka vpisali v øolo v Litiji in
nato zaprosili za prepis v øolo v Ømart-
no. Obœini sta se dogovorili, da za
omenjena naselja uporabljata doloœbo
skupnega okoliøa in tako dajeta
starøem moænost proste izbire o vpisu
otrok. Navedeni sporazum se zaœne
formalno izvajati od 1.9.2009 dalje in
v zvezi s tem vsaka obœina zase spreje-
ma vse obveznosti povezane s prevozi
uœencev do osnovnih øol na svojem
obmoœju. Lokalni skupnosti se morata
øe dogovoriti o obveøœanju starøev ob
vpisu otrok v prvi razred. Obœinski
svet obœine Ømartno pri Litiji je pred-
lagane sklepe sprejel.

Predsednica Odbora za druæbene

dejavnosti: Joæica Æurga

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA – ØMARTNO

Razstave roœnih del
V Sloveniji imajo roœna dela zelo dolgo tradicijo. V mestih in krajih je
veliko tovrstnih kroækov, ki prirejajo tradicionalne razstave in druøtva
invalidov pri tem niso izjema. 

Osrednja razstava roœnih del druøtev

invalidov Zasavja in Posavja je bilo to-
krat organizirano v mesecu aprilu v
Radeœah. Na razstavi smo svoje izdel-
ke razstavili tudi mi, za kar smo

prejeli posebno priznanje. 

V mesecu marcu smo se odzvali vabilu
na razstavo roœnih del v Hrastniku, v
mesecu aprilu pa tudi v Zagorju.

Ni pomembno kako poimenujemo
naøa druæenja, bodisi so to ustvarjalne
delavnice, delovne delavnice, kroæki
roœnih del ali le debatni kroæki. Po-

membno je, da nam druæenje krajøa
œas, izdelovanje roœnih izdelkov pa
nam nudi veliko osebnega zadovoljs-
tva predvsem, ko pogledaø kar si us-
tvaril sam in to znaø pokazati tudi dru-
gim. Organizirane tovrstne razstave so
prav gotovo velika priloænost, ki zgo-
vorno dokazujejo, da so œlanice in
œlani druøtev pri izdelavi roœnih del
izredno spretni in inovativni. Ne na-
zadnje pa lahko s svojim izdelkom kot
darilo osreœiø tudi prijatelje in znance. 

Vera Bric

Obisk v Domu poœitka Tisje Oskrbovance v domu Tisje smo obi-
skali v dneh pred veliko noœjo. Okoli
20 se jih je zbralo v jedilnici. Sonœno
popoldne smo jim popestrili s krajøim
kulturnim programom, ki so ga izved-
li vnuki naøe œlanice. Ubrani zvoki
flavte, ki ju kljub mladosti obvladata
sestrici Niki in Kim ter poskoœne viæe,
ki so zadonele iz Klemenove harmoni-
ke, so prikradle na obraze navzoœih
nasmeøke ter izraz zadovoljstva. Øe za-
peli smo skupaj! 

Izroœili smo jim skromna darilca v sti-
lu bliæajoœega se praznika. Sicer pa je
lepo okraøen in urejen dom zgovoren
dokaz, da v domu ne prezrejo nobene-
ga praznika in ga vedno okrasijo praz-
niku primerno. Naøemu druøtvu so os-
krbovanci podarili roœno izdelano sli-
ko iz furnirja. 

Nasmejani in dobre volje smo se razøli
z obljubo, da øe pridemo. 

Vera Bric 

Odprtje javnega
poziva LAS
Srce Slovenije
LAS Srce Slovenije objavlja odprtje
javnega poziva za izbor in sofinancira-
nje projektnih predlogov za izvajanje
razvojne strategije LAS za leto 2010.
Izbranim projektom bodo dodeljena
nepovratna sredstva iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeæelja
(os Leader) in sredstva LAS. 
Prva faza javnega poziva je odprta do
vkljuœno 8. junija 2009 do 12. ure,
razpisna dokumentacija pa je na voljo
na sedeæu LAS, na spletni strani
www.razvoj.si/las in na spletnih stra-
neh obœin.



Aktivnosti
druøva
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Z vlakom na izlet

Prisluhni glasu vasiIz dela OZRK Litija
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Zgodilo se je
V petek, 17. aprila smo le izvedli æe
trikrat prestavljeni pohod Javorje –
Obolno – Vintarjevec, v nedeljo, 19
aprila, pa smo si v mariborski Operi
ogledali Puccinijevo opero Turandot.

V torek, 21, aprila, smo ustanovili
sekcijo naøega druøtva na Primsko-
vem, ki jo vodi ga. Marinka Vidgaj, v
ponedeljek, 27. aprila, pa smo se po-
dali na prazniœni pohod po Luøni poti
do Svetega veœera..

V sredo, 29. aprila, smo organizirali
popoldanski izlet na Zaplano nad
Vrhniko. Vreme nam sicer ni bilo na-
klonjeno, a nas to ni preveœ motilo.
Ogledali smo si lepo urejen dom
Krøœanskega bratstva bolnikov in in-
validov, ki sta nam ga predstavila
Tone in Polona, navduøil pa nas je øe
g. Tone Grom s Stare Vrhnike, ki nam
je predstavil izdelovanje pirhov.

Do konca aprila smo naøteli na letoøn-
jih dejavnostih æe 700 udeleæencev.

V ponedeljek, 4. maja smo v Ømart-
nem izvedli æe œetrti rekreacijski po-
hod Ømartno – Slatna – Jeløa – Ømart-
no.

V œetrtek, 14. maja smo v Ømartnem
prviœ organizirali strelsko tekmovanje
Zasavske pokrajinske zveze DU Tr-
bovlje, kjer je sodelovalo 7 ekip iz
Radeœ, Hrastnika, Trbovelj, Zagorja,
Litije in Ømartna. Domaœini smo imeli
moøko in æensko ekipo.

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Pripravljamo…
V drugi polovici junija bomo organi-
zirali na vrtu v gostilni Maœek (19. 6.
2009), si ogledali opero Zlatorog v
poletnem gledaliøœu na Studencu (20.
6. 2009), sodelovali na tekmovanju v
ruskem kegljanju in metanju polen
(23. 6. 2009) na Dolah in se v soboto,
27. junija, podali s pohodniki po veli-
kolaøki kulturni poti.

V juliju bomo izvedli rekreacijski po-
hod v ømarsko okolico (6. 7.), organi-
zirali celodnevni izlet v Vzhodno Av-
strijo (9. 7.), za pohodnike pa pripra-
vili izlet s pohodom v okolico Draægoø
pri Æeleznikih. Zadnjega julija si
bomo ogledali v poletnem gledaliøœu
na Studencu komedijo »V Ljubljano
jo dajmo«.

V avgustu bomo zaœeli z rekreacijskim
pohodom (3 .8.), nadaljevali pa s ce-
lodnevnim izletom s kopalnim vlakom
v Atomske toplice (8. 8.). Sledil bo izlet
planincev na Roglo (21. 8.) od koder
se bomo podali do Lovrenøkih jezer.

V sredo, 26. 8. pa bomo na popoldan-
skem izletu obiskali Kureøœek nad
Igom.

Septembra bomo poleg rekreacijskega
pohoda (7. 9.), izvedli v sredo, 9. sep-
tembra v naøi druøtveni pisarni merje-
nje holesterola, krvnega sladkorja in
pritiska, in sicer od 8. do 10. ure. Nanj
morate priti teøœi.

O vseh dejavnostih vas bomo obveøœali
s plakati,saj lahko zaradi viøje sile pri-
de tudi do datumskih sprememb.

Sodelujte z nami tudi v poœitniøkih
dneh in si polepøajte poletne dni, saj
ste vedno dobrodoøli. Œlanarino pa
lahko poravnate vsako prvo in tretjo
sredo v mesecu od 9. do 11. ure v
druøtveni pisarni, v kolikor to øe niste
opravili. 

Boris Æuæek

Prva asociacija, ki jo dobim, ko prebe-
rem  zgornji naslov je, da se v vasi ne-
kaj dogaja, da se iz nje sliøijo glasovi,
da æivi, torej  ni zapuøœena. Druga, da
se o vasi govori tudi izven njenih meja
in izven meja Slovenije. Dræi to tudi za
naøo Jablaniøko dolino?  Kolikokrat
ste æe sreœali tuje turiste, ki so priøli v
to naøo dolino, da bi si ogledali zna-
menitosti, ki jih imamo? Veœina meni,
da imamo premalo turistiœnih zname-
nitosti, ki bi lahko pritegnile turiste. Je
to res ali so nam naravne danosti in
kulturna dediøœina postale tako sa-
moumevne, da jih ne znamo veœ ceniti
in ponuditi na ogled tudi drugim?

Naøi predniki so se naselili v to dolino
zato, ker so se tod poœutili dobro in
varno,  njihovi potomci pa so tu ostali,
ker so se poœutili domaœe. Dobro
poœutje, varnost in domaœnost so stva-
ri, ki si jih æeli zaœutiti tudi turist – po-
potnik, ko se odpravi na poœitnice.
Mnogo je turistov, ki prihajajo iz
veœjih evropskih mest in øe nikoli v æiv-
ljenju niso niti vedeli, kaj øele poskusili
posuøiti sena in nikoli do sedaj øe niso
videli kozolca. Naveliœani so sprehaja-
nja po tlakovanih poteh in kolesarjenja
po mestnih jedrih in si æelijo obœutiti
pristen stik z naravo in sliøati ævrgole-
nje ptiœev v rosnem jutru. Mi pa jim
vse to lahko ponudimo. Ne samo to,
lahko jim predstavimo del naøe zgodo-
vine, kulturne dediøœine in jih presene-
timo z naøo gostoljubnostjo. 

Z januarjem 2009 se je uradno priœel
izvajati projekt »Listen to the voice of

Prisluhni glasu vasi
»Listen to the voice of villages«

villages«, odobren v okviru programa
Central Europe. V projektu sodeluje 9
partnerjev iz øestih evropskih dræav,
med njimi Center za razvoj Litija kot
edini slovenski partner. In to je pri-
loænost, ki jo moramo  izkoristiti za
promocijo Jablaniøke doline. Dejstvo
je, da je turizem v naøi dolini do
doloœene mere æe razvit, vendar pa ob-
staja øe veliko, veliko neizkoriøœenih
moænosti. Tukaj najdem priloænost
predvsem v promoviranju celostne po-
dobe Jablaniøke doline kot  enotne
blagovne znamke. Dobra blagovna
znamka, ki jo lahko ustvarimo, je os-
nova za træenje produktov z visoko
dodano vrednostjo. Mnogo kmetij,
gostincev in obrtnikov bi lahko svoje
izdelke in storitve prodalo bistveno
laæje in bolje, kot jih prodajajo do se-
daj. Pomembno je, da pri kreiranju te
blagovne znamke sodelujemo vsi pre-
bivalci, da vanjo umestimo vse po-
drobnosti, tudi tiste, ki se nam zdijo
povsem samoumevne.

Upam, da sem s tem kratkim œlankom
vsaj koga spodbudil k razmiøljanju,
kako bi se nam pridruæil pri ustvarja-
nju glasu vasi. Za vzpodbudo pa nam
je za zaœetek lahko  slovenski pregovor
»Iz majhnega raste veliko«, ki pa ga
lahko nadgradimo z arabskim prego-
vorom: »Vse na svetu je na zaœetku
majhno, potem pa raste. Le teæave so
na zaœetku velike, potem pa so vsak
dan manjøe.« 

Blaæ Vidic

Iz dela OZRK Litija
V letoønjem letu  teden Rdeœega kriæa poteka pod sloganom »150. obletni-
ca bitke pri Solferinu - rojstvo ideje o Rdeœem kriæu«. 

