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Zakaj obœinski praznik prav na ta
dan? Razlogov je kar nekaj. Ømarœani
so se v zgodovini izkazali prav z iz-
gradnjo katedrale, saj so za uspeøno
dokonœanje objekta morali poprijeti
kot eden. Solidarnost in enotnost pa
so vrline, ki lahko naøim generacijam
pomagajo k uspehu in lepøemu æivlje-
nju. Marsikateri popotnik, ki ga pot
zanese v naøe kraje, je nad mogoœnost-
jo cerkve navduøen in hkrati prese-
neœen nad tem, da lahko v tako majh-
nem kraju stoji tako velika gradbena
umetnina. V œast zavetniku naøe cerk-
ve in vsem graditeljem, je obœinski
praznik 11. novembra.

Obœani obœine Ømartno pri Litiji ga
bomo lahko praznovali 7. novembra
2008 na trgu pred cerkvijo s krstom
vina. V naslednjem tednu se bo v ta
namen zvrstilo øe nekaj prireditev:
svetniki bodo obœinski praznik poœas-
tili s slavnostno sejo na gradu Bo-
genøperk, praznovanje pa se bo za-
kljuœilo s tradicionalnim Martinovim
sejmom v Kulturnem domu Ømartno,
14. novembra.

Lepo vabljeni in lepo praznovanje
vsem!

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj

KOLEDAR PRIREDITEV V NOVEMBRU

ÆUPANOV KOTIŒEK

Sveti Martin
Pribliæuje se obœinski praznik, to je
god sv. Martina. Vsem godovnikom
iskrene œestitke in veliko zdravja øe
naprej!

SPVCP ob tednu otroka
PROMET NI HEC – lutkovna igrica ob tednu otroka za uœence prve triade in
uœence podruæniœnih øol se je odvijala v Kulturnem domu Ømartno.

Da pa promet res ni hec, so preizkusili otroci na dnevu odprtih vrat Osnovne øole
Ømartno, ki so spoznali, da voænja avtomobila ob upoøtevanju prometnih zna-
kov, ni tako enostavna. 

K tednu otroka spada tudi projekt ULICE OTROKOM, ki je v ømarski obœini
potekal v ponedeljek, 13. oktobra 2008, na zaprtem delu ceste ob spomenika
NOB do Kulturnega doma. V œasu od 9.00 ure do 12.00 ure so otroci vrtca Cici-
ban in øolarji od 1. do 5. razreda izvedli veœ aktivnosti na zaprtem delu ceste.
Igrali so se z æogo, risali na asfalt, igrali ristanc, balinali in poœeli øe marsikaj Pro-
jekt so popestrili policisti, ki so nam nazorno predstavili delo policista s psom,
prometne policije na motorjih in delo policistov Policijske postaje Litija.

Vsem, ki ste sodelovali v projektu, se iskreno zahvaljujemo.  
Za SPVCP, Darja Gorøe

Naœrt za ømarske orgle z 28 registri je
napravil in jih tudi izdelal orglarski
mojster Josip Brandl iz Maribora. 18.
septembra 1908 je orgle slovesno bla-
goslovil kanonik dr. Andrej Karlin, ka-
snejøi mariborski økof, ocenil pa jih je
pater in skladatelj Hugolin Sattner.

V vseh letih so se vrøila redna obnovi-
tvena in vzdræevalna dela v cerkvi in
na njej. Za ømarske orgle je posebej
potrebno izpostaviti leto 1986, ko je
dal orgle takratni æupnik g. Dragan
Adam popolnoma obnoviti in poveœati
za 5 registrov.  

V soboto, 20. septembra zveœer, smo
se zbrali v ømarski cerkvi, kjer smo slo-

vesno obeleæili okrogli jubilej - 100 let-

nico kraljice glasbil – orgel v naøi fari.

Pri slovesni sv. maøi, ki jo je vodil

domaœi æupnik g. Marjan Lampret ob

somaøevanju kaplana g. Gregorja

Luøtreka, smo se spomnili vseh pokoj-

nih in æivih organistov in pevovodij

Ømarske æupnije. V maønem nagovoru

je g. æupnik Marjan poudaril, da bi

bile orgle brez organista mrtev inøtru-

ment in bi tako ne priœevale, kakor

lahko priœujejo sedaj. Prav orgle sluæi-

jo in razlagajo, kako preko njih z

boæansko lahkotnostjo Bog prihaja

med nas. Zato je naøa posebna skrb,

da se orgle vzdræuje in redno skrbi za

100 let ømarskih orgel
V kroniko æupnije je septembra 1908 zapisal takratni dekan Rihar nasled-
nje besede: »Sklenil sem vso delo in tudi orgle same posvetil preœistemu
Srcu Marijinemu. Ona, ki je pela s œistim glasom Magnificat, naj blagoslo-
vi trud in delo!«

vsak talent, ki se pojavi z æeljo igranja

na orgle, da se ga ne zavræe, temveœ se

mu pomaga pri øolanju, se ga spremlja

in bodri na njegovi poti. 

Orgle poælahtnijo prav vsako pri-

loænost in tako so tudi tokrat ob 100

letnem jubileju spremljale domaœe

pevce – œlane mladinskega pevskega

zbora pod vodstvom Monike Fele.

Po konœani slovesni sv. maøi smo pri-

sluhnili øe œudovitemu koncertu, na

katerem je igral na kraljico glasbil

eden naøih najveœjih orglarjev, mae-

stro Tone Potoœnik. G. Tone nam je

pokazal vse zmoænosti in razseænosti

2124 piøœali ømarskih orgel, vse od ti-

stih najneænejøih melodij, pa vse do

najmogoœnejøih zvokov. V drugem

delu koncerta so se spremljavi orgel

pridruæili øe glasovi moøkega zbora

Valvazor in njihov vodja, solist - bari-

tonist g. Joæe Vidic.

Zahvali nastopajoœim za œudovit

veœer, je g. æupnik Marjan dodal øe is-

kren bog povrni vsem tistim, ki so

kdaj koli igrali ali øe igrajo ta ælahten

inøtrument v Ømarski cerkvi; najprej

starosti med ømarskimi organisti g.

Juriju Locu, nato vsem øtirim sedaj

aktivnim organistkam: ga. Marjani

Vidic, ga. Minki Celestina, ga. Urøki

Vidic in ga. Raheli Sinigoj, ter izredni-

ma organistoma ga. Heleni Vidic in

organistu iz æupnije Kresnice g. Mar-

ku Lajevcu.

Hvala Bogu se ømarskim faranom tre-

nutno ni bati, da bi prenehale igrati

orgle v farni cerkvi zaradi pomanjka-

nja organistov. Je pa seveda prav in

nam v skupno veselje, da se organi-

stov, pa tudi pevovodjev, spomnimo

kdaj pa kdaj v naøih molitvah. Prav

vsak izmed njih se namreœ daruje z

vsem svojim znanjem œisto zastonj in v

ponos vsej fari in njenim prebivalcem. 
Uroø Puønik

KOLEDAR PRIREDITEV V NOVEMBRU

torek 11.11. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija

œetrtek 13.11. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno

petek 14.11. 19.00 Gledaliøka predstava: PRIDI GOLA NA VEŒERJO Kulturni center

KUD Loøka dolina

sobota15.11. 10.00 Ustvarjalni vikend Mladinskega centra Mladinski center

nedelja16.11. 10.00 Ustvarjalni vikend Mladinskega centra Mladinski center

torek 18.11. 19.00 Potopis: Islandija; Borut Vukoviœ Knjiænica Litija

sreda 19.11. 19.00 Sreœanje s Ferijem Lainøœkom Gimnazija Litija

œetrtek 20.11. Dan sploønih knjiænic: Zakljuœek projekta Zvesti bralec Knjiænica Litija

œetrtek 20.11. 19.30 Gledaliøki abonma: LJUDJE IN MIØI Kulturni center

Slovensko ljudsko gledaliøœe Celje

sobota22.11. 10.00 Otroøka matineja: VSI OTROCI SVETA; Gledaliøœe Q-kuc Kulturni center

sobota22.11. 19.00 Koncert: PD LIPA Kulturni center

torek 25.11. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija

œetrtek 27.11. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno

sobota29.11. 19.00 Gledaliøka predstava: NEBO NAD ÆENAVLJAMI Kulturni center

Iz Medobœinskega druøtva invalidov
obœin Litija in Ømartno pri Litiji

ter druøtva diabetikov Litija sporoœamo,
da imamo uradne ure:

MDI Litija - Ømartno:

Sreda  od 8. do 11. ure
Petek  od 8. do 12. ure

Vsako prvo sredo v mesecu
tudi popoldan  od 14. do 17. ure

Tel.:  01/898 12 84, gsm : 031/ 67 67 68

Druøtvo diabetikov Litija:

Sreda   od 8. do 11. ure
Vsako prvo sredo v mesecu

tudi popoldan od 14. do 17. ure

Tel.: 01/898 15 84

Martinov sejem,
Obœina Ømartno pri Litiji vabi na

v petek, 14. novembra 2008, od 10. do 18. ure,

v ømarskem kulturnem domu. 
Ob 11. uri vabljeni na uradno odprtje sejma s kulturnim programom.

Martinov sejem,



Nova priloænost
za naloæbe

Srce Slovenije
se predstavlja 

Novice za podjetnike

Diamantni jubilej g. Vinka Øege

Brezplaœen
radioamaterski
teœaj v Litiji

Adventni venœek v
vsako druæino na Primskovem
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Ob~ina [martno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem

neprofitnega  stanovanja za nedoloœen œas:

Dvosobno stanovanje øt. 12 v mansardi stanovanjsko poslovne stavbe Staretov

trg 25, Ømartno pri Litiji, v skupni izmeri 47,30 m2. Neprofitna najemnina

izraœunana za mesec oktober 2008 znaøa 122,50 EUR.

Po povrøinskim normativu je stanovanje primerno za 3-œlansko gospodinjstvo. 

Pogoje razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki so sestavni del te

objave in vse druge informacije ter obrazec prijave, dobijo zainteresirani na

spletni strani obœine www.smartno-litija.si in na spletni strani pooblaøœenega

podjetja KSP Litija d. o. o. www.ksp-litija.si, Dodatne informacije in obrazec

vloge lahko zainteresirani dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2,

Ømartno pri Litiji, tel. 01/ 89 62 770 ali na KSP Litija d. o. o., Ponoviøka cesta

15, Litija na  tel. 01/ 89 00 016 vsak delovni dan od objave tega razpisa in si-

cer med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro ter v petek med 8. do 13. uro.

Interesenti za najem neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z

vsemi zahtevanimi prilogami do œetrtka 20. novembra 2008 na naslov:

JP KSP Litija d. o. o., Ponoviøka cesta 15, 1270 Litija.

Na kuverti mora biti napis: »za stanovanjsko komisijo; neprofitno stanovanje

øt. 12, Staretov trg 25.«

Ømartno pri Litiji, 24. oktober 2008 

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Brezplaœen
radioamaterski
teœaj v Litiji
Po nekaj letih premora smo se za-
radi zanimanja v Radioklubu Litija
S59DLR odloœili, da organiziramo
teœaj in izpite za pridobitev medna-
rodnih licenc za delo na radioama-
terskih sprejemno - odajnih posta-
jah oziroma frekvencah.

Teœaj bo potekal v decembru 2008 in
zaœetku januarja 2009 v prostorih Os-
novne øole Litija, namenjen pa je
vsem, ki jih radioamaterstvo in radij-
ska tehnika vsaj malo zanima. Teœaj
bo brezplaœen tako, da teœajniki plaœa-
jo zgolj stroøke literature, izpita in tak-
so za pridobitev mednarodnega dovo-
ljenja. Teœaj je namenjen osnovnoøol-
cem od 6. do 9. razreda, srednjeøol-
cem in odraslim. In ker radioklub s
svojo dejavnostjo pokriva tako litijsko
kot ømarsko obœino, so na teœaj vab-
ljeni iz obeh obœin, pa øe svoje prijate-
lje naj povabijo zraven.

Termini teœaja so æe doloœeni: 1., 4.,
8., 11., 15. in 18. december 2008 in 5.
in 8. januar 2009 med 18. in 19.30.
uro. Prijavite se takoj prek elektron-
skega naslova info@s59dlr.net ali na
naslov Radioklub Litija S59DLR, Uli-
ca Mire Pregljeve 1, 1270 Litija. Prija-
vite se takoj in prejeli boste vse potreb-
ne informacije. 

Rudi Bregar, S51BR

Adventni venœek v
vsako druæino na Primskovem
Oktobra so v okviru Kulturnega druøtva Prinskau priœeli z novo sezono krea-
tivnih delavnic. Udeleæujejo se ga predvsem mladi, œeprav ne bi bilo niœ
napak, œe bi se pridruæili tudi starøi. Zadali so si cilj, da naredimo toliko
adventnih venœkov, kolikor je druæin na Primskovem.

Da bodo ta cilj dosegli, hitijo z delom.
Delavnice potekajo ob petkih med 18.
do 20. uro. Dva tedna med 16. do 30.
novembrom pa bodo otroci prodajali
adventne venœke po hiøah.

Prva delavnica je bila 17. oktobra
2008 v øoli na Primskovem. Otroci so
sami izdelovali obroœe iz slame, ki so
bili podlaga za izdelavo adventnih
venœkov. 

Delavnice so torej ob petkih med 18.
in 20. uro v øoli na Primskovem. V de-
cembru pa bodo izdelovali boæiœno-
novoletne voøœilnice, ki jih bodo brez-
plaœno poslali vsem druæinam na
Primskovem. 

