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Vpis predøolskih otrok
v vzgojno varstveni
zavod Litija
Vpis v enote vrtca VVZ LITIJA
za øolsko leto 2006/07 bo potekal:
Vrtec MEDVEDEK – Graøka Dobrava Litija
ponedeljek, 27. marca, od 10. do 16. ure
torek, 28. marca, od 10. do 14. ure
Vrtec CICIBAN – Ømartno pri Litiji
ponedeljek, 3. april, od 10. do 16. ure
Vrtec NAJDIHOJCA – CKS 8, Litija
ponedeljek, 10. april, od 10. do 16. ure
Vrtec JURŒEK – Jevnica
sreda, 12. april, od 12. do 16. ure
Vrtec KRESNIŒKA – Kresnice
torek, 18. april, od 10. do 14. ure
Vrtec TAŒEK – Hotiœ
sreda, 19. april, od 10. do 14. ure
Vrtec KEKEC – Sava
torek, 4. april, od 10. do 14. ure
Vrtec SONŒEK – Vaœe
torek, 25. april, od 10. do 14. ure

ZA VSE ZAMUDNIKE:
od ponedeljka, 8. do srede, 10. maja 2006,
v vrtcu MEDVEDEK (Graøka Dobrava)v Litiji,
od 10. do 14. ure

ÆUPANOV KOTIŒEK

Uœilna zidana
Zgradba sredi ømarskega trga z napisom Æito na svojem proœelju je spet
naøa – naøa skupna last, last Obœine Ømartno pri Litiji.
Do leta 1963 so mladi nadebudneæi v
njej iskali vir osnovnoøolskega znanja.
Posledice takratnega potresa pa so botrovale opustitvi pouœevanja v teh prostorih in razselitvi uœencev po razliœnih
lokacijah v Ømartnem.
Med takratno Obœino Litija in podjetjem Æito je bila sklenjena pogodba o
brezplaœnem prenosu lastniøtva tega
objekta na podjetje Æito, in sicer pod
pogojem, da le-to v teh prostorih odpre svoj obrat za peko kruha. In res je
v Ømartnem priœela obratovati Pekarija, priølo pa je tudi do njenega zaprtja,
do vraœila objekta pa ne, ker pogodba
ni vsebovala klavzule, ki bi doloœala,
da Æito, v primeru zaprtja tega obrata,
izgubi lastniøtvo nad tem objektom in
se le-to prenese nazaj na obœino.
Obœina Ømartno pri Litiji si je prizadevala, da stavbo dobi nazaj. Ker ni bilo
druge moænosti, jo je januarja letos odkupila, zavedajoœ se, da takøne prostore nujno potrebujemo, ne le Ømartno
kot tako, ampak vsi obœani naøe obœine. Seveda bo stavbo treba prenoviti in
taka bo sluæila prvenstveno ureditvi
knjiænjiœarstva in bralniøtva, urejena
bo konferenœna soba in ne bo manjkalo

prostora za druæabne namene.Idej in
predlogov je veliko.
V objektu je æe montirano dvigalo in
bo tako poskrbljeno za dostop invalidnih oseb v zgornje prostore.
Zamisli za ureditev notranjosti in zunanjosti ne manjka, vendar nam œas in denar ne dopuøœata vsega hkrati. Najprej
bomo priœeli z idejnimi projekti, sledila
bo œimprejønja preselitev knjiænice iz
kulturnega doma v nanovo urejene prostore. Æelimo si, da bi nam to uspelo
vsaj do zaœetka novega øolskega leta.
Ker smo bili na upravi obœine najprej
malo skeptiœni glede nakupa tega objekta, smo si ga skupaj ogledali in ugotovili, da je to zadetek v polno. Prostori
so enostavno veliœastni in ob preureditvi enkratni za naøe potrebe. Malo grenkega priokusa pa daje dejstvo, da smo
stavbo, ki je æe bila naøa, morali ponovno odkupiti. Menimo, da je naloæba dobra in upraviœena. Ko bo objekt preurejen, tudi zunanje, in bo zadihal v polnem pomenu, bo to prav gotovo velika
pridobitev ne le za Ømartno kot kraj,
temveœ za celotno naøo obœino.
Ana Potisek

Ømarœani odliœni glasbeni talenti
Na dræavnem tekmovanju mladih glasbenikov, ki je potekalo od 13. do 18.
marca v Mariboru, je Darko Vidic, izredni sluøatelj prvega letnika Srednje
glasbene in baletne øole v Ljubljani dosegel 1. mesto in zlato plaketo z
oceno 97,30 toœk iz solopetja v svoji starostni kategoriji.
Helena Vidic, redna dijakinja 4. letnika iste øole pa je na istem tekmovanju iz sollfegia dosegla 2. mesto in srebrno plaketo z 92 toœkami.
Pred nedavnim smo videli na koncertu v Ømartnem nekaj zelo obetavnih mladih
glasbenikov, ki skupaj z mladimi pevci v amaterskih pevskih zborih in nekaterimi
æe zelo uveljavljenimi tvorijo œvrsto kakovostno piramido, ki sega v sam vrh slovenske glasbene (po)ustvarjalnosti. Mnogi od teh so delali prve korake ali se kalili v pevskih zborih, ki delujejo v okviru æupnije in Prosvetnega druøtva.
Vsem, zlasti pa Darku in Heleni, veljajo naøe iskrene œestitke.
Foto: Toni Medveøek

Prosvetno druøtvo Ømartno

Dajatev za onesnaæevanje okolja
Med prvimi jo obraœunavajo v obœini Ømartno pri Litiji
V letu 2004 je vlada RS pod taktirko
takratnega predsednika Antona Ropa
sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za
onesnaæevanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda. Ta prvenstveno doloœa kriterije in obveznosti pravnim osebam glede onesnaæevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Seveda
pa ta uredba doloœa tudi obveznosti
zavezancem za komunalne odpadne
vode. Tu pa se zadeva tiœe najveœjega
øtevila obœanov. Vendar v dveh kategorijah: zavezancem, ki so prikljuœeni
na javne komunalne vode, in tiste, ki
na te vode niso vezani.
Od kod torej osnova za plaœilo?
Po sedaj znanih podatkih, ki izhajajo

iz æe prej omenjene uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaæevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, sledi, da
napoved za komunalno odpadno vodo
posreduje agencija za okolje neposredno zavezancem za komunalne odpadne vode ter da agencija za okolje odmeri okoljsko dajatev z odloœbo.
Zavezanec za plaœilo okoljske dajatve
za odvajanje komunalne odpadne
vode je izvajalec javne sluæbe.
V konkretnem primeru gre torej za
izredno »skrbno« poœetje JP KSP Litija, ki zaraœunava okoljsko dajatev
obœanom obœine Ømartno pri Litiji, s
œimer sodimo (po nekaterih podatkih)
v skupino treh obœin, ki so tako obre-

menile svoje obœane.
Svetniki svetniøke skupine SLS smo
zato na ministrstvo za okolje in prostor podali pobudo za spremembo in
dopolnitev omenjene uredbe predvsem na podroœju, ki ureja odvajanje
komunalnih odpadnih vod. Od æupana in obœinske uprave pa priœakujemo, da bo na obœinski svet posredovana ustrezna obrazloæitev poœetja JP
KSP Litiji v zvezi z obraœunavanjem
okoljske dajatve ter da bo s strani obœine storjeno vse, da se bodo dajatve
na obmoœju obœine zmanjøevale, ne
pa uvajale vedno nove.
Rajko Meserko

V priœakovanju
pomladi
Letoønja zima se nikakor noœe
posloviti in dati prosto pot pomladi,
in s svojo vztrajnostjo poveœuje velik
finanœni primanjkljaj na proraœunski
postavki zimske sluæbe.
Vsem tistim, ki z letoønjo zimsko sluæbo niste zadovoljni, lahko sporoœim,
da je standard teh uslug letoønje zimske sezone vreden pribliæno 10 % letoønjega proraœuna. Veliko økode je
zima povzroœila na cestah, øe posebno
na tistih, ki so bile slabo zgrajene. Ob
rebalansu proraœuna bo potrebno nameniti del sredstev za sanacijo le-teh.
V soboto, 4. 03. 2006, nas je neuradno
obiskal æupan obœine Telgate g. Luka
Feroldi. Dogovorila sva se, da bo slavnostni podpis dokumenta o pobratenju med obœinama v soboto, 27. 05.
2006, na gradu Bogenøperk ob veœernih urah. Zgodovinskemu dogodku
bodo priœa tudi obœani obœine Telgate, preteæno tisti, ki nosijo priimek
Vavassori, na nas pa je, da jih toplo
sprejmemo.

Pred nami so tudi veœje investicije, ki
se jih bomo lotili postopoma. Nadaljevanje izgradnje vodovoda Liberga
– Preska nad Kostrevnico, rekonstrukcija ceste Jeæce, izgradnja stanovanjskega kompleksa Grmaœe, adaptacija
bivøe pekarije in preselitev krajevne
knjiænice.
Toliko zaenkrat, æelim vam veliko
pomladne ljubezni, opis nadaljnjih aktivnosti obœinske uprave in æupana pa
v prihodnji øtevilki Martinovega glasu.
Vaø æupan
Milan Izlakar
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Pregled dela socialnozdravstvene komisije v
Druøtvu invalidov
Marec je œas, ko se poslavlja zima in tisti mesec, ko DI Litija postavi pod drobnogled svoje delo in dejavnosti za
preteklo leto, ter predstavi program dela in finanœni naœrt za letos.

Ob~ina [martno pri Litiji
Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresniœevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, øt. 96/02), Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006 (Ur.l. RS, øt. 119/05) in 4. œlena Pravilnika
o sofinanciranju programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v
obœini Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS, øt. 86/04)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2006

1. Naziv in sedeæ naroœnika: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Ømartno pri Litiji
2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za
izvajanje programov na podroœju kulture in redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki:
- imajo sedeæ oz. stalno prebivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji
- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresniœevanje
kulturnih aktivnosti
- imajo urejeno evidenco o œlanstvu in ostalo dokumentacijo kot to
doloœa zakon o druøtvih
- da vsako leto redno dostavljajo poroœila o realizaciji programov in
naœrt aktivnosti za prihodnje leto.
3. Sofinanciranje iz proraœuna za leto 2006 je predvideno za naslednja
podroœja kulturnih dejavnosti:
- glasbena dejavnost,
- plesna in folklorna dejavnost,
- uprizoritvena dejavnost,
- likovna, fotografska, filmska dejavnost,
- literarna dejavnost,
- mladinska kultura,
- novi mediji.