V petek, 8. maja 2009, smo ob zaœetku
letoønjega Tedna RK odprli vrata svo-
jih prostorov in se predstavili obœan-
kam in obœanom naøe obœine . Vsak-
do, ki je imel æeljo videti skladiøœe RK
na Maistrovi 6, v Litiji, si je to lahko
ogledal. Prav tako, ali pa øe bolj je bilo
zanimivo dogajanje pred øportno dvo-
rano v Litiji. Na stojnici so naøi aktivi-
sti, mimoidoœim ponudili razliœno gra-
divo o aktivnostih in delu RK, v øotoru
poleg so mlade prostovoljke predstavi-
le uœencem OØ Litija in uœencem Enote
s prilagojenim programom Temeljne
postopke oæivljanja, mimoidoœi so lah-
ko preverili osebnost krvnega sladkor-
ja in holesterola in izmerili krvni tlak.

Sproøœen klepet mladih œlanov Rdeœe-
ga kriæa z izkuøenimi aktivisti na stoj-
nici ali v øotoru, nam zgovorno pove,
kje se zaœne œut za humanost, solidar-
nost, medsebojno pomoœ, socialo,
pomoœ bolnim in ostarelim, pomoœ ob
naravnih in drugih nesreœah. Vsaditi
ga je potrebno v srca najmlajøih.

V torek, 12. maja 2009, so se prvo-
øolœki iz OØ , pa tudi najmlajøi iz VVZ
iz Obœine Litija in Obœine Ømartno pri
Litiji udeleæili lutkovne predstave
Sonœek sije, v izvedbi Gledaliøœa Tone-
ta Œufarja iz Jesenic. Malœke je poz-
dravila in spregovorila nekaj besed o
RK ga. Marinka Vidgaj. Lutkovne
predstave se je udeleæilo 750 otrok iz
obeh obœin, dve predstavi sta bili v KC
Litiji, ena pa v KD Ømartno. Ga. Nada
Pintar, podpredsednica OZ RK Litija
se je na koncu zahvalila vsem mladim
udeleæencem in njihovim uœiteljem ozi-
roma vzgojiteljem. Poleg zanimivih
predstav, so se mali nadebudneæi raz-
veselili øe malega sladkega prese-
neœenja. 

V okviru Tedna RK sprejemamo otro-
ke v organizacijo Rdeœega kriæa, ti
sprejemi potekajo po osnovnih øolah,
starøi podpiøejo pristopno izjavo. 

Trudimo se delati zgledno, zato verja-
memo, da nam bo uspelo tudi z vaøo
pomoœjo.

Zahvaljujemo se vam, ker nam zaupa-
te svojo prihodnost- svoje otroke.

Da smo Teden RK uspeøno izvedli, so
nam pri tem pomagali: Obœina Litija
in Obœina Ømartno pri Litiji, Zavod za
gozdove Slovenije, gospod Prah Joæe,
Planinsko druøtvo Sevnica, Matetova
druæba d. o. o. Vaœe, donatorji za so-
kove in popcorn ter aktivisti – prosto-
voljci organizacije Rdeœega kriæa.

Razdeljevanje hrane iz Ukrepa
dobave hrane iz intervencijskih
zalog ES

Rdeœi kriæ Slovenije je ponovno
uspeøno kandidiral na javni razpis Mi-
nistrstva za delo, druæino in socialne
zadeve za imenovanje dobrodelne or-
ganizacije, ki bo sodelovala pri razde-
ljevanju hrane iz Ukrepa dobave hrane
iz intervencijskih zalog najbolj ogro-
æenih v Skupnosti tudi v letu 2009 in
tudi podpisalo pogodbo o razdeljeva-
nju hrane z Ministrstvom za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano oz. Agen-
cijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeæelja.

Obmoœno zdruæenje RK Litija je na
osnovi internega razpisa prijavilo øte-
vilo potencialnih uporabnikov mate-
rialne pomoœi v letu 2009 in na osnovi
prijave smo prejeli:

UTV mleko 10.283 l, 1.844 kg riæa in
3.068 kg sladkorja, za moko in testeni-
ne podatkov øe nismo prejeli, saj se
priœakuje, da jih bodo prejeli v logi-
stiœne centre v mesecu juniju 2009.

Iz humanitarnega centra OZRK Litija,
na Maistrovi 6, v Litiji, bomo v sode-
lovanju z Obœino Litija in Obœino
Ømartno pri Litiji, s Centrom za social-
no delo in krajevnimi organizacijami
RK ter gasilci obœanom pomoœ razde-
ljevali do konca meseca junija , ponov-
no pa v jesenskem œasu. V skladu s kri-
teriji so do pomoœi upraviœeni: 

• prejemniki denarne socialne pomoœi;

• posamezniki ali druæine, ki s svojimi
dohodki presegajo cenzus za dodeli-
tev denarne socialne pomoœi po
predpisih o socialnem varstvu in za
katere center za socialno delo meni,
da potrebujejo pomoœ;

• zaposleni, ki æe dalj œasa niso prejeli
plaœe, npr. »steœajniki«

• brezposelni, ki so zakljuœili z javnimi
deli in niso upraviœeni niti do nado-
mestila za primer brezposelnosti niti
do denarne socialne pomoœi;

• posamezniki in druæine, œe se nena-
doma znajdejo v teækih æivljenjskih,
materialnih in soc. okoliøœinah, na
katere ne morejo vplivati in zaradi
katerih imajo dodatne stroøke (sta-
rost, bolezen, invalidnost, duøevno
stanje...);

• posamezniki in druæine prizadete za-
radi naravnih ali drugih nesreœ veœ-
jega ali manjøega obsega;

• posamezniki brez statusa, stalnega
prebivaliøœa ter tujci in izbrisani: 

• posamezniki, ki se jim nudi pomoœ v
zavetiøœih, zatoœiøœih, sprejema-
liøœih, materinskih in prehodnih do-
movih in podobnih socialnih insti-
tucijah ter posamezniki odvisniki;

• posamezniki, ki so udeleæenci tabo-
rov oz. zdraviliøkih letovanj name-
njenih socialno ogroæenim;

• brezdomcem na ulici

Prejeli smo tudi nekaj donacij in to : 

Podjetje Interexport d. o. o. iz Ljublja-
ne je Rdeœemu kriæu Slovenije za oskr-
bovanje socialno ogroæenih posamez-
nikov in druæin namenilo 4 palete raz-
liœnih prehranskih izdelkov (konzervi-
rana hrana, dæem, grah) ,

podjetje Radenska, je namenilo 2 pale-
ti gazirane pijaœe,

Radio l, - GEOSS je 8. maja zbiralo
pomoœ za socialno ogroæene v mate-
rialni obliki,

Podjetje Orbico d.o.o. je podarilo za-
mrznjene svaljke, ki so jo prostovoljci
posameznih KORK takoj razdelili.

Konec meseca junija 2009 pa priœaku-
jemo prehranske pakete, ki jih bo RKS
kupil s sredstvi vlade RS.

Vseslovenska humanitarna akcija
»Lepo je deliti«

V Sloveniji znamo deliti z ljudmi, ki
imajo manj. Med nami je mnogo
druæin in posameznikov, ki potrebuje-
jo naøo pomoœ. Zato æelimo v okviru
letoønje akcije, katere slogan je »Lepo
je deliti», zbrati œim veœ sredstev za
nakup dodatnih prehranskih paketov. 

Rdeœemu kriæu Slovenije je v lanskem
letu uspelo razdeliti kar 1.448 ton hra-
ne in 33.934 prehranskih paketov
druæinam in posameznikom iz social-
no øibkih sredin. V zaostrenih social-
nih razmerah jih letos potrebujemo øe
veœ. Prepriœani smo, da bomo skupaj z
vami tudi tokrat uspeøni. 

Vabimo vas, da podprete akcijo
Rdeœega kriæa Slovenije »Lepo je deli-
ti« in namenite vaøo solidarnost lju-
dem v stiski.

V akcijo se je do 25. maja 2009
vkljuœilo 21.842 darovalcev in prispe-
valo 520.713,00 Eur. S temi sredstvi
lahko RKS zagotovi 34.714 dodatnih
prehranskih paketov!

V akcijo se je do 10. aprila 2009
vkljuœilo 11.674 darovalcev in prispe-
valo 289.898,00 Eur. S temi sredstvi
lahko RKS zagotovi 19.326 dodatnih
prehranskih paketov!

Vsem darovalcem iskrena hvala !

OZRK Litija :

Danica Sverøina in Helena Perko

Z vlakom na izlet
MD invalidov Litija-Ømartno je skupaj z Druøtvom diabetikov organiziralo
izlet s turistiœnim vlakom na relaciji Litija – Jesenice – Nova Gorica –
Seæana – Divaœa – Litija. 18. aprila nas je 130 œlanov napolnilo vlak do
zadnjega kotiœka.

Iz Litije smo se odpeljali ob 7. uri. Pot
nas je vodila po Gorenjski do Jesenic,
kjer smo imeli krajøi postanek za jutra-
njo kavico. Z  Jesenic smo nadaljevali
do æelezniøke postaje Bled Jezero, od
koder smo si panoramsko ogledali naø
turistiœni biser Blejsko jezero. Ob Savi

Bohinjki smo se vozili do Bohinjske Bi-
strice. Vlak je zapeljal v naø najdaljøi
predor pod Koblo na Primorsko. Po-
stanek v Mostu na Soœi smo izkoristili
za obisk gostiøœa Pri Øtefanu, kjer so
nam postregli z obvezno joto. Po mali-
ci smo si ogledali øe tolmune Idrijce in

nato nadaljevali ob reki Soœi do Nove
Gorice. Dve urni postanek v Novi Go-
rici smo izkoristili za ogled Evropske-
ga trga, æelezniøkega muzeja, nekateri
so se povzpeli do samostana Kostanje-
vica, nekateri pa so odøli do najb-
liæjega bifeja.

Ob 16. uri smo nadaljevali proti  Kra-
su, kjer sta doma teran in prøut in se
ustavili v Divaœi, kjer so nam v Orient
Express pripravili pozno kosilo. Bolj
poskoœni pa so se ob zvokih harmoni-
ke tudi zavrteli.

Za druæabnost je bilo na vlaku dobro
poskrbljeno, saj so nam med potjo po-
stregli z zajtrkom, sladkimi dobrinami
in tekoœimi zadevami. Med voænjo nas
je vodiœka Urøka seznanjala z zname-
nitostmi proge in krajev ob njej. Gos-
pa Fani Povøe je s svojimi recitali do-
dala svoj prispevek. Na povratku smo
oddali nagradne vpraøalnike o izletu.
Vsi smo odgovorili pravilno, zato je o
glavni nagradi odloœal æreb. Na brez-
plaœni prevoz po Sloveniji se bo odpe-
ljala Fani Povøe.

V  Litijo smo se vrnili veœinoma malce
utrujeni in zadovoljni.

