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ÆUPANOV KOTIŒEK

Ponovno v
stare tirnice
Dopust je prijetna reœ, a z eno po-
manjkljivostjo – kar naenkrat se
konœa. Tisti, ki smo letos dopust
preæiveli doma smo imeli obœutek,
da ni nikjer nobenega obœana in da
so vsi ali na morju ali v toplicah ali
v gorah.

Kjer koli ste æe bili, samo da ste se
zdravi in polni delovnega elana sreœno
vrnili ter vstopili v jesenski œas.
Zaœenja se novo øolsko leto, ko spet
nova generacija otrok vstopa v devet-
letko. Tudi letos je bila med øolskimi
poœitnicami øola deleæna posodobitve;
na severni strani so bila zamenjana
stara okna, obnovljen je dotrajani
vhod v øolo dobila, øola je sveæe pre-
pleskana. Skratka, skupaj z uœitelj-
skim zborom je vse pripravljeno za
uspeøen zaœetek novega øolskega leta.

Tudi na v obœinski upravi smo pri-
pravljeni na vse teæave in probleme, ki
vas in nas œakajo. Nenazadnje je to
tudi naøa naloga. V teh toplih jesen-
skih dneh upamo na milo zimo, ki
nam bo prihranila prepotrebna pro-
raœunska sredstva za nadaljnjo izgrad-
njo cestne infrastrukture. 

Vsem uœencem in njihovim starøem
æelim veliko uspeha v novem øolskem
letu, kolektivu øole pa da bi s polno
pozitivne energije in strpnosti sprem-
ljali prve resne korake otrok v njiho-
vem æivljenju. 

Vaø æupan

Milan Izlakar

Lastnosti bazena:
Dolæina 12,5 m, øirina 8 m, globina od 110 do 130 cm.

Bazen lahko najamejo:
Øole, vrtci, druøtva, klubi, podjetja, druæine, skupine prijateljev in posamezniki.

Na bazenu se lahko izvajajo naslednje dejavnosti:  
Rekreacija (plavanje, koøarka na vodi, odbojka na vodi, vaterpolo).
Praznovanje rojstnih dni za otroke (moænost najema animatorja).

V dodatnem prostoru ob bazenu, se v œasu najema lahko uporabljajo fitnes naprave
ali igra namizni tenis (za vstop v prostor so obvezni øportni copati).

Najem bazena je moæen v naslednjih terminih:  
Ponedeljek, torek, œetrtek, petek od 16. do 23. ure.

Sreda od 18. do 22. ure za vse posameznike.
Sobota od  8. do 23. ure.
Nedelja od  8. do 22. ure.                                                     

Cenik:
Vstopnina odrasli 5 € (ob sredah).
Vstopnina otroci 3 € (ob sredah).

Najem bazena 1ura je 25 € + 8,5 DDV.
Najem animatorja 12 €

Sezona se zaœne 01. 09. 2009

Srednjeveøki dnevi
12. in 13. junija so v starem mestnem jedru Kamnika potekali æe øtirinajsti
Srednjeveøki dnevi, v organizaciji Agencije za turizem in podjetniøtvo
Kamnik in Centrom za razvoj Litija. Vrhunec dogajanja so bile srednje-
veøke igre brez meja, poimenovane tekmovanje za Vrtomirjev prstan, kjer
so tekmovali tudi predstavniki obœine Ømartno pri Litiji, obœino so zastopali
œlanici in œlana KUD Folklorna skupina Javorje. Zmaga se jim je za las
izmuznila, v finalu so se pomerili z lukoviøkimi rokovnjaœi, katerim so
morali priznati premoœ. 

Predstavniki iz Ømartnega pri Litiji, KUD Folklorna skupina Javorje se lahko pohvalijo,
da so bili najlepøa ekipa od vseh.

Spektakel luœi in ognja je zaznamoval
letoønje Srednjeveøke dneve v Kamni-
ku. Na prireditvi so nastopale øtevilne
gledaliøke in glasbene skupine, glu-
maœi, piskaœi in drugi rokovnjaœi na
razliœnih prizoriøœih v mestnem jedru
Kamnika, privlaœna pa je bila tudi
srednjeveøka trænica.

Prava paøa za oœi so bili srednjeveøki
plesi, seveda ob spremljavi starodavne
grajske glasbe, ki se je razlegala po ce-
lotnem prizoriøœu.

Obiskovalce je najbolj pritegnilo tek-
movanje ekip v streljanju s katapulti in
v drugih srednjeveøkih veøœinah, poleg
ekipe iz Ømartnega pri Litiji,  so se spo-

padle øe ekipe iz Lukovice, Moravœ,
Komende, Kamnika in gostje iz Avstri-
je. Letoønji Vrtomirjev prstan so odne-
sli lukoviøki rokovnjaœi, ki so si v
Kamniku ustvarili pravi rokovnjaøki
brlog ter, kot se za rokovnjaœe spodo-
bi, kuhali golaæ in razgrajali.

Æivahno je bilo po vseh ulicah starega
mestnega jedra v Kamniku, kjer so se
na srednjeveøki trænici predstavljali po-
nudniki domaœe in umetne obrti s pri-
kazi izdelovanja, posebnost trænica pa
je bila, da so bili vsi v srednjeveøkih
kostumih, kar je øe dodatno popestrilo
prizoriøœe. 

Katarina Karlovøek

Æe v zaœetku junija smo na gradu Bo-
genøperk razveselili mladoporoœenca.
Vzduøje je bilo odliœno, saj so z nami
zapeli tudi svatje. Ob dnevu dræavnosti
smo se podali v Tunjice, na Goro sv.
Miklavæ. Kljub teæki dostopnosti, bla-

tu, deæju in mrazu se je zbralo kar ne-
kaj pohodnikov, ki so z nami proslavi-
li ta pomemben dan za naøo dræavo.
Po nastopu smo se pogreli ob œaju in
odliœni kranjski klobasi! Julija smo se
na povabilo duhovnika, g. Andreja

Tamburaøke poœitnice
Tako kot øolarji potrebujejo poœitnice, da si spoœijejo od napornega leta,
tako smo tudi ømarski tamburaøi odøli na zasluæen dopust. Da pa so naøi
prstki ostali v kondiciji, in da se na inøtrumentih ni zaœel nabirati prah,
smo se v poletnem œasu udeleæili kar petih nastopov. Kljub temu, da je
vsak preæivljal poœitnice po svoje,  se nas je vedno zbralo na odru dovolj,
da smo nastope opravili odliœno.

Æupana, odpravili v Radovljico, v cer-
kev sv. Petra, kjer smo izvedli celo-
veœeren koncert. Isti veœer pa smo v
domaœem Ømartnem razveselili øe g.
Slavi, mamico naøe Katarine, ki je
praznovala svoj jubilej. Druæenje se je
zavleklo øe dolgo v noœ.
Zadnji nastop v poletni sezoni pa smo
sklenili v Predgradu, v Beli krajini, na
tradicionalni prireditvi Prangerjada.
Ker vemo, da je za dobre nastope po-
trebno veliko vaje, smo 17. avgusta
znova priœeli z rednimi vajami, dva-
krat tedensko. 
19. septembra vas vljudno vabimo na
koncert z naslovom izroœilo ljudske
pesmi – »Zapoj, zapleøi, zaigraj«, ki
ga Ømarski tamburaøi pripravljamo z
gosti iz bosanskega mesta Trebiæat.
Gostje nam bodo s pesmijo in plesom
predstavili del njihove etnoloøke
dediøœine, tamburaøi pa bomo krstno
izvedli nove priredbe slovenskih ljud-
skih pesmi iz razliœnih slovenskih po-
krajin, ki jih je za ta dogodek napisala
naøa umetniøka vodja Helena Vidic.
Prireditev bo potekala v dvorani Pun-
grt v Ømartnem. 
Pridite, potrudili se bomo, da se boste
v naøi druæbi dobro poœutili!

Marika Savøek

Da postaja podnebje vse toplejøe, je
znano æe vsakomur. Rastline in pridel-
ki, ki so bili pred leti domena bolj to-
plih krajev, sedaj uspevajo æe tudi pri
nas v Sloveniji. Tako velika lubenica
(na sliki) je zrasla na Primskovem v
kraju Sevno. Tehtala je 4,6 kg in se je
ne bi sramoval tudi kakøen pridelova-
lec bolj juænih krajev.

Rudi Ovnik

Informacije in rezervacija:
Fredi Buœar - gsm: 040 327-500   e-mail: fredi.bucar@gmail.si

NAJEM BAZENA PUNGRT v Ømartnem pri Litiji

Malo drugaœen
pridelek s
Primskovega

TAMBURA[KI ORKESTER

[MARTNO

TAMBURA[KI ORKESTER

[MARTNO
vabi vse ljubitelje ljudske pesmi in plesa

na prireditev

ZAPOJ, ZAPLE[I, ZAIGRAJ,
Prireditev bo v soboto, 19. septembra 2009,

ob 19.30 uri, v dvorani Pungrt [martno pri Litiji.

Pred prireditvijo, bo promocija lokalnih ponudnikov.

Prisr~no vabljeni!



Uspeh mladega raziskovalca
Martina Dobravca

Sadje naj bo zdravo in okusno

SPOZNAVAJMO NOVE, PERSPEKTIVNE POKLICE

Organizator socialne mreæe
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Martin si je za raziskovalno nalogo na podroœju elektrotehnike, elektronike in ro-
botike z naslovom »Stikalni napajalnik« prisluæil srebrno priznanje. Namen nje-
gove raziskovalne naloge je bil izdelati usmernik, ki ima œim veœji izkoristek, zav-
zema zelo malo prostora, je laæji od klasiœnih napajalnikov s transformatorjem in
je cenovno ugodnejøi. Klasiœni napajalniki imajo slab izkoristek in so teæki za pre-
naøanje. S stikalnim napajalnikom pa tega problema nebi bilo, saj je frekvenca za
transformiranje napetosti na transformatorju visoka. Pri visoki frekvenci je lahko
moœ veliko veœja, poslediœno pa se poveœa tudi izkoristek. Naloga je zanimiva za-
radi raziskovanja na podroœju PWM modulacije ter razmerju med majhnostjo iz-
delka ter izhodno moœjo »majhen in moœan«. Naloga je zahtevna zato, ker
vkljuœuje visoko napetost, ki bi lahko zaradi nepravilne izvedbe ali nepazljivosti
priøla na nizkonapetostni del ali na ohiøje, ki pa lahko koga poøkoduje. Rezultat
naloge je izdelek v ohiøju z vgrajenim voltmetrom in ampermetrom. Martinu Do-
bravcu in njegovemu mentorju, g. Branku Vreœarju, iskreno œestitamo in æelimo
øe veliko podobnih uspehov.

Uprava in æupan Obœine Ømartno pri Litiji

Uspeh mladega raziskovalca
Martina Dobravca
Lepo je sliøati vest o uspehih naøih mladih talentov in raziskovalcev. Vr-
hunskim uspehom naøih tamburaøev in njihove dirigentke Helene Vidic se
je z lepim uspehom na sreœanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski
Soboti pridruæil tudi Martin Dobravec iz Spodnje Jablanice, dijak Srednje
øole tehniøkih strok Øiøka.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

POZIVA NOSILCE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
k vpisu namestnika nosilca in gospodinjstev na kmetiji

v register kmetijskih gospodarstev.

Ministrstvo poziva nosilce kmetij, da najpozneje do 30. septembra 2009,
v register kmetijskih gospodarstev posredujejo podatke

o svojem namestniku in gospodinjstvih, katerih en ali veœ œlanov,
se na kmetiji ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. 

Podatke posredujete na obrazcu Podatki o namestniku nosilca in gospodinjstvih
na kmetiji, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletni strani
http://rkg.gov.si/GERK/ in je dostopen tudi na upravnih enotah ter na enotah

kmetijsko svetovalne sluæbe. Izpolnjeni obrazec s podpisom nosilca
in njegovega namestnika poøljite na pristojno upravno enoto.

Dodatne informacije dobite na Upravni enoti Litija, tel. øt.: (01) 896 23 34.

Program Organizator socialne mreæe
omogoœa pridobitev praktiœnih znanj
za delo z ljudmi - s posamezniki in
skupinami, za organiziranje pomoœi
otrokom in mladostnikom ter druæi-
nam in starejøim v lokalnem okolju,
mestu, krajevni skupnosti in soseski.
Øtudenti se bodo usposobili za sode-
lovanje v projektih, informiranje
otrok in mladostnikov o njihovih

pravicah, usmerjanje otrok in sta-
rejøih v svetovalno pomoœ, organizi-
ranje uœne pomoœi, usmerjanje mla-
dih na poti iskanja poklicnega cilja,
organiziranje samopomoœniøke sku-
pine, nudenje svetovalne pomoœi, or-
ganiziranje pomoœi na domu, prosto-
voljno delo, animiranje mladih in sta-
rejøih k aktivnemu organiziranju pro-
stega œasa.

SPOZNAVAJMO NOVE, PERSPEKTIVNE POKLICE

Organizator socialne mreæe
Nov viøjeøolski øtudijski program organizator socialne mreæe je nastal na
podlagi strateøkih dokumentov Evropske unije kot nadgradnja obstojeœih
izobraæevalnih programov na podroœju socialnega varstva. Zapolnil bo pri-
manjkljaj kadrov v socialni dejavnosti in tako posredno vplival na iz-
boljøanje kakovosti æivljenja ljudi v Sloveniji. Tudi naøa dræava se namreœ
sooœa s problemom veœanja deleæa starejøega prebivalstva ter pomanjka-
njem œasa za vzgojo in druæinsko æivljenje.

Viøjeøolski izobraæevalni program
organizator socialne mreæe omogoœa
dobre zaposlitvene moænosti v naj-
razliœnejøih ustanovah socialne dejav-
nosti: v centrih za socialno delo, ne-
vladnih organizacijah in druøtvih, do-
movih za starejøe, centrih za pomoœ
ljudem na domu, mladinskih domo-
vih, varnih hiøah, materinskih domo-
vih, kriznih centrih za ærtve. Ne na-
zadnje omogoœa tudi priloænost za
samozaposlitev.

V øtudijskem letu 2009/10 bo pro-
gram Organizator socialne mreæe iz-
vajal tudi Izobraæevalni Center
Geoss, Viøja strokovna øola, Litija.
Vpisali se bodo lahko samo odrasli, s
konœano srednjo strokovno ali
sploøno izobrazbo, organiziran øtudij
pa bo potekal v popoldansko-veœer-
nih urah, saj je namenjen izobraæeva-
nju odraslih.

