
dan datum ura prireditev kraj
ponedeljek 2.10. Priœetek Cici bralne znaœke Knjiænica Litija
ponedeljek 2.10. Priœetek aktivnosti TEDEN OTROKA Mladinski center Litija
torek 3.10. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
sobota 7.10. 10.00 Otroøka matineja: OBUTI MAŒEK Mini teater Ljubljana Kulturni center
ponedeljek 9.10. Priloænostna razstava ob 180-letnici rojstva L. Svetca Knjiænica Litija
ponedeljek 9.10. 18.00 Spominska sveœanost ob 180-letnici rojstva L. Svetca Ploøœad pred Obœino Litija
torek 10.10. 18.00 Predavanje iz ciklusa Pozabljeni svetovi:

Vimane, leteœa vozila v mitologijiBoris Muæeviœ Knjiænica Litija
sobota 14.10. 17.30 Predaja namiznega nogometa s strani sponzorja SD Mladinski center Litija
torek 17.10. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
œetrtek 19.10. 19.30 Gledaliøki abonma: KAMNI V ÆEPIH Preøernovo gledaliøœe Kranj Kulturni center
petek 20.10. 18.00 TURNIR v namiznem nogometu Mladinski center Litija
sobota 21.10. 10.00 Otroøka matineja: PAPIJEV CIRKUS Ob dnevu varœevanja Kulturni center
sobota 21.10. 16.00 Delavnica izdelave punœk iz cunj »Unicef« Mladinski center Litija
ponedeljek 23.10. Priloænostna razstava ob 100-letnici rojstva Etbina Bojca Knjiænica Litija
torek 24.10. 19.00 Potopisno predavanje ZDA Simon Kravanja Knjiænica Litija

Veterani na Triglavu

Ømarski tamburaøi v Œrni goriObœini Ømartno pri Litiji
in Telgate pobrateni

Tako gre to!Tako gre to!
Leto sestavljajo poletje, jesen,
zima in pomlad.

Vsak letni œas ima svoje znaœilnosti in
svoj œar. Ko se æe navadimo na pom-
lad, pride poletje in æe je tu jesen.
Letoønja jesen pa ni povsem obiœajna,
saj so poleg porumenelega listja, pisa-
nih barv gozda, pridelkov, sem in tja
kakøne gobe, seveda tu øe volitve.

Poœasi se izteka øtiriletni mandat veœi-
ni slovenskih æupanov in obœinskih
svetnikov. In prav je tako. Obœani mo-
rajo imeti takøno lokalno oblast, kot si
jo izvolijo. Vsaka beseda za usmerja-
nje volilnega telesa je odveœ; volivci
imajo lastne oœi in razum ter se lahko
sami prepriœajo, kdo kaj velja in kdo
bo upraviœeno poæel njihovo zaupanje.
Volivci se ne zmotijo. In ko bo volilni
œas mimo, se bo novo vodstvo obœine
sooœilo z naslednjim letnim œasom –
zimo. Da bi bila vsaj mila in za naøo
zimsko sluæbo finanœno œim manj
obremenjujoœa. Svet pa se bo vrtel na-
prej: pomlad, poletje in seveda nove
volitve 2010.

Vsem æelim veliko strpnosti do dru-
gaœe misleœih, predvsem pa œim manj
prehladov in podobnih tegob.

Vaø æupan

Milan Izlakar

ÆUPANOV KOTIŒEK
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Ømarski tamburaøi v Œrni gori
Med poœitnicami smo se œlani tamburaøkega orkestra FS Javorje  udeleæili
Mednarodnega festivala tamburaøev v Bijelom Polju v Œrni Gori.

Obœini Ømartno pri Litiji
in Telgate pobrateni
Delegacija iz Ømartna, na œelu z æupanom Milanom Izlakarjem, je med 22.
in 24. septembrom gostovala v italijanskem Telgateju, kjer je potekalo
sklepno dejanje ob pobratenju obeh obœin.

Æe ob prihodu v Telgate je bilo œutiti,
da bo dogodek veliœasten. Pred obœin-
sko zgradbo je godba na pihala najprej
zaigrala slovensko, italijansko in
evropsko himno. Ømarsko delegacijo,
ki jo je spremljal tudi slovenski konzul
v Trstu, g. Joæef Øuømelj, sta sprejela
æupan obœine Telgate, Luca Feroldi, in
perfekt bergamske pokrajine (pred-
stavnik vlade) g. Federico Cono. Sledil
je podpis listine prijateljstva na osred-
njem trgu v Telgateju, œemur je prisos-
tvovalo precejønje øtevilo prebivalcev
tega mesta, povezovala pa ga je tudi to-
krat Oriana Girotto Cavazza. Po ogle-
du mestne cerkve smo odøli v Berga-
mo, kjer nas je sprejel predsednik ene
najbogatejøih italijanskih pokrajin,
bergamske pokrajine, g. Valerio Betto-
ni. Sledil je ogled srednjeveøkega dela
mesta in veœerno druæabno sreœanje v
Telgateju. Zadnji dan naøega obiska
sta oba æupan odkrila øe obvestilno
tablo ob enem od øestih vhodov v obœi-
no, ki simbolizira pobratenje dveh
obœin.

Treba je poudariti, da so se italijanski
kolegi kot gostitelji izredno potrudili
in ponovno dokazali, kako visoko ce-
nijo naøe prijateljstvo. Oba æupana sta
se strinjala, da je potrebno stike nad-
graditi in zaœeti s povezovanjem raz-
liœnih interesnih skupin, skupaj pa bi
bilo potrebno oblikovati tudi projekte,
s katerimi bi kot partnerji poskuøali
pridobiti kakrøen evropski euro.

Fotografije obiska si lahko ogledate na
www.smartno-litija.si.

Karmen Sadar

Veterani na Triglavu

V sredo, 3. avgusta 2006, smo se z avtobusom odpeljali na øestdnevno turnejo
proti Œrni Gori. Prvi daljøi postanek smo imeli v œudovitem œrnogorskem obmor-
skem letoviøœu Budvi. Ogledali smo si stari del mesta ter se z veseljem osveæili v
takrat valovitem in razburkanem morju. Malo nas je razoœarala œistoœa (neœis-
toœa) na plaæi, vendar je bilo to kmalu pozabljeno. Iz Budve smo se preko hribov
mimo znamenitega Skadarskega jezera odpeljali proti Podgorici in naprej proti
Mojkovcu. V tem kraju smo bili tudi ves œas nastanjeni, zato smo se morali vsak
dan voziti na prizoriøœe festivala v Bijelo polje, ki je bilo od Mojkovca oddaljeno
pribliæno 30 kilometrov. Festival je potekal tri veœere zapored. Vsak veœer se je
predstavilo osem tamburaøkih orkestrov oziroma skupin. Poleg nas so na omenje-
nem festivalu nastopili tamburaøi iz vseh republik bivøe Jugoslavije, Bolgarije in
Madæarske. Pod vodstvom Helene Vidic smo svoj polurni program odigrali na
drugem festivalskem veœeru. Repertoar naøih skladb je bil pester in raznolik, iz-
vedba pa odliœna. Pri dveh skladbah sta nas spremljala tudi trobenta in vokal. Po-
sluøalci so bili navduøeni, saj smo z naøim programom vnesli v ta festival nekaj
novega, za tamkajønje posluøalce povsem drugaœnega. Ko smo ravno pri posluøal-
cih, naj omenim, da jih toliko øe nikjer ni bilo. Vzduøje je bilo zares pravo, pred
tako mnoæico pa je tudi uæitek nastopati. 

Delegacije posameznih orkestrov so se udeleæile tudi sprejema pri bijelopoljskem
æupanu, ki jim je predstavil svoje mesto. Zadnji veœer so se organizatorji zahvalili
nastopajoœim orkestrom in nas povabili na festival spet prihodnje leto. 

Domov smo se vraœali po dolini reke Tare in preœkali œrnogorsko bosansko mejo v
kraju Postrojba Hum. V Sarajevu smo si ogledali slikovito Baøœarøijo in preizkusili
njihovo specialiteto – œevapœiœe s kajmakom. Z avtobusom smo se odpeljali na kra-
jøi ogled mesta in s tesnobo v srcu opazovali øe vidne sledi nedavne vojne. Najbolj
nas je presunila bela poljana na tisoœe kriæev, ki se vije na poboœju nad mestom. 

V veœernih urah smo se poslovili od Sarajeva in se odpeljali œez osrednjo Bosno
proti domu, v poznih jutranjih urah pa smo prispeli v Ømartno.

Na tem mestu bi se v imenu œlanov orkestra zahvalila vsem sponzorjem, ki so
nam finanœno pomagali. To pa so: Mercator, podjetje Pristop, Obœina Litija,
Rdeœi kriæ Litija, Æupnija Ømartno pri Litiji, JS republike Slovenije za kulturne de-
javnosti in Obœina Ømartno pri Litiji. 

Marinka Pivk

Tudi letos so 7. in 8. julija 2006 organizirali æe 21. pohod na Triglav Zveza bor-

cev NOV in veterani vojne za Slovenijo. Udeleæili so se ga borci NOV, Zveza ve-

teranov vojne za Slovenijo, veterani Sever in Zveza slovenskih œastnikov.

Veœina pohodnikov je krenila z Rudnega polja, Primorci pa so zaœeli pohod iz An-

karana. Prvi dan so se povzpeli na Triglav in nato po vrnitvi prenoœili na Kredari-

ci, naslednji dan pa je bila na Rudnem polju zakljuœna prireditev. Tega pohoda so

se tudi letos udeleæili œlani obmoœnega zdruæenja veteranov vojne za Slovenijo Liti-

ja-Ømartno, ki jih je vodil veteran Rado Poglajen. S seboj so imeli druøtveni prapor,

ki so ga ponesli na vrh Triglava.
OZVVS Litija - Ømartno

KOLEDAR PRIREDITEV V OKTOBRUKOLEDAR PRIREDITEV V OKTOBRU



Prvo sreœanje Sveta Ljubljanske
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DRUØTVO INVALIDOV LITIJA IN ØMARTNO PRI LITIJI

Jesenske aktivnosti

IZ ÆIVLJENJA ØMARSKIH UPOKOJENCEV
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Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99,

124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21.œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt.

72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), Pravilnika o postopkih za

izvrøevanje proraœuna RS (Uradni list RS, øt.108/04) in Odloka o izvrøevanju proraœuna

obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006 (Ur.l. RS, øt. 119/05, 75/06)  objavlja

Javni razpis 

za sofinanciranje turistiœne dejavnosti

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2006 

1.Naziv in sedeæ naroœnika

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

2.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 prireditev lokalnega in øirøega pomena.

3.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 pro

storske pogoje za izpeljavo  naœrtovanih programov,

• da imajo urejeno evidenco o œlanstvu in plaœani œlanarini, œe so registrira-

ni po Zakonu o druøtvih,

• da niso prejeli drugih proraœunskih sredstev obœine Ømartno pri Litiji za 

isti namen.

Pravne osebe s sedeæem izven obœine Ømartno pri Litiji morajo ob svoji pri-

javi obvezno izkazati, da so turistiœno dejavnost za obœino Ømartno pri Liti-

ji opravljale æe v preteklih letih.

4. 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 uœinkovi-

tostjo 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 doku-

mentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Viøina razpisanih sredstev znaøa 700.000,00 SIT kot doloœa Odlok o pro-

raœunu obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu

2006 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 29. 10. 2006

(datum poøtnega æiga) na naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova

2, 1275 Ømartno pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 29. 10. 2006

do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –

sofinanciranje turistiœne dejavnosti 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora

biti naveden 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 do-

polnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozva-

la k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozva-

ni predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 30 po odpiranju predlo-

gov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. 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, do-

datne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji,

soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtev.: 334-006/2006

Datum: 18. 9. 2006

æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

IZ ÆIVLJENJA ØMARSKIH UPOKOJENCEV

Po domovini in tujini

Prvo sreœanje Sveta Ljubljanske
urbane regije

V torek, 5. septembra, je v Banketni

dvorani ljubljanske Mestne hiøe pote-

kala ustanovitvena seja Sveta

Ljubljanske urbane regije, ki ga sestav-

ljajo æupani obœin osrednjeslovenske

regije. Seje, ki jo je kot najstarejøi œlan

sveta vodil æupan Obœine Borovnica,

Alojz Moœnik, se je udeleæilo 23 œla-

nov, ki so za predsednico izvolili ljub-

ljansko æupanjo Danico Simøiœ, za nje-

nega namestnika pa vrhniøkega æupa-

na Marjana Riharja.

Æupani so na seji sprejeli poslovnik

sveta, pooblastili Regionalno razvojno

agencijo Ljubljanske urbane regije za

izvajanje nalog spodbujanja regional-

nega razvoja, ki se opravljajo v javnem

interesu, zadolæili Regionalno razvoj-

no agencijo Ljubljanske urbane regije,

da priœne s postopkom evidentiranja

V prejønji øtevilki Martinovega glasa
sem vas seznanil, spoøtovani bralci, z
dvema dejavnostima ømarskih upoko-
jencev: s pohodniøtvom ter z obiski
gledaliøkih in opernih predstav, tokrat
pa øe nekaj podatkov o izletih. Zanje je
vedno dovolj zanimanja, saj se æe dol-
go ni zgodilo, da bi kakønega zaradi
premajhnega øtevila prijav odpovedali.

Za leto 2006 smo naœrtovali øest ce-
lodnevnih izletov. Aprila smo nakupo-
vali v madæarskem Lentiju, v maju pa
smo obiskali samostan Vipavski kriæ,
baziliko na Sveti gori nad Novo Gori-
co in nazadnje obœudovali sotesko tol-
minskih korit.

V zaœetku julija smo spoznavali Salz-
burg, Mozartovo rojstno mesto, kjer

Ømarski upokojenci v Salzburgu – na vrtovih dvorca Mirabell

se je rodil pred 250 leti. Po ogledu
mestnih znamenitosti smo se povzpeli
(z avtobusom) øe na 1800 m visoki
Kehlstein, kjer je imel Hitler svojo alp-
sko trdnjavo.

Konec avgusta smo se z æiœnico zape-
ljali na znano boæjo pot Svete Viøarje,
se navduøevali nad Belopeøkimi jezeri
ter se preko prelaza Predel vrnili v
Slovenijo.

Pred nami sta øe dva celodnevna izleta:
konec septembra v neznano, za katere-
ga je najveœ zanimanja in sredi okto-
bra øe enkrat v Lenti.

Dodali pa smo øe en celodnevni izlet,
konec novembra, ko bomo z vlakom
prevozili veliki æelezniøki krog Ljublja-
na – Seæana – Nova Gorica (obiskali
bomo Andrejem sejem v Stari Gorici)
– Jesenice – Ljubljana. Peljali se bomo
po najbolj slikoviti æelezniøki progi, ki
letos slavi stoletnico.

Na æeljo starejøih œlanov, ki ne prene-
sejo daljøe voænje, smo organizirali øe
tri popoldanske izlete: v juniju smo
obiskali grad Tuøtanj in Limbarsko
goro, v juliju Zasavsko Sveto goro, v
avgustu pa Klenik, Vaœe in Geoss.

Na izletih je veœina udeleæencev naøih
œlanov, sprejemamo pa vse, ki radi
potujete po domovini in tujini.