Obœni zbor, ki smo ga imeli za invalide
obeh obœin Litija in Ømartno pri Litiji,
je bil v veliki sejni sobi Obœine Litije v
petek, 10. 03. 2006.
Otvoritev in pozdravni govor je imel
predsednik DI Litija g. Miro Vidic, ki je
vse navzoœe seznanil z delom druøtva in
problemi, s katerimi se sreœujemo.
S svojo prisotnostjo nas je razveselil
æupan Obœine Litija g. Mirko Kaplja
in pohvalil delovanje druøtva. Obœni
zbor je bil zadovoljivo obiskan s strani
invalidov, kakor tudi s strani gostov.
Udeleæili so se ga predsednik druøtva
ID Trbovlje, ki je obenem tudi predstavil Zveze delovnih invalidov Ljubljana, predstavniki DI Zagorje, predsednica Druøtva diabetikov Litija in
predsednik upokojencev Litija.
Sledila so poroœila komisij o delovanju
druøtva. S poroœilom o delu socialnozdravstvene komisije bi rada seznanila
vse invalide, ki iz kakrønih koli razlogov niste priøli na obœni zbor, ter tudi
øirøo javnost.
Skrbimo za izvedbo petih socialnih
programov, v katerih so zajeti vsi delovni in drugi invalidi. Invalide vkljuœujemo v petdnevne delavnice, ki potekajo v prostorih Zveze delovnih invalidov Ljubljana v Radencih in v Izoli. V
preteklem letu smo imeli pet delavnic,
in sicer: izdelki iz lesa, likovna delavnica, po moæganski kapi, jogo in opletanje koøar. Namen teh delavnic je, da se
invalidi med seboj druæijo, izmenjujujo
izkuønje in pridobljeno znanje øirijo

drugim invalidom v druøtvu.
Kopanje je øe vedno potekalo vsak
drugi torek v mesecu, in sicer osemkrat
v Zdraviliøœu Laøko in dvakrat v Dolenjskih Toplicah. Vsak invalid ima
moænost nakupa desetih kart letno po
nekoliko niæji ceni. V letu 2005 je bilo
naøim invalidom prodanih 693 kart.
Ob œetrtkih dopoldne je bil organiziran pohod za invalide po okoliøkih hribih obœin Litija in Ømartno, ob ponedeljkih in œetrtkih so se naøi invalidi rekreirali v litijski telovadnici pod nadzorom fizioterapevtke.
Razdelili smo termine za koriøœenje
objektov, namenjene ohranjevanju
zdravja. Povpraøevanje je predvsem
veœje za objekte v Izoli in Termah Œateæ v poletnih mesecih. Da bi ugodili
œim veœjemu øtevilu, smo termine razdelili iz deset na pet dni. Ohranjevanje
zdravja je potekalo v Termah Œateæ,
Izoli, Termah Ptuj, Radencih in Rogaøki Slatini. Dobili smo øe dva dodatna
termina za Terme Ptuj, za katera smo
morali v kratkem œasu najti dva invalida, da sta zasedla prosti mesti.
Za invalide s posebnimi socialnimi potrebami, smo imeli v preteklem letu
dva termina za Ømarjeøke Toplice in
dva za Terme Topoløica.
Rehabilitacijski program, ki je namenjen delovnim invalidom, ki so øe v delovnem razmerju ali so prijavljeni na
Zavodu za zaposlovanje, smo omogoœili øestdnevno usposabljanje v Ter-

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na obœinski upravi Obœine Ømartno pri Litiji.
5. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljske dejavnosti iz toœke 3. javnega razpisa je
3.100.000 SIT.

Ob~ina [martno pri Litiji

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
7. Vloga mora prispeti na Obœino Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2,
1275 Ømartno pri Litiji do 12.5.2006. Prijave je potrebno poslati do roka
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2006«.
Za pravoœasno se øteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka
za oddajo vlog, priporoœeno po poøti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
- oddane po doloœenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljene in
- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog
tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
8. V roku prispele vloge bodo obravnaven na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini
Ømartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno.. Vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveøœeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z
vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini
Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri
Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Na podlagi 28. œlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, øt. 110/02
in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Obœina Ømartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO
za sprejem Strategije prostorskega razvoja Obœine Ømartno pri Litiji, ki bo
06.04.2006 s priœetkom ob 13.00 uri v prostorih Obœine Ømartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.
Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek programa priprave zgoraj
omenjenega prostorskega akta.
Udeleæenci prostorske konference, ki predloæijo dokazilo, da zastopajo organ, organizacijo, druøtvo ali drugo pravno osebo, lahko na prostorski konferenci dajo svoja priporoœila in usmeritve v zvezi s pripravami prostorskega
akta.
Gradivo, to je osnutek programa priprave, je na vpogled na Obœini Ømartno
pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji v œasu uradnih ur.
Øtevilka:352-01/2005
Ømartno pri Litiji, 21.03.2006
Æupan
Milan Izlakar l.r.

mah Œateæ. Udeleæili so se ga trije invalidi.
Na ogled mesta Ptuj ter na kopanje v
Terme Ptuj smo odpeljali 66 ivalidov.
Piknika za teæke invalide se je na prostoru pred druøtveno pisarno udeleæilo
preko 90 invalidov.
Septembra smo se na æeljo veœine invalidov odpeljali na Kras in obalo. Zaradi velikega povpraøevanja smo organizirali dva avtobusa in dva termina ter
se odpravili v Prøutarno Lokev na ogled in degustacijo, na kopanje v Laguna park v Hotel Bernardin in v Hotel
Delfin v Izolo. Udeleæilo se je 97 invalidov in njihovih svojcev.
Za kulturno zgodovinski ogled smo
izbrali cerkev na Veseli gori nad Øentrupertom ter veœer zakljuœili z martinovanjem na kmeœkem turizmu. Za
gledaliøki abonma za leto 2005/2006
smo kupili dve karti, s katerima smo
øestim invalidom omogoœili ogled
predstave.
Delavnice, ki so potekale na DI Litija,
so bile v jesenskih mesecih. Obiskovalo jih je osem naøih œlanic. Izdelovale
smo drobna darila in voøœilnice za naøe invalide, sponzorje, donatorje in
prijatelje iz sosednjih druøtev.
Novoletno sreœanje je potekalo v Kulturnem domu v Ømartnem. Udeleæba
je bila pohvale vredna, saj se je udeleæilo 120 invalidov in njihovih svojcev.
Na domu smo obiskali in skromno
obdarili 60 invalidov iz naøih obeh
obœin.
Pomoœ nudimo invalidom, ki æelijo
pravni nasvet, pri pisanju proøenj, pritoæb, pri pisanju obrazcev za odmero
dohodnine...
Nekaj naøih invalidov smo seznanili z
nabavo in uporabo medicinjsko-tehniœnih pripomoœkov, tako s tistimi, ki
so invalidne pravice zavarovanih
oseb, kakor tudi tistimi, ki so predmet izposoje.
Povezujemo se s Centrom za socialno
delo, z RK Litija, s patronaæno sluæbo
ZD Litija, z Druøtvom diabetikov Litija, ter z upokojenci obœin Litija in
Ømartno
Priznati moramo, da do vseh pomoœi
potrebnih invalidov øe vedno nismo
priøli in si bomo v bodoœe øe naprej
prizadevali, da vkljuœimo v naøih pet
programov œimveœ invalidov, prav
tako bomo poglobili sodelovanje z ustanovami in druøtvi.
Za izvedbo petih socialnih programov
gre zahvala za prispevano finanœno
pomoœ obema obœinama. Obœni zbor
smo uspeøno zakljuœili s pohvalami
naøih gostov, ki so bili zadovoljni z
doseæki in vsebino programov, ter
predsednikovo obrazloæitvijo naœrta
dela in finanœnega naœrta za leto
2006. Naøe vodilo je skrb za duhovno
in telesno zdravje, tako pravi tudi latinski pregovor:
MENS SANA IN CORPORE SANO.
(Zdrav duh v zdravem telesu)
Jana Perc

Øtevilka: 611 – 002/2006
Datum: 31. 3. 2006
Æupan
Milan Izlakar l.r.

Tiskani medij Martinov glas je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno øtevilko 1024
Medij - glasilo Martinov glas, prejemajo vsa gospodinjstva v obœini Ømartno pri Litiji brezplaœno na dom, enkrat meseœno
Glavni in odgovorni urednik: Janez Vozel Œlani uredniøkega odbora: Joæe Grdadolnik (tehniœni urednik), Karmen Sadar, Rajko Meserko
Lektoriranje: Mirjana Furlan Zunanji œlani uredniøkega odbora: Rahela Sinigoj, Nejka Omahen, Mija Loc, Jernej Peterlin, Sreœko Kermavner
Izdajatelj: Preprinta d.o.o., Iæanska 318, Ljubljana e-mail: martinov.glas@preprinta.si Sedeæ uredniøtva: Kidriœeva 1, 1270 Litija Tel.: 01/ 899 02 82
Naklada: 1600 izvodov Tisk: Schwarz, d.o.o., Ljubljana
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Delo policijske postaje Litija
v letu 2005
1