MDI Litija-Ømartno M. Dernovøek



KOLEDAR JUNIJSKIH PRIREDITEV NA GRADU BOGENØPERK

Sobota 6. 6. 11.00 ANIMIRAN OGLED ZA DRUÆINE IN POSAMEZNIKE:

rezervacija kart JZ Bogenøperk 01 8987 664

Nedelja 7. 6. 16.00 SREŒANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN ZASAVJA (JSKD Litija)

Nedelja 14. 6. 16.00 OTROØKI ROMPOMPOM: ogledi gradu, ustvarjalne delavnice,

lutkovna predstava Trnuljœica

Nedelja 21. 6. 16.00 KONCERT OKTETA VALVASOR in ZBORA VALVASOR

Sreda 24. 6. 20.00 PROSLAVA OB DNEVU DRÆAVNOSTI

Œetrtek 25. 6. 8.00 ODHOD VALVASORJEVE KONJENICE NA 17. POPOTOVANJE: Bogenøperk – Økofja Loka

Nedelja 28. 6. 15.00 VRNITEV VALVASORJEVE KONJENICE NA GRAD BOGENØPERK

Torek 30.06. 18.00 VPIS OTROK V ZLATO KNJIGO

Abrahamov kljuœ Srca Slovenije

EKO KOTIŒEK

Æe spet te reklame

Predstavitev monografije
o slikarju Joæetu Megliœu

Spominsko leto
pomembnejøih
Ømarœanov
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320 obletnica prve izdaje Valvasorjeve
Slave vojvodine Kranjske

Janez Vajkard Valvasor, kranjski ple-
miœ, polihistor, œlan Kraljeve druæbe,
se je rodil maja 1641 na Starem trgu v
Ljubljani. Umrl je v 52. letu starosti v
Krøkem. Pokopan naj bi bil v druæins-
ki grobnici v grajski kapeli na Mediji.

Slava vojvodine Kranjske (izvirni nemø-
ki naslov Die Ehre dess Hertzogthums
Crain) je bilo polihistorsko delo (enci-
klopedija) napisano v nemøkem jeziku,
ki je izølo leta 1689 v Nürnbergu. Na
gradu Bogenøperk je bila 15. aprila
slovesnost s predstavitvijo projekta
celovitega prevoda Slave vojvodine
Kranjske v slovenski jezik in odprtjem
razstave Slava skozi œas.

190 obletnica rojstva Jurija Humarja

Na Primsko-vem je æivel in deloval
æupnik Jurij Humar, rojen leta 1819 v
Vodicah nad Kamnikom. Uporabljal
je veœ vrst zdravljenja; najpomembne-
jøe in najuspeønejøe pa je bilo njegovo
zdravljenje z magnetizmom, z lastno
moœjo. Uspeøno je bilo tudi njegovo
homeopatsko zdravljenje. Umrl je leta

Spominsko leto
pomembnejøih
Ømarœanov
S krajem Ømartno pri Litiji je bilo v
preteklosti povezanih kar nekaj za
slovenski prostor pomembnih moæ.
V letu 2009 se spominjamo
okroglih obletnic njihovega rojstva
ali okroglih obletnic izida njihovega
najpomembnejøega dela.

1890. Pokopan je ob cerkvi na prim-
skovøkem pokopaliøœu.

140 obletnica rojstva Fritza Pregla 

Friderik Pregl, zdravnik in kemik, je
bil rojen v Ljubljani 3. septembra
1869. V arhivu beremo, da je bil nje-
gov stari oœe Miha - pisali so ga øe kot
Pregelj - kmeœki sin iz Ustij pri Litiji.
Leta 1923 je Fritz Pregelj prejel
Nobelovo nagrado za kemijo. 

140 obletnica rojstva Ferda Tomazina 

Ferdo Tomazin, osrednja osebnost liti-
jskega planinskega druøtva, se je rodil
29. aprila 1869 v Ømartnem pri Litiji.
Snidenje ob spominu nanj je bilo ob
stoti obletnici Planinskega druøtva
Litija v knjiænici Ømartno.

80 obletnica izida Grumove drame
Dogodek v mestu Gogi 

Slavko Grum, slovenski zdravnik, dra-
matik in pripovednik, se je rodil 2.
avgusta 1901, Ømartno pri Litiji, umrl
pa 3. avgusta 1949 v  Zagorju ob Savi.

Kot zdravnik se je s psihoanalizo,
novim podroœjem psihiatrije, seznanil
med delom v umobolnici. To je
pomembno vplivalo na njegovo umet-
niøko delo - dramo Dogodek v mestu
Gogi. Napisal jo je v letih 1928 -1929.
Objavljena je bila leta 1930, prviœ
uprizorjena pa leta 1931. 

70 obletnica rojstva Joæeta Megliœa

Slikar Joæe Megliœ se je rodil leta 1939
v Lomu nad Træiœem. Veœ kot tri
desetletja je imel na gradu Bogenøperk
svoj slikarski atelje. Njegova æivljenjs-
ka pot in likovno ustvarjanje je
opisano v monografiji,  predstavljeni
na gradu Bogenøperk 20. maja 2009.
Umrl je leta 2006.

Vse te pomembnejøe osebnosti bomo
predstavili øe na slovesnosti ob dnevu
dræavnosti na gradu Bogenøperk, ki bo
v sredo, 24. junija 2009 ob 20. uri.

Sonja Perme in Joæi Vovk

Ob predstavitvi monografije so si obi-
skovalci lahko ogledali dokumentarni
film o slikarju Joæetu Megliœu, vrata je
odprla tudi priloænostna razstava, ki
bo na gradu Bogenøperk do 21. junija
09. Z glasbo je izid oœetove monogra-
fije pospremila pianistka Urøka Megliœ
Sadiki. Monografijo, ki je izøla v sa-
mozaloæbi Milene Megliœ, je predsta-
vil umetnostni zgodovinar in likovni
kritik dr. Damir Globoœnik, sourednik
in avtor besedila o Megliœevem likov-
nem opusu: Monografija predstavlja
æivljenjsko, poklicno in ustvarjalno
pot akademskega slikarja Joæeta Me-
gliœa (1939–2006). Prispevki v prvem
delu monografije obujajo spomine na
Megliœeva mladostna leta v rojstni
vasi Lom pod Storæiœem ter njegovo
øolanje na osnovni øoli v Træiœu in
gimnaziji v Kranju. Napisali so jih
Megliœevi vrstniki in soøolci Janez Sla-
par-Temøak, Joæe Megliœ-Dovar, Joæe
Megliœ-Hvaœman in Janez Bedina. Sle-
dijo prispevki o Megliœevem peda-
goøkem delu na osnovni øoli v Ømart-
nem pri Litiji ter likovnemu mentors-
tvu, ki so jih napisali sodelavci in pri-
jatelji Joæa Ocepek, Boris Æuæek, Joæe
Sevljak in Jaka Kepic. Nande Raz-
borøek je obudil spomin na Megliœevo
sodelovanje na prvi slovenski likovni
koloniji Izlake–Zagorje in nekaterih
razstavah. 

Predstavitev monografije
o slikarju Joæetu Megliœu
Ob Mednarodnem muzejskem dnevu je na gradu Bogenøperk veliko øtevilo
ljubiteljev umetnosti in prijateljev akademskega slikarja Joæeta Megliœa
pospremilo izid knjige o umetniku, ki je imel veœ kot tri desetletja svoj slikar-
ski atelje na gradu Bogenøperk, kjer je nastala tudi glavnina njegovih del. 

Osrednji del monografije je posveœen
opredelitvi Megliœevega slikarskega
opusa. Na slikarski oddelek Akademi-
je za likovno umetnost v Ljubljani je
bil sprejet leta 1959. Za Megliœa je bil
najbolj sugestiven pedagog med aka-
demijskimi profesorji Maksim Sedej,
eden osrednjih predstavnikov predvoj-
nega »barvnega realizma« in subtilen
slikar intimnih figuralnih motivov.
Megliœ je pri Maksimu Sedeju diplo-
miral leta 1964. Leta 1966 je pri Sede-
ju zakljuœil tudi specialko za oljno sli-
karstvo. Iz slikarske specialke in prve-
ga poakademijskega obdobja je zna-
nih samo nekaj Megliœevih slik in risb.
Osrednje slikarske téme so bile figura-
lika, zlasti æenski akt in figura v inter-
jerju, veduta ter tihoæitje.  Leta 1967
se je preselil v Trbovlje, kjer je nekaj
œasa kot uœitelj likovnega pouka nado-
meøœal prijatelja in soøolca na slikarski
specialki Leopolda Hoœevarja-Hoœija.
Od septembra 1968 do upokojitve
2001 je sluæboval kot likovni pedagog
na osnovni øoli v Ømartnem pri Litiji,
kjer je od leta 1972 tudi æivel. 

Prvi ciklus Tovarne (od 1967 do
zaœetka sedemdesetih let) je pomenil
korenit prelom z dotedanjo motiviko.
Prehod je bil spontan, porojen iz no-
tranje potrebe ob sooœenju z novim
okoljem zasavskih revirjev in pogojen
tudi z aktualnim delovanjem slikarjev,
ki so konec øestdesetih let æiveli in us-
tvarjali v Zasavju, ob Hoœevarju zlasti
Toneta Leskovøka in Franca Kopitarja
– Silva. 

Proti sredini sedemdesetih let je name-
sto industrijskih motivov zaœel slikati
fantazijsko-simboliœne arhitekturne
kompozicije, ki jih je poenotila hladna
barva. Pod vplivi angaæirane in ekspre-
sivne figuralike, »nove figuralike«, po-
parta in podob mnoæiœne medijske kul-
ture je v fantazijsko arhitekturo
vkljuœil æenski akt. Sledila je serija sa-
mostojnih aktov, pri katerih je œustve-
no intenzivnost dosegel z agresivno
barvo.  Megliœ se je po preselitvi v
Ømartno pri Litiji zaœel posveœati tudi

slikanju krajinskih motivov in vedut.
Hkrati je sprejel nenavadno – a glede
na dotedanji likovna razmiøljanja in
njihove slikarske uresniœitve – logiœno
odloœitev: pri naslednjem izstopajoœem
ciklusu Erotiœne pokrajine je povezal
krajinsko in erotiœno motiviko. 

Po øtevilu del zavzema osrednje mesto
v Megliœevem opusu krajina. Krajinski
motivi so nastajali vzporedno z drugi-
mi ciklusi. S krajinsko motiviko se te-
sno prepletajo tudi vedute, zlasti sliko-
viti pogledi na vaøke in mestne am-
biente, stare domaœije in dvoriøœa,
cerkvene spomenike itd. 

Uporabljal je formule slikarskega rea-
lizma, ki jih je sœasoma izmojstril do
tehniœne popolnosti. Øe pogostejøa je
za spoznanje modernizirana reali-
stiœna podoba. Zasledimo lahko po-
stimpresionistiœne, ekspresionistiœne
in fauvistiœne koloristiœne vplive. Joæe
Megliœ je naslikal vrsto avtoportretov,
ki ga prikazujejo v razliœnih æivljenj-
skih obdobjih. Med tihoæitji so po vse-
binski plati najbolj zanimiva tista, na
katerih je zbral predmete, ki imajo
lahko simboliœen pomen. Zamisel za
zadnji veœji slikarski ciklus Skuønjave
Kapadokije je dobil med potovanjem
v Kapadokijo. Nenavadna pokrajina
na vzhodu Male Azije je bila vsaj na
daleœ podobna namiøljenim pejsaæem,
ki jih dotlej slikal sam. Pejsaæni motiv
iz Kapadokije je Megliœ povezal s iko-
nografskim motivom Skuønjave sv.
Antona Puøœavnika. 

V monografiji je objavljen izbor 136
reprodukcij Megliœevih slik iz omenje-
nih ciklusov ter nekaj risb, pastelov in
grafik. V øtudijo o Megliœevem slikars-
tvu so vkljuœeni odlomki iz Megliœevih
besedil, radijskih intervjujev in televi-
zijskega portreta. Objavljenih je nekaj
Megliœevih pesmi. Monografija obsega
120 strani. V sklepnem delu monogra-
fije so nanizani podatki o Megliœevih
samostojnih in skupinskih razstavah,
udeleæbah na likovnih sreœanjih, na-
gradah in priznanjih ter bibliografija.

Joæe Megliœ je bil œlan Druøtva sloven-
skih likovnih umetnikov in njegove
sekcije za Zasavje. Prvo samostojno
razstavo je imel leta 1965. Razstavljal
je na 43 samostojnih razstavah in na
veœ kot 70 skupinskih razstavah. Nje-
gova dela so v øtevilnih javnih in za-
sebnih zbirkah. Atelje je imel v gradu
Bogenøperk. Stalni zbirki Megliœevih
del sta na gradu Bogenøperk in v
knjiænici v Ømartnem pri Litiji.