Tako druæine na Primskovem
obveøœamo, da si lahko adventni
venœek zagotovijo v kulturnem
druøtvu v petek, 21. oktobra med 18.
in 20. uro v osnovni øoli, otroci pa
bodo posamezne druæine tudi obiskali.

Rudi Bregar Vse skupaj se je priœelo s slamo.

Novice za podjetnike
Center za razvoj Litija ponuja øtevilne storitve za podporo razvoju
podjetniøkega okolja. S toœkama VEM »Vse na enem mestu« v Litiji in
Grosupljem pomagamo podjetnikom k enostavnemu vstopu v svet
podjetniøtva ter jim nudimo nadaljnjo podporo pri njihovi dejavnosti.

Podjetnike obveøœamo, da so znova

objavljeni javni razpisi za subvencije

(nepovratna sredstva) za naloæbe v

materialne in nematerialne investicije.

Predmet podpore Javnega razpisa za

Podporo ustanavljanju in razvoju mi-

kro podjetij (ukrep 312) so naloæbe v

æe registrirana mikro podjetja na

podeæelju, ki zagotavljajo nova oziro-

ma ohranjajo delovna mesta in

poveœujejo dohodek podeæelskega

prebivalstva ter se naloæba nanaøa na

opravljanje doloœenih dejavnosti (veœ

v razpisu). Upraviœeni stroøki so:

gradbena in obrtniøka dela, usposab-

ljanje za potrebe opravljanja dejavno-

sti in nakup nove opreme. Naloæba se

mora izvesti izven dejavne kmetije in

izven naselja s statusom mesta. Sub-

vencija znaøa 50% upraviœenih izdat-

kov (DDV ni upraviœen). Razpis je od-

prt do porabe sredstev in se dopolnju-

je z razpisom MKGP za ukrep 311 –

Diverzifikacija v nekmetijske dejavno-

sti, pri katerem mora biti naloæba iz-

vedena na delujoœi kmetiji. 

Vabimo vse, ki imate namen vlagati v

letoønjem ali naslednjem letu v nakup

novo tehnoloøko opremo ali naœrtuje-
te kakøno drugo investicijo, da se zgla-
site na naøi vstopni toœki VEM v œasu
uradnih ur, kjer bomo prouœili vaøe
moænosti ter vas usmerili na ustrezen
razpis. Naœrtovano investicijo nam
lahko sporoœite tudi po elektronski
poøti ali po telefonu. V primeru us-
treznega razpisa vas bomo napotili
nanj.

V kolikor se nameravate samozaposli-
ti (registrirati s.p.) ali ustanoviti svoje
lastno podjetje (druæbo z omejeno od-
govornostjo – d.o.o.) lahko postopek
registracije ali spremembe s.p. ali
d.o.o. brezplaœno opravite na naøi
VEM toœki. Pri naøih referentih lahko
pridobite vse informacije v zvezi s po-
stopkom ustanovitve podjetja, o izbiri
imena podjetja, pogojih za opravljanje
doloœenih dejavnosti in ostalih po-
stopkih v zvezi z registracijo ali spre-
membo podjetja. Storitve VEM
opravljamo preko e-VEM sistema, ki
je sofinanciran s strani Evropskega
Socialnega Sklada (ESS).

Mitja Bratun,

Center za razvoj Litija

Srce Slovenije
se predstavlja 

V Srcu Slovenije, kamor se umeøœa
tudi obmoœje obœine Ømartno pri Liti-
ji, smo v oktobru gostili dva dogodka
na nacionalni ravni. V torek, 14. okto-
bra, je na obœini Litija potekala Stra-
teøka konferenca Tehnoloøke agencije
Slovenije TIA na temo ugotovitve teh-
noloøkih potreb slovenskih regij in
obœin. Na konferenci so udeleæenci
opozorili na potrebe in ovire, s kateri-
mi se sooœajo. Med drugimi je tudi
Franci Rokavec kot æupan in pred-
stavnik Razvojnega partnerstva sre-
diøœa Slovenije opozoril na velike raz-
vojne razlike med obœinami znotraj
Ljubljanske urbane regije ter poudaril,
da bi morala dræava bolj uœinkovito
podpirati razvojna partnerstva znotraj
regij. Konference se je udeleæila tudi
Mojca Kuclar – Dolinar, ministrica za
visoko øolstvo, znanost in tehnologijo. 

Nekaj dni kasneje pa se je v Litiji odvi-
jalo tudi sreœanje Evropa v naøi regiji,
kjer so bile predstavljene moænosti za
aktivno sodelovanje Slovenije kot regi-
je v skupnem evropskem prostoru.
Predstavljena je bila slovenska mreæa
za interpretacijo dediøœine. Center za
razvoj Litija je kot soorganizator pri-
reditve na obeh prireditvah predstavil
projekt Trkamo na vrata dediøœine ter
njegov razvoj v blagovno znamko Srce
Slovenije.

Jelka Babiœ, Center za razvoj Litija

Nova priloænost
za naloæbe

Objavljen je drugi javni razpis, ki

podpira obnovo in ohranjanje pode-

æelske kulturne dediøœine. Nanj se lah-

ko prijavijo fiziœne in pravne osebe ter

lokalne skupnosti, ki so lastniki objek-

ta oziroma zemljiøœa. Razpis omogoœa

naloæbe v obnovo kulturnih spomeni-

kov in objektov etnoloøke (podeæel-

ske) dediøœine, vpisane v Register ne-

premiœne kulturne dediøœine pri MK, v

muzeje na prostem ter ekomuzeje, v

prostore za ureditev etnoloøkih zbirk

ter v ureditev in izgradnjo tematskih

poti, ki povezujejo toœke dediøœine.

Javni razpis je odprt do porabe sred-

stev. Dræava sofinancira projekt s

50% deleæem. Za dodatne informacije

se obrnite na Center za razvoj Litija,

01/ 896 27 10, info@razvoj.si. 

Mija Bokal, Center za razvoj Litija

Diamantni jubilej g. Vinka Øege
Resniœno nam je bilo dano tisto uro, da smo se lahko v nedeljo, 28. sep-
tembra popoldan v cerkvi sv. Martina v Ømartnem pri Litiji sreœali z bivøim
ømarskim æupnikom, prelatom g. Vinkom Øego, ki je letos obhajal dia-
mantni jubilej maøniøtva.

Diamantni jubilej – 65 let – maøniøtva
je œas, kateri je v æivljenju g. Vinka
Øege pustil zelo razliœne sledi; vse od
temnih vojnih in povojnih œasov, za-
porov, zasliøevanj in zasramovanj, pa
vse do radostnih in veselih dni
maøniøkega dela, sreœevanja z æuplja-
ni, z mladimi, z drugaœe misleœimi, z
ljudmi dobre volje in pozitivne narav-
nanosti!

»Ustavite se,…«, nam je poloæil na
srce v pridigi in nadaljeval, naj ne
bomo mlaœni kristjani, marveœ naj
poæivimo naøo vero. »Pogostokrat se
bojimo æivali in zveri, a bojmo se pe-
kla! Vse zvezde, zemlja in planeti, vse
bo nekoœ ugasnilo, le Jezus ne, saj je

on edina in svetla luœ naøega æivljenja -
edina naøa reøitev!«

Œe se na kratko ozremo na 14 letno in
zelo plodno sluæbovanje g. Vinka v
Ømartnem, potem pridemo do nasled-
njih podatkov, ki se navezujejo na gos-
podarsko delo v æupniji; obnova stre-
he na farni cerkvi, na podruæniœni
cerkvi na Libergi, iz razvalin so takrat-
ni krajani dvignili cerkvico na Gra-
diøœu, obnavljati so zaœeli æupniøœe, te-
meljite prenove pa je bila deleæna tudi
notranjost farne cerkve. Ob vseh teh
velikih delih pa ni niti za trenutek tr-
pelo pastoralno delo v æupniji. Prav vsi
se ga spominjajo pa tudi øe po lastniku
legendarnega hroøœa in po neøtetih pri-
jetnih dogodivøœinah.

Ob g. Vinku so somaøevali øe domaœi
æupnik g. Marjan Lampret, kaplan g.
Grega Luøtrek in upokojeni duhovnik
g. Ciril Oraæem. Verno in poboæno
ømarsko ljudstvo je dodobra zapolnilo
farno cerkev, za ubrano petje pa so
poskrbeli œlani domaœega Mladinske-
ga meøanega zbora. Ob koncu je slav-
ljencu voøœila v imenu æupnije øe ga.
Martina Benediœiœ, ter na zelo pre-
prost naœin presenetila in ganila g.
Vinka. 

Œisto na koncu naøega druæenja se je
mnogim g. Vinko øe podpisal v svojo
avtorsko knjigo z naslovom »Dano ti-
sto uro«, prav vsak pa mu je ob koncu
æelel stisniti roko v pozdrav in voøœilo,
mu zaæeleti vse dobro, zdravja in
sreœe, ter priproønje v molitvi. 

Uroø Puønik
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Zgodilo se je
V petek, 26. septembra, je bilo v
ømarskem kulturnem domu tradicio-
nalno sreœanje upokojencev litijske in
ømarske obœine, kjer se nas je zbralo
150. Po pozdravu gostov in kultur-
nem programu, ki so ga izvedli
meøani pevski zbor in citrarke DU Li-
tija, je bila podelitev pokalov za
doseæene uspehe na letoønjih tekmo-
vanjih. Zmagalo je DU Litija, druga je
bila Sloga Jevnica, tretje Ømartno,
œetrti Dole in peti Gabrovka. Po
veœerji se je zaœelo druæabno sreœanje,
ki smo ga sklenili okoli 22. ure.

Sreœanje je potekalo pod pokroviteljs-
tvom obœine Ømartno in Zveze druøtev
upokojencev Litija – Ømartno, del
sredstev je prispevalo tudi naøe druøt-

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Obœanke, obœani! 
Ømarœanke, Ømarœani!

Naj se vam takoj na zaœetku v imenu
Socialnih demokratov ter seveda svo-
jem imenu zahvalim za enkraten do-
prinos k zgodovinski zmagi SD-ja na
nedavnih dræavnozborskih volitvah.
Naj bo ta prispevek tudi zahvala vsem
vam, ki ste nam nudili moralno, mate-
rialno oziroma kakrønokoli drugaœno
podporo. Vse trdo delo je bilo 21. sep-
tembra poplaœano.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam name-
nili svoj glas na poti do zmage, ki pa je
øele zaœetek! Hvala vsem, ki ste ærtvo-
vali svoj prosti œas, sredstva oziroma
se na tak ali drugaœen naœin angaæirali
v volilni kampanji ter tako tvorno
prispevali k cilju, ki ste nam ga zasta-
vili vi, vse dræavljanke in dræavljani
Republike Slovenije. Æelji po spre-
membah! In samo zmaga socialne de-
mokracije je bila zagotovilo za spre-
membe, na bolje! 

Zagotovilo, da bomo ustvarili pogoje
v katerih bo Slovenija kljub priœakova-
nim manj ugodnim globalnim gospo-
darskim okoliøœinam vsestransko mo-
dernizirala in se po kazalcih gospodar-
skega razvoja ter socialne varnosti
pribliæevala najbolj razvitim.

Zagotovilo, da bo sadove napredka
uæivala celotna skupnost in ne samo
privilegirana manjøina oziroma tisti, ki
izkazujejo simpatije doloœeni politiœni
opciji. Da se bodo krepile institucije
pravne dræave, da bomo krepili nacio-
nalno identiteto v pogojih odprte
druæbe. Prav ta zagotovila so pre-
priœala veœino volivcev, da smo social-
ni demokrati prava alternativa doseda-
nji oblasti. 

Zatorej: Prevzemamo »Odgovornost
za spremembe!« 

Predsednik OO SD Litija

Matjaæ Aøkerc

vo, 22 ømarskih upokojenk pa je na-
peklo veliko okusnega peciva.

V œetrtek, 9. oktobra, smo izvedli po-
poldanski izlet na Brdo pri Kranju,
kjer smo si ogledali protokolarni ob-
jekt, odpeljali pa smo se øe v bliænji
Adergas, kjer so øe ostanki nekdanjega
samostana in v æupnijski cerkvi pa
hranijo bogate slikarske umetnine.

Sredi oktobra smo za ljubitelje gleda-
liøœa pripravili prvi obisk ljubljanske
Drame, kjer smo uæivali ob œrni kome-
diji »Jez« in nas je zelo navduøila.

V sredo, 22. oktobra, smo izvedli vsa-
koletno sreœanje naøih jubilantov, ki
letos praznujejo okroglo obletnico
rojstva. Z njimi smo pokramljali v go-
stilni Maœek.

Na omenjenih dejavnostih je bilo 123
udeleæencev.

Pripravljamo…
V drugi polovici novembra naœrtujejo
planinski izlet v neznano (petek, 21.
novembra), skupaj s œlani domske
skupnosti Doma Tisje bomo izdelovali
prazniœne okraske, zadnjo novembrsko
nedeljo pa si bomo v mariborski Operi
ogledali Verdijevo opero Traviata.

V prvi polovici decembra bomo obi-
skali naøe œlane v domu Tisje, organi-
zirali zadnji letoønji pohod na Obolno
(z Javorja) in pripravili 15. decembra v
ømarskem kulturnem domu druæabno
novoletno sreœanje ob zvokih ansamb-
la Zimzelen.

