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ÆUPANOV KOTIŒEK

December je tu!
Obisk Miklavæa je prinesel veselje
naøim malœkom, seveda pa tudi
nam odraslim, ki se øe spominjamo
otroøkih let.

Spravilo sena in kako se veselimo po-
zitivnih dejanj in kako smo razoœarani
nad trenutnim dogajanjem v naøi
dræavi! Velikokrat razmiøljam, kako je
mogoœe, da te lepe, slovenske dræave s
pridnimi dræavljani, ne moremo voditi
tako, da bi bila svetel vzor. Samo raz-
miøljanje, da bi priøli œim prej v pokoj,
nas bo øe drago stalo. Sam ne raz-
miøljam o pokoju – velika verjetnost
je, da ga sploh ne bo.  Dolgoletno
plaœevanje v pokojninski sklad (35
let!) so zapravili, ne vem natanœno
kdo, dobro pa vem, kdo bo pri-
krajøan. Zatiskanje oœi je æiva neum-
nost. Generacija, ki je v mladosti izku-
sila veliko slabøi osebni standard kot
je zdajønji, bo to obdobje veliko laæje
prestala. Potrebno bo stopiti nekoliko
nazaj…

Œas pa vendarle teœe naprej. Ob priha-
jajoœih boæiœnih in novoletnih prazni-
kih vam æelim veliko osebnega miru in
zdravja, v novo leto pa le vstopite z
veœjim optimizmom kot ga trenutno
premorem sam. Sreœno!

Vaø æupan
Milan Izlakar

datum ura dogodek kraj
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Ob obœinskem prazniku se je tudi to leto na Staretovem trgu ob Ømarski cerkvi
odvijal Martinov sejem. 

Na liœno zaloæenih stojnicah kmetij Barle, Dremelj, Bitenc, Maœek, Mulej, Kmeti-
je na Jasi, Druøtva podeæelskih æena Polønik, Sadjarskega druøtva Litija ter Litij-
ske mesarije smo lahko naøli veliko vrst domaœega peciva, raznovrsten kruh iz
kruøne peœi, zeliøœne œaje, mesnine, med, medico, propolis, izdelke iz œebeljega vo-
ska, jabolka, jabolœni kis in øe marsikaj.

To leto so rokodelce zastopali: Hinko Celestina in Janez Golob z lesenimi izdelki,
Lucija Tiœar z roœno tkanimi izdelki, Antiœ Radomira z izdelki iz suhega cvetja,
Miøa Shaker z obeøankami na lesu ter Radovan PajiÊ z roœno pletenimi koøarami.
Seveda pa kot se za œas ob godu sv. Martina spodobi smo mlado vino lahko po-
skusili na stojnici vinogradniøkega druøtva ØTUC Ømartno. Uœenke 8. razreda OØ
Ømartno pod mentorstvom Sonje Marin so predstavile novo turistiœno zloæenko o
domaœi vasi Zavrstnik, ki je na nateœaju øolskih turistiœnih zloæenk prejela drugo
nagrado. Svojo dejavnost so predstavile vzgojiteljice Vrtca Ciciban ter Javni zavod
Bogenøperk, ki je bil z Obœino Ømartno pri Litiji organizator sejma. 

Javni zavod Bogenøperk, Joæi Vovk

Martinov sejem 2010
Barvite stojnice z domaœimi izdelki in dobrotami so popestrile 
vsakodnevno petkovo dogajanje v srediøœu Ømartnega pri Litiji.

Organizirali smo æe dve œistilni akciji
in fotografski nateœaj ter pripravili
zloæenko. Osnovnoøolce smo aktivi-
rali z ekoloøko delavnico, kjer smo z

V okviru Kluba litijskih in ømarskih
øtudentov deluje tudi ekipa mladih,
ki si prizadevamo preko razliœnih
akcij in pristopov opozoriti javnost
na pomen in vlogo, ki jo imajo
reke; tudi reka Sava. 

odpadnim materialom ustvarjali eko-
loøke smetnjake. V novembru smo
pripravili tudi sreœanje s starejøimi
obœani v domu Tisje, kjer smo se po-
govarjali o problematiki onesnaæeva-
nja res. Tako smo se nekaj nauœili tudi
od starejøih obœanov, oni pa so spoz-
nali, da smo tudi mladi aktivi in si pri-
zadevamo za boljøi jutri. 

Fotografski nateœaj »Sava – v dobrem
in slabem« je le ena od aktivnosti, s
katero smo æeleli opozoriti na proble-
matiko onesnaæevanja rek. 10 foto-
grafij po izboru uporabnikov portala
Facebook je bilo od 9. do 30. novem-
bra razstavljenih v knjiænici Litija.
Franc Seøko je posnel zmagovalno fo-
tografijo, na drugo mesto se je uvrstil
Boøtjan Repanøek in tretje Jure Ure-
kar. Priznanje so prejeli tudi: Matej
Repanøek, Danica Sevdeviœ, Branka
Ojnik, Andrej Savøek, Jernej Jevniøek
in Nina Ænidarøiœ. Vsem iskreno œes-
titamo.  

Ekipa projekta Smet na smet 

Omenjeni koncert se je zgodil v sobo-
to, 6. 11. 2010 v Øportni dvorani Pun-
grt. Na koncertu so prevladovali latino
ritmi;  med njimi samba, rumba, bossa
nova ter filmska in rock glasba, manj-
kale pa niso tudi slovenske popevke. 

Tamburaøem in bobnarjem so se pri-
druæili solisti na trobenti in  klavirju.
Program so popestrili odliœni domaœi
vokalisti in plesalci. 

Obiskovalci so bili nad tem glasbenim
dogodkom navduøeni. 

Ømarski tamburaøi so se v tem mesecu
tudi izobraæevali. Izvedli so tambu-
raøki vikend na Preæganju. Dvodnevni

seminar je potekal v soboto, 18. 11. in
nedeljo, 19. 11. 2010. Prvi dan ga je
vodila njihova vodja in dirigentka 
Helena Vidic, drugi dan pa gospod
Draæen Varga. Tamburaøi so pridobi-
vali  znanje predvsem na tehniki igra-
nja. Dvodnevno druæenje je za œlane
orkestra pomembno tudi za krepitev
medsebojnih odnosov in sprostitev.
Ob koncu so bili mnenja, da so se ime-
li lepo in da so zdruæili prijetno s ko-
ristnim. Piko na i sta postavili kuharici
Slavi Lenart in Nejka Bratun, ki sta
poskrbeli za  okusne in obilne obroke. 

Marinka Pivk

Latino Martini
Mladinska sekcija Tamburaøkega orkestra Ømartno in Tolkalna skupina
Perkakøns sta ob obœinskem prazniku obœine Ømartno priredila koncert z
naslovom Latino Martini. 

14.12. torek 16.00 OTVORITEV RAZSTAVE: Likovna ustvarjalnica mladih Avla Obœine Litija 

14.12. torek 17.00 Potopis: Riedl Radovan, Makedonija Knjiænica Litija

15.12. sreda 19.00 Øpanija, potopis Nataøa in Rok Mladinski center Litija

16.12. œetrtek 10.00 U3: Plemiøke zgodbe, dr. Maja Ævanut, umetnostna zgodovina Knjiænica Litija

16.12. œetrtek 18.00 »Dedkomraziraj se!« delavnica Photoshopa Mladinski center Litija

17.12. petek 19.00 Koncert: PRAZNIŒNI GLASBENI VEŒER z Otom Pestnerjem Kulturni center Litija

18.12. sobota 10.00 OTROØKA MATINEJA:JELKIN ŒUDEÆ IN obisk BOÆIŒKA Kulturni center Litija

18.12. sobota 16.00 Piøkoti, kuharska delavnica Mladinski center Litija

18.12. sobota 18.00 Kino: »Stiskanje na toplem« ob vroœi œokoladi Mladinski center Litija

20.12. poned. 14.00 Filmski maraton Mladinski center Litija

21.12. torek 14.00 Filmski maraton Mladinski center Litija

21.12. torek 18.00 Policija na obisku: pirotehnika, preventivna akcija Mladinski center Litija

21.12. torek 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija 

22.12. sreda 14.00 Filmski maraton Mladinski center Litija

22.12. sreda 18.00 Boæiœno novoletni koncert GØ Litija-Ømartno Kulturni center Litija

23.12. œetrtek 14.00 Filmski maraton Mladinski center Litija

23.12. œetrtek 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija 

23.12. œetrtek 14.00 PODEÆELJE V PRAZNIŒNEM MESTU:  Staro mestno jedro v Litiji 

– ponudba podeæelskihdobrot in izdelkov domaœe obrti na prazniœno okraøenih 

stojnicah, boæiœno obarvan kulturni program, domaœe æivali v ogradi

24.12. petek 8.00. PODEÆELJE V PRAZNIŒNEM MESTU:  Staro mestno jedro v Litiji 

– ponudba podeæelskihdobrot in izdelkov domaœe obrti na prazniœno okraøenih 

stojnicah, boæiœno obarvan kulturni program, domaœe æivali v ogradi

25.12. sobota 19.30 BOÆIŒNI KONCERT:Zbor sv. Nikolaj in Nikolajev otr. zbor Cerkev sv. Nikolaj Litija

27.12. poned. 16.00 Darilne økatlice, ustvarjalnica Mladinski center Litija

27.12. poned. 19.00 Koncert Pihalnega orkestra Litija z gosti Øportna dvorana Litija 

28.12. torek 16.00 Darilne økatlice, ustvarjalnica Mladinski center Litija

28.12. torek 21.00 Mambo kings Pod øotorom

29.12. sreda 21.00 Mladi Dolenjci, Brigita Øuler Pod øotorom

30.12. œetrtek 21.00 VINTERROJDER 2010: Avven, Gutti, Deck Jeniels, Karantena. Pod øotorom

31.12. petek 21.00 Brendi in Korado Pod øotorom 

Æelimo vam vesele praznike

ter zdravo in uspeøno 

v letu 2011!

Uredniøtvo



III. Memorial Riharda Urbanca

Razstava gob v Veliki Øtangi

OBMOŒNO ZDRUÆENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LITIJA-ØMARTNO

Jubilej veteranov
ZVEZA SLOVENSKIH ŒASTNIKOV OBMOŒNO ZDRUÆENJE OBŒIN LITIJA IN
ØMARTNO PRI LITIJI

V Litiji izvolili novo vodstvo
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Poleg œlanov zdruæenja so se zbora
udeleæili tudi gostje: æupan obœine Liti-
ja g. Franci Rokavec, predsednik Zveze
slovenskih œastnikov g. dr. Bojan
Potoœnik, sekretar Zveze slovenskih
œastnikov g. Janko Ljubiœ, predsednik
Obmoœnega zdruæenja veteranov vojne
za Slovenijo Litija in Ømartno pri Litiji
g. Ivan Lovøe, predstavniki Obœinskega
zdruæenja slovenskih œastnikov Metli-
ka ter g. Danijel Cveteæar, predstavnik
Zdruæenja borcev za vrednote NOB Li-
tija in Ømartno pri Litiji.

Zbrane œlane in goste je nagovoril
predsednik Obmoœnega zdruæenja slo-
venskih œastnikov obœin Litija in
Ømartno pri Litiji g.Ladislav Muzga. V
skladu s sprejetim dnevnim redom so
œlani zdruæenja izvolili predlagane kan-
didate za organe in funkcionarje
zdruæenja. Zdruæenje bo naslednja øtiri
leta vodil dosedanji predsednik g. Ladi-
slav Muzga, sekretar ostaja g. Anton
Plankar in podpredsednik g. Matjaæ
Morela. Za œlane predsedstva so bili iz-
voljeni øe: g. Silvester Muzga, g. Tomaæ
Kokalj in g. Joæe Vrhovec. Za predsed-
nika Nadzornega odbora je bil izvoljen
g. Karlo Lemut, za predsednika Œast-
nega razsodiøœa pa g. Boris Æuæek. 

Na predlog predsedstva Obmoœnega
zdruæenja slovenskih œastnikov obœin
Litija in Ømartno pri Litiji je predseds-
tvo Zveze slovenskih œastnikov podeli-
lo Pisno priznanje in Œastni znak za-
sluænim œlanom zdruæenja. Pisno priz-
nanje Zveze slovenskih œastnikov je
bilo podeljeno g. Dragu Koviœu. Œast-
ni znak Zveze slovenskih œastnikov je
prejel Silvester Muzga, œlan predseds-
tva in praporøœak.Visoki priznanji

Zveze slovenskih œastnikov je dobitni-
koma izroœil predsednik Zveze sloven-
skih œastnikov dr. Bojan Potoœnik. V
œasu, namenjenem razpravi, so sodelo-
vali: g. dr. Bojan Potoœnik, g. Franci
Rokavec, g. Jurij Jelarœiœ, g. Ivan
Lovøe, g. Danilo Cveteæar, g. Vinko
Gaberøek, g. Duøan Drnovøek, g. Mat-
jaæ Morela in g. Karlo Lemut. Raz-
pravljajoœi so pohvalili dosedanje delo
Obmoœnega zdruæenja slovenskih œast-
nikov obœin Litija in Ømartno pri Litiji.
Enotnega mnenja so bili, da bi morala
dræava sistemsko reøiti naœin uveljav-
ljanja vojaøko strokovnih vsebin,
vkljuœujoœ izobraæevanje mladine na
podroœju civilne zaøœite in reøevanja v
primeru naravnih in drugih nesreœ. Pri
tem bi zdruæenja slovenskih œastnikov,
borcev za vrednote NOB, veteranska
zdruæenja predstavljala pomoœ in vez v
temeljnih okoljih. S takim pristopom
bi se reøilo tudi financiranje teh
zdruæenj. Vsi razpravljajoœi so izposta-
vili tudi velik pomen sodelovanja med
sorodnimi zdruæenji, kot so: Zveza slo-
venskih œastnikov, Zdruæenje borcev
za vrednote NOB, veteranska zdruæen-
ja. G. Anton Plankar je predstavil
smernice za delo zdruæenja v novem
mandatnem obdobju. Obravnava
vojaøko strokovnih vsebin, krepitev
zdruæenja na dræavnem in lokalnem
nivoju, sodelovanje s Slovensko voj-
sko, pomlajevanje organizacije, iska-
nje novih oblik delovanja in privablja-
nje œlanstva so smernice, ki predstav-
ljajo dobro osnovo novoizvoljenim
vodstvenim organom, da zastavijo
uœinkovite programe v prihodnje in jih
tudi uspeøno realizirajo.