Javni zavod Bogenøperk

Reklamnih gradiv se skozi mesec nabe-
re zelo veliko. Za primer vzemimo pre-
tekli mesec. Œe bi celoten mesec zbirali
reklamna gradiva na enem kupu bi jih
vsako gospodinjstvo zbralo vsaj 3kg –
preverjen podatek. Œe zraven dodamo
øe en ali dva œasopisa na teden je to
pribliæno 4 kilograme na mesec. V
enem mesecu sem naøtel veœ kot 30 tr-
govin in podjetij, ki nam na dom poøil-
jajo reklame. Œe izraœunamo koliko
reklam je dobila celotna obœina Ømart-
no pri Litiji v preteklem mesecu jo to
pribliæno 4500 kg papirja (1500 gos-
podinjstev * 3 kg). Za celotno Sloveni-
jo pa bi bilo to pribliæno 1950000 kg
papirja ali 1950 ton papirja (650.000
gospodinjstev * 3kg). Te nadloge se
lahko enostavno reøimo tako, da na
naø nabiralnik nalepimo nalepko, ki
prepoveduje dostavo reklamnih gra-
div. Nalepko dobimo na poøti. Ker pa
se s tem odpovemo vsem reklamam,
tudi tistim, ki bi jih æeleli pogledati, je
to kar nerodna reøitev. Druga reøitev
je, da na poøtni nabiralnik nalepimo to

nalepko, hkrati pa se na internetu
naroœimo na elektronska reklamna
gradiva, ki nas zanimajo. Tretja reøitev
je ta, da prejeta reklamna gradiva eno-
stavno odnesemo v zbiraliøœa odpad-
nega papirja vsak mesec. V Ømartnem
je to zbiraliøœe bodisi pri vrtcu ali os-
novni øoli. Prav bi bilo, da papir nosi-
mo na ta odlagaliøœa, s tem pomagamo
øoli ali vrtcu pri uresniœevanju investi-
cij ali poravnavi stroøkov, hkrati pa
dajemo tudi lep zgled mlajøi generaciji.

Verjetno bo øe nekaj œasa preteklo pre-
den bomo pripravljeni poøti ali
oglaøevalcem izdati kaj nas zanima, da
bomo domov dobivali samo tiste re-
klame, ki jih æelimo. Ravno tako bo
preteklo øe kar nekaj œasa preden
bomo vsi pripravljeni prejemati samo
elektronska reklamna gradiva. Kljub
temu se do takrat lahko obnaøamo
okolju prijazno in star papir odlagamo
na zbiraliøœa. Star papir se reciklira in
dobi novo obliko in namen, hkrati pa
prihranimo kakøno drevo.

mag. Roman Tomaæiœ

EKO KOTIŒEK

Æe spet te reklame
Verjetno smo æe vsi opazili, da nam pismonoøe in drugi raznaøalci reklam-
nih gradiv neutrudno polnijo poøtne nabiralnike. Na dom dobivamo rekla-
me in obvestila vsemogoœih trgovin iz bliænje in daljne okolice. Med dru-
gim tudi reklame od novo zgrajenih trgovin v Litiji, kjer bi po mnenju mno-
gih lahko bilo zgrajeno kaj bolj uporabnega. 

Abrahamov kljuœ Srca Slovenije
Konec junija v Srce Slovenije na posebno praznovanje prihaja petdeset
Slovencev, ki v letoønjem letu praznujejo svoj 50. rojstni dan. Praznovanje
bo na Poløniku potekalo 25. in 26. junija, gostoljubni domaœini pa priprav-
ljajo topel sprejem slavljencev in njihovih druæin.

Namen praznovanja je povezovanje
ljudi, poudarek pa je tudi na dobrodel-
ni noti, saj bo vsak izmed slavljencev
prispeval za nakup novih orgel, ki
bodo darilo Poløniku in krajanom. 

25. junija bo ob 15.30 v cerkvi Lurøke
matere boæje na Poløniku potekala slo-
vesna sveta maøa, ki jo bo vodil
nadøkof Alojz Uran, posveœena pa bo
abrahamom in blagoslovu novih orgel.

Po maøi bo sledilo veliko praznovanje
abrahamov, ki je namenjeno slavljen-
cem in njihovim druæinam, povabljeni
pa bodo tudi botri za orgle. Zabava z
znanimi slovenskimi glasbeniki se bo
odvijala pozno v noœ, nastopili bodo
tudi domaœi ansambli in povabljeni
pevski zbori. Slavljence bodo med dru-
gim zabavali Nuøa Derenda, Cole Mo-
retti in Adi Smolar.

Po konœanem praznovanju domaœini
slavljencem pripravljajo prav poseben

sprejem, saj bodo poløniøke druæine v

svoje domove za eno noœ sprejele slav-

ljence in njihove partnerje in na ta

naœin gostom, ki prihajajo iz razliœnih

krajev po Sloveniji, predstavili æivlje-

nje v Srcu Slovenije. 

Zjutraj bodo prijazni gostitelji abraha-

me tudi pogostili in jih pripeljali na

Polønik, od koder se bodo podali na

zanimiv izlet po Srcu Slovenije, ki ga

pripravlja Center za razvoj Litija.

Abrahamovo druæbo bodo sprejeli na

geometriœnem srediøœu Slovenije, kosi-
lo jim bodo pripravili na Domaœiji
Rus v Øentvidu pri Lukovici, ustavili se
bodo tudi v Termah Snovik in Zdra-
vilnem gaju Tunjice, izlet pa bodo za-
kljuœili z veœerjo in druæenjem na Turi-
stiœni kmetiji Pr' Kraœ v Dolskem.  

K projektu Abrahamov kljuœ Srca Slo-
venije so povabljeni posamezniki iz ce-
lotne Slovenije, ki so bili rojeni v letu
1959 in letos praznujejo okroglih 50
let. Cilj je zbrati petdeset slavljencev,
ki bi veselje ob svojem osebnem praz-
niku delili z ostalimi predstavniki ge-
neracije. Œe je med vami morda
kakøen abraham, torej letnik 1959, je
vabljen, da se pridruæi velikemu praz-
novanju 25. junija na Poløniku, pro-
stora je øe za nekaj slavljencev. Veœ in-
formacij lahko dobite pri organizator-
ju dogodka Joæetu Kosu na telefonski
øtevilki 041 615 020.

Napovedujemo:
12. 6. Mednarodno sreœanje partnerjev projekta CO2-NeuTrAlp v Snoviku – tema trajnostna mobilnost.
12. in 13. 6. Srednjeveøki dnevi v Kamniku  16. in 17.6. Mednarodno sreœanje partnerjev projekta Listen to

the voice of villages – tema turizem v odroœnejøih krajih.
21. 6. Spomladanski sejem v Dolu pri Ljubljani.
23. 6. Zakljuœno sreœanje æupanov obœin, ki sodelujejo pri projektu Trkamo na vrata dediøœine ter

odprtje razstave Mozaik Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani. 
25. in 26. 6. Abrahamov kljuœ v Srcu Slovenije (skupno praznovanje petdesetih abrahamovcev

ter izlet po Srcu Slovenije).  
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Aktualni likovni razstavi
v obeh galerijah
V Knjiænici Litija in Ømartno pri Litiji smo ponosni na œudovita razstavna prosto-
ra,  reœemo jima kar galeriji. Razstava druøtva Relik iz Trbovelj se bo iz litijske
preselila v galerijo Knjiænice Ømartno. V Litiji bo od 9. junija na ogled razstava
druøtva LILA, Litijskega likovnega ateljeja, ki je posveœena litijskemu obœinskemu
prazniku, ki ga Litija praznuje 16. junija. 

Potopisno predavanje
Marjana Janeæiœa
Marjan Janeæiœ, navduøen popotnik in fotograf se vsako leto odpravi drugam.
Tokrat bo predstavil svoje potovanje v Jemen in na otok Socotra. Potovanje v Je-
men vas postavi v muzejski svet – v mnoæico vtisov, ki vas posrkajo vase. Potova-
nja v ta del sveta ponujajo turistu marsikaj, predvsem pa je treba pozabiti na va-
jeno udobje, ki ga imamo doma.
Socotra je naravno zaøœiteno obmoœje, ki ga turisti øele odkrivajo. Kampiranje

sredi neokrnjene narave pa je svojevrstno doæivetje. Kultura prebivalcev, ki pone-
kod øe vedno æivijo pred moœnimi vetrovi skriti v kamnitih jamah, je prepletena z
miti in legendami, preæivljajo se na starodaven naœin. Potovanje, ki mogoœe zami-
ka tudi vas. Potopisno predavanje bo 11. 6. ob 20. uri v Knjiænici Ømartno.

Razstava izdelkov delavnice reøiljeja
V vseh teh mesecih, od lanske jeseni so

se ljubiteljice vezenja sreœale 20 x, v

novoletnem œasu je delavnico s svojim

znanjem popestrila tudi gospa Joæa

Gombaœ. V Litiji je torej v 40 urah

teœaja in na stotine urah doma nastalo

veliko zanimivih izdelkov, ki so na og-

led v Knjiænici Litija. Koliko metrov

preje je ølo, koliko metrov blaga,

kakøen je bil raœun za elektriko, ko je

bilo pozimi hitro temno, si ne pred-

stavljamo. 

Teœaj, ki ga je vodila mentorica Iva

Garantini, so obiskovale Danijela Rav-

nikar, Ivica Kos, Branka Gradiøek, Jel-

ka Zajc, Pavla Skubic, Metoda Re-

povø, Ana Nadj, Vesna Kokovica, Ma-

rija Tomaæiœ, Maja Lesjak, Marija

Humar. Ljubezen do vezenja pa se je

prenesla tudi v Knjiænico Ømartno, s

pomoœjo mentorice Øtefke Faøing na-

stajajo izdelki, ki jih bomo predstavili

jeseni. Na svidenje jeseni, drage ljubi-
teljice vezenja.

Slovenski dnevi knjige
V aprilu praznujemo svetovni dan knjige in slovenske dneve knjige. Tudi v
naøih dveh hiøah smo se tega praznovanja lotili kot se spodobi.

V ponedeljek, 20. aprila smo zakljuœili
z akcijo Pomlad v knjiænici. Odziv je
bil naravnost odliœen, sodelovalo je
158 posameznikov in 11 skupin. Pris-
pele izdelke ste si lahko do konca maja
ogledali v prostorih Knjiænice Litija.

Za konec slovenskih dnevov knjige pa
smo v znak pozornosti obdarili øe pet
druæin. Druæine Øeøet-Horvat, Jeriœ in
Musar iz Litije, ter Grabnar in Ferlan
iz Ømartnega sodijo med tiste, kjer be-
rejo vsi druæinski œlani, ki ljubijo, ra-
stejo in se uœijo s knjigo. V darilni
vreœki Knjiænice Litija se je zagotovo
naølo kakøno dobro branje.

Na svetovni dan knjige, 23. aprila se je
z gledaliøko predstavo zakljuœila cici
bralna znaœka. Najmlajøi so si v

spremstvu vzgojiteljic ogledali predsta-
vo »Princeska na zrnu graha«, v izved-
bi Lutkovnega gledaliøœa Jesenice.
Letoønjo cici bralno znaœko je opravilo
261 predøolskih otrok. Vzgojiteljicam
hvala za trud in pomoœ, najmlajøim pa
iskrene œestitke!