Tako kot vsako leto je Policijska postaja Litija tudi za leto 2005 izdelala
poroœilo o delu. V poroœilu je prikazana varnostna problematika ter ukrepi
policistov. Vodstvo PP Litija meni, da so delavci PP Litija v letu 2005 delo
opravili zelo uspeøno, saj beleæimo podobne oziroma na nekaterih podroœjih celo boljøe rezultate dela kot v letu 2004.
Na podroœju kriminalitete se je sicer
zmanjøalo øtevilo evidentiranih kaznivih dejanj2 in je za 3,9% padla raziskanost, vendar je razveseljivo, da se je
poveœal procent raziskanosti na podroœju klasiœne kriminalitete ter istoœasno zmanjøalo øtevilo KD. Na podroœju javnega reda in miru so policisti zaznali za 34,3 % manj krøitev, kar je seveda ugodno. Tudi na podroœju varnosti cestnega prometa se je stanje bistveno izboljøalo, saj je bilo bistveno manj
mrtvih in lahko telesno poøkodovanih,
bilo pa je tudi bistveno manj prometnih nesreœ s smrtnim izidom in telesno
poøkodbo. V primerjavi z zadnjimi petimi leti je bilo v letu 2005 najmanj
prometnih nesreœ in najmanj mrtvih in
lahko telesno poøkodovanih, hudo telesno poøkodovanih pa je bilo manj le
v letu 2004.
Nadaljevali smo z izvajanjem v skupnost usmerjenega policijskega dela in z
izvajanjem partnerskega sodelovanja
policije z lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju varnosti.
Kriminaliteta
Na podroœju zatiranja kriminalitete PP
Litija beleæi zmanjøanje øtevila varnostno zanimivih pojavov z elementi
KD, saj je PP Litija v letu 2005 obravnavala 458 (534)3 takih dejanj, kar pomeni 14,2% zmanjøanje glede na leto
2004. Policisti so raziskali 237 (297)
oz. 51,7% (55,6%) KD. Na podroœju
sploøne kriminalitete so policisti
obravnavali 455 (466) KD oz. 2,3%
manj kot v letu 2004, raziskali pa so
51,4% (50%) KD oz. 1,4% veœ kot v
letu 2004. Policisti PP Litija so obravnavali 27 (34) KD zoper æivljenje in
telo ali 20,5 % manj kot v prejønjem
letu, raziskali pa so 96,3% (97,1%)
KD. Najveœ je bilo KD lahka telesna
poøkodba 26 (29). Neraziskano je stalo le eno KD. Mladoletniki so bili
osumljeni storitve 11 (14) KD, najveœ
tatvin 3 (3). PP Litija v letu 2005 ni
obravnavala (1) dejanj z elementi KD,
ki bi jih naj storili otroci. Med ærtvami
oz. oøkodovanci obravnavanih KD je
bilo 17 (11) otrok in mladoletnikov ali
3,6%. PP Litija je obravnavala le 3
(68) KD s podroœja gospodarske kriminalitete, ki so bila raziskana (64).
Zmanjøanje obravnavanih KD na tem
podroœju je tudi glavni vzrok za
zmanjøanja procenta raziskanosti, saj
je znano, da policija osumljence teh
KD praviloma ugotovi. Policisti so
obravnavali 5 (3) KD na podroœju zlorabe prepovedanih drog, od tega 4 (3)
KD neupraviœena proizvodnja in promet z mamili in 1 (0) KD omogoœanja
uæivanja mamil. Obravnavali so tudi 2
(2) KD nedovoljena proizvodnja in
promet z oroæjem z znanima osumljencema ter 5 (11) KD ponarejanje denarja, vendar ni bilo nobeno KD (8) raziskano. Policisti so obravnavali 5 (4)
KD izsiljevanj in 7 (6) KD povzroœitev
sploøne nevarnosti ter vse raziskali (5).
Javni red in mir
Na podroœju javnega reda in miru so
policisti PP Litija v letu 2005 obravnavali 406 (685) krøitev javnega reda, zaradi katerih je podala obdolæilne predloge, kar pomeni 40,7% upad krøitev
glede na leto 2004. Poleg tega smo na-

pisali 29 odloœb v hitrem postopku.
Policisti so izdali 18 (8) plaœilnih nalogov ter izrekli 7 (7) opozoril. Najveœ
krøitev je bilo storjenih v sobotah 63
(114), sledita pa petek s 50 (85) krøitvami in nedelja z 48 (91) krøitvami.
Najmanj krøitev je bilo ob ponedeljkih
28 (68). Najveœ krøitev je bilo storjenih
v popoldanskem in veœernem œasu, zlasti izstopa œas med 16. in 22. uro s
skupno 117 (223) krøitvami. Policisti
so zaradi krøenja javnega reda in miru
opravili 562 (645) intervencij ter
obravnavali 403 (619) fiziœne osebe in
5 (9) pravnih oseb. Beleæili smo kar
230 javnih prireditev, predvsem razliœnih zabavnih prireditev in øportna tekmovanja, veœjih krøitev na teh prireditvah pa ni bilo. Veœjih protestov na
obmoœju PP Litija nismo obravnavali.
Prometna varnost
Policisti so obravnavali 244 (374) ali
34,8% manj prometnih nesreœ, v katerih je bila udeleæena 301 (487) oseba,
ena oseba (4) je umrla. Øtevilo hudo telesno poøkodovanih se je poveœalo na
16 (8), øtevilo lahko telesno poøkodovanih pa se je zmanjøalo na 144 (188),
torej jih je bilo 23,3% manj. Najpogostejøi vzroki prometnih nesreœ so bili
neprilagojena hitrost 126 (163), nepravilna stran oziroma smer voænje 38
(68) in neupoøtevanje pravil o prednosti 20 (27). Na obmoœju PP Litija je
bilo zabeleæenih 26 (49) prometnih nesreœ s pobegom, od tega le 2 (4) s telesno poøkodbo. Policisti so uspeøno raziskali 22 (24) teh prometnih nesreœ.
Od prometnih nesreœ s telesno poøkodbo in pobegom je 1 (1) ostala neraziskana. Poleg navedenih prometnih
nesreœ so policisti obravnavali øe 77
(59) poøkodovanj vozil na parkirnih
prostorih, ko povzroœitelji niso bili izsledeni in 41 (42) trœenj v divje in domaœe æivali, ki so se pojavile na voziøœu. V primerjavi z letom 2004 so policisti odredili manj preizkusov z alkotestov in manj strokovnih pregledov zaradi suma voænje pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. PP Litija je
pri delu polagala pozornost predvsem
ugotavljanju krøitev na krajih, kjer je
bilo evidentiranih najveœ prometnih
nesreœ, policisti pa so ukrepali predvsem glede krøitev, ki so bile najpogostejøi vzrok za prometne nesreœe. V
letu 2005 so policisti PP Litija ugotovili 2.791 (4.353) krøitev cestno prometnih predpisov. Od tega øtevila je bilo
227 (483) krøitev ugotovljenih pri
obravnavanju prometnih nesreœ, 2.563
(3.870) krøitev pa so policisti ugotovili
v poostrenih nadzorih. Opravili so jih
94 (95) med rednim delom. Pristojnim
sluæbam in upravljavcem cest smo poslali 25 (13) poroœil, v katerih smo
predlagali spremembo oziroma dopolnitev prometne signalizacije. Policisti
so kontrolirali tudi prevoze nevarnega
blaga in izredne prevoze ter izvedli 53
(96) kontrol prevoza eksplozivnih snovi, vendar veœjih nepravilnosti niso
ugotovili.

vore z vodstvi øol in doma starejøih
obœanov ter delili razne letake in drug
propagandni material. Na podroœju
kriminalitete smo svetovali obœanom
preko medijev in ob neposrednem
delu na terenu ter jih seznanjali s pojavnimi oblikami kriminalitete in s
konkretnimi predlogi poskuøali poveœati njihovo osebno varnost in varnost
premoæenja. Na podroœju javnega
reda in miru smo preventivne aktivnosti usmerili predvsem na prepreœevanje
krøitev na mnoæiœnih javnih prireditvah. Odgovornim osebam smo predstavili posamezne primere dobre prakse, ki so bili uporabljenih na drugih
obmoœjih, prav tako pa je bil dan poudarek preventivnim aktivnostim glede
toœenja alkoholnih pijaœ pijanim in
mladoletnim osebam. Na podroœju
varnosti cestnega prometa smo s preventivno varnostnimi akcijami poskuøali izboljøati prometno varnost. Veœ
preventivnih aktivnosti smo namenili
najmlajøim v cestnem prometu, predvsem ob zaœetku øolskega leta ter starejøim obœanom. Policisti so zato obiskali dom starejøih obœanov ter druøtva upokojencev in starejøim obœanom svetovali o varnosti v cestnem
prometu.
Iz navedenega lahko zakljuœimo, da se
je varnost obœanov na obmoœju PP Litija v primerjavi z letom 2004 bistveno
izboljøala. Evidentirali smo manj KD
ter tudi manj prekrøkov. Veœjih krøitev
javnega reda in miru ter hujøih KD
(npr. umori, posebno hude telesne
poøkodbe, veliki ropi, ipd.) nismo
obravnavali. Ravno tako nismo
obravnavali smrtnih primerov zaradi
predoziranj pri uporabi prepovedanih
drog. Prijetih je bilo kar precej osumljencev na kraju izvrøevanja KD, s tem
pa so policisti prepreœili nastanek øe
veœje materialne økode. Izredno dobri
so predvsem rezultati dela na podroœju
varnosti cestnega prometa, saj so posledice prometnih nesreœ bistveno
manjøe kljub zmanjøanemu øtevilu represivnih ukrepov. Menim, da je k
temu ugodnemu stanju pripomoglo
tudi naøe dolgoletno dosledno in naœrtno delo. Kljub temu da bomo s takønim delom intenzivno nadaljevali, pa
menim, da bo tako ugodno stanje na
podroœju varnosti v prihodnje teæko
ponoviti, kar potrjuje tudi dejstvo, da
je na cestah na obmoœju PP Litije v letoønjem letu æe ena smrtna ærtev.
Tako kot v preteklosti smo bili tudi v
letu 2005 izredno zadovoljni s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi ter s
sodelovanjem z drugimi dræavnimi organi in podjetji pri zagotavljanju varnosti. Izpostavil bi predvsem sodelovanje z UE Litja ter s KSP Litija in CP
Ljubljana, Cestno vzdræevalni sektor
Litija. Obe obœini, øe posebno pa Obœina Litija, skrbita za izboljøanje pogojev dela na PP Litija, za kar se æupanoma in ostalim vodilnim v obeh obœinah øe posebno zahvaljujem. Istoœasno
se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k izboljøanju varnosti.
Vsem obœankam in obœanom æelim,
da bi se poœutili œimbolj varno in da bi
imeli na podroœju varnosti œim manj
neprijetnih dogodkov ter upam, da ste
oz. da boste z delom policistov PP Litija zadovoljni.
Lep pozdrav

Policisti PP Litija so izvajali tudi preventivne naloge na vseh podroœjih policijskega dela. Poleg preventivno varnostnih akcij so policisti izvajali razgo-

Joæe Pavli
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v nadaljnjem besedilu PP Litija
v nadaljnjem besedilu KD
3
podatki za leto 2004
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(Mila Kaœiœ)

ZAHVALA
Ob boleœi izgubi naøe drage mame, stare mame in taøœe

FRANŒIØKE DOLØEK
iz Zg. Jablanice
•

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali v najteæjih trenutkih, nam izrekli soæalje,
darovali cvetje, sveœe in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi Tonetu Hauptmanu,
kaplanu, pevcem in trobentaœem za sodelovanje pri pogrebnem obredu.
Vsi njeni

20602001

Odhod najdraæjih ni moœ preboleti,
v sebi resnici ne da se verjeti.
Celo ko resnica ti v dlani leæi,
jo ves œas zanikaø, ker boli.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi naøe drage mame, stare mame in prababice

MARTINE ØEGØ
rojene Povirk iz Gradiøkih Laz
•

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem za izreœena soæalja, cvetje, sveœe in darovanje svete maøe.
Æalujoœi vsi njeni

ZAHVALA

20602002

Ni glasu in ne korakov
le pomladni ptiœji spev...
in pogled zaman te iøœe,
da bi vsaj øe enkrat te objel.
Morda pa le sliøiø tih øepet,
da v naøih srcih si ujet.