Anton Plankar

ZVEZA SLOVENSKIH ŒASTNIKOV OBMOŒNO ZDRUÆENJE OBŒIN LITIJA IN
ØMARTNO PRI LITIJI

V Litiji izvolili novo vodstvo
V petek, 5. novembra 2010, je v bistroju Valvasor potekala Volilna seja
zbora œlanov Obmoœnega zdruæenja slovenskih œastnikov obœin Litija in
Ømartno pri Litiji. 

Obletnico ustanovitve tega zdruæenja
smo poœastili s slovesnostjo, ki je bila v
soboto, 23. oktobra 2010 ob 18.00 uri
v dvorani Kulturnega centra v Litiji.

Prisotne veterane in goste sta pozdra-
vila tudi oba æupana: Franci Rokavec
in Milan Izlakar, pozdravne beseda pa
je izrekel øe predsednik Zdruæenja ve-
teranov vojne za Slovenijo Janez Pajer.
Slavnostni govornik je bil Janez Les-
jak, poveljnik ljubljanske pokrajine v
œasu osamosvojitvene vojne za Slove-
nijo, ki je prisotne seznanil, kako je
potekala slovenska osamosvojitvena
vojna in s kakønimi teæavami se sre-
œujemo øe danes. 

Slovesnost, ki jo je vodil Boøtjan Po-
glajen so s svojimi nastopi popestrili
Æenski pevski zbor LITUS iz osnovne
øole Litija pod vodstvom Sandre Rih-
ter, Folklorna skupina Javorje z vodjo
Ido Doløek in recitator litijske gimna-
zije Anæe Gospeti.

Najslavnejøi trenutek je nastopil v dru-
gem delu prireditve, ko je g. Janez Pajer
podelil odliœja nekaterim veteranom.

Povezovalec Boøtjan Poglajen je v krat-
ki obrazloæitvi povedal, da je za veœino
prejemnikov skupno to, da so œlani
zdruæenja æe od zaœetka njegovega de-
lovanja. Sodelujejo v organih zdruæen-
ja, bodisi v predsedstvu, nadzornem

Potekal je v soboto, 20. novembra.
Tekmovalci in tekmovalke so se po-
merili v streljanju z zraœno puøko, v
malem nogometu in v kaøarki-trojke.
Organizator øportnega tekmovanja
»Memorial Riharda Urbanca« je
OZVVS Litija–Ømartno in Pokrajinski
odbor Zveze veteranov vojne za Slove-
nijo Ljubljana–okolica, ki ga vodi
Darko Œop.

Sodelovale so ekipe Obmoœnih zdru-
æenj veteranov vojne za Slovenijo
Domæale, Grosuplje, Koœevje, Litija-
Ømartno, Logatec, Log–Dragomer,
Moravœe in Vrhnika–Borovnica, vete-
rani PVD Sever Ljubljana odbor Litija
in Obmoœno zdruæenje slovenskih
œastnikov Litija–Ømartno.

Zakljuœek tekmovanja je bil v gostiøœu
»Kovaœ«. Vse prisotne so pozdravili
predsednik OZVVS Litija-Ømartno
Ivan Lovøe, podæupanja obœine Litija

OBMOŒNO ZDRUÆENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LITIJA-ØMARTNO

Jubilej veteranov
Veterani obœine Litija smo zaœeli delovati leta 1992 kot odbor v Pokrajini
Ljubljana-okolica. Letos pa mineva 10 let, kar smo v Litiji ustanovili
Obmoœno zdruæenje zveze veteranov vojne za Slovenijo Litija, leta 2005 pa
smo se preimenovali v OZVVS Litija-Ømartno, ker se je obœina Litija delila
na dve obœini.

Sveœanost se je zaœela ob simbolnem veteranskem dejanju.

odboru in œastnem razsodiøœu, ali pa
so odgovorni za sodelovanja na øport-
nih tekmovanjih in kulturnih priredi-
tvah.

Bronasto plaketo ZVVS so prejeli: Ra-
dovan Petje, Ivan Lovøe, Peter Oblak,
Ciril Vertot, Henrik Prijatelj, Karlo Le-
mut, Roman Huœ, Rado Poglajen, Igor
Medved, Matjaæ Mirtiœ, Miroslav
Mlakar, Aleksander Jovanoviœ, Joæef
Erjavec, Edvard Srebrnjak, Izidor Mla-
kar, Nedeljko Sekuliœ in Marjan Jeriœ.

Znak praporøœaka ZVVS sta prejela:
Joæe Kos in Ivan Meserko.

Oba sta od leta 2003, ko smo razvili
druøtveni prapor naøa praporøœaka in
izmenoma sodelujeta s praporom na
raznih sveœanostih øirom Slovenije,
redno pa se udeleæujeta tudi usposab-
ljanja, ki jih izvaja ZVVS.

Srebrne plakete so prejel:

Boris Æuæek, ki je œlan naøega OZVVS
od ustanovitve, opravlja dolænost pod-
predsednika in je odgovoren za potek
in izvajanje internih sveœanosti ter pri-
reditev.

Franci Mali æe od ustanovitve zdruæen-
ja opravlja naloge sekretarja in vzorno
skrbi za urejenost okolice naøega spo-
minskega obeleæja na GEOSS-u.
Odliœje je prejel v letu 2009 na veteran-
skem sreœanju v Øentvidu pri Stiœni

Franc Stopar je œlan zdruæenja od us-
tanovitve, je ves œas œlan predsedstva,
v katerem je zadolæen za organizacijo
in izvedbo øportnih tekmovanj.

Po prireditve je sledilo v preddverju
dvorane druæabno sreœanje. Za oboje
so poskrbeli mnogi sponzorji, za kar
se jim Obmoœno zdruæenje veteranov
vojne za Slovenijo Litija-Ømartno naj-
lepøe zahvaljuje.

Lep veteranski pozdrav!
Æuæek Boris

III. Memorial Riharda Urbanca
Obmoœno zdruæenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Ømartno je æe tret-
jiœ organiziralo »Memorial Riharda Urbanca«, ki ga je posvetilo 20. oblet-
nici manevrske strukture narodne zaøœite, obletnici slovenske neodvisnosti
in dneva samostojnosti. 

Lijana Lovøe in predsednik PO ZVVS
Ljubljana-okolica Darko Œop.

Po nagovorih je predsednik Ivan
Lovøe podelil posameznim tekmoval-
cem medalje na doseæena prva tri me-
sta v internih tekmovanjih v pikadu in
ribolovu, le-ta so potekala med letom.
V pikadu so se izkazali Edo Srebrnjak,
Simon Markoøek in Roman Vodenik,
v ribolovu pa Borut Eltrin, Drago Vo-
zel in Miroslav Mlakar.

Sledila je razglasitev rezultatov in po-
delitev pokalov ter medalj tekmovanja
»Memorial Riharda Urbanca«; to na-

logo so opravili predsednik domaœih
veteranov Ivan Lovøe, predsednik PO
ZVVS Ljubljana-okolica Darko Œop
in Matjaæ Urbanc, sin pokojnega
predsednika Riharda Urbanca.

V streljanju z zraœno puøko je zmagala
ekipa Koœevja, druga je bila ekipa
domaœih œastnikov, tretja pa prva ekipa
domaœih veteranov, nato pa so se zvr-
stile øe ekipe veteranskih zdruæenj Gro-
suplje, Logatec, Sever Litija, Domæale,
Moravœe, Log–Dragomer in druga eki-
pa domaœih veteranov. Med posamez-
niki je zmagal Joæe Gorjanc (Grosuplje)
pred Edvardom Srebrnjakom (Litija-
Ømartno) in Joæetom Pasariœem (Loga-
tec).

V malem nogometu so slavili veterani
Litija-Ømartno, druga je bila ekipa
Koœevje, tretja ekipa iz Grosuplja, sle-
dili pa sta jim ekipi Vrhnika–Borovni-
ca in Sever Litija.

Tekmovanje v koøarki je potekalo v
trojkah. Zmagala je ekipa Koœevja,
pred Logatcem, domaœimi veterani in
Grosupljem. Prehodni pokal »Memo-
rial Riharda Urbanca« je tako osvojila
ekipa OZVVS Koœevje, ki je zmagala
æe trikrat zaporedoma.

Ob sklepu sveœanosti je triœlanska de-
legacija veteranov Joæe Kos, Peter Ob-
lak in Toni Vovko odnesla ikebano na
grob pokojnega predsednika Riharda
Urbanca, ki poœiva na litijskem poko-
paliøœu.

Drugi del zakljuœne sveœanosti je bil
namenjen druæabnemu sreœanju in za-
kuski. Udeleæenci tekmovanja so, ko
so odhajali, obljubili, da ob letu dni
spet pridejo v Litijo – na IV. »Memo-
rial Riharda Urbanca«.

Boris Æuæek

Tako je bila razstava za tiste z malo
manj znanja, lahko zelo pouœna. Saj
bodo lahko v prihodnje poleg  pravega
jurœka in lisiœke, v koøaro priloæili tudi
sivko, golobico, æemljevko ali pa le-
denko ter mnoge druge, ki so jih spoz-
nali na novo. Za ta dogodek pa je
»kriv« pobudnik Miran Repiœ, katere-
mu je gobarjenje v pravo veselje, kar
smo obœutili tudi obiskovalci, saj je z
nami rad delil svoje znanje. Tako smo
izvedeli, da je golobica odliœna ocvrta,
ledenko pa lahko jemo kar surovo.

Pri razstavi so pomagali øe Martin
Fortuna, Janko Skubic ter Joæe Vozelj.
Vsem iskrena hvala za to dobrodoølo
pouœno popestritev v naøem kraju z
upanjem, da znanje obnovimo in obo-
gatimo  tudi naslednje leto.

Andreja Kastelic

Razstava gob v Veliki Øtangi
V nedeljo, na volilni dan, se je v Veliki Øtangi zgodila razstava gob. 
Razstavljenih je bilo pribliæno 40 vrst uæitnih, pogojno uæitnih in neuæitnih gob.
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Obvestila druøtva invalidov

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Svetovni dan diabetesa
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Zgodilo se je
Letoønje sreœanje jubilantov je bilo v
sredo, 27. oktobra, v gostiøœu Maœek.
Od 49 vabljenih je priøla dobra polovi-
ca. Po nagovoru in œestitki predsednika
druøtva so se prisotni ob pogostitvi in
prijetnem klepetu zadræali øe dobri dve
uri; taka snidenja z leti postanejo vse
redkejøa, zlasti œe poseæe vmes bolezen.

Zaœetek novembra je bil deæeven, zato
so ljubitelji hoje lahko øli na pohod
øele 8. in 9. 11. Prvi dan so se podali
proti Œrnemu Potoku, drugi dan pa do
Brezja, saj je obakrat deæ skrajøal po-
hod. V petek, 12. novembra, smo so-
delovali pri odprtju razstave roœnih
del naøih vezilj v ømarski knjiænici.

V sredo, 17. novembra bi si morali v
ljubljanski Mali drami ogledati gleda-
liøko predstavo »Barœica za punœke«,
a so nas øele opoldne obvestili, da
veœerna predstava zaradi bolezni v an-
samblu odpade.

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Pripravljamo…
V drugi polovici decembra bomo obi-

skali naøe bolne œlane po domovih in

jim s skromnim darilom œestitali za

bliæajoœe praznike, seøli pa se bomo

tudi s œlani, ki bivajo v Domu Tisje v

Œrnem Potoku.

V soboto, 18. decembra, bomo izvedli

zadnji letoønji planinski izlet, ko se

bomo s pohodniki odpravili v neznano.

Zadnja naøa letoønja »akcija« pa bo v

sredo, 22. decembra, ko si bomo z lju-

bitelji gledaliøœa ogledali v ljubljanski

Mali drami komedijo »Zasebno æiv-

ljenje«.

Po novoletnih praznikih vas v torek, 4.

januarja 2011, vabimo na novoletni

pohod na Jeløo. Izpred pisarne se

bomo odpravili ob 13. uri.

Kaj smo za vas pripravili øe v januarju

in v zaœetku februarja, pa vam bomo

sporoœili v januarski øtevilki; takrat

tudi o tem, kaj bo novega v naøem

programu v prihodnjem letu.

Æelimo vam prijetno praznovanje

vseh decembrskih in januarskih praz-

nikov, v letu 2011 pa veliko sreœe in

zdravja, da boste lahko obiskovali

naøe dejavnosti.

Boris Æuæek

O osveøœanju in preventivnem odkriva-
nju te bolezni so na ta dan – 14. no-
vember – svetovni dan diabetesa pote-
kale v Sloveniji øtevilne aktivnosti, prav

tako je bilo tudi naøe druøtvo med nji-
mi. V nedeljo dopoldan smo se odpra-
vili na krajøi pohod, katerega se je ude-
leæilo preko petdeset œlanov. Sponzor

Svetovni dan diabetesa
Diabetes velja za najbolj razøirjeno kroniœno nenalezljivo ter neozdravljivo
bolezen sodobnega œloveka, ki nastane zaradi pomanjkljivega izloœanja
oziroma delovanja hormona inzulina.