V maju se je zakljuœila tudi bralna
znaœka za osnovnoøolce obeh obœin,
Litije in Ømartnega.  Uœenci razredne
in predmetne stopnje so si v treh dneh
ogledali filma Povest o Despereauxu in
Hotel za pse. Letos je sodelovalo 1351
otrok. Vsem mentorjem bralne znaœke,
predvsem øolskim knjiæniœarkam se
zahvaljujemo za øe eno uspeøno sezo-
no branja, otrokom pa seveda iskrene
œestitke. Jeseni pa naprej!

Poletni utrip v
Knjiænici Litija
Knjiænica Litija je v sodelovanju z
DPM Litija in Mladinskim centrom
Litija pripravila poletni projekt »Prav-
ljice na gozdni poti«. Gozdna uœna
pot Svibno je pouœen projekt, ki ga
uvaja MC Litija, v sodelovanju s
knjiænico pa bomo skuøali poœitnice

pobarvati nadvse ustvarjalno in krat-

koœasno. Kakøna bitja lahko sreœuje-

mo v  gozdu, kakøna pa ustvari naøa

domiøljija, ko posluøamo pravljice na

gozdni poti? Hkrati pa se na spreho-

dih øe nauœimo o drevesih in rastju

okoli nas, o odnosu do gozdov … 

In œe bo naøa domiøljija dobila krila,

bomo na ustvarjalnih delavnicah napi-

sali svojo gozdno zgodbo in jo tudi

uprizorili. Veœ informacij v knjiænici in

na Mladinskem centru Litija po

priœetku poœitnic.

Poletni delovni œas knjiænic
Vsako leto v slovenskih knjiænicah z julijem nastopi poletni delovni œas. Tudi letos

bo tako, knjiænici bosta odprti pol dneva, objavljamo urnik in vas priœakujemo: 

Razstava Art Kum

V galeriji Knjiænice Litija smo predstavili dela akademsko izobraæenih slikarjev in
kiparjev, ki se sreœujejo v koloniji na Kumu. Med navzoœimi sta barve umetnikov
zastopala akad. slikar Janez Knez, pobudnik kolonije in akademski kipar Zoran
Pozniœ. Slednji je spregovoril o razstavi, o umetnikih, ki jih na Kum prinese iz
vseh koncev Slovenije.  Sobivanje razliœnih umetnikov zagotovo interpretirajo nji-
hova dela, ko se v njihovo ustvarjanje ujamejo posebne kumske energije. V kra-
jøem kulturnem programu ob odprtju razstave sta sodelovala uœenca GØ Litija
Ømartno, Jaro Pavliha in Gal Mavretiœ.

Poletni delovni œas Knjiænice Litija:

V mesecu juliju in avgustu je knjiænica odprta po poletnem urniku:
Ponedeljek, œetrtek od 12.00 do 19.00
Torek, sreda, petek od 8.00 do 14.30

Poletni delovni œas v Knjiænici Ømartno: 

Ponedeljek, œetrtek od 12.00 -19.00
Torek, sreda, petek od 10.00 do 14.30

Ob sobotah bosta knjiænici zaprti.

Tako so v prvih øtirih mesecih letoønje-

ga leta izvedli æe 16 izletov, na katerih

je bilo 562 udeleæencev. Seveda so se

posamezniki udeleæili veœih izletov,

tako da je v evidenci, ki jo skrbno vo-

dita Breda in Stane Jerebiœ, letos zapi-

sanih æe 119 razliœnih imen. 

Izleti so bili za vse okuse, od tradi-

cionalnega ponovoletnega sreœanja pri

Kavøku, kamor so se povzpeli iz Kre-

snic, do 5-urne hoje po delu poti gra-

dov iz Hrastovelj œez Kraøki rob do

vasi Zanigrad in Zazid.

Prvi øtirje meseci so bili izrazito v zna-

menju planinskih pohodov, saj so se

udeleæili kar devetih in bili pri tem po-

gosto najbolj øtevilna ekipa. Tako so

bili v januarju na novoletnem pohodu

na Kum, pa na pohodu na Grmado

nad Krøkim ter na sreœanju Prijateljev

Janœ – janøkih prijateljev.

Dolgoletna tradicija je, da se œlani

sekcije v februarju udeleæijo pohoda

na Zasavsko Sveto goro in tudi letos
je bilo tako, prviœ pa so bili na Valen-
tinovem pohodu na Bohor ter bili
navduøeni nad pozornostjo, ki so jo
bili deleæni. Vsak udeleæenec je dobil
medenjak v obliki srœka, ves œas pa jih
je spremljala Marija Kruøiœ iz PD Bo-
hor Senovo. Februar so zakljuœili s
tradicionalnim Øtrusovim pohodom,
o katerem smo v Martinovem glasu
æe pisali.

Tudi v marcu so se œlani sekcije ude-
leæili kar treh pohodov. Litijski planin-
ci se æe od vsega zaœetka zvesto ude-
leæujejo pohoda po Jurœiœevi poti, kar
je tradicija, ki jo je uvedel dolgoletni
vodja sekcije Viktor Œebela, ki je eden
redkih planincev, ki je bil na vseh do-
sedanjih pohodih. Letos se je
Jurœiœevega pohoda v idealnih razme-
rah udeleæilo kar 57 œlanov sekcije, kar
pomeni, da je bilo na velikem avtobu-
su Rudi toursa zasedeno tudi eno sto-
jiøœe. Tudi sicer je bil to najbolje obi-

Dejavnost planinske sekcije DU
v prvih øtirih mesecih 2009
Skoraj da ne mine konec tedna, v katerem Planinska sekcija DU Litija
svojih œlanov ne bi popeljala na krajøi ali daljøi izlet.

skan letoønji izlet. Œlani sekcije so se
udeleæili tudi spomladanskega pohoda
po Vinskih goricah na Boœ. Tako kot
vedno jih je tudi tokrat spremljal pla-
ninski prijatelj Joæe Teæak iz PD
Poljœane. Planinke in planinci sekcije
so si udeleæbo na tradicionalnem
marœevskem pohodu na Ømohor zago-
tovili æe en teden poprej, saj so se na
dan pohoda udeleæili obœnega zbora
naøega druøtva na Janœah. Serijo po-
hodov so v marcu zakljuœili z Jab-
lanøkim pohodom, ki se ga je udeleæilo
kar 63 œlanov sekcije, kar dokazuje,
da so pohod res vzeli za svojega. V
skladu s tradicijo so se tudi tokrat us-
tavili pri vikendu Lojzeta Hauptmana
na Bukovici, kjer sta jih Lojze in so-
proga bogato pogostila, kasneje pa so
bili takønega prisrœnega sprejema
deleæni tudi na domaœiji Anice Majcen
na Mamolju. 

Eden najlepøih izletov v letoønjem letu
je prav gotovo bil aprilski izlet po poti
gradov od Hrastovelj, œez opuøœeno
vas Zanigrad in Zazid do Podpeœi. V
Hrastovljah so si ogledali svetovno
znano fresko mrtvaøkega plesa ter bili
navduøeni nad razgledom s Kraøkega
roba. Vlaki na primorski progi so bili
videti kot igraœe, med potjo pa so na-
birali tudi divje øparglje. Izvedli so
tudi, da je na tej progi kot mlad po-
stajni naœelnik sluæboval Viktor Œebe-
la. April so zakljuœili z izletom po poti
treh planinskih domov – Brnica, Bu-
kovica in Hom, najbolj vztrajni pa so
osvojili øe strni Kamnik.

Sekcija deluje od leta 1992, prvih de-
set let jo je vodil Viktor Œebela, ki je
dal sekciji neizbrisan peœat, njegovo
delo je nadaljeval Ludvik Kofol, zad-
njih pet let pa sekcijo zelo uspeøno
vodi Stane Jerebiœ, ki se je udeleæil
prav vseh letoønjih pohodov in akcij
sekcije, po øtevilu izletov pa mu sledi
Vinko Povøe iz Spodnjega Loga.

Takøna bogata aktivnost je jamstvo,
da se nam za prihodnost sekcije ni
bati, saj se jim na vsakem izletu pri-
druæi kakøen nov œlan.

Borut Vukoviœ

Obœni zbor na Janœah – planinsko himno so zapeli pevci »stare« Lipe.
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Uœiteljice Vojka Kokoøinek (GØ Zagorje), Daliborka Podboj (GØ Trbovlje), Øpela
Medved (GØ Radeœe) in Æuæana Bartha (GØ Litija-Ømartno in GØ Hrastnik), smo
tudi tokrat skuøale navduøiti otroke k vpisu na plesne oddelke. Prvo sreœanje smo
imeli pred davnimi 23-imi leti, plesna prireditev je bila namenjena predvsem
starøem in je potekala vsako leto v drugem kraju. Pred petimi leti  je bila v okviru
aktiva zasavskih glasbenih øol sprejeta odloœitev, da prireditev prestavimo v do-
poldanski œas in jo namenimo osnovnoøolcem, prav v Litiji pa je ta odloœitev do-
segla svoj vrhunec. Otroci so sicer vedno kritiœna in tudi zelo hvaleæna publika, a
letoønji nasmejani obrazi, poskakovanje kar sede, ob resnejøih toœkah pa na øiro-
ko razprte oœi in odprta usta  v napetem priœakovanju, so nam povedali vse. Seve-
da je k temu pripomogla tudi naøa zvesta »mama«, povezovalka programa Hele-
na Cveteæar. Otroci so tudi zaradi njene interpretacije z  zanimanjem  sledili za-
bavnim toœkam, resnim ustvarjanjem na odru, zelo jih je prevzel  tudi ples na ko-
nicah prstov. Trdo delo naøih plesalk in plesalcev je bilo po vsaki toœki,  vœasih pa
æe tudi vmes,  poplaœano z moœnim aplavzom. Hvaleænost otrok z ene in druge
strani odra  je bila tudi œudovit  obliæ na ranjeno srce nas pedagogov, saj nas je
ravno v tem œasu mnogo prezgodaj za vedno zapustil dober prijatelj in kolega,
dolgoletni uœitelj v Radeœah in velik ljubitelj baleta Ciril Jagriœ. Zato smo se
odloœili, da  23. plesno revijo zasavskih glasbenih øol posvetimo prav njemu v
spomin, kajti tudi njemu so nasmejani in zadovoljni otroøki obrazi lepøali in bo-
gatili æivljenje. Æuæana Bartha,

uœiteljica plesne pripravnice, baleta in sodobnega plesa v GØ Litija-Ømartno 

23. plesna revija
Predstavljajte si mizo, polno razliœnega peciva - piøkotkov, tort, zavitkov…
Tako  pisana je bila letoønja plesna prireditev glasbenih øol Zasavja, kate-
re organizacijo je  prevzela naøa glasbena øola, prireditev pa je potekala
8. aprila 2009, v dvorani JZK Litija (na Stavbah).

Dober dan, pozdravljeni! Tako smo priœakali v petek 8. 5. ob 9. uri babice,
dedke, mame in oœke v vrtcu Polhek. Male oœke so najprej zaœudeno pogledovale
"velike tete in strice", ki so prihajali v œetici na naøo teraso. Ko pa so zagledali
pravi, znan, domaœ obraz so se oœke zasvetile in roœice stegnile: "Mama"!!! In æe
so sedeli v znanih in varnih naroœjih ter nasmejanih lic zrli v naju. "Kaj pa zdaj?"
"Nista se hecali, res so priøli!" (ta in podobna vpraøanja sva brali na malih obra-
zih). In skupaj smo doæiveli prijetno, nasmejano urico ob skupni pesmi, igri in se-
veda okusni malici sladoledu!!! Spominœki so kar øibali v srœke, a tudi na vidni
spomin nismo pozabili. Za naøe posebne goste smo sami izdelali rdeœe nageljœke
ter jih ponosno predali obiskovalcem v zahvalo, da so se prijazno odzvali naøemu
povabilu. (12 otrok - 16 obiskovalcev). Res so se potrudili za nas. Priøli so, ne
samo iz bliænje Litije, Brega in Ømartna. Tudi iz Kostrevnice, Moravœ pri Gabrov-
ki, Volœjega potoka, Ljubljane in Œemøenika. Bilo je prekrasno sonœno dopoldne
(21° C), toplo zunaj in znotraj nas. Taka doæivetja so nepozabna in nas vse sku-
paj bogatijo! Kajne? Zahvala gre seveda tudi oœkom in mamicam, saj brez njih ne
bi ølo! Bili so prijazni »poøtarji« - predali so vabila in organizirali prihod svojih
starøev v vrtec. 