Boris Æuæek

Evropsko øolsko omreæje European
Schoolnet je v sodelovanju z Zdruæen-
jem proizvajalcev plastike PlasticsEu-
rope organiziralo mednarodni øolski
nateœaj Energija je naøa prihodnost, na
katerem so lahko uœenci in dijaki pred-
stavili svoje poglede in reøitve na na-
slednje teme: optimizirana raba virov
energije, zadovoljevanje naraøœajoœih
potreb po energiji, zadovoljevanje
naraøœajoœih potreb po hrani, gradnja
stanovanj za naraøœajoœo populacijo in
pretvarjanje odpadkov v uporabne
vire. Dijaki so morali izdelati multime-
dijsko predstavitev za izbrano temo v
angleøkem, francoskem ali nemøkem
jeziku. Na nateœaju so lahko sodelova-
le øole in organizacije, ki izvajajo inte-
resne dejavnosti, s sedeæem v dræavah
œlanicah Evropske unije, dræavah pri-
stopnicah Evropske unije, dræavah
kandidatkah za Evropsko unijo in œla-
nicah Evropske cone proste trgovine.

Dijaka Andrej Biœaniœ (Zavrstnik,
Ømartno pri Litiji) in Matevæ Bregar
(Spodnji Hotiœ) sta z mentorjem –
uœiteljem fizike in strokovnih predme-
tov s podroœja elektrotehnike Valenti-
nom Peternelom in mentoricama –
uœiteljicama angleøkega jezika Mirjo
Mrovlje Peœnik ter Polono Petrovœiœ, v
Bruslju prejela nagrado za multimedij-
sko predstavitev "Biomasa - cenejøe
ogrevanje", ki je bila izdelana s
pomoœjo programske opreme Power-
Point. V svoji predstavitvi sta poudari-
la, da ima Slovenija na voljo veliko le-

snih odpadkov, ki jih je mogoœe pora-
biti za kurjavo, zato sta z nalogo æelela
ljudi spodbuditi k veœji porabi bioma-
se. V œasu naøih starih starøev, so ljud-
je pobirali lesne ostanke in jih porabili
za ogrevanje stanovanjskih prostorov
in sanitarne vode. Razøirjena raba pre-
moga, elektrike, kurilnega olja in ze-
meljskega plina in sodobnih kurilnih
naprav je povzroœila zmanjøanje rabe
lesnih odpadkov. Tako v gozdovih na-
letimo na precejønje koliœine vejevja,
podrtih dreves, ostankov seœnje ipd, ki
zmanjøujejo prehodnost, nemoteno
rast novih dreves in so nenazadnje
odliœna gojiøœa za lesne økodljivce.
Omejene zaloge fosilnih goriv pa nas
silijo v rabo alternativnih virov energi-
je, o œemer sta razmiøljala tudi dijaka.
V nalogi sta predstavila zgradbo, delo-
vanje, upravljanje in prednosti prede-
lane peœi za centralno ogrevanje na le-
sne sekance. Œeprav je bila naloga
nateœaja izdelati samo multimedijsko
predstavitev, pa sta dijaka s svojim
prispevkom krepko presegla namen in
cilje omenjenega nateœaja. Gre za so-
delovanje Andreja Biœaniœa pri sami
konstrukciji in izdelavi peœi in za upo-
rabo strokovnega znanja, spretnosti in
sposobnosti, ki jih dijaki pridobijo v
uœnem procesu na omenjeni øoli. To
pa je bil verjetno tisti element, ki je bil
odloœilen za tako visoko uvrstitev, kaj-
ti ravno v tej dejansko izvrøeni aplika-
ciji se je prispevek razlikoval od osta-
lih. V ostalih multimedijskih predsta-
vitvah so prevladovale idejne reøitve,

Naøi elektrotehniki zmagali v
Bruslju
Bruselj – Ekipa iz Srednje øole tehniøkih strok Øiøka je s projektno nalogo
"Biomasa - cenejøe ogrevanje", ena izmed øestih zmagovalnih ekip na
mednarodnemu nateœaju FuturEnergia, ki sta ga organizirala European
Schoolnet in PlasticsEurope. Gre za velik uspeh na mednarodnemu nivoju,
saj je bilo v nateœaj vkljuœenih 30 evropskih dræav, prispelo pa je 1016
prispevkov.

reportaæe obstojeœih reøitev obravna-
vane tematike in futuristiœne kreacije.

Andrej Biœaniœ je v sodelovanju z
Markom Kokovico izdelal predelavo
peœi na trda goriva v avtomatizirano
peœ na lesne sekance. Mehanski del
projekta je izdelal Marko Kokovica.
Elektriœno instalacijo in elektriœno kr-
milje pa je izdelal Andrej Biœaniœ. Za
krmiljenje je uporabil prosto progra-
mirljivi krmilnik Logo, s katerim je
moæno enostavno spreminjati in na-
stavljati delovne parametre ali pa v ce-
loti spremeniti program delovanja ce-
lotnega sistema. Dijak ugotavlja, da
pri samem konstruiranju in izvedbi ni
imel veliko teæav, saj je - znanje prejel
na usposabljanju v okviru programa
Elektrotehnik energetik poklicno teh-
niøkega izobraæevanja na omenjeni
øoli.

Podelitev nagrad je potekala v Evrop-
skemu parlamentu v Bruslju v prisot-
nosti povabljenih novinarjev, evrop-
skih poslancev ter drugih pomembnih
usluæbencev in funkcionarjev Evrop-
ske Unije (John Macdonald - pred-
stavnik kabineta Jana Figela evropske-
ga komisarja za izobraæevanje, uspo-
sabljanje, kulturo in mladino, Marc
Durando - direktor evropskega øolske-
ga omreæja, Holger Krahmer, …).
Mentorju Valentinu Peternelu je bila
za vloæeno delo, t.j. 25 prispevkov, po-
sebej izreœena pohvala za opravljeno
kvalitetno delo in spodbujanje mladih
k razmiøljanju in ukrepanju na po-
droœju varstva okolja, rabe alternativ-
nih virov energije, racionalne rabe
energije in recikliranja odpadkov.

Organizatorja nateœaja sta poleg prak-
tiœnih nagrad, pokalov in priznanj po-
skrbela za letalski prevoz, vodene ek-
skurzije, nastanitev in prehrano. Zma-
govalci nateœaja so si ogledali kulturne
znamenitosti Bruslja (Katedralo Sv.
Mihaela, staro mestno jedro Bruslja,
Kraljeva palaœa s parkom, Manneken
pis, Pravosodna palaœa, …). Pod po-
sebnim strokovnim vodstvom so si og-
ledali razstavo okostij dinozavrov, ka-
terih starost ocenjujejo celo do 125
milijonov let, in spoznali vlogo petro-
kemije pri restavracijskih postopkih.
Prvi dan so prisostvovali tudi na prire-
ditvi ob podelitvi nagrad nateœaja
Xperimania, kjer so bile predstavljene
zanimive raziskovalne naloge s po-
droœja naravoslovja. 

Slovensko ekipo je sprejela tudi evrop-
ska poslanka ga. Ljudmila Novak, ki
jim je razkazala prostore Evropskega
parlamenta, kjer opravljajo svoje delo
tudi slovenski poslanci evropskega
parlamenta ter jim podelila priloænost-
na darila. Œlani ekipe so bili nad pred-
stavitvijo delovanja EU in evropskim
duhom, ki ga je œutiti v Bruslju na vsa-
kem koraku zelo navduøeni.

V. Peternel

Vse zmagovalne ekipe pred Evropskim parlamentom

Odliœna bera PGD Ømartno
Œlani Prostovoljnega gasilskega druøtva Ømartno pri Litiji, so se v oktobru
udeleæili obœinskega tekmovanja in kviza gasilske mladine. Na obeh so do-
segli odliœne rezultate.

V okviru Gasilske zveze Ømartno pri
Litiji, je dne 4. 10. 2008, na Javorju,
potekalo obœinsko gasilsko tekmova-
nje. Dopoldne je potekalo tekmovanje
za gasilsko mladino, popoldne pa za
œlane. 

Iz PGD Ømartno, se je tekmovanja
udeleæilo 10 ekip, kar glede na  letoøn-
jo slabo udeleæbo, pomeni skoraj tret-
jino vseh ekip na tekmovanju. Barve
naøega druøtva so zastopali: dve ekipi
mlajøih pionirk in pionirjev, tri ekipe
mladink in mladincev, meøana ekipa
œlanov A, æenska desetina œlanic B,
moøka desetina œlanov B, æenska ekipa
veterank in moøka ekipa veteranov.

Glede na to, da pri danaønjem hitrem
tempu æivljenja nimamo veliko œasa za
vaje, se je kljub temu ves trud, ki smo
ga vloæili vanje, poplaœal s øestimi os-
vojenimi pokali. Dopoldne so ekipe
pionirjev osvojile drugo in tretje me-
sto, mladinska ekipa fantov prvo me-
sto, ostali dve ekipi mladink pa tretje
in peto mesto. V popoldanskem œasu,
pa so moøka ekipa œlanov A in B, ter
veteranov osvojili odliœna prva mesta,
œlanice B pa tretje mesto. Sedmi pokal
bodo naknadno prejele tudi prizadev-
ne veteranke, ki so zaradi neljube na-
pake, na dan tekmovanja, ostale brez
zasluæene nagrade. Œestitke in pohvale

gredo seveda vsem, ki so se tekmova-
nja udeleæili in naøe druøtvo zastopali v
tako velikem øtevilu, øe posebno pa
moramo œestitati tistim ekipam, ki so
osvojile pokal.
Ker pa v naøem druøtvu le redkokdaj
poœivamo, smo se v okviru programa
dela Mladinske komisije Gasilske zve-
ze Ømartno pri Litiji, v torek 21. okto-
bra 2008, udeleæili tudi øestega obœin-
skega kviza gasilske mladine, ki je bil v
Kulturnem domu Ømartno. Iz PGD

Ømartno, so se  kviza udeleæile  tri eki-
pe, in sicer: ekipa mlajøih pionirjev,
ekipa starejøih pionirjev in ekipa  mla-
dincev. Vse tri ekipe so se zopet
odliœno izkazale, saj so vse tri zasedle
odliœna 1. mesta. Za osvojena 1. me-
sta, sta dve ekipi æe drugiœ osvojili pre-
hodni pokal, kar pomeni, da v primeru
ponovitve uspeha na prihodnjem kvi-
zu, prejmejo pokal v trajno last. Z
zmago pa so si pridobili tudi vstopnico
za regijski kviz. Vsem skupaj, mentorji

in ostali œlani druøtva iz srca œestitamo
in upamo, da bodo svojo gasilsko pot
uspeøno nadaljevali in pridobljeno
znanje s pridom uporabljali.

Mladinska komisija PGD Ømartno, se
ob tej priloænosti, krajanom in vsem ti-
stim, ki ste v naøi veliki akciji, kakøen
zavitek starega papirja odvrgli v naø
kontejner, iskreno zahvaljuje in ob-
ljublja, da se bo øe naprej ukvarjala s
podobnimi koristnimi akcijami. 

Mentorica: Alenka Kellner
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Ljudje Jablaniøke doline
Œas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato vam Druøtvo za razvoj
podeæelja LAZ predstavlja domaœine, sosede, ljudi, ki so zanimivi ali pa
prostovoljno delajo nekaj, kar je dobro za vse nas. 

Anica Bitenc zelenjadarica… zgodbe z litijske trænice.

Ljudje vas lahko najdejo na litijski
trænici vsako soboto od 8. do 12. ure,
kjer prodajate zelenjavo in druge do-
brote. Od kdaj se ukvarjate s prodajo
na trænici?
Litijska trænica se je zaœela jeseni leta
2002. Na sredo, ko je bil prvi dan litij-
ske trænice, je bil œebelar Vozelj edini
ponudnik. V soboto, 14. septembra,
pa sva se mu pridruæila øe jaz in Pater-
noster s siri. To je bil prostor pri
Boriøku. Stranke je prvi dan pridobil
Vozelj z medico, kasneje pa sem jih øe
jaz zaœela razvajati s piøkoti, kruhom
in drugimi dobrotami, tako da smo
stranke kar hitro pridobili. Ko se je za
trænico razvedelo, nas je bilo æe devet
ponudnikov. Tudi v povpreœju nas je
bilo devet, najveœ pa nas je bilo nekje
15. To je trajalo 2 leti, vse dokler nas
niso nagnali s tega prostora. Usmilil se
nas je æupnik in prestavili smo se k

cerkvi, kjer smo øe vedno imeli ponud-

bo dvakrat na teden. Po nesreœi jaz ob

sredah nisem veœ hodila prodajati in

poœasi je bila tako trænica samo øe ob

sobotah. S prostora pri cerkvi smo se

zaradi neprimernega makadama, ki je

tam, prestavili na prostor, kjer je bil

asfalt. Pol leta smo tako bili na parki-

riøœu za Emono. Takratni æupan Kap-

lja nam je postavil kiosk, vodo in elek-

triko. Tako da vsakiœ, ko so nas pre-

stavili, smo øli na boljøe. Zdaj smo pri

Dvorani in imamo v bliæini øe bife.    

Kaj vse ponujate na trænici?
Trenutno nas je nekje pet stalnih po-

nudnikov. Poleg mene, ki ponujam se-

zonsko zelenjavo in sadje ter domaœe

dobrote od potic, kruha, piøkotov in

rezancev, so tu øe œebelar Dremelj, Pa-

ternoster s siri, zelenjadarica Menega-

lija in sveœarstvo iz Zagorja.   

