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Martinam in Martinom
vse najboljøe za njihov god!

Martinovo je prelomnica, ob kateri se

zaœne spreminjati vreme, tok æivljenja

pa se usmeri v priœakovanje boæiœa in

novega leta. Moøtu se v teh zadnjih

trenutkih slabo piøe, saj bo prav kma-

lu postal vino. V moøtu se lahko skri-

va øe kakøna skrivnost, motnost ali ne-

priœakovano okusnega, v vinu pa je re-

snica, krepost, dobro razpoloæenje in

œistost. Nazdravimo, nalijmo si œistega

vina in æivimo æivljenje, kar nam je na-

menjenega. »Dobra volja je najbolja«,

pravi pesmica – zapojmo jo tudi mi.

Pozabimo za dan ali dva vse skrbi ter s

pesmijo in nasmehom poœastimo za-

vetnika naøega obœinskega srediøœa,

patrona sv. Martina.

Na zdravje!

Vaø æupan

Milan Izlakar
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DRUØTVO DIABETIKOV LITIJA

Aktivni na vseh podroœjih
Œlani druøtva diabetikov Litija v prvem polletju nismo poœivali. Udeleæili
smo se øportno - rekreativnega sreœanja v Gornji Radgoni, si ogledali me-
sto vina in cvetja  ter osvojili Storæiœ in Sneænik. Realizirali smo tudi ostale
zaœrtane dejavnosti in æe pripravljamo program za naslednje mesece.

Sobota, 27. maja je bila nekaj posebne-

ga saj smo se odpravili v veœ kot 150

km oddaljeno Gornjo Radgono, na 11.

øportno - rekreativno sreœanje diabeti-

kov iz cele Slovenije. Po prijaznem

sprejemu in zanimivem  kulturnem

programu smo se udeleæili øportnih ak-

tivnosti. Pohodniki smo se odpravili

na grad in si ogledali mesto.

Na tradicionalni letni izlet smo odøli v

Slovenske Konjice, mesto vina in cvet-

ja, kamor nas je pot peljala na deæevni

torek, 6. junija. Ogledali smo si dvorec

Trebnik, kjer smo se pouœili o zdravil-

nih zeliøœih, napitkih in mazilih, na

sprehodu po skrbno urejenem mest-

nem jedru smo si ogledali cerkev sv.

Jurija in galerijo Riemer. Na Zlatem

griœu smo si med vinogradi privoøœili

malico in si pogledali øe Æiœko kartuzi-

jo, se sprehodili po Zreœah in se zape-

ljali na Roglo, kjer nas je priœakal

sneg. Kljub muhastemu vremenu smo

se vraœali veseli in zadovoljni. 

Prvi pohodniøki vzpon nas je œakal,

17. junija, ko smo se odpravili na

Merœunov pohod na Storæiœ, ki ga or-
ganizira Druøtvo diabetikov Træiœ.
Zbrali smo se v Domu pod Storæiœem.
Veœina pohodnikov se je odloœila za
krajøi pohod do Velike Poljane, bolj
zagreti pa smo se odpravili do spomin-
ske ploøœe, kjer je leta 1954 umrl dr.
Merœun, ki je zasluæen za specialistiœne
ambulante za sladkorne bolnike. Po
omenjenem pohodu smo se okrepœali,
nato pa so Træiœani organizirali prosla-
vo ob 10-letnici druøtva in 50-letnici
Zveze. Tekmovali smo v pikadu, bali-
nanju in metanju obroœkov in se zavr-
teli ob glasbi v æivo. 

Kondicijo za drugi vzpon smo nabirali
v œetrtek, 29. junija, na pohodu na Sv.
Primoæa nad Kamnikom, zapeljali smo
se tudi k izviru Kamniøke Bistrice.

Na drugi vzpon pa nas je povabilo
druøtvo diabetikov Ilirska Bistrica, ki
je organiziralo pohod na Sneænik. V
zgodnjih jutranjih urah, 15. julija, smo
se odpeljali proti Sviøœakom, od koder
smo krenili na Sneænik. Hodili smo
med pisanim cvetjem in v prijetni
druæbi. Dogovorili pa smo se, da

bomo prihodnje leto povabili Ilirsko-

bistriœane in jim pokazali naøe hribe.

Za nami je okrevanje v Ømarjeøkih To-

plicah. Udeleæili smo se sreœanja zasav-

skih diabetikov v Hrastniku. Obiskali

smo Kano Æalec in se seznanili, kako

pomembna je oskrba diabetiœnega sto-

pala. Dvakrat smo se kopali v vodnem

parku Atlantis in bili na obisku v æival-

skem vrtu. Organizirali smo kar nekaj

zdravstvenih predavanj ter prvo sredo

v mesecu merili krvni sladkor, holeste-

rol in krvni tlak. Drugi torek v mesecu

je bil rezerviran za kopanje v Laøkem,

vsak œetrtek pa smo osvajali okoliøke

in druge malo oddaljene vrhove. Dva-

krat tedensko pa smo se razgibavali

pod vodstvom fizioterapevtke v øport-

ni dvorani v Litiji.

Z dejavnostmi bomo aktivno nadalje-

vali æe v septembru, zato Vas vabimo,

da se nam pridruæite.

Dodatne informacije dobite v druøtve-

ni pisarni na Parmovi 7 ali po tel.

01/8981-584.
Nada Senœar

Tamburaøki festival v Buøevcu
Œlani Tamburaøkega orkestra FS Javorje smo  z nastopom na Mednarod-
nem tamburaøkem festivalu na Hrvaøkem uspeøno zaœeli  novo sezono.

Otvoritev ceste Jeløa - Podbiœ

Na sonœno soboto, 30. septembra

2006, smo se krajani zaselka Podbiœ

zbrali pri sveœanem trenutku v naselju

Jeløa. Odprli smo prenovljeni in asfal-

tirani del ceste, ki pelje od glavne ceste

do naøih domov. Pokazalo se je, da øe

znamo prijeti skupaj in da je skupna ak-

cija obrodila sadove. Ob tej priloænosti,

bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorko-

li pripomogli pri asfaltiranju. Zahvala

gre øe posebej g. Antonu Berœonu, ki je

z dodatnimi sredstvi pripomogel k za-

kljuœku predvidenih del. Lepo je æiveti v

obœini, ki ima posluh za podeæelje in re-

zultat je viden tudi v tej pridobitvi.

Gradbeni odbor zaselka Podbiœ

Po nedavni uspeøni turneji v Œrni Gori

smo se ømarski tamburaøi  konec sep-

tembra  udeleæili Mednarodnega tam-

buraøkega festivala v Buøevcu. Ome-

njeni kraj leæi na ravninskem Turopo-

lju, JV od Zagreba, in po obliki naselja

spominja na naøe vasi v Prekmurju .

Njegovi prebivalci so zelo aktivni na

kulturnem podroœju, øe zlasti glasbenem. 

V soboto, 30. septembra, smo prispe-

li v Veliko Gorico, kjer so imeli vodje

orkestrov sprejem pri tamkajønjem

æupanu. Ostali œlani posameznih or-

kestrov pa smo si  ogledali Muzej Tu-

ropolja. Nato smo se vsi skupaj odpe-

ljali v Buøevec. V popoldanskem œasu

so nas organizatorji odpeljali na og-

led delavnice, v kateri njen lastnik  g.

Marinko Katuliœ izdeluje tamburice.

Nekaj njegovih instrumentov smo v

zadnjem letu nabavili tudi mi. 

Ob 20. uri se je v domu kulture priœel

festival. Nastopilo je enajst tambu-

raøkih orkestrov oz. skupin iz nasled-

njih dræav: Hrvaøke, Srbije, Œrne

gore, Avstrije, Slovaøke, Madæarske

in Slovenije.

Naø nastop je bil uspeøen in prepriœ-

ljiv. Pri prvi skladbi nas je spremljala

tudi trobenta, pri drugi pa sta svoj de-

leæ prispevala øe plesalca naøe folklor-

ne skupine. 

Po uradnem delu se je ob 22. uri ob

veœerji priœelo skupno druæenje vseh

udeleæencev, kjer smo vsi nastopajoœi

odigrali øe nekaj skladb. Med tem do-

gajanjem pa je komisija, ki je pozorno

spremljala uradni del, razglasila naj-

boljøi orkester festivala. Na naøe veli-

ko veselje smo bili ti izbranci prav mi.

Za nagrado smo prejeli tamburico -

bisernico, ki jo je za to prireditev

sponzoriral g. Katuliœ. Izroœil jo je

vodji naøega orkestra Heleni Vidic. 

Marinka Pivk

dan datum ura prireditev kraj
œetrtek 9.11. 16.00 Ustvarjalne delavnice Mladinski center
petek 10.11. 19.00 Mesec boja proti drogam: Ogled filma za starejøe od 18 let. Mladinski center
sobota 11.11. 20.00 Zabavni veœer za dekleta Mladinski center
torek 14.11. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
œetrtek 16.11. 16.00 Ustvarjalne delavnice Mladinski center
petek 17.11. 17.00 Mesec boja proti drogam: Ogled filma za mlajøe od 18 let Mladinski center
sobota 18.11. 10.00 Otroøka matineja: KOZLIŒEK MEKETAJŒEK: LG Jesenice Kulturni center
sobota 18.11. 16.00 Delavnice punœk iz cunj za Unicef Mladinski center
torek 21.11. 19.00 Potopisno predavanje:COOKOVI OTOKI IN SAMOA: I. Fabjan Knjiænica Litija
sreda 22.11. 12.00 Prireditev ob 105. obletnici rojstva Karla Marœiœa Knjiænica litija
œetrtek 23.11. 19.30 Gledaliøki abonma: BDENJE: Gledaliøœe Ptuj Kulturni center
petek 24.11. 12.00 Slovenska filatelistiœna akademija - postavitev obeleæja Knjiænica Litija
torek 28.11. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
sreda 29.11. 19.00 Koncert: 10 let KUD Lithus Kulturni center
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Ob~ina [martno pri Litiji

Rezultati javnih razpisov Obœine Ømartno pri Litiji

V letoønjem letu je Obœina Ømartno pri Litiji æe zakljuœila tri javne razpise na
podlagi katerih je bilo med izvajalce razliœnih programov razdeljenih
11.399.313 SIT proraœunskih sredstev.

Na javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih de-
javnosti v obœini Ømartno pri Litiji, ki je bil objavljen v mesecu marcu, se je pri-
javilo 17 druøtev, sredstva pa so prejeli naslednji izvajalci programov:

Izvajalec Odobrena sredstva

Rdeœi kriæ Slovenje -  OZ Litija 331.854 SIT

Prosvetno druøtvo Ømartno 612.294 SIT

Druøtvo upokojencev Ømartno 126.198 SIT

Druøtvo Prosti œas Ømartno 509.466 SIT

Druøtvo prijateljev mladine Ømartno 84.132 SIT

Druøtvo diabetikov Litija 331.854 SIT

Druøtvo invalidov Litija 130.872 SIT

Druøtvo ledviœnih bolnikov Zasavje 56.088 SIT

ZSKSS Skavtski steg Litija 116.850 SIT

Skupaj 2.299.608 SIT

V zaœetku junija je komisija zakljuœila postopek ocenjevanja vlog za sofinanci-
ranje kulturnih dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji. Skladno z razpisno do-
kumentacijo je na razpis prispelo 8 prijav, izvajalcem pa so bila odobrena
sredstva v naslednjih viøinah: 

Izvajalec Odobrena sredstva

KUD Folklorna skupina Javorje 1.162.468 SIT

Pevsko druøtvo Zvon 418.886 SIT

Prosvetno druøtvo  Ømartno 382.268 SIT

KUD Vajkard 319.284 SIT

KPD Ivan Brtl 229.952 SIT

Kulturno druøtvo Prinskau 227.572 SIT

KUD Ømartin- VS Pavza 204.570 SIT

ZKD Ømartno 155.000 SIT  

Skupaj 3.100.000 SIT

Pred poletjem je bil zakljuœen øe javni razpis za sofinanciranje izvajanja letne-
ga programa øporta v Obœini Ømartno pri Litiji. Na razpis je prispelo 17 prijav,
v postopek toœkovanja pa se je uvrstilo 15 izvajalcev LPØ, ki so kandidirali za
sofinanciranje redne dejavnosti, programov øportne rekreacije, kakovostnega
øporta, vrhunskega øporta, øportne vzgoje otrok, mladine in øtudentov ter za
sofinanciranje izobraæevanj in mnoæiœnih prireditev. Glede na øtevilo in vred-
nost toœke so bila sredstva izvajalcem dodeljena v naslednjih viøinah:

Druøtvo/Program SKUPAJ

RD Ømartno 99 3.219.677 SIT

Druøtvo Prosti œas Ømartno 907.471 SIT

TEAKWONDO klub Ømartno-Litija 600.717 SIT

ØD Dolina 446.534 SIT

KØD Velika Øtanga 147.708 SIT

ØD Valvasor 126.549 SIT

OØ Ømartno 114.706 SIT

Avtocross druøtvo racing team Mustang 109.938 SIT

Narava Bregar k.d. 71.280 SIT

Druøtvo invalidov Litija 63.876 SIT

VVZ Litija 61.533 SIT

Druøtvo Soæitje Litija 56.130 SIT

OØ Litija 53.634 SIT

Druøtvo prijateljev mladine Ømartno 11.405 SIT

Klub jadralnih padalcev GEOSS 8.554 SIT

Skupaj 5.999.711 SIT

Trenutno sta v teku postopek reøevanje vlog øe za dva razpisa in sicer za sofi-
nanciranje turistiœnih dejavnosti ter razpis za finanœne intervencije za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva v Obœini Ømartno pri Litiji.

Vsem prejemnikom proraœunskih sredstev æelimo obilo uspehov pri njihovem
delu!