Pozdravljamo vas hvaleæni Alenka in Duøi z malimi varovanci - Polhki.

Polhkovi posebni obiskovalci

Kdo sem jaz?
Kdo je moje ljudstvo?
Galerija likovnih del mladih Celje je edina stalna galerija v Sloveniji, na-
menjena mladim likovnim ustvarjalcem do 20 let z vsega sveta. Avtor pro-
jekta Mednarodni razpis za likovna dela mladih in ustanovitelj Galerije li-
kovnih del mladih je Mihailo Liøanin. 

Letoønji, 14. razpis, je potekal na temo
»Kdo sem jaz? Kdo je moje ljuds-
tvo?«. Nanj je prispelo veœ kot 8000
del iz 42 dræav. Dela je ocenjevala
strokovna æirija dveh akademskih sli-
karjev iz Slovaøke in Srbije ter likovna
pedagoginja iz Slovenije. 

Strokovna æirija je med dela, ki si deli-
jo drugo mesto, uvrstila tudi likovno
delo desetletne Blanke Œanœar, uœenke
4. razreda OØ Ømartno. Blanka se je
15. maja 2009 s starøi in mentorico
udeleæila slavnostne podelitve priz-
nanj. Podelitev je potekala v Celjskem
domu pod œastnim pokroviteljstvom
predsednika dræave, Danila Türka.
Mladim nagrajencem je œestital æupan
mesta Celje, Bojan Ørot, razstavo pa je
odprl starosta likovne pedagogike v
svetu, Bogomil Karlovaris z Reke. 

Joæica Æurga

Gasilska
œrna kronika
Reøevanje æivali:

16. maja ob 18:25 so bili gasilci PGD
Kostrevnica obveøœeni, da na Za-
druænem domu mijavka mucka. Ker ni
naøla poti nazaj na trdna tla, so jo s
pomoœjo lestve reøili. Sodelovalo je pet
gasilcev.

Naravne nesreœe:

19. maja ob 23:30 je ob nevihti voda
zalila prostore æupniøœa na Primsko-
vem. Posredovalo je pet operativcev
PGD Kostrevnica, ki so vodo izœrpali
in poskrbeli za ustrezno sanacijo. 

Iskanje pogreøane osebe:

23. maja 2009 ob 18:30 so gasilci
PGD Ømartno dobili klic za pomoœ pri
iskanju pogreøane osebe. Ugotovljeno
je bilo, da je krajan odøel ribarit in se
ob obiœajnem œasu ni vrnil niti javil. Is-
kalo ga je 16 gasilcev in konjenik.
Naøli so ga ob 20:15 na Spodnjem
Logu. Po neuradnih podatkih naj bi
krajanu postalo slabo, zato je padel.
Gasilci so ga oskrbeli do prihoda
zdravniøke ekipe.

GZ Ømartno

Æe takoj na zaœetku meseca maja so
morali devetoøolci svoje znanje slo-
venøœine, matematike ter dræavljanske
in domovinske vzgoje in etike dokaza-
ti na nacionalnem preverjanju znanja,
øestoøolci  pa so imeli isto nalogo pri
matematiki, slovenøœini in angleøœini.

V okviru naravoslovnih dni so
prvoøolci obiskali vrtnarijo Planinøek,
drugoøolci æivalski vrt, tretjeøolci Hiøo
eksperimentov v Ljubljani in øestoøolci
Arboretum v Volœjem potoku.Tret-
jeøolci iz Kostrevnice so raziskovali
travnik in travniøke rastline, uœenci pr-
vega in drugega razreda iz Øtangarskih
Poljan so raziskovali æivljenjska okolja
in æiva bitja v njih, uœenci tretjega in
œetrtega razreda pa magnetizem.

V okviru tehniøkih dni so se uœenci
drugega razreda pogovarjali o œistem
okolju in oœistili Sela in Slatno odpad-
kov. Devetoøolce sta obiskala astrono-
ma z Jesenic in jim predstavila planeta-
rij, v astronomskih delavnicah pa so
nato uœenci izdelovali in spuøœali rake-
te iz plastenk ter s teleskopom opazo-
vali sonce. 

Uœenci devetih razredov so v maju obi-
skali tudi hidroelektrarno Boøtanj in

spoznavali naœine pridobivanja elek-
triœne energije.

Ker so skoraj vsi uœenci predmetne
stopnje, vsi uœenci iz podruæniœnih øol
in skoraj polovica uœencev predmetne
stopnje med øolskim letom pridno bra-
li za bralno znaœko, so si za nagrado v
litijski dvorani na Stavbah ogledali
film Hotel za pse in sinhronizirani ani-
mirani film Povest o Desperadouxu.

Tudi z vrstniki drugih øol smo se
druæili. Obisk so nam vrnili uœenci iz
Samobora na Hrvaøkem. Na øoli smo
jim priredili lep sprejem, nato pa smo
jih popeljali øe v Ljubljano. 

Letoønje tradicionalno sreœanje po-
druæniœnih øol je bilo v Veliki Kostrev-
nici. Poleg uœencev iz Kostrevnice,
Øtangarskih poljan in Primskovega so
se ga udeleæili øe uœenci podruæniœnih
øol Temenica in Øentlovrenc. Na njiho-
vem sreœanju so se jim pridruæili tudi
ravnatelji in æupan obœine Ømartno,
gospod Milan Izlakar.

Uœenci tretjih razredov so pet dni
preæiveli v Centru øolskih in obøolskih
dejavnosti Lipa v Œrmoønjicah, sed-
moøolci pa  v centru Gorenje nad
Zreœami.

Majske novice iz øole Kot vedno, se je veliko dogajalo tudi
na øportnem podroœju. Na atletskem
øportnem dnevu so se uœenci od 6. do
9. razreda pomerili v skoku v daljino,
metu æogice, suvanju krogle in teku na
60 in 600 metrov. Predstavniki øole so
se udeleæili Dnevnikovega ekipnega
krosa v Selcah pri Æeleznikih. Na pol-
finalu namiznoteniøke lige v Petrovœah
so se naøi tekmovalci zelo dobro uvr-
stili. Gregor Kokalj, uœenec 5. b razre-
da pa je dobil vse tekme in se je tako
uvrstil v finale najboljøih osem v Slo-
veniji. Œestitamo! Na podroœnem pr-
venstvu v rokometu za uœenke, ki je
potekalo v Litiji, so naøa dekleta osvo-
jila zmago. Iskrene œestitke!

Na dræavnem tekmovanju iz geografi-
je v Øempetru v Savinjski dolini se je
naøa ekipa odliœno odrezala. Uœenca
Miha Medveøek iz 9. b ter Andreja
Gradiøek iz 8. b razreda sta prejela zla-
to priznanje. Za ta uspeh jima iskreno
œestitamo!

Uœenka 4. b razreda, Blanka Œanœar,
se je s svojim likovnim izdelkom na
mednarodnem nateœaju Kdo sem jaz,
kdo je moje ljudstvo uvrstila med naj-
boljøe mlade ustvarjalce na svetu.

Blanka, œestitke!

Zbrala in uredila V. Adamlje

Fotografska
razstava Druga
godba 2007
Vsako leto se na festivalu Druga god-

ba predstavi mnoæica umetnikov. Fo-

tografsko oko je v letu 2007 ujelo iz-

vajalce: Godalika, Gotan Project,

Andy Palacio&The Garifuna Collecti-

ve, Nuru Kane&Bayefall Gnawa, Mo-

veknowledgement, Balkan Beat Box,
Doctor Batonga, Astorpia, Mariza,
Requiem For a Dying Planet. 

Fotografije je KUD Art Club v prostorih
knjiænice razstavil æe 18. maja, ob
priœetku 25. tradicionalne Druge godbe. 

Odprtje razstave s predstavitvijo bo v
galeriji Knjiænice Litija, 23. junija ob
19.uri. Prireditev sodi v sklop priredi-
tev ob obœinskem prazniku Litije.

Knjiænica Litija je s KUD Art Clubom
v maju æe organizirala ogled filma A
to je kulturologija. Øtudij je predstavi-
la øtudentka kulturologije, Maøa
Penœur. Sodelovanje z ljubitelji film-

Obisk mentorice iz Mestne
knjiænice Ljubljana
Brezplaœno uœenje osnov raœunalniøtva, ki ga ponuja Toœka vseæivljenjskega

uœenja v Knjiænici Litija je naletelo na izjemen odziv. Uporabniki se vsakih 14 dni

sreœujejo z mentorico, ki jih seznanja z osnovami raœunalniøtva, interneta, osnov

raœunalniøke korespondence… Za obisk toœke priporoœamo predhodno prijavo,

mentorica bo svetovala tudi v poletnih mesecih, razen avgusta. 

Pravljiœno
sreœanje z
Judito Rajner
Ob zakljuœku sezone pravljiœnih uric
smo 4. junija v goste povabili Judito
Rajner, ki je z malimi prijatelji iz vrtca
predstavila svojo zgodbo, Vikin œa-
robni kaktus. Sreœanje z Judito najm-
lajøim ostane v spominu, nad njeno in-
terpretacijo, neznansko velikim sve-
tom domiøljije in »izmiøljije« pa so
nedvomno navduøeni tudi starejøi. Ko-
maj œakamo na novo pravljiœno zgod-
bo! V druæbo pravljic pa ponovno
vabljeni jeseni.

ske, fotografske umetnosti v galerijo
knjiænice pripelje dogodke in razstave,
ki bi jih sicer videli le v veœjih mestih.
Delœek dogodkov v metropoli ponuja
tudi knjiænica, zato bomo s KUD Art
Clubom sodelovali tudi v prihodnje.

10906001

V 82. letu, nas je zapustila
naøa draga sestra in teta

SLAVKA GRUM
16.6.1927 - 21.5.2009

iz CKS 17, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, 
Predilnici Litija in vsem, ki ste nam v teækih trenutkih stali ob strani. Hvala za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Hvala pogrebni sluæbi, g. æupniku Okoliøu, za lepo opravljen

pogrebni obred, pevcem, trobentaœu in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
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Mednarodni maraton v Trstu

DRUØTVO PROSTI ŒAS ØMARTNO – PLEZALNA SEKCIJA

Plezalni tabor v Paklenici

Zaœetek dræavnega prvenstva v
øportnem plezanju v sezoni 2009

10. trofej Beograda

ØPORT, NAPOVED DOGODKOVJUNIJ 2009 • ØT. 6 7

Suzana je dozorela za maraton. Na
vsakem najinem treningu je spoznava-
la, da jo notranja sila vleœe na kraljev-
sko progo. Kar je obljubila, je tudi iz-
polnila. Na dolgo pot sva se podali
skupaj. Dosega cilja, je bila najina edi-
na æelja, ko sva v ægoœem soncu na pro-
gi, ki poteka zadnjih 21 km ob morju,
trmasto poæirali kilometre. Vroœe je
bilo kot v peklu. Zadnjih 5 km je Suza-
na spoznavala, da le ni vse samo v gla-
vi, kajti œe bi bilo to res, bi maraton
lahko pretekel vsak. Pa ga ne!!! Suzana
ga je in za njen prvi vpis v veliko knjigo
maratoncev, ji iz srca œestitamo. 