Ivana Øinkovec, 

direktorica – IC Geoss d. o. o., Litija

O pomenu sadja v prehrani ste verjet-
no æe veliko sliøali. Pa vseeno bi vas
æelela opozoriti na nekaj najpomem-
bnejøih hranljivih snovi, ki jih lahko
dobite z rednim uæivanjem sadja. Fla-
vonoidi so najbolj razøirjeni antioksi-
danti v naøi prehrani. Øtevilne epide-
mioloøke øtudije kaæejo povezavo med
uæivanjem hrane in pijaœ, ki vsebujejo
visoke vsebnosti flavonoidov in
zmanjøanjem nastanka civilizacijskih
bolezni, ki jih povzroœa oksidativni
stres. Na vsebnosti flavonoidov v æivi-

lih vpliva tudi naœin pridelave in teh-
noloøki vplivi predelave, na kar vas
æelim s tem œlankom opozoriti v nada-
ljevanju. 

Naœin prehranjevanja postaja eden iz-
med socialnih, ekoloøkih in ekonom-
skih statusnih simbolov. Industrija se
je odzvala s øiroko paleto nutracevti-
kov. V obliki tabletk in dodatkov po-
nujajo aktivne snovi, ki so obiœajno
prisotne v hrani. V primerjavi z njimi
je prednost uæivanja obiœajnih æivil v
kompleksni in uravnoteæeni vsebnosti

Sadje naj bo zdravo in okusno
V lanskem letu smo v okviru projekta »S srcem pridelujmo kakovostno
sadje«, ki ga nadaljujemo tudi v letu 2009, æeleli javnosti sporoœiti, kako
pomembno je, da je sadje, ki ga pridelamo, ne samo lepo na pogled,
ampak tudi zdravo.  

Foto: S. Zidar Urbanija 

makro in mikronutrientov, ki omo-
goœajo skladno uœinkovanje posamez-
nih aktivnih snovi. 

Sadje je zelo bogat vir naravnih an-
tioksidantov. Visoka vsebnost endoge-
nih antioksidantov pa je osnovni po-
goj za dobro skladiøœno sposobnost in
primerno kakovost surovine za nadalj-
njo predelavo. Antioksidanti torej
predstavljajo osnovni parameter ka-
kovosti in vplivajo na; skladiøœno spo-
sobnost, ohranjanje prehranske vred-
nosti, ohranjanje senzoriœne kakovo-
sti, primeren videz in obstojnost barve
æivila, kakovost vhodne surovine-
poveœan potencial za predelavo æivil in
nenazadnje na ohranjanje uœinkovin,
ki pozitivno vplivajo na zdravje ljudi.
Antioksidanti se v organizmu stalno
porabljajo in jih moramo zato nepre-
stano nadomeøœati s sadjem in zelenja-
vo, ki sta najbolj bogata vira antioksi-
dantov in drugih zaøœitnih snovi v hu-
mani prehrani. 

Moj namen ni le osveæitev znanj na
temo kako pomembno in zdravo je
uæivanje sadja, temveœ kako pomem-
ben je naœin pridelave sadja, ki ga
zauæijemo. Pri tem delu lahko ogrom-
no øe naredimo, saj opaæam, da man-
jøi pridelovalci v veliki meri uporab-
ljajo fitofarmacevtska sredstva, ki bi
jih lahko, vsaj delno nadomestili s
pravoœasnimi tehnoloøkimi ukrepi.
Da bi se bolj posluæevali tehnoloøkih
ukrepov, pa je potrebno imeti tudi
doloœena znanja in œas, katerega nam
vedno primanjkuje. Skratka, moja
osebna æelja in æelja sadjarskih stro-
kovnjakov je, da pridelamo œim veœ,
œim bolj zdravo in z veliko vsebnostjo
hranil. Sadje je namreœ pomemben
vir prehranske vlaknine in vode, ki
bistveno pripomoreta k zniæevanju
energetske gostote obrokov in s tem k
uravnoteæenju vsakodnevne prehrane
in uravnavanju telesne teæe.

Iz navedenih dejstev lahko ugotovi-
mo, kako pomembno je vkljuœevanje
sadja v naøe prehranjevalne navade.
Da bo temu tako, moramo poskrbeti
predvsem pridelovalci sadja in sicer s
tem, da ga bomo naravi prijazno pri-
delali in takega tudi promovirali in
ponudili potroøniku. Zato bi za-
kljuœila z dejstvom, da je sadje pride-
lano doma in tudi kupljeno lahko zelo
zdravo, lahko pa tudi zelo økodljivo!
Da ne bomo v dvomih kakøno sadje
pojemo, ga pridelujmo doma (eko-
loøko) in nabavljajmo od domaœih
proizvajalcev, ki jih ni malo (integri-
rani, ekoloøki)!

Veœ o pomenu sadja v prehrani pri-
hodnjiœ, Vam spoøtovani bralci pa
veliko uspehov pri delu v sadnem
vrtu.

Pripravila Sonja Zidar Urbanija,

univ dipl. ing. kmet.,

svetovalka za KDD na KSS Litija

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
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Sedeæ uredniøtva: Kidriœeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
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Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri

Litiji za leto 2009 (Ur. l. RS, øt. 123/08, 25/09) in Pravilnika o øtipendiranju dijakov in øtudentov

smeri, ki jih v Obœini Ømartno pri Litiji primanjkuje (Ur. l. RS, øt. 76/06)

Javni razpis
za pridobitev øtipendije za øolsko leto 2009/2010 

za srednjeøolske programe

Predmet javnega razpisa

Øtipendiranje izbranih dijakov na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji v øolskem letu

2009/2010. 

Upraviœenci

Øtipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne øole, ki se izobraæujejo v Slo-

veniji in so v øolskem letu 2009/2010 vpisani najmanj v 2. letnik srednje ali poklic-

ne øole ter so preteklo øolsko leto zakljuœili z odliœnim ali prav dobim uspehom.

Viøina sredstev za øtipendije

Okvirna viøina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev øtipendij v okviru razpisa

znaøa 3.000 EUR

Glede na razpoloæljiva sredstva bo podeljeno okvirno 10 novih øtipendij, predvido-

ma za naslednja podroœja oz. poklice:

• Srednje poklicno izobraæevanje za poklice zidar, strugar, kljuœavniœar, orodjar,

mesar, natakar, mizar – 6 øtipendij

• Srednje strokovno in tehniøko izobraæevanje za poklice gradbeni tehnik, mizar-

ski tehnik, strojni tehnik, æivilski tehnik – 4 øtipendije

Naœin prijave in razpisni rok

Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2009 do 12. ure, na naslov: Obœina Ømartno pri Li-

tiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za øtipendijo

– ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom poøiljatelja na zadnji stra-

ni ovojnice.

Vsebina vloge

• Prijavi na razpis je potrebno priloæiti:

• izpolnjena Vloga za uveljavitev republiøke øtipendije 

• dokazilo o vpisu v tekoœe øolsko leto

• dokazilo o uœnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraæevanja

• potrdilo o dræavljanstvu

• dokazilo o stalnem bivaliøœu Obœini Ømartno pri Litiji

• æivljenjepis

• kopijo dohodninske odloœbe za leto 2008 starøev ali skrbnikov

• izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge øtipendije

• priporoœilo pristojnega zdruæenja dejavnosti.

Dodatne informacije

Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za øtipendijo

– ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom poøiljatelja na zadnji stra-

ni ovojnice.

Dodatne informacije so v œasu odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan med 9.

in 12.uro, kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 896 27 70, 

e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Øtevilka: 604-001/2009

Datum: 31. 8. 2009
æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Nedeljski grajski popoldnevi
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ – PTUJ 2009

Kulinariœna ponudba podeæelja

KOLEDAR JESENSKIH  PRIREDITEV NA GRADU BOGENØPERK

JAVNI ZAVODI, DRUØTVASEPTEMBER 2009 • ØT. 7 3

Kot osrednja predstavitev s svojim po-
slanstvom in s øtevilnimi sodelujoœimi
bistveno prispeva k dvigu kakovosti
naøe kulinariœne ponudbe. Hkrati
osveøœa potroønike o pomenu pre-
hrambne kulture kot pomembne
sooblikovalke kakovostnega æivljenja
in slovenske identitete.

Letos je potekala æe 20. razstava »Do-
brote slovenskih kmetij«, ki so jo,
tako kot vsako leto odprli v prostorih
minoritskega samostana na Ptuju.
Pohvalijo se lahko s tem, da pov-
preœno na ocenjevanjih sodeluje æe
okrog 700 kmetij.  Pri dolgoroœnem
oblikovanju promocijske vsebine za
uspeønejøe træenje izdelkov viøje kako-
vosti, aktivno sodelujejo tudi kmetije
iz naøega obmoœja. Tudi letos smo v
obœinah Moravœe, Litija in Ømartno
pri Litiji bili zelo aktivni in za naøe iz-
delke prejeli kar nekaj priznanj. Priz-
nanja v razliœnih kategorijah izdelkov
so prejeli:

• KOCIJANŒIŒ Ivanka, Katarija 7, 1251
MORAVŒE (KREHLOVO ÆGANJE; srebrno
priznanje, KROMPIRJEV KRUH, bronasto
priznanje)

• URBANIJA Alojz, Vaœe 80, 1252 VAŒE
(JABOLŒNO ÆGANJE; srebrno priznanje)

• KIRM Stanislav, Laze pri Gobniku2, 1274
GABROVKA (DOMAŒE VINO – FRANKINJA;
srebrno priznanje)

• KNEZ Mirko, Lupinica 4, Ømartno;
(JABOLŒNI SOK; zlato priznanje)

• PATERNOSTER Ignac, Tenetiøe 1, 1270
LITIJA; (DOMAŒA KISLA SMETANA; zlato
priznanje, DOMAŒA TOPLJENA PREGRETA
SMETANA; zlato priznanje)

• BUŒAR Ivanka, Cerovica 15, 1275
ØMARTNO PRI LITIJI; (DOMAŒI ŒRNI
KRUH; zlato priznanje, KROMPIRJEV
KRUH; srebrno priznanje)

• BEVC Marinka, Mamolj 30, 1282 SAVA;
(KRHKI OREHOVI ROGLJIŒKI; srebrno
priznanje)

• BITENC Anica, Zgornja Jablanica 28, 1275
ØMARTNO PRI LITIJI; (OCVIRKOVA POTI-
CA; bronasto priznanje, OREHOVA POTICA;
bronasto priznanje)

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ – PTUJ 2009

Kulinariœna ponudba podeæelja
Podoba kulinarike, ki se je razvila na ozemlju Slovenije, je pester mozaik
najrazliœnejøih œasovnih obdobij. Prav vsakoletna razstava »Dobrote
slovenskih kmetij« je odliœna priloænost za spoznavanje, ter doæivljanje
pestre kulinariœne dediøœine slovenskega podeæelja. 

• PERKO Karmen, Vodice1, 1274 GABROV-
KA; (AJDOVA POTICA; srebrno priznanje,
MEDENJAKI; bronasto priznanje)

• REPOVÆ Romana, Polønik 26A, 1272
POLØNIK; (METINA POTICA; Bronasto
priznanje)

• OBLAK Marjana, Prelesje 7, 1273 DOLE
PRI LITIJI; (KROMPIRJEV KRUH; bronasto
priznanje)

• SELAN Andreja, Miøji Dol 8, 1276 PRIM-
SKOVO; (KROMPIRJEV POLBELI KRUH;
bronasto priznanje)

Po trikratnem zaporednem zlatem
priznanju za isti izdelek udeleæencu
pripada tudi posebno priznanje, znak
kakovosti, katerih je bilo letos pode-
ljenih 56. Med temi sta bila tudi naøa
dva obœana, katerima øe posebno izre-
kam œestitke k takemu doseæku. Znak
kakovosti sta prejela:

• MIRKO KNEZ za jabolœni sok in
• IGNAC PATERNOSTER za domaœo topljeno

pregreto smetano.
Vsem letoønjim nagrajencem, posebno
øe dobitnikoma znakov kakovosti, is-
kreno œestitam v svojem imenu in v
imenu Kmetijske svetovalne sluæbe Li-
tija z æeljo, da se boste v prihodnje øe v
veœjem øtevilu odloœali preizkuøati
svojo kvaliteto in popolnost izdelkov
na dræavnem nivoju. Mislim, da je to-
vrstna promocija vas oz. vaøih izdel-
kov zelo uœinkovita, saj si s kakovost-
nim izdelkom najlaæje utiramo nove
poti træenja.

Sonja Zidar Urbanija,

Svetovalka za KDD na izpostavi

KSS Litija

Razstava o vraæeverju obiskovalcem
nudi kratek sprehod skozi vraæe na
Slovenskem, s poudarkom na predsta-
vitvi 17. stoletja, ko primere le-teh v
Slavi opiøeta Janez Vajkrad Valvasor
in Erazem Farancisci. Del razstave je
namenjen vraæam ob æenitvovanju in
ljudski medicini ter zagovarjanju uro-
kov. Razstava je postavljena v dveh
prostorih 1. nadstropja severnega
trakta gradu Bogenøeprk in so jo po-
stavili strokovni delavci Slovenskega
etnografskega muzeja. Razstava je del-
no postavljena po konceptu razstave,
ki jo je leta 1963 postavila Pavla Øtru-
kelj v Slovenskem etnografskem muze-
ju. Takrat je izøel tudi katalog z naslo-
vom: Vraæeverje na Slovenskem: od
mlajøe kamene dobe do amuletov 20.
stoletja. Razstavo, ki je v lasti Sloven-
skega etnografskega muzeja, sta na
gradu Bogenøperk postavila Tanja
Tomaæiœ in Marjan Loboda, njeno od-
prtje je bilo 8. 2.1985. Obstojeœa raz-

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK

Nedeljski grajski popoldnevi
V zadnjih mesecih se je na gradu Bogenøperk zvrstilo osem kulturnih do-
godkov, ki so na grad privabili lepo øtevilo obiskovalcev.