Pridruæite se nam!
Boris Æuæek

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA IN ØMARTNO PRI LITIJI

Jesenske aktivnosti
Poletje æe poœasi maha z repom, priha-

ja jesen in z vso svojo lepoto nas vabi v

naravo, da si naberemo kar najveœ

energije za dolge zimske mesece. Za to

smo poskrbeli v Druøtvu invalidov Li-

tija in vas vabimo, da se nam pri-

druæite pri vseh naøih aktivnostih. V

sodelovanju z Druøtvom diabetikov

bomo odkrivali lepote naøe bliænje in

daljnje okolice s hojo do treh ur vsak

œetrtek. Zbor pohodnikov bo ob 8h

zjutraj pred druøtveno pisarno. Zaradi

organizacije pohodov  so zaæeljene pri-

jave najkasneje do srede. Najveœ zani-

manja je øe vedno za kopanje v Zdra-

viliøœu Laøko. Navduøene kopalce

bomo odpeljeli z avtobusom vsak dru-

gi torek v mesecu in poskrbeli, da s

plavanjem, masaæo in vodno telovad-

bo pod vodstvom fizioterapevta ohra-

njamo zdravje. 

Za jesenski enodnevni izlet 3. 10. 2006

smo izbrali Terme Zreœe s kopanjem v

dopoldanskem œasu. Sledi odhod na

Roglo z ogledom øportnih objektov.

Za tiste, ki bodo hoteli pognati po

æilah veœ adrenalina, bo moæna voænja

s sankami. Nato se bomo odpeljali do

Osankarice (1197m), kjer je padel Po-

horski bataljon in si ogledali muzej. Za

kosilo bodo poskrbeli v Økufcovem

domu pri Treh kraljih. Cena izleta za

œlane in podporne œlane znaøa 3.500

SIT, za neœlane 4.000 SIT. Prijavite se

tudi tisti, ki do sedaj øe niste bili v naøi

druæbi, kajti po dosedanjem zanima-

nju za tovrstno druæenje imamo v

naœrtu tudi dodatni termin (5. 10.

2006). 

Poskrbeli smo tudi za ogled gleda-

liøkih predstav v Litiji z nakupom gle-

daliøkega abonmaja. Œe vas tovrstna

umetnost zanima,  se oglasite v

druøtveni pisarni, kjer boste dobili do-

datne informacije.

Vse vas, ki imate ustvarjalno æilico,

vabimo na sestanek 27. 9. 2006 ob

17.00. uri v pisarno Druøtva invalidov

Litija. Pogovarjali se bomo, kaj bi

æeleli ustvarjati, s kakønimi materiali

in kateri dan v tednu bi bil najprimer-

nejøi. Zaæeljeno je, da se nam pri-

druæite v œim veœjem øtevilu, pa naj si

bo kot mentorji ali kot zaœetniki.

V Druøtvu invalidov Litija si prizade-

vamo, da bi v naøe aktivnosti vkljuœili

œim veœ invalidov z æeljo, da jih poteg-

nemo iz osame in s tem prispevamo k

boljøi psihofiziœni pripravljenosti in s

tem k boljøi kvaliteti æivljenja. Do vseh

invalidov, ki jim æelimo nuditi naøo

pomoœ, pa øe vedno ne pridemo, zato

bi æeleli pridobiti poverjenike iz obeh

naøih obœin Litije in Ømartna pri Litiji.

Vsi, ki bi æeleli opravljati tovrstno

delo, ste zelo dobrodoøli in vas

priœakujemo, da se nam oglasite na

druøtvu. Predvsem æelimo priti do in-

validov iz naøih odroœnih krajev.

Novost v druøtvu je glasovna poøta.

Za œas, ko v pisarni ni naøe tajnice se

oglasi telefonska tajnica po øestkrat-

nem zvonenju telefona. Obvestilo

pove v pribliæno eni minuti. Œe ga po-

sluøate do konca, lahko po konœanem

pisku pustite svoje sporoœilo in svojo

telefonsko øtevilko in vas bomo z vese-

ljem poklicali nazaj.

Pokliœite na telefon 01 8981284 ali

031 676 768 GSM.

Veseli vas bomo tudi, œe se zglasite

osebno na druøtvu v œasu uradnih ur,

ki so v ponedeljek od 12. – 17. v sredo

od 9. – 11. in od 14. – 17. ter v petek

od 9. – 12.

Pridite, skupaj zmoremo veœ!

Za Druøtvo invalidov Litija
Jana Perc

œlanov Regionalnega razvojnega sveta

Ljubljanske urbane regije ter potrdili

Vlogo za koriøœenje sredstev Programa

sofinanciranja nalog spodbujanja re-

gionalnega razvoja v letu 2006, ki se

opravljajo v javnem interesu, priprave

regionalnih razvojnih programov za

obdobje 2007-2013 ter izdelave izved-

benega naœrta regionalnega razvojne-

ga programa 2007-2009.

Ob predvidenem septembrskem obi-

sku Vlade Republike Slovenije v regiji

pa so izrazili nezadovoljstvo nad slabo

obveøœenostjo o poteku obiska.

Veœina æupanov namreœ ni do takrat

prejela øe nobenih uradnih informacij

o tem, œe bo vlada obiskala njihovo

obœino, kljub temu da je obisk æe

praktiœno pred vrati. Taka slaba infor-

miranost pa je seveda zelo neugodna

glede na to, da se morajo æupani na

tako pomemben obisk tudi pripraviti,

œe æelijo, da bi bil ta uœinkovit in

uspeøen. Œlani sveta so se strinjali, da

morajo ob obisku vlade, ne glede na

to, katero obœino se bo ta odloœila obi-

skati, nastopiti enotno ter poudariti

tudi øirøo problematiko ter æelje, ki so

skupne celi osrednjeslovenski regiji in

ne le obiskani obœini.

Maøa Resinoviœ, RRA LUR



VOLITVE 2006OKTOBER 2006 • ØT. 6 3

Ker nam ni vseeno!

Drage obœanke, spoøtovani obœani!

Za nami so prva øtiri leta samostojne obœine Ømartno pri Litiji. Kaj se je zgodilo v tem œasu? Odgovor je
veliko, œeprav se na prvi pogled zdi, da ni tako. Obœina je zaœela delovati s svojo upravo, obœinski svet je
zaœel odloœati, uspeøno se je zakljuœila delitev nekdanje skupne obœine Litija. Obœino danes poznajo tako v
Sloveniji kot v tujini, øe posebno v sosednji Italiji, kjer se nahaja naøa pobratena obœina Telgate.
Na svoje delo, ki sem v zadnjih letih opravljal kot æupan naøe obœine, sem lahko upraviœeno ponosen:

• Uspeøno smo zakljuœili izgradnjo prizidka k osnovni øoli in uredili obœinske prostore.
• V Ømartnem smo izgradili nov most ”pri Gabru”.
• Asfaltirali smo ceste v Cerovici, Seløku, Zagriœu, Gozdu-Reki, Dragovøkem, Jeæcah, Podbiœu, Zelencu, 

na Mahovni in razøirili cesto med Dolnjim in Gornjim Vrhom. 
• Sanirali smo plazove v Leskovici, Viønjem Grmu, Jeløi in Jablanici,

pripravljena je dokumentacija za odkup zemljiøœa za dovozno pot proti naselju Bajernik.
• Zgradili smo del kanalizacije na Tomazinovi v Ømartnem.
• Obnovili smo streho in sistem ogrevanja v Kulturnem domu v Ømartnem ter s sanitarijami opremili 

Kulturni dom v Veliki Øtangi.
• Zamenjali smo azbestno streho na vrtcu Ciciban in v njem obnovili sanitarije.
• Zaœeli smo graditi mrliøko veæico na Libergi in v Jablanici, obe bosta dokonœani v letu 2007.
• Zakljuœili smo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove øportne dvorane pri osnovi øoli ter pri

dobili sredstva na razpisu Ministrstva za øolstvo in øport.
• S sprejetjem zazidalnega naœrta za Zavrstnik smo omogoœili gradnjo stanovanjskih objektov.
• Zamenjali smo del azbestnih vodovodnih cevi v Ømartnem, izgradili sekundarno vodovodno omreæje proti 

Œrnemu Potoku in v naselju nad Bajernikom ter razøirili vodovodno omreæje v Preski nad Kostrevnico v 
vrednosti 76 mio SIT.

• Na Primskovem smo pridobili nov vodni vir.
• Zakljuœuje se izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 21 stanovanj na Grmaœah, za katera so æe 

rezervirana sredstva v viøini 200 mio SIT.
• Naøim gasilcem smo omogoœili nemoteno izvajanje njihove dejavnosti.

Kljub vsemu pa nam nekaj projektov ni uspelo realizirati: 
• Nismo uspeli s sanacijo Rakovnika, œeprav smo v to vloæili veliko truda - na naø problem pa smo 

vendarle opozorili celo Slovenijo!
• Nismo uspeli zgraditi obvoznice, vendar smo kljub zahtevnim birokratskim postopkom uspeli zadevo 

pripeljati do postopka, ko bo obœina lahko v imenu dræave pridobila usmeritve za izdelavo dræavnega 
lokacijskega naœrta.

• Nismo uspeli prodreti z idejo o razøiritvi regionalne ceste pri Peterlinu v Œrnem Potoku.
Vse to nas øe œaka v naslednjih letih.

Prepriœal sem se, da je bila odloœitev za samostojno obœino dobra, da se z majhnimi koraki in skrbnim
in preudarnim gospodarjenjem, pa œeprav s skromnejøimi sredstvi, lahko veliko naredi. 
Treba je le imeti pogum in ne sme ti biti vseeno za ljudi, za naøo obœino. Meni ni vseeno!

Vaø nestrankarski kandidat
Milan Izlakar

Ker nam ni vseeno...
... za otroke in mladino.
Poskrbeli bomo, da se bodo imeli prijetno in lepo v vrtcu, øoli in prostem œasu. Vrtcu Ciciban bo potrebno
obnoviti igriøœe in zgraditi prizidek s kuhinjo, kar bo zniæevalo materialne stroøke in dvignilo kvaliteto oskrbe
najmlajøim. Staro telovadnico v øoli bo z æe odobrenimi sredstvi Ministrstva za øolstvo in øport zamenjala nova
øportna dvorana, ki bo z bazenom tvorila øportno rekreacijski center, dostopen vsem obœanom, predvsem pa
naøim øportnim druøtvom, ki zdaj nimajo pogojev za delo. Mlade bomo stimulirali za delo v domaœem okolju in
skuøali zaustaviti ”beg moæganov”.

...za starejøe obœane.
Razvijali bomo pomoœ na domu in tako naøim starostnikom omogoœili, da œim dlje ostanejo v svojih varnih
domovih. Z novo avtobusno progo na podeæelju (Kostrevnica, Cerovica, Jablanica) bomo starejøim olajøali pot
in jim pribliæali javne ustanove in njihove storitve.

...za brezposelne obœane.
Trudili se bomo, da bi dræava œim prej reøila problem propadajoœe obrtne cone IUV v Ømartnem in nam
omogoœila, da sami uredimo primerne pogoje za vstop podjetniøtva in s tem poveœamo øtevilo novih delovnih
mest.

...za podeæelje.
Sodobna infrastrukturna opremljenost je pogoj za ohranjevanje poseljenosti podeæelja. Zagotavljanje zdrave
pitne vode in urejanje cest bosta tudi v prihodnje naøi pomembnejøi nalogi. V obœini veœina cest ni odmerjenih,
zato bomo takoj priœeli s postopki odmere in odpisom lastnine v cestah. Kmetovalcem bomo pomagali ohran-
jati primarno dejavnost in jih hkrati spodbujali k razvoju dopolnilnih dejavnosti. K razvoju bomo vspodbujali tudi
nova podeæelska zdruæenja, ki so æe sedaj nosilci razvoja novih dejavnosti na podeæelju, saj edino ta lahko tam dvi-
gnejo kvaliteto æivljenja.

...za kvaliteto bivalnega okolja.
Projekt obvoznica Ømartno smo pripeljali zelo daleœ, vendar bo potrebno dræavne mline zavrteti øe hitreje.
Prepriœani smo, da se bo to zgodilo v prihodnjih letih, takrat pa bo zaæivel tudi trg pred ømarsko katedralo.
Stanovanjska soseska na Grmaœah bo zrasla v prihodnjem letu, v njej pa bodo naøli svoj dom vsi tisti, ki reøujejo
svoj stanovanjski problem.
Kulturno æivljenje v obœini bomo obogatili z novo, sodobno krajevno knjiænico v stari pekarni. Øe naprej se
bomo trudili odpravljati ekololoøke rane v naøem okolju. Ob dogovorih bomo øe naprej zahtevali strokovno
sanacijo Rakovnika in vzspostavitev prvotnega stanja v dolini. Poskrbeli bomo, da bo visoka kvaliteta naravne-
ga okolja tista vrednota, ki bo v naøe kraje privabljala øe veœ obiskovalcev in ljubiteljev narave.

Øe za mnogo drugih stvari nam ni vseeno!
Prepriœani smo, da lahko skupaj z vami, tako kot do sedaj, tudi v prihodnje premagamo marsikatero oviro in

ker tudi vam ni vseeno, izberite in podprite LISTO ZA OBŒINO ØMARTNO.

LISTA ZA OBŒINO ØMARTNO 

Nestrankarski kandidat

VOLILNA ENOTA 1

- Edvard Izlakar, strojni tehnik, Cerovica 19, Ømartno pri Litiji, rojen 1962

- Petra Kovaœiœ, øtudentka, Sevno 11, Ømartno pri Litiji, rojena 1982

- Peter Joæe Poglajen, strojni tehnik, Jeløa 18, Ømartno pri Litiji, rojen 1965

- Mateja Zaman, konfekcijski modelar, Velika Kostrevnica 45, Ømartno pri Litiji, rojena 1985

- Roman Groøelj, voznik reøevalec, Viønji Grm 4, Ømartno pri Litiji, rojen 1954

- Tomaæ Kremæar, dipl. ing. tehnol. cest. prometa, Gradiøke Laze 14, Ømartno pri Litiji, rojen 1964

VOLILNA ENOTA 2

- Milan Izlakar, elektro mehanik, Staretov trg 23, Ømartno pri Litiji, rojen 1957

- Marjan Janeæiœ, varnostni ing., Valvazorjeva 3, Ømartno pri Litiji, rojen 1968

- Ana Savøek, øtudentka, Mala Kostrevnica 10a, Ømartno pri Litiji, rojena 1985

- Franc Adamœiœ, lesarski tehnik, Mahovna 4, Ømartno pri Litiji, rojen 1962

- Boris Æuæek, predmetni uœitelj (upokojenec), Bartlova 2, Ømartno pri Litiji, rojen 1939

VOLILNA ENOTA 3

- Joæe Ambroæ, pravnik (upokojenec), Riharjevec 2a, Ømartno pri Litiji, rojen 1952

- Ana Hostnik, vzgojiteljica, Œrni potok 38, Ømartno pri Litiji, rojen 1950

- Janez Trpin, avtoprevoznik, Leskovica 2, Ømartno pri Litiji, rojen 1964

- Simona Rojs, upravni tehnik, Zavrstnik 20, Ømartno pri Litiji, rojen 1972

- Franc Props, univ. dipl. ekonomist, Dragovøek 9, Ømartno pri Litiji, rojen 1963

LISTA KANDIDATOV ZA VOLITVE ŒLANOV OBŒINSKEGA SVETA
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Volitve so tu!
Prva øtiri leta samostojne obœine Ømartno pri Litiji so mimo in œas je, da potegnemo œrtno pod vse, kar
se je dogajalo. Priœakovanja vseh obœank in obœanov so bila velika, obljube æupana in obœinske uprave
prav tako.