Pohod ob svetovnem dnevu diabetesa

nam je ob obeleæitvi tega dne pripravil
darilca, pohod pa smo zakljuœili s kvi-
zom o diabetesu in klepetom ob kavici
in œaju. Ker je sladkorna bolezen neoz-
dravljiva, je pomembno njeno zgodnje
odkrivanje, diagnoza in zdravljenje.
Opozorilni znaki za poviøano raven
sladkorja v krvi se kaæejo predvsem v
suhih ustih, poveœani æeji, lakoti, ne-
priœakovanemu hujøanju, pogostem
uriniranju, utrujenosti, motnji vida in
otopelosti rok in stopal. Da bi omo-
goœili naøim obœanov obeh obœin
Ømartno in Litija predœasno in preven-
tivno odkrivanje te bolezni, smo tokrat
izvedli brezplaœno merjenje krvnega
sladkorja in tlaka v prodajalni Merca-
tor – Pri banki, v trgovskem centru v
KGZ Litija in KGZ Ømartno. Predava-
nje o negi, pregledu nog, merjenju
obœutljivosti in o merjenju krvnega
pretoka v nogah pa nam je predstavila
vms. Marija Slak v torek, 23. novem-
bra v Zdravstvenem domu Litija.
Skratka, bili smo aktivni in seveda za-
dovoljni, da se na takønih aktivnostih
odzove veliko ljudi, ki nam daje moœ in
zaupanje pri skupnem naœrtovanju
zaœrtanih ciljev in k boljøi prepoznav-
nosti te bolezni, kot tudi kvalitetno æiv-
ljenje z njo. 

V. Lovøe

Tradicionalno prednovoletno sreœanje

bo v Kulturnem domu v Ømartnem v
petek, 17. decembra 2010 ob 17. uri. 

Prispevek za œlane in podporne œlane je
10 Eur, za neœlane pa 13 Eur. V ceni je
vøteto: aperitiv, hrana in pijaœa pri
veœerji in seveda tudi glasba z ansamb-
lom Œriœki.

Za hrano, pijaœo in glasbo bo poskrb-
ljeno, dobro voljo in sladke dobrote je
zaæeleno, da prinesete s seboj.

Rezervacija velja z vplaœilom prispev-
ka v Druøtveni pisarni. Ker je prostora
za pribliæno 150 oseb, je udeleæba
omejena, zato pohitite s prijavami.

Invalidi, kateri nimate prevoza si lah-
ko za sreœanje in nazaj naroœite TAXI
na gsm: 030 667 102 ali 070 288 076.
Stroøke prevoza bo plaœalo druøtvo.

Invalidski voziœek na motorni pogon-
je na razpolago v naøem druøtvu. Pri-
meren je za laæjo osebo. Kdor bi ga
potreboval naj se oglasi v druøtveni pi-
sarni!

Kopanje v Laøkem

Vabimo vas na kopanje v Zdraviliøœu
Laøko vsak drugi torek v mesecu 

(14. decembra 2010, 11. januarja 2011).
Odhod avtobusa je izpred druøtvene
pisarne ob 15. uri. V Ømartnem lahko
poœakate pred spomenikom na Ustju.
Zaradi organizacije prevoza vas prosi-
mo, da se obvezno prijavite v druøtveni
pisarni ali po tel.: 898 12 84 najkasne-
je do ponedeljka. 

Prijave za letovanja v objektih namen-
jenim invalidom v leto 2011

Pomembna za ohranjanje zdravja so
tudi letovanja, ki potekajo v okviru
organizacije ZDIS. Cene se razlikujejo
glede na termin in velikost apartmaja.
(v ceno so vøtete tudi vstopnice za ba-
zen). Na osnovi prejetih vlog bo social-
na komisija pripravila prednostni vrst-
ni red interesentov. 

10-dnevna letovanja bomo v Druøtvu
razdelili na 5-dnevna, da bomo ustre-
gli œim veœjemu øtevilu invalidov. 

IZOLA (apartmaji) :

14. januar – 24.januar,

25. marec – 04. april, 

04. maj. – 14. maj. ,

03. julij.-13. julij

02. november – 12. november 

Cena za 5-dnevni termin je od 80
do140 Eur.

TERME ŒATEÆ ( hiøice ): 

05. marec – 15. marec, 

13. julij – 23. julij., 

02. november – 12. november, 

02. december – 12. december 2011

Cena za 5-dnevni termin je od 85 do
145 Eur.

TERME PTUJ (apartma ): 

1. oktober – 11. oktober 2011 

Cena za 5-dnevni termin je 82,50 do
105 Eur. 

RADENCI (apartma ):

03. julij–13. julij 2011 

Cena za 5-dnevni termin je od 230 do
280 Eur.

HOTEL FIESA (soba za 2 osebe):

20. avgust – 30. avgust 2011 

Cene øe niso doloœene.

Letovanje 

Informativno smo zaœeli zbirati prijave
za letovanje v letu 2011. Vsi, ki æelite
oziroma nameravate letovati z nam, to
sporoœite v Druøtveno pisarno. Po-
drobnejøe informacije, lokacijo in ceno
bomo objavili v naslednjih obvestilih.

Aktiv delovnih invalidov

Œlani MDI Litija – Ømartno vkljuœeni
v projekt »Z edukacijo do socialne
vkljuœenosti invalidov v æivljenje«,
smo se 13. oktobra odpravili na ogled
invalidskega podjetja HTZ Velenje.

Ogledali smo si delavnice posebnega
proizvodnega obrata, kjer izdelujejo
osebna zaøœitna sredstva ter ostale de-
javnosti v okviru proizvodnje, servisi-
ranja in vzdræevanja razliœnih izdel-
kov, opreme in instalacij itd.

Nato smo se odpravili prosti muzeju
premogovniøtva, v katerem so leta
1999 v opuøœenem delu jame Økale
uredili Muzej premogovniøtva. 

Najprej smo si ogledali kratek film,
nato pa so se priœele »priprave« za
spust v rudnik. Vsak je dobil rudarsko
opremo (zelen jopiœ in œelado) ter kna-
povsko malico za na pot. Sledil je spust
v jamo in skupaj z vodiœem smo se od-
pravili na ogled muzeja. V dobri uri
smo se podrobno seznanili z zgodovi-
no premogovniøtva in se væiveli v ta-
kratno rudarsko æivljenje. 

Na koncu smo se popeljali tudi z rud-

MEDOBŒINSKO DRUØTVO INVALIDOV OBŒIN LITIJA IN ØMARTNO PRI LITIJI

Obvestila druøtva invalidov
niøkim vlakcem, na kar je sledila øe
knapovska malica. Ob izhodu iz jame,
smo odloæili svojo rudarsko opremo
in se poslovili od naøega vodiœa:
»Sreœno«, kakor veli pravi rudarski
pozdrav.

Podjetje ustanovljeno leta 2000 zapo-
sluje skoraj 1000 delavcev, od tega veœ
kot 470 invalidov in je najveœje hœerin-
sko podjetje v sklopu Premogovnika
Velenje.

V œetrtek 14. oktobra, pa sta nas obi-
skali ga. prof. defektologinja Lea
Kovaœ in rehabilitacijska svetovalka
ga. Mojca Vetrøek iz Zavoda za zapo-
slovanje. Predavali sta o poklicni in
zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. 

V uvodu je ga. Lea opisala kakøna je
vloga ZRSZ na trgu dela, kakøne vrste
pomoœi in ukrepi so na voljo za invali-
de. Podrobneje smo spoznali kaj po-
meni rehabilitacijsko svetovanje,
kakøno vlogo ima pri tem rehabilita-
cijski svetovalec/-ka, storitve zaposli-
tvene rehabilitacije, kako se izvaja
podporna zaposlitev itd.

Ob koncu je nekaj praktiœnih prime-
rov podporne zaposlitve podala ga.
Mojca Vetrøek, ter nas seznanila tudi z
trenutnim stanjem na trgu dela. 

Ob koncu meseca oktobra smo pri-
pravili øe delavnico s predavanjem o
Naœrtovanju delovnega razvoja in æiv-
ljenja invalidov, katero je vodila mag.
Andrejka Fatur – Videtiœ. 

Skupaj smo razpravljali o samoorgani-
zaciji civilne druæbe danes in kakøna
bo ta vloga v prihodnosti. Pri tem je
predavateljica poudarila, da je pri tem
zelo pomembno sodelovanje med vse-
mi organizacijami, obœino ter druøtvi v
lokalni skupnosti. Preko dobrega in
rednega sodelovanja je za invalide naj-
pomembnejøa socialna vkljuœenost, in
sicer v tej meri, da je zagotovljen(o):

dostop do storitev (izobraæevanja, sve-
tovanja, zdravstvenih storitev…),
moænost zaposlitve, 

delo civilne druæbe (angaæiranje lokal-
ne skupnosti za »akcijo«: razøiriti in
ohranjati samoorganiziranje civilne
druæbe, ter poiskati kreativne naœine
povezovanja).

Obvestila

Øe enkrat bi vas spomnili, da prebirate
naøe œlanke tudi na naøi novi spletni
strani http://freeweb.siol.net/diidl ter
na naøi oglasni deski, saj v njih najdete
tudi obvestila za naøe aktivnosti in
druge zanimive prispevke. 

Cirar Tina in Bajc Mojca

10110001

Ni zima zaprla ti trudne oœi,

si hotel zaspati, ko sneg se stopi,

poœakal, da sonce suøi nam solze,

da ptica zapoje za tvoje srce.

Ob slovesu smo tiho povesili glavo,

obsuli smo s cvetjem ti œrno zemljo.

Naj angel v raju posuje ti pot,

v mislih boø z nami za vedno, povsod.

28. decembra 2010, mineva øesto leto,
odkar nas je zapustil naø dragi moæ, oœe in dedek

ANTON POGLAJEN
1952 - 2004

iz Jablaniøkih Laz

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo,

postojite na njegovem grobu in mu priæigate sveœe.

Njegovi: æena Marija, sin Simon in hœi Darja s Francijem

V SPOMIN

10110002

Zdaj ne trpiø veœ, draga mama.

Zdaj poœivaø.

Kajne, sedaj te veœ ne boli?

A svet je mrzel, prazen, opustoøen za nas,

odkar te ni veœ med nami.

Ob boleœi izgubi
naøe drage æene, mame in stare mame

MILKE VERBOVØEK

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaøœanom in znancem,

ki ste jo imeli radi in nam ob teækih trenutkih slovesa stali ob strani.

Posebna zahvala osebju v domu, katero je lepo skrbelo zanjo in jo bodrilo.

Zahvala g. æupniku za lepe besede in lepo opravljen obred ter pevcem in trobentaœu.

Øe enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Æalujoœi: moæ Ludvik, sin Marjan z æeno in vnuka z druæinama.

ZAHVALA

10110003

”Hvala”

je bila tvoja zadnja beseda

in tudi mi ti jo izrekamo.

Naøa draga mama, babica in prababica

MARIJA MAH
28.7.1921 - 20.11.2010

iz Ømartnega pri Litiji

je odøla v veœnost k svojemu stvarniku.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,

nam izrekli soæalje, darovali za sv. maøe, cvetje in sveœe.

Posebno zahvalo izrekamo usmiljeni sestri Marinki, vsem ømarskim duhovnikom,

pevcem, dr. Benediœiœu in patronaæni sestri Tini ter vsem sosedom.

Æalujoœi: moæ Tinko, Minki, Marjan in Janez z druæinami

ZAHVALA
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Obisk pesnice Ksenije Ø. Olmer

Nagrajen prospekt Zavrstnik

Novice iz
doma Tisje

Velik dan za ømarski DeSUS
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Jesen je v Domu Tisje vedno lepa.
Dom stoji v okolju, kjer je veliko
moænosti za sprehode, bivanje na
sveæem zraku. Vse to so naøe predno-
sti. V oktobru so nas obiskali œlani
pevskega zbora Zvon iz Ømartnega pri
Litiji in nam pripravili lep koncert.
Priœeli smo  tudi z izobraæevanjem za-
poslenih o Inovativni validaciji , to je
naœinu razumevanja zmedenosti starih
ljudi. Tekom izobraæevanja se bomo
seznanili tudi z drugimi metodami, ob-
likami in terapevtskimi pristopi za
ravnanje z osebami obolelimi za de-
menco kot na primer: orientacija v
realnost, terapijo spominjanja, trening
remotivacije, majevtika in øe veliko
drugih. Metode dela so pomembne
tako za kvalitetno delo s stanovalci,
njihovimi svojci kot tudi za zaposlene.
Gre tudi za pomoœ zaposlenim, saj  so

Novice iz
doma Tisje

pogosto zaradi zelo teækih zdravstve-
nih in øe posebej psihiœnih stanj sta-
rostnikov z delom preobremenjeni.
November je mesec, ko se øe intenziv-
neje spominjamo svojih dragih, ki jih
veœ med nami ni. Obstajajo pa v naøih
srcih in dokler na œloveka ostane spo-
min, je  za nas øe vedno æiv. Koliko lju-
di, æivljenjskih usod, boleœine , na dru-
gi strani pa tudi radostnih trenutkov
smo podoæiveli skupaj. Vsak œlovek te
neœesa v æivljenju nauœi in za vsako
izkuønjo, ki jo doæivimo moramo biti
hvaleæni, vsak œlovek pusti spomin,
sled. Tako smo letos prviœ pripravili
spominsko sveto maøo, v spomin na
vse pokojne stanovalce Doma Tisje.
Maøo je daroval ømarski æupnik, gos-
pod Marjan Lampret . Maøe so se ude-
leæili stanovalci, priølo pa je tudi veli-
ko svojcev pokojnih stanovalcev
doma. Na letoønje martinovanje smo
povabili folklorno skupino Puøeljc iz
Ljubljane, ki nam je predstavila tudi
krst vina, pridruæili pa so se nam prija-
telji, stanovalci  Doma upokojencev
Franca Salomona iz Trbovelj. Klub li-
tijsko – ømarskih øtudentov – Kliøe
nam je pripravil zanimivo predavanje
o Ekoloøki problematiki naøih rek in
poskrbel za pogostitev stanovalcev. V
okviru sodelovanja z OØ Gradec in
projekta »Generacije – generacijam«
sta se stanovalki doma, gospa Joæefa
Kraøevec ter gospa Øtefka Tofolini
pridruæile uœencem pri pouku Etike.
Uœencem 8. razredov sta z veseljem
podelile svoje spomine na mladost, na
øolska leta, ki bi morala biti brezskrb-
na, pa le ni bilo vedno tako. V zadnjih
dneh novembra pa so nas obiskali

œlani Druøtva upokojencev Trbovlje s
svojo vokalno-instrumentalno skupi-
no »Jesenske roæe« ter literarnimi pri-
jatelji.