Karmen Sadar

Kako (ne) dela obœinska uprava
V zadnjih mesecih je bilo veliko zapisanega o (ne)delu obœinske uprave.
Œeprav se ne nameravam braniti pred napadi, mi vest in predvsem spoøto-
vanje do svojih sodelavk in sodelavcev vendarle narekuje, da napiøem ne-
kaj vrstic resnice.

Verjetno si malokdo predstavlja, kako

so videti tisti œisto prvi zaœetki vzpo-

stavitve nove obœine. Vsak zaœetek je

teæak, øe posebej, œe je pred tabo tako

zahtevna naloga. V Ømartnem sta se s

tem izzivom spopadli samo dve osebi;

v prostorih Obœine Litija in ob nese-

biœni pomoœi veœine litijskih kolegov.

Pa jima je uspelo! Obœinska uprava se

je jeseni 2003 preselila v nove prostore

v Ømartnem, sistemizirana delovna

mesta pa so se zapolnila øele leta 2005,

ko je bilo zaposlenih (in tako je øe da-

nes) 7 usluæbencev: dve sodelavki v fi-

nancah, ena na oddelku za okolje in

prostor (trenutno na porodniøkem do-

pustu), ena na oddelku za gospodar-

sko infrastrukturo (tudi na porod-

niøkem dopustu), ena na oddelku za

sploøne zadeve, tajnik obœine, ki pokri-

va øe druæbene dejavnostih, kmetijstvo

in gospodarstvo ter hiønik. Kolektiv je

majhen, zato pa je delo posameznika

preglednejøe. 

Obœinska uprava opravlja upravne,

strokovne, pospeøevalne in razvojne na-

loge v obœini. Smo daleœ od popolnosti

in bi marsikatero nalogo verjetno lahko

opravili øe bolje, vendar pa naøe delo

poteka tekoœe in brez zaostankov po-

vsod tam, kjer so rezultati odvisni zgolj

od dela lokalne skupnosti. Teæje pa je z

dræavnimi institucijami, kjer se npr. dva

ministra nikakor ne moreta dogovoriti,

kaj je pomembnejøe, zakon ali uredba

– naøa obvoznica pa œaka. 

Prepriœana sem, pa naj to ne zveni spet

kot samopromocija, da z naøimi obœani

poslujemo dobro, œeprav veliko ljudi ne

ve, da je tudi delo obœinske uprave ve-

zano na razliœno zakonodajo, ki se

dnevno spreminja, zato so zadeve

vœasih teæko reøljive kar œez noœ, pa naj

si bo pripravljenost øe tako velika.

Vsa ta leta smo bili odprti za konkret-

ne in tehtne predloge ter pripombe, saj

nihœe ni tako dober, da ne bi mogel biti

øe boljøi. Zavedamo se, kaj pomeni

naøe delo in komu je namenjeno. In

tako bo tudi v prihodnje. Sprejemamo

upraviœene kritike, kritizerstvo pa je

boleœe, øe posebej za ljudi, ki so svoje-

mu delu predani. 

Toliko o tem jaz, sodbo o œevljih in ko-

pitarju pa prepuøœam vam.

Karmen Sadar, tajnik obœine

VOLITVE 2006

Seznam izvoljenih kandidatov za obœinski svet
obœine Ømartno pri Litiji

VOLILNA ENOTA 03
Skupno øtevilo mandatov: 5

Lista: 1

Socialni demokrati

Skupno øt. glasov: 82

% glasov: 10.58%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Matjaæ Aøkerc Izvoljen

Lista: 4

Slovenska ljudska stranka

Skupno øt. glasov: 182

% glasov: 23.48%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Franc Œerne Izvoljen

Lista: 5

Slovenska demokratska stranka

Skupno øt. glasov: 151

% glasov: 19.48%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Joæe Verbajs Izvoljen

Lista: 6

Slovenska nacionalna stranka

Skupno øt. glasov: 51

% glasov: 6.58%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Miro Koprivnikar Izvoljen

Lista: 7

Lista za obœino Ømartno

Skupno øt. glasov: 103

% glasov: 13.29%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

3 Janez Trpin Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno øtevilo mandatov: 5

Lista: 3

Stranka mladih Slovenije

Skupno øt. glasov: 91

% glasov: 9.89%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Jernej Peterlin Izvoljen

Lista: 4

Slovenska ljudska stranka

Skupno øt. glasov: 123

% glasov: 13.37%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Franc Jakliœ Izvoljen

Lista: 5

Slovenska demokratska stranka

Skupno øt. glasov: 163

% glasov: 17.72%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Joæica Æurga Izvoljen

Lista: 7

Lista za obœino Ømartno

Skupno øt. glasov: 181

% glasov: 19.67%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Milan Izlakar Izvoljen

Lista: 8

Liberalna demokracija Slovenije

Skupno øt. glasov: 131

% glasov: 14.24%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Tomaæ Gradiøek Izvoljen

VOLILNA ENOTA 01
Skupno øtevilo mandatov: 6

Lista: 2

Nova Slovenija

Krøœanska ljudska stranka

Skupno øt. glasov: 102

% glasov: 10.65%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

4 Joæe Ponebøek Izvoljen

Lista: 4

Slovenska ljudska stranka

Skupno øt. glasov: 164

% glasov: 17.12%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

4 Miroslav Berœon Izvoljen

Lista: 5

Slovenska demokratska stranka

Skupno øt. glasov: 190

% glasov: 19.83%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

2 Peter Avbelj Izvoljen

Lista: 7

Lista za obœino Ømartno

Skupno øt. glasov: 259

% glasov: 27.04%

Øt. izvoljenih: 2

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

3 Peter Joæe Poglajen Izvoljen

2 Petra Kovaœiœ Izvoljen

Lista: 8

Liberalna demokracija Slovenije

Skupno øt. glasov: 70

% glasov: 7.31%

Øt. izvoljenih: 1

Zap.øt. Kandidat Izv./æreb.

1 Sonja Peterlin Krznar Izvoljen



Skrb za druæabnost
ni na zadnjem mestu

DRUØTVO INVALIDOV

Obiskali smo
øtajersko
Œlani druøtva invalidov  smo se v
torek, 3. oktobra 2006 odpravili na
kopanje  v Terme Zreœe, na ogled
Æiœke kartuzije ter na Osankarico. 

Ura je 15 minut do 7h zjutraj in pod

nadvozom pred druøtveno pisarno je

polno ljudi, ki nestrpno œakajo na av-

tobusa, ki  bosta odpeljala na dolgo

priœakovan izlet in kopanje.

Øe hiter pregled po avtobusu, da

ugotovimo, œe so vsi na svojih mestih

in iz meglene Litije se odpeljemo

proti Zreœam. Ko prispemo v mesto,

nas pozdravi  toplo sonce. Vsi, ki so

se odloœili za kopanje, so se hitro od-

pravili v bazen, ostali pa smo se za-

peljali do Æiœke kartuzije, kjer nas je

priœakala prijazna vodiœka Mihaela.

Odpeljala nas je v najstarejøo  slo-

vensko gostilno v neposredni bliæini

kartuzije.  

Po kavi nas je prijazna vodiœka v œudo-

vitem sonœnem vremenu popeljala do

ostankov  kartuzije in nam podrobneje

opisala in predstavila njeno delovanje.

V letih od 1160 do 1782 je bila znana

po zdravilstvu, saj je bila ta dejavnost

ena glavnih v kartuziji od njenih zaœet-

kov. Mihaela nam je opisala æivljenje

menihov in pokazala ostanke zidov,

med katerimi so æiveli v skladu s svo-

jim redom; skromno in preprosto. Po-

sebno skrb so posveœali bolnim sobra-

tom in okoliøkim prebivalcem. Imeli so

urejeno hiøno lekarno, gojili so zdravil-

ne rastline in izdelovali œajne meøanice.

Pred kartuzijo je  øe vedno velik

zeliøœni vrt po zasnovi nekdanjih vrtov

in v njem je zasajenih preko petdeset

vrst zdravilnih rastlin. V prenovljenem

obrambnem stolpu se nahaja prodajni

prostor, kjer so obiskovalcem na voljo

razni œaji in pokuøina zdravilnih napit-

kov. Tudi mi smo pokusili napitke,

vsak za svoje zdravstvene ali duøevne

tegobe. V prodajalni smo si  med boga-

to ponudbo kristalov za zdravje lahko

kupili svoj kamen za dobro telesno in

duøevno poœutje. 

Kar prehitro je minila urica med zido-

vi kartuzije in odpeljali smo se do

Zreœ. Okrepœali smo se z malico in

nadaljevali pot na Roglo v upanju, da

nas tudi tam pozdravi sonce, a smo se

æal uøteli. Vreme nam tokrat ni bilo

naklonjeno in na Rogli nas je priœaka-

la burja. Spusta s sanmi sta se tako

udeleæila le dva pogumna œlana, pa øe

te dva sta imela smolo, ker je zmanj-

kalo elektrike in jih je moral upravitelj

nazaj pripeljati z avtom.  Nadaljevali

smo pot na Osankarico na ogled mu-

zeja o padcu Pohorskega bataljona.

Najbolj strastni gobarji si niso mogli

kaj, da ne bi zavili po prostranem po-

horskem gozdu. In res, skoraj vsi so se

vrnili z jurœkom v roki. Æelodec nas je

æe opozarjal na dobro gobovo juho,

zato smo vstopili v avtobus, poœakali

øe zadnjo gobarko (ki pa æal ni imela

sreœe) in kar naenkrat smo bili pri

Treh kraljih. Tu so nas postregli z ape-

ritivom in z dobro gobovo in govejo

juho, pa tudi ostalih dobrot ni manj-

kalo. Po okrepœilu je naø Slavko raz-

tegnil harmoniko in kmalu so se na

plesiøœu znaøli plesni pari. Dobre volje

smo zapuøœali Pohorske gozdove in se

æe dogovarjali, da se naslednji mesec

podamo na martinovanje.

Naø Marko rad prisluhne in ustreæe

æeljam in je hitro naøel kraj primeren

za pokuøino vina, zato bomo v sredo

15. novembra 2006, organizirali mar-

tinovanje. 

Podrobnejøe informacije in prijave

sprejemamo do zasedbe mest v pisarni

druøtva, po tel.: 8981-284 ali GSM

031-67-67-68. 
Joæica Resnik

DRUØTVO DIABETIKOV LITIJA

Obeleæitev svetovnega
dneva sladkorne bolezni

DOM TISJE PRAZNUJE 60 LET

Direktorica s srcem!
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DOM TISJE PRAZNUJE 60 LET

Direktorica s srcem!
Gospa Vida Lukaœ, direktorica Doma Tisje, æe tretje leto nadaljuje delo
bivøih voditeljev te socialno varstvene ustanove. Poklic medicinske sestre
je njena prioriteta. Iz tega izhaja vse njeno vodenje in delo.

V Domu je svojo poklicno pot zaœela
kot glavna medicinska sestra. S svojim
znanjem in pokonœno dræo je uvedla
sodoben naœin dela, ki stremi k kvali-
tetni negi in oskrbi ljudi, ki so jim zau-
pani v varstvo. Od sebe in zaposlenih
zahteva predvsem œloveøki pristop do
starostnika, ki ga v tem hitrem tempu
æivljenja vœasih morda teæko razume-
mo. V æelji, da bi stanovalcem omo-
goœila œim kvalitetnejøe æivljenje, se
izobraæuje in pridobiva nova znanja in
metode s podroœja socialnega dela.

»Katera je vaøa vodilna misel pri vode-
nju institucije?«
Sledim svoji intuiciji. Nauœila sem se
odgovore na teæka vpraøanja poiskati
v sebi. V miru in tiøini, v objemu nara-
ve se ni teæko postaviti v vlogo ranlji-
vega stanovalca. S prihodom v dom je
izgubil  znano socialno mreæo - dom,
druæino, prijatelje, sosede.   Zaæiveti
mora v nekem sistemu, ki ga ni nava-
jen, ki mu je tuj in kjer ga usmerjajo
drugi. Znova mora stkati novo mreæo
prijateljev, znancev in oblikovati nove
æelje, hrepenenja in æivljenjske sanje. 

»S kakønimi ukrepi prepreœite »social-
no smrt« stanovalca kot individualne-
ga œloveka?« 
Najveœji poudarek je na individualnih
æeljah in potrebah stanovalca, uœinko-
vita socialnovarstvena storitev je le ti-
sta, ki v polnosti upoøteva oboje in s
tem zagotavlja stanovalcu kakovostno
æivljenje. Hkrati potekajo v Domu na
vsaki enoti skupine za samopomoœ. Za
delavke, ki so pripravljene storiti nekaj
veœ kot le osnovno delo, je organizira-
no izobraæevanje za voditeljice skupin
za samopomoœ. V pogovorno kreativ-
ne skupine so vkljuœeni vsi tisti, ki si
tega æelijo, nikogar k niœemur ne sil-
imo, vsak se odloœa sam. Skupino vo-
dita dve voditeljici, ki znata vzpodbu-
jati, razumeti in voditi delo. Naøe sta-
novalke in stanovalci najraje peœejo
dobra in okusna peciva, se pogovarja-
jo o raznih temah, pojejo narodne pe-
smi, izdelujejo unikatne okraske za
enote, kjer æivijo… Okrog novega leta
ali velike noœi so naøe enote zelo domi-
selno okraøene.

Bistvo skupin za samopomoœ je vrniti
stanovalca v socialno okolje, razøiriti
krog prijateljev, ohranjati in krepiti
njegova znanja, veøœine in vzpodbuditi
æeljo po kreativni dejavnosti. Povezani
smo z Gimnazijo Litija in osnovnimi
øolami v Litiji in Ømartnem. Njihovi
dijaki in uœenci prihajajo k nam kot

prostovoljci. Pri druæenju, sprehodih
po okolici doma, igranju øaha, petju,
skupnih nalogah v kreativnih delavni-
cah ali literarnem kroæku se spletajo
medgeneracijske vezi, ki so pomembne
za obe oziroma vse tri generacije. V
Domu se vsak dan nekaj dogaja, vodi-
teljice skupin organizirajo tudi »pr-
venstvo v balinanju« in vzduøje na tek-
movanju je res tekmovalno, a hkrati
sproøœeno. Stanovalci pa balinajo tudi
sami in se pri tem zelo zabavajo.
Takøne aktivnosti imajo pozitivne
uœinke na telesno in mentalno sposob-
nost posameznika, ki ga lahko vzpod-
bujamo naprej. Obiœaja, kot sta obira-
nje in liœkanje koruze ter nabiranje ko-
stanja in kostanjev piknik, sta ne-
pogreøljiva tudi pri nas.