Dobili pa smo veliko manj, kot smo priœakovali in manj, kot smo si zasluæili. Vpraøajmo se, zakaj?

Dober gospodar priœne graditi hiøo pri temeljih. Dobri, œvrsti temelji so pogoj, da bo hiøa uspeøno do-
grajena. Obœina Ømartno teh œvrstih temeljev prav gotovo nima, saj jo je zaœel æupan graditi precej nad
streho.

Namesto da bi se ukvarjali s cestami, vodovodi, obvoznico, ploœniki, krajevno razsvetljavo in øe mno-
go drugimi za obœanke in obœane vsakodnevno potrebnimi stvarmi, se je æupan ter obœinska uprava uk-
varjal s projekti seæigalnice, jedrskimi odpadki, raziskavami Rakovnika itd. Cilj takønega dela, biti œim
veœkrat v medijih. Rezultat takønega dela pa je viden danes, niœ ni od velikih projektov, zelo malo pa
od malih projektov. Prepriœan sem, da je takøna domiøljava in prepirljiva politika do dræavnih institu-
cij naredila obœini økodo, ne pa korist. 

Na vse to in na mnoge druge økodljive projekte (npr. smeti Logatec, Komunala itd.) sem ves œas opo-
zarjal kot vodja svetniøke skupine LDS in kot svetnik. Vendar je æupan trmasto vztrajal, se po dveh le-
tih zaposlil kot poklicni æupan in s tem prelomil predvolilno obljubo.

Nezadovoljstvo v Obœinskem svetu je s takøno ignorantsko politiko seveda naraøœalo. Domiøljavost in
aroganca se je prenesla tudi na obœinsko upravo, ki se enostavno ni veœ zavedala, da je v sluæbi davko-
plaœevalcev. Tako æupanu kot obœinski upravi je postal cilj, da se œim veœkrat pojavijo v medijih in raz-
lagajo svojo uspeønost z enim ciljem, œez øtiri leta so VOLITVE in takrat vas potrebujemo.

Borba za volivce je æe kar nekaj œasa zelo grda. To sem obœutil na lastni koæi ob zadnjih dogajanjih, po-
vezanih s KSP Litija in imenovanjem direktorja. Na vpraøanje æupanu, zakaj vpleta on in »njegovi«
moje ime in priimek za glavnega kandidata za novega direktorja KSP Litija, je bil odgovor, da se samo
malo »heca«. Gospod æupan, »hec« je zdrav toliko œasa, dokler nekomu ne økodi. V tem primeru je
økodovalo meni in podjetju, ki ga vodim.

V zadnjem œasu kroæi med prebivalci Obœine Ømartno øe ena predvolilna neresnica. Volivke in volivce
se prepriœuje, kako je moral æupan in s tem obœina plaœati velike »PUFE« za nazaj in zaradi tega ni bilo
moæno narediti v tem obdobju kaj veœ.

Spoøtovane volilke in volilci, obœina Ømartno je zaœela brez vsakih obremenitev oz. »PUFOV« za nazaj.
S prodajo premoæenja, ki smo ga dobili v delitveni bilanci od obœine Litija, je priølo na raœun obœine
Ømartno cca. 240 mio/sit. Kar precej tega denarja je danes vezano pri raznih finanœnih institucijah, ker
sta bila æupan in obœinska uprava nesposobna zgraditi nova stanovanja oz. obrniti denar v dobrobit
obœank in obœanov.

To je resnica in oboroæeni z resnico bomo na volitvah nastopili zdruæeni v koaliciji »zato ker, LJUDJE
DRÆIMO SKUPAJ« Dovolj nam je enostranskega prikazovanja problemov, dovolj nam je ignorantske
politike in izkljuœevanja posameznika, ki ni niœ manj vreden prebivalec naøe obœine Ømartno pri Litiji. 

Hoœemo prestaviti v viøjo prestavo in zagotoviti:

• obœino s prijazno in strokovno obœinsko upravo, ki bo kos sodobnim evropskim trendom

• obœino s krajevnimi skupnostmi, kjer bodo obœanke in obœani svobodno izraæali svojo voljo in s tem
zagotovili trajno uravnoteæen razvoj vseh delœkov naøe obœine

• hitrejøi gospodarski razvoj in nova delovna mesta

• obœino, ki bo ohranila podeæelje in razvijala kmetijstvo s poudarkom na ekoloøkih in turistiœnih
dobiœkonosnih kmetijah

• Na vseh podroœjih hitrejøi razvoj gospodarske infrastrukture, ki bo temeljila na prioritetnih listah

• obœino z ekoloøko usmerjeno gospodarsko politiko ter skrb za varstvo okolja na vseh podroœjih
æivljenja

• obœino, ki bo sodelovala s sosednjimi obœinami, øirøe v vseh sferah gospodarskega in druæbenega
æivljenja

• obœino, ki bo ohranjala kulturno dediøœino ter spodbujala kulturno in øportno delovanje ter udejs-
tvovanje mladih na vseh podroœjih

• obœino prijaznih in sproøœenih ljudi, kjer »LJUDJE DRÆIMO SKUPAJ«

Spoøtovani, volitve so tako pred naøimi vrati. Ne dovolite si in ne recite, da se vas ne tiœejo! Da, vas,
nas, vseh se tiœejo in vsi imamo pravico in nekako dolænost, da se jih udeleæimo. Vpraøajmo se, zakaj
ne bi bili pogumni in poizkusli nekaj novega. Drzni so osvajali svet in spreminjali dogodke. Zato øe en-
krat, pridite na volitve in dajte glas tistemu, ki je po vaøi presoji zadosti drzen, da premakne voz naøe
obœine s tega mesta, kjer se ne zgodi niœ!

Vsi skupaj v LDS-u in koaliciji pa vam æelimo lepo jesen z bogato biro jesenskih plodov naøe lepe narave.

Uredniøtvu Martinovega glasu pa se zahvaljujemo za dosedanjo korektnost. 

Svetnik in podæupan obœine Ømartno pri Litiji

Tomaæ Gradiøek

Pred volitvami je vse drugaœe
Kako bi bilo lepo, ko bi bili politiki v œasu svojega mandata tako delavni, poøteni, dobronamerni in re-
snicoljubni, kot se kaæejo v œasu pred volitvami!

Pred volitvami oæivijo gradbiøœa, vsepovsod se morajo dogajati stvari, ki so ljudem vøeœ, prihajajo mi-
nistri, ki dajejo zagotovila, da bo razvoj prav v tem kraju sedaj res stekel, in tako dalje.

Tudi v naøi obœini ni drugaœe. Roæice so delili æe spomladi in na jesen se dogajajo stvari, ki ljudem uga-
jajo, kar pravzaprav sploh ne preseneœa. Bolj presenetljivo je dejstvo, da nekateri ømarski politiki, ki so
druæno z æupanom krojili politiko ømarske obœine, tik pred volitvami ostro in tudi upraviœeno kritizira-
jo nekatere æupanove poteze in odloœitve.

Res je, da ima æupan æe po zakonu veliko pristojnosti. Statut ømarske obœine mu jih daje øe precej veœ,
a ta statut so sprejeli ømarski svetniki. Tudi za odloœitev o odvaæanju naøih smeti v Logatec, o œemer se
sedaj veliko razpravlja, so æupanu pritrdili svetniki – proti je bil samo eden. O veœ kot 100 - odstotni
prekoraœitvi pogodbenih stroøkov za prizidek k osnovni øoli na sejah obœinskega sveta ni bilo govora,
œeprav se vsako leto sprejema proraœun in zakljuœni raœun obœine. 

Kolikor vemo tudi o pereœi problematiki obrata IUV v Ømartnem, obœinski svet ni razpravljal. A to, kar
se je zgodilo s tem obratom, je kriminal prve kategorije. Izgovarjanje na (ne)lastniøtvo ne prepriœa, saj,
kjer se krade in se dela økoda, je oblast prva, ki mora reagirati. Povojne generacije delavcev, ki so v
teækih pogojih zgradili ta obrat in na koncu v firmo vloæili tudi svoje certifikate, so izgubili vse, saj
dræava do sedaj malih delniœarjev ni zaøœitila.

Naøe mnenje je, da je treba v duhu predvolilnih obljub delati vsa øtiri leta, pri tem pa biti nemalo – am-
pak 100 - odstotno poøten v najøirøem pomenu te besede, pa bo tudi predvolilno obdobje lepøe, manj
stresno in predvsem veliko bolj produktivno.

OO N.Si Ømartno pri Litiji

Spoøtovane obœanke in obœani Ømartna!
Kot smo lahko prebirali v zadnjem Martinovem glasu, bo œas pred volitvami øe zelo zanimiv. Obilica
œlankov, podkrepljena z takønimi in drugaœnimi dejstvi, z resnico ali laæjo, napisani na tej ali oni strani,
vse to bo stalnica do 22. oktobra in verjetno øe dva tedna dlje, do drugega kroga izbora za novega ali pa
starega æupana. Pa smo tam! Kaj izbrati? Goloba na strehi ali vrabca, pa øe tistega oguljenega, v roki?

Na to vpraøanje si bo morala vsaka obœanka in vsak obœan naøega prelepega Ømartna, kot ima navado
reœi sedanji æupan, sam odgovoriti. Oceniti bo potrebno minulo delo, pretehtati vse, kar je bilo obljub-
ljeno, ovrednotiti æe aktualno predvolilno darilce (mogoœe je to kak moønjiœek za evre – podobne ima-
jo na zalogi v Javnem zavodu Bogenøperk) ter se potem podkrepljeni z vsemi informacijami in po »svo-
ji vesti« odloœiti, v katero skrinjico vreœi svoj glas. 

Vem, da vas bo veliko, ki se boste spraøevali, ali øe enkrat verjeti vsem lepim besedam in obljubam o ne-
poklicni funkciji æupana, o varœni obœinski upravi, o vzorno spluæenih in asfaltiranih cestah, o stanova-
njih za mlade druæine, o tako æeleni obvoznici, o pitni vodi v vsakem gospodinjstvu, o razvoju in raz-
cvetu Ømartna in øe in øe obljub, za katere je odmerjeni prostor v vseh pogledih premajhen. 

A poznam nekoga, naj bodo tu objavljene le njegove zaœetnice (L.V., polno ime je dostopno pri avtor-
ju œlanka ), ki takønim pobalinskim obljubam ne bo veœ nasedel in bo dal raje svoj glas bolj verodostoj-
nemu in zaupanja vrednemu kandidatu. Tudi njegova boleœa izkuønja z obljubami o prepotrebnem
elektriœnem invalidskem voziœku, ki bi mu omogoœila vsaj osnovno æivljenjsko dostojanstvo in jih je
posluøal predvsem pred in øe malce po prejønjih volitvah ter so zaœuda dandanes ponovno aktualne, je
preboleœa za enako odloœitev kot pred øtirimi leti. 

Pa pri vsej zgodbi ni bilo potrebno veliko truda in sredstev, zgolj dobra volja. Te pa v zadnjih øtirih le-
tih, razen za nekatere, ni bilo veliko. Ker pa je dandanaønji vsak glas dragocen, predvsem, œe ti økriplje
na vseh koncih in krajih in se nimaø s œim pohvaliti in niœesar pokazati, je vredno poizkusiti znova z ob-
ljubami in slikami v oblakih. 

Saj sredstva opraviœujejo namen! Ali ga? Tistim brez vesti in hrbtenice sigurno. Tudi tistim posamezni-
kom, ki v razmerah, kot so vladale do sedaj, vidijo takøne in drugaœne koristi.

Mogoœe sem navedel nekaj dejstev, ki pa bodo opogumili tudi vse tiste, ki sicer niso privræeni spremem-
bam in si mislijo, da slabøe, kot je, æe ne more biti. A vendar je lahko in za veliko veœino tudi bo, œe ne
bomo zbrali poguma in se na prihajajoœih volitvah odloœili za spremembe.

Za spremembe na bolje, za æupana, ki bo æupan vseh Ømarœank in Ømarœanov in ne samo tistih, ki ga
bodo volili. Za æupana, ki bo usposobljen in sposoben to obœino obrniti v pravo smer in postaviti na
prave tirnice. Za æupana, ki bo na prvo mesto postavili blagostanje obœank in obœanov, ne pa svoje in
interese nekaj posameznikov, ki jim ni mar drugega kot lastno bogatenje. 

Za spremembe, na bolje ! Svetnik OS Ømartno pri Litiji
Matjaæ Aøkerc

Brezplaœni vrtci za vse otroke
- mladi na volitvah za mlade

Stranka mladih Slovenije je v tem œasu zelo aktivna pri zagotavljanju brezplaœne vzgoje predøolskih
otrok. Pred kratkim smo uspeli pridobiti øestedesetdnevni rok za zbiranje najmanj 5000 podpisov, ki
bodo omogoœili zaœetek zakonodajnega postopka o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Vsi,
ki vam ni vseeno za naøe najmlajøe, lahko oddate svoj podpis æe v petek, 29. septembra 2006. In zakaj
sploh gre? V Sloveniji dræava v celoti krije plaœe vzgojiteljev v dijaøkih domovih, uœiteljev v srednjih
øolah in celo visokoøolskih zavodih, medtem ko je deleæ pokritja stroøkov vzgojiteljev v vrtcih odvisen
od dohodninske lestvice, katastrskega dohodka starøev ali celo posebnih meril, ki si jih na svojem po-
droœju omislijo posamezne lokalne skupnosti. Na nacionalni televiziji je bila naøa obœina celo posebej
izpostavljena (TV Dnevnik, 24. 9. 2006), da je vrtec v obœini Ømartno pri Litji med draæjimi. Polna cena
za najmlajøe v jaslih je v naøi obœini kar za 45.000 SIT viøja od najcenejøega vrtca v Sloveniji. Zakaj je
temu tako, zaenkrat pravega odgovora vodilni na naøi obœini nimajo. V Stranki mladih Slovenije bomo
vzroke in reøitve prav gotovo naøli, zato vas vabimo, da oddate svoj podpis in s tem zagotovite brez-
plaœne vrtce za vse otroke ter razbremenite starøe pri plaœevanju visokih stroøkov. 

Vse bliæje je tudi dan, ko se bomo odloœali o novem in sveæem vodstvu naøe male obœine in vse bliæje je
œas, ko lahko mladi pridobimo veœji vpliv pri soustvarjanju ugodnih pogojev za bivanje vseh obœanov.
V naøi stranki ugotavljamo, da premalo mladih odloœa na volitvah. Œas je, da del odgovornosti prevza-
memo nase ter si priœnemo sami graditi svojo prihodnost. Tudi v obœini Ømartno pri Litiji imamo mla-
di teæave, kot so majhna zaposljivost med mladimi, majhna dostopnost do novih stanovanj, premalo
prostorov oziroma povrøin, kjer bi lahko mladi koristno preæivljali prosti œas. Zavedamo se, da so ob-
ljube vseh strank pred volitvami podobne, zaustavi pa se, ko je potrebno v øtiriletnem obdobju vse ob-
ljube izpolniti, zato øe enkrat pozivamo vse mlade in mlade po srcu, da na lokalnih volitvah oddate svoj
glas in skupaj z nami gradite takøno obœino, ki bo mlade privabljala in ne odganjala.