Zadnjo nedeljo v mesecu maju je izzve-
nel tradicionalni koncert  Pevskega
druøtva Zvon, ki je v tem letu gostil za-
mejski pevski zbor iz Monoøtra. Na
prvo junijsko nedeljo so v Valvasorjevi
knjiænici zapeli œlani malih vokalnih
skupin Zasavja, med najmlajøimi se je
dobro uveljavila  prireditev Otroøki
rompompom, ki je to leto potekala æe
œetrtiœ. Rdeœa nit programa je bila to
leto knjiga, saj æelimo na prireditvi
najmlajøim predstaviti kulturno
dediøœino gradu in okolice na njim pri-
meren naœin. Na ogledu gradu z graj-
sko miøko so se otroci seznanili s

knjiænimi zakladi gradu, v ustvarjalnih
delavnicah so izdelali pravo malo knji-
go in knjiæno kazalko, uœili  so se tudi
postopkov polstenja volne. Ob koncu
so si v grajskem atriju ogledali klasiœno
marionetno predstavo Trnuljœica v iz-
vedbi lutkovnega gledaliøœa Fru fru. 

V okviru junijskih prireditev na gradu
Bogenøperk je v nedeljskem popoldne-
vu øtevilne ljubitelje slovenske pesmi in
ubranega moøkega petja navduøil kon-
cert okteta Valvasor,  ki ga vodi umet-
niøki vodja Joæe Vidic. Koncertni pro-
gram je zaokroæil nastop zbora Valva-
sor v katerem prepevajo pevci  okteta

Valvasor in moøke vokalne skupine
pevskega druøtva Lipa iz Litije. Valva-
sorjev oktet in zbor Valvasor sta s tem
koncertom poœastila 320. obletnico
prve izdaje knjige Slava vojvodina
Kranjske, ki jo je napisal Janez Vaj-
kard Valvasor, po katerem sta se se-
stava poimenoval ob ustanovitvi.

Drugiœ je na gradu Bogenøperk pote-
kala tudi osrednja obœinska slovesnost
ob dnevu dræavnosti. Kulturni pro-
gram smo sklenili ob prijetnem
druæenju na grajskem dvoriøœu, ki ga
je pripravilo Turistiœno druøtvo
Ømartno.  V œast 18. rojstnega dneva
Republike Slovenije so se z gradu na
svoje tradicionalno popotovanje po-
dali tudi œlani Valvasorjeve konjenice.
To leto jih je pot peljala v zgodovinsko
Økofjo Loko.  V zlato knjigo, ki piøe
zgodovino najbolj uspeønih ømarskih
øolarjev, pa so se ob koncu øolskega
leta vpisali vsi tisti uœenci, ki so vsa
øolska leta veliko sejali in ob koncu
devetletke tudi obilno æeli. Poœitniøki
avgust so sklenile 11. Valvasorjeve
viteøke igre v organizaciji Valvasorjeve
konjenice.

Ker poletni meseci na grad privabijo
lepo øtevilo domaœih in tujih obisko-
valcev, je Javni zavod Bogenøperk v
sodelovanju z Zavodom za varstvo
kulturne dediøœine Slovenije pred gra-
dom postavil dvojeziœno  informacij-
sko tablo.

Javni zavod Bogenøperk

Razstava o vraæeverju
Slovenski etnografski muzej je v sodelovanju z Javnim zavodom
Bogenøperk z najnujnejøimi posegi poskrbel za primerno varovanje in
razstavljanje muzejskega gradiva v razstavi o vraæeverju na gradu
Bogenøperk.

stava je odraz œasa v katerem je nasta-
la in je tako s staliøœa danaønje muzeo-
logije zastarela. Po 24-ih letih je raz-
stavna oprema iztroøena, razstavljene
eksponate je naœel zob œasa. 

V preteklem letu se je Javni zavod Bo-
genøperk s Slovenskim etnografskim
muzejem zaœel dogovarjati za pregled
obstojeœega stanja in prenovo razsta-
ve.  V letoønjem poletju smo tako na-
redil najnujnejøe posege za primerno
varovanje in razstavljanje muzejskega
gradiva.  V sodelovanju s kustodinjo
za duhovno kulturo Slovenskega etno-
grafskega muzeja Slovenije, Adelo Ra-
movø, smo zaradi slabega stanja pred-
metov odstranili poøkodovane ekspo-
nate ter jih deloma nadomestili z novi-
mi ter tako vsebino  s 13-ih vitrin
skrœili na 10 vitrin. Slovenski etno-
grafski muzej je pripravil nove podla-
ge za vitrine, nove napise k predme-
tom v vitrinah, pripravili so uvodno
besedilo k razstavi, kjer so opozorili
na starost razstave, njen koncept in
pripravo naœrta celostne vsebinske
prenove gradu Bogenøperk, kjer poleg
Javnega zavoda Bogenøperk, Teh-
niøkega  muzeja Slovenije ter Narod-
nega muzeja Slovenije sodeluje tudi
Slovenski etnografski muzej. Ureditev
je bila nujno potrebna in je zato toliko
bolj opazna, ko vstopimo v razstavni
prostor. 

Javi zavod Bogenøperk

Franc Pogaœar iz ljubljanskega Novega
Polja se æe vrsto let ukvarja z izdelavo
maket najvidnejøih slovenskih kozol-
cev, bolj natanœno povedano, toplar-
jev, ki so øe posebej znaœilni za sloven-
sko pokrajino in ljudsko stavbarstvo.
Njegovo delo nam omogoœa obœudo-
vati male makete izdelane v razmerju
1:25, ki nastanejo na podlagi analize
izvirnika. Sestavni deli posameznega
kozolca so izdelani povsem roœno, kar
vkljuœuje tudi »miniaturno« klesanje.
Vsi deli so pomanjøani v izbranem raz-
merju, enako velja tudi za streøno kriti-
no, ki sicer mnogim izdelovalcem pov-
zroœa veliko teæav. Franc Pogaœar
predstavlja svoje miniaturne kozolce
na bienalnih razstavah domaœih in
umetnostnih obrti v Slovenj Gradcu in
Ljubljani ter drugje po Sloveniji, sode-
luje na nateœajih Turistiœne zveze Slo-
venije in z nekaterimi øolami in fakul-
tetami. Za svoje delo je prejel najviøje
priznanje Obrtno-podjetniøke zbornice
Slovenije »zlata vitica«.  

Na gradu Bogenøperk bo Franc
Pogaœar razstavljal osem maket kozol-
cev toplarjev. To so kozolci iz Gomil-
skega, Gornjega Grada, Kanderø, Vaœ,
iz Zadreœke doline, Studenega pri
Æeleznikih in Ilijev kozolec iz vasi Dol-
nje Retje. Franc Pogaœar pravi, da je
najbolj ponosen na kozolec, ki je nare-
jen po Maœkovem kozolcu iz Ømartne-
ga pri Litiji, ki je nastajal poldrugo leto
in velja za enega najlepøih primerov to-
vrstne stavbne dediøœine v Slovniji. 

Javni zavod Bogenøperk vas vabi
v sredo, 23. septembra 2009, ob 18. uri
na grad Bogenøperk, na odprtje razstave

MAKETE  DVOJNIH  KOZOLCEV
mojstra FRANCA POGAŒARJA.

O razstavi bo spregovoril pr. dr. Vito Hazler.
Razstava bo na ogled do 31. oktobra 2009.

Novice iz
doma Tisje

• Nastop harmonikarjev s Kresnic V
vroœih poletnih mesecih, kot sta julij in
avgust je v domu manj prireditev, ne-
kateri pa se vseeno spomnijo na nas. V
juliju sta nam  priredila lepo popoldne
gospod Roman Jakoø in Timotej Ras-
potnik, ki sta nam pripravila uro in
pol glasbenega programa. Zaigrala sta
na harmoniki in k petju povabila naøe
stanovalce.

• Potopisno predavanje »S kolesom
po Œrni gori« Gospa direktorica
Doma Tisje, Vida Lukaœ nam je pred-
stavila svoje popotovanje po tej prele-
pi deæeli, ki je ohranila svojo neokrnje-
no naravo.

• Bio vrt Na naøem domskem vrtu
smo pridelali razliœne vrste zelenjave.
Pri œiøœenju in pripravi ozimnice so
nam pomagali naøi stanovalci.

Leonida Razpotnik KOLEDAR JESENSKIH  PRIREDITEV NA GRADU BOGENØPERK

torek 01. 9. 9:00 Promocija gradu Bogenøperk in Obœine Ømartno pri Litiji

na Kmetijsko æivilskem sejmu v Gornji Radgoni

sreda 23. 9. 18:00 ODPRTJE RAZSTAVE REPLIK SLOVENSKIH KOZOLCEV

mojstra FRANCA POGAŒARJA

petek 25. 9. 19:00 REGIJSKA REVIJA MALIH VOKALNIH SKUPIN IN OKTETOV

OSREDNJE SLOVENIJE (JSKD Litija)

sobota 26. 9. 11:00 ANIMIRAN OGLED GRADU ZA DRUÆINE IN POSAMEZNIKE

Vstopnico si rezervirajte na tel. øtevilki (01) 898 78 67

nedelja 4. 10. 11:00 ANIMIRAN OGLED GRADU ZA DRUÆINE IN POSAMEZNIKE

Vstopnico si rezervirajte na tel. øtevilki 01 8987 867

nedelja 7.10. 18:00 ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNE SKUPINE LILA

sobota 31. 10. 15:00 NOŒ ŒAROVNIC 2009



Izlet v Ljubljano

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA – ØMARTNO

40 let Zveze delovnih invalidov

Aktivnosti
druøva
upokojencev

OBVESTILA MD INVALIDOV LITIJA-ØMARTNO 

Opomnik dejavnosti v jeseni 2009

DPM LIØ odliœno na dræavnih
kmeœkih igrah

SEPTEMBER 2009 • ØT. 74 DRUØTVA

Zgodilo se je
Odkar je izøla zadnja øtevilka Martino-
vega glasa pred poœitnicami, je v naøem
druøtvu potekalo veliko dejavnosti.

V maju smo se udeleæili medobœinske-
ga tekmovanja v balinanju za moøke
in æenske na Goliøah nad Kresnicami,
moøka ekipa pa je sodelovala øe na za-
savskem tekmovanju v Trbovljah. V
istem mesecu smo izvedli øe planinski
izlet na Golico, kjer smo obœudovali
rastiøœa narcis.

V juliju smo øli na peti rekreacijski po-
hod Velika Kostrevnica – Mars – Ja-
godnik – Vrata – Bogenøperk, bili na
enodnevnem izletu na Madæarskem
(Blatno jezero) in sodelovali na sreœan-
ju slovenskih diabetikov v Kopru (tek-
movanje v balinanju). V medobœin-
skem merilu sta se moøka in æenska
ekipa øe enkrat pomerili v balinanju v
Litiji ter v metanju kija in ruskem keg-
ljanju na Dolah, v okviru Zasavja pa v
pikadu, æenska ekipa pa øe v balinanju.

V juliju smo organizirali piknik za vse
œlane na vrtu gostilne Maœek, kjer je
za prijetno razpoloæenje skrbel Jani
Slimøek, izvedli øesti rekreacijski po-
hod skozi Zavrstnik na Øirmanski
hrib, planinci pa smo se podali peø od
Rogle do Lovrenøkih jezer, zadnjega

Aktivnosti
druøva
upokojencev

julija pa smo si v poletnem gledaliøœu
na Studencu ogledali komedijo »V
Ljubljano jo dajmo«.

V avgustu, najbolj poœitniøkem mese-
cu smo izvedli le rekreacijski pohod po
Luøni poti, organizirali celodnevni iz-
let s kopalnim vlakom v Podœetrtek, s
planinci pa smo se podali v Draægoøe
nad Æelezniki, kjer smo se v lepem
vremenu povzpeli na Draægoøko goro.

Ves œas sta se tudi øtirinajstdnevno
sreœavali skupini Ømartinke in izdelo-
valke roœnih del.

Pripravljamo…
V drugi polovici septembra bomo iz-
vedli pohod po velikolaøki kulturni
poti (18. 9.), ki je odpadel v juniju za-
radi deæja, teden dni pozneje pa se
bomo udeleæili sreœanja upokojencev
vseh petih druøtev litijske in ømarske
obœine, ki bo v Jevnici. Merjenje hole-
sterola in krvnega sladkorja pa bo v
naøi pisarni v sredo, 16. 9. od 8. do 10.
ure.

V prvi polovici oktobra vas vabimo na
rekreacijski pohod v okolico Ømartna
(5. 10.), na ogled operete Vesela vdova
v Cankarjevem domu v Ljubljani (15.
10.) in na nakupovalni izlet v Mokro-
nog (17. 10.).

O morebitnih spremembah in drugih
dejavnostih vas bomo obveøœali s pla-
kati in z obvestili na oglasni deski pred
druøtveno pisarno.

Vse œlane in œlanice, ki øe niste porav-
nali letoønje œlanarine, prosimo, da to
storite œimprej v œasu uradnih ur, ki so
vsako prvo in tretjo sredo od 9. do 11.
ure v druøtveni pisarni.

Boris Æuæek

• Izlet Vzemite si dan in si ga podarite

sebi, kjer boste uæivali ob lepotah

Soøke doline in v druæbi dobrih ljudi.

Na jesenski izlet se bomo odpeljali v

soboto, 19. septembra ob 6. uri iz Liti-

je. Naø prvi postanek bo Gozd Martu-

ljek, kjer  bomo popili kavo in si pano-

ramsko ogledali Øpikovo skupino. Pot

bomo nadaljevali skozi Kranjsko goro

v Rateœe, vstopili v Italijo mimo Ra-

beljskega jezera do prelaza Predel

1156 m. Imeli bomo postanek v Logu

pod Mangartom, ogledali si bomo

vhod v Antonov rov, vojaøko pokopa-

liøœe iz prve svetovne vojne, ogledali si

obnovljeno vasico, katero je pred leti

poruøil plaz izpod Mangarta. Ogledali

si bomo predstavo v trdnjavi Kluæe

(predstavo bo pripravilo druøtvo  1313

in nam bo prikazalo æivljenje na soøki

fronti - nastopajoœi  v uniformah ta-

kratne vojske). Zelo zanimiva in sim-

patiœna predstava. Sledi malica na pro-

stem. Na poti v Kobarid se bomo usta-

vili in poslikali najøirøi slap Boka pri

Bovcu. Kratek ogled Bovca in nato v

Kobarid  na strokovno voden ogled

muzeja iz prve svetovne vojne. Iz Ko-

barida se bomo zapeljali skozi Tolmin

v vas Za Tolmin, kjer nas bo v dobri

gostilni œakalo kosilo in daljøi poœitek. 