Leonida Razpotnik

Napovednik prireditev

• 1. december koncert pevskega zbora
stanovalcev doma – Tisa ob 14h, v
jedilnici.

• 9. december Vabljeni na sreœanje
skupine za samopomoœ »roæmarin«
– za svojce obolelih za demenco ob
17.30 v prostorih fizioterapije

• 13. december – »klepet ob kavi« 

skupina za svojce, kjer boste lahko
izmenjali svoje izkuønje, skrbi, mne-
nja in predlagali pobude za nove ak-
tivnosti v domu – ob 17.uri v pro-
storih fizioterapije.  Prosimo, da
nam svojo udeleæbo potrdite na tele-
fon 01 890 01 00 (tajniøtvo doma).

• V tednu od 13. do 17. decembra –
novoletno okraøevanje enot skupaj s
svojci stanovalcev od 13. ure dalje: 

• Vrtnice: 14. december,

• Nagelj: 15. december,

• Lokvanj: 16. december,

• Grajske gospe:

• 14. december,

• Spominœice: 15. december 

• 15. december – nastop citrarskega
orkestra iz litije, ob 9.30h v jedilnici.

• 16. december – koncert pevskega
zbora Dotik ob 15.30 uri.

• 22. december – novoletna zabava za
stanovalce in njihove svojce ob
16.30 uri.

• 23. december – boæiœna maøa ob
13.30 uri.

Saj v Ømartnem vse po starem bo…
Spoøtovane obœanke in obœani!

Izkoriøœam sledeœe vrstice, da se v Vam imenu obœinskega odbora SDS  zahvalim
za glas, ki ste ga namenili naøi kandidatki Joæici Æurga in kandidatom za svet-
niøka mesta. Z Vaøo podporo bomo øe laæje uresniœevali svoj program, obenem
nam veliko øtevilo glasov daje potrditev, da je bila naøo delo v preteklosti pra-
vilno.

Lokalne volitve so namreœ za nami, zmagovalci so znani, poraæencev pa ni, kar je
slovenska posebnost in jo je treba tudi v teh krajih spoøtovati. Zmagovalci -
oblast z æupanom na œelu je zato nemudoma zavihala rokave in zaœela uresniœeva-
ti svoj program. Za zaœetek bo najbræ nadoknadila tisto kar je v predvolilnem
programu pomotoma zamolœala. Takrat se je na veliko poudarjalo tisto malo
kreditov da imamo in smo sploh najbræ med najmanj zadolæenimi daleœ naokoli v
podalpski deæeli. A glej ga zlomka. Sedaj, ko se æe riøejo obrisi obœinske finanœne
politike za prihodnje leto so na plan priøle øe terjatve (to je tisto za kar nismo vze-
li kredita, plaœati pa bo ravno tako treba) in imamo samo za dvorano øe nekaj
malega (v nekaj stotisoœ evrih), da ostalih drobnarij ne omenjam; ampak vsaj do
avgusta bomo na dieti, potem pa... novim zmagam naproti.

Ker so se politiœne karte v Ømartnem kar dobro premeøale  je bil po volitvah tudi
obœinski odbor SDS povabljen na razgovor k æupanu.  In smo se pogovarjali.
Æupana je zanimalo kaj bi radi. In sva (dva œlana odbora) povedala, da razen po
enega predstavnika v obœinskih odborih (glede na zaupanje volivcev – SDS ima 4
svetnike od 16) drugih zahtev po oblasti nimamo, kar se tiœe programa, je zago-
tovo uresniœljiv, saj ste ga kot takønega prepoznali tudi volivci, ki ste naøi listi od
vseh namenili najveœ glasov. V programu so æupana, kot ponavadi, zmotile kra-
jevne skupnosti, ker paœ pravi, da matematiœne operacije deljenja (oblasti namreœ
), ko bo on ta glavni ne bo. Se je pa strinjal, da se zastopanost v osnovni komisiji
Obœinskega sveta razdeli po naœelu volilnega rezultata. Najbræ smo zahtevali pre-
malo. Æupan si je naøel takøne, ki æelijo veœ. Pri nas je paœ tako: z nekom se nekaj
dogovoriø, da se mu lahko v obraz zlaæeø in je to sploøno dobro sprejeto. Œeprav,
spoøtovani obœani, je æe veliki Slovenec, dr. Anton Trstenjak dejal, da je s poøte-
nostjo tako kot z nedolænostjo. Ko jo enkrat izgubiø se veœ ne vrne...

No in œe je kdo priœakoval, da se bo v prvi polovici drugega desetletja v ømarski
deæelici kaj spremenilo je bil prevelik optimist. In ravno zato bo vse po starem.
Na eni strani koalicija (æupanova lista, SNS, DESUS, Nsi, SD), ki se trudi in tru-
di, da bi bilo v Ømartnem øe boljøe; pa se æe sedaj ne da prehvaliti tako dobro je;
na drugi strani so esdeesovci – nergaœi, uæaljeni in imajo vseskozi ene pripombe
ter so zagotovo edini krivi za vse to kar øe nimate. Med drugim smo toliko nerga-
li, da ima obœinski proraœun v letoønjem letu manjøi minus kot so sicer bile æelje
nekaterih. Se paœ ne znamo prilagoditi – kot nekateri, øe v prejønjem mandatu
hudi kritiki æupana, sedaj z njim prav lepo sodelujejo...

Kljub vsemu navedenemu mora biti v ømarski deæeli le nekaj hudo narobe, da si
je æupan s svojo koalicijo podredil celo nadzorni odbor, ki sicer po nepisanem
pravilu pripade opoziciji. Kako æe pravi tista ponarodela...

Peter Avbelj

DeSUS (Demokratiœno stranko upo-
kojencev) so pred dvajsetimi leti usta-
novili slovenski upokojenci, da bi s
svojimi æivljenjskimi in delovnimi
izkuønjami prispevali svoj deleæ k hi-
trejøemu razvoju Slovenije. Stranka pa
ne zdruæuje le upokojencev, ampak so
se ji pridruæili tudi mladi in delovno
aktivni œlani. Zaradi svojega odliœnega
programa postaja vse bolj priljubljena,
saj po najnovejøih javnomnenjskih ra-
ziskavah v Sloveniji zaseda drugo me-
sto, za stranko SDS.

V ømarskem Desusu imamo vse
moænosti, da prispevamo k viøji ka-
kovosti æivljenja v obœini. Hvala
vsem obœankam in obœanom, ki ste
volili kandidate za svetnike na listi
DeSUS. Iz naøih vrst je bil za obœin-
skega svetnika obœine Ømartno pri Li-
tiji izvoljen Marino Dobœnik, œlanica
odbora za gospodarsko infrastruktu-
ro, okolje in prostor je Karmen Gra-
diøek, œlan nadzornega odbora
obœine pa Franc Logonder.

V novem letu æelimo vsem obœankam
in obœanom veliko sreœe, zdravja in za-
dovoljstva.

Karmen Gradiøek 

Velik dan za ømarski DeSUS
Na gradu Bogenøperk je bil 22. novembra ustanovljen obmoœni odbor 
DeSUS Ømartno pri Litiji. Pri ustanovitvi so bili navzoœi Desusov poslanec
Joøko Godec, æupan Obœine Ømartno pri Litiji Milan Izlakar ter predsednik
Desusovega obmoœnega odbora Litija Polde Æniderøiœ. Za predsednika
obmoœnega odbora Desusa Ømartno pri Litiji je bil izvoljen Anton Pivec,
za podpredsednika pa Franc Logonder.

Ustanovni sestanek obmoœnega odbora Desus Ømartno pri Litiji na gradu Bogenøperk.
Od leve proti desni: æupan obœine Milan Izlakar, Desusov obœinski svetnik Marino Dobœnik,
izvoljeni predsednik Desusovega obmoœnega odbora Ømartno pri Litiji Anton Pivec, 
predsednik Desusovega obmoœnega odbora Litija Polde Æniderøiœ in Petra Pivec, ki je pi-
sala zapisnik.

Foto: Ciril Golouh

Folklorna skupina Puøeljc iz Ljubljane ob
krstu vina

Pobudo za nateœaj je dalo Druøtvo likovnih pedagogov
Primorske, ki je tako likovnemu bienalu dodalo øe geo-
grafski pridih. Uœenci naj bi v prospektu z besedilom in li-
kovnimi sredstvi geografsko predstavili svoj kraj. 

Za predstavitev naselja Zavrstnik sta se odloœili, ker je to
domaœi kraj ene od obeh uœenk in obenem doslej ni imel
nobene podobne predstavitve. Ker kraj na prvi pogled
tudi ne ponuja turistiœno zanimivih toœk, je bil izziv, kako
predstaviti kraj, toliko veœji.

Na nateœaj je prispelo 56 prospektov iz vse Slovenije. Med
nagrajenimi prospekti je tudi Zavrstnik, ki je prejel srebr-
no priznanje. V komentarju k oceni prospekta pa je med
drugim zapisano:« Zavrstnik je geografsko najbolj sporoœilen in izœiøœen od nagra-
jenih prospektov. Iz njega dobimo celostno podobo kraja.«

Uœenki sta izdelali prospekt pod mentorstvom Sonje Marin in Marijane Øuøtarøiœ,
uœiteljic geografije in likovne vzgoje. Raœunalniøko pa je prospekt pripravil
Boøtjan Pogaœ, uœitelj tehniœne vzgoje.

Izdajo zloæenke so omogoœili: Obœina Ømartno pri Litiji, Kmetijsko posestvo
Grmaœe, Mizarstvo Jan, Ribogojnica Cizerle Anton in Tatjana ter Tatjana bar.
Vsem se najlepøe zahvaljujemo.

Sonja Marin

Obisk pesnice Ksenije Ø. Olmer
V torek, 16. 11., so imeli uœenci 
7. razreda kulturni dan, ki je 
potekal v sklopu projekta Rastem s
knjigo. Slednjega podpirajo Javna
agencija za knjigo RS, Ministrstvo
za kulturo RS, Ministrstvo za 
øolstvo in øport RS ter 
Zdruæenje sploønih knjiænic. 

Prve tri ure sva uœiteljici namenili
izœrpni obravnavi knjige, ki so jo uœen-
ci pred tem prebrali za domaœe branje.
Ker je uœni naœrt zelo obseæen, nam pri
rednem pouku za poglobljeno analizo
æal najveœkrat zmanjka œasa, zato so
uœenci takøno obliko dela v najveœji
meri z navduøenjem sprejeli. Drugi del

Nagrajen prospekt Zavrstnik
V øolskem letu 2009/2010 sta se uœenki OØ Ømartno Anja Ahac in Manca
Planinøek lotili izdelave prospekta za naselje Zavrstnik. Z izdelkom sta 
sodelovali na 1. geografsko-likovnem nateœaju Prospekt mojega kraja.

Kulturni dan v 7. razredu kulturnega dne smo izvedli v ømarski
knjiænici, kjer smo prisluhnili izredno
zanimivemu predavanju Mance Juvan
Hessabi, fotografinje in avtorice knji-
ge z naslovom Afganistan: neobiœajna
æivljenja. Predstavila nam je svoja
doæivetja in razmere v Afganistanu,
Iranu, Venezueli in na Tajskem, pred-
stavitev pa pospremila z izborom
odliœnih fotografij. Ob tem se je poro-
dilo veliko vpraøanj, na katere je z ve-
seljem odgovorila, a øe mnogo jih je
ostalo v glavah posluøalcev, saj je œas
vse prehitro minil. 

V okviru projekta Rastem s knjigo
sedmoøolci vsako leto v dar prejmejo
slovensko mladinsko leposlovno delo.
Letos je bila to pesniøka zbirka Toneta
Pavœka, Majnice, fulaste pesmi, ki so
jo uœenci dobili ob zakljuœku kulturne-
ga dne. 

Simona Podlogar

V ponedeljek, 8. novembra, je uœence
na podruæniœnih øolah v Øtangarskih
Poljanah, Veliki Kostrevnici in na
Primskovem obiskala je pesnica Kseni-
ja Øoster Olmer. S svojo vedrino je na-
polnila uœilnice, otrokom prebirala pe-
smice iz svoje nove pesniøke zbirke
Nogaviœke za ptiœke in z njimi iskala
rime. Ob koncu je prav vsakemu otro-
ku podarila knjigo, v katero je napisa-
la posvetilo in se podpisala. Uœenci so
bili obiska in darila zelo veseli.