S srcem za prijazno obœino!

SMS LO Ømartno pri Litiji

V septembrski øtevilki Martinovega glasu so si nekateri privoøœili æupana in pa obœinsko upravo kot ka-
men spotike. Naj povemo, da so pri tem odgovorni tudi œlani obœinskega sveta. Na sejah je bilo moæno
v øtirih letih glasovati tudi drugaœe. Zakaj tako moœno bode profesionalno opravljanje æupanskega me-
sta? Nenazadnje je tudi kot podæupan g. Gradiøek Tomaæ prejemal 90.385,10 sit meseœno. Zakaj ven-
dar se ni odloœil, da se temu denarju odpove v korist nove mlade obœine, t. j. obœanov le-te? Najlaæje je
kazati s prstom na eno osebo. V œlanku g. Gradiøka je navedenih kup nepravilnosti, ki naj bi jih zakri-
vila æupan in obœinska uprava. Kakøno otroøko sprenevedanje pa je zdaj to? Vse skupaj izgleda tako,
kot da œlani obœinskega sveta pravzaprav niso mogli storiti niœesar, da bi v vseh teh øtirih letih navede-
na vpraøanja poizkusili reøiti drugaœe. Pa vendar ja nismo vas Butale. Oœita se naklonjenost posameznih
œlanov obœinske uprave dosedanjemu æupanu. Kolikor nam je poznano, so bili naklonjeni tudi tisti, ki
se danes kar naenkrat, verjetno zaradi prihajajoœih se volitev, obraœajo drugam. Poraja se vpraøanje,
kdo pa pravzaprav lahko zlije toliko blata na eno osebo. Obœanom res ni potrebno posluøati novodob-
nih pravljic o dobrih in slabih . 
Zato pa so doloœeni tudi priøli v obœinski svet kot pamet, olika in znanje, a œe to do sedaj niso uspeli
uporabiti, naj ne uporabljajo tega kot oroæje in øe najmanj kot kamen spotike. Kajti prav lahko se zgo-
di, da se obenj spotaknejo in padejo naravnost na obraz. Pri delitveni bilanci je bil eden glavnih g. Gra-
diøek. Roko na srce, ali je pri tej bilanci bilo res narejeno v korist nove obœine. Kjer je denar so tudi raz-
prtije. Prostori IUV niso priøli v roke g. Kneza, ki upravlja KOVIKOR, katerega lastnik je. Obœina sama
tozadevno ni imela pristojnosti v svojih rokah. Kljuœno besedo so pri tem imele vladajoœe stranke na dr-
æavni ravni. G. Gradiøek, vi kot podæupan pa ste imeli in øe imate do izida novih volitev pristojnost tudi
v svojih rokah. Vsem pa, prav œisto vsem manjka vizija, t. j. pogled v prihodnost. Zakaj vendar si tako
æelite postati æupan, ko pa æe kot podæupan niste bili kos vsem nalogam. Tudi œlanek g. Matjaæa Aøker-
ca, ki govori o tem, kako malo je bilo narejenega, obravnava æupana in obœinsko upravo kot nesposob-
ne. Res se lahko vpraøamo, zakaj pa niste vi ukrepali, saj ste bili predsednik treh odborov obœinske
uprave. Koliko denarja pa ste zato prejeli vi?
Ohladite glave in jezike, saj obœani in obœanke tudi niso brez svoje pameti in vedo, kakøno nalogo mo-
rajo opraviti za œas volitev. Brez spotikanj in podtikanj, kot da leva roka ne ve kaj dela desna roka. Ne-
kateri pa prviœ po øtirih letih celo nagovorijo obœane z »drage« Ømarœanke in Ømarœani. Kako »dragi«
so se jim zdeli obœani in obœanke v vseh øtirih letih svetniøkega delovanja, pa nam je vsem znano: »Po
uporabi pa stvar zavrzi!«
In nazadnje se øe vpraøajmo, kdo neki le je odgovoren za to, da je Mesarija v rokah Ihana? Nam je ta
odgovor æe poznan. 

Slovenska nacionalna stranka



Na juriø!

OKTOBER 2006 • ØT. 6 5ODMEVI, VOLITVE 2006

Velika bitka za malo
poøtenja
Pred nami so volitve. Ne æivim v ømar-

ski obœini, vendar vrtec CICIBAN v

Ømartnem je  sestavni del litijskih vrt-

cev in æivo vtkan v vsakdanji utrip tega

prostora pri vzgoji in varstvu predøol-

skih otrok. 

Œlanki v »MARTINOVEM GLASU«

so me spodbudili, da se oglasim. Ne

æelim polemizirati z æupanskimi kandi-

dati, ki v Vaøem glasilu blatijo delo do-

sedanjega æupana g. Milana Izlakarja.

Obelodanil bi rad le »resnico«, ki jo

doæivljam skupaj s kolektivom vrtca

»CICIBAN« in s starøi stodvajsetih

predøolskih otrok v sodelovanju z

æupanom, njegovim kolektivom in iz-

jemnim hiønikom Stanetom v skrbi za

sreœno in zdravo otroøtvo otrok, ki

obiskujejo ømarske vrtce.  

Najprej smo si zgradili »MOST ZAU-

PANJA« in nadaljnji stiki so rodili bo-

gate sadove, saj smo v tem œasu opra-

vili vrsto vzdræevalnih del (prekritje

strehe, obnovitev fasade, ureditev sani-

tarij, olepøanje igriøœa in okolice…),

tako da je »CICIBAN« izjemo urejen

vrtec, kjer je poskrbljeno za ustrezne

materialne pogoje in bogat otrokov

œustveni svet,  ki ga polnijo z ljubeznijo

naøe vzgojiteljice. 

V vsej tej zgodbi æupan Milan Izlakar

odigrava posebno vlogo. Milan govori

malo, a je moæ dejanj. Dojemljiv je za

nove ideje in izzive, zna prisluhniti lju-

dem, ki nekaj vedo, œuti stiske prepro-

stega œloveka in øe posebej utrip in za-

nos mladih. Res je, da zna biti brez-

kompromisen, a se zna ustaviti,  anali-

zirati prehojeno pot, da uspeøneje ko-

raka naprej. Ljudsko in poøteno je, œe

ocenjujemo delo javnih oseb, da v nji-

hovem poœetju ne prikazujemo  le na-

pak, temveœ jim priznamo tudi to, kar

so dobrega napravili. Na æalost smo

Slovenci taki modrijani, da smo zelo

kritiœni do drugih, o svojih poœetjih pa

premalo trezno razmiøljamo. Prepriœan

sem, da imajo vsi æupanski kandidati v

Ømartnem zelo radi otroke,  koliko pa

so to moæje dejanj, bi teæko govoril,

vsaj za tiste, ki so kot svetniki delovali

v obœinskem svetu obœine Ømartno za

podroœje otroøkega varstva.

Ømarski vrtci se od litijskih vrtcev od-

cepljajo, œeprav ne vidim potrebe, ker

je ta odcepitev nestrokovna in neeko-

nomska, kajti ti vrtci ne bodo cenejøi,

œeprav bi nekateri to radi prikazali.

Gre torej za izrazito ideoloøko poli-

tiœno odcepitev sveta obœine Ømartno,

kjer ni pomembno, kako bo s ømarski-

mi vrtci vnaprej, temveœ je vaæno, da

bo vse to naøe – ømarsko, pa œetudi je

draæje in manj strokovno.

Franci Konœar

Kaj se ne spreminja?

Pamfleti (pamflet = manjøe delo – spis,

œlanek – z aktualno najveœkrat sramo-

tilno in posmehljivo politiœno vsebi-

no), ki so se zapisali pamfletistom v

zadnjem Martinovem glasu predstav-

ljajo poizkus, s katerim  æelijo avtorji -

veljaki posameznih partij, (partija =

stranka, veœji del razredno pogojena

politiœna organizacija somiøljenikov s

skupnimi dræavnopolitiœnimi smotri in

nalogami), ki delujejo v obœini Ømart-

no, usmeriti nevedno volilno telo k

pravilnim odloœitvam na prihajajoœih

lokalnih volitvah. 

Œe se bomo odloœili prav, nam zago-

tavljajo, da bo od tedaj naprej vse pra-

viœno, odgovorno in pregledno. Stan-

dard obœanov se bo zaradi cenejøih

smeti zviøal. Na bo se veœ delalo po

domaœe. Obœina se bo vkljuœila v tren-

de globalizacije, vendar se ne bo veœ po

nepotrebnem medijsko izpostavljala.

Obœinska uprava bo postala odgovor-

na in gospodarna. Odnosi z litijsko

obœino bodo za vzgled. Na novo bodo

postavljene vizije in obeta se nam gos-

podarski razcvet. Obljubljajo nam izo-

braæenega in øiroko razgledanega

æupana, ki bo z uveljavljanjem temelj-

nih ekonomskih naœel prava podoba

menedæerja. Poznal bo razliœne dejav-

nike, ki vplivajo na uspeønost in bo z

omejenimi viri ustvarjal odliœne rezul-

tate. Poizkuøajo nam dati vedeti, da œe

jih ne bomo volili, bomo seveda sami

krivi, ker vsega tega ne bo.

Vendar prav tega ne zagotavlja na sko-

raj dveh straneh zapisano predvolilno

besediœenja v zadnjem Martinovem

glasu. Njihovo pisanje je namenjeno  le

pojasnjevanju preteklih dogodkov. S

prstom  kaæejo na obdobje, ki so ga

prav oni s svojimi potezami soobliko-

vali. Smrad iz golid gnojnice, ki je v teh

pamfletih zlita  na æupana in obœinsko

upravo, se je prijel tudi njih, saj so

gnojnico zajemali tako, da so stali v

njej. Kot kaæe, pa jim je bilo spoznanje,

kje stojijo, dano øele sedaj pred voli-

tvami. Prepriœan sem, da je veliko øte-

vilo volivcev  obœine Ømartno prepoz-

nalo njihovo zlorabljanje besed in na-

men. Æelijo nas zavesti in prepriœati,

da se na volitvah odloœimo za njihove

partije in njihove kandidate.

Verjamem, da je bilo delo æupana in

obœinske uprave trpko ob spoznanju,

s kom morajo sodelovati. Vendar so s

treznim pristopom dosegli, da so v

okviru mogoœega izpolnjena priœako-

vanja, ki smo jih imeli  v prvih øtirih

letih samostojne obœine. V vzpodbu-

do nam je lahko, da so delovali tako,

da so za obœino æiveli. Zapisano s

strani partijskih veljakov tega ne

more razvrednotiti. 

Tisti, ki izkaæe krepost (krepost = izraz

ki oznaœuje moralno, znaœajsko pozi-

tivne lastnosti; njegova  raba peøa, ker

je tudi teh lastnosti vse manj) in poøte-

nost, se ne spreminja. Krepost in poøte-

nost, te notranje dobrine, ki so za æiv-

ljenje vaænejøe od vseh drugih reœi, so

dane ømarskemu æupanu. 

Obœina Ømartno si zasluæi takønega

æupana tudi v prihodnje. Prepriœan

sem, da je na svoji Listi za obœino

Ømartno zbral ljudi, ki so jim blizu

vrednote, ki so lastne njemu. Æelim

nam, da tudi v prihodnje vodi naøo

obœino s podporo zbranih na Listi.

Franc Props

Nekaj takega se je verjetno kuhalo v
prerazgreti in trapasti glavi tistega ali
tistih, ki so se sebiœno in skrajno
junaøko znesli nad ubogo tablo, ki je
izrekala dobrodoølico domaœinom in
obiskovalcem ob vstopu v ømarsko
obœino. Verjetno je ali pa so s tem
æeleli nakazati, kaj niœ hudega sluteœe-
ga obiskovalca œaka ob obisku tam,
kjer oni domujejo. Øe najverjetneje pa
so jih premetavali hormoni in so si po
dnevih brezdelja zaæeleli malce
“rekreacije”. Œe pa je vse to sluœajno
naredil kakøen uporabnik storitev
Zdravstvenega doma na poti domov,
ko je ves bolan poœasi krevsal proti
Ømartnem, pa se bom “junaku” (beri
bedaku) javno opraviœil.

Ampak, prepriœan sem, da mi tega ne
bo potrebno storiti. 

J.Vozel

Na juriø!
Vse je potrebno podreti, izruvati,
razbiti in polomiti...

Slovenska ljudska stranka

Drage obœanke in obœani, spoøtovani vsi!

Œetrto nedeljo v oktobru, 22. 10. 2006, ste povabljeni
na voliøœa. Tako se nam ponuja priloænost, da z glaso-
vanjem na voliøœih izberemo, kdo naj vodi in upravlja
obœino v naslednjem mandatu. Za Slovensko ljudsko
stranko, katere predstavnik sem, je znaœilno konstruk-
tivno sodelovanje z vsemi, ki se zavzemajo za dobrobit
ljudi in slovenstva.

V iztekajoœem mandatu obœinskega sveta ste nam volil-
ci zaupali 4 svetniøka mesta. Koalicija levih strank z li-
sto æupana nam je v obœinskem svetu namenila le
pasivno vlogo opozicije. S preglasovanjem so nas
izloœili iz odloœanja v svetih javnih zavodov, onemo-
goœili so delo direktorja gradu Bogenøperk in ukinili
lokalno samoupravo v krajevnih skupnostih. Komisija
za delitveno bilanco z obœino Litija je bila sestavljena
brez predstavnikov SLS. Bilanca je bila sicer izpogaja-
na v rekordno kratkem œasu, æal neuravnoteæena.
Posledice le tega so teæave pri delovanju skupnega jav-
nega podjetja KSP Litija oziroma ostalih skupnih zavo-
dov (VVZ…).

V volilnem letu 2006 je koalicija pozicijskih strank
obœinskega sveta prenehala podpirati predloge sklepov
æupana in priœela ovirati normalno delo obœine. Za do-
brobit celotne obœine je SLS podprla predlog pro-
raœuna in s tem zagotovila kolikor toliko normalno
delo obœinske uprave, javnih zavodov, druøtev in do-
konœanje zastavljenih investicij na podroœju komunal-
ne infrastrukture.

Obdobje 2006 do 2010 bo prelomno za lokalno samou-
pravo. Ustanovile se bodo pokrajine, dosedanje stati-
stiœne regije bodo postale razvojne regije. Kljuœne
odloœitve regionalnega razvoja bo sprejemal svet regij,
ki ga bodo sestavljali æupani obœin v regiji. Za razvoj
regij je v Dræavnem razvojnem programu planiranih
533 milijonov evrov. Kljuœna naloga je, da v pripravi
projektov v regiji sodelujejo tudi œlani obœinskega sveta
in æupan.