Predno bomo zapustili Soœo, si bomo

ogledali øe most s katerega skaœejo v

Soœo in okusili sladoled v Mostu na

Soœi. Vraœali se bomo  skozi Idrijo v

Litijo, kjer je predviden prihod v poz-

nih veœernih urah. Izlet bo od meje z

Italijo do Mosta na Soœi strokovno

voden. Vozili se bomo ob naøi naj-

lepøi reki. 

Cena izleta, ki vsebuje prevoz, organi-

zacijo izleta, malico ob avtobusu, kosi-

lo, vstopnine za ogled muzeja in pre-

stave v trdnjavi, strokovno vodenje je

za œlane 25 EUR, za neœlane 32 EUR.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest (

1 avtobus – 50 sedeæev). Prijava velja

ob vplaœilu.  

• Kopanje v Laøkem Vabimo vas na

kopanje v Zdraviliøœu Laøko vsak dru-

gi torek v mesecu – 8. septembra,

13. oktobra, 10. novembra. Odhod

avtobusa je izpred druøtvene pisarne

ob 15. uri. V Ømartnem lahko poœaka-

te pred spomenikom na Ustju. Zaradi

organizacije prevoza vas prosimo, da

se obvezno prijavite v druøtveni pisarni

ali po tel. 8981-284 najkasneje do po-

nedeljka. Ob prijavi nam  sporoœite v

katerem bazenu se æelite kopati. 

Za kopanje so cene za œlane druøtva z

vsemi popusti in prispevkom druøtva

5,50 EUR za stari bazen , za novi del

kopaliøœa pa 7,00 EUR . Cena prevoza

je 4,50 EUR. 

Œe imate moænost, je zaæeleno, da

plaœate ob prijavi.

• Karte za kopanje ponovno v prodaji

Obveøœamo vas, da  zopet lahko kupi-

te karte za 3 urno  kopanje v starem

bazenu   (do 10 kart letno na œlana) v

druøtveni pisarni. Cena je nespreme-

njena  5,50 EUR .

• Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in

holesterola je drugo sredo v septembru

(zaradi dopustov) – 9. septembra, na-

prej pa vsako prvo sredo v mesecu – 

7. oktobra,  4. novembra od 8. do 10.

ure v prostorih druøtva.

Na merjenje pridite teøœi!
• Z ustvarjalnimi delavnicami bomo

priœeli v torek, 6. oktobra ob 16. uri v

prostorih druøtva. Vsi, ki imate œas in

imate æeljo  za ustvarjanje in roœna

dela vljudno vabimo, da se pridruæite v

delavnice, ki bodo potekale ob torkih.

Na delavnicah bomo slikali na steklo,

izdelovali voøœilnice, kvaœkali, izde-

lovali priloænostna darila in klepetali.

• Gledaliøki abonma Za oglede gleda-

liøkih predstav v Litiji se lahko prijavi-

te v pisarni druøtva, kjer sestavljamo

vrstni red za brezplaœno abonmajsko

karto.

• Pohodi Pridruæite se pohodom, ki

jih pripravljamo skupaj z Druøtvom

diabetikov. Vsak  œetrtek osvajamo vr-

hove v naøi bliænji in daljni okolici.

Zbor je ob 8. uri pred druøtveno pisar-

no. Zaradi organizacije prevoza vas

prosimo, da se prijavite v druøtveni pi-

sarni ali po tel.: 01 898 12 84 do srede

do 11. ure. Pohodi se bodo glede na

vreme prilagajali. Hodite na lastno od-

govornost v primerni obutvi in opre-

mi. Razpored pohodov bo objavljen v

obvestilih.

• Rekreativno – øportni program

V nedeljo, 13. septembra 2009 bodo

øportne igre Zasavskih druøtev invali-

dov (Trbovlje, Zagorje, Hrastnik,

Radeœe, Litija) skupaj s pobratenim

druøtvom invalidov Rimske Toplice v

naslednjih panogah: ribolov, balinanje

in pikado.  Letos je organizator iger DI

Hrastnik. Igre se bodo odvijale : ribo-

lov v Radeœah, balinanje v Trbovljah,

pikado v Hrastniku. Vsako druøtvo

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA – ØMARTNO

40 let Zveze delovnih invalidov
Zveza delovnih invalidov Slovenije s skoraj 60.000 œlani, ki se vkljuœujejo
v 69 druøtev po Sloveniji, v letoønjem letu praznuje 40 let organiziranega
delovanja.

Ustanovljena je bila leta 1969, ko so se
vanjo povezala obœinska druøtva inva-
lidov iz obmoœja Republike Slovenije z
namenom uœinkovitejøega uresniœeva-
nja skupnih interesov ter ohranitev
varstva pravic delovnih invalidov. 

Predsednik Zveze delovnih invalidov
Drago Novak je v izjavi za javnost za-
pisal, da se zveza med drugim bojuje za
uveljavljanje œlovekovih pravic delov-
nih invalidov in oseb s telesno okvaro,
pomaga pri vkljuœevanju teh v druæbo
in sodelovanju v vsakdanjem æivljenju.
Zveza æeli doseœi nediskriminacijo de-
lovnih invalidov in oseb s telesno okva-
ro. Poleg tega vzpodbuja delovne inva-
lide in osebe s telesno okvaro k opira-
nju na lastne moœi in sposobnosti. 

Zveza delovnih invalidov Slovenije
praznuje svoj jubilejni 40. rojstni dan
pod geslom »Delovni invalidi – vidni
ustvarjalci enakih moænosti«. Dejav-
nosti v okviru praznovanja so se zaœela
æe v letu 2008. Vrhunec praznovanja
pa je bila zadnji petek v maju, in sicer
slavnostna akademija, katere pokrovi-
telj in slavnostni govornik je bil pred-
sednik dræave dr. Danilo Türk.  V go-
voru je poudaril, da ima Zveza prave
vsebine v svojem poslanstvu, ter da je
lahko ponosna na svoje dosedanje
delo, kar je dobra popotnica za delo-
vanje naslednjih 40 let. 

Slavnostne akademije se je udeleæilo
tudi øest œlanov naøega druøtva.  

Vera Bric

Nadvse zanimivega popoldanskega iz-
leta v naøo prestolnico se je æal ude-
leæilo le 26 œlanov. 

Z avtobusom smo se pripeljali do Kre-
kovega trga in se preko osrednje
trænice sprehodili do Tromostovja,
mojstrovine arhitekta Joæeta Pleœnika.
Osrednji kamniti most Tromostovja
stoji na mestu nekdanjega lesenega,
strateøko pomembnega srednjeveøke-
ga mostu. Med leti 1929 in 1932 je
Pleœnik osrednjemu mostu dodal øe
dva mostova, namenjena peøcem in
tako ustvaril edinstveno arhitekturno
posebnost Ljubljane. 

Z ladjico smo se po Ljubljanici odpe-
ljali do Livade. Med prijetnim potova-
njem nam je kapetan ladjice povedal
mnogo zanimivega o Ljubljani in njeni
arhitekturi in predvsem o zgodovini
mostov, ki povezujejo oba bregova
Ljubljane. Nadvse lepo urejen Trnov-

ski pristan je po utrinkih sodeœ prav
prijetno zbiraliøœe Ljubljanœanov.

Po povratku na Tromostovje smo se s
turistiœnim vlakcem odpeljali na Ljub-
ljanski grad, eno izmed najbolj opaz-
ne znaœilnosti Ljubljane. Grad je pri-
vlaœna turistiœna toœka in prizoriøœe
øtevilnih kulturnih prireditev, koncer-
tov, gledaliøkih predstav, razstav,
kongresov in protokolarnih spreje-
mov, ki v slikovitem okolju gradu do-
dajajo poseben peœat utripu mesta.
Obzidje gradu daje izredne moænosti
panoramskega ogleda mesta in njene
okolice. Leta 1905 je grad za kulturne
namene kupila mestna obœina, vendar
so bila v njem vse do leta 1964 pred-
vsem stanovanja. Zatem se je zaœela
dolgoletna prenova grajskih stavb, ki
øe vedno poteka.

Po prijetnem sprehodu po grajskih
dvoriøœih in prostorih smo se z vzpe-
njaœo vrnili na Krekov trg in se nato z
avtobusom odpeljali proti domu.  

Vera Bric

OBVESTILA MD INVALIDOV LITIJA-ØMARTNO 

Opomnik dejavnosti v jeseni 2009
lahko sodeluje z dvema ekipama ( lah-

ko sodelujejo tudi podporni œlani).  

V druøtvu se  izvajajo naslednje aktiv-

nosti:

• pikado – sreda od 18. – 19. ure

• namizni tenis – sobota in nedelja od

9. do 12. ure

• balinanje – vsak dan 

• Pravna pomoœ invalidom Posluæujte

se brezplaœne pravne pomoœi, ki jo

nudi Pravno informacijski center –PIC,

ki deluje v Ljubljani na Povøetovi 37,

tel. 01/ 521 18 88. Informacije so na

voljo tudi na spletni strani  www.pic.si.

Uradne ure so v ponedeljek, torek in

sredo od 9. do 16. ure, v œetrtek od 9.

do 18. ure in petek  od 9. do 14. ure. 

Aktiv delovnih invalidov bo imel se-

stanek v jesenskem œasu, odvisno od

dnevne problematike delovnih invali-

dov na tem podroœju. 

• Uradne ure na Druøtvu invalidov

ponedeljek od  9. do 12. ure,

vsaka sreda v mesecu od  8. do 11.

ure, 

vsako prvo sredo tudi popoldan od

14. do 17. ure,

petek od 8. do 12. ure.

• Na obiranje mandarin gremo zaradi

velikega zanimanja z dvema avtobuso-

ma 15. oktobra 2009. 4-dnevni pro-

gram Beograd – Œrna Gora (Cetinje,

Lovœen, Njegoøi, Neum) in obiranje

mandarin  ob kanalih reke Neretve.

Program je bil objavljen æe v prejønjih

obvestilih, vsi zainteresirani pa ga lah-

ko dobijo v druøtvu. Do 30. julija je

bilo prijavljenih æe 70 udeleæencev.

Prostih je samo øe 12 mest. 

ZA SRBIJO POTREBUJETE POTNI

LIST!!!

Cena je 245 EUR na osebo + zavaro-

vanje z mednarodno asistenco v tujini

10 EUR in jo lahko plaœate po obro-

kih: 50 EUR kavcija ob prijavi, 105

EUR do 10. septembra, 100 EUR do

1.oktobra.

Cena vkljuœuje: 1 x noœitev z zajtrkom

v Beogradu, ogled Beograda z lokal-

nim vodiœem, vstopnina v Hiøo Cvet-

ja, veœerja na Skadarliji,1 x pp v Bud-

vi, turistiœna taksa v Cetinju, vstopni-

na v Dvorec kralja Nikole v Cetinju,

vstopnina v NP Lovœen, vstopnina v

mavzolej na Lovœenu, degustacija

prøuta in vina, turistiœna taksa v Ko-

torju, 1 x pp v Neumu, obiranje man-

darin, voænja z ladjici, kosilo in zaba-

va, 3 kg mandarin, prevoz z visoko tu-

ristiœnim  avtobusom, parkirnine in

cestnine, vodenje in organizacijo izle-

ta, zavarovanje in DDV.

Izvrøni odbor MDI Litija – Ømartno 

DPM LIØ odliœno na dræavnih
kmeœkih igrah
V soboto, 4. julija, smo se œlani DPM LIØ udeleæili 23. dræavnih in 2. med-
narodnih kmeœkih iger v Mislinji. Sodelovanje na igrah smo si prisluæili z
2. mestom na regijskih kmeœkih igrah. 

Æe dopoldne smo si udeleæenci lahko
ogledali demonstracijo prevozne æage,
ki jo je predstavilo podjetje Famteh iz
Slovenj Gradca, podjetje Mehanizacija
Miler iz Prevalj pa je predstavilo stroje
senenega programa znamke Krone. Po
uvodni okrogli mizi z naslovom »Ku-
pujem slovensko – jem zdravo« se je
ob 14.00 uri priœelo uradno odprtje
iger, na katerih je sodelovalo 20 ekip
iz celotne Slovenije, 2 iz Madæarske, 1
iz Romunije in ena mednarodna pod
imenom Europe mix. 
Œeprav je prireditev zmotil deæ, so se
organizatorji odliœno znaøli in ekipe so
najprej predstavile svoje regije. Tako
so si obiskovalci lahko ogledali obiœa-

je razliœnih regij, prisluhnili izvirnosti
nastopajoœih in se zraven tudi nasme-
jali. Naøe druøtvo je skupaj z DPM
Moravœe predstavilo podoknico. Z
obilico dobre volje smo tako deæ preg-
nali in po konœanih predstavitvah regij
so æupani in predstavniki Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije otvorili
zaœetek iger s koønjo, nato pa se je tek-
movalni del priœel zares. Najprej so se
med seboj pomerili kosci. Kljub gosti
in veliki travi so jim kose kar dobro
rezale, saj je travo pol ure prej namoœil
deæ. Zato pa je toliko teæje delo œakalo
grabljice, ki so morale za svojimi kosci
pograbiti mokro travo  in narediti
kopico na zaœetku parcele.

Ekipe so se zatem pomerile øe v pajsa-
nju hloda, ki je nemalo tekmovalcem
povzroœalo mnogo teæav. Sledila je
molæa na fantom, v kateri se je naøa
ekipa izredno izkazala in osvojila 1.
mesto.  
Po igrah smo se utrujeni in zadovoljni
vrnili v øotor, kjer se je ob zvokih an-
sambla Spev izgubila vsa utrujenost in
plesali in veselili smo se z mladino iz
vse Slovenije øe dolgo v noœ. Najbolj
veselo vzduøje pa je nastalo ob podeli-
tvi priznanj, kjer smo mladi pokazali,
da ni najpomembnejøa dobra uvrsti-
tev, ampak medsebojno druæenje.
Zmago si je priborila ekipa DPM
Novo mesto, drugi so bili domaœini iz
DPM Mislinjska dolina, tretje mesto
pa je osvojila ekipa iz DPM Slovenske
Konjice. Naøa ekipa pa je zasedla
odliœno œetrto mesto, kar je naøa naj-
boljøa uvrstitev doslej na dræavnih
kmeœkih igrah. Ekipo so sestavljali ko-
sec Aleø Øinkovec, grabljica Petra
Firm, Janja Konœar, Peter Savøek,
Martin Dobravec in Miha Cerar. 