Ob prezgodnji smrti naøega moæa, oœeta in dedka

ANTONA KOKOVICA
1930 – 2006

iz Dragovøkega
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoœ in podporo ob
boleœi izgubi. Hvala vsem za izreœena soæalja, darovano cvetje in sveœe, vsem, ki ste se priøli poslovit od
njega in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre g. Janezu Jesencu za lepo
opravljen cerkveni obred. Iskrena hvala velja govorniku g. Franciju Propsu za izreœene besede slovesa.
Hvala vsem pogrebcem, trobentaœu in pevcem za zapete æalostinke. Vsem øe enkrat hvala.
Æalujoœi: æena Marija, Majda in Vinko z druæino ter ostalo sorodstvo.

20602003

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
smrt te je vzela prerana,
a v naøih srcih boø ostal.

ZAHVALA
Ob boleœi izgubi dragega moæa, oœeta,
dedka, tasta, strica in brata

LOJZETA POGLAJENA
12. 12. 1936 – 05. 03. 2006

iz Liberge, Ømartno pri Litiji
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sovaøœanom za izreœena soæalja, darovano
cvetje, sveœe in svete maøe, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi g. kaplanu
za lepo opravljen cerkveni obred, pevskemu zbotu Hotiœ za zapete pesmi slovesa, ter gasilcem za izkazano œast.
Øe posebna zahvala domaœemu gasilskemu druøtvu Liberga za pogrebni obred.
Vsem in vsakomur posebej øe enkrat iskrena hvala.
Vsi tvoji

20602004

ZAHVALA
V 82. letu æivljenja nas je zapustila

Komandir policijske postaje

Preventiva

Ni smrt tisto kar nas loœi
in æivljenje ni, kar druæi nas.
So vezi moœnejøe.
Brez pomena zanj so razdalje, kraj in œas.

FRANŒIØKA KASTELIC
po domaœe Kranœenova Francka iz Spodnje Jablanice 5
Ob smrti sestre in tete se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izreœena soæalja, darovano cvetje, sveœe in svete maøe. Posebna zahvala g. æupniku Marjanu
Lampretu za opravljen obred in Poløniøkim pevcem za zapete pesmi ter vsem tistim,
ki ste pokojni Francki kakor koli pomagali in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

20602005

4

DOGODKI IN ODMEVI

Œez planke
Vsaka prava obœina ima na svojem
ozemlju kakøno reko. Litijo preteœe
reka Sava. Da Ømarœani ne bi bili slabøi, imajo tudi oni svojo reko in ker je
to v naravi le reœica ali potok in da ne
bi bilo pomote, so ji dali ime Reka. In
ob reki Reki stoji glavno mesto Ømartno, æal pri Litiji, kar zveni malce manjvrednostno. Tu je tudi edina omembe
vredna ravninica, vse ostalo so hribi in
doline.V obœini ømarski se v dejansko
zaœne deæela Dolenjska, ki je med drugim tudi vinorodna in Ømarœani so
tudi ponosni vinogradniki, œeprav
kakønih velikih vinogradniøkih posestev tukaj ni.
Ne pravim pa, da obœina ømarska ni
lepa obœina. Je. Pravzaprav je zelo
lepa, zelena in øe kar neokrnjena. To je
æe pred stoletji pogruntala »gospoda
ælahtna« in natrosla gradov po okolici
Ømartna. Sela, Roje, Grmaœe, Slatna,
Œrni Potok, Lihtenberg, Bogenøperk,
takole iz rokava, pa øe nekaj jih je.
Priznajte, znali so izbrati lokacije, nekatere te øe danes osupnejo. Danaønji
velikaøi in drugi plemeniti knezi so
svoja posestva spustili bolj v dolino in
v bliæino cestnih povezav, kar vœasih
zmoti spokoj idiliœnih dolinic. Sicer pa
smo tako in tako ahitekti krivi za neprimeren izgled, ker moramo vsak naœrt prav mi poøtempljati s svojim plemenitim æigom. Tisti z malce bolj
upogljivimi hrbtenicami pa hitro podleæemo tehnikam ukrivljanja, ki jih
uporabljajo nosilci gospodarskega
razvoja in njim podobni spretni poslovneæi ter nenazadnje tudi talentirani kmetovalci. Denar dela œudeæe.
Pa œe se vrnem malo nazaj k starim
graøœinam. Nekatere je æe zdavnaj prerasel plevel, nekatere øe stojijo, o nekaterih pa ni ne duha ne sluha.
Lipa stoji v Selskem dvori,
vrh dviguje svoj v oblake,
v senci njene zvite kroønje niœ ni ostalo
od gospode ælahtne,
kaj øele da kdo gostil bi,
makar kloøarske snubaœe.
(Sorry, France)
Kakøna lokacija in kakøno travnato
zaledje je imela graøœina na Selih. Øe
danes je vredno iti na sprehod po moœvirnati dolinici, posejani s pomladanskimi kronicami do Seløke terase.
In Slatna, z lastnim arboretumom in
jezercem - vodnim zajetjem, kjer se je
dalo kopati poleti in drsati pozimi,
vsaj moja domiøljija mi tako pravi. Na
hrbtiøœu Slatne øe rastejo neke neavtohtone vrste drevja. Zamislite si poleg denarja, ki so ga najbræ imeli, tudi
øirino duha, ki jim je omogoœala podobne ideje. In to v starih œasih.
Je pa Bogenøperk obstal. Sladki mali
biser, ømarski Neuschwanstein.
Ne le da ga Litija svoj œas ni marala,
tudi Ømartno danes, tako se zdi, ga ne
»porajta« najbolj.
Øel sem jeseni na deæevno sonœen dan
mimo. Zraven sta parkirala dva avtobusa. Inozemska. Eden od øoferjev je
øel pokljukat na grajska vrata, pa je
bila grajska gospoda odsotna. In so øli
naprej. Nad gradom pa se je vzpela
dvojna mavrica..., ne verjamete?
P.S. V kratkem bo vrhunsko pokrajinsko veduto (eno najlepøih pri nas nasploh) z gradom Bogenøperk v njeni
punœici uniœila trasa elektriœnega daljnovoda, ki ga nujno potrebujemo, da
si zadrgnemo energesko zanko do jedrske centrale Krøko.
Pa koga briga negotova prihodnost jedrskih bombic.
Marko Boltin, arhitekt
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Naœrt dela javnega zavoda
Bogenøperk za leto 2006
Javni zavod Bogenøperk, katerega poslanstvo je trajno in nemoteno upravljanje z gradom dræavnega pomena ter njegova prezentacija.
Tudi v letoønjem letu naœrtuje najrazliœnejøe aktivnosti in prireditve, s katerimi æelimo prispevati k øe boljøi prepoznavnosti tega prelepega kulturnega
spomenika. Naø cilj je, da tudi v tem
delu Slovenije poveœamo zanimanje za
kulturo in umetnost, da postaneta del
naøega vsakdanjega æivljenja. Pri snovanju programa in njegovem financiranju smo æal precej omejeni, saj sredstva, ki jih zagotavlja ustanovitelj, ne
krijejo tovrstne dejavnosti. Kulturni
program in z njim povezane druæabne
prireditve bomo tudi v tem letu financirali iz prihodkov træenja in po moænosti s pomoœjo sponzorjev.
Poroœni protokol
Poleg muzejske dejavnosti je ta del
ponudbe zavoda eden donosnejøih,
saj predstavlja skoraj tretjino prihodka, ustvarjenega na trgu. Æal pa ugotavljamo, da se øtevilo porok iz leta v
leto zmanjøuje, ne samo pri nas, temveœ je trend v upadanju tudi drugod v
Sloveniji.
V prihodnje se vsebina samega poroœnega protokola ne bo bistveno spreminjala. Cena protokola, ne glede na
to ali bodo poroke dopoldne oz. popoldne, bo enotna. Naøo ponudbo
bomo popestrili tudi z moænostjo priprave poroœnega slavja v krœmi ali v
poletnem œasu v grajskem atriju. Kot
novost se poleg obstojeœega darila
(srebrnik) pripravlja tudi darilo gradu

Bogenøperk, in sicer peneœo vino Bogenøperk, ki ga bodo mladoporoœenci
dobili ob zakljuœku poroœnega protokola. Vsakemu paru bomo poklonili
tudi dve brezplaœni vstopnici za ogled
muzejskih zbirk, prav tako pa bomo
enkrat na mesec izærebali par, ki bo
prejel vstopnici za ogled prireditve, ki
bo tistega meseca na gradu. Poleg najema koœije, ki predstavlja biser v poroœni ponudbi, bomo to nadgradili øe
z moænostjo voænje z oldtimerjem
Rolly Roycem.
Gostinska dejavnost
Za izboljøanje grajske ponudbe bomo
v prihodnjem letu veœ pozornosti namenili tudi gostinski ponudbi. Leto
2005 je bilo sicer bolj klavrno, saj je
bil lokal do ponovnega odprtja v mesecu avgustu kar nekaj let zaprt, razen
vikendov, ko so na gradu potekale poroke.
Zaradi zahtev predpisov za obratovanje lokala moramo øe letos izgraditi
dodatne sanitarne in garderobne prostore, namenjene zaposlenim v lokalu.
Ne glede na to ali bomo v prihodnje
lokal vodili sami, ali ga bomo v upravljanje prepustili nekomu tretjemu, je ta
investicija nujno potrebna. Nenazadnje nas k temu sili tudi lanskoletna obljuba, da bo lokal polno obratoval. Nikakor si ne æelimo, da bi morali lokal
zaradi napak iz preteklosti ponovno
zapreti.