Sam kot kandidat za æupana in kandidatke ter kandi-

dati za œlane Obœinskega sveta bomo aktivno sodelova-
li pri pripravi prostorsko ureditvenih aktov, ki so pogoj
za nadaljnji razvoj gospodarstva, obrti, kmetijstva in
turizma. Posebno budno bomo spremljali razvoj
œloveøkih virov. Ni nam vseeno, kakøne uœence, dijake
in øtudente producira øolstvo, kako mladi preæivljajo
svoj prosti œas, kaj se z njimi dogaja v øportnih in dru-
gih druøtvih. Zavedamo se teæav starøev otrok v
predøolskem obdobju, kakor tudi teæav naøih starejøih
obœanov. Z javnimi zavodi, ki skrbijo za otroøko varst-
vo in varstvo starejøih obœanov bomo poskrbeli, da
bodo pripravljeni projekti uvrøœeni v programe na
obœinskem in dræavnem nivoju.

Naj vam predstavim øe nekaj temeljnih toœk

delovanja SLS v naslednjem mandatu:

1. Lokalna samouprava

Spremeniti in dopolniti Statut obœine tako, da bo omo-
goœal delovanje KS (krajevnih skupnosti).

2. Predøolska vzgoja

Vzgojno varstveni zavod za predøolske otroke prikljuœiti
OØ Ømartno pri Litiji.V ta korak nas sili izredno drago po-
slovanje in poruøeno zaupanje v skupne javne zavode z
obœino Litija. kar je posledica delitvene bilance. 

3. Osnovna øola in øport

Øoli moramo zagotoviti sredstva v proraœunu obœine, ki
so nujna za investicijsko, kakor tudi za redno vzdræeva-
nje matiœe øole in podruæniœnih øol. Z ministrstvom za
øolstvo in øport bo potrebno skleniti pogodbo o sofinan-
ciranju øportne dvorane (oz. dograditve obstojeœe telo-
vadnice), ki bo omogoœala telesno vzgojo in rekreacijo
uœencev ter tako omogoœili tudi razvoj vrhunskih øpor-
tov ( posebej rokometa).

4. Varstvo starejøih obœanov

Z zavodom za socialno varstvo je potrebno nadaljevati z
vsemi oblikami pomoœi, ki omogoœajo bivanje starejøih
obœanov na svojem domu; v sodelovanju z vodstvom

doma Tisje pa poskrbeti, da bodo razvojni investicijski

naœrti in programi podprti s sredstvi dræavnega pro-

raœuna. 

5. Komunalna infrastruktura

Po zakonu je obœina doæna poskrbeti za zagotavljanje

zdrave pitne vode in odvajanje odpadnih ter meteornih

vod na celotnem obmoœju obœine. Nadaljevali bomo z de-

lom na vseh projektih v izvajanju in poskrbeli, da bodo

sofinancirani s strani dræave in evropskih skladov pro-

jekti za odvajanje in œiøœenje odpadnih vod. 

Na podroœju cest bomo nadaljevali z aktivnejøim pridobi-

vanjem projektne dokumentacije in uvrstitev obvoznice

Ømartno v program investicij Druæbe za dræavne ce-

ste.Veœjo pozornost bomo posveœali vzdræevanju obsto-

jeœih cest, poti in izgradnji ploœnikov ob cestah, kjer je

nevarnost za peøce najveœja.

6. Varstvo okolja

V sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor bomo

poskrbeli za udejanjanje Odredbe o sanaciji in zapiranju

odlagaliøœa Rakovnik. Zniæati moramo stroøke zbiranja in

ravnanja z odpadki iz gospodinjstev. 

7. Civilna zaøœita in poæarna varnost

Nujno je nadaljevati s posodabljanjem opreme za gasil-

ska druøtva in civilno zaøœito ter ohranjati obstojeœo

mreæo gasilskih druøtev, ki dobro delujejo na celotnem

podroœju. Prav tako je potrebno okrepiti vlogo obœinske

gasilske zveze.

8. Delovanje druøtev in civilnih zdruæenj na po

droœjih kulture, øporta, humanitarnih dejavno-

sti in skrbi za okolje

Sredstva, ki bodo predvidena v proraœunu, se bodo raz-

deljevala po veljavnih odlokih, posebno pozornost bomo

posveœali mnoæiœnosti, kvaliteti programov in sposob-

nosti druøtev za pridobivanje sredstev na podlagi projek-

tov iz dræavnih ali evropskih skladov.

9. Javni zavod Bogenøperk

Postati mora promotor obœine na podroœju kulture, turiz-
ma in ohranjanja kulturne dediøœine. Na gradu se morajo
nadaljevati investicijske dejavnosti, kar je pogoj za
poveœano frekventnost in odliœnost kulturnih ter druæab-
nih dejavnosti. Sredstva iz obœinskega proraœuna morajo
biti le podlaga za pridobivanje sredstev iz dræavnih
nateœajev.

10. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Preverili bomo dejanske potrebe po stanovanjih in zazi-
dljivih parcelah naøih obœanov. Namenska sredstva bodo
vloæena v ureditev komunalne infrastrukture na
obmoœju zazidalnih povrøin. Udejanjanje programa iz-
gradnje stanovanj bomo naœrtovali skupaj z Republiøkim
stanovanjskim skladom.

11. Kmetijstvo in gozdarstvo

Obe dejavnosti v naøi obœini omogoœata preæivetje 10%
prebivalstva, lagodnega æivljenja pa nikomur. Kmetijske
povrøine so majhne in razdrobljene, gozdne pa strme.
Zaradi preseækov cenene industrijsko pridelane hrane v
Evropi, vidimo edino moænost  preæivetja kmetij v inte-
griranem ekoloøkem kmetovanju. V proraœunu obœine
bomo zagotovili sredstva za izobraæevanje kmetovalcev,
zdravstveno zaøœito æivali in za spodbujanje integrirano
ekoloøkega kmetovanja.

12. Gospodarske dejavnosti (industrija, obrt,
gostinstvo)

V globalnem gospodarstvu storitvena dejavnost poveœuje
deleæ proti tradicionalnim gospodarskim dejavnostim.
Vendar se bomo trudili za zagotavljanje moænosti razvo-
ja tistim, ki to æelijo z ustrezno infrastrukturo ter seveda
z razvojnimi dokumenti.

Naj ob tem z veseljem povem, da me pri kandidaturi
za æupana podpira tudi Obœinski odbor Nove Slovenije,
kar me navdaja s pogumom in øe veœjo odgovornostjo
pred naslednjimi koraki.

Franc Jakliœ



ZGODBICA ZA KRATEK ŒAS

Jesenski dan
Ne da bi se prav dobro zavedala, se je
v Neæino æivljenje nenadoma prikradla
jesen. Drevesa so poœasi slekla svojo
zeleno obleko in jo nadomestila z dru-
go, bolj pisano. Zrak je diøal po vlaæni
prsti in gobah. Neæina starøa sta vsako
soboto popoldan izginila v gozd in se
vraœala z velikimi koøarami, bolj ali
manj polnimi jurœkov. Kakøna je bila
bera tistega dne, je Neæa lahko ugoto-
vila æe od daleœ. Kadar je bila koøara
polna in teæka, jo je vedno nosil njen
oœe. Mama je hitela zraven njega in
vsake toliko œasa ponosno pogledala
na lepo zbirko jurœkov. Kadar je bila
koøara skoraj prazna, jo je v roki lah-
kotno vihtela mama, oœe pa je z dolgi-
mi koraki poklapano hodil za njo, ves
nesreœen, ker ni priøel niti blizu svoje-
mu osebnemu rekordu. Neæin oœe je
namreœ veljal za najveœjega gobarja v
druæini; v gozdu je vedno odhitel na
svoje skrivne, le njemu znane kotiœke,
in se vraœal s koøaro, polno rjavih le-
potcev. Mama je veœkrat raje gledala v
zrak kot v tla, saj so od tam prihajali
bolj zanimivi glasovi, zato je bila pona-
vadi vesela vsakega najmanjøega klo-

buka, ob katerega se je spotaknila; za-
radi njihove privlaœne barve pa se je
specializirala predvsem za lisiœke.
Neæa je vse to vedela, ker je vœasih tudi
ona hodila z njima. Toda od takrat, ko
je v napetem brskanju odtavala stran
od njiju, se malce izgubila in nato pad-
la v manjøo jamo, kjer sta jo starøa od-
krila po debeli uri æivœnega iskanja, je
nista veœ navduøeno vabila, naj se jima
pridruæi. Neæa je bila nekoliko jezna
zaradi tega. Saj se ni zares izgubila. Œe
bi lahko splezala iz tiste luknje, bi æe
zdavnaj sama naøla pot do doma.

Prvo soboto v oktobru pa so se stvari
hitro vrnile na stare tire. Z jutranjimi
sonœnimi æarki je v Neæino sobo pri-
vrøala njena mama in med razlago, da
jih bodo obiskali sorodniki, iz omare
privlekla Neæino staro gobarsko oble-
ko. Neæa je natanko vedela, kaj to po-
meni, in srce ji je veselo zaigralo.
Gozdna vrata so bila spet odprta za-
njo! Teta Majda in stric Janez sta bila
strastna gobarja, toda æivljenje v mestu
je moœno ogrozilo njune gozdne dogo-
divøœine. Zato sta veœkrat prihajala na-
zaj »na vas«, s seboj pa vedno privle-
kla øe svoja otroka. Bratranec Miha in
sestriœna Anja potepanja po goøœavi
æal nista cenila tako kot Neæa. Kljub
temu je bila, ko so zakoraœili v kraljes-
tvo dreves, izredno dobre volje. Odra-

sli so se v trenutku zapodili vsak v svo-
jo smer, otrokom pa resno zabiœali, naj
se »dræijo poti in izogibajo teæavam«.
Kot da bi jih iskali! Nekaj œasa so œisto
miroljubno korakali po potki, toda
kaj, ko je to kmalu postalo dol-
goœasno.

»Poglejta, tamle je kup storæev. Pojdi-
mo se vojno!« je pomignil z glavo bra-
tranec Miha. Ker je bil fant, je mislil,
da lahko ves œas ukazuje. Navadno bi
Neæa nalaøœ ugovarjala, tokrat pa se ji
je ideja zazdela zanimiva. Kmalu so
stali vsak za svojim drevesom, obo-
roæeni s kupœki storæev, in z gromkimi
bojnimi kriki napadali drug drugega.
Sestriœna Anja, ki je bila stara øele
osem let in precej plaøna, je najmanj-
krat zadela. Ker pa je bila najmanjøa,
jo je bilo tudi najteæje zadeti, zato se je
bratranec Miha raje osredotoœil na
Neæo. Ravno ji je v ramo priletel nov
storæ, ko je Miha nenadoma planil izza
svojega drevesa in se skoraj na glavo
vrgel v bliænje grmovje. Z glasnim si-
kanjem je k sebi priklical øe dekleti.

»Mislim, da je tamle medved,« je pre-
plaøeno zaøepetal in s prstom pokazal
proti velikemu grmu v daljavi. Da, za
njim se je res nekaj premikalo.

»Joj, kaj bomo storili?« je zastokala
Neæa, sestriœna Anja pa je od strahu
øklepetala z zobmi.

»Kaj; napadli ga bomo!« je vzkliknil
bratranec Miha. »Zbeæati ne moremo,
ker je veliko hitrejøi od nas. Dajta, pri-
vlecita sem vse storæe, ki jih vidita v
bliæini. Ampak … potiho!«

Nekaj minut so se pogumni bojevniki
molœe pripravljali na teæek spopad. Ko
je kup storæev segal skoraj œez Anjino
glavo, so se potuhnili za grmovje in
poœakali, da se jim je temna senca prib-
liæala. Nato je Miha zarjul: »Naaapaa-
aaad!« in na medveda se je usula gro-
mozanska ploha ostrih storæev. Toda
glej: medved ni zarenœal in nato pre-
plaøeno zbeæal, temveœ je prav po
œloveøko zajavkal.

»Oœka!« Neæa je zgroæeno skoœila po-
konci in razmiøljala, koliko œasa ji bo
zdaj prepovedano stopiti v gozd. S se-
striœno Anjo sta odhiteli tolaæit ranjen-
ca. Le bratranec Miha se je nekam
sumljivo hihital.

Tisti dan Neæini sorodniki niso naøli
nobenega jurœka. Tudi lisiœke ne. Mor-
da so se poskrili pred mrazom, morda
pa jih je prestraøila toœa storæev. Na
sreœo so koøare lahko napolnili s prvi-
mi kostanji, zato ob prihodu domov
obrazi niso bili tako kisli. Samo Neæin
oœka je øe cel teden hodil nekam po-
strani.

Nejka Omahen

Likovna
kolonija 
Pri likovni vzgoji uporabljamo razliœne

tehnike: svinœnik, tempera barve, pa-

stele, vodene barve, barvice in tuø, s

katerimi z veseljem ustvarjamo  razne

slike, risbe, kipce, pa øe kaj drugega bi

se naølo.  Æal nam za terensko delo

najveœkrat zmanjka œasa, tako da smo

obiœajno »obsojeni« kar na uœilnico.

No, nekateri smo vseeno dobili pri-

loænost, ki smo jo z veseljem pograbili.

Odøli smo v tridnevno likovno koloni-

jo v Kranjsko Goro, kjer so se nam po-

leg ostalih pridruæili øe uœenci  OØ Gra-

dec in njihove enote s prilagojenim

programom, OØ Litija in  Gimnazije

Litija. 

V prijetnem jesenskem vetru smo sede-

li ali pa kar stali na ulicah prijaznega

gorenjskega kraja in ustvarjali. Neka-

teri smo slikali zanimive stare hiøe,

drugi so upodabljali cerkev in ob njej

drevesa, ki v tem œasu s svojimi œudo-

vitimi barvami æe krasijo deæelo, mno-

ge  pa so najbolj navdahnile visoke

gore, katerih vrhovi so ob zahodu

œudovito zaæareli. Ker pa smo æe bili v
likovni koloniji,  smo si kasneje ogle-
dati øe slike drugih, »ta pravih« slikar-
jev. Najbolj me je navduøila mojstrovi-
na slavnega øpanskega umetnika Sal-
vadorja Dalija.  

Ja, vse bi bilo lepo in prav, œe nam jo
ne bi zagodel deæ, saj smo morali en-
krat ustvarjati v øoli, kjer smo tudi zaj-
trkovali in kosili, drugiœ pa v hiøicah, v
katerih smo bili nastanjeni. Tu smo
slikali po spominu ali pa po skicah.
Ponavadi smo slikali do veœera, zato
nam za kak daljøi sprehod po mestu ni
ostalo veliko œasa. Zadnji veœer pa
smo si vseeno privoøœili veœerjo v itali-
janski restavraciji. Na koncu smo iz-
brali po eno sliko vsakega malega
umetnika in jih  razstavili v øoli, ki nas
je gostila. Kasneje jih bomo prinesli v
obœinsko stavbo, da jih bodo lahko vsi
obœudovali. Ostale izdelke pa smo od-
nesli s seboj v Ømartno, kjer jih bomo
pokazali tistim, ki so ostali doma, nato
pa bodo krasili naøe domove.

Domov smo se vrnili polni lepih spo-
minov in izkuøenj, ki jih bomo lahko
uporabili pri pouku. Za konec pa bi
rekla samo øe to: œe ste dobili povabi-
lo, pa niste øli, vam je lahko æal.

Manca Kolar, 8. a

Planinski
pohod na
Tromejo
V sredo, 13. septembra 2006, smo
imeli uœenci OØ Ømartno øportni dan.
Øportni pedagogi so organizirali poho-
de v øtiri razliœne smeri. Izbirali smo
lahko med Martuljøkimi slapovi, Tro-
mejo, Miklavæem in pohodom po
griœih bliænje ømarske okolice. Najza-
nimivejøa se mi je zdela Tromeja, zato
sem se odloœil zanjo. 