Pesnica æe petindvajset let æivi v Ame-
riki, pa vendar se rada vraœa domov.
Pesni v slovenskem jeziku. Letos je pri
zaloæbi Miø izdala otroøko pesniøko
zbirko Nogaviœke za ptiœke. Skupaj z
zaloæniki so se odloœili, da s knjigo
obdarijo okoli tristo otrok, ki obisku-
jejo podruæniœne øole. Izbrali so tudi
naøe podruænice in obdarili vseh de-
vetinpetdeset uœencev.

Vanja Adamlje
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LILA novice
V druøtvu LILA se leto 2010 
zakljuœuje z intenzivnim delom z
mladimi likovniki in prejemanjem
nagrad in priznanj œlanov.

Likovna ustvarjalnica mladih je bila v
œetrtek, 14.10. 2010 v Megliœevem ate-
ljeju v Ømartnem pri Litiji. Ustvarjalo
je 22 uœencev in dijakov iz OØ Litija,
EPP, OØ Gradec, Ømartno pri Litiji in
Gimnazije Litija. Mladi likovniki so ri-
sali in slikali po æivem modelu ob stro-
kovni pomoœi svojih likovnih pedago-
ginj Marije Bregar Hostnik, Marie Pri-
moæiœ in Marjane Øuøtarøiœ. Nastalo je
22 risb z ogljem in 22 slik s tempera
barvami. Dela si boste lahko ogledali
na razstavi »Œloveøka figura«, ki bo
od 14. do 27. decembra v avli litijske
obœine.

Delavnice OØ Gabrovka in PØ Dole

Letos januarja je za svoje delo LILA
odprla Megliœev atelje v Ømartnem.
Takrat je na pomoœ z rabljeno opremo
priskoœila tudi OØ Gabrovka. Likovni-
ki so se øoli oddolæili z mentorstvom
na delavnicah, ki so potekale v soboto
, 6. novembra 2010 v Gabrovki in na
Dolah. Uœenci iz 7. do 9. razreda (79
jih je bilo) so izdelovali  plastike iz gli-
ne, jaslice iz gline, ogledala iz das
mase, slike iz semen, okraske iz slanega
testa in novoletne  voøœilnice. Na de-

Osnovni element nordijske hoje je pre-
cej podoben osnovnemu elementu kla-
siœne tehnike hoje. In ker je hoja pri-
marna oblika gibanja otrok, se nam je
zdelo ustrezno in pomembno, da preiz-
kusimo tehniko nordijske hoje tudi pri
otrocih. Da bi pridobile potrebno zna-
nje, smo se zaposlene v vrtcu, Mojca,
Ivi, Marinka in Maja, podale na teœaj
nordijske hoje. Nauœile smo se po-
membnih elementov in se preizkusile v
tehniki. Œetrtkovo dopoldne v mesecu
novembru pa smo z nordijsko hojo v
vrtcu Ciciban seznanile otroke, stare
3-6 let.

Gregor Grad, dræavni demonstrator ko-
misije za nordijsko hojo in tek na
smuœeh pri ZUTS Slovenija, nam je s

sodelavci pripravil pravo øportno do-
poldne. Pripravili so øtevilne gibalne de-
javnosti. Skupine otrok so se tako me-
njavale v sklopu treh dejavnosti: nordij-
ski hoji, spretnosti z æogo in spretnosti v
voænji vozil na padala. Otroci so se raz-
veselili pravih palic za nordijsko hojo in
pokazali, da je hoja za njih res naravna
in preprosta oblika gibanja. Niœ se niso
obremenjevali s pravili, dræo ali palica-
mi. Otroci so le posnemali in hodili,
tako kot so videli odrasle.

Ponosni smo, da smo med prvimi, ki
smo nordijsko hojo pripeljali v vrtec,
ker s tem dejanjem dokazujemo, da
æelimo otrokom dati dobro popotnico
za zdrav naœin æivljenja.

Maja Toplak Primc

Vse leto bomo sledili cilju, da bo veli-
ko naøih aktivnosti usmerjenih k zave-
zanosti h krepitvi in ohranjanju zdrav-
ja tako naøih varovancev, kot tudi vseh
zaposlenih. Skupaj se bomo uvajali in
navajali na zdravo æivljenje in pozitiv-
no sobivanje z naravo ter vsem naøim
okoljem. Zato smo æe œetrto leto med
nas povabili prijazno, æe kar tudi mal-
ce »naøo« medicinsko sestro ga. Ro-
mano Jerele iz ZD Litija – otroci jo
zelo dobro poznajo kot sestro Bebo. Z
veseljem se je odzvala naøemu povabi-
lu in skupaj smo naredili naœrt za kar
15 dni naøega druæenja. Æe œetrto leto
tudi sodelujemo z Zavodom za zdravs-
tveno varstvo Ljubljana v programu
Zdravje v vrtcu, zato so si starejøi otro-
ci ogledali oba njihova vzgojno – izo-
braæevalna lutkovna filma Ostal bom

zdrav in njegovo nadaljevanje Dobili
bomo dojenœka. 

Z malega raste veliko, zato imamo vi-
zijo, da je zelo potrebno zaœeti æe pri
najmlajøih in za temelje vrednot kot
so: zdravje, spoøtovanje, dobre
navade, pripadnost, odgovornost do
lastnih in skupnih nalog, vsakodnevno
gibanje ter prijazen pozdrav (seveda
naøega seznama øe ni konec), ni nikoli
prezgodaj. 

Upamo, da deluje rek tudi obratno, in
da se bo v vrtcu Ciciban zgodilo, da bo
Janezek nauœil  kaj tudi Janeza. Z me-
dicinsko sestro Bebo so se otroci pogo-
varjali, igrali, jo posnemali in se z nav-
duøenjem zelo aktivno vkljuœevali v
igro pri kateri so prevzemali vlogo: me-
dicinske sestre, zdravnika, babice, ma-
mice, oœka in øe bi lahko naøtevali.

Ostal bom zdrav! 
Ostal bom zdrav je naslov zdravstvenega projekta vrtca Ciciban, ki je trajal
kar tri tedne v mesecu novembru. 

Vseh 163 otrok je zelo uæivalo. Kljub
modri halji so doæiveli veliko pozitiv-
nih izkuøenj. Strokovne delavke vrtca
in med. sestra menimo, da so se otroci
veliko novega nauœili in æe znanega
utrdili. 

Temi Zdravje se je vsaka skupina pos-
vetila po svojih æeljah in zmoænostih.
Kot naroœeno pa nam je Œebelarska
zveza Slovenije poslala dopis, da se
lahko ravno v œasu naøega projekta
vkljuœimo v dobrodelno izobraæevalno
akcijo »1 dan za zajtrk med sloven-
skih œebelarjev« (19. november 2010).
Poklicali smo lokalnega œebelarja g.
Francija Groølja in se z njim dogovori-
li za sodelovanje. G. œebelar je øtirim
skupinam zelo doæiveto in otrokom na
zanimiv naœin predstavil kranjsko
œebelo, œebelarjenje in uporabnost
œebeljih pridelkov. Za vse to se mu øe
enkrat toplo zahvaljujemo z æeljo, naj
øe pride kdaj med nas. 

Zdravi zobje so tudi zdravi otroci,
zato imamo dogovor, da v mesecu ja-
nuarju otroci obiøœejo zobozdravnika
v ZD Litija. Izkuønje iz prejønih let so
pokazale, da ima skupina oziroma
skupinski obisk zobozdravnika œarob-
no moœ, katere so veseli tako starøi kot
tudi zdravstveno osebje ob individual-
nem obisku.

Delœek naøega projekta je bila tudi
nordijska hoja. Otroci, starejøi od treh
let, so se seznanili s hojo s pomoœjo
palic.

Kot vodja projekta menim, da bodo
otrokom marsikatera ta doæivetja osta-
la v trajen spomin. Najveœ zaslug za to
pa ima prav gotovo ga. medicinska ses-
tra Romana Jerele – Beba, saj ima nje-
na beseda »veœjo teæo«. To so pokaza-
le naøe bogate skupne izkuønje. Medi-
cinska sestra HVALA, saj ste v to naøe
sodelovanje vloæili del sebe in s tem veœ
kot samo opravili sluæbeno dolænost. 

Alenka Smuk Duøak,

dipl. vzgojiteljica

Nordijska hoja v vrtcu
Mesec november je bil v ømarskem vrtcu Ciciban posveœen naøi najveœji
vrednoti – zdravju, zato smo se seznanjali z razliœnimi oblikami zdravega
naœina æivljenja. Ena izmed njih je prav gotovo gibanje, ena najbolj 
naravnih oblik gibanja pa nordijska hoja. 

Ob 7.30 uri smo se z avtobusom iz Li-
tije odpeljali proti Laøkem. Tu nas je
priœakala vodiœka, s katero smo se od-
pravili proti muzeju v Laøkem, kjer
nam je gospod Tomaæ predstavil krat-
ko zgodovino nastanka mesta in pivo-
varne Laøko. Nato smo se odpravili v
pivovarno, kjer smo si ogledali proces
nastajanja piva. Najprej nam je vodiœ-
ka pokazala sestavine piva, nato pa
smo si ogledali potek proizvodnje
piva, polnilnico in njihove konœne pro-
dukte. Ko smo priøli iz tovarne, nas je
zunaj œakalo preseneœenje. Vsak od
nas je dobil za darilo darilni trojœek
piva. Nato nas je pot zanesla v hiøo,
kjer je bila prva obrtna pivovarna v
Laøkem, sedaj pa je tam hotel Savinja z
gostiøœem. Tu smo imeli moænost de-
gustirati izdelke pivovarne Laøko:
svetlo in temno pivo, Eliksir, Banditos
Ice in vodo Odo. Po degustaciji piva
smo pot nadaljevali proti kraju Galici-
ja, kjer smo obiskali kmetijo Pod-

peœan. Tam nas je prijazno sprejel
lastnik kmetije gospod Andrej Pod-
peœan. Najprej nam je povedal nekaj
osnovnih podatkov o kmetiji, ki je sta-
ra preko dvesto let. Redijo 40-50 krav
molznic preteæno rjave pasme, nekaj
pa je tudi øe œrno bele. Dnevno pride-
lajo okoli 800 litrov mleka, imajo pa
tudi lastno proizvodno sira. Poleg si-
rarne pa imajo tudi wellness in apart-
maje. Vse to so uredili v 150 let sta-
rem marofu. Pri gradnji so se trudili za
popolno ohranitev arhitekturnega slo-
ga marofa. Nato smo degustirali pe-
stro ponudbo njihovih sirov, ki so bili
zelo okusni. Medtem, ko smo poiz-
kuøali njihove sire, nam je gospodar
zavrtel kratek film o njihovi domaœiji.
Nato smo si ogledali øe wellness in nji-
hovo trgovino. Pred odhodom smo øe
malo poklepetali z gospodarjem in æe
smo bili nared za nadaljevanje poti. 

V nadaljevanju smo se ustavili na hme-
ljarski kmetiji Rojnik, kjer smo se

Strokovna ekskurzija DPM LIØ
V soboto, 20. novembra 2010, smo se œlani Druøtva podeæelske mladine
Litija in Ømartno skupaj s Druøtvom podeæelske mladine Sonœnica iz 
Ljubljane odpravili na strokovno ekskurzijo v Savinjsko dolino.

pouœili o proizvodnji hmelja. Razloæili
so nam, kako se hmelj obira in suøi in
nam pokazali nov stroj za obiranje in
suøenje, ki je bil postavljen v letu 2007
s pomoœjo evropskih sredstev. Obde-
lujejo 60 ha zemljiøœ, od tega je 25 ha
hmeljiøœ. Poleg hmelja pridelujejo øe
koruzo in drugo æito. Hmelj veœinoma
prodajo v Nemœijo, saj je poraba v
Sloveniji zelo majhna (za 1 hl piva po-
trebujemo le 150 g hmelja). 

V poznih popoldanskih urah smo si
ogledali kmetijo Juhart v Orli vasi,
kjer se ukvarjajo z rejo pitancev in pe-
rutnine. Na kmetiji imajo 4400 pura-
nov (2200 puric in 2200 puranov),
120 govejih pitancev in 9 plemenskih
svinj. Po ogledu puranov smo si ogle-
dali øe pitance in praøiœke. Mlade bike
uvaæajo iz tujine. S œlani druæine Ju-
hart smo na koncu øe malo klepetali o
kmetijstvu in se posladkali ob domaœi
potici in buhteljnih. 

Ob zvokih harmonike smo pot nada-
ljevali do vasice Kraberk, kjer smo na
turistiœni kmetiji Pri Kroølovih sklenili
naøo ekskurzijo. Na kmetiji se poleg
turizma ukvarjajo z vinogradniøtvom
in æivinorejo. Najprej nas je pot zane-
sla v zidanico, kjer smo ob zvokih
domaœe glasbe degustirali pet njihovih
vin. Najprej smo poskusili letoønji pri-
delek nato pa øe øtiri lanske, med njimi
tudi ledeno vino. Po konœanem poiz-
kuøanju vin smo se okrepœali z okusno
veœerjo, nato pa se polni lepih vtisov in
spoznanj odpeljali nazaj proti domu.

Ker je glavnina aktivnosti naøega
druøtva æe za nami, bi se radi zahvali-
li obœini Litija, ki je s sofinanciranjem
podprla naøe aktivnosti tekom leta.
Zahvalili bi se radi tudi Mladinskemu
centru Litija, ki je sofinanciral naø
glavni letoønji projekt – spomladanski
seminar.  

œlanici DPM LIØ,

Joæi in Mija Tomøiœ

lavnicah so sodelovali; v PØ Dole Toni
Sverøina, v Gabrovki pa: Marija Bre-
gar Hostnik, Dani Kunc, Joæa Ocepek,
Jelka Polak, Lidija Povøe, Marija Smo-
lej, Pavel Smolej, Marjana Øuøterøiœ in
Joæe Æitnik. Dogodek je fotografsko
dokumentiral Lojze Flisek. 