»Vaøa vizija o prihodnjih 60 letih
doma Tisje?«
Glede na to, da je Dom socialno vars-
tveni zavod, delujemo povsem drugaœe
kot bolniønica. Stanovalci imajo tu
svoj dom, tu ostanejo in æivijo do svoje
smrti. V prihodnjih letih jim moramo
zagotoviti boljøe prostorske pogoje,
zato bomo zgradili nov prizidek in
dom v Litiji. Ponudba socialnovarstve-
nih storitev se bo v prihodnosti spre-
menila. Poudarek bo na œim daljøem
bivanju v domaœem okolju, oskrbova-
nih stanovanjih, dnevnem varstvu ozi-
roma na individualni izbiri storitve, ki
jo bo posameznik æelel ali potreboval.
Veliko novega o izbiri storitev in o fi-
nanciranju bo prinesel zakon o dolgo-
trajni oskrbi, ki je æe v obravnavi.

Veste, najbolj sem vesela, kadar sliøim
stanovalca, da se tu dobro poœuti in da
je tu doma. Osreœi me njihov smehljaj
ter topel stisk roke zadovoljnega so-
rodnika. Tu so besede odveœ, dovolj je
le izraz v oœeh, ki pove veœ kot besede.
Biti in ostati œlovek… to je moja vizija.

Gospa Vida Lukaœ, direktorica Doma
Tisje je usmerjena v œloveka, ne glede
na njegov status, zato je uspeøna. Ima-
jo jo radi, ker ni vzviøena in se tako
kot drugi vkljuœuje v razne dejavnosti.
Rada poje in na njeno pobudo se je us-
tanovil æenski pevski zbor delavk, ki
ga vodi gospa Selma Gradiøek.

Nastopil bo na pevski reviji delavcev
socialnih zavodov in na praznovanju
obletnice. Pravijo, da ljudje, ki radi po-
jejo, ostajajo mladi in dobro mislijo. 

Øe veliko uspeha nadaljnjih 60 let.

Mija Loc

DRUØTVO DIABETIKOV LITIJA

Obeleæitev svetovnega
dneva sladkorne bolezni
Na druøtvu se pripravljamo na pomemben datum, 14. november, svetovni
dan sladkorne bolezni in na pomemben jubilej, 50-letnico delovanja Zveze
druøtev diabetikov Slovenije. V ta namen bomo v naøem druøtvu organizi-
rali razne aktivnosti in proslavo.

Skrb za druæabnost
ni na zadnjem mestu
V minulih dveh øtevilkah naøega glasila sem vas seznanil s tremi dejav-
nostmi naøega druøtva upokojencev: s pohodniøtvom, z izleti in z obiski
gledaliøkih in opernih predstav, tokrat pa øe nekaj besed o naøih druæabnih
sreœanjih.

Le - tem posveœa odbor veliko pozor-

nosti, saj mnogim œlanom popestrijo

in polepøajo jesen njihovega æivljenja.

Za ta sreœanja, ki jih je vsako leto øest,

je dovolj zanimanja, saj imamo na njih

nad 330 udeleæencev, to je toliko, kot

je trenutno œlanov. Na pustni ponede-

ljek smo organizirali na turistiœni kme-

tiji Na hribœku ples v maskah, kjer
nas je bilo 37. Imeli smo se prijetno,
smeha in zabave ni manjkalo, tako da
so mnogi prisotni izrazili æeljo, da bi
se dobili tudi œez leto dni.

Sredi marca smo sklicali obœni zbor,
na katerega je priølo 122 œlanov. Po
njem smo vse brezplaœno pogostili z
jedmi z æara in pecivom, veœerno
druæenje pa smo nadaljevali s plesom.

V juniju smo imeli v Vinjem Vrhu
piknik, kjer se nas je zbralo 34. Tudi
tu je bilo æivahno v senci Zadraæniko-
ve vinske trte, kjer ni manjkalo petja
in plesa.

V septembru se je 26 œlanov udeleæilo
sreœanja upokojencev litijske in ømar-
ske obœine, ki je bilo v Litiji, a ga je,
æal, prezgodaj konœalo deæevno vreme.

Pred nami sta øe dve letoønji sreœanji,
kjer priœakujemo glede na dosedanje
izkuønje okoli 120 udeleæencev. V
zaœetku novembra bomo martinovali
v zidanici v Stari Gori pri Mirni, sredi
decembra pa bomo pripravili øe
druæabno boæiœno - novoletno sreœan-
je v ømarskem kulturnem domu.

Seveda pa navedena sreœanja niso vsa-
ko leto enaka in v istem kraju, ampak
pripravimo vsakokrat kaj novega, me-
njamo pa tudi lokale.

Naj bo ta prispevek povabilo vsem
naøim œlanom - upokojencem, da se
nam 14. decembra pridruæite v do-
maœem kulturnem domu.

Boris Æuæek

DRUØTVO INVALIDOV

Obiskali smo
øtajersko
Œlani druøtva invalidov  smo se v
torek, 3. oktobra 2006, odpravili na
kopanje  v Terme Zreœe, na ogled
Æiœke kartuzije ter na Osankarico. 

Ura je 15 minut do 7h zjutraj in pod

nadvozom pred druøtveno pisarno je

polno ljudi, ki nestrpno œakajo na av-

tobusa, ki  jih bosta odpeljala na dolgo

priœakovan izlet in kopanje.

Øe hiter pregled po avtobusu, da

ugotovimo, œe so vsi na svojih mestih

in iz meglene Litije se odpeljemo

proti Zreœam. Ko prispemo v mesto,

nas pozdravi  toplo sonce. Vsi, ki so

se odloœili za kopanje, so se hitro od-

pravili v bazen, ostali pa smo se za-

peljali do Æiœke kartuzije, kjer nas je

priœakala prijazna vodiœka Mihaela.

Odpeljala nas je v najstarejøo  slo-

vensko gostilno v neposredni bliæini

kartuzije.  

Po kavi nas je prijazna vodiœka v œudo-

vitem sonœnem vremenu popeljala do

ostankov  kartuzije in nam podrobneje

opisala in predstavila njeno delovanje.

V letih od 1160 do 1782 je bila znana

po zdravilstvu, saj je bila ta dejavnost

ena glavnih v kartuziji od njenih zaœet-

kov. Mihaela nam je opisala æivljenje

menihov in pokazala ostanke zidov,

med katerimi so æiveli v skladu s svo-

jim redom skromno in preprosto. Po-

sebno skrb so posveœali bolnim sobra-

tom in okoliøkim prebivalcem. Imeli so

urejeno hiøno lekarno, gojili so zdravil-

ne rastline in izdelovali œajne meøanice.

Pred kartuzijo je øe vedno velik zeliøœni

vrt po zasnovi nekdanjih vrtov in v

njem je zasajenih preko petdeset vrst

zdravilnih rastlin. V prenovljenem

obrambnem stolpu se nahaja prodajni

prostor, kjer so obiskovalcem na voljo

razni œaji in pokuøina zdravilnih napit-

kov. Tudi mi smo pokusili napitke,

vsak za svoje zdravstvene ali duøevne

tegobe. V prodajalni smo si  med boga-

to ponudbo kristalov za zdravje lahko

kupili svoj kamen za dobro telesno in

duøevno poœutje. 

Kar prehitro je minila urica med zido-

vi kartuzije in odpeljali smo se do

Zreœ. Okrepœali smo se z malico in

nadaljevali pot na Roglo v upanju, da

nas tudi tam pozdravi sonce, a smo se

æal uøteli. Vreme nam tokrat ni bilo

naklonjeno in na Rogli nas je priœaka-

la burja. Spusta s sanmi sta se tako

udeleæila le dva pogumna œlana, pa øe

te dva sta imela smolo, ker je zmanj-

kalo elektrike in jih je moral upravitelj

nazaj pripeljati z avtom.  Nadaljevali

smo pot na Osankarico na ogled mu-

zeja o padcu Pohorskega bataljona.

Najbolj strastni gobarji si niso mogli

kaj, da ne bi zavili po prostranem po-

horskem gozdu. In res, skoraj vsi so se

vrnili z jurœkom v roki. Æelodec nas je

æe opozarjal na dobro gobovo juho,

zato smo vstopili v avtobus, poœakali

øe zadnjo gobarko (ki pa æal ni imela

sreœe) in kar naenkrat smo bili pri

Treh kraljih. Tu so nas postregli z ape-

ritivom in z dobro gobovo in govejo

juho, pa tudi ostalih dobrot ni manj-

kalo. Po okrepœilu je naø Slavko raz-

tegnil harmoniko in kmalu so se na

plesiøœu znaøli plesni pari. Dobre volje

smo zapuøœali pohorske gozdove in se

æe dogovarjali, da se naslednji mesec

podamo na martinovanje.

Naø Marko rad prisluhne in ustreæe

æeljam in je hitro naøel primeren kraj

za pokuøino vina, zato bomo v sredo,

15. novembra 2006, organizirali mar-

tinovanje. 

Podrobnejøe informacije in prijave

sprejemamo do zasedbe mest v pisarni

druøtva, po tel.: 898 12 84 ali GSM

031/ 676 768. 
Joæica Resnik

V oktobru in novembru bomo opra-

vili tri ali øtiri celodnevne meritve

krvnega sladkorja in krvnega tlaka

obœanom v Litiji in Ømartnem. Merje-

nja so namenjena vsem, ki se zavedate

pomembnosti pravoœasnega odkriva-

nja sladkorja v krvi.

V avli Obœine Litija bomo postavili na

ogled izdelke roœnih delavnic, ki pote-
kajo v jesensko-zimskem œasu v druø-
tvenih prostorih, ter roœne izdelke
naøih œlanov, ki ustvarjajo doma. Ob
odprtju razstave bo tudi proslava s kul-
turnim programom. Torej, vabljeni 10.
novembra ob 17. uri, da se nam pri-
druæite, da bomo skupaj poœastili sve-
tovni dan sladkorne bolezni. Razstava

bo na ogled od 10. do 17. novembra.

Organizirali bomo tudi tradicionalni

pohod ob svetovnem dnevu diabetesa

in kviz na temo sladkorna bolezen, ki

bo v nedeljo, 19. novembra, z zborom

pred druøtveno pisarno ob 8. uri. Na-

men pohoda je opozoriti øirøo javnost

na problem sladkorne bolezni in

vzpodbuditi ljudi k œim veœji telesni

aktivnosti.  

V novembru pa planiramo tudi radij-

sko oddajo na Radiu GEOSS ter tele-

vizijsko oddajo na lokalni ATV. V od-

daji bodo sodelovali tako zdravniki

kot bolniki. 

Veseli bomo vaøega obiska na naøih

dejavnostih, za veœ informacij pa se

oglasite v druøtveni pisarni na Par-

movi 7 v Litiji ali pa nas pokliœite na

tel.: 01/8981-584.
Nada Senœar
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Ker nam ni vseeno!
Nestrankarski kandidat

1
Zahvala volilkam in volilcem

Iskreno se zahvaljujemo za podporo, ki ste jo namenili kandidatom naøih list na letoønjih volitvah. Z
Vaøo podporo smo kljub moæni konkurenci izboljøali rezultat izpred øtirih let. Ostali bomo zvesti svo-
jim usmeritvam in dani besedi! 

S spoøtovanjem
OO N.Si Ømartno pri Litiji

Drage volilke, spoøtovani volilci!
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 s svojim glasom izkazali

zaupanje mojemu dosedanjemu delu in predvsem, ker ste podprli program Liste za obœino Ømartno.

S tem ste pokazali, da tudi VAM NI VSEENO in da æelite, da æe zaœete projekte skupaj pripeljemo

do konca. Ker pa lokalne volitve 2006 øe niso zakljuœene, vabim vse volilne upraviœence, da se na

Martinovo nedeljo, 12. novembra 2006, kljub velikemu prazniku, volitev za æupana udeleæite v œim

veœjem øtevilu.
Milan Izlakar

Danes. Za jutri.
Za obœino Ømartno pri Litiji

Slovenska demokratska stranka je na zadnjih volitvah v naøem kraju – obœini dobila najveœ podpore
med strankami in bo imela tri svetnike v øestnajstœlanskem obœinskem svetu. 
Stranka je odprta za vse dobre ideje in programe, ki jih bomo preko obœinskega sveta skuøali uveljavi-
ti v korist vseh naøih obœanov. Dogovarjamo se o koaliciji s pomladnimi strankami SLS in NSi, ki jo
bodo podprle LDS, SD in SMS v korist razvoja in nujnih sprememb v obœini.
Na æalost ni enakomerne krajevne zastopanosti v obœinskem svetu, saj krajevni skupnosti Øtanga in
Zavrstnik nimata svojega predstavnika v svetu, kar samo potrjuje naø program za ponovno uveljavitev
in delovanje krajevnih skupnosti. 
Predsednik vlade Janez Janøa, minister za gospodarstvo Vizjak in dræavni sekretar za promet Verliœ se
bodo z obiskom v Ømartnem sami prepriœali o stanju v obœini in s tem ponovno dali podporo naøemu
æupanskemu kandidatu Petru Avblju.
Æupanski kandidat Peter Avbelj poziva zdajønjega æupana na sooœenje!
Naj zmaga znanje in strokovni argumenti!