Avtobus nas je odpeljal do Ljubljane,
od tam naprej pa po gorenjski avtocesti
mimo Jesenic. Pot smo nadaljevali proti
Dovju in skozi okno opazovali  spome-
nik, ki je postavljen nekdanjemu tam-
kajønjemu æupniku Jakobu Aljaæu, obr-
njenemu proti Triglavu. Cesta nas je vo-
dila tudi mimo Rateœ in bliænjih Zelen-
cev, kjer izvira Sava Dolinka. Rateœe so
mala, a prijetna gorenjska vasica, z
majhnimi kmetijami in bujnim cve-
toœim cvetjem na okenskih policah.

Zapustili smo avtobus in se naprej od-
pravili peø. Sprva smo hodili po cesti, ki
se je poœasi zoæila v gozdno pot. Dve uri
hoda sta minili hitro, saj smo ves œas
klepetali in se ob tem dobro zabavali.
Na vrhu, imenovanem Peœ (1510 m. n.
m.), nas je presenetila travnata planota.
Kar brez potnih listov smo prestopili
mejni prehod, ki je bil oznaœen z leseno
ograjo. Na drugi strani se nam je odprl
prelep pogled na Avstrijo in Italijo.
Usedli smo se na travo in z vrha opazo-
vali oddaljeno avtocesto in kraje ob
njej. Zaradi oddaljenosti se nam je zde-
lo, da se avtomobili premikajo v poœas-
nem posnetku. Ta pogled sem si zago-
tovo najbolj zapomnil. V bliæini smo
opazili tudi smuœiøœe Tromeja ter odda-
ljen kraj Arnoldstein (Podkloøter). Vsi
smo se æe veselili malice, saj nas je pot
vse, nekatere bolj druge malo manj,
utrudila. Prav vsak od nas je  bil nav-
duøen nad œudovitim razgledom. Za
spomin smo se tudi slikali in se poœasi
odpravili nazaj v dolino.

Bil je prelep, topel in sonœen dan, ki si
ga je vsak planinec lahko le æeli. To je
bil zagotovo pravi dan za planinske
podvige. 

Klemen Lovøin, 8. a

GLEDALIØŒE

Podkurite dolgœasu
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Jesenski dan
Ne da bi se prav dobro zavedala, se je
v Neæino æivljenje nenadoma prikradla
jesen. Drevesa so poœasi slekla svojo
zeleno obleko in jo nadomestila z dru-
go, bolj pisano. Zrak je diøal po vlaæni
prsti in gobah. Neæina starøa sta vsako
soboto popoldan izginila v gozd in se
vraœala z velikimi koøarami, bolj ali
manj polnimi jurœkov. Kakøna je bila
bera tistega dne, je Neæa lahko ugoto-
vila æe od daleœ. Kadar je bila koøara
polna in teæka, jo je vedno nosil njen
oœe. Mama je hitela zraven njega in
vsake toliko œasa ponosno pogledala
na lepo zbirko jurœkov. Kadar je bila
koøara skoraj prazna, jo je v roki lah-
kotno vihtela mama, oœe pa je z dolgi-
mi koraki poklapano hodil za njo, ves
nesreœen, ker ni priøel niti blizu svoje-
mu osebnemu rekordu. Neæin oœe je
namreœ veljal za najveœjega gobarja v
druæini; v gozdu je vedno odhitel na
svoje skrivne, le njemu znane kotiœke,
in se vraœal s koøaro, polno rjavih le-
potcev. Mama je veœkrat raje gledala v
zrak kot v tla, saj so od tam prihajali
bolj zanimivi glasovi, zato je bila pona-
vadi vesela vsakega najmanjøega klo-

buka, ob katerega se je spotaknila; za-
radi njihove privlaœne barve pa se je
specializirala predvsem za lisiœke.
Neæa je vse to vedela, ker je vœasih tudi
ona hodila z njima. Toda od takrat, ko
je v napetem brskanju odtavala stran
od njiju, se malce izgubila in nato pad-
la v manjøo jamo, kjer sta jo starøa od-
krila po debeli uri æivœnega iskanja, je
nista veœ navduøeno vabila, naj se jima
pridruæi. Neæa je bila nekoliko jezna
zaradi tega. Saj se ni zares izgubila. Œe
bi lahko splezala iz tiste luknje, bi æe
zdavnaj sama naøla pot do doma.

Prvo soboto v oktobru pa so se stvari
hitro vrnile na stare tire. Z jutranjimi
sonœnimi æarki je v Neæino sobo pri-
vrøala njena mama in med razlago, da
jih bodo obiskali sorodniki, iz omare
privlekla Neæino staro gobarsko oble-
ko. Neæa je natanko vedela, kaj to po-
meni, in srce ji je veselo zaigralo.
Gozdna vrata so bila spet odprta za-
njo! Teta Majda in stric Janez sta bila
strastna gobarja, toda æivljenje v mestu
je moœno ogrozilo njune gozdne dogo-
divøœine. Zato sta veœkrat prihajala na-
zaj »na vas«, s seboj pa vedno privle-
kla øe svoja otroka. Bratranec Miha in
sestriœna Anja potepanja po goøœavi
æal nista cenila tako kot Neæa. Kljub
temu je bila, ko so zakoraœili v kraljes-
tvo dreves, izredno dobre volje. Odra-

sli so se v trenutku zapodili vsak v svo-
jo smer, otrokom pa resno zabiœali, naj
se »dræijo poti in izogibajo teæavam«.
Kot da bi jih iskali! Nekaj œasa so œisto
miroljubno korakali po potki, toda
kaj, ko je to kmalu postalo dol-
goœasno.

»Poglejta, tamle je kup storæev. Pojdi-
mo se vojno!« je pomignil z glavo bra-
tranec Miha. Ker je bil fant, je mislil,
da lahko ves œas ukazuje. Navadno bi
Neæa nalaøœ ugovarjala, tokrat pa se ji
je ideja zazdela zanimiva. Kmalu so
stali vsak za svojim drevesom, obo-
roæeni s kupœki storæev, in z gromkimi
bojnimi kriki napadali drug drugega.
Sestriœna Anja, ki je bila stara øele
osem let in precej plaøna, je najmanj-
krat zadela. Ker pa je bila najmanjøa,
jo je bilo tudi najteæje zadeti, zato se je
bratranec Miha raje osredotoœil na
Neæo. Ravno ji je v ramo priletel nov
storæ, ko je Miha nenadoma planil izza
svojega drevesa in se skoraj na glavo
vrgel v bliænje grmovje. Z glasnim si-
kanjem je k sebi priklical øe dekleti.

»Mislim, da je tamle medved,« je pre-
plaøeno zaøepetal in s prstom pokazal
proti velikemu grmu v daljavi. Da, za
njim se je res nekaj premikalo.

»Joj, kaj bomo storili?« je zastokala
Neæa, sestriœna Anja pa je od strahu
øklepetala z zobmi.

»Kaj; napadli ga bomo!« je vzkliknil
bratranec Miha. »Zbeæati ne moremo,
ker je veliko hitrejøi od nas. Dajta, pri-
vlecita sem vse storæe, ki jih vidita v
bliæini. Ampak … potiho!«

Nekaj minut so se pogumni bojevniki
molœe pripravljali na teæek spopad. Ko
je kup storæev segal skoraj œez Anjino
glavo, so se potuhnili za grmovje in
poœakali, da se jim je temna senca prib-
liæala. Nato je Miha zarjul: »Naaapaa-
aaad!« in na medveda se je usula gro-
mozanska ploha ostrih storæev. Toda
glej: medved ni zarenœal in nato pre-
plaøeno zbeæal, temveœ je prav po
œloveøko zajavkal.

»Oœka!« Neæa je zgroæeno skoœila po-
konci in razmiøljala, koliko œasa ji bo
zdaj prepovedano stopiti v gozd. S se-
striœno Anjo sta odhiteli tolaæit ranjen-
ca. Le bratranec Miha se je nekam
sumljivo hihital.

Tisti dan Neæini sorodniki niso naøli
nobenega jurœka. Tudi lisiœke ne. Mor-
da so se poskrili pred mrazom, morda
pa jih je prestraøila toœa storæev. Na
sreœo so koøare lahko napolnili s prvi-
mi kostanji, zato ob prihodu domov
obrazi niso bili tako kisli. Samo Neæin
oœka je øe cel teden hodil nekam po-
strani.

Nejka Omahen
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Podkurite dolgœasu
S tem geslom so se v Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana lotili priprav na
novo sezono, ki bo, tako kot je æe v navadi, preteæno komedijsko obarvana.
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kolonija 
Pri likovni vzgoji uporabljamo razliœne

tehnike: svinœnik, tempera barve, pa-

stele, vodene barve, barvice in tuø, s

katerimi z veseljem ustvarjamo  razne

slike, risbe, kipce, pa øe kaj drugega bi

se naølo.  Æal nam za terensko delo

najveœkrat zmanjka œasa, tako da smo

obiœajno »obsojeni« kar na uœilnico.

No, nekateri smo vseeno dobili pri-

loænost, ki smo jo z veseljem pograbili.

Odøli smo v tridnevno likovno koloni-

jo v Kranjsko Goro, kjer so se nam po-

leg ostalih pridruæili øe uœenci  OØ Gra-

dec in njihove enote s prilagojenim

programom, OØ Litija in  Gimnazije

Litija. 

V prijetnem jesenskem vetru smo sede-

li ali pa kar stali na ulicah prijaznega

gorenjskega kraja in ustvarjali. Neka-

teri smo slikali zanimive stare hiøe,

drugi so upodabljali cerkev in ob njej

drevesa, ki v tem œasu s svojimi œudo-

vitimi barvami æe krasijo deæelo, mno-

ge  pa so najbolj navdahnile visoke

gore, katerih vrhovi so ob zahodu

œudovito zaæareli. Ker pa smo æe bili v
likovni koloniji,  smo si kasneje ogle-
dati øe slike drugih, »ta pravih« slikar-
jev. Najbolj me je navduøila mojstrovi-
na slavnega øpanskega umetnika Sal-
vadorja Dalija.  

Ja, vse bi bilo lepo in prav, œe nam jo
ne bi zagodel deæ, saj smo morali en-
krat ustvarjati v øoli, kjer smo tudi zaj-
trkovali in kosili, drugiœ pa v hiøicah, v
katerih smo bili nastanjeni. Tu smo
slikali po spominu ali pa po skicah.
Ponavadi smo slikali do veœera, zato
nam za kak daljøi sprehod po mestu ni
ostalo veliko œasa. Zadnji veœer pa
smo si vseeno privoøœili veœerjo v itali-
janski restavraciji. Na koncu smo iz-
brali po eno sliko vsakega malega
umetnika in jih  razstavili v øoli, ki nas
je gostila. Kasneje jih bomo prinesli v
obœinsko stavbo, da jih bodo lahko vsi
obœudovali. Ostale izdelke pa smo od-
nesli s seboj v Ømartno, kjer jih bomo
pokazali tistim, ki so ostali doma, nato
pa bodo krasili naøe domove.

Domov smo se vrnili polni lepih spo-
minov in izkuøenj, ki jih bomo lahko
uporabili pri pouku. Za konec pa bi
rekla samo øe to: œe ste dobili povabi-
lo, pa niste øli, vam je lahko æal.

Manca Kolar, 8. a

Planinski
pohod na
Tromejo
V sredo, 13. septembra 2006, smo
imeli uœenci OØ Ømartno øportni dan.
Øportni pedagogi so organizirali poho-
de v øtiri razliœne smeri. Izbirali smo
lahko med Martuljøkimi slapovi, Tro-
mejo, Miklavæem in pohodom po
griœih bliænje ømarske okolice. Najza-
nimivejøa se mi je zdela Tromeja, zato
sem se odloœil zanjo. 

Avtobus nas je odpeljal do Ljubljane,
od tam naprej pa po gorenjski avtocesti
mimo Jesenic. Pot smo nadaljevali proti
Dovju in skozi okno opazovali  spome-
nik, ki je postavljen nekdanjemu tam-
kajønjemu æupniku Jakobu Aljaæu, obr-
njenemu proti Triglavu. Cesta nas je vo-
dila tudi mimo Rateœ in bliænjih Zelen-
cev, kjer izvira Sava Dolinka. Rateœe so
mala, a prijetna gorenjska vasica, z
majhnimi kmetijami in bujnim cve-
toœim cvetjem na okenskih policah.

Zapustili smo avtobus in se naprej od-
pravili peø. Sprva smo hodili po cesti, ki
se je poœasi zoæila v gozdno pot. Dve uri
hoda sta minili hitro, saj smo ves œas
klepetali in se ob tem dobro zabavali.
Na vrhu, imenovanem Peœ (1510 m. n.
m.), nas je presenetila travnata planota.
Kar brez potnih listov smo prestopili
mejni prehod, ki je bil oznaœen z leseno
ograjo. Na drugi strani se nam je odprl
prelep pogled na Avstrijo in Italijo.
Usedli smo se na travo in z vrha opazo-
vali oddaljeno avtocesto in kraje ob
njej. Zaradi oddaljenosti se nam je zde-
lo, da se avtomobili premikajo v poœas-
nem posnetku. Ta pogled sem si zago-
tovo najbolj zapomnil. V bliæini smo
opazili tudi smuœiøœe Tromeja ter odda-
ljen kraj Arnoldstein (Podkloøter). Vsi
smo se æe veselili malice, saj nas je pot
vse, nekatere bolj druge malo manj,
utrudila. Prav vsak od nas je  bil nav-
duøen nad œudovitim razgledom. Za
spomin smo se tudi slikali in se poœasi
odpravili nazaj v dolino.

Bil je prelep, topel in sonœen dan, ki si
ga je vsak planinec lahko le æeli. To je
bil zagotovo pravi dan za planinske
podvige. 

Klemen Lovøin, 8. a
Øentjakobsko gledaliøœe Ljubljana bo

v novo gledaliøko sezono 2006/2007 s

prvo premiero vstopilo sredi oktobra,

ko bodo uprizorili delo slovenskega

pesnika in dramatika Ervina Fritza

Rdeœi kotiœek, ki ga je avtor poimeno-

val udbokomedija.

Dogajanje je postavljeno v dom za sta-

rejøe obœane, v katerem njegovi stano-

valci v jedkem humorno-satiriœnem

slogu obraœunavajo z naøo polpreteklo

zgodovino in med seboj. Tako imeno-

vani rdeœi kotiœki so bili namreœ ne

tako daleœ nazaj prostori, v katerih so

se sprejemale pomebne druæbeno-poli-

tiœne odloœitve,  se dajale partijske di-

rektive in se izrekale tovariøke kritike.

Z uprizoritvijo je povezano kar nekaj

pomembnih jubilejev: 50 letnica umet-

niøkega ustvarjanja dveh najvidnejøih

protagonistov Øentjakobskega gleda-

liøœa zadnjega œasa, Sonje Pavœiœ in

Draga Razborøka ter 50 reæija na slo-

venskih odrih, zdaj æe upokojenega

TV in gledaliøkega reæiserja Andreja

Stojana.