Razstava Med besedo in podobo
(obmoœna likovna in fotografska) v
organizaciji JSKD, je bila æe postavlje-
na v litijski knjiænici, od 22. novem-
bra pa je na ogled øe v Megliœevem
ateljeju v Ømartnem. Razstavljajo:
Milan Amon, Darja Bernik, Lojze Fli-
sek, Gabrijela Hauptman, Marija Bre-
gar Hostnik, Andrej Hostnik, Dani
Kunc, Joæe Loc, Marjeta Mlakar
Agreæ, Joæa Ocepek, Sonja Perme,
Milan Poglajen, Jelka Polak, Lidija
Povøe, Marija Smolej, Pavel Smolej.

Strokovna spremljevalka Anamarija
Stibilj Øajn je izbrala za regijsko raz-
stavo sliki Darje Bernik in Pavla Smo-
leja ter fotografiji Sonje Perme in An-
dreja Hostnika. 

Zakljuœek Zlate palete 2010, z razsta-
vo nagrajenih likovnih del po projektu
Zveze likovnih druøtev Slovenije, je
bila 27. novembra 2010 v Preboldu.
Letos sta med nagrajenci dva fotogra-
fa druøtva LILA: Joæe Loc za fotografi-
jo Zloæenka in Lojze Flisek za fotogra-
fijo Sonœni æarki. Prejela sta certifikat
kakovosti, fotografiji pa sta bili zave-
deni v dræavni register ljubiteljskih us-
tvarjalcev ZLSD.

Razstava akvarelov »Slikarsko
razmiø-ljanje ob knjigah« je zadnja v
nizu letoønjih razstav enega od men-
torjev LILA in œastnega œlana Pavla
Smoleja. Akvareli prinaøajo Smoleje-
vo slikarsko razmiøljanje in sodelova-
nje ob nastajanju osmih knjig Franca
Legata, ki so izøle od leta 2003 do
2010. Pavel Smolej, Bvajænekov z
Breznice, je tokrat likovno obeleæil
svojo rojstno Gorenjsko. Razstava bo
na ogled v litijski knjiænici od 2. de-
cembra. Joæa Ocepek
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OB DNEVU SPLOØNIH KNJIÆNIC

Akademija ob 125-letnici 
œitalniøtva, Pevskega druøtva
Lipa in litijskih gasilcev 
V dvorani Kulturnega centra Litija so 18. novembra poœastili 125-letnico
ustanovitve Druæbe svetega Cirila in Metoda. Na njeno pobudo so bila 
konec 19. Stoletja na litijskem obmoœju ustanovljena razliœna druøtva: iz 
litijske podruænice je leta 1885 vzniknilo bralno druøtvo, kasneje œitalnica,
danes litijska knjiænica. 

V litijski podruænici CMD ima korenine tudi Pevsko druøtvo Lipa. Peli so domo-

ljubne pesmi, kar je nedvomno vplivalo na samozavest slovenskega prebivalstva.

Zbor je 40 let vodil Peter Jereb.Tudi litijsko gasilsko druøtvo je bilo ustanovljeno

1885. V sosednjem kraju so gasilsko druøtvo ustanovili leto poprej, tako da so li-

tijski gasilci delovali v okviru poæarne obrambe Ømartno. Œeprav so v gasilskem

odseku kot osnovno dejavnost gojili skrb za varovanje pred poæari, so se moœno

udejstvovali tudi kulturno in politiœno.

Navzoœe je na akademiji pozdravil litijski æupan, Franci Rokavec, vsi trije slav-

ljenci pa so predstavili drug drugega, tako kot se vidijo: Helena Hauptman, pred-

sednica Lipe je govorila o knjiænici, Andreja Øtuhec, direktorica knjiænice je govo-

rila o gasilcih, poveljnik gasilcev Janez Juriœ pa o pevcih Lipe. Dramaturøki peœat

je prireditvi dodal dramski igralec Anatol Øtern, ki je interpretiral odlomek iz mo-

nodrame Matjaæa Kmecla, Slovo Andreja Smoleta od veselih ur. Pevci Lipe so za-

peli pesmi Petra Jereba. 

Obiskovalci prireditve so prejeli broøuro Sprehod po Valvazorjevem trgu v Litiji,

ki je izøla ob dnevu sploønih knjiænic, 20. novembru. 

Digitalizacija v
Knjiænici Litija
V domoznanski zbirki Knjiænice Litija
hranijo gradivo o naøi preteklosti, ki
zadeva geografijo, zgodovino in do-
godke ali osebnosti, ki so delovale na
obmoœju obœin Litija in Ømartno pri
Litiji. V letoønjem letu je knjiænica s
pomoœjo zunanje sodelavke Sonje Per-
me izpeljala projekt Moja ulica, kjer je
kronoloøko in geografsko obdelala
podroœje najstarejøe ulice v Litiji in si-
cer Valvazorjevega trga. Za øirøo jav-
nost so izdali tudi broøuro, ki je na vo-
ljo v knjiænici, kompletno obdelano
gradivo oz. zgodbo, pa bomo predsta-
vili na portalu Kamra oz. na domaœi
strani knjiænice.  

Pri projektu so sodelovali tudi øtevilni
posamezniki, ki imajo informacije in
gradivo, za kar se jim iskreno zahva-
ljujemo. 

S knjiæico oz. s celotnim projektom, ki
ga je finanœno podprla Mestna
knjiænica Ljubljana, je Knjiænica Litija
æelela ohraniti pomembne zgodbe pre-
teklosti in spodbuditi k nastanku no-
vih. V prihodnjem letu se nadejamo
novih zgodb in priœevanj iz naøe prete-
klosti – tudi iz Ømartnega. 

Predavanje 
in delavnice
Univerze  za 3ÆO 
Za sluøatelje univerze bodo pripravili

æe drugo predavanje iz programa Bio-

dinamiœno vrtnarjenje. Fanœi Perdih

bo predavala o gojenju rastlin in pobi-

ranju plodov. Predavanje bo 9. 12. ob

17. uri, v Knjiænici Ømartno. 

V Knjiænici Litija potekajo kreativne

delavnice s kaligrafijo. Vsako sredo,

do 15. 12. se bodo uœili lepe pisave, iz-

delovali voøœilnice in drobne predmete
za obdarovanje. Zelo dobro je bilo
sprejeto Kuharstvo s Slavi Lenart,
œlani se bodo sreœali v ponedeljek, 13.
12. ob 17. uri, na OØ Ømartno in v sre-
do  15. 12. ob 17. uri, na OØ Gradec.
Ljubitelji umetnostne zgodovine pa
bodo v œetrtek, 16. 12. ob 10. uri v
Knjiænici Litija  prisluhnili predavanju
dr. Maje Ævanut: Plemiøke zgodbe. 

Œajanka ob dnevu 
sploønih knjiænic

Od poletja naprej je v Knjiænci Litija potekala bralna znaœka za odrasle, Srœni
bralec. Gre za nadaljevanje Zvestega bralca, ki so ga knjiænice kot skupni projekt
izpeljale s trebanjsko knjiænico. Na œajanki ob dnevu sploønih knjiænic so sodelu-
joœi prejeli lepe knjiæne nagrade in novo zloæenko. 
Srœni bralec se nadaljuje, zato so v knjiænici pripravili dopolnjene priporoœilne
sezname, ki œakajo na svoje srœne bralce. Prijetno branje – do pomladi 2011!

Razstava ømarskih vezilj ob
obœinskem prazniku

V petek, 12. novembra so ømarske ve-
zilje, ki delujejo pod okriljem univerze
za tretje æivljenjsko obdobje, predsta-
vile svoja dela. Samo tisti, ki se sam
ukvarja z roœnimi deli, ceni œas, ki so
ga vezilje vloæile v œudovite izdelke, ki
so bili na ogled tudi v nedeljo dopold-
ne. V kulturnem programu sta zbrane
pozdravila predsednik DU Ømartno,
gospod Boris Æuæek in podpredsednik
univerze za podroœje Ømartnega, gos-
pod Joæe Sinigoj. Zapeli so Fantje od
fare, ki jih vodi Rudi Vidic. O delu ve-
zilj je spregovorila mentorica Øtefka
Faøing. Komaj œakamo naslednjo pri-
loænost, da bomo lahko uæivali v svetu
drobnih nitk, natanœnih vbodov in le-
pih vzorcev. Vsem veziljam iskrene
œestitke za lepo razstavo!

PREØERNOV ROJSTNI DAN POŒASTILI S KNJIGAMI IN LIKOVNIMI 
RAZSTAVAMI

Kulturne ustanove odpirajo svoja
vrata – 3. december 
Preøernov rojstni dan, 3. december, je priloænost in pobuda kulturnim 
ustanovam, da pripravijo primerne prireditve za poœastitev tega »veselega
dne kulture«.

V knjiænicah v Litiji in Ømartnem so
naøli primerne dogodke: v osrednji
knjiænici v Litiji je bila 2. decembra
predstavljena nova knjiga Martine Be-
nediœiœ z naslovom Zelo rad bi æivel v
tisti knjigi, prireditev je dopolnila likov-
na razstava Pavla Smoleja “Slikarsko
razmiøljanje ob knjigah”. Nova knjiga,
ki jo je izdala Knjiænica Litija, nam
predstavlja knjiæniœarja Bogdana
Buœarja in njegov svet, kjer so imele
knjige posebno mesto. Avtorica je knji-
go posvetila knjiæniœarjem in knjiæniœar-
kam. Likovna razstava pa nam prikaæe
mojstrstvo Pavla Smoleja, ki v sodelo-
vanju z Francetom Legatom izdaja knji-

ge, ki nam pribliæajo lepoto naøih krajin
in dediøœine – seveda predvsem alpskih. 

Ømarska krajevna knjiænica pa je 3.
decembra duri odprla knjigi Davorina
Hostnika  in sicer dvema faksimilirani-
ma izdajama Rusko-slovenskega in
Slovensko-ruskega slovarja s slovnico;
nakup faksimila je omogoœila Obœina
Ømartno pri Litiji, knjiænici pa je uspe-
lo pridobiti tudi knjiæni original. Dra-
goceno gradivo bo obiskovalcem
knjiænice na ogled v vitrinah, moæna
pa bo tudi œitalniøka izposoja oz.
preuœevanje. 

Aleksandra Mavretiœ, 

Andreja Øtuhec

Spoøtovani bralci in bralke!

Teœe œetrto leto delovanja ømarske krajevne knjiænice v novih prostorih.
Knjiænica je umeøœena v srce kraja in vse bolj œutimo,

da ste ji dejansko njeni obiskovalci takøno mesto namenili tudi pri sebi. 
Veseli nas, da radi zahajate v svetle in tople prostore na Staretovem trgu,
da je postal obisk knjiænice vaø ritual, ki prinaøa zadovoljstvo in veselje. 

Æelimo vam prijetno preæivete decembrske dni,

mnogo iskreno veselih prazniœnih trenutkov

in vse dobro v novem letu 2011. 

Knjiæniœarke in knjiæniœarja Knjiænice Litija
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Œakajo okrepljeno 
Ømartno lepøi œasi?
Od prejønje izdaje rokometaøi Ømartnega øe niso naøli zmagovite forme.
Na øtirih tekmah v 1. slovenski rokometni ligi (1. SRL) so doæiveli prav toli-
ko porazov in øe vedno zasedajo zadnje mesto na prvenstveni lestvici. A
vse to se lahko dokaj hitro spremeni. Rokometaøi so æe spoznali naœin dela
trenerja Mihe Bojoviœa, pred kratkim pa je klub okrepil tudi srednji zunanji
igralec Aleø Ømejc. Po osmih letih se je vrnil v matiœni klub, priøel pa je iz
ljubljanskega Slovana. 

Njegovega prihoda so se razveselili vsi
igralci, na œelu s kapetanom Boøtja-
nom Kogovøkom: »Gre za vrhunskega
igralca in sem prepriœan, da bo veliko
dodal k vrednosti naøe ekipe.« Veœ o
prihodu Ømejca in pogovor z njim si
boste lahko prebrali v naslednji øtevil-
ki, zdaj pa si preberite kako je Ømart-
no igralo na zadnjih tekmah.

Po porazu s Koprom je rokometaøe
Ømartnega œakalo gostovanje v Ormo-
æu. Tekma je bila napeta do konca, a
Ømartno je izgubilo s 25:27. Morda se
je pri rokometaøih pokazalo nekaj
neizkuøenosti, tudi øportne sreœe pa po
mnenju Marka Simonœiœa, strelca sed-
mih zadetkov na tekmi, ni bilo na
spregled: »Proti koncu tekme smo se
vrnili v igro za zmago. Ob izenaœenju
nam je zmanjkalo nekaj sreœe in
konœalo se je kot se je. Ostajamo pri
eni prvenstveni zmagi.«

V devetem krogu 1. SRL je Ømartno
doma gostilo vodilno ekipo na lestvici
Gorenje. Pred obraœunom z nepo-
raæeno ekipo v prvenstvu domaœi ro-
kometaøi niso bili nervozni: »Defini-
tivno bo teæko, saj gre za zelo kvalitet-
no ekipo. Poskuøali bomo odigrati po
najboljøih moœeh, predvsem pa bomo
lahko sproøœeni, saj proti Gorenju ni-
mamo kaj za izgubiti. Na vsaki tekmi
bomo poskuøali vzeti toœke. Naøa igra
se dviguje, igramo vedno bolje, tudi
treniramo dobro. Videli pa bomo,
kdaj bodo priøle toœke,« je pred tekmo
razmiøljal Filip Gradiøek. In rokome-
taøi Ømartnega so dobro zaœeli tekmo

za zelo dobrega nasprotnika, ki æe vr-
sto let nastopa v 1. SRL in ima moœen
igralski kader. Mi na tekmi nimamo
niœesar za izgubiti, saj je Loka v vlogi
favorita. Po najboljøih moœeh pa jim
bomo poskuøali prepreœiti naœrte.«

Proti Loki je prviœ zaigral Ømejc, ki je
vnesel nekaj zagona in energije v igro
Ømartnega, kar pa je bilo premalo za
konœno veselje na tekmi. Loka je vodi-
la od zaœetka sreœanja, najveœ pregla-
vic pa je Ømarœanom povzroœal vratar
Vrbinc, ki je zbral kar 22 obramb.
Loka je ob koncu drugega polœasa naj-
veœ vodila za devet zadetkov, na kon-
cu pa se veselila zmage s 33:27.