Ali sta zelenjava in sadje ekoloøko pri-
delana?
Jaz kakønega certifikata o ekoloøki

pridelavi nimam. Pridelujem pa zele-
njavo in sadje tako kot so pred petde-
setimi leti; kot sem navajena, brez
kakønih kemikalij, økropljenja ali œesa
umetnega.

Veliko ljudi vas pozna kot Anico iz
trænice. Verjetno imate precej svojih
rednih strank? 
V tem œasu pa æe res, œeprav ne toliko
v smislu prodaje, ampak smo se æe to-
liko spoznali in navadili eden na dru-
gega, da morajo oni vedeti vse kako se
godi meni, jaz pa moram vedeti kako
se godi njim in to je zame veliko veœ
kot to koliko prodam. Pridejo na kle-
pet in tudi œe pridejo slabe volje, odi-
dejo vedno nasmejani. Pogovor in na-
smeh, ki ga lahko daø drugemu, veliko
odtehta in se povrne v veœji meri.  

Ste precej aktivni, ljudje vas lahko
sreœajo na vseh lokalnih prireditvah,
kjer jih razvajate s svojo ponudbo in
toplo besedo. Kje vse ste sodelovali v
tem letu?
S svojo ponudbo sem sodelovala na
karnevalu v Litij, na pohodu Po
obronkih Jablaniøke doline, na Valva-
sorjevih viteøkih igrah, na tekmova-
nju v striænji ovc v Ømartnem in ver-
jetno øe kje. 

8. novembra s œlani druøtva LAZ za
pohodnike na Levstikovem pohodu
od Litije do Œateæa pripravljate ob
poti zanimivo ponudbo. Œesa in kje
bodo pohodniki deleæni teh dobrot? 
Ker smo kar pestra druøœina pri
druøtvu LAZ bo tudi ponudba pestra
na naøem prostoru. Tako se bodo tisti,
ki se bodo ustavili v Gobniku tik pred
Moravœami, lahko okrepœali s slad-
kimi domaœimi dobrotami od flanca-
tov, jabolœnega øtrudla in drugega
drobnega peciva do kruha, domaœih
klobas in raznih mesnih dobrot ter rib
iz eko kmetije Bancerl in Proøt. Spili
bodo lahko kuhano vino ali jegermaj-
ster, tako da se bo za vsakega naølo
nekaj, da se bo lahko podkrepil in na-
daljeval pot. Vsi udeleæenci pohoda so
prav lepo vabljeni, da se pri nas ustavi-
jo, okrepœajo in poklepetajo z nami.

Pogovor pripravili v Druøtvu Laz.

Mladi in uporaba
sonœne energije
12. novembra se bo v Litiji zgodil zanimiv dogodek v okviru projekta »Sonœek je
in mi zniæujemo CO2«. Dijaki Gimnazije Litija bodo med 13. in 15. uro pred
øportno dvorano prikazali praktiœen naœin uporabe sonœne energije skozi glasbo,
ob 18. uri pa se bodo na gimnaziji predstavili posamezniki, ki se v litijski in ømar-
ski obœini ukvarjajo z obnovljivimi viri energije (biomasa, fotovoltaika) in traj-
nostno gradnjo (pasivne hiøe). Dogodek se povezuje v evropski projekt CO2-
NeuTrAlp, kjer kot partner sodeluje Center za razvoj Litija. 

Saøa Ceglar, Center za razvoj Litija

Ømarski tamburaøi smo jesen zaœeli

delovno. Konec septembra smo z na-

stopom popestrili kulturni program na

tradicionalnem Mihalovem sejmu v

Mengøu. 

Kot prejønja leta, smo tudi letos orga-

nizirali tamburaøko izobraæevanje za

vse œlane orkestra, ki smo ga letos pri-

pravili v Libojah pri Æalcu. Tridnevni

strokovni seminar je potekal pod

vodstvom Antona Grahka, za prijetno

bivanje in dobro postreæbo pa je po-

skrbela tamburaøica Darja. Seminar

smo v nedeljo zakljuœili s krajøim na-

stopom. 

V nedeljo, 26. oktobra smo v litijski

cerkvi s øtirimi skladbami spremljali

zdruæene otroøke in odrasle pevske

zbore na 11. obmoœni reviji dekanij-

skih pevskih zborov.
Ana Savøek

Delovna jesen
ømarskih
tamburaøov

Drugi tabor gasilske mladine
V soboto, 28. junija 2008, smo se mladi gasilci PGD Ømartno z avtobusom
odpeljali na drugi tabor gasilske mladine. Odøli smo na otroøki in mladin-
ski turizem Zgornji Zavratnik, ki se nahaja v Raduhi, Luœe ob Savinji.

Ob prihodu so nam najprej predstavili
program in nas namestili po sobah. Po
kosilu je sledila predstavitev æivljenja
na kmetiji, ogled kmetije, izdelava
domaœega sira, izdelovanje æivali iz
sena, po veœerji pa noœni pohod. V ne-
deljo po zajtrku smo se odpravili na
pohod na Raduho, kjer smo si ogledali
Sneæno jamo. Pohod je bil dolg in na-
poren, vendar nas je utrujenost hitro
minila, saj smo zveœer praznovali Kat-
jin in Anin rojstni dan, se posladkali s
torto in nazdravili z otroøkim øam-
panjcem in gostili  naøe starejøe gasilce,

ki so nas ta dan obiskali. V ponedeljek
dopoldan sta nas obiskala predstavni-
ka folklorne skupine Oljka in nas
nauœila nekaj starih ljudskih plesov in
otroøkih iger, izdelovali smo stare
igraœe in s pletarjem pletli koøarice. Po
kosilu nas je obiskal citrar gospod
Joæe, s katerim smo prepevali ljudske
pesmi in na koncu s kvizom preverili
naøe znanje kako dobro poznamo
ljudske pesmi. Zveœer smo si izdelali
razglednice in jih poslali domov svojim
starøem. V torek smo odøli na ogled
znamenitosti Zgornje Savinske doline.

Ogledali smo si skalni obelisk Igla, in
presihajoœi studenec, pot nadaljevali
do slapa Rinke, se sprehodili po etno-
loøki poti v Logarski dolini, kjer smo
videli kako se ægejo kope za pridobiva-
nje oglja. Sredo smo preæiveli z goz-
darjem, ki nam je predstavil rastlins-
tvo in æivalstvo v Alpskem svetu. Spre-
hodili smo se po gozdni uœni poti, kjer
smo spoznali veliko vrst gozdnih rast-
lin, videli smo lovilce za gozdnega lu-
badarja, se orientirali po naravi, po-
sluøali ptiœje petje, si ogledali gozdar-
sko bajto in spoznali staro orodje goz-
darjev, ter se preizkusili v roœnem
æaganju debla s staro æago. Po kosilu
smo izdelovali plakate na temo gozd,
ter svoje znanje preverili z orientacij-
skim pohodom Lov na lisico. Za
uspeøno opravljen pohod smo si pri-
sluæili sladoled. Ta dan smo zakljuœili
s predstavitvijo pohodne opreme. V
œetrtek in petek smo odøli na spust s
kajakom in raftom po reki Savinji,
kjer smo se tudi kopali in si za kosilo
privoøœili pizzo. Izdelali  smo tudi sli-
ko iz semen in si poslikali vreœo v kate-
ro smo spravili vse svoje izdelke in jih
odnesli domov. V soboto smo pos-
pravljali sobe, se po kosilu poslovili in
odøli domov. Preæiveli smo osem ne-
pozabnih dni. Ob koncu bi se v imenu
udeleæencev tabora zahvalila øe men-
torjema, Simoni brez katere tabora ne
bi bilo in Marjanu ki nam je na taboru
predstavil svoje potovanje po Peruju
in Jemnu.         

Irena Savøek

20809001

Minilo je 1. leto, odkar nas je zapustil

dragi moæ, ati in stari ata

MARJAN JEREB

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

20809002

Zdaj se spoœij izmuœeno srce,

zdaj se spoœijte zdelane roke,

zaprte so utrujene oœi,

le drobna luœka øe gori.

V 75. letu starosti nas je zapustil
naø dragi moæ, oœe, ata, brat, stric in bratranec

IVAN SLAPNIŒAR
iz Zavrstnika 51, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in vaøœanom Zavrstnika za podarjene
sveœe, cvetje, sv. maøe in izreœena soæalja. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v teækih trenutkih stali

ob strani in pokojnika v tako velikem øtevilu, pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se PGD Zavrstnik in govorniku za besede slovesa.

Posebna zahvala g. æupniku za lepo opravljen obred, pogrebni sluæbi in pevcem za lepo petje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20809003

Ni smrt tisto kar loœi nas,

in æivljenje ni kar druæi nas,

so vezi moœnejøe,

brez pomena so razdalje, kraj in œas.

Nepriœakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil

PETER ÆIÆEK
iz Zavrstnika 1

Ob boleœi izgubi moæa, oœeta, sina in brata, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, za nesebiœno pomoœ v teh, za nas teækih trenutkih. Iskrena hvala podjetjema

Hertz - Kovina in Lafarge cement Trbovlje ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala govornikom, pevcem in æupniku g. Marjanu Lampretu, za opravljen obred.

Øe enkrat vsem iskrena hvala. 

Vsi njegovi

ZAHVALA
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Odprtje enote v Dolah pri Litiji
Z velikim zanosom smo opremili in pripravili enoto knjiænice na Dolah pri Litiji.
Poslovala bo v prostorih stare osnovne øole, v samem srediøœu kraja. S tem smo
prihranili marsikatero pot v dolino, predvsem starøem øolarjev, ki so jim knjige v
veselje in uœenje. Knjiænica je svoja vrata odprla 13. septembra, delovanje oziro-
ma odprtost pa bomo uskladili z æeljami in potrebami obiskovalcev.

Don Kihot
Andreja Janæe

V torek, 16. septembra se je v galeriji
Knjiænice Litija predstavil slikar An-
drej Janæa.  »Premoderna bi bila brez
aktivne prisotnosti Andreja Janæe ne-
dojemljiva«, je dejal Oliver Marœeta,
ko se je slikar predstavil v Muzeju pre-
moderne v Hotiœu. Z avtorjem se je
pogovarjal Tomaæ Dernovøek-Vinœi.
Z Janæevim Don Kihotom smo se vrni-
li v œas viteøtva in se spomnili na dva
veœna œloveøka tipa: idealista in reali-
sta. Don Kihot in avtor Cervantes pa
sta priljubljena motiva tudi v filateliji,
izbor je pripravil Janko Øtampfl.

Lutke, hrastniøke lepotice
v knjiænici Ømartno

V œetrtek 18. septembra 2008, je bilo
v ømarski knjiænici odprtje razstave

Lutke - hrastniøke lepotice: fotograf-
ska razstava Matjaæa Kirna in predsta-
vitev knjige Jane Mlakar Adamiœ, Lut-
karji in lutke. Na podstreøju muzeja
Hrastnik stoji stalna razstava Luke in
lutkarji. Lutkovno gledaliøœe so leta
1947 ustanovili vajenci obrtne nada-
ljevalne øole, vsi zaposleni pri rudniku.
Lutke je rezbaril Anton Jezovøek, ki je
izdelal preko 5000 lutkovnih figuric,
priøle so celo do Kanade in Avstralije.
V slovenskem lutkarstvu je veliki moj-
ster pustil neizbrisno sled. To lepoto je
v svoj objektiv ujel Matjaæ Kirn. Ku-
stosinja Zasavskega muzeja Trbovlje,
Jana Mlakar Adamiœ pa je predstavila
knjigo, ki je izøla 2007, ob 60. letnici
lutkovnega gledaliøœa Hrastnik. 

Zvesti bralec
Æe od pomladi poteka s Knjiænico Pa-
vla Golie, Trebnje skupni projekt Zve-
sti bralec. Neke vrste bralna znaœka za
odrasle, zahtevnejøe bralce se bo za-
kljuœila na dan sploønih knjiænic, 20.
novembra. Z Dolenjci smo pripravili
dva skupna literarna veœera. Prvi je bil
»njihov«, k nam sta priøla dva avtorja,
Barica Smole in Ivan Gregorœiœ. Lite-
rarno sreœanje v organizaciji trebanj-
ske knjiænice je bilo 23. septembra
2008, mesec kasneje, 23. oktobra pa
smo v Mokronogu predstavili Joæo
Ocepek, pesnico in slikarko.

Toœka za
vseæivljenjsko
uœenje
V lanskem oktobru odprta Toœka za
vseæivljenjsko uœenje je bila lepo spre-
jeta. Predavanja in delavnice so bili
dobro obiskani, v jesenskem delu
bomo z njimi nadaljevali. Oktobra se
je zaœel teœaj øpanøœine, v novembru se
bomo ob œetrtkih sreœevale ljubiteljice
vezenja in roœnih del. K sodelovanju
smo povabili mentorico Joæo Gom-
baœ, ki bo iz svoje bogate zakladnice
spretnosti pokazala nekaj veøœin, kako
izdelati drobne pozornosti v predno-
voletnem œasu. Sreœanja bodo ob œetrt-
kih, ob 17. uri, v Knjiænici Litija.

V toœko VÆU pride dvakrat meseœno
mentorica iz Mestne knjiænice Ljublja-
na, ki svetuje, pomaga pri samostoj-
nem uœenju. Prihajala bo øe v novem-
bru in decembru: dopoldan bo v
Knjiænici Litija 20. 11.  in 18. 12.,  po-
poldne pa 6. 11. in 4. 12. 2008. Njeno
svetovanje in pomoœ sta brezplaœni, œe
bi radi spoznali uporabo raœunalnika,
kako poiskati uœne pripomoœke in
snovi na internetu, pridite, mentorica
vam bo odprla povsem nove poti. 