Takoj zatem, novembra, prihaja na

spored eden od hitov te in, kot priœa-

kujejo v Øentjakobskem gledaliøœu

Ljubljana, tudi prihodnjih sezon,

predstava Prigode dobrega vojaka

Øvejka. Ta, vedno aktualna, zdaj lah-

in Pimlico njegovega slovenskega soi-

menjaka Milana Dekleve. Dramatiza-

cijo in postavitev omenjene predstave

so zaupali reæiserki mlajøe generacije

Øpeli Stres, ki se s Øentjakobskim gle-

daliøœem sreœuje prviœ.

Vmes pa bo seveda v prazniœnem de-

cembru zaæivela øe predstava za otro-

ke Presenetljivo popotovanje kositrne-

ga vojaka, H. C. Andrsena, za katero

ustvarjalci trdijo, da bo zanimiva tudi

za starøe. V njej bomo spremlajli do-

godivøœine zaljubljenega kositrnega

vojaka na njegovi poti skozi trebuh ve-

like ribe, vse pa bo zaœinjeno z veliko

akcije in humorja. Skratka, zabavno in

kratkoœasno, kar naøa maledæ tudi pri-

œakuje in najrajøi gleda. Da bo temu

res tako, potrjuje tudi izbor reæiserja,

pri nas æiveœega diplomanta moskov-

ske øole cirkuøkih in gledaliøkih umet-

nosti, Ravila Sultanova.

V drugi polovici sezone nas œaka øe

ena komedija, in sicer Komedija zmeø-

njav, velikega mojstra Williama Sha-

kespearea, klasiœno delo, ki je dalo

ime kar celotnemu æanru. Zakljuœek

sezone pa bo bolj v dramskem slogu.

Œeprav bo zanimivo videti, kako dra-

matiœno øe lahko deluje agit-propka

Vrnitev Blaæonovih 60 let po svojem

nastanku. Vsekakor zanimiv reæijski

izziv za øe enega mladega diplomanta

ljubljanske AGRFT Jureta Novaka.

Seveda pa bo v Øentjakobskem gleda-

liøœu Ljubljana moœ videti tudi nekate-

re ponovitve iz preteklih sezon. Na pr-

vem mestu øe vedno razprodano Bri-

ljantino, s svojim øarmom in lepoto,

pa tudi smeønimi in zabavnimi prigo-

dami nas bodo ponovno razveseljevale

Æenske, pa tudi najmljaøa publika bo

naøla kaj zase iz bogate pravljiœne za-

kladnice preteklih sezon.

In øe namig za vse, ki bi si morda v

novi gledaliøki sezoni radi zagotovili

stalen sedeæ v naøem najstarejøem lju-

biteljskem gledaliøœu.

V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana

namreœ prav te dni, vsak dan od pone-

deljka do œetrtka med 16.00 in 17.30

poteka vpisovanje abonmajev. Za veœ

informacij pa je najbolje, da se obrne-

te kar na njihovo telefonsko øtevilko

(01) 23 12 860.
Sreœko Kermavner

ko æe reœemo, humoristiœna klasika,

bo v svoji odrski podobi zaæivela pod

reæijskim vodstvom naøega priznanega

igralca, komika in vse veœkrat tudi re-

æiserja, Gojmirja Leønjaka Gojca.

Zgode in prigode, ki se simpatiœnemu

in dobroduønemu Øvejku dogajajo na

njegovi poti do fronte, pa so najbræ ve-

œini tako ali tako æe znane. Le osveæiti

jih bo treba.

Tudi letos v Øentjakobskem gledaliøœu

niso pozabili na maturante. Kot je

praksa æe zadnjih nekaj let, bodo tudi

tokrat postavili na oder dramatizaciji

romanov, ki sta v uœnem programu za

letoønjo maturo, Neznosna lahkost bi-

vanja œeøkega literata Milana Kundere
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Novice iz
knjiænice

torek 3.10.2006 Ob 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija,
torek 3.10.2006 Ob 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno
torek 10.10.2006 Ob 18.00 B. Muæeviœ: Predavanje iz ciklusa

Pozabljeni svetovi: Vimane, leteœa vozila v mitologiji Knjiænica Litija
torek 17.10.2006 Ob 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
torek 24.10.2006 Ob 19.00 Potopisno predavanje: S. Kravanja,  ZDA, Aljaska Knjiænica Litija

Zaprtje razstave  in projekta »Sledi
sledi« Roka Rappla.

31. avgusta je bila v litijski knjiænici
ob 20. uri zaprta razstava projekta
Roka Rappla »Sledi sledi«. Na prire-
ditvi so sodelovali vsi prisotni. Od 19.
ure naprej so grafitirali ptiœje sledi na
veliko steno ob knjiænici. Sledi na steni
so ostale, izginile pa so iz razstavnega
prostora in instalacij, saj so jih prisot-
ni druæno odstranili. Na prireditvi so
sodelovali tudi »Perkakøni«.

Zapis iz knjige vtisov: Kako drugaœe –
sveæe, mladostno – izvirno!

V torek, 12.septembra 2006, je bila v
litijski knjiænici otvoritev razstave
portretov Pavla Smoleja, ki je bil ro-
jen leta 1940 na Breznici pri Æirovnici
na Gorenjskem. Po konœani Obrtni
øoli v Kranju se je v Ljubljani najprej
øolal na øoli za oblikovanje na oddel-
ku za grafiko in nato na Pedagoøki
akademiji, smer likovna vzgoja – zgo-
dovina. Ob delu si je s øtudijem prido-
bil øe znanje s podroœja delovne tera-
pije, defektologije in organizacije
dela. Sluæboval je v psihiatriœni kliniki
v Polju, dolga leta pa je bil direktor
Varstveno delovnega centra v Ljublja-
ni. Sedaj je upokojen, æivi in ustvarja
v Kresnicah.

divøœine økrata Puhca, ga risali in obli-

kovali stripe. V maju 2007 pa jih bo

økrat Puhec odpeljal na izlet z muzej-

skim vlakom.

V ponedeljek, 18. septembra, se je

priœelo tekmovanje za bralno znaœko

za vse osnovnoøolce. Zaœetek bralne

znaœke je povezan z dnevom zlate knji-

ge. Posveœen pa je tudi obletnicama

rojstva in smrti mladinskega pisatelja

Franceta Bevka. Za pomoœ pri branju

so pripravljeni priporoœilni seznami,

uœenci pa lahko izbirajo knjige po last-

ni izbiri. Uœenci dobijo knjige v vseh

sploønih in øolskih knjiænicah.

Majda Juriœ Sirk, Joæa Ocepek

Prireditve knjiænice Litija v oktobru

Pavel Smolej je imel øtevilne samostoj-
ne in skupinske razstave po vsej Slove-
niji. Deluje tudi kot likovnik in peda-
gog, organizator in publicist.

V kulturnem programu je sodeloval
kvintet dr. France Preøeren iz Æirovni-
ce. Prireditev je povezovala Joæa Oce-
pek. Razstavljeni portreti so nastali v
letu 2006 in bodo na ogled do 6.okto-
bra 2006.

V œetrtek, 14. septembra 2006, so se v
litijski knjiænici sestali s knjiæniœarka-
mi osnovnih øol litijske in ømarske
obœine. Pogovorili so se o bralni znaœ-
ki v øolskem letu 2006/2007. Sodelu-
joœi uœenci bodo v aprilu nagrajeni z
ogledom filma. 

Knjiænica priœenja z novo obliko pri-
dobivanja najmlajøih œlanov z akcijo
økrat Puhec. Na stenah litijske
knjiænice domuje vlak Œuœuhec, na
vlakcu pa je doma økrat Puhec, ki je
nagajiv in iskriv, pameten in dobro-
duøen in ima rad otroke in knjige. Vi-
dijo ga samo nekateri, najveœkrat
otroci. Knjiænica je k sodelovanju po-
vabila uœence vseh osnovnih øol in
otroke iz vrtcev obeh obœin. Mladi us-
tvarjalci bodo lahko pisali dogo-

Ob boleœi in nenadni izgubi naøih dveh bratov se iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in sodelavcem za izreœena soæalja, darovano cvetje, sveœe in svete maøe.

Na ømarskem pokopaliøœu smo se poslovili od brata Milana.
Posebna zahvala g. æupniku Petku, govorniku g. Œernetu za besede slovesa ter pevcem in trobentaœu.

Hvala PGD Øtangarske poljane, PGD Zavrstnik ter LD Ømartno.

Z æe veliko boleœino v srcu pa smo v Kresnicah pospremili na zadnjo pot øe brata Antona. 
Hvala g. æupniku Øtefanu Pavliu, pogrebcem, pevcem in trobentaœu.

Posebna zahvala gdœ. Ireni za poslovilne besede.

Hvala øe enkrat vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in soœustvovali z nami.

Brat Frenk ter sestri Anica in Mimi z druæinami
20606004 / 20606005

Smeh otrok prerasel v moøki je glas,

so delovne roke bile Da Vinciev izraz.

Krona na nebu zorala prerano je prst,

poklicala k sebi pastirja iz naøih je vrst.

MILAN DOBLEKAR
(21.7.1951 - 24.8.2006)

iz Gozd Reka 8

ANTON DOBLEKAR
(23.12.1955 - 28.8.2006)

iz Jevnice 81

ZAHVALA

Nepriœakovano sta nas zapustila naøa draga brata

in

20606001

Ostala je praznina

v srcu boleœina.

Ostale so sledi povsod, 

od dobrote tvojih pridnih rok

Nenadoma je tiho in mnogo prezgodaj od nas odøel
dragi oœe, brat in stric

PETER OBOLNAR
(20.2.1950 - 20.7.2006)

iz Riharjevca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe ter vsem, ki ste se priøli poslovit od njega in vsem, ki ste ga

pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala g. kaplanu Davidu Jesterletu za lepo opravljen
cerkveni obred, pevskemu zboru Polønik za zapete æalostinke, g. Øtefanu za ganljive besede slovesa

ter KSP Litija za pomoœ. Hvala vsem, ki se ga spominjate ter se ustavite ob njegovem preranem
grobu. Vsem øe enkrat hvala.

Æalujoœi: sin Andrej, hœi Lidija ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

20606002

V 64. letu starosti nas je 2.9.2006
prezgodaj zapustil oœe in deda

FRANC KOZLEVŒAR
iz Litijske ceste 29, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena
soæalja, darovano cvetje in sveœe. Posebna zahvala g. kaplanu za lep pogrebni obred.

Zahvaljujemo se tudi usluæbencem KSP Litija in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Æalujoœi: hœi Alenka z druæino in sin Marjan z druæino

ZAHVALA

20606003

Kljub boleœini vere nisi izgubila,
si do zadnjega se dne z boleznijo borila.

Da rada nas imaø nad vse, 
»ne jokat« besede tvoje zadnje so bile.

Nato priøel je dan,
ko od nas vzela si slovo,

te Bog pospremil je v raj,
na nedeljo angelsko.Po teæki bolezni nas je zapustila

draga mama, sestra, teta, taøœa, babi in prababica

ANTONIJA DOBLEKAR
rojena Grœman (16.7.1925 - 3.9.2006)

iz Gozd Reka 8

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe ter sv. maøe. Posebna zahvala g. æupniku Joæetu Petku za lepo opravljen

obred ter ministrantoma Luki in Urbanu. Hvala g. Francu Œernetu za izreœene besede slovesa, vsem
pogrebcem, trobentaœu ter pevcem iz Preæganja. Zahvala tudi ZD Litija, patronaæni sluæbi, posebno

ga. Sandri za nego na domu. Hvala vsem, ki ste naøo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

20606006

Ob boleœi izgubi
dragega in skrbnega moæa, oœeta, deda in brata

IVA NOGRAØKA
iz Ømartnega pri Litiji

Zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje, sveœe in
izreœeno soæalje. Posebna zahvala LD Ømartno za izredno lepo organiziran lovski pogreb. 

Hvala tudi govornikoma LD Ømartno in Druøtva upokojencev Ømartno pri Litiji. Lepa hvala
zdravnikom Kliniœnega centra in tudi osebnemu zdravniku za trud in prizadevnost ob teæki bolezni

naøega oœeta. Zahvala tudi g. æupniku za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20606007

Ob boleœi izgubi
naøe mame, babice, prababice in taøœe

ANTONIJE PINTAR
rojene Doblekar

(1924 - 2006)

iz Gozd Reka 28

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Æalujoœi vsi njeni

ZAHVALA

20606008

Hvala ti ata, za rojstvo, æivljenje,

za œas, za ljubezen, skrbi,

hvala za bisere, stkane v trpljenju,

naj veœna ti luœka gori. 

V 87. letu æivljenja nas je zapustil
naø dragi oœe, dedek, pradedek, tast in stric

ALOJZIJ KOVAŒIŒ
(21.6.1920 - 20.9.2006)

iz Sevna, Primskovo na Dolenjskem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoœ in izreœena
soæalja, darovano cvetje, sveœe in sv. maøe ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvala velja tudi dr. Benediœiœu za nesebiœno pomoœ in obisk na domu, patronaæni sluæbi in

zdravstvenemu osebju KC. Hvala tudi vsem, ki ste ga obiskali v œasu njegove bolezni.
Posebna zahvala gre g. æupniku Pavlu Spornu za lepo opravljen obred, ge. Marinki Vidgaj in

ge. Tatjani Selan za besede slovesa, vsem pogrebcem, pevcem in trobentaœu.
Vsem in vsakomur posebej øe enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20606009

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,

spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki duøo obliva,

spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

V 81. letu starosti je nenadoma od nas tiho odøel
dragi oœe, stari oœe...

LEOPOLD GORIØEK
(10.10.1925 - 13.9.2006)

iz Javorja

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
pomoœ in tolaæbo. Hvala g. æupniku, g. Øtefanu za izbrane poslovilne besede, PGD Javorje
za pogrebni obred in vsem, ki ste darovali za svete maøe, v dober namen, sveœe in cvetje.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se udeleæili pogrebne slovesnosti
in se od njega poslovili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: hœi Joæi in sinovi Boæo, Franci in Duøan z druæinami

ZAHVALA
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ATLETIKA

Mija in Mojca
zelo uspeøni v
Logarski dolini

Rolanje v
Ømartnem!V Jani Pe-

terlin

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

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 20. OKTOBRA 2006

Cenjene bralke in bralce obveøœamo, da lahko svoje oglase, osmrtnice, zahvale ali spomine
objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.
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Cenik zakupa oglasnega prostora

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
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ROKOMET

Nova sezona prinaøa
veliko novosti
Po dokaj uspeøni lanski sezoni se je napovedovalo kar nekaj sprememb, ki
se poœasi uresniœujejo. Po kratkem poœitku se zaœenja nova sezona, vse
stvari pa øe vedno niso postavljene tako, kot bi si æeleli œlani druøtva.
Razlog za to je veliko sprememb in novosti v Ømartnem in Litiji.