Tajnica DPM LIØ, Petra Firm

Izlet v Ljubljano



Zakljuœek leta v vrtcu Polhek

OSNOVNA ØOLA LITIJA, PODRUÆNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Øolsko leto 2008/09
Jubilejno øolsko leto 2008/09

SEPTEMBER 2009 • ØT. 7 5VZGOJA IN ØOLSTVO, ZAHVALE

V tem veœ kot pol stoletja dolgem ob-
dobju se je øola prilagajala potrebam
okolja, se spreminjala, dopolnjevala in
bogatila svojo dejavnost ter kvalitetno
rastla, predvsem pa je v vseh teh letih
poskrbela za glasbeno izobraæevanje
velikega øtevila mladih. 

Njena glasbena vzgojno-izobraæevalna
pot je bila polna uspehov, doseækov in
poærtvovalnega dela mnogih, ki so za
svoje æivljenjsko poslanstvo izbrali
prav glasbeno-pedagoøko delo v Litiji
in njeni okolici. 

V jubilejnem øolskem letu 2008/09
smo sedanji uœenci in zaposleni Glas-
bene øole Litija-Ømartno pripravili vr-
sto javnih koncertov in tematskih
predstavitev ter tako v javnosti pred-
stavljali in promovirali delovanje naøe
izobraæevalne ustanove, svoj vrhunec
pa so prireditve prav gotovo doæivele
v najlepøem pomladnem mesecu maju.

Tako je 16. maja 2009  pihalni orke-
ster naøe glasbene øole s svojim progra-
mom sodeloval na slavnostnem kon-
certu ob 110-letnici Pihalnega orkestra
Litija, naøi uœenci pa so na jubilejnem
nastopu litijske pihalne godbe tudi ak-
tivno sodelovali kot œlani zasedbe. 

V mesecu maju smo za vse osnovne
øole pripravili predstavitve naøih pro-
gramov v obliki glasbene pravljice
»Goliat Drugi«, uœence prve triade os-
novnih øol Litija, Gradec, Gabrovka in
Ømartno pri Litiji smo za vpis v naøo
øolo navduøevali 15. in 20. maja 2009.

21. maja 2009 je plesni oddelek Glas-
bene øole Litija-Ømartno v dvorani
JZK v Litiji pripravil angaæirano ple-
sno predstavo s pomenljivim naslovom
»Ni nam vseeno«, vsi naøi orkestri in
øtevilni komorni sestavi  pa so se v isti
dvorani predstavili na samostojnem
celoveœernem koncertu 22. maja 2009. 

Za slavnostni koncert ob visokem
jubileju glasbenega izobraæevanja smo
izbrali prekrasno okolje gradu Bo-
genøperk. Dogodek smo pripravili 29.
maja 2009, ob tem pa naj se iskreno

zahvalim Javnemu zavodu Bogenøperk
za vso pomoœ pri organizaciji in izpe-
ljavi koncerta. 

Na sveœanem koncertu so se  z glasbo
in besedo predstavili  najboljøi, najbolj
pridni in najbolj vztrajni sedanji uœenci
Glasbene øole Litija-Ømartno. Pod
strokovnim mentorstvom sedanjih
profesorjev so zaigrali mladi glasbeni-
ki - predstavniki vseh instrumentalnih
oddelkov (med njimi tudi naøi øtirje
nagrajeni tekmovalci), nastopile so
razliœne komorne skupine in kitarski
orkester, zapel  je otroøki pevski zbor,
glasbene toœke pa so s svojimi domisel-
nimi besednimi prispevki povezovali
kar naøi uœenci sami. Da pa je bila pro-
slava rojstnega dne res œisto prava,
smo se lahko na koncu posladkali z
rojstnodnevno torto; zanjo se zahva-
ljujemo Pekarni Blatnik d.o.o.

Seveda je v navadi, da si za rojstni dan
kaj zaæelimo. In kaj si æelimo v Glasbe-
ni øoli Litija-Ømartno – æelja je æe zelo
obrabljena in predvsem utrujena od
nenehnega, veœ desetletij trajajoœega
ponavljanja, pa vendarle øe vedno os-
taja  prva, najpomembnejøa in øe ved-
no neizpolnjena –  najveœja æelja in
nujna potreba vseh uœencev, njihovih
starøev in vseh zaposlenih so lastni
prostori, ki jih glasbena øola navkljub
œastitljivi obletnici øe vedno nima. Po-
manjkanje prostorov pogojuje tudi
omejitev vpisa.

Dokler Glasbena øola Litija-Ømartno
ne bo imela ustreznih samostojnih pro-
storov, ki bi bili urejeni skladu z nor-
mativi in standardi za glasbene øole,
Ministrstvo za øolstvo in øport tudi ne
bo dovolilo poveœanja øtevila vpisanih
otrok. Tako ostajamo pri øtevilki 176
za individualni pouk uœencev na in-
strumentalnih oddelkih. To æal
pomeni, da ne moremo in ne smemo
vpisati vseh otrok, ki bi se radi uœili
igranja na izbrani instrument… 

Janja Galiœiœ, 

ravnateljica GØ Litija-Ømartno

Jubilejno øolsko leto 2008/09
Leto 1953 je bilo prav posebno leto za vse ljubitelje glasbe v Litiji,
saj je v nekdanji ambulanti Predilnice Litija s svojim delovanjem priœela
glasbena øola.

V petek, 19. junija 2009, je bilo æe
prav poletno vroœe, zato smo starøi
svoje otroke »Polhke« priœakali kar na
njihovi terasi, kamor so prikorakali v
spremstvu  vzgojiteljic Alenke, Duøi in
Pije. Zapeli so nam pesmico. Slavnost-
no so vsakemu posebej podelile mapo
s njihovimi izdelki, CD s fotografijami
iz vrtca ter »Polhkove spominœice«
(posebni dogodki naøega malœka v sli-
ki in besedi). Ob tej priloænosti pa so
vzgojiteljice v vrtec Polhek povabile
tudi posebno gostjo, kuharico Marti-
no. Iz hvaleænosti za profesionalno in
korektno sodelovanje so ji vzgojiteljice
izdelale kopitljaœka »kuharico med-
vedko« s posvetilom. Æal je morala
oditi æe pred prihodom starøev, vsi pa

smo bili veseli, da se je povabilu od-
zvala, najbolj mali polhki, saj je vsake-
mu od njih podarila sladko prese-
neœenje. O tem, kako pomembna je v
vrtcih vloga kuharic, sploh ne raz-
miøljamo. To, da je na mizicah vsak
dan zajtrk in potem kosilo, je zelo
samo po sebi umevno, pa vendar bolj
pomembno od vsega drugega. S praz-
nimi æelodœki se ne bi bilo mogoœe
igrati, ustvarjati, peti, plesati, biti do-
bre volje in celo spati. Kuharico Marti-
no iz vrtca Litija so izbrali zato, ker
pripravlja hrano za otroke, ki imajo iz
zdravstvenih razlogov drugaœno pre-
hrano od vseh ostalih. Takønih otrok
je vse veœ, v vrtcu pa zanje zelo lepo in
odgovorno poskrbijo tako kuharice

Zakljuœek leta v vrtcu Polhek
V œasu, ko se od nas poslovi pomlad in nastopi poletje, ko øole zapirajo
svoja vrata, se opazno zmanjøa tudi øtevilo otrok v vrtcih. Pridne
vzgojiteljice pa vedno øe pred tem poskrbijo za slovesen zakljuœek leta.

kot tudi vzgojiteljice. Kot se za vsak
zakljuœek spodobi, so tudi polhke na
koncu pogostile s sokom in manjøim
prigrizkom. Potem pa smo se veseli z
veliko prijetnih doæivetji razøli. 

Andreja Rozina

7. dræavno tekmovanje specialne olim-
piade Slovenije v namiznem tenisu

V petek, 7. oktobra, smo bili drugiœ
organizatorji Dræavnega tekmovanje
Specialne olimpiade. Organizator  tek-
movanja sta bila Osnovna øola Litija
in Druøtvo Soæitje Litija in Ømartno. 

Mednarodni turnir v namiznem tenisu
Specialne olimpiade Œeøke republike
Dvur Králové, 14 – 17 november 2008

V œeøkem mestu Dvår Králové, je pote-
kalo dræavno prvenstvo œeøke republi-
ke v namiznem tenisu. Na tekmovanju
je sodelovalo 150 tekmovalcev in tek-
movalk iz øestih dræav (Œeøka, Nem-
œija, Slovaøka, Monako, Avstrija in
Slovenija).  Slovensko reprezentanco
so sestavljali 4 tekmovalci, ki so nasto-
pali v treh starostnih skupinah. Med
slovenskimi reprezentanti sta bila tudi
œlana druøtva Soæitje Litija in Ømartno,
Marjan Potisek in Peter Lenart. Jasmin
Tabakoviœ je dosegel 3. mesto, Marjan
Potisek in Silvo Zalokar sta dosegla 4.
mesto ter Peter Lenart 5. mesto.

Dræavno tekmovanje v plavanju

Letoønjega tekmovanja se je udeleæilo
preko 90 otrok iz 15 razliœnih øol. Pome-
rili so se v dveh disciplinah: 50 m prosto
in 50 m prsno, ter v øtafeti 6 x 25 m.
OØ Litija so zastopali: A. Meke, 7. me-
sto – prsno, V. Mlakar, 15. mesto – pr-
sno, K. Verhovec, 16. mesto – prsno,
A. Potokar, 11. mesto – prosto, Æ. Ur-
bas, 10. mesto – prsno, K. Kirn, 16.
mesto – prsno. Vseh øest pa je nastopi-
lo tudi v øtafeti, ki je zasedla odliœno 4.
mesto.

Tehniøki dnevi

V tednu od  24. do 28. novembra, so
za uœence 8. in 9. razreda niæjega izo-
brazbenega standarda ter uœence po-
sebnega programa vzgoje in izo-
braæevanja (OVI2) potekali tehniøki
dnevi v obliki proizvodnega dela v
øoli. Uœenci so bili razdeljeni v dve
skupini. Ena skupina je izdelovala no-
voletne voøœilnice in novoletna darila,
druga skupina pa je sestavljala elek-
triœna stikala za podjetje KOMO iz
Polønika.Uœenci so se v tem tednu
preizkusili v vlogi »delavcev«, denar
ki so ga zasluæili je bil namenjen za
delno plaœilo øole v naravi.

Zimske igre Specialne olimpiade

V Bohinjski Bistrici in na Kobli so po-
tekale 13. zimske igre Specialne olim-
piade Slovenije, ki jih je letos organizi-
ral Center za usposabljanje, delo in
varsto Matevæa Langusa iz Radovljice.
Na otvoritvi iger je zbrane nagovoril
predsednik dræave dr. Danilo Türk, ki
je priægal tudi olimpijski ogenj.

Tekmovanja so se udeleæili tudi naøi
uœenci posebnega programa vzgoje in
izobraæevanja, ki so tekmovali v teku s
krplji na 100 metrov in dosegli lepe re-
zultate: Matjaæ Smrekar in Mateja Pla-
ninøek 1. mesto, Lana Kuœ 3. mesto,
Polde Buœar 5. mesto, Nejc Felkl pa je
dobil priznanje za udeleæbo.

Sreœanje voditeljev in sovoditeljev
skupin

V sredo, 11. februarja, je bilo meseœno
sreœanje voditeljev in sovoditeljev sku-
pin OØ Litija. Œlani skupine so aktivno
sodelovali pri programu dela, ki je ob-
segal kot navadno izraæanje poœutja,
pregled dogovorov prejønjega sreœan-
ja, poroœanje o dogajanju v osmih sku-
pinah in obravnavo teoretiœne teme, ki
pomaga pri izboljøanju kvalitete dela.

Odmori za pogovor

OØ Litija v sodelovanju z Zavodom za
øolstvo RS v øolskem letu 2008/09 je
izvajala projekt Odmori za pogovor.
Dosedanja spoznanja in ugotovitve so
pokazale, da aktivnosti med odmori,
pogovori z uœenci in usmerjanje njiho-
ve pozornosti v nekaj novega iz-
boljøuje kvaliteto dela na øoli, umirja
dogajanje med odmori in izboljøuje
odnose med uœenci in uœitelji. Dogaja-
nju se navadno najprej pridruæijo in se
vanj vkljuœijo otroci, ki so nemirni in
imajo teæave z vedenjem. S projektom
so nadaljevali do konca øolskega leta,
v naprej pa bodo predvidoma obdræali
to obliko dela. 

Predavanji in predstaviev OØ Litija na
Pedagoøki fakulteti

19. marca je OØ Litija predstavila svo-
je delovanje na podroœju otrok s po-
sebnimi potrebami na Pedagoøki fa-
kulteti v Ljubljani. Predavanja, ki je
potekalo od 12. do 13. ure, so se ude-
leæili profesorji in øtudentje tretjega in
œetrtega letnika specialne in rehabilita-
cijske pedagogike. 

OSNOVNA ØOLA LITIJA, PODRUÆNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Øolsko leto 2008/09
Delo v podruænici je bilo v øolskem letu 2008/2009 organizirano v osmih oddel-
kih in sicer v petih z niæjim izobrazbenim standardom od katerih so trije kombi-
nirani (2./3., 4./5., 8./9.) in v treh oddelkih posebnega programa, od tega z dvema
kombiniranima ( I., II. stopnja in III. IV. stopnja). Uœenci obeh programov so bili
vkljuœeni v dva in pol oddelka podaljøanega bivanja. Podruænica je zagotavljala
jutranje varstvo v dveh oddelkih in spremstvo za otroke s posebnimi potrebami
od doma do øole. Pri pomoœi se je vkljuœeval tudi delavec preko javnih del.
Radi bi vam povedali nekaj o uspehih in dogodkih, ki nam veliko pomenijo.

Delovna praksa uœencev v INCE
Mengeø

Tudi letos so uœenci posebnega pro-
grama vzgoje in izobraæevanja  3 iz OØ
Litija nestrpno priœakovali delovno
prakso. Delovno prakso æe veœ let
opravljajo v INCE Mengeø, kjer so
vedno toplo sprejeti.