Foto: M. Boltin

Træenje
Grad s svojo dostopnostjo, prekrasnim
okoljem, zanimivo arhitekturo, nenazadnje pa tudi svojim odliœnim stanjem nudi vse pogoje, da bi postal tudi
prostor za organizacijo raznovrstnih
dogodkov. Razliœnim ciljnim skupinam bomo nudili v najem viteøko in
poroœno dvorano, galerijo, grajski
atrij, ki lahko sluæijo kot idealen prostor za pripravo sprejemov, jubilejev,
rojstno dnevnih prireditve, kulturnega
programa in podobnih dogodkov. Bolj
aktivno se bomo povezali tudi z agencijami, ki se ukvarjajo z »event managementom«, vzporedno pa bomo svojo dejavnost neposredno predstavili
tudi marketinøkim oddelkom veœjih
podjetij. Povezali se bomo tudi s kulturnimi oddelki tujih veleposlaniøtev
in tudi njim predstavili grad, ki je lahko œudovit prostor za pripravo raznovrstnih sprejemov.
Prepriœan sem, da bo ponudba javnega
zavoda dovolj raznolika in bogata, in
da bo navzlic nekaterim pomislekom

posameznih svetnikov opraviœevala
obstoj in delovanje zavoda. Zavedati
se paœ moramo, da ohranjanje kulturne dediøœine zahteva povsem drugaœen
odnos, kot ga ljudje danes gojimo oz.
imamo. Poleg tega bo potrebno øe nekaj let, da bo grad s svojo kulturno ponudbo, ki je najøibkejøi œlen v delovanju zavoda, prepriœal veœ obiskovalcev, da si bodo ogledali kakøen film,
prisluhnili koncertu,se pozabavali na
kakøni drugi prireditvi…Nemogoœe je
priœakovati, da se bo grad po nekajletnem snu v nekaj mesecih prelevil v kulturno srediøœe, kar nekateri »neuœakanci« priœakujejo. Kot æe povedano,
nam za pripravo tega programa niso
zagotovljena nikakrøna namenska proraœunska sredstva, ampak je njegova
realizacija odvisna predvsem od lastnih prihodkov. Nenazadnje pa bomo
za uspeh tega programa potrebovali
veœjo podporo med obœani Ømartna in
øirøe okolice, za katere ta program tudi
pripravljamo.
Brane Kodrin
Direktor Javnega zavoda Bogenøperk

Kdor ne skaœe, ni Sloven’c
Planica, Planica
sneæena kraljica, le kdo te ne pozna, lepoto iz snega.
Tako nekako je odmevalo v dneh med
16. in 19. marcem v dolini pod Poncami. Obilica snega, ki je letoønjo zimo
obdarila to prekrasno dolino v Julijskih
alpah, streljaj daleœ od Rateœ, je dajala
øe poseben œar tako pokrajini, kakor
tudi skakalnici, ki se je v vsej svoji razseænosti in pompoznosti tudi letos
bahala nad nami. Œakala je, vsaj za to
priloænost naliøpana in urejena, da nas
sprejme v svoja bohotna nederja ob doskoœiøœu, na katerem so tudi letos pripravili vse potrebno za praznik øporta,
kakrøen je zakljuœek svetovnega pokala
FIS v smuœarskih skokih (v Planici beri
poletih) in nepotrebno, za huronsko
vsesploøno rajanje in veseljaœenje (v
“Planici” beri – sobotno pijanœevanje
generacij od 18. leta in navzgor).
Pa da ne boste mislili, da je takøen samo
slovenski podmladek in njihovi predhodniki? Nesebiœno so se jim pridruæevali tako Nemci, Poljaki in z rogovi
okiœeni Norveæani. (Vikingi so po novem tako ali tako neuradni svetovni prvaki v boju eden na enega proti vrœku
(“piksni”) piva. Kaj proti eni? Proti stotim! K temu jih je spodbujalo tudi dognanje, da je pri nas pivo za njihove razmere smeøno poceni). Sicer pa boj je bil
v sklopu svetovnega pokala in zadevo je
bilo potrebno jemati tudi v tem primeru
internacionalno.
Treba je priznati, da smo tisti, ki planiøko prireditev vsakoletno obiskujemo,
opazili kar nekaj organizacijskih premikov na bolje, odkar jo je v roke prevzela Smuœarska zveza Slovenije. Celotna
zadeva je bila letos pripravljena veliko
bolj dovzetno, usklajeno in resno. Vsaj
za nas gledalce ni bilo videti prevelikih
improvizacij s strani organizatorja ne

na sami skakalnici, ne okoli nje. Ne na
poti do in z nje. (Resda je marsikdo od
“zamudnikov” bentil, ker je dobil zanj
mogoœe slabøi prostor za vzdihovanje
ob dvesto in veœmetrskih poletih, a vsaj
tukaj je zaœelo veljati, da kdor prvi pride, najbolje melje. Prekmurci in Øtajerci
so imeli naspram ostalim na tribunah
zavidljivo dobre pozicije. Pa kaj jih ne
bi, ko pa so od doma “øtartali ob treh
ali øtirih zjutraj in potem resda nekoliko
prezebali od sedme ure dalje pod vznoæjem skakalnice. Ampak njihov pogled
na tekmo je bil za ostale zavidajoœ.) Naø
na njih, pa vœasih pomilujoœ, saj za ustvarjanje pravega vzduøja, s seboj niso
prinesli æganja, piva in vina le v sodih in
“kanistrih” temveœ v nemalokaterem
primeru tudi v sebi. In to v neomejenih
koliœinah… Slednje se je najbolj poznalo takrat, ko se jim je ustvarjal viøek telesne tekoœine in so potem mendrali in
cepetali v vrstah pred plastiœnimi
WC–ji, ki pa jih je bilo tako kot vsako
leto absolutno premalo. Fantje so si
znali pomagati tudi drugaœe in so svoje
“markacije” ponosno in neumorno
puøœali kjerkoli. Dekleta pa so imela s
œakanjem nekoliko veœ teæav. Vsaj veœina njih, œeprav so bile tudi svetle izjeme.
(Øe posebej se je svetilo ob pogledu na
njih od zadaj.)
Nekoliko manj sonœno vreme, nas
skakalnih navduøencev vse dni do nedelje, ko se je nebo nad nami razbohotilo
v plavini brez oblaœka ni motilo, da ne
bi uæivali ob pogledih na polete skakalcev. In œe nam doma zleknjenim v naslonjaœe, na televizijskih ekranih le ti,
sedeœi na zaletni rampi delujejo odraslo,
je tukaj, videœ jih v æivo, obœutek povsem drugaœen. Vse to so bolj ali manj

Foto agencija Bobo

rosno mladi fantje, neæne konstitucije in
peresne lahkotnosti. To so mladeniœi, ki
jim je skok v globino z 200 metrskega
“puklja” nekaj povsem umevnega. In ta
samoumevnost jim je uæitek. (Æe æe, da
to vadijo in pilijo postopoma od majhnega. A pogled tja gor ti da vedeti, da te
za to mora biti kar nekaj v skakalnem
dresu, œe æe ne v hlaœah). In ko ne skaœejo, potem imajo med gledalci in svojimi
navijaœi, ki jim neutrudno sledijo tisoœe
kilometrov daleœ, skoraj status “rock
zvezd”. Eden takønih je nedvomno svetovni rekorder Bjöern Einar Romoeren.
Ko je bil v zraku, se je tribuna, na kateri je bilo vse rdeœe-belo-modro od Norveæanov, tresla in pokala po øivih. (Nekaj takega se je nazadnje dogajalo nam,
ko je Bojan namahal Ingemarja). Ko pa
je bil na tleh in se je mimo navijaœev
vraœal nazaj, so najstnice v prvih vrstah
vreøœale in tulile nanj kot obsedene…
Ahonenu se kaj takega te dni ni zgodilo,
a status “ledenega” je obdræal tudi v
Planici. Medtem ko je veœina tekmovalcev dajala interviuje in avtograme se je
veliki, a zamrznjeni Janne sprehodil