IO SDS Ømartno pri Litiji

OO SDS

sestavlja koalicijo

z OO SLS in OO NSi

s podporo

OO SD, OO SMS in OO LDS

`upanskemu kandidatu Petru Avblju in

zagotavlja ve~ino v OB^INSKEM SVETU.

Podpora mladosti, znanju, strokovnosti in 

zmo`nostim za sodelovanje s sosednjimi 

ob~inami ter dr`avo.

V korist OB^INE [MARTNO pa bo OO SDS 

~ez dve leti kandidiral Petra Avblja

za poslanca DR@AVNEGA ZBORA.

Spoøtovane volilke, spoøtovani volilci!
V svojem imenu in imenu koalicije »Ljudje dræimo skupaj« se vam za vsak glas zaupanja iskreno zah-

valjujem. Ni vas bilo malo, ki ste naøe ideje podprli. Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Øe posebno v œast mi je bilo druæenje z vami po posameznih krajevnih skupnostih, kjer sem v prijetnem

klepetu z vami spoznal, kakøni problemi vas muœijo in kaj je potrebno postoriti.

Obljubim, da se bom kot svetnik v novem Obœinskem svetu prizadeval za napredek nas vseh. Seveda ne

morem mimo tega, da œestitam zmagovalcem tako za æupanske volitve kot tudi volitve v Obœinski svet.

Œestitke veljajo vsem, ki so se opogumili in izpostavili svoje ime in priimek, saj vse skupaj ni tako

enostavno, kot se mogoœe zdi.

Œasa za analize tokratnih volitev bo øe dovolj. Poœakajmo najprej, da dobimo novega æupana.

Obema kandidatoma æelim veliko sreœe in uspeha.

Æupanski kandidat Tomaæ Gradiøek

Koalicija »Ljudje dræimo skupaj«



ZGODBICA ZA KRATEK ŒAS

Pokopaliøœe
»Res sem mislil, da ne bom zdræal do

poœitnic,« je zastokal Rok, ko so z

Neæo in Klaro sedeli na avtobusni po-

staji in œakali na prevoz domov. »Sep-

tember je bil øe kar, oktober pa se je

vlekel kot œreva. Ob veœerih sta mami

in oœi pekla kostanj, jaz pa sem moral

delati domaœe naloge! Toda,« globoko

je zajel sapo, nato pa se na øiroko

zareæal, »jesenske poœitnice so tu, kar

pomeni teden dni leæanja, igranja in

vsega drugega, kar nima nobene zveze

s øolo.«

Klara je zavila z oœmi in si æe stotiœ tisti

dan pretegnila noge, na katerih je po-

vsem sluœajno imela nove œevlje. »Tebi

gredo po glavi vedno same neumnosti,

Rok. Gotovo si pozabil, da se bliæa

prvi november? Obleœi se bomo mora-

li v lepe obleke in oditi na pokopaliøœe.

Æe prejønji teden sem se odloœila, kaj

bom nosila letos. Tisto zeleno krilo bo

najbolj primerno, pa bela bluza in se-

veda novi plaøœ. Brez skrbi, da tista

punca ob sosednjem grobu ne bo lepøa

od mene! Vsako leto se trudi na vso

moœ, pa ji nikoli ne uspe.«

»Jaz pa sem mislila, da smo takrat na

pokopaliøœu zato, da se spomnimo

umrlih,« se je namrøœila Neæa.

»No, saj, ampak verjetno ne bi hotela,

da bi k tvojemu grobu hodili sorodni-

ki, obleœeni v stare cape, kaj?« se je hi-

tro znaøla Klara. Na to Neæa ni imela

pametnega odgovora, zato je molœala.

Prvi november jo je vedno naredil mal-

ce æalostno. Ko ji je umrla babica, ji je

bilo samo pet let, toda sem in tja se ji je

zazdelo, da se je spominja. Œe ne dru-

gega, je vsakiœ, ko so stali ob njenem

grobu in strmeli v œrke in øtevilke na

nagrobniku, zaœutila, da bi morala biti

æalostna. Toda ker ni hotela misliti na

straøne stvari, se je veliko raje ozirala

okrog sebe in opazovala lepo okraøene

grobove, ki so se kar øibili pod teæo roæ

in raznobarvnih sveœ. Œe ne bi bilo

sveœ, bi bil za Neæo dogodek precej tu-

roben, tako pa je komaj œakala, da se

bo s starøi lahko sprehodila po poko-

paliøœu in sem in tja priægala kakøno

sveœko. In ponoœi, kako lepo je bilo tja

oditi ponoœi! Migetajoœe luœke vsepo-

vsod, hkrati pa nek œudovit obœutek

miru in tiøine.

Jutro pred odhodom na pokopaliøœe

sta se Rok in Neæa kot vsako leto dobi-

la na trati za Rokovo hiøo. Neæa je pri-

nesla sveœke, Rok pa væigalice, ki jih je

komaj izprosil pri svojem oœetu. Nekaj

trenutkov sta molœe postala ob petih

majhnih grobkih. Sama sta napravila

spomenike, nanje izpisala imena in jih

primerno okrasila s kamenjem. Na

najveœjem je pisalo: Lajka, najbolj zve-

sta prijateljica, 1998-2004. Lajka je

bila Rokova psiœka, ki mu je sledila na

vsakem koraku in ko je zbolela, ga je
Neæa prviœ v æivljenju videla jokati. Po-
vsem jasno je bilo, da bo njej pripadla
najveœja rdeœa sveœa. Na drugem gro-
bu je bila le letnica 2004, saj je v njej
leæala podgana, ki jo je sosedov maœek
pustil pred vrati Neæine hiøe. Œeprav se
Neæina starøa s tem nista strinjala in
sta jo hotela vreœi v smeti, ji je po dol-
gem pregovarjanju le priborila mesto
na æivalskem pokopaliøœu. Tretji na-
grobnik je bil posveœen Kitkat, Neæini
mucki, ki je æivela samo mesec dni,
preden je neprevidno sprehajanje po
cesti zakljuœilo njeno kratko æivljenje.
Z Rokom sta ji pripravila œudovit po-
greb, poln æalostnih pesmi. V œetrtem
grobu je leæal Pikec, Rokov papagaj, ki
si je nedolgo po prihodu v njihovo hiøo
zaæelel zaæiveti v svobodi, toda æivlje-
nje v naravi je bilo zanj prehudo. Peti
nagrobnik je bil najmanjøi, na njem pa
je pisalo samo: Dragi Janez, 2006. Ja-
nez je skoraj celo leto æivel v kotu Ro-
kove sobe in oba sta se æe zdavnaj na-

vadila drug na drugega, ko ga je nekoœ

odkrila Rokova mama in zagnala

straøen vik in krik. Preden ji je Rok us-

pel pojasniti, da je pajek nadvse prija-

zen in povsem udomaœen, ga je æe od-

stranil kratek sunek z metlo. Neæa se je

nerada spominjala, kako Rok zaradi

tega veœ kot teden dni ni govoril s svo-

jo mamo.

Ko sta priægala vseh pet sveœk, sta skle-

nila roke na hrbtu in nekaj minut pos-

vetila mislim na preteklost. Ker Rok

nikoli ni bil preveœ dober govornik, je

bila zopet Neæa tista, ki je pripravila

kratek govor. Tiho se je odhrkala in

dejala: »Dragi prijatelji, œeprav se ni-

smo vedno najbolje razumeli, smo sku-

paj preæiveli tudi œudovite trenutke.

Kot sva obljubila, se z Rokom spomni-

va samo øe lepih stvari. Brez vas ni veœ

tako, kot je bilo.« In kot v odgovor je

vseh pet plamenœkov hkrati zamigetalo

v vetru.
Nejka Omahen 
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Pokopaliøœe
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pomeni teden dni leæanja, igranja in

vsega drugega, kar nima nobene zveze

s øolo.«
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bilo samo pet let, toda sem in tja se ji je
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sveœko. In ponoœi, kako lepo je bilo tja

oditi ponoœi! Migetajoœe luœke vsepo-

vsod, hkrati pa nek œudovit obœutek
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Jutro pred odhodom na pokopaliøœe
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spomenike, nanje izpisala imena in jih

primerno okrasila s kamenjem. Na

najveœjem je pisalo: Lajka, najbolj zve-

sta prijateljica, 1998-2004. Lajka je

bila Rokova psiœka, ki mu je sledila na

vsakem koraku in ko je zbolela, ga je
Neæa prviœ v æivljenju videla jokati. Po-
vsem jasno je bilo, da bo njej pripadla
najveœja rdeœa sveœa. Na drugem gro-
bu je bila le letnica 2004, saj je v njej
leæala podgana, ki jo je sosedov maœek
pustil pred vrati Neæine hiøe. Œeprav se
Neæina starøa s tem nista strinjala in
sta jo hotela vreœi v smeti, ji je po dol-
gem pregovarjanju le priborila mesto
na æivalskem pokopaliøœu. Tretji na-
grobnik je bil posveœen Kitkat, Neæini
mucki, ki je æivela samo mesec dni,
preden je neprevidno sprehajanje po
cesti zakljuœilo njeno kratko æivljenje.
Z Rokom sta ji pripravila œudovit po-
greb, poln æalostnih pesmi. V œetrtem
grobu je leæal Pikec, Rokov papagaj, ki
si je nedolgo po prihodu v njihovo hiøo
zaæelel zaæiveti v svobodi, toda æivlje-
nje v naravi je bilo zanj prehudo. Peti
nagrobnik je bil najmanjøi, na njem pa
je pisalo samo: Dragi Janez, 2006. Ja-
nez je skoraj celo leto æivel v kotu Ro-
kove sobe in oba sta se æe zdavnaj na-

vadila drug na drugega, ko ga je nekoœ

odkrila Rokova mama in zagnala

straøen vik in krik. Preden ji je Rok us-

pel pojasniti, da je pajek nadvse prija-

zen in povsem udomaœen, ga je æe od-

stranil kratek sunek z metlo. Neæa se je

nerada spominjala, kako Rok zaradi

tega veœ kot teden dni ni govoril s svo-

jo mamo.

Ko sta priægala vseh pet sveœk, sta skle-

nila roke na hrbtu in nekaj minut pos-

vetila mislim na preteklost. Ker Rok

nikoli ni bil preveœ dober govornik, je

bila zopet Neæa tista, ki je pripravila

kratek govor. Tiho se je odhrkala in

dejala: »Dragi prijatelji, œeprav se ni-

smo vedno najbolje razumeli, smo sku-

paj preæiveli tudi œudovite trenutke.

Kot sva obljubila, se z Rokom spomni-

va samo øe lepih stvari. Brez vas ni veœ

tako, kot je bilo.« In kot v odgovor je

vseh pet plamenœkov hkrati zamigetalo
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Sobota, 11.11. ob 19.30 

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, komedija

Reæija: Gojmir Leønjak – Gojc

PREMIERA 

Ponedeljek, 13.11. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, komedija

Reæija: Gojmir Leønjak – Gojc 

ABONMA-RED ØTUDENTSKI IN DIJAØKI

TER IZVEN 

Torek, 14.11. ob 19.30

Slavnostna prireditev ob 110-letnici rojstva

Danila Buœarja

V sodelovanju z Glasbeno matico Ljubljana

in KUD dr.Josip Œerin

Sreda, 15.11. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, komedija

Reæija: Gojmir Leønjak – Gojc

ABONMA-RED SREDA

Œetrtek, 16.11. ob 17.00

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, komedija

Reæija: Gojmir Leønjak – Gojc

ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN

Petek, 17.11. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, komedija

Reæija Gojmir Leønjak – Gojc

ABONMA – RED PETEK IN IZVEN 

Sobota, 18.11. ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, komedija

Reæija Gojmir Leønjak – Gojc

ABONMA-RED SOBOTA IN IZVEN 

Œetrtek, 23.11. ob 18.00

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA, muzikal

Reæija in koreografija: Mojca Horvat

Gostovanje v Trbovljah

Petek, 24.11. ob 19.30

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA, muzikal

Reæija in koreografija: Mojca Horvat

IZVEN

Sobota, 25.11. ob 19.30

J.Jacobs,W.Casey: BRILJANTINA, muzikal

Reæija in koreografija: Mojca Horvat

IZVEN

Rezervacije vstopnic po telefonu:
(01) 23 12 860.
Blagajna je odprta:
2 uri pred zaœetkom predstav.
Naslov: Øentjakobsko gledaliøœe,
Krekov trg 2, Ljubljana

GLEDALIØŒE

Polna malha smeha
V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana so krstili novo slovensko komedijo
Rdeœi kotiœek Ervina Fritza, v reæiji Andreja Stojana.

Minuli vikend je bilo v Øentjakobskem

gledaliøœu Ljubljana znova slovesno. S

krstno uprizoritvijo nove domaœe ko-

medije Rdeœi kotiœek sta namreœ dol-

goletna œlana tega naøega najstarejøe-

ga gledaliøkega druøtva, Sonja Pavœiœ

in Drago Razborøek, obeleæila 50-let-

nico svojega ljubiteljskega umetniøke-

ga ustvarjanja.

V satiriœni komediji, ki govori o neka-

terih zablodah naøe polpretekle, sa-

moupravne zgodovine in neperspek-

tivnosti danaønjega, pridobitniøkega

kapitalizma, sta dokazala, da premo-

reta øe veliko igralske kondicije, s prei-

gravanjem svojih bogatih igralskih re-

gistrov pa pokazala, zakaj sta bila dol-

ga leta vodilna igralca øentjakobskega

ansambla in ljubljenca obœinstva.

Sicer pa za njima ne zaostajajo tudi os-

tali protagonisti, predvsem starejøih

generacij, ki upodabljajo na trenutke

æe kar groteskno druæbo v domu sta-

rejøih obœanov, kjer odmaknjeni od

realnega sveta obraœunavajo s svojo

preteklostjo in med seboj.