Po polovici rednega dela prvenstva
Ømartno ostaja pri eni zmagi, v 2. kro-
gu so v dvorani Pungrt premagali
Krko, doæiveli pa so øe enajst porazov.
Z doseæenimi rezultati so v klubu ne-
koliko razoœarani, a se zavedajo, da je
do konca prvenstva øe veliko œasa in
tekem ter moænosti za izboljøanje
toœkovnega izkupiœka. Trener Bojoviœ
poœasi sestavlja pravo igro, nekaj
sveæega vetra pa je v ekipo æe vnesel
tudi Ømejc, ki ga bomo ponovno z ve-
seljem spremljali v dresu Ømartnega.

Mesec december bo za naøo œlansko
ekipo zelo naporen, saj bodo odigrali
pet ligaøkih tekem, od tega tri v
domaœi dvorani. Prav gotovo bo naj-
bolj zanimiv dogodek gostovanje RK
Celja Pivovarna Laøko v Dvorani Pun-
grt, ki bo na sporedu v sredo, 22. de-
cembra ob 19 uri. 

Poleg œlanske ekipe so v pogonu tudi
vse mlajøe selekcije ømarskega druøt-
va. V Rokometnem druøtvu Ømartno
Herz Factor banka v sezoni 2010/11
nastopa v tekmovalnem sistemu enajst
selekcij. Kot se vedno poudarja, je
glavni namen v druøtvu vzgoja lastnih
rokometaøev in vzgoja otrok. V
letoønji sezoni pri mlajøih selekcijah
posebej izstopata dve. To sta ekipi
mlajøi deœki A (letnik 1998) in mlajøi
deœki B (letnik 1999). Obe ekipi vodi
trener Primoæ Cenkar, njegov
pomoœnik pa je Aleø Gabrovec. Ekipi
nastopata v skupini JUG in sta po po-
lovici odigranih sreœanj obe na prvem
mestu. V zadnjem krogu sta ekipi igra-
li v gosteh na Dolu pri Hrastniku, kjer
so mlajøi deœki A doæiveli øele prvi po-
raz v sezoni, mlajøi deœki B pa so øe
brez poraza, saj so tudi tokrat zmaga-
li. Po besedah trenerja vsi igralci redno
in pridno trenirajo, ter kaæejo tudi
oœiten napredek. Tudi ostale mlajøe se-
lekcije se v svojih ligah borijo po naj-
boljøih moœeh, najbliæje napredovanju
v zakljuœne boje sta ekipi mladincev in
starejøih deœkov B (letnik 1997).

Na koncu, bi ob tej priloænosti vsem
bralcem Martinovega glasa v imenu
druøtva voøœil veseli december, miren
Boæiœ in sreœno novo leto 2011.

David Jakopiœ, 

za RD Ømartno Herz Factor banka

in v prvem polœasu dobro sledili go-
stom. V drugem polœasu se je pokaza-
la razlika v kvaliteti in Velenjœani so
zmagali s 38:28. Trener Bojoviœ s tek-
mo ni bil preveœ razoœaran: »Videli
smo, kje smo v primerjavi z Gorenjem
in kaj moramo v igri øe popraviti. Ve-
deli smo, da toœk proti Velenjœanom
ne bomo osvojili, prvi polœas pa je po-
kazal, da lahko igramo tudi z naj-
boljøimi ekipami v 1. SRL. Na tem
moramo graditi.«

Sledilo je gostovanje pri predzadnji eki-
pi prvenstva Slovenj Gradcu. Ømartno
je upalo na zmago, a trenerja Bojoviœa
je skrbelo, da rokometaøi boljøe pred-
stave vselej prihranijo za tekme, proti
favoriziranim ekipam: »Proti boljøim
ekipa igramo dobro, kar nam proti
enakovrednim tekmecem ne uspeva in
tako ne pridemo do toœk. Proti Slovenj
Gradcu je pomemben pravi pristop in
od tega bo veliko odvisno.« Tudi na tej
tekmi pa se Ømarœanom ni izølo vse po
naœrtih. Po izenaœenem prvem polœasu,
ko so domaœini vodili le za gol, je v na-
daljevanju zbranost rokometaøem
Ømartnega nekoliko popustila. Zapra-
vili so nekaj æog preveœ in Slovenj Gra-
dec si je priigral nekaj zadetkov pred-
nosti, ki jo je zadræal do konca tekme.
Ømartno je izgubilo s 25:29 in doseglo
deveti prvenstveni poraz.

To niso bile dobre novice pred obra-
œunom z Loko, ki je v zadnjih tekmah
premagalo Celje in igralo neodloœeno
s Koprom. Kvalitet Økofjeloœanov se je
zavedal tudi kapetan Kogovøek: »Gre

Sezona je bila dolga in naporna, a je
Tomi ob vzornikih iz kluba, ki æe vr-
sto let tekmujejo po slovenskih pro-
gah, pokazal neverjeten talent in disci-
plino, ki sta mu prinesla ta laskavi na-

MOTOCROSS

Pokalni  prvak v letu 2010 je
Tomi Kastelic 
V sezoni 2010 je naø mladi tekmovalec iz Øtange, v prvenstvu pokalnega
tekmovanja v R3, postal dræavni prvak. Pod vodstvom dolgoletnega 
trenerja Aleøa Zajca, je neustraønemu vsestranskemu øportniku tako jesen
prinesla eno najlepøih daril.  

Turnir se je zgodil oz. odvil v soboto
20. novembra 2010. Povabljeni so bili
vsi, ki so œlani prostovoljnega gasilske-
ga druøtva, vsi ki so bili œlani zavrst-
niøke mladinske organizacije in njihovi
druæinski œlani. Na vabilo se je odzvalo
16 vaøœanov, ki smo jih razdelili le po
spolu. Tako je v moøki kunkurenci tek-
movalo 14 igralcev, æensko konkuren-
co pa sta v revijalnem spopadu pred-
stavil dva tekomvalki. S kunkurenco
œlanov srednjih let je pometel edini
mlajøi udeleæenc in brez veœjega napora
dobil turnir. Janu smo z veseljem œesti-
tali vsi udeleæenci prvega namizno
teniøkega turnirja Zavrstnik 2010.

Gotovo pa si vsi tekomvalci turnirja in
predvsem organizacijski odbor, ki pred-
stavlja tudi del iniciativnega odbora za
ustanovitev øportnega druøtva æelimo,

da bi v naøi vasi Zavrstnik poleg gasil-
skega druøtva za druæenje skrbelo tudi
øportno druøtvo. Tako mislimo, da
omenjeni turnir ni le prvi turnir v namiz-
nem tenisu, ampak je prvi veœji dogo-
dek, ki se ga bomo spominjali kot zaœet-
ka delovanja naøega skoraj ustanovlje-
nega øportnega druø-tva Zavrstnik.

Leto se konœuje in priloænosti za naj-
boljøe æelje v prihodnje bo vse manj.
Zato si upam privoøœiti, da vsem
obœanom obœine Ømartno pri Litiji,
vaøœanom naøe vasi Zavrstnik, v svo-
jem imenu in v imenu iniciativnega od-
bora za ustanovitev øportnega druøtva
Zavrstnik, zaæelim vse najboljøe v no-
vem letu, ki æe trka na naøe vrata.

Sreœno, pa kamor koli vas v Novem
letu pot ponese.

Bogomir Buœar

Gasilstvo, inicijativa in øport
V Zavrstniku smo se konœno premaknili! Iniciativni odbor za ustanovitev
øportnega druøtva Zavrstnik, je organiziral prvi turnir v namiznem tenisu. 

slov. Zato se vsem, ki ste in øe boste
pomagali, zahvaljujem.

V novi sezoni, v kateri Tomi prestopa
v razred R2, so naœrti zelo visoki, a
niso nedosegljivi, saj ga vidimo v
samem vrhu.

Œestitke øe naøim tekmovalcem Jaku
Zavrøanu iz Ljubljane (skupno 3. me-
sto MX 65 junior), Maji  Øketelj z
Otoœca (skupno 6. mesto v MX 65 ju-
nior) ter Mateju Kimovcu iz Vaœ pri
Litiji (skupno 3. mesto v MX 125 R2).
V novi sezoni pa se na progo vraœata
tudi Gaøper Adamlje in Grega Gra-
diøek  iz Ømartna. 

Ob prenehanju tekmovanja naøemu
œlanu Anæetu Slivniku iz Ljubljane,
æelimo veliko uspehov na novi poti.

Zahvala øe Dejanu Kastelic s.p., Ra-
diu 1 in Duøanu Jeriha za pomoœ in
podporo.

MOTO KLUB ZAI

Gostovali smo pri ekipi Øportek iz
Kamnika. Prvo uradno tekmo smo
odigrali zelo æivœno, saj smo se zaveda-
li, da je to nekakøna popotnica za na-

Kadetski reprezentant Taekwondo
kluba Ømartno-Litija Domen Pirc se je
z reprezentanco udeleæil tradicionalne-
ga taekwondo prvenstva Galeb open
Beograd, ki je trenutno eden naj-
moœnejøih tekmovanj bivøe Jugoslavije.
Na prvenstvu je sodelovalo 20 dræav in
pribliæno 800 vrhunskih tekmovalcev.
Domen je prvo borbo gladko zmagal s
5:0 proti turøkemu reprezentantu, na-
kar ga je za tretje mesto v zadnjih se-
kundah premagal tekmovalec iz Srbije. 
Z øe veœjo motivacijo odhaja Domen z
reprezentanco novembra na Croatia
open, kjer bo poskuøal s øe nekaj
klubskimi tekmovalci doseœi øe boljøi
rezultat. 

FBC Primskovøke zverine
Pa je za nami, prestavljena tekma zaradi poplav, ki bi morali biti odigrana
18. 9. 2010 v Kamniku. Obenem debi FBC Primskovøkih zverin v 1. sloven-
ski floorball ligi.

tako smo vsi zaœeli. Zato ste pri Zveri-
nah lahko ponosni na prvo tekmo.
Samo tako naprej, ne obupat, s øe veœ
energije na treninge in na nove tekme.
Z veœ igranja prideta rutina in spret-
nost. Dokazali ste, da æelite in da ste
sposobni napredovat.

Aljaæ

Prva tekma se je tako konœala 15:5 za
nasprotnike, a vseeno smo zadovoljni
z prikazanim. Tudi v slaœilnici po kon-
cu tekme ni bilo turobnega vzduøja,
ker smo se zavedali, da lahko nasled-
njiœ prikaæemo øe veœ in iztræimo
ugodnejøi rezultat.

Za FBC Primskovøke zverine so dose-
gli gole: prvega v zgodovini kluba Jan-
ko Reliœ, Toni Smuk, Zmago Ce-
rovøek, Jernej Markoviœ in Bernard
Jauøevec.

Œestitam ekipi tudi v svojem imenu.

Predsednik FBC Primskovøke zverine,

Boæidar Zupanœiœ

prej. A prikazali smo dobro igro, kljub
temu, da smo v zadnjem trenutku osta-
li brez dveh kljuœnih igralcev. Fantje so
se dræali pokonœno vseh 60 minut tek-
me, zato jim od srca œestitam. 

Odzivi na naøo igro so bili zelo prijazni
in prejeli smo tudi æe prvo pismo naøe-
ga dobrega prijatelja, ki je spremljal
naøo ekipo iz tribun kamniøke dvorane.

Boæo æivijo, œestitke tebi in seveda tvo-
jim fantom za dobro predstavo na vaøi
prvi tekmi v 1. ligi. Ni pomemben re-
zultat, pomembno je, da ste se trudili,
dali vse od sebe in uspeli nekajkrat za-
tresti mreæo nasprotnika. Napake so
nekaj povsem normalnega, ampak

Domen ob
medaljo



Karin Tomaæiœ dræavna 
mladinska prvakinja v 
balvanskem plezanju

Leto pomembnih jubilejev

DECEMBER 2010 • ØT. 108 DRUØTVA, ØPORT, OBVESTILA

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 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 31. decembra 2010

Vse okrogle jubileje smo proslavili 30.
novembra s slovesnostjo, ki je poseben
peœat dala prisotnost predsednika PZS
Bojana Rotovnika. Ob tej priloænosti
smo v avli Obœine Litija odprli razsta-
vo, ki priœa o bogatem zgodovinskem
izroœilu litijskih planincev. Razstavlje-
ne so fotografije iz prvih let delovanja
litijske podruænice in iz obdobja gradi-
tve doma na Janœah, ki jih je zbral Vin-
ko Damjan. Pavel Smolej se je predsta-
vil z barvnimi akvareli, ki krasijo ob-
vestila PD Litija in razstavo majic, ki
so jih prejeli udeleæenci mladinskih
planinskih taborov. Sam pa sem raz-
stavil barvne fotografije o druøtveni
dejavnosti v zadnjih dvajsetih letih.