mimo objektivov, mikrofonov, flomastrov in moledovanj tako, kakor da jih
ni. Podobno zvezdniøko slast kot Romoeren je ob posluøanju regljanja ragelj, navijanju in vreøœanju doæivljal
tudi Robi Kranjec, ko mu je (konœno si
je oddahnil marsikdo) uspelo skoraj v
vseh poletih preleteti dvstotico in veœ,
“za jagodo na torti” pa zadnji dan pritisniti œez dvestodvajset in pristati tistega
dne v konkurenci na tretjem mestu. Avtogrami in interviuji so potem padali
kot za stavo.
S tem je bil za nas gledalce volk sit in
koza cela. Slovenci smo bili zopet v igri
in veœina navijaøkih izsuøenih grl je
imela ponovno razlog za “Dejmo ga!”
In so ga.
Tako je bilo to letos v Planici in “Planici”.
To, da so fantje bili dobri in da so leteli
daleœ, za marsikoga niti ni bilo tako pomembno. Pomembno je, da so bili v Planici le prisotni in da njihova“Planica” vedno bo. Saj “Planica” niso skoki. “Planica”
so pivo, pleskavice in “takratki”.
In to je to.
J. Vozel
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Zadovoljni ob izdaji novega glasila
OONS-i Ømartno izraæa zadovoljstvo ob izidu prve øtevilke novega obœinskega
glasila. Upamo, da bo izpolnjevalo priœakovanja obœanov po dobrem, poøtenem,
objektivnem in celovitem informiranju. Priœakujemo, da bo uredniøtvo obdræalo
zaœrtano programsko politiko, kjer bo prostora za vse ter med vsemi vsebinami
naølo pravo ravnoteæje. Politika prejønjega glasila je bila æal taka, da politiœne
stranke, ki imajo skromna finanœna sredstva, niso mogle s svojo dejavnostjo seznanjati vseh obœanov, saj so morale objavo œlankov plaœevati.
Obœinski odbor NS-i Ømartno je bil ustanovljen leta 2002, konec oktobra 2005
pa smo imeli prvi volilni obœni zbor po ustanovitvi. Naøega obœnega zbora so se
udeleæili tudi minister za delo, druæino in socialne zadeve mag. Janez Drobniœ, poslanec NS-i v dræavnem zboru mag. Franc Capuder in podpredsednica Mlade Slovenije Marjeta Polajnar.
Minister Drobniœ je na kratko predstavil delovanje vlade, bolj podrobno pa tudi
uspeøno delo øtirih ministrov Nove Slovenije.
Predsednik stranke dr. Andrej Bajuk, ki vodi finanœno ministrstvo, si prizadeva za
zmanjøanje davœnih obremenitev dela, za vodenje preudarne makroekonomske
politike, ki je potrebna za uvedbo evra v zaœetku leta 2007, zelo uspeøno pa je
tudi prizadevanje za zniæanje javnofinanœnega primanjkljaja (v enem letu se je ta
zniæal z 2,1% BDP na 1,7% BDP).
Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve pod vodstvom mag. Drobniœa je
pripravilo øtevilne zakonske predloge in ukrepe. Zelo pomembne so spremembe
Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, s œimer je zagotovljeno
upokojencem dosledno usklajevanje pokojnin z rastjo plaœ. Novela zakona o socialnem varstvu bo zagotovila veœjo preglednost in praviœnost socialnih pomoœi.
Pomembne so spremembe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov, sistemska ureditev øtipendiranja, spremembe Zakona o starøevskem varstvu in druæinskih prejemkih, to je podpora druæinam in veœji rodnosti, program zaposlovanja
teæje zaposljivih oseb itd.
Ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi dr. Lovro Øturm, poznamo predvsem po
ukrepih na podroœju notariata. Ljudje so z odobravanjem sprejeli poveœan nadzor nad delom notarjev in zniæanjem notarskih storitev za 50% ter nekatere
poenostavitve. Ministrsvo je pripravilo ukrepe za postopno zmanjøanje sodnih
zaostankov.
Ministrstvo za znanost, tehnologijo in visoko øolstvo, ki ga vodi dr. Jure Zupan,
poznamo predvsem po prizadevanjih in ukrepih za uravnoteæenje vpisa na visokoøolske programe in ukrepih za poveœanje znanstveno raziskovalnega dela neposredno v gospodarstvu.
S poslancem Capudrom smo se dogovorili za odprtje poslanske pisarne v Ømartnem, kar je tudi æe realizirano.
Na obœnem zboru smo sprejeli tudi okvirni program dela za naslednje obdobje ter
izvolili nov 9-œlanski izvrøilni obœinski odbor, ki ga vodi Rudi Vidic.
OO NSi Ømartno pri Litiji

Puberteta, kaj œmo
Spoøtovane obœanke in obœani, 12. marca 2006 je Liberalna demokracija Slovenije dopolnila svoje dvanajsto leto.
Œestitam vsem œlanicam, œlanom, somiøljenicam in somiøljenikom liberalne demokracije v Sloveniji. 12. marca 1994 se je tedenja Liberalno-demokratska stranka zdruæila z demokratsko stranko Igorja Bavœarja, Socialistiœno stranko Viktorja Æaklja in Zeleno-ekoloøko socialno stranko Petra Tanciga. Tako je nastala
nova zdruæena stranka Liberalna demokracija Slovenije. Za njenega prvega predsednika je bil izvoljen dr. Janez Drnovøek. Danaønji predsednik pa je na kongresu
stranke v Ljubljani, 15. oktobra 2005, postal g. Jelko KACIN, naø evro poslanec.
Organiziranost in metode delovanja LDS so prilagojene zahtevam svobodomiselnega, aktivnega, vernega ali nevernega œlana, œlanice, somiøljenika in somiøljenice. Odprte so moænosti za vpliv na strankine odloœitve, tako da se vedno prisluhne in sprejme najøirøi konsenz skupnosti. Stranka je odprta za sodelovanje z razliœnimi politiœnimi, interesnimi, stanovskimi, projektnimi in drugimi skupinami,
organizacijami, zdruæenji in gibanji. Naœini delovanja v stranki so demokratiœni
glede doloœanja programskih usmeritev in sprejemnja odloœitev, liberalni glede
poti in naœinov njihovega urisniœevanja in udejanjenja.
Program Liberalne demokracija Slovenije, ki temelji na pozitivnih tradicijah demokracije in liberalizma, je gotovo tisti, ki ga lahko sprejme vsak posameznik oziroma se v njem in njegovi øirini lahko najde.
Tako se tudi v OO LDS Ømartno pri Litiji zavzemamo predvsem za to, da bi naøa
obœina postala primerno bivaliøœe vsakemu obœanu, da bi njeno okolje podpiralo
œlovekovo dostojanstvo in njegov osebni razvoj. Zavzemamo se za rast civilne
druæbe, ki temelji na svobodnih, svobodomiselnih ter duhovno in gmotno bogatih posameznicah in posameznikih. Zavzemamo se in se bomo za samostojnost,
neodvisnost in vsestransko suverenost naøe obœine v pokrajini, dræavi in Evropi.
Hkrati pa moramo poudariti, da v naøi obœini pogreøamo odprtost za pobude posameznic in posameznikov, osebno, nazorsko, duhovno in politiœno toleranco do
øirøega mnenja skupnosti in spoøtovanja okolja. Nujno je, da poveœamo aktivnosti za varstvo okolja na vseh podroœjih æivljenja in da se zavzamemo za ekoloøko
usmerjeno gospodarsko politiko in hkrati poudarimo utrjevanje ekoloøke zavesti.
V naøi obœino moramo gotovo veliko, ogromno narediti na sodelovanju z obœankami in obœani ter institucijami civilne druæbe v naøi obœini in v drugih tako ali
drugaœe bliænjih obœinah.
Da pa ne bom æe povsem volilno razsvetljen ob dvanajstem rojstnem dnevu stranke, bi rad navezal øe misel g. Jelka Kacina ob smrti Slobodana Miloøeviœa. Obæalujemo, da haaøkemu sodiøœu ni uspelo konœati sodnega postopka zoper Slobodana Miloøeviœa, saj so tako brez sodnega epiloga ostala njegova dejanja, ki so povzroœila strahotne zloœine na obmoœju nekdanje Jugoslavije. Upamo pa, da njegova smrt ne bo spremenila priœakovane poti Srbije v smeri pribliæevanja Evropski
uniji.
Vsem vam, ki ste si vzeli trenutek œasa in se z branjem prebili skozi moj œlanek
najstniøke LDS, æelim v teh prihajajoœih pomladnih dneh obilo osebnega zadovoljstva in trosite ga naokoli, ker dobre volje in pozitivne energije ni nikoli preveœ.

Spoøtovane obœanke in obœani
Po dolgi in trdovratni zimi vam æelimo lepo praznovanje zmage Æivljenja nad
Smrtjo, ki naj se v uæivanju lepih pomladnih dni razteza tja do prvomajskih
praznikov in øe naprej. Veselimo se æivljenja!

LDS – ljudje dræimo skupaj
Predsednik OO LDS Ømartno pri Litiji
Bogomir Buœar

OO NSi Ømartno pri Litiji

Vikend seminar druøtva Soæitje
Litija in Ømartno pri Litiji

Priprave na vikend seminar so se zaœele æe v mesecu januarju 2006. Potrebno je bilo opraviti veliko dela: iskanje
lokacije, izbira ponudnika, poøiljanje
vabil, prijav. Organizacijo izvedbe je
vodila Marjeta Mlakar-Agreæ.
In tako je 3. marca, na lep sonœen dan,
priøel za mnoge teæko priœakovan trenutek odhoda. V Moravske Toplice so

prispeli v poznih popoldanskih urah in
œas do veœerje izkoristili za poœitek, nekateri pa so si ogledali okolico. Po veœerji je sledil kulturno-spoznavni veœer,
na katerem so si lahko udeleæenci seminarja ogledali razstavo slik Pavla in
Marije Smolej ter posluøali prelepe glasove Vokalne skupine uœiteljev Osnovne øole Litija. Veœer jim je popestril
tudi moøki pevski zbor iz Slovenj
Gradca, ki jim je zapel nekaj koroøkih
pesmi. Za zakljuœek pa je œlan zbora
»raztegnil« øe svojo harmoniko, kar je
bil vzrok, da so se udeleæenci seminarja dodobra naplesali. Tako je bil æe
prvi dan zakljuœen v sproøœenem razpoloæenju.
V naslednjih dveh dneh so se zvrstila øe
tri predavanja. Prvega je pripravila dipl.
pravnica Lidija Pretnemer z naslovom
Dedovanje osebe z motnjo v duøevnem
razvoju. Sledilo je sobotno popoldansko predavanje z naslovom Sprejemanje
drugaœnosti, ki ga je pripravila prof.

Dokaz kako œas beæi, je æe tretji
obœni zbor komaj ustanovljene
Gasilske zveze Ømartno.
Ta je potekal 17. 3. 2006 v gasilskem
domu na Javorju. Obœnega zbora so se
poleg delegatov iz vseh osmih druøtev
udeleæili tudi œlani predsedstva in poveljstva GZ Ømartno, predstavniki GZ
iz regije Ljubljana III. ter sosednjih
GZ, predstavnik GZ Slovenije in æupan obœine Ømartno.
Uvodno proceduro je izpeljal predsednik GZ Ømartno Mitja Jesenøek in pa
mlada javorska gasilca, ki sta predstavila kraj in pa gasilsko druøtvo Javorje. Sledila so poroœila funkcionarjev
GZ. Leto je bilo uspeøno tako po organizacijski kot tudi po finanœni plati,
saj smo z æupanom in kasneje s potrditvijo svetnikov dosegli dogovor o planu nabave opreme do leta 2009 in s
tem tudi zagotovitev finanœnih sredstev za izpeljavo tega programa. Prvi
rezultati so bili vidni æe v lanskem letu,
saj smo iz tega konta nabavili novo
vozilo za PGD Javorje in pa prispevali
h gradnji novega gasilskega doma v
Kostrevnici. Rezultati dela komisij za
delo z mladino, œlanicami in veterani
so øe kako vidni. Komisije delajo odliœno, najbolj pa izstopa komisija za
delo z mladino, ki na leto izvede najveœ aktivnosti in to na zelo visokem nivoju. To dokazuje tudi uvrstitev kar
øtirih desetin na dræavno tekmovanje,
ki se ga bodo udeleæile tudi ekipi œlanov A in œlanic B.
V letoønjem letu se bomo posvetili delu
komisij in pa nabavi osebne zaøœitne
opreme gasilca, v skladu s sprejetim
planom pa bomo namenili sredstva za
poveljniøko vozilo GZ Ømartno. Veliko
skrbi bomo namenili izobraæevanju in
pa seveda delu posameznih prostovoljnih gasilskih druøtev.
Na pomoœ!
Tajnik GZ Bahovec Matjaæ

❦

VABILO

Druøtvo Soæitje Litija in Ømartno je letos æe tretjiœ uspeøno izvedlo vikend seminar za svoje œlane. Letos se jih je udeleæilo kar 64. Tokrat je
seminar potekal v Moravskih Toplicah v hotelu Vivat, in sicer od 3. do 5.
marca 2006.
Vikend seminarji so namenjeni izobraæevanju in usposabljanju druæin, ki æivijo z osebo z zmerno, teæjo in teæko
motnjo in kombinirano motnjo v duøevnem razvoju. Ta oblika vkljuœuje
predavanja za starøe, zaposlitvene aktivnosti in delavnice za osebe z motnjami v duøevnem razvoju, druæbene aktivnosti, upoøtevane pa so tudi æelje in
potrebe udeleæencev seminarja. Veœina
odraslih z motnjami v duøevnem razvoju v obœini Litija in Ømartno, æivi
doma in ni vkljuœena v organizacijske
oblike, zato so takøne oblike izobraæevanja øe toliko bolj dobrodoøle.