S predstavo je povezan øe en jubilej:

50. reæija v slovesnkih gledaliøœih reæi-

serja Andreja Stojana, ki ga øirøa jav-

nost sicer bolj pozna kot avtorja øtevil-

nih TV-dram, med drugim tudi serije

in filma o Primoæu Trubarju.

Rdeœemu kotiœku se, glede na zado-

voljno in nasmejano premiersko publi-

ko, obeta øe lepa prihodnost. Tako,

kot gotovo tudi znamenitemu dobre-

mu vojaku Øvejku, ki bo svojo premie-

ro v Øentjakobskem gledaliøœu Ljublja-

na doæivel na Martinovo soboto. Œe-

prav je na Œeøkem, kjer je omenjeni

simpatiœni moæak doma, bolj priljub-

ljeno pivo kot vino, ne dvomimo, da

bo omenjena premiera prijetna kultur-

na popestritev tega, sicer izjemno pri-

ljubljenega ljudskega praznika.

Da bo predstava, v kateri sodeluje pre-

ko dvajset øentjakobskih igralk in

igralcev, res prava paøa za oœi, bo po-

skrbel reæiser, sicer priljubljeni igralec

in komik, Gojmir Leønjak Gojc.

Med omenjenimi eminentnimi gleda-
liøkimi dogodki se bo na øentjakob-
skem odru zgodila obeleæitev øe enega
pomembnega jubileja. Letos namreœ
mineva 110 let od rojstva priljubljene-
ga skladatelja in neumornega kultur-
nega delavca Danila Buœarja, ki je bil
med drugim tudi soustanovitelj tega,
øe vedno delujoœega ljubiteljskega gle-
daliøkega druøtva. V sodelovnaju z
Glasbeno matico Ljubljana in KUD-
om dr. Josip Œerin bo 14. novembra
ob 19.30 potekala slavnostna akade-
mija v poœastitev omenjenega dogod-
ka, na kateri bosta med drugimi na-
stopila tudi æenski del pevskega zbora
Ave in orkester slovenske vojske.

Deset dni prej pa bodo øentjakobski
igralci in igralke s svojimi tradicional-
nimi harlekini nagradili najboljøe do-
seæke svojih kolegov v minuli sezoni, o
œemer boste veœ lahko zvedeli v na-
slednji øtevilki.

Za konec pa prepuøœamo besedo æe
omenjenima jubilantoma, Sonji Pavœiœ
in Dragu Razborøku.

»Prepriœana sem, da me je æivljenjska
pot pripeljala na oder s prav doloœe-
nim namenom,« zaœne svojo pripoved
Sonja. »Z leti sem spoznala, da v
zaœetku najprej sam potrebujeø gleda-
liøœe, kasneje, ko pridobiø izkuønje, pa
gledaliøœe potrebuje tebe.«

Drago pa pravi: »Œas, ki sem ga preæi-
vel med œlani gledaliøœa na vajah in na
predstavah, ni bil vræen stran. A ka-
korkoli æe gledam na minula leta, se
mi zdi, da je bila to dolga æivœna voj-
na, polna ærtvovanj in veselja, œesar se
pravzaprav ne da opisati. To je treba

preprosto doæiveti. Spomini so lepi, a
tudi boleœi. V vseh teh letih sem imel
sreœo spoznati veliko izjemnih ljudi,
reæiserjev, soigralcev in drugih sode-
lavcev. Ob njih pa sem spoznal tudi
izredno veliko zvestih gledalcev. Lepa
in napeta so bila prva leta, ko sem sto-
pil na oder, po petdesetih letih se je
lepo ozreti nazaj, a ne v æelji vrniti se.
Hvala vsem, ki ste mi pomagali nositi
ta gledaliøki kriæ.«

Da brez zveste øentjakobske publike
ne bi bilo izpolnitve njenih umetniøkih
æelja in hotenj, se strinja tudi Sonja.

»Vedno so bili zvesti obiskovalci naøe-
ga gledaliøœa tisti, ki so razprøili naøe
dvome in nam dajali vzpodbudo, da
smo vztrajali. Prav njim, in pa seveda
soigralcem in vsem ostalim sodelu-
joœim pri predstavah, naj velja moja is-
krena zahvala ob tej premieri, ki je
obenem moja zadnja v tem gledaliøœu.
Øe enkrat hvala vsem za ta lepa in sreœ-
na leta,« pravi.

Oba pa zatrjujeta, da bosta øe naprej
ostala zvesta spremljevalca gledaliøke-
ga dogajanja v druøtvu, ki mu pripa-
data æe 50 let .

Sreœko Kermavner

Spored novemberSpored november 
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Obisk narodne
galerije

V programu so bile zapisane aktivno-
sti, ki smo jih izvajali od pet minut œez
sedem zjutraj do deset minut do dese-
tih zveœer. Dan so imeli otroci zapol-
njen z razliœnimi dejavnostmi, in sicer
z jutranjo osveæitvijo oziroma s tekom
ob obali, z delavnicami, s plavanjem v
bazenu, s poukom ob obali in  s po-
poldanskimi øportnimi aktivnostmi v
morju, na plaæi, na igriøœu za odbojko
na mivki ter na travniku, kjer so lahko
igrali nogomet. Ob veœerih smo orga-
nizirali spoznavni veœer, predavanje o
reøevanju iz vode, kviz, ples, sprehod
do Izole, kjer so se lahko posladkali v
tamkajønji slaøœiœarni, in do bliænje
stojnice s spominki ter na koncu øe za-
kljuœni veœer. Dnevi so tako hitro mi-
nevali in priøla je sobota, ko smo si
med povratkom v Ømartno v okviru
ekskurzije za œetrte razrede ogledali øe
Økocjanske jame.

Zbiranje
odpadnega
papirja

Teden otroka
V tednu, ki je posveœen otrokom, so

tudi na naøi øoli potekale razliœne de-

javnosti,  s katerimi smo popestrili

omenjeni teden. Œetrtoøolci devetletke

so v torek imeli øportni dan. Lepo je-

sensko vreme je bilo kot namenjeno za

izlet na Gradiøœe.

V tednu otroka od 2. do 7. oktobra

2006 so Knjiænico Litija obiskali

uœenci osnovne øole Litija. Spoznava-

li so knjiænico, ravnanje s knjigami,

spoznavali stare knjige, ki jih knjiæni-

ca hrani, si ogledali likovno razstavo

akvarelov Pavla Smoleja in prisluhni-

li odlomku iz knjige Knjiæniœarka

Mrcina. 

Knjiænica je kot poseben projekt pri-

pravila projekt Økrat Puhec za obœino

Ømartno in Litija. Otroci bodo lahko

vse do maja 2007 risali Økrata Puhca

in njegove dogodivøœine, ali pisali pe-

smice in zgodbe. 100 izærebanih otrok

se bo popeljalo z muzejskim vlakom v

neznano. 

Z 2. oktobrom 2006 se je v obeh obœi-

nah priœela Cici-bralna znaœka. Najm-

lajøi bralci bodo lahko posegali po

knjigah iz priporoœilnega seznama ali

po lastni izbiri. Tekmovanje bo za-

kljuœeno aprila 2007, nagrada pa bo

ogled filmske predstave.

Po poœitniøkem predahu so se v torek

3. oktobra 2006, ob 18. uri v Knjiænici

Litija in Knjiænici Ømartno priœele Ure

pravljic. Namenjene so otrokom od 4.

do 10. leta starosti. S pravljico æelimo

razvijati domiøljijski svet otrok in jim

nuditi prvi stik s knjigo. Otroci po

konœani pravljici ustvarjajo razliœne iz-

delke, le-te pa razstavimo v knjiænici.

Uro pravljic pripravljamo v obeh

knjiænicah vsak drugi torek ob 18. uri. 

Prva Ura pravljic je pripovedovala o
prijateljstvu med kozo in raœko. Prija-
teljstvo je bila iztoœnica za pogovor z
najmlajøimi o prijateljstvu in kaj jim
pomenijo prijatelji. V prijateljskem
vzduøju so skupaj izdelali sovo iz je-
senskega listja ter barvali jesenske liste
s temperami in jih tiskali na papir. 

Obœina Litija in Knjiænica Litija sta
priredili spominsko sveœanost ob 180
– letnici rojstva pisatelja, pesnika, po-
litika in narodobuditelja Luke Svetca
– Podgorskega. Sveœanost je bila 9.
oktobra 2006 ob 18. uri na Svetœevi
ploøœadi. V Knjiænici Litija je vse do
15. novembra na ogledu razstava o
æivljenju in delu Luke Svetca, ki je
æivel in deloval v Litiji.

V torek, 10. oktobra, je bilo ob 18.
uri predavanje s podroœja alternativne
arheologije, mitologije in zgodovine
egiptologa in mitologa Borisa
Muæeviœa z naslovom Vimane, leteœa
vozila. Predavanje je temeljilo na razi-
skovanju legend o leteœih strojih, ki se
vedno znova pojavljajo v vseh svetov-
nih mitih. 

V petek, 20. oktobra 2006, je bila ob
13. uri na OØ Vaœe prireditev v poœas-
titev 100 obletnice rojstva Etbina Boj-
ca. V prostorih osnovne øole Vaœe in v
Knjiænici Litija je na ogled postavljena
razstava o njegovem æivljenju in delu.
Villa Litta klub – fondacija Litija je ob
tej priloænosti pripravila spominsko
kuverto in priloænostni æig.

V petek, 20. oktobra, je bila ob 17.
uri v Knjiænici Litija otvoritev spo-
minske ploøœe ob 15 letnici osamos-
vojitve Slovenije.

Majda Juriœ Sirk

Poletna
øola v naravi
OØ Ømartno
V letnem delovnem naœrtu Osnov-
ne øole Ømartno imamo med dru-
gim naœrtovano tudi izvedbo polet-
ne øole v naravi. Tako kot v lan-
skem, smo tudi v letoønjem øol-
skem letu otrokom œetrtih razredov
osemletnega osnovnoøolskega
izobraæevanja ponudili petdnevno
bivanje v Izoli.

Na veselje vseh udeleæencev nam je us-

pelo program v celoti realizirati. V

imenu øole se zahvaljujem starøem, ki

so v veliki meri prispevali sredstva za

svoje otroke, da so se lahko udeleæili

øole v naravi, Obœini Ømartno za fi-

nanœno podporo, s pomoœjo katere

smo zmanjøali prispevek starøev, Mi-

nistrstvu za øolstvo in øport Republike

Slovenije, ki vsako leto plaœa vse osta-

le stroøke, in uœiteljicam ter zunanje-

mu sodelavcu, brez katerih poletne

øole v naravi ne bi bilo mogoœe izvesti. 
Tomaæ Rozina

Mnenja uœencev, ki so se udeleæili
poletne øole v naravi:

Na morju je bilo lepo. Morje je bilo

toplo, hrana je bila dobra. Le v jami je

bilo srhljivo, malo sem se bal, ker sem

mislil, da mi bo spodletelo in bom pa-

del v vodo, a le nisem.
Jernej Knez , 4. a

V øoli v naravi mi je bilo zelo vøeœ.

Nauœila sem se zelo veliko o reøevanju

iz vode, plavati kravl in øe veliko dru-

gih stvari. Najbolj mi je bilo vøeœ, ko

smo se prvi dan sprehajali po Piranu,

pa tudi igranje odbojke in delavnice,

kjer smo ustvarjali, sem se z veseljem

udeleæila. In seveda poœitek. Ni pa mi

bilo vøeœ, da med poœitkom nismo

smeli obiskati soøolce v drugih sobah.
Manca Tomaæiœ,  4. a

Bilo je zelo lepo. Uœitelji so bili malce

sitni in otroci pridni. Vøeœ mi je bilo,

ko smo se øli kopat v morje. Voda je

bila topla, morski zrak pa diøeœ. Sobe

so bile enkratne, samo hrana je bila

zaniœ, zato smo se najedle bonbonov

in bile sreœne. Sploh mi ni æal, da smo

øli na morje. Uœiteljem bi se rada zah-

valila, da so nas peljali v Izolo.
Ivonne Doblekar Kreuzer,  4. b

Najbolj sem uæivala med odbojko na

mivki. Zelo rada sem se tudi kopala v

bazenu in v morju. Za tuøiranje skoraj

ni bilo œasa. Dobro je bilo, ker smo

plesali, œeprav bolj malo. Zakljuœni

veœer je bil zelo zabaven in hkrati tudi

æalosten, ker smo øli kmalu domov.
Kristina Verbajs,  4. b

Vsak dan smo odøli na jutranji tek do

obale in tekli ob njej, nato pa øe telo-

vadili. Æe pri zajtrku smo se nauœili,

kako se usedemo na stol, da œim manj

zaropota. Seveda smo se tudi uœili,

plavali in se igrali. Zveœer smo imeli

spoznavni veœer, kviz, zakljuœni veœer,

øli pa smo tudi na sprehod. Bilo mi je

zelo vøeœ.
Lucija Selan, 4. c

Najbolj sem si zapomnil, da smo z eki-

po osvojili nogometni turnir. V petek

sem poskusil igrati odbojko na mivki,

tudi ta mi je bila zelo vøeœ. V øoli v na-

ravi sem se zelo zabaval.
Matevæ Moæina,  4. b

Delali smo vse mogoœe: plavali, øli na

sprehod, nakupovali. Kupil sem si

piøtolico in veriæico. Utripajoœo ribico

ali delfinœka pa smo dobili kar v dar.

V soboto smo øli øe v Økocjanske jame.

Res je bilo odliœno.
Mihael Medved,  4.c

Eden od pomembnejøih ciljev øole je

tudi razvijanje spoøtljivega odnosa do

naravnega in druæbenega okolja, zato

dajemo okoljski vzgoji vedno veœji po-

men. Pri uœencih æelimo razvijati od-

govoren odnos do okolja, spodbujati

interes varovanja narave in razvijati

sposobnost za zaznavanje ekoloøkih

problemov. Ekoloøke vsebine zato

redno vkljuœujemo v vzgojno-izo-

braæevalno delo.