Prisrœen kulturni program je pripravil
otroøki pevski zbor OØ Litija pod
vodstvom Tomaæa S. Gartnerja ter
skupina mladih planincev iz druæin-
skega tabora pod vodstvom Petre Pre-
gel. Program je v verzih, ki jih je napi-
sal Aljaæ Zupan, povezoval Gaøper
Repina. Obiskovalci prireditve, ki jih
je bilo res veliko, je pozdravil tudi litij-
ski æupan Franci Rokavec.

Pa predstavimo vsakega posebej.

Ustanovitev litijske podruænice SPD

Podruænica je bila ustanovljena 5. av-
gusta 1905 za takratni litijski politiœni
okraj, ki je segal vse do Ivanœne Gorice
in Hrastnika. Takoj ob ustanovitvi je
pristopilo 42 œlanov, kar so ocenjevali
za velik uspeh. Prvi naœelnik podruæni-
ce je bil Ivan Jenko, upokojeni naœelnik
æelezniøke postaje v Litiji, æe ob ustano-
vitvi pa so imenovali tudi zaupnika za
Ømartno pri Litiji. V prvem letu delova-
nja je sekcija veliko markirala po poteh
v danaønji obœini Ømartno. Izhodiøœe
vseh poti je bilo seveda v Litiji, kjer je
ustavljal vlak, v tistih œasih glavno pre-
vozno sredstvo planincev. Tako so
markirali pot œez Œrni potok in Debeœe
v Stiœno (takrat so pisali Zatiœina), pri
œemer so raœunali, da je hoje po tej poti

za 3 ure in pol. Markirana je bila tudi
pot œez Javorje v Øentvid pri Stiœni (3
ure), pa œez Zavrstnik in Øœit v Viønjo
goro (4 ure), ter œez »Lupinsko bukov-
je« na Primskovo (3 ure). Najznameni-
tejøi naœelnik podruænice v œasu med
obema vojnama je bil Ferdo Tomazin
iz Ømartnega pri Litiji, ki je bil na nje-
nem œelu kar 25 let. Med 2. svetovno
vojno je delo podruænice zamrlo, To-
mazinova koœa na Zasavski Sveti gori
je bila poægana, prav tako zavetiøœe na
Sveti Planini in trajalo je kar nekaj let,
da je bilo po vojni ustanovljeno Planin-
sko druøtvo Litija.

Priœetek delovanja Planinskega doma
na Janœah

Æe ob ponovni ustanovitvi planinske-
ga druøtva leta 1952 so izrazili æeljo,
da druøtvo postavi svojo planinsko po-
stojanko, saj so zagorski planinci z no-
vogradnjo æe nadomestili poægano To-
mazinovo koœo. Na obœnem zboru v
letu 1954 so æe lahko poroœali o tem,
da so kupil zemljiøœe za dom na Janœah
in tudi prvih 40.000 opek. Priprave so
nato potekale do naslednjega leta, ko
je æe bila prva delovna akcija in v letu
1956 so zabetonirali kletno ploøœo.
Veliko je bilo prostovoljnega dela in
delovnih akcij, ki pa so se jih v glav-
nem udeleæevali vedno isti odborniki.
Za 1. maj 1957 so za goste slavnostno
odprli kletne proste in skupna leæiøœa.
V naslednjih letih je bilo potrebno øe
veliko dela in odrekanj. Samo v letu
1957 je bilo opravljenih 2156 ur pro-
stovoljnega dela. Celotni dom je bil
slavnostno odprt 11. oktobra 1959,
vendar takrat øe niso bila vzidana niti
vsa okna, pa tudi dimnik øe ni pokukal
nad streho. Dom je s polno paro zaœel
obratovati v letu 1960, v naslednjih le-
tih pa smo ga litijski planinci veœkrat
obnavljali in posodabljali, nazadnje øe
v novembru letoønjega leta, ko so bila
vgrajena nova okna. V domu imamo

Leto pomembnih jubilejev
Letos se litijski planinci spominjamo kar øtiri »okroglih« obletnic:
• 105-letnica ustanovitve litijske podruænice Slovenskega planinskega

druøtva,
• 50-letnice delovanja Planinskega doma na Janœah (dom je bil slovesno

odprt oktobra 1959),
• 30-letnice spominskega planinskega pohoda na Tisje,
• 30-letnice mladinskih planinskih taborov.

Najviøja planinska priznanja so prejeli: Marija in Pavel Smolej, Marjana Kahne, Viktor
Œebela in Slavka Matoz

Gostje in osebje pred domom na Janœah
leta 1961 (na tabli PD Litija Ømartno).

Odprtje Tomazinove koœe 9. avgusta 1931, Ferdo Tomazin sedi na sredini.

novega oskrbnika, Toneta Slejka, s ka-
terim smo zelo zadovoljni, zato vas va-
bimo, da obiøœete naøo planinsko po-
stojanko.

Pohod na Tisje

Prvi spominski planinski pohoda na
Tisje je bil izveden 20. 12. 1981 ob
40-letnici bitke na Tisju. Æe v januarju
tega leta je priœel delovati organizacij-
ski odbor pri planinskem druøtvu, ki
so ga sestavljali Franc Øtrus, Lojze Ko-
tar, Bine Jesenøek, Vinko Damjan, An-
drej Cerar in Tine Brilej. Odbor je pri-
pravil vse potrebno za pohod, doloœil
traso, poskrbel za dnevnik in znaœke,
predvsem pa za obveøœanje planincev
o novem pohodu. Markacisti so pot
dobro pripravili in oznaœili. Prvega
pohoda se je v visokem snegu udeleæi-
lo 407 pohodnikov. Prva dva pohoda
sta se zakljuœila v Pustovem mlinu, vsi
naslednji pa v Veliki Kostrevnici.
Pohod je z leti postajal vedno bolj pri-
ljubljen, øtevilo udeleæencev se je v po-
sameznih letih povzpelo œez tisoœ, zad-
nja leta pa naøtejemo od 400 do 500
pohodnikov.

Letos bomo prviœ podelili zlate plakete
za 30-kratno udeleæbo na pohodih.
Raœunamo, da se je vseh dosedanjih
pohodov udeleæilo 7 planink in pla-
nincev. Jubilej bomo proslavili 12.
decembra 2010 na Tisju ob 11. uri.
Vabljeni!

Mladinski planinski tabori

Prvi planinski tabor je bil poleti 1981
v Trenti, nato pa jih je sledilo øe 29.
Øotore smo postavljali na vseh koncih
Slovenije, od Dovjega na severu do
Kolpe na jugu, od Trente na zahodu
do Koprivne na vzhodu. Razvoj tabo-
rov je bil res neverjeten; od skromnih
zaœetkov pred tridesetimi leti, ko se je
prvega tabora v Trenti udeleæilo okrog
20 planincev, pa vse do danes, ko se je
mladinskim planinskim taborom pri-
druæil øe druæinski tabor in letos prviœ
tudi øtudentski tabor. V teh tridesetih
letih smo izpopolnjevali opremo, vsa-
ko leto smo dodali kaj novega. Pri tem
pa smo pridobili tudi veliko izkuøenj,
ki omogoœajo, da celo v neugodnih
razmerah vse poteka brez veœjih zaple-
tov. Tabori so bili vedno tudi øola ka-
drov za druøtvo. Vsi, ki danes vodijo
druøtvo od predsednika Romana Po-
nebøka do tajnika Aleøa Pregla, vodje
izletniøkega odseka Janeza Medveda
in drugih so se kalili na taborih.

Prvih 25 taborov je vodila Ana Mohar
Œaœa, zato je letoønji jubilej tudi njen.
Zadnjih pet taborov je vodil Janez
Medved, druæinske tabore pa æe od
vsega zaœetka vodi Aleø Pregel.

Jubileji so priloænost za razmislek o
prehojeni poti, na katero smo litijski
planinci lahko upraviœeno ponosni.
Obenem pa so tudi priloænost, da na
podlagi bogatih izkuøenj naœrtujemo
pot naprej.

Borut Vukoviœ

Na slovesnosti so nastopili mladi planici
Ana, Tim in Gala.

V vikendu od 26. do 28. novembra se
je v Kranju pod imenom »Plezalni dne-
vi Kranja« odvijal praznik øportnega
plezanja. Tekmovalci so plezali za
konœne uvrstitve v balvanskem pleza-
nju ter si poizkuøali izboljøati oz. utrdi-
ti izhodiøœe v teæavnostnem plezanju
pred zadnjo tekmo v Træiœu. Naøa naj-
boljøa tekmovalka je bila Karin
Tomaæiœ, ki je, poleg æe omenjenih re-
zultatov v balvanskem plezanju, zased-
la tudi 1. mesto v teæavnosti med mla-
dinkami in 5. mesto med œlanicami,
kar ji daje moænosti za naslov mladin-
ske prvakinje tudi v teæavnostnem ple-
zanju. Tudi preostali tekmovalci DPŒ
Ømartno so dosegli nekaj dobrih uvr-
stitev. Miha Jarm je v balvanskem ple-
zanju dosegel 4. mesto med mladinci,
kar je na koncu zadostovalo za skupno
6. mesto v dræavnem prvenstvu. V
teæavnosti je dosegel 7. mesto, kar mu
daje moænosti, da se na zadnji tekmi v
Træiœu obdræi med øesterico v letoøn-
jem DP. Veronika Meke je svoj nastop
bolje opravila v teæavnosti, kjer je do-
segla 6. mesto in ima lepe moænosti, da
obdræi skupno 5. mesto v DP. V balva-
nih je nastopila nekoliko slabøe in je z
11. mestom na zadnji tekmi zasedla
skupno 7. mesto v DP. Za starejøe
deœke je Jernej Celestina nastopil le v
teæavnosti in si priplezal 13. mesto.
Urh Tomaæiœ je bil po preplezani viøini
le malo za njim, vendar je v zelo ize-
naœeni konkurenci to zadostovalo za
19. mesto, v balvanskem plezanju pa

je bil 21. V najmlajøi kategoriji cici-
bank je DPŒ zastopala Tinkara Meke,
ki je v teæavnosti s 6. mestom  izenaœila
svojo najboljøo uvrstitev doslej, v bal-
vanskem plezanju pa je bila 14.

Vikend prej se je v Kranju zakljuœila
tudi sezona 2010 v evropskem mladin-
skem pokalu, kjer sta DPŒ zastopali
dve tekmovalki. Poleg Karin Tomaæiœ,
za katero je bil to æe 4. reprezentanœni
nastop, je priloænost za svoj prvi na-
stop v reprezentanci dobila tudi Vero-
nika Meke. Karin je bila z dobrim ple-
zanjem v drugi smeri na koncu 17.,
kar je zadostovalo za skupno 14. me-
sto (od 39 tekmovalk) v skupnem
seøtevku evropskega mladinskega po-
kala. Veronika je svoj prvi nastop
opravila dobro in se uvrstila na 25.
mesto med 41 tekmovalkami. Za uvr-
stitev v skupnem seøtevku, se zaradi le
enega nastopa, ni potegovala.

V prvem vikendu v decembru so se
plezalci øe zadnjiœ v sezoni pomerili v
teæavnosti, kjer je padla tudi odloœitev
o dræavnih prvakih in konœnih uvrsti-
tvah v DP za sezono 2010. O rezulta-
tih naøih tekmovalcev bomo poroœali v
naslednji øtevilki.

Veœ o plezanju v Druøtvu »Prosti œas«
Ømartno si lahko pogledate na splet-
nem naslovu:

http://plezanjedpc.spaces.live.com/.

Rezultate za DP 2010 pa si lahko po-
gledate na spletni strani: 

http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/teza-
vnost/rezultati.php . 

Karin Tomaæiœ dræavna 
mladinska prvakinja v 
balvanskem plezanju
Sezono v balvanskem plezanju je Karin Tomaæiœ zakljuœila z zmago v Kra-
nju, kar ji je prineslo 1. mesto v skupnem seøtevku dræavnega mladinske-
ga prvenstva za sezono 2010. V veœernem œlanskem finalu je zasedla 4.
mesto v kategoriji œlanic, rezultat pa ji je prinesel odliœno 3. mesto v skup-
nem seøtevku œlanske konkurence.

Druøtvo »PROSTI ŒAS« Ømartno pri Litiji bo v œasu zimskih poœitnic organiziralo
zimovanje na Treh kraljih na Pohorju za øolske otroke od 6.–14. leta starosti.
Zimovanje na Treh kraljih na Pohorju (namestitev – Penzion Jakec)

Termin: 19. – 23. februar 2011 Vsebine: øola smuœanja ali øola deskanja na snegu

Ostale vsebine: tek na smuœeh, druæabne in kulturne dejavnosti,
elementarne igre na snegu, zabavni veœeri, sprehodi ...

Cena: 210 EUR – vkljuœeni 4 polni penzioni in dodatno kosilo,
4 dnevna smuœarska vozovnica, øola smuœanja oz. deskanja na snegu,
prevoz, vodenje in organizacija.
V primeru prijave dveh (ali treh) otrok iz iste druæine 
ima drugi (in tretji) otrok 20 EUR popusta.
(Plaœilo je moæno v treh obrokih.)

Prijave: Prijave sprejemamo preko elektronske poøte info@drustvoprosticas.si,
po poøti na naslov Druøtva »Prosti œas« Ømartno, Pungrt 9, 1275 Ømartno pri Litiji.
Prijavnico dobite na spletni strani druøtva ali nam piøite prek e-poøte.
Prijave sprejemamo do petka, 21. januarja 2011 oz. do zapolnitve mest
(Prostora je za 40 otrok).

Dodatne informacije:
na tel. 031 697-961, e-poøta: info@drustvoprosticas.si
ter na spletni strani http://drustvoprosticas.spaces.live.com .

RAZPIS ZIMOVANJA – TRIJE KRALJI na POHORJU 2011RAZPIS ZIMOVANJA – TRIJE KRALJI na POHORJU 2011
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