Sreœanje absolventov

18. aprila, so se sreœali absolventi Po-
druænice s prilagojenim programom,
Osnovne øole Litija, ki so v øolskem
letu 2005/2006 zakljuœili program niæ-
jega izobrazbenega standarda. Na
sreœanje so povabili tudi razred-
niœarko Joæico Amon in pomoœnico
ravnateljice Marjeto Mlakar-Agreæ.

Razstava Œarobni travnik

Na hodniku OØ Litija, je prav v pom-
ladnem duhu zacvetela razstava mod-
nih kreacij. Ideja za tovrstno razstavo
se je porodila v glavi uœenke Marije
Pirc. Razstavo z naslovom Œarobni
travnik so z navduøenjem obœudovali
vsakodnevni mimoidoœi obiskovalci
øole. V juliju je bila prestavljena v
Mladinski center Litija. 

Øportni doseæki

Uœenke in uœenci so tudi letos sodelo-
vali na regijskem tekmovanju v atleti-
ki, ki je bilo maja v Ljubljani. Nekate-
ri najboljøi pa so si priborili pravico
nastopati tudi na dræavnem tekmova-
nju v Kopru, Nastopili so v tekih na
60m, 300m in 1000m. V hudi konku-
renci so dosegli solidne uvrstitve, naj-
viøje Vesna Mlakar  za 8. mesto  v
teku na 300 m in Ana Meke 8. mesto
v teku na 1000m.  

Nogometna ekipa je dosegla lep rezul-
tat z uvrstitvijo v polfinale.S tretjim
mestom v zahodni regiji so bili  izjem-
no zadovoljni. 

Øtudijski obisk v Bruslju

Marjeta Mlakar-Agreæ, pomoœnica
ravnateljice, se je v mesecu maju ude-
leæila øtudijskega obiska v Bruslju, ki
ga je preko CMEPIUSA organiziralo
flamsko ministrstvo za øolstvo. Naslov
obiska je bil Enake moænosti za otroke
s posebnimi potrebami. 

Izvedba øtudijskega obiska je bila izpe-
ljala zelo kvalitetno. Udeleæenci so do-
bili vrsto informacij iz desetih evrop-
skih dræav, saj je imel vsak udeleæenec
predstavitev svoje organizacije skozi
temo obiska, v œasu obiska pa so tudi
veliko komunicirali in izmenjevali
izkuønje.

Obisk Galerije Boæidarja Jakca

V juniju, smo organizirali kulturni dan
v Kostanjevico na Krki. Tam stoji nek-
danji cisterijanski samostan, v kate-
rem je danes Galerija Boæidarja Jakca,
slovenskega slikarja in grafika. 

V omenjeni galeriji imajo shranjenih
kar nekaj stalnih umetniøkih zbirk raz-
liœnih avtorjev.Po konœanem ogledu so
za nas pripravili likovne delavnice. 

10907011

Bil si øe rosno mlad,

naø najmlajøi zaklad,

ko nesreœa roko je iztegnila,

æivljenja luœ ti ugasnila.

Vesel, iskriv si odøel s sveta,

kot utrinek z neba.

Mi pa smo skruøenega srca

in potrtega duha.

Zdaj spomin nate le æivi,

vedno boø z nami Miha ti.

Tja, kjer tiøina øepeta,
je v svoji otroøki razigranosti, mnogo prezgodaj odøel naø mali 

MIHA BERDAJS
14.2.2008 - 21.7.2009

Leskovica 4

Naøa iskrena zahvala je namenjena vsem, ki ste v teh teækih trenutkih soœustvovali z nami,
delili boleœino, mu poklonili sveœe in cvetje ter ga pospremili na njegovi poti k angelom v raj.

V trenutkih æalosti najbliæji potrebujejo predvsem podporo in tolaæbo, zato se øe posebej
zahvaljujemo druæinama Trpin in g. Lojzetu Finku. Hvala deæurni ekipi ZD Litija, Sandri Krajøiœ

in Neji Rink za poærtvovalno pomoœ pri tragiœni nesreœi. Hvala tudi najbliæjim sorodnikom,
Centru za socialno delo Zagorje - Nataøi in Slavi, æupniku g. Marjanu Lampretu in ministrantom,

PGD Javorje, sodelavcem Avto Transporta Kastelic ter pogrebni sluæbi Perpar.

Æalujoœi: mami Ani, ati Slavko, bratca Gregor in Andrej, sestrica Neæa, mama Marija in Albin Rovanøek

ZAHVALA



Logoped v
vrtcu Ciciban in
v øoli Ømartno

SEPTEMBER 2009 • ØT. 76 ZAHVALE IN SPOMINI, VZGOJA IN ØOLSTVO

Vrtec Ciciban in Osnovna øola Ømart-
no vloge logopeda  v vrtcu ne oprede-
ljuje kot nadstandard. Njegov cilj je ja-
sen: pravoœasna in uœinkovita pomoœ
otrokom, ki imajo teæave na podroœju
jezikovnega razvoja in to v okolju, ki je
otroku prijeten in znan.

Logopedinja v vrtcu izvede pregled go-
vora petletnih in øestletnih otrok. Na
æeljo starøev lahko pregleda tudi mlajøe
otroke. Od pribliæno 70 pregledanih
otrok jih pribliæno 30 potrebuje
pomoœ logopeda v obliki svetovalnega
dela ali rednih obravnav. Dejstvo je, da
so problemi v skupini laæjih motenj go-
vora pogosto poenostavljeni. Predpo-
goj pravilne izgovorjave je dobra pri-
marna funkcija organov za dihanje,
æveœenje in poæiranje. Veœkrat je diha-
nje moteno zaradi poveœanih mandljev
in polipov v nosnem delu ærela. Tak
otrok diha skozi usta, prihaja do ne-
pravilnosti v æveœenju in poæiranju,
obrazne miøice so mlahave in otrok se-
veda nima osnovnih pogojev za jasno
in œisto izgovorjavo. Tudi potreba po
dudi in stekleniœki, ki traja predolgo,
lahko pusti posledice na razvoju in
funkciji govoril, jezika, ustnic in œelju-
sti. Govor takega otroka je sicer okoli-
ci razumljiv, vendar je neprimeren nje-
govi starosti in standardom. Otrok s
takønimi teæavami potrebuje timsko
obravnavo, in sicer specialista za uøesa,
nos in  grlo ter ortodonta. 

Veœji problem pa predstavljajo razvoj-
ne jezikovne motnje, kjer v osnovi niso
najveœji problem glasovi, ampak iz-
gradnja jezikovnega sistema. Otroko-
vo izraæanje je skromno, svojih misli ne
more jasno ubesediti, lahko se kaæejo
teæave v spretnosti, zaznavanju,
zniæani koncentraciji in pozornosti, vse
to pa æe napoveduje, da bo otrok brez
ustrezne pomoœi teæko izrabil pogosto
dober intelektualni potencial za
uspeøno delo v øoli, ki temelji na do-
brih jezikovnih sposobnostih, ne samo
pri predmetu slovenski jezik, ampak
øolskih vsebinah v celoti. Dobra diag-
nostika in zgodnja obravnava teh
otrok je nujna.

Starøi mlajøih otrok, ki niso zajeti v
preventivni pregled, imajo moænost, da
se posvetujejo glede razvoja govora nji-
hovega otroka. Vœasih potrebujejo
zgolj potrditev logopeda, da gre razvoj
pravo pot, le nekoliko poœasneje. Zgo-
di pa se tudi, da je ravno zgodnje od-
krivanje otrok z nerazvitim ali slabo
razvitim govorom do tretjega leta sta-
rosti kljuœnega pomena za prepreœeva-
nje nadaljnjih teæav v uœnem procesu,

Logoped v
vrtcu Ciciban in
v øoli Ømartno
Logoped je strokovnjak z univerzi-
tetno izobrazbo, ki se ukvarja s
prepreœevanjem in odpravljanjem
vseh vrst motenj govorno – jezikov-
ne komunikacije.

nadaljevanje na 7. strani ➺

10907001

Ob smrti moæa, oœeta, deda in pradeda

LEOPOLDA TOMAÆIŒA
po domaœe Anderœevega Poldeta, iz Velike Kostrevnice,

(+ 14.7.2009)

se iskreno zahvaljujemo vsemu sorodstvu, sosedom, prijateljem in znancem, za izkazano soæalje.

Æalujoœa druæina

ZAHVALA

10907002

Prazen dom je in dvoriøœe,

naøe oko zaman te iøœe.

Ni veœ tvojega smehljaja,

le delo tvojih rok ostaja.

V 69. letu starosti nas je zapustil,
naø dragi moæ, ati in stari ata

FRANC PETER KREMÆAR
1940 - 2009

iz Gradiøkih Laz

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Hvala kaplanu g. Luøtreku, za lepo opravljen obred,

pogrebni sluæbi za pomoœ, pevcem za zapete in trobentaœu za zaigrane æalostinke.
Hvala g. Povøetu za poslovilni govor in hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Æena Anœka, otroci Slavi, Ani, Franci in Olga z druæinami

ZAHVALA

10907003

V 101. letu nas je zapustila
draga mama, babica, prababica, praprababica in teta

ALBINA PIRC
iz Kresniøkega Vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izreœena soæalja,
darovane sveœe, cvetje, sv. maøe ter darove za dobrodelne namene. Iskrena zahvala kolektivu Doma

Tisje in dr. Koløku, za dolgoletno nesebiœno nego in skrb za njeno zdravje. Zahvaljujemo se tudi
pogrebni sluæbi, æupniku g. Øtefanu Pavliju, govorniku Darotu Rovøku, pogrebcem iz Kresnic in

pevcem iz Litije, za lepo opravljen obred. Vsem skupaj, øe enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

10907004

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje,
izpolnjevalo tvoje je æivljenje;

vse do zadnjega si upal in se bal,
da bolezen s trdo voljo boø odgnal.

Pa poøle so ti moœi
in zaprl trudne si oœi.

A v naøa srca si se vpisal,
œas ne bo te veœ izbrisal.
In œeprav spokojno spiø,
z nami kakor prej æiviø.

V 75. letu starosti nas je zapustil
dragi moæ in oœe

JOÆEF BERŒON
16.9.1933 - 7.6.2009

iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teækih trenutkih stali ob strani in nam kakorkoli
pomagali. Hvala za vsa izreœena soæalja in tolaæilne besede, darovano cvetje in sveœe, ki bodo gorele

v njegov spomin, darove za cerkev in svete maøe. Posebej se zahvaljujemo æupniku g. Marjanu
Lampretu za lepo opravljen pogrebni obred in vse besede upanja in tolaæbe, ki nas bodo vodile,

da bomo v veri naøli moœ in zmogli razumeti skrivnostna boæja pota.
Hvala tudi dr. Benediœiœu in dr. Kokotovi ter g. Avblju za poslovilne besede

Æalujoœi domaœi

ZAHVALA

10907005

V 84. letu nas je zapustila

ANA TOMAÆIŒ
1925 - 2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izreœeno soæalje,
darovano cvetje, sveœe in svete maøe. Iskrena zahvala æupniku g. Marjanu Lampretu

za opravljen pogrebni obred ter pevcem za obœutno zapete pesmi in trobentaœu za zaigrano Tiøino.
Zahvaljujemo se tudi PGD Zavrstnik in pogrebni sluæbi Litija. Vsem skupaj øe enkrat hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

10907006

Kako boli in duøa trpi,

ko od bolezni usihajo moœi.

Veø mama ti in vemo mi,

ki smo bili ob tebi zadnje dni.

Ob boleœi izgubi naøe drage mame,
æene, babice, prababice, sestre in tete

FRANŒIØKE ŒOÆ
18.9.1930 - 29.6.2009

iz Velike Kostrevnice 24

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izreœene besede soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Posebna zahvala kaplanu g. Gregorju Luøtreku za lepo opravljen

obred, g. Petru Avblju za poslovilne besede, Kardioloøko - kirurøkemu oddelku UKC Ljubljana,
pevcem, pogrebni sluæbi in vsem, ki ste naøo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem in vsakemur øe enkrat iskrena hvala.

Æalujoœi: moæ Tone, hœi Joæi in sin Janez z druæinama

ZAHVALA

10907007

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.

A kar ni njeno, nam ne more vzeti.

In to, kar je neskonœno dragoceno

je veœno in nikdar ne more umreti.

S. Makaroviœ

V 75. letu starosti nas je nenadoma zapustil
dragi moæ, oœe, dedi, tast, brat in stric

FRANJO PREGELJ
1934 - 2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem,
ki ste nam v teh teækih trenutkih stali ob strani, izrekli soæalje, darovali cvetje, sveœe ter spremstvo na

zadnji poti. Posebna zahvala æupniku g. Marjanu Lampretu za lepo opravljen cerkveni obred
in Œebelarskemu druøtvu Litija. Vsem prisrœna hvala.

Æalujoœi: æena Fani, hœi Alenka z druæino, sin Boris z druæino in sestra Joæi z druæino

ZAHVALA

10907008

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje,
izpolnjevalo tvoje je æivljenje.

Poøle so ti moœi
in zaprl trudne si oœi.

In œeprav spokojno spiø,
z nami kakor prej æiviø.

20. avgusta je minilo leto dni, odkar nas je zapustil
naø dragi moæ, oœe, stric, dedek in pradedek

ANTON ØKODA st.
1921 - 2008

iz Gozd Reka 27

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite pri njegovem grobu in mu priæigate sveœe.

Vsi njegovi

V SPOMIN

10907009

Ob smrti naøe drage mame, babice in prababice

IVANKE MATOZ

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in besede opore. Hvala vsem, ki ste se priøli poslovit od nje in vsem,

ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

10907010

Kogar imaø rad,

nikoli ne umre.

Le daleœ, daleœ je...

V 84. letu starosti nas je zapustila
naøa draga mama, sestra, teta, babica in prababica

MARIJA GLAVAN
19.3.1926 - 20.8.2009

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaøœanom iz Reke-Gozda
ter Velikih Kompolj pri Muljavi, za podarjene svete maøe, sveœe, cvetje in izreœena soæalja.

Hvala vsem, ki ste nam v teækih trenutkih stali ob strani in naøo drago mamo, v tako velikem øtevilu,
pospremili na njeno pot k veœnosti. Hvala tudi æupnikoma iz Preæganja in Muljave, za lepo opravljen

obred. Posebna zahvala pa velja sovaøœanki Jani Erjavec, za ganljive besede slovesa ter pevcem za
lepo petje. Zahvaljujemo se tudi osebju Doma starejøih obœanov Grosuplje in vsem,

ki ste jo obiskovali v œasu njenega bivanja v njem.