Ena od vsebin je tudi zbiranje starega

in odpadnega papirja. Odpadni papir

je za naøo druæbo dragocena in prepo-

trebna surovina. Z eno tono starega

papirja prihranimo pribliæno 3,5 m_

lesa oziroma dve smreki. 

Na Osnovni øoli Ømartno zbiramo

star odpadni papir skozi vse leto. Ak-

cije potekajo pribliæno enkrat

meseœno in trajajo dva tedna. V tem

œasu je na zasilnem parkiriøœu na juæni

strani øole nameøœen poseben zaboj-

nik, v katerega uœenci odlagajo star

papir. Organizatorji akcij so pred-

vsem uœenci osmega in devetega raz-

reda, ki zbrani denar porabijo za za-

kljuœni izlet. Pri zbiranju  pa sodeluje-

jo tudi drugi uœenci in uœitelji.

Krajane Ømartna in okolice ter podjet-

ja in obrtnike vabim, da se vkljuœijo v

celoletno akcijo zbiranja starega in od-

padnega papirja. V œasu, ko je poleg

øole nameøœen zabojnik, lahko sami

pripeljete star papir in ga odloæite v

zabojnik. 

Œe æelite, da vam pri tem pomagamo s

prevozom ali kako drugaœe, nas obve-

stite po telefonu na tel.: 890 01 60,

kjer boste dobili tudi informacijo o

tem, kdaj bo nameøœen zabojnik.

Albert Pavli

Otroke moramo æe zgodaj usmerjati v
izvirnost in ustvarjalnost, da bodo
odrasli v samostojno razmiøljujoœe po-
sameznike, ki bodo kritiœni in obœutlji-
vi za znaœilnosti kulturnega okolja, da
bodo prepoznavali prvine dediøœine in
da bodo znali doæiveti in vrednotiti
dela preteklosti in sodobnosti. Samo
tako bo naøa  nacionalna kulturna
identiteta ostala prepoznavna v øirøem
prostoru Evrope.

Na naøi øoli dostojno skrbimo za kul-
turno vzgojo uœencev na vseh po-
droœjih. Vsako leto uœitelji organizira-
mo trinajst razliœnih kulturnih dni, na
katerih uœencem predstavimo gleda-
liøko, glasbeno, literarno in likovno
umetnost. Slednji smo posvetili tudi
œetrtkov dan.

12. oktobra so si uœenci  5. razredov
OØ Ømartno  ogledali stalno zbirko
slovenskih avtorjev v Narodni galeri-
ji. Kustosinja je uœence vsakega razre-
da razdelila v tri skupine, nato pa so
samostojno  reøevali zanimive naloge
iz delovnega zvezka, povezanega z
umetninami, ki smo jih med ogledom

obœudovali. Vœasih smo morali pri-
skoœiti na pomoœ tudi spremljevalci.
Prebrali smo zgodbo o sv. Barbari in
o sv. Oæboltu, razmiøljali o materialu,
ki so ga kiparji uporabili, in skuøali
doloœiti starost kipov. Kar nekaj
obrazov na slikah se nam je zdelo zelo
znanih.  Prepoznali smo Primiœevo Ju-
lijo, Ivana Tavœarja in  pisateljico Lui-
zo Pesjakovo. S pomoœjo slike smo
razloæili Salomonovo razsodbo,
obœudovali Poletje Ivane Kobilce, raz-
miøljali o Sejalcu Ivana Groharja,
opazovali svetlobo na sliki Lovec Juri-
ja Øubica in  se veselili s plesoœimi de-
klicami, ki jih je naslikal Matija Jama.
Œas nam je kar prehitro minil, saj se
nihœe ni æelel posloviti od preœudovi-
tih umetnin. 

Kljub temu nam je ostalo øe nekaj
œasa, ki smo ga izkoristili za ogled Sta-
re Ljubljane. S Kongresnega trga smo
zavili po Vegovi ulici proti trgu Fran-
coske revolucije mimo Kriæank in
NUK-a do Œevljarskega mostu in na-
prej do Tromostovja. Obœudovali smo
predvsem stvaritve arhitekta Joæeta
Pleœnika, ki je delu Ljubljane, ki smo si
ga ogledali, dal podobo enakovredno
vsem najlepøim mestom sveta. Ta dan
nam bo vsem, uœencem in uœiteljem,
ostal v lepem spominu.

Marjana Øuøtarøiœ

Zlata medalja

Na tekmovanju dijakov srednjih, øtu-
dentov viøjih in visokih øol za go-
stinstvo in turizem - smer streæba, je
Matej Cerovøek, dijak srednje øole Za-
gorje, na 53. gostinskem turistiœnem
zboru Slovenije v Termah Œateæ osvojil
zlato medaljo in priznanje skupaj z eki-
po in mentorjem. Ob osvojitvi mu
domaœi œestitamo in mu æelimo øe na-
daljnjih uspehov.

Stanka Pinoza

Program naravoslovja in tehnike zah-

teva veliko roœnega dela z lesom, pa-

pirjem.., zato smo povabili gospoda

Slavka Sedevœiœa, da nam je prikazal

izdelavo lesene økatle.

V œetrtek se nam je v razredu pridruæil

izdelovalec ljudskih glasbil, gospod

Marko Koroøec.Prav imenitno je bilo

preizkusiti vsa glasbila, le didæiredu ni

dal glasu. Nanj se bo øe potrebno

nauœiti igrati.V delavnici so si uœenci

izdelali glineno  ropotuljo.

Nekaj misli, ki so se utrnile uœencem

po preæivetem tednu:

- oœi me je nauœil igrati øah

- v øoli sem se zabaval

- najbolj mi je bil vøeœ pohod na Gra-

diøœe

- vøeœ mi je bilo, da smo igrali na glas-

bila

- vøeœ mi je bilo, ker nam uœiteljica ni

dala domaœih nalog

- z druæino smo øli v nedeljo na grad

- mami mi je dala 50 tolarjev

Uœiteljici Joæica in Erika
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AVTOCROSS

Zakljuœek
sezone 2006
Minilo je eno leto odkar je bilo usta-

novljeno druøtvo Avtocross Racing

Team Mustang. S podporo œlanov,

sponzorjev, mehanikov zvestih navi-

jaœev in seveda z dobrimi vozniki se

lahko druøtvo pohvali z dobrimi rezul-

tati na dræavnih prvenstvih in Allianz

Svigo Pokalu (tekmovalci Slovenije in

Hrvaøke).

Letoønja sezona 2006 je bila za neka-

tere voznike prva in zato toliko bolj

naporna. Kljub vsem nevøeœnostim so

se vozniki dobro izkazali in dosegli

lepe rezultate na dirkah. 

Predzadnja dirka v avtocrossu je pote-

kala v Tunjicah pri Kamniku in je tra-

jala dva dni. Prvi dan v soboto so po-

tekali treningi in nato v nedeljo dirke.

V diviziji 1 je bil v Tunjicah najboljøi

Metod Knez, sledila sta mu Albin Jeri-

ha (Racing Team Mustang) in Jani

Kosirnik. V diviziji 1A je bil prvi Kle-

men Trœek, drugi Blaæ Marn (Racing

Team Mustang) in tretji Aleø Æakelj.

Aleø Medved je dosegel øesto mesto,

Primoæ Anæur je konœal na desetem in

Joæe Kozlevœar na enajstem mestu (vsi

vozniki Racing Team Mustang). V di-

viziji 3 je bil prvi Matija Rakovec, dru-

gi Marko Ravnikar in tretji Jure

Suønik. 

Zanimivi in dobro organizirani dirki

je sledila zadnja enodnevna dirka v se-

zoni 2006 v avtocrossu za dræavno pr-

venstvo, ki je potekala na Planini.

Tu so se v diviziji 1A za prvo mesto

borili Klemen Trœek, Blaæ Marn in

Aleø Æakelj. Troboj se je konœal æe po

uvodnih voænjah, ko sta z okvaro av-

tomobila dirko konœala Klemen Trœek

in Aleø Æakelj, kar je Blaæu Marn pri-

neslo prvi naslov dræavnega prvaka.

Zmago na dirki v diviziji 1A si je pri-

vozil Aleø Medved, sledila pa sta mu

Primoæ Anæur in Klemen Albreht. Blaæ

Marn je bil na œetrtem mestu, Joæe
Kozlevœar pa na sedmem mestu. V di-
viziji 1 je vse tri voænje dobil Benedik

Duøan in s tem tudi obranil naslov

dræavnega prvaka. Drugi je bil Albin
Jeriha in tretji Metod Knez. Med
buggyji (divizija 3) je bil na dirki naj-

boljøi Igor Kern, sledila pa sta mu Me-

tod Vidergar in Burja Tomaæ. Naslov
dræavnega prvaka med vozniki buggy-
ja je drugiœ zapored osvojil Matija Ra-

kovec, ki je bil na dirki zanj skrom-

nem petem mestu.

Konœni rezultati slovenskega dræavne-

ga prvenstva so: 

v diviziji 1: prvo mesto Benedik

Duøan, drugo mesto Metod Knez,
tretje mesto Albin Jeriha.

v diviziji 1A: prvo mesto Blaæ Marn,
drugo mesto Klemen Trœek, tretje me-
sto Aleø Æakelj, œetrto mesto Aleø

Medved, peto mesto Primoæ Anæur in

osmo mesto Joæe Kozlevœar.

v diviziji 3: prvo mesto Matija Rako-

vec, drugo mesto Jure Suønik in tretje
mesto Marko Ravnikar. 

v mladinskem prvenstvu do 21 let je

prvo mesto dosegel Albin Jeriha, dru-
go mesto Aleø Medved in tretje mesto

Peter Kosec.

Poleg dræavnega prvenstva so naøi tek-

movalci vozili tudi Allianz Svigo Pokal
(Slovenija in Hrvaøke), kjer so konœni
rezultati naslednji: v diviziji 1A je prvo
mesto zasedel Robert Œulina (HR),

drugo Blaæ Marn (SL), tretje Aleø
Æakelj (SL), œetrto mesto Aleø Medved
(SL), Joæe Kozlevœar (SL) osmo mesto

in Primoæ Anæur (SL) dvanajsto mesto.

Narsi Anæur

MOTOKROS

Pokal Akrapoviœ 2006

NOVEMBER 2006 • ØT. 7

20607001

Nepriœakovano nas je zapustil dragi sin, brat in stric

JOÆE ŒOPAR
(5.2.1960 - 23.9.2006)

iz Velike Kostrevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za darovane

sv. maøe, sveœe in izreœena soæalja. Posebna zahvala g. æupniku Marjanu Lampretu za lep

cerkveni obred. Zahvaljujemo se tudi PGD Velika Kostrevnica za spremstvo in g. Radu Jesenøku

za ganljiv govor slovesa. Posebna zahvala pevkam za lepo petje ter dar cerkvi.

Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Æalujoœi: mama, sestra in brata

ZAHVALA

MOTOKROS

Pokal Akrapoviœ 2006
AVTOCROSS

Zakljuœek
sezone 2006
Minilo je eno leto odkar je bilo usta-

novljeno druøtvo Avtocross Racing

Team Mustang. S podporo œlanov,

sponzorjev, mehanikov, zvestih navi-

jaœev in seveda dobrih voznikov se

lahko druøtvo pohvali z dobrimi rezul-

tati na dræavnih prvenstvih in Allianz

Svigo Pokalu (tekmovalci Slovenije in

Hrvaøke).

Letoønja sezona 2006 je bila za neka-

tere voznike prva in zato toliko bolj

naporna. Kljub vsem nevøeœnostim so

se vozniki dobro izkazali in dosegli

lepe rezultate na dirkah. 

Predzadnja dirka v avtocrossu je pote-

kala v Tunjicah pri Kamniku in je tra-

jala dva dni. Prvi dan v soboto so po-

tekali treningi in nato v nedeljo dirke.

V diviziji 1 je bil v Tunjicah najboljøi

Metod Knez, sledila sta mu Albin Jeri-

ha (Racing Team Mustang) in Jani

Kosirnik. V diviziji 1A je bil prvi Kle-

men Trœek, drugi Blaæ Marn (Racing

Team Mustang) in tretji Aleø Æakelj.

Aleø Medved je dosegel øesto mesto,

Primoæ Anæur je konœal na desetem in

Joæe Kozlevœar na enajstem mestu (vsi

vozniki Racing Team Mustang). V di-

viziji 3 je bil prvi Matija Rakovec, dru-

gi Marko Ravnikar in tretji Jure

Suønik. 

Zanimivi in dobro organizirani dirki

je sledila zadnja enodnevna dirka v se-

zoni 2006 v avtocrossu za dræavno pr-

venstvo. Potekala na Planini.

Tu so se v diviziji 1A za prvo mesto

borili Klemen Trœek, Blaæ Marn in

Aleø Æakelj. Troboj se je konœal æe po

uvodnih voænjah, ko sta z okvaro av-

tomobila dirko konœala Klemen Trœek

in Aleø Æakelj, kar je Blaæu Marn pri-

neslo prvi naslov dræavnega prvaka.

Zmago na dirki v diviziji 1A si je pri-

vozil Aleø Medved, sledila pa sta mu

Primoæ Anæur in Klemen Albreht. Blaæ

Marn je bil na œetrtem mestu, Joæe
Kozlevœar pa na sedmem mestu. V di-
viziji 1 je vse tri voænje dobil Benedik

Duøan in s tem tudi obranil naslov

dræavnega prvaka. Drugi je bil Albin
Jeriha in tretji Metod Knez. Med
buggyji (divizija 3) je bil na dirki naj-

boljøi Igor Kern, sledila pa sta mu Me-

tod Vidergar in Burja Tomaæ. Naslov
dræavnega prvaka med vozniki buggy-
ja je drugiœ zapored osvojil Matija Ra-

kovec, ki je bil na dirki zanj skrom-

nem petem mestu.