Obœni zbor
GZ Ømartno

KUD
folklorna skupina Javorje
def. Marjeta Mlakar-Agreæ. Tretje predavanje je potekalo v nedeljo dopoldan, z naslovom Psihohigiena in ga je
prav tako pripravila prof. def. Marjeta
Mlakar-Agreæ.

kateri od œlanov so se prviœ preizkusili
v igranju namiznega tenisa in biljarda.
Delavnica namizne igre, pa je dokazala, da za igro nismo nikoli premladi
oziroma prestari.

vabi na mednarodni
folklorni festival Slovenije
z gostujoœimi
folklornimi skupinami iz
Litve, Turœije, Grœije in Ukrajine.

Soœasno s predavanji so potekale zaposlitvene delavnice za osebe z motnjami v duøevnem razvoju. Likovno
delavnico sta tudi tokrat vodila Pavel
in Marija Smolej. Sestavljali in lepili
so razliœne materiale ter ustvarjali œudovite izdelke.

Zadnji veœer se je zakljuœil s plesom,
kot se to spodobi za zakljuœek lepo
preæivetega vikenda.

v petek, 28. aprila 2006,

Izvajala se je tudi glasbena delavnica
pod vodstvom Sandre Rihtar, prepevali so ob kitari, se sproøœali ob glasbi in
tudi malo zaplesali.
Letos sta novost predstavljali øportna
delavnica pod vodstvom Hasana Sinanoviåa in delavnica namiznih iger, katere vodenje je prevzela Alenka Vidgaj.
Œlani so bili nadvse navduøeni, kajti ne-

Pred odhodom domov je bilo øe zakljuœno sreœanje, na katerem so se predstavile posamezne skupine s svojimi izdelki. Marjeta Mlakar-Agreæ je udeleæencem podala nekaj zakljuœnih misli.
Kljub obilici snega, ki jih je presenetil,
in zasneæeni cesti, pa so si na poti domov ogledali øe lonœarsko delavnico in
postopek izdelovanja glinenih posod.
V Litijo so se vrnili zadovoljni, nasmejani in polni novih doæivetij.
Barbara Klanøek

Festival bo potekal

preko celotnega dne
na razliœnih pomembnih
javnih lokacijah
v ømarski in litijski obœini
ter zveœer ob 19. uri
v kulturnem domu Ømartno,
s skupinskim nastopom
vseh folklornih skupin.

Vljudno vabljeni!
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GLEDALIØŒE

Briljantina
Na oder øentjakobskega gledaliøœa
Ljubljana prihaja ena najveœjih
broadwayskih uspeønic vseh œasov.

Spored april 2006
Sreda, 5.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
1. PREMIERA
Œetrtek, 6.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
2. PREMIERA
Sobota, 8.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
ABONMA RED SOBOTA IN IZVEN
Œetrtek, 20.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
GOSTOVANJE V ZAGORJU
Petek, 21.4. ob 19.30
F. M. Dostojevski, I. Tavœar:
KRONIKA ZLOŒINA
Reæija: J. Jenull
IZVEN
Sobota, 22.4. ob 11.00
L. Suhadolœan: FIGOLE FAGOLE
Reæija: B. B. Glazer
ABONMA OTROØKI IN IZVEN
Ponedeljek, 24.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
GOSTOVANJE V HRASTNIKU

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

ZGODBICA ZA KRATEK ŒAS

Prvi april
Prvi april je edini dan v letu, ko se lahko zlaæeø. Celo svoji mami. Neæa je to
vedela æe kar nekaj œasa in ni ji hotelo
iz glave. Sploh, ker je ta dan zopet napoœil, ona pa ni marala lagati. Starøa
sta ji od nekdaj govorila, da to ni lepo.
Ampak prvega aprila si se moral zlagati, drugaœe so se ti prijatelji smejali in
te zbadali, da si reva. Vsaj lansko leto
je bilo tako. Neæa ni hotela, da bi se to
ponovilo, zato se je odloœila, da si bo
izmislila majhno laæ, zaradi katere ne
bo imela preveœ slabe vesti, hkrati pa ji
nihœe ne bo mogel oœitati, da si ne upa.
»Imaø danes po pouku øe razredno
uro?« jo je zjutraj vpraøala mama, ki je
bila zadnje œase precej raztresena, saj
se je dojenœek rad zbujal sredi noœi.
»I-imam,« je hlastno prikimala Neæa
in se trudila, da se ji glas ne bi tresel.
Ko pa se je pravkar debelo zlagala
svoji mamici! Toda stvar je bila opravljena in bila je celo malce ponosna
nase. V øoli se je takoj pohvalila prijatelju Roku, ki je samo æalostno zmajal
z glavo.
»Oh, Neæa, ti ne boø nikoli dobra laænivka,« je zavzdihnil. »Saj si øe prave
laæi ne znaø izmisliti!«
»Seveda je prava,« se je branila Neæa.
Obœutek zmagoslavja je kar nekam
pobegnil. »Koga pa si potegnil ti, da si
tako vaæen?«
»Zjutraj, ko se je oœka æe odpeljal v
sluæbo, sem ga poklical na mobitel in
mu rekel, da sem zamudil avtobus. Bil
je æe na pol poti, pa se je hitro obrnil,
da bi me peljal v øolo. Morala bi vide-

Deset let mineva, kar so se v najstarejøem ljubiteljskem gledaliøœu v dræavi,
mimogrede, letos mineva 85 let od njegove ustanovitve, lotili za tiste œase pri
nas øe izjemno redkega in zahtevnega
gledaliøkega æanra, muzikala. V sodelovanju s priznano koreografko in reæiserko Mojco Horvat so postavili na
oder delo Dana Goggina Nune (Nunsense). Simpatiœna in æivahna zgodba
izza samostanskih zidov je takoj postala ljubljenka publike in le pomanjkanje œasa (naj øe enkrat povemo, da
so œlani øentjakobskega gledaliøœa
Ljubljana ljubitelji, ki poleg igralskega
udejstvovanja vsak dan opravljajo øe
svoje redne poklicne obveznosti) je
bilo vzrok, da predstava ni doæivela øe
veœjega øtevila ponovitev.
Je bilo pa v tem pogledu zato toliko
uspeønejøe njeno »nadaljevanje«,
Nune II (Nunsense II), ki so, tako kot
prve, nastale pod taktirko Mojce Horvat in se v svoji tretji sezoni bliæajo
petdeseti ponovitvi.
Omenjene trdne vezi med naøo priznano koreografko in øentjakobskim
gledaliøœem Ljubljana bodo letos nadgradili z novim podvigom – eno najveœjih broadwayskih uspeønic vseh
œasov, Briljantino. Muzikal, katerega
sta v zaœetku sedemdesetih let prejønjega stoletja, menda ob nekem pivu,
zasnovala prijatelja Jim Jacobs in
Warren Casey, je nekaj let kasneje dobil tudi zelo razvpito filmsko razliœico
z vroœima Johnom Travolto in Olivio
ti, kako grdo je pogledal, ko sem mu
povedal, da je prvi april!« Rok se je
zvijal od smeha ob misli na svojega oœka, ki je zamudil v sluæbo, ker je nasedel njegovemu dobremu laganju. Neæi
se to ni zdelo preveœ smeøno, toda priznati je morala, da se je Rok res dobro
znaøel. Sama si ne bi nikoli upala narediti kaj takega.
»Posluøaj, okroænica za prvoøolœke,«
jo je dregnil Rok, da se je prebudila iz
razmiøljanja. Skupaj sta posluøala glas,
ki je preko zvoœnika oznanjal, naj se
uœenci prvih razredov takoj postavijo v
vrsto pred zbornico, ker jih bodo cepili proti oøpicam. Z zaniœljivim izrazom
sta opazovala malœke, ki so se zelenih
obrazov zaœeli zbirati pred omenjenimi
vrati. Debelo so poæirali slino, se spogledovali in ugotavljali, kako velika bo
injekcija. Rok in Neæa sta se spogledala. Lahkoverneæi, da jih je tako lahko
pretentati! Seveda sta æe zdavnaj pozabila, da sta pred samo letom dni s tresoœimi nogami stala pred natanko istimi vrati.
»Kaj pa boø poœela zdaj, ko nimamo
razredne ure?« jo je po pouku vpraøal
Rok. Neæi se je ustavilo srce. Na to øe
pomislila ni. Kaj pa naj poœne celo
uro? Domov zaradi trapaste laæi paœ
ni smela.
»Lahko greø k meni,« ji je iz zagate pomagal Rok. Na tihem si je moœno oddahnila in strahotna laæ je bila v trenutku pozabljena. Pri Roku doma ni
bila øe nikoli, œeprav je æivel samo nekaj hiø stran. Poleg tega njegovih starøev øe ni bilo iz sluæbe, zato je bilo øe
posebej razburljivo. Bila sta sama v veliki hiøi in lahko sta poœela, kar sta hotela. Najprej sta si pripravila sendviœe,
nato pa sta se igrala v njegovi sobi.