Tokrat je Karmen z 21 km opravila
brez veœjih teæav. Sreœa v cilju je bila
nepopisna. Naøi moøki in najstniki so

se udeleæili zabavne tekaøke prireditve
na 8 km. Startali so na gradu Mira-
mar. Proga poteka ves œas ob morju in
je zares romantiœna. A cilj smo imeli
skupen. Naø najmlajøi udeleæenec
Maks, je bil najveœji frajer. S svojo
vztrajnostjo in pogumom si je prisluæil
prvo medaljo. 

Z lepimi obœutki smo se utrujeni
vraœali domov. In z obljubo, da bomo
drugo leto v Trstu spet simboliœno kr-
stili novega maratonca oz. maratonko
iz naøe tekaøke skupine. Ni kaj, prava
vzpodbuda dela œudeæe. Ni vse samo
rezultat, bolj pomembno je, da znamo
zaœutiti, kaj nam pravzaprav maraton-
ski tek podari.

Mija Loc  

Mednarodni maraton v Trstu
V Trstu je vsako leto prvo nedeljo v maju velik praznik. Posveœen je vsem
tekaœem, tako rekreativnim, kot bolj resnim. 

Tekmovanje je bilo zelo moœno, saj je
imelo kar 390 prijavljenih tekmoval-
cev iz 43 klubov iz 7 dræav. Trije slo-
venski klubi smo se prijavili kot Team
Slovenija, in na koncu osvojili skupno
2. mesto. Tekmovanje je potekalo na
øestih ringih. Ømarsko - Litijski tekmo-
valci so prikazali dobre borbe, z vsemi
je bil zadovoljen tudi trener. Veseli
tudi dejstvo, da se je po poøkodbi s
tremi zmagami vrnil Nermin Rekano-
viœ, ter da je odliœno borbo prikazal
tudi Domen Pirc, ki se bori za nastop
na evropskem prvenstvu za kadete v
Zagrebu, konec junija. Omeniti velja
tudi, da so borbe potekale v soparnem
ozraœju, kar je øe oteæevalo nastopa-
joœim njihove predstave. Æivo srebro
se je zunaj povzpelo kar na 30º C. Æe

10. trofej Beograda
V soboto 9. maja 2009 je v prestolnici Srbije potekalo taekwondo tekmo-
vanje, katerega se je udeleæil tudi Taekwondo klub Ømartno - Litija. Tokrat
se je na turnirju borilo devet borcev in bork, ki so trenerja Francija Øirclja
razveselili s sedmimi medaljami.

Øportno plezanje teæavnost, Kranj,
10. maj 2009

V nedeljo 10. maja 2009 se je zaœelo
dræavno prvenstvo v øportnem pleza-
nju (teæavnost) za sezono 2009 za
srednje in starejøe kategorije. Tekmo-
vanje je potekalo na veliki umetni ste-
ni v Kranju, kjer se vsako leto odvija
finale svetovnega pokala, tako da
imajo vsi mladi plezalci moænost

DRUØTVO PROSTI ŒAS ØMARTNO – PLEZALNA SEKCIJA

Plezalni tabor v Paklenici
V zaœetku prvomajskih poœitnic, od
petka 24. 4. do torka 28. 4. 2009, se
je 15 plezalcev PS Druøtva Prosti œas
odpravilo na plezalni tabor v Pakleni-
co. Plezalsko podroœje ob jadranskem
morju na Hrvaøkem, ki leæi 40 km se-
verno od Zadra, je eno najveœjih in
najbolj obiskanih v Evropi ter je zelo
priljubljeno med slovenskimi plezalci.
Predvsem je zanimivo, zaradi geograf-
ske lege, ki omogoœa plezanje preko
celega leta. V petek smo se v popol-
danskih urah odpravili proti naøemu

cilju, ki smo ga dosegli ob 22. uri. Sle-
dilo je noœno postavljanje øotorov in
prijetno spanje v hladni noœi. Nasled-
nji dan smo takoj zjutraj odøli prviœ v
kanjon Velike Paklenice, ki ponuja
kratke øportnoplezalne plezalne smeri
ter dolge smeri do viøine 350 metrov.
Œlani DPŒ smo se 4 dni preizkuøali v
kratkih øportnoplezalnih smereh. Prvi
dan smo izkoristili za spoznavanje
kanjona. Tisti, ki so ga obiskali prviœ,
so bili nad lepoto narave in »divjim«
okoljem obdanim z visokimi skalnimi

Zaœetek dræavnega prvenstva v
øportnem plezanju v sezoni 2009

preizkusiti steno, kjer se odvijajo naj-
veœje mednarodne tekme. Na tekmo-
vanju so sodelovali trije naøi tekmo-
valci. V moœni konkurenci starejøih
deœkov je plezal Jernej Celestina, ki je
med 23 tekmovalci dosegel 10. mesto.
Karin tomaæiœ je med kadetinjami za-
sedla 9. mesto, œeprav je od tekme
priœakovala nekoliko veœ. Miha Jarm
se je od naøih plezalcev odrezal najbo-
lje, saj se je v konkurenci kadetov,
kjer najboljøi slovenski tekmovalci
dosegajo vidne uvrstitve tudi na med-
narodni sceni, dosegel 7. mesto. Ome-
niti velja, da se je Miha prviœ pomeril
tudi v œlanski konkurenci, in v svojem
krstnem nastopu dosegel 24. mesto
med 31 tekmovalci.

Balvansko plezanje, Log pri Brezo-
vici, 16. in 17. maj 2009

V soboto, 16. in nedeljo 17. maja
2009, se je na Logu pri Brezovici odvi-
jal prijeten plezalni dogodek. V prvi
balvanski tekmi za DP v øportnem ple-
zanju v sezoni 2009 so se v zanimivih

balvanskih problemih pomerile kate-
gorije od najmlajøih øportnih plezalcev
in plezalk do najboljøih slovenskih œla-
nov in œlanic v tem øportu. Tekmoval-
ci PS Druøtva Prosti œas, nastopilo jih
je pet, so tekmovali v øtirih kategori-
jah. Najprej naj omenimo, da je Miha
Jarm v kategoriji kadetov osvojil naj-
boljøo »fantovsko« uvrstitev v naøem
druøtvu na tekmi za dræavno prvens-
tvo. Z odliœnim plezanjem je me 19.
tekmovalci zasedel odliœno 5. mesto.
V kategoriji kadetinj je Karin tomaæiœ
zasedla 10. mesto med 17. tekmoval-
kami. V kategoriji mlajøih deœkov sta
se v soboto pomerila Domen Brœan in
Urh Tomaæiœ, ki sta v zelo moœni kon-
kurenci med 31. tekmovalci z enim
preplezanim balvanom do vrha, dose-
gla 24. oz. 25 mesto. Na ta dan je v
veœernem œasu plezal tudi Jernej Cele-
stina, ki je v kategoriji starejøih deœkov
z dvema vrhovoma dosegel 16. mesto
med 23. tekmovalci.

Naslednja tekma za DP bo 6. junija v
Laøkem. V teæavnostnem plezanju se
bodo pomerili cicibani in ml. deklice
in deœki.

Veœ o plezanju v Druøtvu »Prosti œas«
Ømartno in nekaj slik s tekmovanja si
lahko pogledate na spletnem naslovu
http://plezanjedpc.spaces.live.com/.

Skupaj z ekoloøko domaœijo Vovk v Gradiøœu, letos æe œetrtiœ,
prirejamo poletne tabore za otroke. Med poletnimi poœitnicami
tako otroci preæivijo pester teden v naravi in spoznavajo delo na

kmetiji, nje okolici ter se obenem spoprijateljijo z domaœimi
æivalmi. Vsako leto skuøamo pripraviti kakøno novost,

zanimivost ali novo izkuønjo. Vabljeni vsi, ki si æelite, da vas
zbudi petelinje petje ali ævrgolenje ptiœkov. 

Veœ o ponudbah in aktivnostih, ki jih pripravljamo v druøtvu
iz Jablaniøke doline si lahko ogledate na spletni strani

www.podezelje-laz.si, kjer dobite tudi prijavnico.
Za podrobnejøe informacije nam piøete na:

drustvo.laz@gmail.com. 

POLETNE
DOGODIVØŒINE

V GRADIØŒU

pregradami naravnost navduøeni.

Tekmovalci DPŒ so plezalni tabor iz-

koristili predvsem kot dober trening

pred zaœetkom dræavnega prvenstva,

ostali œlani pa za uæivaøko plezanje v

laæjih smereh. Preplezali smo smeri

od ocene 4a do 7a. Vsak dan smo

opazovali tudi alpiniste, ki so plezali

smeri v visokih stenah. Predvsem pa

je bil namen tabora druæenje, spozna-

vanje novega plezalnega podroœja ter

uæivanje v plezanju. Vsi smo se stri-

njali, da bomo organizirali øe veœ

skupnih plezalnih dni v naravnih ple-

zaliøœih, za naslednje prvomajske

praznike pa bomo poiskali novo

atraktivno plezalno podroœje.

Jernej Peterlin

Bliæa se œas dopustov in poletnih øolskih
poœitnic. V Druøtvu za razvoj podeæelja Laz vsako

leto poskrbimo, da otroci œimbolj aktivno in
nepozabno preæivijo del svojih dolgih poœitnic. 

OOTTRROO©©KKII
RROOMMPPOOMMPPOOMM  NNAA  

GGRRAADDUU  BBOOGGEENN©©PPEERRKK
Nedelja, 14.6.2009 ,

ob 16., 17., 18. uri.
OOGGLLEEDD  GGRRAADDUU  ZZ  GGRRAAJJSSKKOO  MMII©©KKOO!!
Grajska  miπka,  vas bo  ob  320. obletnici

Slave vojvodine Kranjske,
popeljala v svet nastajanja knjig,

na gradu Bogen©perk.
Ob 16.15 uri,  UUSSTTVVAARRJJAALLNNEE  DDEELLAAVVNNIICCEE:

- knjigoveπka delavnica
(Zavod Parnas, Velike LaπËe)

- knjiæna kazalka (JZ Bogenπperk)
- polstenje volne (Kmetija Na Jasi)

- Lego kotiËek
Ob 18. uri TTRRNNUULLJJ»»IICCAA

predstava lutkovnega gledalπËa FRU-FRU
v grajskem atriju.

VLJUDNO VABLJENI!

Vstopnina: 5 EUR

Javni zavod Bogenøperk, www.bogensperk.si

skoraj poletne temperature pa so bile
kot zanalaøœ za tekmovalce, ki so
zveœer ob trenerju, starøih in prijateljih
proslavili svoje uspehe. Vsi skupaj
smo po veœerji odøli na veœerni izlet na
Kalemegdan, ki je najveœji in najlepøi
park Beograda in obenem tudi najpo-
membnejøi kulturno zgodovinski
kompleks. Naslednji dan smo si ogle-
dali øe letalski muzej, kar je bilo prav
posebno doæivetje, kajti ne vidiø vsak
dan tako veliko øtevilo bojnih letal, se-
streljenega ameriøkega »nevidnega so-
kola«, padala iz 2. svetovne vojne in øe
in øe. Pred odhodom domov je sledil øe
obisk Dedinj in Titovega groba, ter
ogled muzeja o njegovem æivljenju.
Vendar smo bili vsi zelo veseli povrat-
ka v nekoliko hladnejøo in nam bolj
ljubo Slovenijo. 

Rezultati:
1. mesto
Sara Rozina, pionirka B - 33 kg
Nermin Rekanoviœ, senior - 72 kg
2. mesto
Aleksandra Rozina, pionirka B - 27 kg
3. mesto
Tadej Pirc, pionir A - 29 kg
David Zagorc, kadet A - 33 kg
Domen Pirc, kadet A - 45 kg
Miha Tomaæiœ, junior -73 kg

Tekmovanja so se udeleæili øe: Miha
Friøkovec - kadet A in Klavdija
Tomaæiœ - juniorka.