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno
øtevilko 1024. Medij - glasilo Martinov glas, prejemajo vsa gospodinjstva v obœini Ømartno pri Litiji
brezplaœno na dom, enkrat meseœno
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel
Œlani uredniøkega odbora: Joæe Grdadolnik (tehniœni urednik), Karmen Sadar, Rajko Meserko
Lektoriranje: Mirjana Furlan
Zunanji œlani uredniøkega odbora: R. Sinigoj, N. Omahen, M. Loc, J. Peterlin, S. Kermavner
Izdajatelj: Preprinta d.o.o., Iæanska 318, Ljubljana e-mail: martinov.glas@preprinta.si
Sedeæ uredniøtva: Kidriœeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Tisk: Schwarz, d.o.o., Ljubljana Naklada: 1600 izvodov 

Glavna sprememba, ki se je povsem
brez teæav uresniœila, je preusmeritev
æenskega dela druøtva v novoustanov-
ljeno Æensko rokometno druøtvo Liti-
ja, ki se bo od sezone 2006/2007 sa-
mostojno ukvarjalo z rokometno de-
javnostjo. Druøtvo je popolnoma sa-
mostojno, ustanovljeno predvsem na
pobudo starøev deklet, z namenom
vzgojiti lasten kader. Oba predsednika
sta se s pomoœjo sodelavcev dogovori-
la za prestop igralk brez kakrønihkoli
zapletov, saj je interes vseh, da se æen-
ski rokomet igra naprej, prav tako pa
bosta obe druøtvi øe naprej tesno sode-
lovali pri vzgoji deœkov in deklet. Ker
je bilo v javnosti kar nekaj nejasnosti,
povdarjamo, da je prioriteta obeh
druøtev rokomet in nadaljni razvoj
tega øporta v Ømartnem, Litiji in okoli-
ci. Ob tem se druøtvo zahvaljuje dve-
ma izjemnima osebama, trenerju Dare-
tu Øuøtarju in pomoœniku Marjanu
Cenkarju, saj ju bodo v ømarskem
druøtvu zelo pogreøali, namreœ njun
doprinos ømarskemu rokometu je bil
ogromen.

V ømarskem druøtvu delo poteka po
ustaljenih tirnicah. Uspeli so se dogo-
voriti z lanskoletnim trenerjem Saøom
Barletom, ki je v prejønji sezoni kljub
teæavam uspeøno vodil œlansko ekipo.
Bolj kot rezultat je pomemben deleæ, ki
ga je doprinesel k disciplini v igri in
ekipnem duhu, ki je na koncu poœasi
zaœel kazati rezultate. Med igralsko za-
sedbo v novi sezoni ni veœ kapetana
Jerneja Trotovøka, ki se je odloœil za-
kljuœiti kariero, sam pravi, da bo me-
sto prepustil mlajøim ter mladega levo-
rokega Blaæa Izlakarja, ki pravi, da se
bo posvetil øtudiju, kjer mu æelimo ve-
liko uspehov. Ostali igralci nadaljujejo
z delom. Œlanska ekipa bo v letoønji
sezon nastopala v 2. DRL, kjer je cilj
prvega dela œimbolje odigrati tekme in
prenesti kar se da najveœ toœk v

konœnico. V konœnici pa se bo odloœa-

lo o dveh ekipah, ki bodo napredovale

v tako æeljeno 1.b ligo.

Glede na zanimanje za rokomet v

naøem kraju priœakujemo ogromno

øtevilo novih fantov, pa tudi deklet, saj

je popularnost iz leta v leto veœja. Sku-

paj je v naøem druøtvu ostalo preko

120 œlanov. Poleg œlanske ekipe so ko-

nec meseca septembra s tekmami

priœele tudi mlajøe selekcije: mlajøi

deœki A (l. 1994/1995), starejøi deœki A

(l. 1992/1993), kadeti (l. 1990/1991)

ter mladinci (l. 1986 do 1989). Ekipa

mini rokometa bo tudi letos prijavlje-

na preko OØ Ømartno. Pri mladih se-

lekcijah je priølo do nekaterih kadrov-

skih menjav. Za glavnega trenerja pri

vodstvu mladih selekcij so se odloœili

za Primoæa Cenkarja, kateri æe

uspeøno dela in pripravlja smernice za

naslednja leta, v pomoœ mu je tudi prvi

trener Saøo Barle, kateri ima veliko

znanja na tem podroœju. Primoæ bo v

novi sezoni vodil kadete, mladince in

bo hkrati pomoœnik pri œlanski ekipi,

zadolæen pa bo tudi za osnovno selek-

cijo in treninge vratarjev. Sklenjen je

tudi dogovor z dvema novima treneje-

ma. Karlo Øpende, izkuøeni bivøi igra-

lec, bo vodil selekcijo starejøih deœkov

ter Jani Peterlin, ki æe deluje v OØ

Ømartno in  bo trener mlajøih deœkov

in osnovne selekcije. Ekipo mini roko-

meta bo vodil preizkuøen trenerski

dvojec Aleø Ømejc in Marko Simonœiœ.

Tradicionalni œlanski turnir

Kot je æe v navadi pred zaœetkom sezo-

ne je tudi letos v zaœetku septembra

potekal v øportni dvorani v Litiji tradi-

cionalni œlanski turnir. Tokrat so na

turnirju nastopale tri ekipe. Poleg

domaœinov RD Ømartno 99 sta bile to

øe ekipa RK Cerklje, ki nastopa letos

tudi v 2. DRL in ekipa RK Prevent Slo-

venj Gradca – mladinci, ki nastopa v

ATLETIKA

Mija in Mojca
zelo uspeøni v
Logarski dolini
V spomladanskem œasu smo se
ømarski tekaœi udeleæili teka v 
Trstu, kjer je bila Mija Loc najhi-
trejøa slovenska polmaratonka.

Æe œez dva tedna v Radencih na mara-

tonu Treh src je v svoji veteranski ka-

tegoriji  osvojila 1. mesto in postala

dræavna veteranska prvakinja.

Po poletnem nabiranju moœi je Mija

svoj trud okronala z absolutnim 2.

mestom oz. 1. mestom v svoji katego-

riji na najteæjem slovenskem marato-

nu, ki je bil v Logarski dolini. Mijin

uspeh je z absolutnim 9. mestom oz. 3.

mestom v œlanski kategoriji dopolnila

perspektivna Mojca Justin. Kljub øte-

vilnim maratonom se bosta obe

tekaœici za konec sezone udeleæili øe

Ljubljanskega maratona, ki bo konec

meseca oktobra.

Karmen Sadar

1. dræavni rokometni mladinski ligi.

Turnir je v øportno dvorano Litija
privabil kar lepo øtevilo gledalcev, ki
so videli zanimive tekme, ter napove-
dal zanimivo sezono tudi v 2. DRL.
Vse tri tekme so bile na dokaj viso-
kem nivoju, Ømarœani pa so pred
zaœetkom sezone pokazali dobro igro
v obrambi in solidno v napadu. S pri-
kazanim so bili zasluæeno prvi, druga
je bila ekipa Cerkelj, tretje mesto pa
so osvojili mladinci iz Slovenj Grad-
ca. Turnir je pokazal trenerju, kaj je
potrebno popraviti v igri pred zaœet-
kom tekmovalne sezone.

Pokal slovenije 

Zaœela so se sreœanja 1/16 rokometne-
ga pokala slovenije za moøke. Ekipa
RD Ømartno 99 je 20. 09. 2006 gosti-
la ekipo RD Termo, ekipo ki je lansko
sezono izpadla iz 1.A lige in velja za
glavnega kandidata, da se uvrsti nazaj.
Tekmo so bolje zaœeli gostje in kjub
upiranju domaœinov, ob polœasu vodili
kar za pet zadetkov (9:14). Po odmoru
so Ømarœani zbrali vse svoje moœi, zai-
grali trdo v obrambo in goste presene-
tili. Z dobro igro so izenaœili in celo
povedli pri rezultatu 19:18. V zadnjih
minutah pa je domaœinom zmanjkalo
malo øportne sreœe, zadeli kar øtirikrat
vratnico, kar so izkuøeni gostje izkori-
stili, kaznovali z zadetki in zasluæeno
zmagali z rezultatom 24:27. Izkazalo
se je, da je ekipa Terma veliko bolj
izkuøena in je upraviœila vlogo favorita
na tem sreœanju. Ømarœanom pa nika-
kor ne gre niœesar oœitati, saj so se bo-
rili do zadnje minute in prikazali igro,
ki napoveduje dobro in uspeøno sezo-
no. Po sezoni neigranja se je v ekipo
uspeøno vrnil Simonœiœ in bil s sedmi-
mi zadetki tudi najuspeønejøi strelec
domaœe ekipe.

Za konec se zahvaljujemo vsem spon-
zorjem, donatorjem ter Obœini Ømart-
no pri litiji, katera nam je skozi celo
sezono stala ob strani in si upeønega
sodelovanja æelimo tudi v prihajajoœi
sezoni. Posebna zahvala velja tudi
vsem ljubiteljem øporta in seveda
starøem, ki so nam omogoœili, da smo
sezono 2005/2006 uspeøno zakluœili,
hkrati pa vas naproøamo k nadaljne-
mu sodelovanju in navijanju za naøe
rokometaøe, saj v novo sezono vstopa-
mo polni optimizma in bomo podpore
v novi sezoni izredno veseli.

Rokometno druøtvo Ømartno 99

Rolanje v
Ømartnem!
V okviru Druøtva »Prosti œas« Ømart-
no pri Litiji smo se æe drugo leto zapo-
red lotili organizacije zaœetnega in na-
daljevalnega teœaja rolanja. Vadba je
potekala na koøarkaøkem igriøœu pri
OØ Ømartno, in sicer od 21. – 25. av-
gusta 2006 (zaœetni teœaj) ter od 28.
avgusta do 01. septembra 2006 (nada-
ljevalni teœaj). Na zaœetni teœaj se je
prijavilo 13 otrok, nadaljevalnega pe
je obiskovalo 9 otrok. Za izvedbo
teœaja smo se odloœili, da malo pope-

strimo naøo ponudbo dejavnosti, prav
tako pa zaradi odziva otrok v lanskem
letu. Z razliœnimi zabavnimi igrami in
uœnimi pripomoœki, smo se nauœili var-
ne voænje z rolerji, tako da smo na
koncu postali pravi mojstri. Pravilno
padanje in vstajanje, pravoœasno in
pravilno ustavljanje, zavijanje in raz-
liœni triki nam na koncu niso veœ delali
preglavic. Zelo smo zadovoljni, da so
otroci, predvsem pa njihovi starøi, tako
lepo sprejeli rolanje in æe se veselimo
prihodnjih druæenj.

Zahvaljujemo se Zvezi za øport otrok
in mladine Slovenije, ki je prispevala
del sredstev za izvedbo teœajev.

Jani Peterlin

Informacije:
GOZD LJUBLJANA d.d., Træaøka cesta 2

Telefon: 01/ 24 102 20

Delniøka druæba GOZD LJUBLJANA d.d.
vam pod ugodnimi pogoji in zagotovljenimi plaœili v roku 15 - 30 dni

Lokalna odkupovalnica:
Janez Merzel - gsm: 031 325 765
Franci Primc - gsm: 041 630 831

Kontaktni osebi:
Peter Martinøek - gsm: 041 632 263
Miro Økrjanc - gsm: 041 632 261

ODKUPI VSO HLODOVINO IGLAVCEV IN LISTAVCEV

Informacije o dejavnostih - jesen 2006

IInnffoorrmmaacciijjee::
Gsm: 031 721-013
e-poøta: info@drustvoprosticas.si
www.drustvoprosticas.si
Prijave zbiramo prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ali na tel. 031 721-031.

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO PRI LITIJI

RReekkrreeaacciijjaa  mmeedd  vviikkeennddii  zzaa  oottrrookkee  iinn  mmllaaddiinnoo  vv  tteelloovvaaddnniiccii  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo
• od oktobra 2006 do aprila 2007 ob sobotah in nedeljah

(badmointon, namizni tenis, hokej, øportno plezanje, nogomet, kopanje na bazenu ...).
VVeeœœeerrnnaa  rreekkrreeaacciijjaa  nnaa  iiggrriiøøœœiihh  pprrii  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo  mmeedd  vviikkeennddii

• v septembru 2006 (nogomet, koøarka, odbojka, veœerni tek ...).
RReekkrreeaacciijjaa  vv  tteelloovvaaddnniiccii  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo  mmeedd  jjeesseennsskkiimmii  ppooœœiittnniiccaammii

• badminton, namizni tenis, hokej, øportno plezanje, nogomet, kopanje na bazenu ...
PPlleezzaannjjee  nnaa  uummeettnnii  sstteennii  vv  OOØØ  ØØmmaarrttno

Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 9. leta starosti (I. triletje OØ)
• od oktobra 2006 do maja 2007, ob torkih od 18.00 do 19.00.
Rekreativno plezanje za otroke II. in III. triletja
• od oktobra 2006 do maja 2007, ob torkih od 19.00 do 20.30.

TTrreenniinngg  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  ––  zzaaœœeettnnaa  tteekkmmoovvaallnnaa  sskkuuppiinnaa  ((oodd  66..  ddoo  99..  lleettaa  ssttaarroossttii))
• od oktobra 2006 do junija 2007,  torek od 18.00 do 19.30 in œetrtek od 18.00 do 20.00

TTrreenniinngg  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  ––  nnaaddaalljjeevvaallnnaa  tteekkmmoovvaallnnaa  sskkuuppiinnaa  ((oodd  1100..  ddoo  1144..  lleettaa  ssttaarroossttii))
• od septembra 2006 do junija 2007, torek 18.30 do 20.30, sreda 18.00 do 20.00, petek 18.00 do 20.00.

RReekkrreeaattiivvnnoo  pplleezzaannjjee  mmllaaddiinnee  oodd  1166..  lleettaa  ddaalljjee  iinn  ooddrraasslliihh
od septembra 2006 do aprila 2007, ponedeljek od 20.30 do 22.00, sreda in petek od 19.00 do 20.30.

TTeeœœaajj  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nnaazziivvaa  pprriipprraavvnniikk  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa
(mladina od 14. leta dalje in odrasli) - oktober in november 2006 (teœaj bo potekal med vikendi).
Vadbo bodo vodili inøtruktorji øportnega plezanja oz. alpinistiœni inøtruktorji!

DDeejjaavvnnoossttii  nnaa  bbaazzeennuu  vv  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo::
• 30-urni teœaji - od oktobra 2006 do aprila 2007, vadba bo potekala enkrat tedensko

v treh starostnih skupinah: predøolski otroci, I. triletje in II. triletje.
• 45-urni teœaji za odrasle - od oktobra 2006 do aprila 2007, vadba bo potekala enkrat tedensko.
• 15-urni (strnjeni) zaœetni teœaj plavanja (otrok je prilagojen na vodo) - prva polovica oktobra 2006.
• 15-urni (strnjeni) nadaljevalni teœaj plavanja (otrok preplava 50 m) - druga polovica oktobra 2006.
• 15-urni (strnjeni) zaœetni teœaj plavanja za odrasle - prva polovica novembra 2006.
• 15-urni adaljevalni teœaj plavanja za odrasle - druga polovica novembra 2006.

VVooddnnaa  aaeerroobbiikkaa  --  oodd  ookkttoobbrraa  22000066  ddoo  aapprriillaa  22000077..
Najem bazena za organizirane skupine - od septembra 2006 do maja 2007.
Vadbo bodo vodili uœitelji in vaditelji plavanja!

RReekkrreeaacciijjaa  zzaa  ooddrraassllee
Badminton - vadba bo potekala od septembra 2006 do maja 2007 ob ponedeljkih od 20.30 do 22.00

AKCIJA