Teden otroka v Knjiænici Litija

V oktobru je bil prvi teden namenjen tednu otroka, ki smo ga preæiveli zelo delov-
no. Dve viøji knjiæniœarki sta na pedagoøke ure sprejeli 317 otrok in 30 uœiteljev in
uœiteljic. Dve pedagoøki uri sta zaradi laæje organiziranosti potekali kar na Po-
druæniœnih øolah Sava in Hotiœ. Vrtec Ciciban pri Osnovni øoli Ømartno je obiskal
knjiænico v Ømartnem, 88 otrok je uæivalo v pravljiœnem vzduøju mladinskega
kotiœka. Otroci so se seznanili z osnovami knjiæniœne vzgoje, kako postati œlan
knjiænice, kako ravnati s knjigo, starejøi pa so si ogledali tudi aktualno razstavo
Andreja Janæe, na temo Don Kihota in drugaœnosti. Teden otroka je bil pester in
zanimiv, prepriœani smo da nas je vse precej obogatil.

Litijski obrazi,
knjiga Martina
Brileja

Knjiænica Litija je sodelovala pri pred-

stavitvi nove knjige Martina Brileja,

Litijski obrazi. Skupaj z Javnim zavo-

dom Kulturni center Litija je pripravi-

la prireditev ob rojstvu knjige, ki je

dokumentarno in zgodovinsko delo s

podatki o najpomembnejøih Litijanih

in Litijankah prejønjega in sedanjega

stoletja. Knjiga vas bo seznanila z no-

vimi podatki in je izreden prispevek za

domoznanstvo Litije. Na predstavitvi

v dvorani KC na Stavbah so sodelova-

li Helena Hauptman, direktorica KC

Litija v vlogi recenzentke knjige in

profesorji glasbe: pianistki Veronika

Hauptman in Andreja Kosmaœ, kla-

rinetist Slavko Kovaœiœ in baritonist

Joæe Vidic. K vrhunskemu glasbenemu

programu je avtor knjige vkljuœil øe

imitatorja Jureta Mastnaka, ki je z

imitiranjem znanih oseb iz gospodar-

skega, politiœnega in øportnega sloven-

skega prostora nasmejal dvorano.

Martin Brilej je v pogovoru z Andrejo

Øtuhec razkril pot knjige in njegove

poglede na danaønjo ureditev mesta.

Knjiga Litijski obrazi bo zagotovo

naøla mesto tudi v knjiænih zbirkah

naøih obœanov. 
Med cvetoœe travnike
in pisane gozdove Dragi Benœiœ

V œetrtek, 16. oktobra je bil v Knjiænici Ømartno literarno likovni veœer. Magda
Groznik je v Ømartnem znana po svoji dejavnosti, malo ljudi pa ve, da je tudi pe-
snica. Pisati je zaœela æe v øoli, prve pesmi so bile protestne zaradi vojne v Vietna-
mu. Pesnica je pred novim obdobjem, ki ga namerava ubesediti pod naslovom
Ljubezen z veliko zaœetnico. Z obœutenim branjem se je dotaknila mnogih obisko-
valcev, ki so v njenem poigravanju z besedami prepoznali svoje usode in zgodbe.
Navduøenje po veœeru je morda pokazatelj, da Magdine pesmi nekoœ ugledajo luœ
sveta v pravi pesniøki zbirki.
Na literarnem veœeru se nam je predstavila slikarka Dragi Benœiœ, ki je prazne ste-
ne knjiænice Ømartno spremenila v dehteœe travnike, pisane gozdove, øopke roæ.
Œlanica Relika, revirskih likovnikov æe 4 leta sodeluje na skupinskih razstavah
druøtva, razstava v knjiænici Ømartno pa je prva samostojna. Dragi Benœiœ je pre-
senetila prijatelje in znance, njen talent se opazi  v prav vsaki  sliki,  zato pridite v
knjiænico Ømartno in uæivajte! Razstava bo na ogled tudi v novembru.

Vabimo…
V novembru bo v knjiænici ponovno
nekaj zanimivih prireditev. Takoj na
zaœetku meseca je bila predstavitev
knjige Skupaj z drugaœnimi. Pavel
Smolej je v njej zbral anekdote, ki so
nastale v œasu, ko je vodil varstveno
delovni center. Knjigo sta s svojimi sli-
kami popestrili Marija Smolej in Ma-
rija Pirc. Prisrœne zgodbe se vas bodo
dotaknile. 

11. 11. bo Ivan Godec predstavil novo
knjigo ob 20. letnici druøtva diabeti-
kov Litija. 

19. novembra vas vabimo v Gimnazi-
jo Litija. Knjiænica Litija je v goste po-
vabila Ferija Lainøœka, ki se nam bo
predstavil ob 19. uri. Na literarnem
veœeru bo sodelovala skupina
Zagømalit. 

Pripravila: Aleksandra Mavretiœ

Posebno zanimive so bile øtevilne de-

javnosti v novi øportni dvorani. Na ro-

kometnem igriøœu, kjer je podjetje Ju-

micar, v sodelovanju s Svetom za pre-

ventivo in vzgojo v cestnem prometu

obœine Ømartno pri Litiji, pripravilo

poligon, so se uœenci lahko preizkusili

v praktiœni voænji z avtomobili in spoz-

navali prometne znake in prometne

predpise. 

Ta dan so se na øolskem odru v zgornji

avli predstavili uœenci, uœitelji in starøi

Dan øole
V soboto, 11. oktobra 2008, je osnovna øola odprla vrata obiskovalcem.
Pripravili smo øtevilne dejavnosti, s katerimi smo æeleli predstaviti
æivljenje in delo na øoli.

z zamejske osnovne øole z Obœin pri
Trstu. Skupina starøev te øole je pove-
zana v zdruæenje starøev, ki aktivno
sodeluje s øolo in pomaga pri øtevilnih
prireditvah. Pomembno dejstvo je, da
v zdruæenju sodelujejo Slovenci in Ita-
lijani, ljudje razliœnih sposobnosti in
poklicev. Obiskovalcem, ki so napol-
nili øolsko avlo, so se predstavili s
predstavo Maœek Muri, v priredbi
druæine Kolenc, z Vaœ pri Litiji. Bili so
izvrstni in gledalci so bili navduøeni.

Goste in obiskovalce sta pozdravila
æupan Milan Izlakar in pomoœnica
ravnatelja Veronika Øpes. Za nastop
sta se gostom zahvalila z darili, ki jih
bodo spominjala na naø kraj in øolo.

Po konœani prireditvi so si gostje ogle-
dali grad Bogenøperk in z zanimanjem
prisluhnili vodiœki Sandri, ki je s svo-
jim vodenjem znala privabiti obisko-
valce.

Osnovna øola Ømartno se zahvaljuje
Obœini Ømartno, ker je omogoœila og-
led gradu, vodstvu gradu Bogenøperk
ter gospodu Matjaæu Aøkercu, ki je
goste spremljal in jim z znanjem itali-
janskega jezika popestril æe tako bogat
in zanimiv dan. 

Albert Pavli



Dan odprtih vrat na OØ Ømartno

Novice iz
øole Ømartno

Vse najboljøe
Polhek!

O cicibanih iz vrtca CicibanPolhkov deseti rojstni dan
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Za nami je teden otroka, zato je prav,
da nekaj besed namenimo naøim
malœkom, pa tudi tistim, ki prevzema-
jo skrb zanje takrat, ko starøi hitimo
po svojih vsakodnevnih obveznostih.
V vrtcu Ciciban so se na teden otroka
lepo pripravili: obiskali so knjiænico,
odøli na izlet in se sreœali z lovcem,
vzgojiteljice so zanje pripravile lutkov-
no igro, likovni ustvarjalni dan, zabav-
ne in tekmovalne igre. V istem tednu
pa so sklicali tudi sestanek s starøi.
Udeleæili smo se ga v velikem øtevilu in
do zadnjega kotiœka napolnili igralni-
co »œebelic«. V uvodnem delu so pred-
stavili celoletni naœrt, ki poleg øirøih
projektov, kot so gibanje in øport, eko
projekt, vodene igre na igriøœu, cici ve-
sela øola, zlati sonœek, cici bralna znaœ-
ka, pravljiœne, plesne, glasbene urice in
drugo, vkljuœuje tudi sodelovanja na
sejmih, prihod dedka mraza, novolet-
no œajanko, predstavitev nekaterih po-
klicev, pustni æiv-æav, sreœanje s skavti,
obisk kmetije, øole, telovadnice, lut-
kovnega gledaliøœa, operne predstave
in Kekœeve deæele, sprehode v naravo,
voænjo z vlakom, prilagajanje na vodo,
pa tudi svetovalno delo z logopedinjo
in razliœne oblike sodelovanja s straøi,
kot so ustvarjalne delavnice, izleti v
naravo s cicihribci in druge prireditve.
Kot vedno na podobnih sestankih se je
tudi tokrat izkazalo, da je vsaj toliko,
kot je starøev, tudi njihovih æelja. Zato
moramo razumeti, da vseh ni vedno
mogoœe uresniœiti. Predvsem pa bi se
bilo smiselno vpraøati, ali vse te æelje
zares vodijo k naøemu skupnemu cilju,
da bo otroku v vrtcu lepo. Pa tudi, ali
so naøe æelje tudi æelje naøih otrok. Ob-
staja namreœ nevarnost, da lahko, œe
æelimo preveœ, zadovoljujemo le svoje,
ne pa tudi otrokovih potreb. Kot je v
uvodnem delu lepo pojasnila
pomoœnica ravnatelja, je poudarek na
igri in igra je tisto, kar otroci najbolj
potrebujejo.
Zato lahko skrb za to, kaj bodo otroci
v vrtcu poœeli, mirno prepustimo

vzgojiteljicam, saj one najbolje vedo,
kaj je za doloœeno starostno obdobje
otroka najbolj primerno. Zaupajmo
jim, da bodo svojo nalogo opravile
vsaj tako dobro, kot bi jo mi sami.
Øtevilne risbice in drugi izdelki na ste-
nah in poliœkah igralnic, pa tudi zuna-
nji izgled vrtca dovolj zgovorno priœa-
jo o tem, koliko truda, volje, znanja in
spretnega dela drobnih prstkov je bilo
potrebnega, da je vse to nastalo. Svoje
so k temu prispevale tudi vzgojiteljice
in pomoœnice. Njihove so bile ideje in
one so bile tiste, ki so otroke znale
motivirati in jim pomagale ustvarjati
male umetnine. Pomislimo tudi, koli-
ko pesmic se nauœimo od otrok, pa
tudi to, s kakønim navduøenjem nam
pripovedujejo o tem, kaj so doæiveli v
vrtcu, med svojimi sovrstniki. Dnevi,
ki bi jih preæiveli doma, bi bili najbræ
teæko bolj pestri od teh, ki jih preæivi-
jo v vrtcu.
Zato bi nam moralo biti vseeno,
kakøne barve je æliœka, s katero otrok
jè, pa tudi to, od katerega proizvajalca
je pleniœka, v katero vzgojiteljice zavi-
jejo ritko. Prav tako ne bi smelo biti
pomembno, œe se otrok umaæe – saj je
vendar otrok. Bolj od vsega tega sta
pomembna prijazna beseda in topel
objem, to pa naøi otroci v vrtcu Cici-
ban zagotovo imajo. Øe bolj pomem-
bno od vsega pa je, da se otrok iz vrtca
vrne takøen, kot je tja priøel – æiv in
zdrav. Zavedati se moramo odgovor-
nosti, ki jo s svojim poklicem prevza-
mejo vzgojiteljice. Ta poklic je lep in
ustvarjalen, ne dopuøœa pa veœjih na-
pak. Sami vemo, kako hitro se lahko
zgodi nesreœa, œe pazimo otroka ali
dva; v vrtcu pa jih hkrati pazijo dvajset
in veœ. Ali pa pomislimo na tistih tri-
najst najmlajøih, ki ne jejo in ne pijejo
sami, nekateri med njimi niti ne hodi-
jo. Bi zmogli?
Œas, v katerem æivimo, od mnogih
starøev zahteva, da vedno dlje ostajajo
v sluæbi. Smiselno bi torej bilo, da se
temu prilagodijo tudi vrtci. Toda ne-

O cicibanih iz vrtca Ciciban kateri starøi imajo sluæbo tudi popold-
ne in celo ponoœi, zato je vpraøljivo, œe
bi problem reøili s tem, da bi bil vrtec
odprt uro dlje kot doslej. Mogoœe lah-
ko po otroka pride kdo drug, ali pa
velja razmisliti o øe drugaœnih moæno-
stih. Pravico do krajøega delovnega
œasa zaradi starøevstva izkoristi malo
katera mamica in øe manj oœetov. Pred
letom 2007 je ta pravica pripadala
starøem do tretjega leta otrokove sta-
rosti, od tega leta dalje pa jo je mogoœe
izkoristiti vse dokler mlajøi otrok ne
dopolni svojega øestega leta. Resda vsi
starøi glede tega nismo v enakovred-
nem poloæaju in je naøa odloœitev v
zvezi s tem povezana z mnogimi dejav-
niki, med drugim tudi s tem, kje in na
kakøen naœin smo zaposleni. Po drugi
strani pa je res, da so s takøno odloœit-
vijo pogojeni niæji dohodki. Otroku
mogoœe res ne bomo mogli privoøœiti
toliko, kot bi mu sicer, dali pa mu
bomo tisto, kar najbolj potrebuje –
nas same. To, da nam za mnoge stvari
zmanjkuje œasa, je odraz druæbe, v ka-
teri æivimo. Toda razumeti moramo,
da vsega tega, za kar nam samim
zmanjkuje œasa, ne moremo zahtevati
od vzgojiteljic v vrtcu. Tudi mi se
vœasih v zelo skromnem øtevilu ude-
leæimo tistega, na kar so se same dolgo
pripravljale.
Skupaj prepreœimo, da bi sestanki v
vrtcu postali to, kar zaœenjajo biti –
priloænost za izraæanje nezadovoljstva
in iskanja napak. Ob tem, ko vse veœ
zahtevamo od drugih, vœasih pozablja-
mo na svoje dolænosti. Œe bi se jih zna-
li bolje zavedati, bi vzgojiteljicam in
njihovim pomoœnicam olajøali delo,
sebi pa prihranili marsikatero skrb.
Predvsem pa ne pustimo otrokom, da
prehitro odrastejo. Ostanejo naj to,
kar so. Otroci so zaradi svoje starosti
in stopnje razvoja. Pustimo jim igro in
dajmo jim œas, da sami spoznajo, œesa
si æelijo, saj je tako blizu dan, ko bodo
morali, nekateri øe ne stari øest let,
prestopiti øolski prag, in potem se
bodo lahko igrali samo øe popoldne.
Takrat nam bo mogoœe æal, da jim ni-
smo pustili biti otroci.