Taekwondo klub Ømartno – Litija



Ømarœani zasluæeno
tretji v 1.B ligi

JUNIJ 2009 • ØT. 68 ØPORT, OBVESTILA, OGLASI

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 2009

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

1. ROKOMETNI KLUB KRØKO 22 20 1 1 729 : 572 41

2. RK KLIMA PETEK MARIBOR 22 19 0 3 797 : 569 38

3. RD ØMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA 22 15 4 3 702 : 657 34

4. RK GROSUPLJE 22 11 1 10 615 : 620 23

5. RK GRŒA KOŒEVJE 22 10 3 9 600 : 609 23

6. RD ALPLES ÆELEZNIKI 22 10 2 10 533 : 574 22

7. RK AJDOVØŒINA 22 10 0 12 611 : 597 20

8. RK SVIØ PEKARNA GROSUPLJE 22 8 1 13 595 : 616 17

9. RK RADEŒE - MIK CELJE 22 7 2 13 528 : 601 16

10. RD ISTRABENZ PLINI IZOLA 22 6 3 13 581 : 648 15

11. RD MOØKANJCI - GORIØNICA 22 4 0 18 583 : 702 8

12. RK MITOL SEÆANA 22 3 1 18 616 : 725 7

Konœna lestvica 1.B lige

Ømarœani zasluæeno
tretji v 1.B ligi
Sezona 2008/09 nam bo ostala v spominu po novi dvorani Pungrt in dobrih
predstavah œlanske ekipe RD Ømartno 99 Herz Factor banka. Tekmovanja
je konec, le v mesecu juniju œaka nekatere œlane ekipe revijalna tekma
med VZHODOM in ZAHODOM, ki je bo 5. junija ob 19 uri v Krøkem.

Veliko priznanje Ømarœanom je, da
ekipo ZAHODA vodi trener Tadej Si-
monœiœ v paru z Petrom Karpovom
(RK Grœa Koœevje). Od igralcev ømar-
ske ekipe bodo za ZAHOD nastopali:
Primoæ Cenkar, Rok Derenœini, Filip
Gradiøek, Boøtjan Kogovøek in Marko
Simonœiœ. 

V predzadnjem krogu, ki se je igral 9.
maja, so Ømarœani gostovali v Seæani,
ki se je borila za obstanek v ligi, pa ji
to na koncu ni uspelo. Domaœini so se
borili za morebitno kvalifikacijsko
tekmo za obstanek v 1.B ligi, kar se je
poznalo, saj so na zaœetku zaœeli zelo
podjetno. Na sredini prvega polœasa so
povedli kar 12:6. V drugem polœasu pa
so Ømarœani pokazali boljøo igro in
upraviœili vlogo favorita na tekmi, ter
povedli in na koncu zmagali 36:32. V
ekipo se je vrnil Kogovøek, ki je zadel
dvanajstkrat.

V soboto, dne 16. maja, se je s tekmo
proti gostom iz Izole uradno konœala
sezona v 1.B ligi tudi za ømarskega B
ligaøa. Svoja videnja in poglede nam je
strnil trener œlanske ekipe, Tadej Si-
monœiœ: “Po uspehu, doseæenemu v
lanski tekmovalni sezoni, smo v viøji
rang tekmovanja v 1. B DRL stopili z
meøanimi obœutki. Zastavili smo si

tekmovalni cilj pred sezono, to pa je
bila uvrstitev okrog 6. mesta, z æeljo
po kakønem mestu viøje na lestvici. Po
uspeønem zaœetku in seveda tudi nada-
ljevanju sezone pa se je izkazalo dru-
gaœe, saj smo cilj dosegli in tudi prese-
gli. Osvojili bomo konœno 3. mesto,
kar je nedvomno uspeh. Vse skupaj je
plod trdega dela vseh, tako uprave, kot
tudi igralcev. Naø sedemnajsti igralec
na vsaki tekmi pa so bili navijaœi, ki so
nas spremljali tako doma, kot tudi na
gostovanjih. Zahvala za opravljeno
delo gre seveda igralcem in mojim so-
delavcem na klopi, s katerimi smo sku-
paj  dosegli in presegli priœakovanja ter
tekmovalne cilje. Zavedam se, da ni
uspehov brez dobrega dela uprave klu-
ba na œelu z predsednikom Fredijem
Buœarjem, zato se celotni upravi zah-
valjujem za dobro in korektno sodelo-
vanje. Øe posebej pa bi se rad zahvalil
za zaupanje Mirku Kralju, ki je æe lan-
sko sezono bil tisti, ki je navezal prvi
stik z mano. Ob zakljuœku sezone je
œas za analize, danaønja tekma pa je se-
veda priloænost, da na njej uæivamo v
lepi rokometni predstavi in na ta naœin
skupaj zakljuœimo uspeøno sezono.”
Tekma proti Izoli je bila vseeno teæka
in napeta, saj je bila za igralce sezona

naporna in dolga. Kljub vsem
treæavam so se domaœi igralci in gle-
dalci veselili petnajste zmage v sezoni,
na koncu je bil rezultat 31:30 v korist
Ømarœanov. Najboljøi strelec tekme je
bil domaœin Simonœiœ z 12 zadetki.

Po zadnjem krogu v 1.B ligi je veliko
stvari æe jasnih. V 1.A ligo sta se uvr-
stili ekipi RK Krøko in RK Klima Pe-
tek Maribor. Krøko je v zadnjem kro-
gu na domaœem parketu ugnal Mari-
borœane in postal prvak lige. Iz 1.A
lige izpade ekipa RK Krke, iz 2. lige pa
sta v 1.B ligo napredovali ekipi RK
Zlatorog Celje in RK Sevnica.

Tekmovanja so zakljuœile tudi vse mla-
jøe selekcije, zadnji so imeli turnir mla-
jøi deœki B, ki so se v Ømartnem borili za
9. do 12. mesto. Na turnirju so prema-
gali ekipo RD Merkur Økofja Loka, ØD
Metlika ter remizirali z RK Krøkom.
Zaradi razlike v zadetkih so na koncu
konœali na desetem mestu v dræavnem
prevenstu, Krøko pa je bil deveti.

Ob koncu uradnega dela sezone, bi se
radi zahvalili vsem sponzorjem, dona-
torjem, gledalcem in podpornikom
Rokometnega druøtva Ømartno 99
Herz Factor banka. S svojimi prispev-
ki in podporo omogoœate igranje œlan-
ske ekipe v 1.B ligi, mlajøim selekci-
jam, ki øtejejo okoli 130 otrok, pa ste
omogoœili treniranje in igranje v raz-
liœnih tekmovanjih. S tem je doseæen
namen naøega druøtva.

Rokometno druøtvo Ømartno 99

Herz Factor banka

Vabimo vse ljubitelje rokometa,
da si ogledate tekme
na DAN ROKOMETA,

ki bo v soboto, 4. 7. 2009,
na zunanjem rokometnem igriøœu

v Ømartnem pri Litiji.

Na dnevu rokometa se bodo predstavile
vse ømarske selekcije, ki bodo odigrale

revijalne tekme z zanimivimi nasprotniki.

Tekme se bodo priœele ob 14 uri
in bodo trajale do veœernih ur,

ko se bo predstavila tudi œlanska ekipa,
ki je letos zelo uspeøno tekmovala

v 1.B dræavni rokometni ligi.

VABLJENI!

Mesto Igralec(-ka) Trenutna ekipa Skupno øt. golov

1. KOGOVØEK BOØTJAN RD ØMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA 162

2. JOSIŒ GORAZD RK GRŒA KOŒEVJE 155

3. RAZGOR SIMON RK KLIMA PETEK MARIBOR 154

4. SIMONŒIŒ MARKO RD ØMARTNO 99 HERZ FACTOR BANKA 151

5. KOCJAN ØTEFAN RK MITOL SEÆANA 134

6. KUKAVICA ALE ROKOMETNI KLUB KRØKO 133

7. ŒERMELJ ANDREJ RK AJDOVØŒINA 127

8. PETEK MIHAEL RD MOØKANJCI – GORIØNICA 123

9. KRÆE ALEØ RK SVIØ PEKARNA GROSUPLJE 116

10. PALADIN UROØ RK MITOL SEÆANA 113

Najboljøi strelci 1.B lige

v soboto, 20.6.2009, s priœetkom ob 20.30 uri.
Za zabavo bo poskrbel ansambel Svetlin.

V nedeljo, 21.6.2009, ob 18. uri,
pa ste vabljeni na
sveœanost z gasilsko parado,
ob prevzemu in blagoslovu
novega vozila.
Igral bo ansambel Sreœa.

Za pijaœo, jedaœo in sreœolov, bomo poskrbeli kostrevniøki gasilci.
Vljudno vabljeni!

PGD Kostrevnica, prireja

Optika Manja, Manja Sevljak s.p.
Levstikova ulica 8, Litija
Telefon: (01) 898 51 56

Delovni œas: Poned. - petek: 9- 12 in od 14- 18. Sobota: od 9 - 12 ure.

KUPON V VREDNOSTI 20 EUR
Kupon velja ob enkratnem nakupu dioptrijskih oœal (okvir in stekla).
Kupon velja do 31. 8. 2009. Kuponi se ne seøtevajo.

✁

VETERINARSKA
AMBULANTA GABER

Kidriœeva 1, 1270 Litija
(stari zdravstveni dom)
Telefon: 05/ 99 26 626

Gsm: 031 209 368

Delovni œas:
Ponedeljek, sreda, petek 8.00 - 15.00

Torek, œetrtek 12.00 - 19.00

Sobota 8.00 - 12.00

www.veterinarstvo-gaber.comE-mail: ambulanta.gaber@gmail.com

Veterinarstvo Eva Lesjak s.p.

Nudimo vam:
preventivne preglede in zdravljenje æivali, laboratorijsko in ultrazvoœno diagnostiko,

kirurøke posege, cepljenje psov in maœk (tudi proti steklini), diagnostika, preventiva in zdravljenje
æivali na terenu, svetovanje, prodaja hrane in diet v ambulanti, ultrazvoœna diagnostika brejosti,

korekcija zob pri konjih, pasji frizer vsak œetrtek (naroœila v ambulanti).

DAN ØMARSKEGA
ROKOMETA

DAN ØMARSKEGA
ROKOMETA

Druøtvo »PROSTI ŒAS« Ømartno,
bo v œasu poletnih poœitnic organiziralo letovanje

v poœitniøkem naselju Buœanje v Nerezinah,
na otoku Mali Loøinj,

za øolske otroke od 6. do 14. leta. 
Kapaciteta:

za 40 udeleæencev. 
Namestitev:

naselje Buœanje – Nerezine, Mali Loøinj
Termin: 

1. – 8. julij 2009

Podrobnejøe informacije dobite na tel. 031 697-961
ali na naslov druøtva:

Druøtvo »Prosti œas« Ømartno,
Pungrt 9, 1275 Ømartno pri Litiji,

do petka, 12. junija 2009, oz. do zapolnitve mest.

Druøtvo »PROSTI ŒAS« Ømartno,
bo v œasu poletnih poœitnic organiziralo

øportni tabor v Bohinju za øolske otroke*,
mladino in druæine.

*Pogoj za prijavo øolskega otroka na øportni tabor
v Bohinju je dopolnjenih 8 let starosti v letu 2009,

razen v primeru prijave druæine.
Kapaciteta: za 40 udeleæencev. 
Namestitev v CØOD* Bohinj

Termin: 27. julij – 1. avgust 2009

RAZPIS LETOVANJA
Nerezine (Mali Loøinj) 2009

RAZPIS ØPORTNEGA TABORA
Bohinj 2009
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