Vsi njeni

ZAHVALA



Poletna liga v
malem nogometu 2009

Floorball v
naøi obœini

Tretje evropsko
kadetsko
prvenstvo

Nove medalje,
tokrat za domaœi klub

no potrebuje podobna mnoæiœna tek-
movanja, zato se nadejamo, da bomo
organizatorji ØD Ømartna tudi v pri-
hodnje poskrbeli, da mladim in mla-
dim po srcu ne bo dolgœas. Pri tem  si
æelimo tudi veœ posluha in podpore s
strani lokalne skupnosti, katere letos
nismo bili deleæni.

Ker vsaka organizacija stane, so spon-
zorji in donatorji lepo zaæeljeni. Upa-
mo, da bo v prihodnje v tej smeri øe
veœ posluha z njihove strani, letos pa
se zahvaljujemo Gostilni Krznar in
Pizzeriji Sonœek  za prispevane nagra-
de. Obenem se zahvaljujemo RD
Ømartnu, ki nam je omogoœilo upora-
bo njihovih prostorov ter vsem, ki so
kakorkoli pripomogli pri organizaciji
tega tekmovanja. 

Jani Groznik (ØD Ømartno)

RREEZZUULLTTAATTII  ZZAAKKLLJJUUŒŒNNEEGGAA  TTUURRNNIIRRJJAA  

Kvalifikacije
Ambient Gradec – Dream team   7:3
Golden 91 – Omahen transport   1:4
Œetrtfinale
Cifra fips – Slikopleskarstvo Jereb   4:0
Potepuhi Mane bar – Top 92   6:1
Montaæa Bajec – Ambient Gradec   7:1
Saletrans – Omahen transport   6:1
Polfinale
Cifra fips – Montaæa Bajec   1:1 / 2:1 (po 6m)
Saletrans – Potepuhi Mane bar   1:1 / 2:1
(po 6m)
Za 3. mesto
Montaæa Bajec – Potepuhi Mane bar   3:0
(po 6m)
Finale 
Saletrans – Cifra fips 1:0

NNAAJJBBOOLLØØII  PPOOSSAAMMEEZZNNIIKKII  LLIIGGEE
Najboljøi strelec: Æalac Michel / 21 golov
(Potepuhi Mane bar)
Najboljøi vratar: Zupan Tit (Cifra fips)
Najboljøi igralec: Vrhovec Gaøper (Saletrans)
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Zasluæijo si vso pohvalo. Rad pa bi se
tudi zahvalil vsem tistim, ki ste nas
obiskali in z nami delili te trenutke, od
blizu in daleœ.

Zaœetek je bil kar nekako srameæljiv,
vendar smo se "hribovci" kmalu izka-
zali za korenjake. Prekriæali smo palice z
odliœno ekipo, ki je prikazala, kaj pome-
ni vrhunski floorball tudi v Sloveniji.
Vzduøje je bilo prijateljsko, saj so tisti,
ki so na igriøœu pustili telo in duøo, kaj
kmalu morali z igriøœa, saj je ob njem
œakala mnoæica tistih, ki so komaj œaka-
li, da bodo naslednji prekriæali palice z
Berkmandlci. Vsak, ki je dosegel zade-

Floorball v
naøi obœini
Zgodilo se je. In to zelo uspeøno.
Pod streho smo spravili prvo pred-
stavitev floorballa v naøi obœini. Vsa
zahvala gre organizatorju Boæidarju
Zupanœiœu, promotorju Insport in
seveda ne pozabimo na odliœno
ekipo FBC Berkmandlc iz Idrije.

tek, je prejel v spomin majico organiza-
torja in pa tudi naøega promotorja Ins-
porta. V igranju so se preizkusili tudi
naøi malo starejøi krajani, ki so s teækim
srcem spet prepustili palice mlajøim. Se-
veda so se kasneje v globoki senci prijet-
no osveæili. Najbolj napeto pa je bilo
merjenje hitrosti floorball æogice. Prvo
mesto in seveda rekord Primskovega je
dosegel Jure Smrekar z zavidljivimi 113
km/h. Œestitamo. Prejel je tudi lepo na-
grado organizatorja in promotorja Ins-
port. Kaj kmalu se je naøo predstavitev
ujel veœer in veliko je bilo tistih, ki bi
radi øe kazali moœi in spretnosti z palico
in tudi kako drugaœe. Za konec smo si
ogledali øe nekaj opreme in seveda opre-
mo za vratarja. Ta je najbolj navduøila
naøega Jako Bregarja, saj mu vratarska
œelada prav lepo pristaja.

Tako, zdaj pa naprej. 20. avgusta  je
bil ustanovni zbor FBC primskovøke
zverine (fbcprimskovske.zverine@siol.net),
v kratkem pa sledi registracija kluba
na upravni enoti in seveda prvi trening
na naøem igriøœu. Naj vam povem, da
æe teæko œakamo, da skupaj prekriæa-
mo palice.

Prav za konec bi se øe enkrat rad zah-
valil podjetju Insport d. o. o. in seveda
Robertu Namarju, ki nam je pripravil
prav prisrœno in nepriœakovano prese-
neœenje. Naøemu klubu FBC Prim-
skovøke zverine je podaril opremo za
floorball, palice in nekaj æogic, ki jih
bomo seveda kaj kmalu s pridom upo-
rabljali. Naj se v imenu vseh Prim-
skovœanov in seveda FBC Prim-
skovøke zverine zahvalim in obljubim,
da se kmalu zopet sreœamo, pre-
kriæamo palice in se skupaj veselimo
vseh doseækov.

B. Zupanœiœ

Poletna liga v
malem nogometu 2009
Letoønje poletje je v Ømartnem, pod organizacijo Øportnega druøtva
Ømartno pri Litiji, odvijala æe tretja poletna liga v malem nogometu.
Tekmovanje je potekalo na igriøœu pri OØ Ømartno, igralo pa se je med
vikendi v veœernem œasu pod reflektorji.

Ligaøki del tekmovanja se je priœel 24.

junija in je trajal do 7. avgusta. V so-

boto, 15. avgusta, je potekala sklepna

prireditev oziroma t.i. zakljuœni turnir

lige, kjer smo dobili tudi skupnega

zmagovalca.

V ligi je sodelovalo deset ekip iz obœin

Ømartno pri Litiji in Litija. V ligaøkem

delu so se vse ekipe pomerile med se-

boj po sistemu »vsak z vsakim«.

Moøtva so se borila za boljøo pozicijo

na lestvici, na podlagi katere so nato

dobila nasprotnika na zakljuœnem

turnirju.

Na zakljuœnem turnirju je sodelovalo

vseh deset ekip, zadnje øtiri ekipe pa so

najprej igrale kvalifikacije za zakljuœne

boje. Nato so bili na vrsti œetrtfinalni

dvoboji, ki so nam dali øtiri polfinali-

ste, med katerimi smo nato v polfinalu

dobili oba finalista poletne lige. V fi-

nalu sta se pomerili isti moøtvi kot lan-

sko leto, le da je tokrat zmagala favo-

rizirana ekipa Saletrans, ki je z mini-

malno razliko 1:0 premagala ekipo

Cifra fips. Vse sodelujoœe ekipe so na

koncu prejele pokale, najboljøe tri pa

tudi denarne nagrade. Zmagovalno

moøtvo je poleg tega v zrak dvignilo

tudi prehodni pokal, ki bo eno leto

krasil njihove vitrine.

Po uspeønih prvih dveh izvedbah tek-

movanja je bilo tudi letoønje prava po-

pestritev za dolge poletne veœere, kar

lahko sodimo po velikem obisku gle-

dalcev in navijaœev. Zdi se, da Ømart-

Po ligaøkem delu tekmovanja je bila lestvica naslednja:
PPoozz..  MMooøøttvvoo  tteekk..  zzmmaa..  rreemm..  ppoorr..  zzaaddeettkkii  ttooœœkk  
1 Saletrans 9 8 0 1 38:16 24
2 Montaæa Bajec 9 7 0 2 43:16 21
3 Cifra fips 9 6 1 2 31:24 19
4 Potepuhi Mane bar 9 6 0 3 46:19 18
5 Top 92 9 3 1 5 26:44 10
6 Slikopleskarstvo Jereb 9 3 1 5 20:24 10
7 Ambient Gradec 9 3 1 5 24:29 10
8 Golden 91 9 3 1 5 17:28 10
9 Omahen transport 9 2 0 7 16:40 6
10 Dream team 9 1 1 7 19:40 4

Nove medalje,
tokrat za domaœi klub
Z novim letom se je Taekwondo klubu Ømartno - Litija pridruæil veœletni
dræavni prvak v tehniki, domaœin Rok Mohar, œrni pas 4. Dan. Poleg
pomoœi na tehniœnem podroœju v klubu tudi uspeøno nadaljuje svojo
tekmovalno pot, tokrat kot predstavnik domaœega kraja.

Igor, Ivan in Rok

V februarju se je, na pustno soboto,
udeleæil mednarodnega tehniœnega
turnirja v Zagrebu, Don Bosco open
2009. Rok je nastopil v kategoriji œla-

nov, œrni pasovi, od 18 - 30 let in v
hudi konkurenci domaœinov (ki so os-
vojili 7. mesto na svetovnem prvens-
tvu) na koncu osvojil 3. mesto.

Prvo nedeljo v maju pa se je udeleæil
tudi 7. Mednarodnega turnirja v
poomsae, Ban Kegleviœ, v Zagrebu.
Tekmovanje je bilo organizirano pod
okriljem hrvaøkega taekwondoista, g.
Nikola Peœka, œrni pas 8. Dan, s kate-
rim Rok sodeluje æe 10 let.

Tekmovanja se je Rok udeleæil v sta-
rostni kategoriji od 27 - 35 let, œrni pa-
sovi. V konkurenci, kjer je nastopila
tudi tehniœna reprezentanca Srbije je
Rok po dveh krogih dosegel najboljøi
rezultat in osvojil 1. mesto. Organiza-
tor pa ga je nagradil tudi s pokalom za
fair play.

Taekwondo klub Ømartno- Litija

Tretje evropsko
kadetsko
prvenstvo
Prvenstvo se je odvijalo v Zagrebu
od 26. – 28. junija 2009. Organizira-
la ga je Hrvaøka taekwondo zveza.
360 tekmovalcev je priølo iz 38
dræav. Œlan Slovenske reprezentance
je bil tudi Domen Pirc, ki trenira v
Taekwondo klubu Ømartno – Litija.

Domen je tekmoval v kategoriji do
45 kilogramov. V tej kategoriji je na-
stopilo 26 borcev, ki so se borili za
medalje. Najboljøe se je izølo tekmo-
valcu iz Turœije. Domen Pirc je kot
debitant upraviœil svoj nastop, kljub
porazu v prvi borbi z rezultatom 3:0,
saj se je pokonœno dræal do konca
borbe proti neœaku Predsednika
evropske WTF zveze Christosu Pra-
galosu. Pirœev pa bo na evropskem
kadetskem prvenstvu imel ponovno
moænost zastopati Slovenijo æe œez
dve leti, œe bo le tako marljivo treni-

ral, kot je to poœel do sedaj.

Naj spomnimo, da je bilo prvo evrop-
sko kadetsko prvenstvo leta 2005 v
Italiji, kjer je kot œlanica Slovenske re-
prezentance, iz Taekwondo kluba
Ømartno – Litija, barve Slovenije za-
stopala Maøa Koprivnikar. Tudi na
drugem evropskem kadetskem prvens-
tvu, na Madæarskem 2007, je Taek-
wondo klub Ømartno – Litija imel svo-
jega predstavnika, in sicer Merisa
Kapiœa. 

Nastopi kadetov na evropskih pr-
venstvih pa je tudi eno od meril, da se
v Taekwondo klubu Ømartno – Litija
dobro dela.

Taekwondo klub Ømartno – Litija

Foto: Maruøka Viønikar

za katere bi bil zaœetek obravnave pri
øtirih oz. petih letih starosti, æal, prepo-
zen. Vzgojiteljice  in uœiteljice so posta-
le æe zelo obœutljive za otrokove teæave
s sporazumevanjem in me pogosto v
soglasju s starøi prosijo za mnenje.

Obravnave so tedenske ali øtirinajstd-
nevne, odvisno od teæavnosti stopnje
govorne teæave. Vaje potekajo indivi-
dualno, v dvojicah ali pa v manjøi sku-
pini. Najbolj pomembne so redne vaje
doma, saj so starøi poleg logopeda
glavni terapevt. Logopedinja tesno so-
deluje tudi z vzgojiteljicami, ki jim
nudi svetovanja in pogovore o otrocih,
ki so v logopedski obravnavi. 

Prava govorna slika otroka se pogosto
pokaæe øele v stiku z vrstniki, v igri in
pri razliœnih zaposlitvah. V vrtcu in na
øoli ustvarjamo kvalitetno strokovno
sodelovanje in s skupnimi moœmi nudi-
mo veliko pomoœ ob pravem œasu, dvi-
gamo raven osveøœenosti o pomenu je-
zika za kvaliteto æivljenja.

Starøi! Pomembno je, da smo otroku
vzor pri pravilni izgovorjavi. Besede
moramo izgovarjati poœasi, pravilno in
popolno ter se veseliti ob vsaki otroko-
vi pravilno izgovorjeni besedi, ga s
smehom, veseljem in spodbudo nagra-
diti. Kadar ste zaskrbljeni zaradi raz-
voja vaøega otroka, nikar ne odlaøajte.
Nihœe ni premlad, da mu ne bi poma-
gali. Pomembno je, da teæave dovolj
zgodaj odkrijemo, ustrezno ukrepamo
oz. smo pomirjeni, ko ugotovimo, da
je z naøim otrokom vse v redu. 