Andreja Rozina

Petek, sedemnajstega oktobra 2008 pa
je bil spet prazniœen dan. Tetka Jesen
nam je namesto sonca poslala deæ in
veter, ki so nam z listki prav posreœeno
okrasili teraso. V tem jesenskem
vzduøju smo se zbrali vsi, ki smo in øe
ustvarjamo oddelek Polhek. Vzgojite-
ljice, pomoœnice, vodja enote ga. Agi
Lambergar, pomoœnica ravnatelja ga.
Mojca Dragar, ravnatelj g. Albert Pa-
vli,direktorica obœinske uprave ga.
Karmen Sadar, æupan g. Milan Izlakar.

V petek 17. oktobra  2008 je naø dru-

gi domek, vrtec Polhek, praznoval 10.

rojstni dan. Skupaj z njim smo praz-

novali z bio domaœimi jabolki, kot se

za polhe spodobi. Naøa podoknica je

padla v luæo. Ravno takrat so oblaki

toœili velike solze, tako da Cicibanœki

in Ostræki niso mogli do nas in nam

zapeti Vse najboljøe... 

Polhkov deseti rojstni dan
Sedemnajsti oktober 1989 je bil prazniœni zaœetek vrtca Polhek. Toliko
majhnih glavic, ki so potrebovale varstvo in naøle so ga pri nas. Sprva
negotovi koraki starøev in otrok so z leti postali odloœnejøi in zahtevnejøi.

Pridruæila se nam je øe, prej vodja vrt-
ca Ciciban in zdajønja ravnateljica vrt-
ca Litija ga. Lili Plaskan. Hvala, da ste
se odzvali naøemu povabilu. 

Øe prav posebna zahvala gre vsem
starøem, da ste zaupali v dobro, stro-
kovno vodeno delo vzgojiteljic pa
œeprav v zasebni hiøi. 

Nenazadnje hvala tudi vsem tistim, ki
ste kakorkoli prispevali k danaønji po-
dobi Polhka.

Skupaj s povabljenimi smo se malce
ozrli na prehojeno pot in ne morem si
kaj – prevzema me dober obœutek. Od
tu naprej pa naj mojo misel konœa Br-
yan Robinson: »Dober obœutek, ki ga
imamo, kadar storimo bliænjemu do-
bro delo, je pogosto veœji od tistega,
kar naredimo. Dobrih del ne delamo
zato, da nam bodo povrnjena; podar-
jamo jih iz srca. Podarjamo, ker je to
naravno in dobro.«  

druæina Pevec

Vse najboljøe
Polhek!

V tednu otroka, od 12. do 18. okto-
bra, so se v prvi triadi odvijale najraz-
liœnejøe dejavnosti. Tudi sicer je bilo
dogajanje v oktobru  zelo pestro in
raznoliko.
V okviru kulturnih dni so uœenci v
Cankarjevem domu v Ljubljani spoz-
navali œudoviti svet glasbil, si ogleda-
li Pleœnikovo Ljubljano. Prve korake
v svet simfoniœne glasbe so naredili
ob spremljanju glasbene matineje v
Cankarjevem domu, ob ogledu pred-
stave za najstnike Kok ti men zdej dol
visiø v Slovenskem mladinskem gle-
daliøœu pa so spoznavali gledaliøko
umetnost. 
V sklopu tehniøki dni so izdelovali
lutke, spoznavali ljudska glasbila in
izdelali lonœeno ropotuljo. Obiskali
so gasilski dom kjer so, prisluhnili
predavanju in si ogledali prikaz
gaøenja. Ker øola vsako leto sodeluje
na Martinovem sejmu, so æe izdelali
izdelke, ki jih bodo tam predstavili.
Spoznavali so papir in izdelali økatle
iz papirja ter obiskali Kmetijsko øolo
Grm v Novem mestu, kjer so se ude-
leæili razliœnih delavnic.
Dejavni so bili tudi na naravoslovnem
podroœju. Raziskovali so gozd, obi-
skali sadovnjak na Gabrski gori, po-
glabljali svoje znanje o energiji in njeni
uœinkoviti rabi, obiskali æivalski vrt ter
Hiøo eksperimentov v Ljubljani.
Rek Zdrav duh v zdravem telesu so
uresniœili s øportnimi aktivnostmi. Po-
dali so se na Luøtno pot, Bogenøperk
in Primskovo, se pomerili v igrah z
æogo in se odpravili na planinski po-
hod na Kofce, Prevalo, Zasavsko go-
ro, Dole in Javorje.

Novice iz
øole Ømartno

Na ekskurzijah so spoznavali geograf-
ske, naravoslovne, zgodovinske in
druge znaœilnosti pokrajine in krajev v
dolini reke Krke in Velenjski kotlini.
Prav poseben dan je bil v soboto, 11.
oktobra, ko je øola na øiroko odprla
svoja vrata vsem, ki jih zanima utrip
naøe ustanove. Obiskovalci so lahko
izbirali med razliœnimi delavnicami in
dejavnostmi. Vrhunec dneva øole pa je
bila uprizoritev predstave Maœek
Muri, ki so jo izvedli gostje iz sloven-
ske osnovne øole in vrtca z  Opœin pri
Trstu. Predstavo je pripravilo zdruæen-
je starøev otrok, ko obiskujejo ti dve
ustanovi z æeljo po ohranjanju sloven-
skega jezika in kulture na narodnost-
no meøanem ozemlju ob meji. Publika
je bila nad predstavo navduøena,  kar
je potrdil tudi glasen aplavz ob koncu. 
Uœenci prve triade in podruæniœnih øol
so si v kulturnem domu ogledali lut-
kovno igrico Promet ni hec, ki jo je za-
nje organiziral Svet za preventivo in
vzgojo v cesten prometu. V sodelova-
nju z njim so se uœenci prikljuœili akci-
ji Ulice otrokom. Obiskali so otroke v
vrtcu. Uœenci izbirnega predmeta turi-
stiœna vzgoja so stanovalcem Doma
Tisje in so prikazali star obœaj ofira-
nja. Pisateljica Darinka Kobal je bila
gostja œetrtoøolcev. Uœenci podaljøane-
ga bivanja so se na kostanjevem pikni-
ku posladkali s peœenim kostanjem.
V oktobru so se æe zaœela tekmovanja
iz znanja za osnovnoøolce. Osmoøolci
in devetoøolci so se pomerili v pozna-
vanju sladkorne bolezni in v znanju
biologije. Naøa øola pa je bila tudi or-
ganizatorica dræavnega tekmovanja
iz logike.
Vse naøteto priœa, da je za nami res pe-
ster in ustvarjalen mesec. V pripravo
in izvedbo dejavnosti je bilo vloæenega
veliko truda uœiteljic, uœiteljev in osta-
lih sodelavcev. Naøi uœenci pa so bo-
gatejøi za mnoga znanja in spoznanja. 

Zbrala in uredila Vanja Adamlje.

Vsem  smo izdelali spominœek – polh-

ka. Skupaj z druæino Pevec smo goste

skromno pogostili in ob domaœem ja-

bolœnem soku, na jesensko okraøeni

terasi, z njimi veselo poklepetali. 

Æelimo si, da bi øe naprej skupaj sode-

lovali in ustvarjali prijazen vrtec. Radi

bi, da bi postal øe prijaznejøi do vseh,

predvsem do otrok in starøev. Poveza-

nost starøev z vrtcem mora biti naj-

moœnejøa ravno v najneænejøih letih. 

Hvala vsem za œestitke, darila in
obisk. 

Polhki z Alenko, Duøi in Pijo

Raœunalniøka delavnica

V raœunalniøki uœilnici je potekla
raœunalniøka delavnica. Uœenci so iz-
delovali plakate in iskali na internetu
ustrezno gradivo. Delavnico je vodil
uœitelj Bojan Bric. Uœenec 8. razreda,
Matjaæ Hostnik je povedal, da se je za
delavnico odloœil, ker rad dela z
raœunalnikom. Udeleæenci delavnice
so izdelali plakate o zgradbi raœunalni-
ka, planetih in neznanih leteœih pred-
metih (NLP).

Kuharska delavnica

Kuharsko delavnico je vodila uœiteljica
Lea Øtajer, pri peki pa so ji pomagale
tudi druge uœiteljice in seveda uœenke.
Æe prej so spekle nekaj piøkotov, na
dnevu odprtih vrat pa je diøalo po ma-
finih. Tina Verhovc, sicer uœiteljica
nemøœine, se je za to delavnico odloœi-
la zato, ker rada peœe piøkote in otro-
kom pomaga pri »pacanju«.

Plesna delavnica

Plesalke v plesni delavnici so za
zaœetek zaplesale v ritmu znane
uspeønice Œukov Pancertanc. Ena od
plesalk (uœenk) je povedala, da se je za
delavnice odloœila,  ker rada pleøe in
obiskuje tudi plesno skupino. Skupino
je vodila uœiteljica Tjaøa, ki je poveda-
la, da so se ples nauœile na seminarju,
nekaj pa so dodale tudi same. Dekleta
so uæivala pri plesu, pete pa so zasrbe-
le tudi novinarke, tako da smo se jim
pridruæile.

Dan odprtih vrat na OØ Ømartno

delu zelo uæivali. Delavnice so vodile
uœiteljice razredne stopnje.

Øportne dejavnosti

V novi øportni dvorani je potekalo veœ
aktivnosti, ki so jih vodili uœitelji
øportne vzgoje in vzgojiteljice iz vrtca
Ciciban. V dvorani so uœenci in obi-
skovalci lahko igrali koøarko, roko-
met, namizni tenis … Za najmlajøe
udeleæence iz vrtca pa so vzgojiteljice
postavile poligon.

Novinarska delavnica

Imele smo sreœo, da smo kot novinar-
ke lahko obiskale vsa prizoriøœa, kjer
so potekale dejavnosti. Prav vsak obi-
skovalec, ne glede na starost, je lahko
naøel kaj zase. Navduøil nas je nastop
pevskega zbora, øe bolj pa Maœek
Muri, øportni navijaœi pa so priøli na
svoj raœun ob koncu, ko so se v nogo-
metni tekmi pomerili uœitelji in delavci
obœinske uprave z nekdanjimi uœenci
naøe øole. Za konec lahko dodamo le -
bilo je pestro, zanimivo in æivahno.
Takønih dni si øe æelimo.

Pregled dejavnosti smo pripravile : 

Jasna Sitar, Andreja Gradiøek, 

Suzana Kuænik in Klavdija Jerin iz 8. b.

Øportno plezanje

Uœenci, ki se navduøujejo za plezanje,
so se pod budnim oœesom uœiteljice
Øpele poskusili v plezanju na mali ste-
ni. Øpela je povedala, da tudi sama ple-
za æe veœ kot dve leti. Na delavnico so
poskuøali privabiti œim veœ otrok, ki te
dejavnosti øe ne poznajo. Ogledali so
si tudi projekcijo fotografij s plezalnih
treningov in taborov. Vsi pa so bili po-
vabljeni na ure øportnega plezanja, ki
poteka v okviru Druøtva »Prosti œas«
Ømartno.

Glasbena delavnica

V glasbeni uœilnici je potekala glasbe-
na delavnica, ki jo je vodila uœiteljica
Selma Gradiøek. Uœenci, ki obiskujejo
otroøki pevski zbor (OPZ 2), so veselo
prepevali. Anamarija je povedala, da
zbor obiskuje, ker ji je petje zelo vøeœ.
Za konec so nas povabili na svoj na-
stop, ki so ga za navduøeno publiko
pripravili na odru v zgornji avli.

Ustvarjalna delavnica

Najmlajøi øolarji, uœenci 1. triade, so v
ustvarjalnih delavnicah izdelovali raz-
ne jesensko obarvane izdelke. V prvi
delavnici so izdelovali jeæke. Eden iz-
med starøev je povedal, da je poleg iz-
delovanja jeækov obiskal tudi plesno
delavnico. V drugi delavnici so izde-
lovali sonœnice iz koruze. Mali us-
tvarjalec je povedal, da zelo rad izde-
luje izdelke, da mu pri tem pomaga
mami in da se zelo zabava. V tretji
delavnici so nastajale liœne jesenske
buœke na kuhalnicah. Otroci so pri
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Vsi na rokomet!