Konœni rezultati slovenskega dræavne-

ga prvenstva so: 

v diviziji 1: prvo mesto Benedik

Duøan, drugo mesto Metod Knez,
tretje mesto Albin Jeriha.

v diviziji 1A: prvo mesto Blaæ Marn,
drugo mesto Klemen Trœek, tretje me-
sto Aleø Æakelj, œetrto mesto Aleø

Medved, peto mesto Primoæ Anæur in

osmo mesto Joæe Kozlevœar.

v diviziji 3: prvo mesto Matija Rako-

vec, drugo mesto Jure Suønik in tretje
mesto Marko Ravnikar. 

v mladinskem prvenstvu do 21 let je

prvo mesto dosegel Albin Jeriha, dru-
go mesto Aleø Medved in tretje mesto

Peter Kosec.

Poleg dræavnega prvenstva so naøi tek-

movalci vozili tudi Allianz Svigo Pokal
(Slovenija in Hrvaøke), kjer so konœni
rezultati naslednji: v diviziji 1A je prvo
mesto zasedel Robert Œulina (HR),

drugo Blaæ Marn (SL), tretje Aleø
Æakelj (SL), œetrto mesto Aleø Medved
(SL), Joæe Kozlevœar (SL) osmo mesto

in Primoæ Anæur (SL) dvanajsto mesto.

Narsi Anæur
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Eno najveœjih pokalnih tekmovanj je v
vseh merilih priœelo presegati celo
dræavno prvenstvo Slovenije v moto-
krosu. Na tekmah je v povpreœju kar
150 tekmovalcev, ki vozijo v devetih
kategorijah. Tudi naø klub ima kar ne-
kaj tekmovalcev, ki bodo v naslednji
sezoni øe aktivneje tekmovali. Letos so
klub zastopali le Denis Juvan, Grega
Gradiøek ter Domen Pivk. 

Na tem mestu pa œestitamo Damjanu
Smrekarju, tudi domaœinu, ki vozi za
AMD Øentvid pri Stiœni za osvojen na-
slov prvaka Open R1. 

Predstavljamo pa vam naøega tekmo-
valca Domna, ki mu za izreden uspeh
øe  posebej œestitamo in æelimo øe veli-
ko dobrih rezultatov v prihodnje ter
uspeønega dela v novem teamu.

Devetnajstletni Domen Pivk iz Ømart-
nega pri Litiji je dijak zadnjega letnika
Srednje poklicne in strokovne øole
Beæigrad - smer strojni tehnik.  

Veselje do motorjev je kazal æe v ra-
nem otroøtvu, saj je prviœ sam sedel na
motor æe pri treh letih. 

Poleg motorjev se je kasneje nav-
duøeval tudi nad drugimi øporti in de-
javnostmi. V osnovni øoli je pod men-
torstvom uœitelja tehnike z navduøen-
jem modelaril in svoje modele preiz-
kuøal na razliœnih tekmovanjih. Uk-
varjal se je s plezanjem, nekaj œasa pa
tudi s padalstvom. 

Æelja po voænji in tekmovanju v moto-
krosu je prevladala nad omenjenimi
øporti, zato se je leta 2002 prviœ odloœil,
da nastopi v eni izmed tekem za pokal
Motomat v Øentvidu pri Stiœni. Vozil je
s Kawasakijem 80 ccm in si privozil po-
kal za drugo mesto. 

Naslednjo tekmo je odpeljal leta 2005
na motorju KTM 125 ccm za pokal
Akrapoviœ v Øentvidu pri Stiœni. To-
krat je dosegel tretje mesto. 

V letoønjem letu pa se je odloœil, da
zaœne z aktivnim  tekmovanjem za po-
kal Akrapoviœ, ki v zadnjem œasu  pre-
raøœa v moœnejøe tekmovanje od
dræavnega. 

Prvi dve od enajstih dirk je izpustil, saj
je moral urediti øe doloœene formalnosti
(pridobiti licenco in vœlaniti se v klub).

Tekmuje na Yamahi 250 F ccm(4 takt-
na), ki spada v kategorijo 125 ccm.
Vozi v razredu œlani 125 ccm R2. Kon-
kurenca je huda, tekmovalcev je veliko
(vœasih tudi do 40), tekmujejo tudi ne-
kateri naøi sosedje Avstrijci, Italijani in
Hrvatje.

Domen trenira izkljuœno na progah za
motokros (obiœajno v Øentvidu pri
Stiœni), pred posameznimi tekmami pa
tudi na progah, kjer se potem odvija
tekma. Na sreœo do sedaj ni utrpel øe
nobenih poøkodb. Poleg spretnosti in
poguma zahteva tekmovanje v tem
øportu od tekmovalca øe ogromno tr-
dega dela kot so treningi ter priprava
motorja in druge opreme. Pri pripravi
motorja in opreme dobrøen del opravi
sam, pomaga pa mu tudi oœe. Po tekmi

je potrebno motor najveœkrat razstavi-
ti na prafaktorje, ga oœistiti in zame-
njati izrabljene in poøkodovane dele. Z
motokrosom so æal povezani tudi veli-
ki finanœni stroøki, ki so v primeru
omenjenega tekmovalca izkljuœno na
ramenih starøev. 

Domen je na letoønjih tekmah, ki so se
odvijale po razliœnih koncih Slovenije,
dosegal izvrstne rezultate. V maju je na
tekmi v Slovenj Gradcu, natanœneje na
Mislinjski Dobravi, kjer so tekmovalci
dobesedno do vratu rili po blatu,  do-
segel tretje mesto. Pokal za tretje me-
sto je osvojil tudi na junijski tekmi v
Lembergu. Sredi septembra je v
Breæicah æe tretjiœ v tej sezoni osvojil
tretje mesto. Najveœje veselje pa mu je
prinesla oktobrska tekma v Øentvidu
pri Stiœni, saj je tu pometel s konkuren-
co in se z izjemno drugo voænjo zavih-
tel na najviøjo stopniœko. Zadnjo
letoønjo tekmo pa je 15. oktobra odpe-
ljal v Lembergu, kjer je bila odliœna
druga voænja le za delœek sekunde pre-
poœasna za zmago. Z omenjenim dru-
gim mestom je zakljuœil tekmovanje v
letoønji sezoni. 

Sedaj je æe odloœen, da v naslednji se-
zoni nadaljuje aktivno tekmovanje.
Tekmoval bo za pokal Akrapoviœ, od-
peljal pa bo tudi katero od dræavnih te-
kem. Njegov cilj pa je osvojiti naslov
pokala Akrapoviœ v razredu œlani
125ccm R2.  

Moto klub »ZAI«, Irena Zajec

Dræavno prvenstvo v motokrosu se je
konœalo s tekmo v Slovenskih Konji-
cah. Seøtevek osmih tekem je na stop-
niœke postavil najboljøe tekmovalce v
dræavnem prvenstvu Slovenije.

Podmladek 65: 1. Rok Majeriœ, 2.
Nick Økorja, 3. Miran Kovaœiœ

Podmladek 80: 1. Jaka Juvan, 2. Kut-
nar, 3. Matevæ Jerebic

Œlani 80: 1. Peter Tadiœ, 2. Aljoøa
Molnar, 3. Jan Koren

Œlani 125: 1. Klemen Gerœar, 2. Toni
Mulec, 3. Rok Bekanoviœ

Œlani Open: 1. Saøo Kragelj, 2. Dam-
jan Smrekar, 3. Jaka Moæe

Veterani: 1. Janez Juhant, 2. Andrej
Rus, 3. Silvin Vesenjak

Med druøtvi je letos vodstvo prevzel
AMD Feroda Celje, naø MK »ZAI« je
pristal na 19. mestu. V tej sezoni se je
æal poøkodoval  tekmovalec Rok Caj-
zek, ki æe vsa leta vozi za naø klub in je
pod vodstvom trenerja Aleøa Zajca bil
æe dvakrat dræavni prvak. V tolaæbo
pa mu je ostal varovanec Peter Tadiœ –
prvak v razredu 80, ki vozi za MTD
Racing.

Damjan Smrekar, domaœin s Prim-
skovega, je v tej sezoni vozil v razredu
Open in postal vice prvak. V celi se-
zoni je stopnjeval formo in na koncu
dokazal, da je v vrhu slovenskega mo-
tokrosa .

Moto klub »ZAI«, Irena Zajec

V petek, 13. oktobra, je bilo v Litiji
prviœ organizirano Dræavno tekmova-
nje specialne olimpiade. Organizator
tekmovanja sta bila Osnovna øola Liti-
ja in druøtvo Soæitje Litija in Ømartno.
Priprave na tekmovanje so se zaœele æe
veliko prej. Vodja tekmovanja je bil
profesor defektologije Hasan Sinano-
viå, ki je tudi sicer ustanovitelj te ak-
tivnosti v obœini Litija in Ømartno.
Strokovni vodja tekmovanja je bil Vi-
ljem Guœek, sicer pa so se vkljuœili v
priprave vsi pedagoøki delavci Po-
druænice s prilagojenim programom in
drugi pedagoøki delavci Osnovne øole
Litija. Na dan tekmovanja so pri-
skoœili na pomoœ prostovoljci podjetja
PHILIPS Slovenija d. o. o., Mladinski
center Litija, prijatelji in starøi. Za vse
naøtete se je dan priœel kar zgodaj.
Zjutraj je bilo potrebno pripraviti
dvorano z dvanajstimi mizami za na-
mizni tenis in pregradami, urediti VIP
sobo in pripraviti prijeten sprejem za
goste. V jutranjem delu so bili trije se-
stanki, in sicer za prostovoljce, sodni-
ke in vodje ekip. 

Klovn Æare, skupina Perkakøns in
œlani druøtva Soæitje so priœakali tek-
movalce in vodje ekip. Klovn Æare je
privabljal poglede s svojim progra-
mom, bobnarji so na tekmovanje opo-
zorili tudi øirøo okolico dvorane, zelo
pa so se izkazali œlani druøtva Soæitje,
ki so privabljali z vonjem po kostanju.
V liœnih predpasnikih, kuharskih œepi-
cah in potiskanih vreœkah so pripravili
pravi jesenski praznik. Gostom so po-

nudili sveæ jabolœni sok in vroœ ko-

stanj. Pripravljena je bila tudi miza s

prospekti Litije in øirøe okolice, ki jih

je priskrbel Center za razvoj Litija.

Tekmovalci so se nato ustavili pri info

centru, kjer so prejeli malico in œudo-

vita darila. Vsako skupino je priœakal

spremljevalec prostovoljec, ki je imel

tablo z napisom zavoda, øole ali centra

prijavljenih tekmovalcev. V gardero-

bah so se preoblekli in æe so bili pri-

pravljeni na otvoritev, ki se je priœela

ob 9.15. 

Program, v katerem je pel pevski zbor

podruænice in solistka Alenka Øpegel,

deklamiral pa je Stanko Retar, je pri-

pravila Sandra Rihter. Napovedoval je

Robert Fariœ. Zaprisego Specialne

olimpiade je povedala uœenka in tek-

movalka Marija Pirc, zastavo sta dvig-

nila uœenca Boøtjan Kralj in Andrej

Groznik. Ravnateljica Gabrijela

Hauptman je prisotne lepo pozdravila,

æupan Mirko Kaplja pa je otvoril igre.

Tekmovanje se je priœelo z kvalifikaci-

jami v osem skupin. Nadaljevalo se je

s tekmovanjem, v katerem je sodelova-

lo 70 tekmovalcev iz osemnajstih usta-

nov. Tekmovanje je trajalo do 15. ure.

Zakljuœni del je potekal v Kulturnem

domu v Ømartnem. Tja so se prepeljali

tekmovalci in vsi, ki so pri tekmovanju

pomagali. Po dobrem kosilu jih je v

lepo okraøeni in pripravljeni dvorani

pozdravil æupan Milan Izlakar. Zaba-

val jih je znani pevec Vili Resnik. Med

zabavo je sledila øe podelitev medalj,

ki so jih prejeli vsi udeleæenci. Medalje

so podelili Duøan Hauptman, nekda-

nji koøarkar slovenske reprezentance,

dræavni reprezentant v namiznem teni-

su Saøo Ignjatoviœ in Gabrijela Haupt-

man, ravnateljica Osnovne øole Litija. 

Preæiveli so œudovit dan. Brez sponzor-

jev in prostovoljcev jim ne bi uspelo.

Hvala vsem.
Marjeta Mlakar-Agreæ

Ob~ina [martno pri Litiji

in Vinogradni{ko dru{tvo »[tuc«

vabita na

Martinov sejem
v petek, 10. novembra 2006,

z za~etkom ob 10. uri

v Kulturnem domu [martno

in osrednjo prireditev
s krstom mladega vina

in kulturnim programom

na trgu pred cerkvijo

sv. Martina v [martnem

v soboto, 11. novembra 2006,

ob 19. uri. 

Martinovanje v [martnem
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Zaœetek
sezone  2006/07
Po napornih dveh mesecih treningov so  tekmovalno sezono zaœele vse se-
lekcije RD Ømartrno 99. Sezono so dobro zaœeli kadeti in starejøi deœki,
mladincem in œlanom manjka nekaj øportne sreœe, saj so uvodno sreœanje
izgubili le za en zadetek, mlajøi deœki pa se øele dobro spoznavajo z veliko
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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
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Œlani uredniøkega odbora: Joæe Grdadolnik (tehniœni urednik), Karmen Sadar, Rajko Meserko
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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 

Œlani so na prvem sreœanju gostovali
na Ptuju, kjer jih je priœakala popolno-
ma prenovljena ekipa Drave. Æe sam
zaœetek je nakazal, da so Ptujœani mo-
tivirani, saj so povedli 4:0. Ømarœani
so imeli veliko priloænosti, vendar so
bili pri zakljuœnih strelih premalo
zbrani. Tekma je bila napeta do kon-
ca, Ømarœanom je za zmago zmanjkalo
nekaj øportne sreœe in zasluæeno so sla-
vili domaœini s Ptuja (26:27).  