Zakaj je pomembno, da otroku bere-
mo? Z branjem vzgajamo in uœimo,
ob branju pa uæivamo. Uœenje novih
besed se zaœne v obdobju dojenœka, se
intenzivno nadaljuje v zgodnjem
otroøtvu in traja vse æivljenje. Ker igra
besednjak pomembno vlogo tako pri
uœinkovitem sporazumevanju kot pri
uœnem uspehu, je pomembno razu-
meti, kako otroci doseæejo razvoj
besednjaka. Predøolski otroci se uœijo
pomena besed na dva naœina: nepo-
sredno, ko odrasli imenujejo predmete

in razlagajo pojme in besede, ter na-
kljuœno v pogovoru, ob igri, delu… 

Branje knjig moœno vpliva na razvoj
otrokovega besednjaka. V knjigah so
namreœ besede, ki jih otrok v vsakdan-
jem jeziku ne sliøi pogosto. Jezik v
knjigah je bogatejøi od obiœajno
uporabljenega jezika odraslih. Razis-
kave so pokazale, da otroøke knjige
vsebujejo 50 odstotkov veœ redkih
besed kot najbolj gledane televizijske
oddaje ali pa vsakdanji pogovor med
otroki. Branje omogoœa spoznavanje
novih æivljenjskih okolij, odnosov,
predmetov…, ki jih otroci v vsakdan-
jem æiv-ljenju nimajo priloænosti spoz-
nati in bogati otrokovo besediøœe z
besedami, ki jih sicer ne bi sliøal.            

Kaj je branje? Branje je sanjarjenje. Je
vstopanje v svet domiøljije, ki si ga
delita bralec in pisec.

Brati nekomu pomeni vzeti si œas zanj,
œas, v katerem besede dobijo øirøi
pomen od izgovorjenih glasov. Pomeni
œas, v katerem se stkejo prav posebne
vezi, ki seæejo v svet, hkrati pa nas
tesno poveæejo. Samo starøi lahko svo-
jemu otroku najbolje zagotovijo, da
bodo knjige in veselje, ki jim ga daje
branje, del njegovega otroøtva. Nihœe
drug otroka ne more tako spodbuditi
za branje kot mama in oœe. Branje
lahko delimo z druæinskimi œlani vse
æivljenje, tudi potem, ko so otroci æe
odrasli. Uœenje branja je obseæno in
zahtevno, zato otrok, œe naj postane

bralec za vse æivljenje, potrebuje
pomoœ.Med œetrtim in devetim letom
mora usvojiti bralno tehniko; spoznati
œrke, nauœiti se povezovati œrke oziro-
ma glasove v besede, povezovati v svo-
jih moæganih besede v podobe, ki mu
nekaj pomenijo. Otroci pa tega ne
zmorejo sami. Da bi postali pravi bral-
ci, otroci potrebujejo starøe, da:

• jim berejo;
• jih posluøajo, kako berejo, ko so øe

majhni;
• jim omogoœajo mirne trenutke,

primerne za branje;
• se z njimi pogovarjajo o branju, ko

so starejøi;
• so jim vzgled odraslega bralca in

zanimanja za knjige.

Veœina danaønjih druæin ve, da je glas-
no branje zelo pomembno za majhne
otroke. Na æalost pa œas, porabljen za
skupno branje, s starostjo otrok strmo
pada. Starøi so prezaposleni, preutru-
jeni ali pa je paœ laæje priægati televizor.

Kako dolgo naj bi brali skupaj z otroki?

Druæine ne bi nikoli smele nehati brati
skupaj. Glasno branje øe zdaleœ ni tako
teæavno. Kratko zgodbo je mogoœe
glasno prebrati v pol ure. 

Skupno branje knjig je priloænost za
bogato komunikacijo in jezikovni
razvoj otroka, øe posebej, œe odrasli ne
le bere, ampak se ob knjigi razvije
pogovor, v katerem tudi otrok daje
pobude, spraøuje,razlaga…

Mojca Dragar, dipl. def. logoped
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Litijski planinci na tritisoœaku
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Cenik zakupa oglasnega prostora

Cenjene bralke in bralce obveøœamo, da lahko osmrtnice, zahvale ali spomine objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.

po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov uredniøtva: Glasilo Martinov glas, Kidriœeva 1, 1270 Litija
Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. septembra 2009

DODATNI POPUSTI:

Prodajni center Ømartno - Odprto od 7. do 18. ure, sobota od 7. do 12 ure
Telefon: 01/ 89 87 472, faks: 01/ 89 87 181, e-poøta: jernej.konjar@siol.net

Izposojamo udarna kladiva in organiziramo prevoz blaga. 

IZPOSOJANJE AVTODOMOV - www.avtodom-jernej.si

Litijski planinci na tritisoœaku
Avgusta je viøek planinske sezone. Takrat pobere tudi najbolj vztrajne za-
plate snega v visokogorju, zato je to œas, ko planinci poseæemo po najviø-
jih ciljih. Tudi litijski planinci smo svoje najbolj drzne naœrte prihranili za
avgust.

Ob pripravi programa Planinske sekci-
je DU Litija za letoønje leto je Lojze
Hauptman predlagal, da se v program
uvrsti Grosser Hafner, najvzhodnejøi
tritisoœak v visokih turah. Lojze je
pred leti zavzeto zbiral æige za dnevnik
Vrhovi prijateljstva (po 10 vrhov v
Furlaniji – Julijski krajini, avstrijski
Koroøki in Sloveniji) in takrat je osvo-
jil tudi ta vrh. Ocenil je, da je vrh so-
razmerno lahek in da bi ga brez teæav
zmogli tudi œlani sekcije. Predlog je bil
sprejet in v soboto 22. 8. 2009 je avto-

bus Rudi Toursa æe ob treh zjutraj
proti Avstriji odpeljal 36 litijskih pla-
nincev, ki so se jim pridruæili øe prijate-
lji iz Zagorja, Trbovelj, Hrastnika in
Ljubljane. 

Voænja skozi Karavanøki predor in po
avtocesti do izvoza za Gmünd je hitro
minila in ob prvem svitu smo æe bili na
izhodiøœni toœki visoko v dolini Malte.
Ob razgledih na s soncem obsijane vr-
hove skupine Hochalmspitze smo se
povzpeli do koœe Katowitzer hütte
(2420 m). Za nekatere je bila to najviø-

Gasilski posnetek na vrhu

ja toœka izleta, ostali pa smo nada-
ljevali vzpon proti vrhu. Pot se je sprva
vzpenjala œez travnata poboœja, pre-
preæena s potoœki, nato pa je pripeljala
na glavni greben. Le krajøi odsek gre-
bena je nekoliko bolj strm in izpostav-
ljen, vendar je dobro zavarovan z vrv-
mi. Te so na skalo pritrjene na podo-
ben naœin kot pri nas jeklenice, vendar
pa niso napete, temveœ ohlapne. Gre-
ben se kmalu moœno razøiri in na øiro-
kem skalnem poboœju, ki se zakljuœi z
ozkim vrhom, opazimo øe eno poseb-
nost te gore. Obiskovalci so pokonci
postavili neøtete granitne skale, ki se
tukaj lomijo v znaœilne podolgovate
igle. Pogled je res nenavaden, zdi se,
kot bi bil na nekem drugem planetu. 

Na 3076 metrov visoki vrh se je povz-
pelo 27 œlanov sekcije, med njimi je
bilo kar pet œlanov Kluba 70, ki ga se-
stavljajo œlani sekcije, ki so æe prazno-
vali 70. rojstni dan. Posebne œestitke
veljajo Lojzetu Zamanu iz Gradiøœ, ki
je bil z 78 leti najstarejøi med njimi.
Vso pot proti vrhu ga je vzpodbujal in
spremljal Lojze Hauptman. Izlet sva
vodila s Francijem Koøirjem iz Radeœ
in na vrhu sva imela polne roke dela s
krstom, saj je veœina udeleæencev prviœ
stala na kakønem tritisoœaku.

Sledil je øe sestop do ogromnega umet-
nega jezera, ki se razprostira za 165
metrov visokim jezom. Gre za pravo
tehnoloøko œudo, ki si ga pride ogledat
veliko turistov.   

Izlet po zahtevnosti pomeni vrhunec
letoønje sezone. Œiste hoje je bilo za 9
ur, na poti pa smo bili ves dan. Vzpon
na tritisoœaka je bil za vse prav poseb-
no doæivetje, zato se æe dogovarjamo,
da bi tudi prihodnje leto v program
vnesli kakøen podoben podvig.

Borut Vukoviœ

Do vrha nas spremljajo pokonci postavljene skale.

DRUØTVO PROSTI ŒAS

Øportni tabor Bohinj 2009
Tudi letoønje poœitnice smo v Druøtvu Prosti œas izvedli tradicionalni øportni
tabor v Bohinju, ki se ga je udeleæilo 36 udeleæencev in 5 spremljevalcev.

Dan odhoda v Bohinj se je priœel ena-

ko kot v preteklih letih. Nalaganje prt-

ljage na avtobus in koles na tovornjak.

Lepo vreme je obetalo lep teden v Bo-

hinju. Najprej smo se razdelili po so-

bah, raztovorili prtljago in se dogovo-

rili o redu v domu. Po kosilu smo se

odpravili na spoznavanje okolice Bo-

Potem, ko smo v mesecu marcu 2009
v øportni dvorani Pungrt odprli veliko
tekmovalno plezalno steno, so se za
treninge na njej zaœeli zanimati tudi
trenerji slovenske œlanske in mladin-
ske reprezentance v øportnem pleza-
nju. Tako so v mesecu juniju, juliju in
avgustu steno veœkrat obiskali øportni
plezalci in plezalke slovenske œlanske
in mladinske reprezentance. Tako smo
imeli moænost v naøem kraju spremlja-
ti trening mojstrov vertikale. Glede na

hinjskega jezera. Preizkusili smo tudi
ne preveœ toplo vodo v jezeru. Zveœer
smo se ob tabornem ognju dodobra
spoznali in se zabavali ob razliœnih
druæabnih igrah. V torek zjutraj smo
se prebudili v nekoliko oblaœno in kar
hladno jutro. Vreme nas ni ustavilo in
smo vseeno izpeljali aktivnosti po pro-
gramu. Nekateri so se odpravili na
malo teæji kolesarski izlet in se povzpe-
li do planine Voje, drugi kolesarji so
obiskali vasi Studor in Srednjo vas,
tretja skupina pa se je preizkusila v
øportnem plezanju. Po kosilu se je vre-
me izboljøalo, kar smo izkoristili za
aktivnosti ob jezeru. Uæivali smo v œol-
narjenju, kopanju in skakanju s po-
mola. Po veœerji smo izvedli turnir v
igri med dvema ognjema ter prikazali,
kako se v naravi zakuri ogenj.  Sredino
dopoldne smo preæiveli v adrenalin-

skem parku. Preizkusili smo naøe
spretnosti z nalogami na viøinskem
poligonu. Preizkusili smo tudi prosti
pad in veliko gugalnico. Popoldne
smo se usedli na kolo in se odpeljali v
kopaliøœe, kjer smo se okopali v hlad-
nem jezeru in se nastavljali toplim
sonœnim æarkom. V œetrtek dopoldan
smo pripravili tekmovanje v precizni
orientaciji, kjer smo spoznavali bliænjo
okolico doma, po tekmovanju pa smo
se osveæili v prijetno hladnem jezeru.
Popoldan smo visoke temperature pre-
magovali z aktivnostmi na jezeru.
Preizkusili smo se v voænji s kanuji ter
se namakali v jezeru. Po veœerji smo iz-
vedli tekmovanje v kurjenju ognja.
Prav vsi udeleæenci tabora so uspeøno
zakurili ogenj. V petek smo se razdeli-
li v dve skupini, ki sta se odpravili na
dva razliœna pohoda. Malo mlajøi so
odøli na pot okoli Bohinjskega jezera,
starejøi pa so jo ucvrli do planine Us-
kovnice. Po kosilu in poœitku je sledilo
kopanje in aktivnosti ob jezeru, kjer
smo sproøœali naøe utrujene miøice.
Teden v Bohinju smo zakljuœili z za-
bavnim veœerom in piknikom ob ta-
bornem ognju.

Jernej Peterlin

Plezalna stena
V øportni dvorani Pungrt na trenin-
gu tudi œlanska in mladinska
reprezentanca Slovenije v
øportnem plezanju.

rezultate, ki so jih naøi tekmovalci
predvsem v æenski konkurenci v
letoønji sezoni æe dosegli (prvo mesto
Maje Vidmar na svetovnih igrah, nje-
na bronasta medalja na SP ter zmaga
na mastersu na Kitajskem, prvo mesto
Natalije Grosu na tradicionalnem ma-
stersu v francoskem Serre Chevalier-ju
ter tretje mesto v kombinaciji na SP),
lahko reœemo, da je tudi trening na
ømarski steni pripomogel k dobremu
plezanju na tekmovanjih. Mladinska
reprezentanca se je pripravljala pred-
vsem na mladinsko SP, ki se je odvija-
lo konec meseca avgusta v Franciji.
Priœakujemo, da bomo naøe najboljøe
plezalce gostili øe veœkrat. Spremljali
pa jih bomo lahko tudi na tekmi za
dræavno prvenstvo, ki jo imamo v
naœrtu organizirati v naslednji sezoni.  

Jernej Peterlin

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo ømarskim gasil-
cem za pomoœ in reøevanje ob poplavi, ki
nas je doletela v juliju. Enaka zahvala gre
tudi sosedom za nesebiœno pomoœ.
Najlepøa Hvala!

druæina Gregoriœ

ZAHVALA

V imenu druæine Kos iz Velike Kostrevnice
se zahvaljujemo PGD Kostrevnica, PGD
Ømartno ter vsem sosedom in vaøœanom, ki
so dne 23. 7. 2009, v tako velikem øtevilu
priskoœili na pomoœ pri gaøenju poæara.
Zahvaljujemo se vam tudi za vaøo angaæira-
nost in uœinkovitost saj nam brez vas ne bi
uspelo pogasiti ognja. Øe enkrat pa izreka-
mo zahvalo tudi vsem tistim, ki ste nam ma-
terialno pripomogli pri obnovi objekta.

druæina Kos

VETERINARSKA
AMBULANTA GABER

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

Gsm: 031 209 368

Delovni œas:
Ponedeljek, sreda, petek 8.00 - 15.00

Torek, œetrtek 12.00 - 19.00

Sobota 8.00 - 12.00

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

Veterinarstvo Eva Lesjak s.p.

• cement
• modularni blok
• armaturne mreæe
• betonsko æelezo
• streøna kritina
• odtoœne cevi

• zakljuœni fasadni sloji
• premazi za les
• keramiœne ploøœice
• elektro inøtalacije
• toplotna izolacija
• siporex

Tedenski najem (od sobote do sobote): 400 EUR. Vikend najem: 200 EUR

POSEZONSKA AKCIJA

POSEZONSKA AKCIJA
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