Ofiranje v Domu Tisje

Zbiranje odpadnega papirja
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Uœenci so povpraøali stare starøe, sosede

in stanovalce doma Tisje, kako se je ofi-

ralo oziroma ropotalo, kakøne pripo-

moœke so pri tem uporabljali, œe so za

god prejeli kakøna darila in podobno. 

S praznovanjem godu je tesno poveza-

no poimenovanje, zato smo starejøo

generacijo povpraøali tudi o imenih.

Novorojenec je pogosto prejel ime

svetnika, na katerega dan se je rodil.

Najpogostejøa imena, ki so jih prejeli

moøki v naøi raziskavi, so bila: Joæef,

Alojz , Franœiøek, Janez, Vid, Anton,

Karel, Pavel, Ignacij, Miha, Metod, Ci-

ril, Joæe, Martin. Med æenskimi imeni

pa so bila: Marija, Ana, Alojzija, Tere-

zija, Angela, Zofija, Joæefa, Franœiøka,

Rozi. Med zapisanimi imeni smo ugo-

tovili, da med uœenci na OØ Ømartno

(12 do 15 let) ni nikogar z naslednjimi

Ofiranje v Domu Tisje
Æe v lanskem øolskem letu so uœenci OØ Ømartno v okviru pouka dræavljan-
ske in domovinske vzgoje in etike spoznavali obiœaj ofiranja. Tak naœin
praznovanja godu je predvsem na podeæelju øe vedno æiv.

ROKOMET 

Vsi na rokomet!

Igranje v 1.b dræavni rokometni ligi! Nova, œudovita øportna dvorana v
domaœem kraju! Ves igralski kader vzgojen v Ømartnem! Po petem krogu
øe vedno neporaæeni! Neverjetno vzduøje! Vse to in øe kakøen razlog veœ bi
lahko naøli za obisk rokometne tekme v novi dvorani Pungrt v Ømartnem.

Tudi najveœji rokometni optimisti niso
upali napovedati tako dobrega zaœetka
rokometne sezone 2008/2009. Æe na
otvoritveni tekmi so bili sedeæi na tri-
buni dodobra zasedeni, gledalci pa so
videli kvaliteten rokomet in zmago go-
stov iz Slovana. Naj poudarimo, da
ekipa Slovana nastopa v najkakovost-
nejøi, slovenski rokometni ligi. Prvo
uradno sreœanje smo vsi zelo nestrpno
priœakovali, saj smo vstopili v ligo,
kjer so nasprotniki in njihova igra pre-
cej drugaœna, kot smo bili vajeni v pre-
teklih øestih sezonah v niæji ligi. V pr-
vem krogu smo gositli ekipo iz Gro-
suplja in zabeleæili prvo zmago z rezul-
tatom 34:26. Pohvaliti velja vse igralce
domaœe ekipe, saj so krstno sreœanje v
1.b ligi odigrali samozavestno in suve-
reno. Na drugo sreœanje smo se odpe-
ljali v Ajdovøœino. Ajdovci igrajo svojo
drugo sezono v 1.b ligi, a imajo ekipo
toliko spremenjeno, da izkuønje izpred
dveh sezon niso kaj dosti pomagale.
Napeto sreœanje, borba za vsako æogo
od prve do zadnje minute. Nekaj mi-
nut pred koncem je æe kazalo, da bodo
morali Ømarœani zapustiti igriøœe s
sklonjenimi glavami, a je sledil preo-
brat z nekaj dobrimi obrambami in hi-
trimi napadi. Dva gola razlike in dve
novi toœki na raœunu Rokometnega
druøtva Ømartno 99 Herz Factor ban-
ka. V tretjem krogu je v goste priøla
ekipa Moøkanjci-Goriønica. Gostje so
po dveh porazih vsekakor priœakovali
zmago proti novincu v ligi. A se je
domaœa ekipa prikazala kot homoge-
na in hitra v napadu, tako smo videli
veliko golov in rezultat 42:33. Trener
je ponudil moænost nastopa tudi mla-
jøim igralcem, ki pa so svoje trenutke
dobro izkoristili. Igralci so se tako
prav lepo oddolæili zvestim navijaœem
za glasno spodbudo na tribunah. Na
priœakovano teæko sreœanje pa smo se
odpravili æe v petek, 10 oktobra v
Æeleznike. Bliæina sreœanja je privabila
kar nekaj Ømarœanov, da so si tekmo
ogledali tudi v gosteh. Lahko reœemo,
da sta se na parketu sreœala stara znan-
ca, saj smo z ekipo Alplesa preteklo se-

zono skupaj napredovali. Vsekakor
gostitelji niso pozabili porazov iz pre-
tekle sezone, Ømarœani pa jim tudi niso
bili pripravljeni prepustiti zmage. Vi-
deli smo borbo in grobo igro na obeh
straneh. Ob polœasu so na odmor odøli
boljøe volje Ømarœani, saj so vodili kar
19:11. A so v zaœetku drugega dela
gostitelji z delnim rezultatom 6:0 prib-
liæali in celo izenaœili. K sreœi so se
Ømarœani zbrali ter uspeli rezultat obr-
niti v svojo korist. Tako smo tudi iz
Æeleznikov priøli z novimi dvema
toœkama. Peto krog je ponudilo pravi
sosedski derbi. Gostje iz Ivanœne Gori-
ce so øe v pretekli sezoni igrali v elitni
prvi ligi. Tekma pa je bila domaœim øe
poseben izziv, saj na klopi Sviøa sedi
nekdanji ømarski trener Saøo Barle. Po
izmenjavanju vodstva skozi celotno
sreœanje, se je tekma konœala z delitvi-
jo toœk (29:29), kar pa je bilo po pri-
kazanem zagotovo najbolj praviœno.
Vsporedno z ligaøkim tekmovanjem so
Ømarœani nastopali tudi v tekmovanju
za Pokal Slovenije. Tekmovanje so
konœali v osmini finala, kjer je bila po
uspehu v øesnajstini v Dobovi, za naøe
rokometaøe premoœna ekipa Slovana.

Kaj naj reœemo za konec. Sobota ob
19. uri je œas ko se v dvorani Pungrt
igra rokomet. Æe v soboto 15. novem-
bra prihaja v goste ekipa RK Radeœe-
MIK Celje. Vabljeni vsi ljubitelji roko-
meta, da se nam pridruæite na tribu-
nah, kjer ob spremljavi bobnov in os-
talih navijaøkih rekvizitov glasno navi-
jamo za naøe fante. Vsak glas pripo-
more k buœnemu navijanju, zagotav-
ljamo pa vam, da dvorane ne boste za-
pustili ravnosduøni, saj je vsaka tekma,
pa naj bo zmaga ali poraz, pravo
doæivetje. Øe vedno velja tudi vabilo na
gostovanja. Vedno je zagotovljenih 30
sedeæev, zato resniœno lepo povabljeni,
da se nam pridruæite. Zaradi laæje or-
ganizacije je zaæeljena prijava na e-
mail navijaci.rd-smartno99Æsiol.net ,
saj bodo v primeru prevelikega øtevila
navijaœev imeli prednost prijavljeni. 

RD Ømartno 99 Herz Factor banka

Kljub æe tako velikem øtevilu mladih,
pa øe vedno z veseljem sprejmemo v
svoje vrste vsakega, ki se nam æeli pri-
druæiti. Veœ informacij dobite na roko-
metnih treningih, med tednom v po-
poldanskih urah v Dvorani Pungrt v
Ømartnem.
Mladinci nastopajo v 2. DRL zahod.
Tekmovanje so zaœeli dobro, dve zma-
gi pred domaœimi gledalci, ter tesen po-
raz na gostovanju v Ivanœni gorici.
Mladinska ekipa predstavlja podmla-
dek naøe prve, œlanske, ekipe, zato se
fantje na treningih in tekmah øe pose-
bej trudijo. Dobro delo na treningih,
trud in uspeh na tekmi odpira mladin-
cem moænosti za nastop v œlanski eki-
pi, kar pa je zagotovo cilj vsakogar.
Mladinska ekipa je po tretjem krogu
na tretjem mestu na lestvici.

Kadeti in starejøi deœki øe vedno
obœutijo posledice slabih razmer za tre-
ning, ki so jih imeli v preteklih letih.
Kadete dve zmagi in øtirje porazi
uvrøœajo na øesto mesto, od skupaj os-
mih v skupini JUG. Starejøi deœki øe
niso okusili zmage. Mlajøi deœki imajo
za seboj dve tekmi, tesen poraz v
Krøkem in prvo zmago proti ekipi RK
Dol TKI Hrastnik, kar je dobra spod-
buda za vnaprej.
Øtevilo mladih, ki vsak dan prihajajo
na rokometne treninge kaæe na to, da
rokomet v Ømartnem pridobiva na po-
pularnosti, ter da se v druøtvu dela
dobr. S trdnim delom na treningih ter
trudom na tekmah pa bomo tudi na
tekmah mlajøih selekcij zagotovo videli
øe kakøno zmago veœ.

RD Ømartno 99 Herz Factor banka

Mladi rokometaøi priœeli
s tekmovanji
Tudi mlajøe selekcije Rokometnega druøtva Ømartno 99 so æe dobro vsto-
pile v tempo tekmovanja.Treningi potekajo po ustaljenem urniku, pa tudi
tekme se zvrstijo skoraj vsak vikend. 

imeni: Joæef, Alojz, Franœiøek, Karel,

Pavel, Ignacij, Metod in Ciril. Med de-

kleti iste generacije pa ni  imen, ki so

bila øe pogosta pred 50 in veœ leti: Ma-

rija, Alojzija, Terezija, Angela, Zofija,

Joæefa, Franœiøka in Rozi.

Kaj so se nauœili, so uœenci potem pri-

kazali, ko so v juniju ofirali soøolcu

Primoæu. V øolo so prinesli stare rene,

grablje, æeblje v konzervi, raglje in po-

dobno. Ni manjkala niti harmonika,

œeprav je pred 2. svetovno vojno pri

ofiranju niso imeli. Tudi na darila za

soøolca  niso pozabili. To so bili krhlji

suhega sadja, kakøno jabolko, orehi in

podobno.  Po ropotanju so soøolcu

voøœili z voøœili, ki so bila v navadi tudi

vœasih.

Ker so nam pri izdelavi naloge poma-

gali tudi stanovalci doma Tisje, smo øli

v oktobru ofirat øe gospodu Martinu,

œeprav bo god praznoval øele v no-

vembru. In kot nam je povedal, je

prviœ praznoval na tak naœin.

Druøtvo za razvoj podeæelja Laz je

spomladi vse uœence, ki so sodelovali

pri izdelavi naloge, pogostilo z jagoda-

mi. V naslednjih mesecih pa bodo na-

logo o praznovanju godu tudi objavili.

Ali imate v teh dneh god? Naj tudi

vam voøœimo z naslednjim voøœilom: 

Danes imaø god,
pojdi v en kot
dobro se imej
pa veliko se napij in najej.

Sonja Marin

Zbiranje odpadnega papirja
V preteklem øolskem letu smo v OØ
Ømartno uvedli stalno zbiranje odpad-
nega papirja. Zabojnik za papir je ved-
no pri øoli (na parkiriøœu pri dvorani),
lahko pa papir oddajate tudi v zaboj-
nik pri vrtcu Ciciban, ker tudi najm-
lajøi zbirajo papir. Veliko obœanov je
takih, ki jim je to preølo v lepo navado
in doma zbran papir pripeljejo v zaboj-
nik. Tudi uœenci devetih razredov so
organizirali akcijo zbiranja papirja in

tako smo od lanskega septembra do
letoønjega oktobra zbrali in oddali 39
ton papirja. Iz letnega poroœila KSP Li-
tija, za leto 2007, lahko razberemo, da
so na obmoœju obœine Ømartno zbrali
32 ton papirja. Naj v bodoœe œim veœ
tega papirja konœa v naøih zabojnikih,
zato vas vabimo, da vsi tisti, ki æe od-
dajate papir, s tem dejanjem nadaljuje-
te, vabimo pa tudi vse ostale, da se
nam pridruæite pri zbiranju papirja.

Denar, ki ga na ta naœin zberemo, je,

oziroma bo namensko porabljen za

øolska igrala, valeto, øolo v naravi.

Vljudno pa naproøamo vse tiste, ki jih

zamika, da bi v velik zabojnik oddaja-

li gradbeni material ali druge odpad-

ke, da za to poiøœejo ustreznejøe me-

sto. Zabojnik je namenjen izkljuœno za

odpadni papir.