V drugem krogu so Ømarœani za-
sluæeno odpravili neugodno ekipo iz
Koœevja. Æe od prvih minut je bilo ja-
sno, da so Ømarœani sposobni precej
veœ, kot so pokazali proti ekipi Drave
in so narekovali tempo cel prvi polœas.
V drugem polœasu se je igra le øe stop-
njevala in domaœi so povedli 22:15 ter
pokazali, da so sposobni igrati zelo do-
bro ter na visokem nivoju. Gostje so
proti koncu pokazali, da so øe kako
dobra ekipa ter zniæali prednost na
vsega tri zadetke.

Kakrønokoli preseneœenje pa jim je
prepreœil vratar domaœih Muratoviœ,
ki je vseskozi branil odliœno.

Na tretje sreœanje pa so se Ømarœani
odpeljali v Prekmurje. Glede na to, da
so domaœini glavnino tekme vodili, je
zmaga z rezultatom 26:25 zasluæeno
ostala v Murski Soboti. Problem
Ømarœanov je bil v realizaciji, saj je kar
nekaj strelov ølo mimo vrat. V Murski
Soboti smo bili vsi preseneœeni nad na-
vijanjem in podporo domaœi ekipi,
pravijo, da je tako na vsaki tekmi.
Lahko reœemo, da je bila publika osmi
igralec na igriøœu, kar øe kako po-
greøamo v litijski øportni dvorani. 

Mladinci so podobno zaœeli kot œlani,
saj so proti ekipi RK Rudar Trbovlje
izgubili za en sam zadetek. V prvem
polœasu so bili boljøi Ømarœani, ki so
kontrolirali sreœanje. V vratih Trbovelj
pa je blestel Resman, ki je v drugem

polœasu tudi prevesil sreœanje v korist
Rudarja. Proti koncu so imeli Ømar-
œani s strelsko razpoloæenim Rokom
Derenœinijem (11 zadekov) priloænost
za izenaœenje,  a se æal ni izølo. 

V drugem sreœanju sezone je v goste
priøla ekipa iz Veliike Nedelje. V te-
snejøem sreœanju, kot kaæe konœni re-
zultat, so zasluæeno slavili Ømarœani.
Prvi polœas je bil izenaœen in odprt do
konca. V drugem delu se je na zaœetku
razigral Prelogar in s petimi zadetki v
7. minutah povedel Ømarœane v vods-
tvo, temu zaletu pa so sledili tudi osta-
li, razigral se je tudi Buœar in zmaga je
bila z rezultatom 40:27 zasluæeno
domaœa.

V tretjem, zelo izenaœenem sreœanju so
na koncu slavili igralci Sevnice, ki so
priøli do pomembne zmage v boju za
1. mladinsko ligo. Sama tekma je bila
zanimiva, s preobratom pred koncem
tekme, ko so Ømarœani povedli s
31:29. Gostje so se vendarle zbrali in
povedli za gol. Na koncu je ob zvoku
sirene zadel M. Gradiøek, vendar sta
sodnika upraviœeno razveljavila gol,
saj se je œas ravno iztekel in sreœanje se
je konœalo s tesnim izidom 33:34. Na
tekmi se je æal poøkodoval vratar
Buœar, kar bo v naslednjih tekmah po-
menilo velik hendikep za Ømarœane.

Kadeti so sezono zaœeli s poøkodbami.
Øe pred prvim sreœanjem sta se poøko-
dovala Æiga Pregelj in Æiga Berglez,
eden nosilcev kadetske igre. Fantje so
imeli samo en dan œasa, da se navadijo
na drug sistam igre. Prvo sreœanje so
tako oslabljeni odigrali v gosteh, v Sev-
nici. Ømarœani so kontrolirali tekmo in
brez velikih teæav zmagali s 37:30. Æe
œez nekaj dni pa je kadete œakala teæka
tekma v litijski øportni dvorani, proti
ekipi iz Velenja. Velenjœani so priœako-
vano slavili z 29:21 in so tudi eni iz-
med glavnih kandidatov za naslov
dræavnega prvaka. Ømarœani so se upi-

rali in prikazali solidno igro. Hiter
tempo tekmovanja je Ømarœanom pri-
nesel øe dve tekmi. Prvo na domaœem
igriøœu, kjer so zasluæeno zmagali pro-
ti RK Radeœe (34:25). Fantje so tokrat
prikazali øe boljøo igro kot proti Ve-
lenjœanom. Drugo sreœanje pa je bilo
na Dolu, kjer so si kadeti precej
zmanjøali moænosti za uvrstitev v pol-
finalno ligo, saj so zabeleæili poraz z
32:39. Vendar ni øe niœ izgubljenega,
do konca je namreœ øe kar nekaj tekem.

Starejøi deœki so se v 1. krogu, predsta-
vili  pred domaœim obœinstvom, pod
vodstvom novega trenerja Karla Øpen-
deta. Proti ekipi MRD Dobova so po-
kazali solidno igro, na igriøœe pa so
stopili vsi igralci, tudi »pomoœniki« iz
letnika 1994. Ømarœani so goste iz Do-
bove premagali kar za øestnajst zadet-
kov (27:11). V drugem krogu so se
starejøi deœki odpravili na gostovanje v
Sevnico in si prisluæili øe drugo zmago.
Po prvem polœasu je sicer kazalo na
izenaœeno tekmo do konca, vendar so
mladi Ømarœani na koncu povsem za-
senœili vrstnike iz Sevnice in s trdo
obrambo prevesili zmago (24:17) na
svojo stran. Po dveh »lahkih« zmagah
so se v 3. krogu sreœali s fiziœno
moœnejøim nasprotnikom RK Dol TKI
Hrastnik. Borili so se po najboljøih
moœeh, vendar so na koncu priznali
premoœ gostom, ki so zmagali z rezul-
tatom 24:17.

Mlajøi deœki so zaœeli sezono v gosteh,
kjer jih je prviœ vodil novopeœeni trener
Jani Peterlin. Prav v 1. krogu so dobili
za nasprotnike eno najboljøih ekip v
Sloveniji v tej generaciji in  visok poraz
je bil neizbeæen. Domaœa ekipa RK Dol
TKI Hrastnik je slavila s 26:9. V drugi
tekmi se je æe kazala boljøa igra. Gosti-
li so ekipo RK Radeœe in v drugem
polœasu so celo uspeli izenaœiti na
11:11, vendar za kaj veœ øe ni dovolj te-
kem in velike dvorane v nogah. Gostje
iz Radeœ so zmagali z rezultatom
19:14. Napredek naøih rokometaøev v
enem tednu pa je veœ kot oœiten. Sicer
so mlajøi deœki najøtevilœnejøa ekipa v
Ømarski rokometni øoli, saj jih v tej se-
lekciji trenira kar 25.

Tekoœe rezultate in razpored nadaljnje-
ga tekmovanja si lahko ogledate na
strani druøtva www.rd-smartno99.org.
Vabimo Vas, da si ogledate domaœe
tekme v øportni dvorani v Litiji in
spodbujate naøe rokometaøe in roko-
metaøice na najboljøi naœin.

RD 99

Taekwondo
Manca, Sara in Rok med
najboljøimi taekwondoisti v dræavi.

Sara Groznik, œrni pas 1.dan:

1. mesto, kategorija dvojice nad 15 let

1. mesto, kategorija æenska skupina

1. mesto, kategorija meøana skupina

2. mesto, kategorija najboljøa tekmo-
valka (kategorija brez omejitev)

5. mesto, kategorija posamezno, œlani-
ce od 18-30 let

Rok Mohar, œrni pas 3.dan:

1. mesto, kategorija posamezno, œlani
od 18-30 let

1. mesto, kategorija najboljøi tekmo-
valec (kategorija brez omejitev)

1. mesto, kategorija dvojice nad 15 let

1. mesto, kategorija moøka skupina

1. mesto, kategorija meøana skupina

Manca in Sara sta doæiveli "ognjeni
krst" v œlanski kategoriji, kjer nasto-
pajo tekmovalke od 18- 30 let. Po na-
stopu sta se zbrali in pokazali svoje
"pravo" znanje v kategoriji "naj-
boljøe", kjer so lahko nastopile vse
tekmovalke, ne glede na starostno
omejitev. Prav tako sta se dokazali
tudi vsaka v svojem nastopu kategori-
je dvojic, kjer sta se obe (v konkurenci
12 parov) uvrstili v finale.

Po izboru sodniøkega zbora je bil z po-
kalom za najboljøega tekmovalca pr-
venstva nagrajen Rok Mohar.

Klub je zasluæeno osvojil øe 4 zlate in 4
srebrne medalje, pokal za najboljøo
tekmovalko in pokal za najstarejøega
tekmovalca. V skupnem seøtevku je
ekipa Dragona ubranila lanskoletni
naslov in dobila pokal za najboljøe v
dræavi.

Mohar

V soboto, 14.10. 2006, je v Mariboru
potekalo 16. dræavno prvenstvo taek-
wondoja v tehniki- poomsae. Tekmo-
vanja se je udeleæila tudi ekipa 10 tek-
movalcev ljubljanskega kluba Dragon,
pod vodstvom tehniœnega trenerja
Roka, za katerega nastopajo tudi:
Manca Vidmar iz Litije, Sara Groznik
in Rok Mohar iz Ømartna. Zabeleæili
so naslednje rezultate:

Manca Vidmar, œrni pas 1.dan:

1. mesto, kategorija æenska skupina

2. mesto, kategorija meøana skupina

4. mesto, kategorija posamezno, œlani-
ce od 18-30 let

4. mesto, kategorija najboljøa tekmo-
valka (kategorija brez omejitev)

5. mesto, kategorija dvojice nad 15 let

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO PRI LITIJI

Druøtvo »PROSTI ŒAS« Ømartno pri Litiji bo v œasu zimskih poœitnic organiziralo zimovanje na
Treh Kraljih na Pohorju za øolske otroke od 6. - 14. leta starosti. Osnovni namen zimovanja je, da
otroci in mladina koristno in zanimivo preæivijo del svojih poœitnic, se druæijo z vrstniki in se tudi
marsiœesa nauœijo. Vsebine, ki smo jih izbrali, so prilagojene mladim in so rezultat dolgoletnih
izkuøenj pri pripravljanju in izvedbi podobnih programov. 

Zimovanje na Treh Kraljih na Pohorju za 40 otrok (namestitev – penzion Jakec)

Termin: 24. – 28. februar 2007

Vsebine dela: øola smuœanja in teka na smuœeh, druæabne in kulturne dejavnosti, 
elementarne igre na snegu, zabavni veœeri, sprehodi ...

Cena zimovanja na Treh Kraljih je: 36.000 SIT

Vkljuœeno je 5-dnevno bivanje s polnim penzionom, øola smuœanja in teka na 
smuœeh, prevoz, vodenje in organizacija. 

ZIMOVANJE – TRIJE KRALJI na Pohorju 2007ZIMOVANJE – TRIJE KRALJI na Pohorju 2007

Informacije: gsm: 031/ 721-013,
e-poøta: info@drustvoprosticas.si 
www.drustvoprosticas.si

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO PRI LITIJI

Dejavnosti v novembru in decembru 2006

Informacije: gsm: 031/ 721-013
e-poøta: info@drustvoprosticas.si
www.drustvoprosticas.si

Sobota 9. december 2006

Veœerni pohod in obœni zbor druøtva 
Smer: ØMARTNO – BOGENØPERK
Odhod: ob 17.00 izpred OØ Ømartno
Program: obœni zbor, bogat kulturni program, zakuska.
Vse zainteresirane prosimo, da zaradi laæje organizacije potrdijo svojo
udeleæbo prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ali na tel. 031 721 013.

HURA, PROSTI ŒAS
Rekreacija med vikendi za otroke in mladino v telovadnici OØ Ømartno

SOBOTA

øportno plezanje, badminton, namizni tenis, igre z æogo – od 9.00 do
11.00, otroci od 6 do 14 let
nogomet – od 11.00 do 13.00, otroci od 10 do 14 let 
plavanje na bazenu – od 11.00 do 13.00, od 6 do 14 let

NEDELJA

nogomet – od 10.00 do 12.00, mladina od 16. leta dalje

Rekreacija v telovadnici OØ Ømartno med JESENSKIMI POŒITNICAMI

Vsak dan od ponedeljka 30.10. do petka 3.11. 2006
øportno plezanje, badminton, namizni tenis, igre z æogo – od 9.00 do
10.30, otroci od 6 do 14 let
nogomet – od 10.30 do 12.00, otroci od 10 do 14 let
plavanje – od 10.00 do 12.00, otroci od 6 do 14 let 

Vsi programi Hura, prosti œas so brezplaœni!

Plezanje na umetni steni v OØ Ømartno

Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 9. leta (I. triletje OØ)
Vadba  poteka ob torkih od 18.00 do 19.00.
Cena: 2000 SIT meseœno
Rekreativno plezanje za otroke II. in III. triletja 
Vadba poteka ob torkih od 19.00 do 20.30.
Cena: 2500 SIT meseœno

Trening øportnega plezanja – nadaljevalna tekmovalna skupina
(od 10. do 14. leta)
Torek 18.30 do 20.30, sreda 18.00 do 20.00, petek 18.00 do 20.00. 
Cena: 5000 SIT meseœno
Rekreativno plezanje mladine od 16. leta dalje in odraslih
Ponedeljek od 20.30 do 22.00, sreda in petek od 19.00 do 20.30. 
Cena: 2800 SIT meseœno,
œlani DPŒ Ømartno in AO Litija 2500 SIT, sezonska karta 18.000 SIT

Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno:

Vodna aerobika
Vsak œetrtek od 20.00 do 21.00
Cena: 3000 SIT meseœno
Najem bazena za organizirane skupine
Cena najema 1h: 6000 SIT , cena najema 2h: 11000 SIT