V øolskem letu 2008/2009 naœrtujemo

øe nekaj ekoloøko obarvanih akcij, o

katerih vas bomo sproti obveøœali in

vas povabili k sodelovanju.
Joæica Æurga

Nova sezona OLMN
Poœitnice so preteklost, preæiveli smo
tudi volitve (eni laæje, drugi teæje) in
pred nami je nova sezona 2008/2009
(med)Obœinske lige v malem nogome-
tu na travi. V novi sezoni sta se ligi pri-
kljuœili dve novi ekipi. Ekipa DBM
(domaœe igriøœe v Ømartnem) in priha-
ja iz Litije ter ekipa Gorjani, ki prihaja
iz Ljubljane (domaœe tekme igra na
Preæganju). Tako ima sedaj druga liga

trinajst ekip, ki bodo igrale po spreme-
njenem sistemu igranja. Jesenski del bo
potekal kot doslej, s tem, da se zadnji
trije krogi odigrajo spomladi. Nato se
liga razdeli na ekipe (prvih øest), ki se
bodo potegovale za prestop v I. ligo ter
na ekipe (zadnjih sedem), ki se bodo
pomerile za obstanek.
Na sestanku pred letoønjo sezono smo
sprejeli tudi nekaj novih pravil, ki se

Trenutni lestvici I. in II. lige po odigranih  v ligi OLMN v sezoni 2008/2009:

Ekipa OT Z P R T PRO DP GR Doma Gost K
Jurja øop 8 7 0 1 22 0,917 47 : 10 37 3-0-0 4-0-1 0
Omahen trans. 7 4 2 1 13 0,619 29 : 25 4 1-1-0 3-1-1 0
ØD Vaœe-PVP 8 4 3 1 13 0,542 27 : 25 2 3-1-1 1-2-0 0
ØD Preæganje 8 3 3 2 11 0,458 23 : 23 0 3-2-0 0-1-2 0
YU team 8 3 3 2 11 0,458 23 : 23 0 0-2-2 3-1-0 0
ØD Sava 7 3 3 1 10 0,476 20 : 20 0 2-1-1 1-2-0 0
MK Light sound 8 2 3 3 9 0,375 24 : 28 -4 1-1-1 1-2-2 0
ØD Polønik 1 8 2 4 2 8 0,333 21 : 32 -11 1-1-1 1-3-1 0
ØD Janœe 8 2 5 1 7 0,292 16 : 27 -11 1-3-1 1-2-0 0
FC Janœe Utd 8 1 5 2 5 0,208 17 : 34 -17 1-3-1 0-2-1 0

Ekipa OT Z P R T PRO DP GR Doma Gost K
Slikop. Jereb 7 6 1 0 18 0,857 30 : 13 17 4-0-0 2-1-0 0
NK Dolina 7 6 1 0 18 0,857 27 : 16 11 3-0-0 3-1-0 0
DBM 8 5 1 2 17 0,708 38 : 20 18 4-0-0 1-1-2 0
ØD Polønik 2 7 4 2 1 13 0,619 36 : 21 15 1-1-1 3-1-0 0
KØD V.Øtanga 8 4 3 1 13 0,542 28 : 22 6 2-1-1 2-2-0 0
Gorjani 7 4 3 0 12 0,571 37 : 29 8 2-2-0 2-1-0 0
Sobraœe 7 3 2 2 11 0,524 20 : 14 6 1-2-1 2-0-1 0
Gostilna Juvan 7 3 3 1 10 0,476 19 : 27 -8 2-1-1 1-2-0 0
Jang bojs 8 3 5 0 9 0,375 28 : 28 0 2-2-0 1-3-0 0
ØD Dole 7 3 4 0 9 0,429 21 : 26 -5 1-2-0 2-2-0 0
TOM&Frape bar 7 3 4 0 9 0,429 23 : 36 -13 1-2-0 2-2-0 0
Liberga 8 0 7 1 1 0,042 17 : 38 -21 0-4-0 0-3-1 0
Tisje 8 0 8 0 0 0 11 : 45 -34 0-4-0 0-4-0 0

Legenda: OT: odigranih tekem • Z: zmage • P: porazi • R: remiji • T: osvojenih toœk • PRO: deleæ osvojenih toœk
• DP: dani : prejeti • GR: gol razlika • Doma: doma zmage - porazi - remiji • Gost: v gosteh zmage - porazi - remiji
• K: korekcija toœk (npr. zaradi kazni) 

nanaøajo na ureditev igriøœa (kotne za-
stavice, po tri uniformirane æoge po
ekipi, enotni dresi s øtevilko na hrbtu,
itd). V nadaljevanju bo potrebno po-
skrbeti tudi za prostor za ekipe (hiøice
z klopmi) ter øe nekaj malenkosti, ki
bo ligo spravila øe stopniœko viøje tako
po organiziranosti kot tudi po discipli-
niranosti oziroma fair playu.
Pripravlja se tudi informacijska preno-
va vodenja zapisnikov, kjer bo lahko
domaœin, preko øifre, sam vnesel po-
datke v zapisnik. Novost je æe v za-
kljuœni fazi testiranja in bo tako na vo-
ljo uporabnikom æe v spomladanskem
delu prvenstva. 

M. Aøkerc



Prijateljska
tekma

TAEKWONDO

5. veliki mednarodni lisiœkin
pokal 2008

Cement anhovo 50 kg 5,60 EUR/vreœa/pal
Cement anhovo 25 kg 3,00 EUR/vreœa/pal 
Armaturna mreæa 9/6 54,00 EUR/kos 
Modularni blok  Ormoæ 0,63 EUR/kos/pal
Pregradni blok 11,5 x 20 x 50 cm 0,99 EUR/kos/pal
Siporex ytong 10 cm 1,84 EUR/kos/pal
Streønik tondach norma engoba 0,91 EUR/kos
Izotem SV4MM 10 m2 22,80 EUR/kos
Izolacija URSA DF 40 10 cm 2,90 EUR/m2

Izolacija URSA DF 40 15 cm 4,40 EUR/m2

Stiropor eps 70 5 cm 3,10 EUR/m2

PVC cev stigma 110/6000 11,40 EUR/kos
PVC cev stigma 200/6000 32,50 EUR/kos
Gips ploøœa KNAUF 2 x 1,25 m 5,50 EUR/kos
Premaz Silvanolin 50 l 80.00 EUR/kos
Belton 5 l 42,00 EUR/kos
Sadolin extra 5 l 42,00 EUR/kos
Jupol 15 l 17,20 EUR/kos
Peœ VIADRUS VHU 26 5 œl. 1004,00 EUR/kos

Acija zakljuœni sloji fasade Weber, Rofix, Baumit in Jub  popust  od 18-10%
NOVO - Keramiœne ploøœice Marazzi po akcijskih cenah!

Izposojamo udarna kladiva in organiziramo prevoz blaga. 
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TAEKWONDO

5. veliki mednarodni lisiœkin
pokal 2008
V soboto, 4. oktobra, se je v mariborskem Øportnem centru Branik odvijal
æe 5. veliki mednarodni lisiœkin pokal 2008.

Kot vsako leto, so tekmovalno sezono
v Taekwondo klubu Ømartno – Litija
odprli prav s to tekmo. Za odliœja se je
merilo devet tekmovalcev, od kadetov
do seniorjev. Velika konkurenca bor-
cev iz sedmih dræav in preko 300 bor-
cev je obetala zanimiv in oster boj v
vseh kategorijah, za odliœje se je bilo
treba zelo potruditi. Najbolje se izka-
zal senior Nermin Rekanoviœ, ki je v
eni izmed najkonkurenœnejøi skupini
v polfinalu premagal dolgoletnega
konkurenta, in si tako dvignil samoza-
vest ter dobil potrditev, da dobro delo
vedno obrodi sadove. Poleg tega so
oœiten napredek pokazali tudi mlajøi
borci, kar je seveda dokaz dobre for-
me pred dræavnim prvenstvom konec
oktobra v Medvodah. 

Rezultati: 

2. mesto

Domen Pirc, kadet – 45 kg

Maruøka Viønikar, seniorka – 59 kg

Nermin Rekanoviœ, senior – 72 kg

3. mesto

Sara Rozina, kadetinja – 33 kg

Tadej Pirc, kadet – 27 kg

Elvin Budimliœ, junior – 63 kg

Tekmovali so øe: David Zagorc (ka-
det), Anæe Repina (kadet) in Meris
Kapiœ (junior).

Prijateljska
tekma
V mestu Zapreøiå so od 4. do 24.
oktobra slavili dneve Josipa Jelaœi-
åa, hrvaøkega bana, 18. oktobra pa
je bil dan mesta Zapreøiå. 

To je bil povod za prireditev taekwon-

do sreœanja banu in mestu v œast med

Taekwondo klubom Zapreøiå in

Taekwondo klubom Ømartno – Litija.

Borbe so potekale na elektronskih øœit-

nikih LaJust. Kljub temu, da se œlani

Taekwondo kluba Ømartno – Litija

niso borili za medalje, so vseeno vsi

zmagali. Ker je bilo tekmovanje na

obœinski ravni, se je klubu pridruæil

tudi æupan obœine Ømartno pri Litiji,

Milan Izlakar, za kar se mu klub naj-

lepøe zahvaljuje.

Tekme se je pod vodstvom trenerja

Francija Øirclja udeleæilo 7 tekmovalcev:

Sara Rozina, kadetinja 

Tadej Pirc, kadet 

Domen Pirc, kadet 

Maøa Koprivnikar, juniorka

Meris Kapiœ, junior

Maruøka Viønikar, seniorka 

Nermin Rekanoviœ, senior 
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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

Izposojanje AVTODOMOV - www.avtodom-jernej.si
Pravoœasno si rezervirajte termine. Izven sezonska ponudba.Øportno druøtvo Ømartno pri Litiji

objavlja razpis za sodelovanje v zimski ligi
v malem nogometu za sezono 2008/2009.

Tekmovanje bo, ob zadostnem øtevilu
prijavljenih ekip, potekalo v øportni dvorani

Pungrt v Ømartnem pri Litiji.
Liga bo potekala ob nedeljah dopoldan

s predvidenim priœetkom 14.decembra.2008.

Prijava in dodatne informacije za ekipe:
gsm: 041 / 281 067 (Jani),

040 / 613 669 (Toni) , 041 / 280 951 (Vinko)
ali na e-naslov: zimskaliga@gmail.com,

najkasneje do predvidenega ærebanja, ki bo
7.decembra 2008.

Vsaka ekipa je pred zaœetkom tekmovanja
dolæna poravnati stroøke prijavnine

(odvisno od øtevila ekip – max 200 EUR).

Vsem prijavljenim ekipam bomo pravoœasno
poslali tehniœna navodila glede tekmovanja.

ZIMSKA LIGA
V MALEM NOGOMETU

ZIMSKA LIGA
V MALEM NOGOMETU

Dejavnosti druøtva PROSTI ŒAS
Hura, prosti œas 

••  HHuurraa,,  pprroossttii  œœaass  ––  kkooppaannjjee  mmeedd  vviikkeennddii.. Brezplaœno kopanje za osnovnoøolce na bazenu ob sobotah od 10. do 12.ure.
Kopanje bo potekalo od oktobra 2008 do konca aprila 2008. Zaœetek: sobota, 4. oktober 2008. 

Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno 

••  3355--uurrnnii  ppllaavvaallnnii  tteeœœaajjii
Od oktobra 2008 do marca 2009, vadba bo potekala 1 x tedensko v dveh starostnih skupinah.
predøolski otroci (od 4. leta dalje) – torek in œetrtek od 17.30 do 19.ure, 
otroci I. triletja – torek in œetrtek od 17.30 do 19.ure Otroci bodo v skupine razdeljeni tudi na plavalno predznanje. 
Cena teœaja: 160 EUR (moænost plaœila v dveh obrokih). 
• Vodna aerobika (vadba na bazenu za æenske) 
Od oktobra 2008 do aprila 2009, ob torkih od 20. do 21. ure. Meseœna vadnina: 18 EUR. 

Øportno plezanje na umetni steni v ØD Pungrt pri OØ Ømartno 

••  RReekkrreeaattiivvnnoo  pplleezzaannjjee  zzaa  oottrrookkee  oodd  55..  ddoo  77..  lleettaa
Od oktobra 2008 do konca maja 2009, ob petkih od 17.30 do 18.30 ure. Meseœna vadnina: 15 EUR.
••  VVaaddbbaa  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  zzaa  oottrrookkee  oodd  88..  ddoo  1111..  lleettaa  
Od oktobra 2008 do konca junija 2009,
Urnik vadbe: sreda od 17.00 do 19.00, petek od 16.30 do 18.30 ure. Meseœna vadnina: 25 EUR. 
••  TTrreenniinngg  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  zzaa  oottrrookkee  oodd  1122..  ddoo  1144..  lleettaa  
Od oktobra 2008 do konca junija 2009, 4 x tedensko. 
Ponedeljek od 16.30 do 18.30, torek od 17.00 do 19. ure, œetrtek od 17.15 do 19.15, petek 18.30 do 20.ure. Meseœna vadnina: 35 EUR.
••  TTrreenniinngg  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  ––  ssttaarreejjøøii  tteekkmmoovvaallccii  oodd  1155..  lleettaa  ddaalljjee******  
Od oktobra 2008 do konca junija 2009, 5 x tedensko. 
Ponedeljek od 18.15 do 20.15, torek od 19.00 do 21.ure, sreda od 19.00 do 21.ure, œetrtek od 19.00 do 21.ure, petek od 19.30 do 21.30. 
Meseœna vadnina: 35 EUR.

Vse aktivnosti v zgoraj navedenih terminih æe potekajo. 
Prijave in informacije: info@drustvoprosticas.si ali na tel. 031 697-961. 
spletna stran http://drustvoprosticas.spaces.live.com Naroœila in informacije na telefon/ faks: (01) 899 02 82 ali gsm: 040 996 404

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!
Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 1,5 € + DDV 
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 0,75 € + DDV

Cenik zakupa oglasnega prostora

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

po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov: Glasilo Martinov glas, p.p. 14, 1270 Litija
Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. NOVEMBRA 2008