Øentjakobsko gledaliøœe Ljubljana je bilo eno prvih, ki se je pri nas spopadlo z muzikalom, zahtevnim a zaradi svoje redke prisotnosti na
naøih odrih zelo priljubljenim æanrom. Zato ni sluœaj, da muzikal Nunsense II igrajo æe trejo sezono in so tik pred jubilejno petdeseto
ponovitvijo. (Na sliki prizor iz predstave.)

Newton John v glavnih vlogah.
Zgodba o poletni romanci med
Dannyjem in Sandy ter njeno srednjeøolsko nadaljevanje z nastopaøkimi TBirdsi in Pink Ladies gledalca vraœa v
romantiœna petdeseta, s skaldbami kot
so Summer Nights, Hopelessly Devoted To You, Sandy, You're The One
That I Want in drugimi pa v zlate œase
rock 'n' rolla.
O uprizoritveni usmeritvi predstave,
ki bo svojo premiero doæivela v zaœetku aprila njena snovalka pravi:
»Po temeljitem razmisleku, v katero
smer danes peljati vsem znano zgodbo, smo se na koncu odloœili, da
bomo vseeno ostali precej zvesti
Imel je res veliko igraœ, œeprav za njen
okus malo preveœ avtomobilœkov.
Vseeno je bilo tako zanimivo, da sta
povsem pozabila na œas. Ko je znova
pogledala na uro, bi morala biti doma
æe petnajst minut.
»Joj, zamujam!« je vzkliknila Neæa in
skoœila na noge. Skupaj sta stekla po
ulici do Neæinega doma, kjer pa …
zmeønjava! Pred hiøo je stalo najmanj
pet avtomobilov, sosedje so za vsakim
vogalom kriœali Neæino ime, njena
mama pa je s kriœeœim dojenœkom v naroœju stala pred vrati in bila v obraz vsa
gubasta od skrbi. Ko se ji je Neæa pribliæala, je skoœila vsaj dva metra v zrak
in pri tem skoraj spustila dojenœka.
»Ja, kje si pa bila!« je zakriœala. Vsi
obrazi so se v trenutku zastrmeli v Neæo in Roka, ki sta se v zadregi spogledala. Izkazalo se je, da je Neæina
mama od soøolkine mame izvedela, da
ta dan nimajo razredne ure. Øla jo je iskat pred øolo, Neæe pa od nikoder.
Bilo je ni ne v øoli, ne pred njo, ne
doma in ne pri sosedih. Njen oœe je pridrvel iz sluæbe in jo z avtom iskal po
celi vasi, mama pa je skoraj poklicala
policijo. Vse samo zaradi neumnega
prvega aprila! Neæi se je zdelo, da bi se
najraje nekam pogreznila.
»Ti, opraviœiti se ti moram,« ji je na
uho zaøepetal Rok in jo gledal straøno
obœudujoœe. »Res si se dobro spomnila! Øe meni ne bi tako dobro uspelo.
Poglej, kakøna zmeda je nastala zaradi
tvoje prvoaprilske øale!«
Neæa je grenko prikimala. Lepo, vsaj
nekdo je ne sovraæi. Pri sebi pa si je obljubila, da se nikoli, ampak res nikoli v
æivljenju ne bo veœ zlagala. Tudi za
prvi april ne.
Nejka Omahen

broadwayskemu originalu.«
Prevod izvirnega teksta in songov je
bil v rokah Andreja Rozmana Roze,
ki je besedilu vdahnil veliko svojega
znanega hudomuønega in humornega
navdiha. T-Birdse in Pink Ladies bo v
æivljenje obudilo veœ kot 20, predvsem mlajøih, œlanov øentjakobskega
gledaliøœa. In œe bi sodili po tem, s

kakøno vnemo in zagnanostjo so se
lotili svoje zahtevne in teæke naloge,
se nam v øentjakobskem gledaliøœu
Ljubljana obetata zanimiva in æivahna pomlad in poletje, ki se znata, glede na uspehe dosedanjih tovrstnih
uprizoritev, zavleœi tudi daleœ v naslednje sezone.
Sreœko Kermavner

KUD folklorna skupina Javorje
vabi k sodelovanju, mlajøe in starejøe plesalce in plesalke,
za poustvarjanje pomembnega plesnega dogodka – Øpinerbal.

❦

Obenem vam bomo hvaleæni za vsako informacijo o avtentiœnih oblekah
iz tistega œasa, œe jih øe hranite za spomin in ste nam jih pripravljeni podariti.

Plesni venœek
Ples je govorica telesa, ples otroka je igra in sproøœanje energije, ples mladostnika je dvorjenje in ugajanje, pa celo umetniøko ali øportno izraæanje.
Folklorna skupina Javorje ohranja
ljudske plese preprostih podeæelskih
ljudi. Iz ljudskih plesov so si posamezne oblike povzeli tudi dvorjani in pozneje meøœani. Z valœkom in dunajsko
glasbo se na prehodu v 19. stoletje zaœenja obdobje druæabnega plesa, ki se
jim pridruæijo tudi polke, œetvorke, mazurke in polonezo. V zaœetku 20. stoletja so priœeli preplavljati Evropo plesti iz Amerike, ki so v Londonu dobili
svojevrsten angleøki stil, na pohodu so
bili novi plesi: tango, angleøki valœek,
charlston, jazz, blues, rumba in drugi.

dolge svilene ali brokatne obleke, salonarje z visoko peto in se okrasile z raznim nakitom. Øe danes vidim, kako
smo na konœni prireditvi plesnih vaj, na
plesnem venœku, stali v dveh vrstah,
plesalke smo pred œetvorko pripele svojim plesalcem øopek iz blaga in zaplesali v lahkotnih, mirnih korakih. Plesali
smo tudi angleøki in dunajski valœek,
tango, foxtrot in druge plese. Niœ spotakljivega ali pohujøljivega ni bilo. To
je bilo æivljenje. Økoda, da nisem posluøala mame. Ko sem se poroœila, je bilo
plesa in pevskih vaj konec.«

In kako se je druæabni ples razvijal v
naøih krajih?

S »plesnim venœkom« so se ømarski
folklorniki po dveletnih pripravah
predstavili na obmoœni reviji folklornih
skupin. Plesali so angleøki valœek, tango, rumba in boogie woogie. Plese je za
oder pripravil poznavalec druæabnih
plesov in dober plesni uœitelj Rok Mohar. Izbral je primerno plesno glasbo,
ki se je kot nekdaj vrtela na gramofonu. Za æenske kostume (dve obleki sta
bili originalni) je poskrbela oblikovalka in øivilja Bernarda Smrekar ob pomoœi Urøke Savøek in Mojce Hauptman. Kot æe tolikokrat so tudi ta veœer
plesalci navduøili z urejenimi veœernimi
oblekami, lepo odplesanimi plesi in domiselno koreografijo.

Pisnih virov ni, lahko pa z gotovostjo
trdim, da tako kot po vseh veœjih evropskih mestih. Po ustnih priœevanjih, ki jih
zbiram æe nekaj let, so v Litiji æe kakøno
leto pred 1930 priœeli prirejati elitni ples
predilcev – øpinerbal. V tem obdobju je
zaznati tako v Ømartnem kot v Litiji
plesne vaje, ki so jih vodili plesni uœitelji
Jenkove øole iz Ljubljane. Sam mojster
profesor Adolf Jenko je leta 1931 zapisal: »Saj imamo samo v Ljubljani 8000
plesa æeljnega obœinstva, ki pridno veæba v plesnih øolah, da ne govorim øe o
ostalih krajih Slovenije.«
1914. leta rojena krajanka, ki æivi sedaj
v Ømartnem, je o plesnih vajah povedala tole: »Æiveli smo v Litiji. V letih od
1928 do 1934 sem se izuœila in øivala
pri Skuøkovi. Veliko smo øivale za øpinerbal in plesne venœke. Oja, za ples
smo se zelo pripravljali. Vse smo nosile

Led je prebit. Œaka nas øe raziskava na
terenu, dodelava kostumov za øpinerbal, glasbena spremljava v tako imenovani »øramel« zasedbi in seveda postavitev za oder.
Ida Doløek
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Sadje je zdravo

Gledaliøki kulturni dan

Zdravje je za œloveka zelo pomembno, æal pa se tega pogosto zavemo prepozno.

13. februarja smo imeli uœenci 9. razreda gledaliøki kulturni dan.

Da ne bomo zboleli, lahko v veliki
meri poskrbimo sami z gibanjem na
sveæem zraku, primerno osebno higieno, dovolj poœitka in zdravo prehrano.
Tega se zaœnemo uœiti in navajati æe v
zgodnjem otroøtvu, pri tem pa nas
spodbujajo naøi starøi, vzgojiteljice in
uœiteljice ter uœitelji v øoli.
V œetrtek, 2. marca 2006, je prvoøolœke OØ Ømartno obiskala medicinska
sestra, ga. Romana Jerele. Pouœila jih
je, kako pravilno skrbijo za svoje zobe
in katera hrana je zanje najboljøa.
Naslednji dan so uœenci 1. razreda
skupaj z uœiteljicama pripravili okusno, predvsem pa zdravo sadno solato.

Najprej se je bilo potrebno za delo pripraviti; umiti roke, si privezati predpasnik okrog pasu in pripraviti delovni
prostor. Sadje so uœenci nato oprali, ga
olupili in ga narezali na manjøe koøœke. Da pa je bila slaøœica øe slajøa in
mikavnejøa za oœi, so pripravili tudi
pogrinjke. S slastjo so jo pojedli, saj je
bila zares odliœna.
Uœiteljici Bernarda in Mateja

Kulturni dan za MESTNI MUZEJ NA OBISKU
male umetnike Uœna ura o
Rimljanih
Uœenje, uœenje, uœenje … Ni œudno, da
vsi osnovnoøolci komaj priœakujemo
razna majhna popotovanja po naøi
prelepi Sloveniji, saj si naøi moæganœki
lahko malce odpoœijejo le takrat. Huh,
tudi sedmoøolci smo mislili, da bomo
imeli dan poœitka, ko nam je uœiteljica
napovedala kulturni dan, ampak smo
se poøteno zmotili. Odøli smo na Sorico, natanœneje v rojstno hiøo slovenskega slikarja Ivana Groharja.
Polni priœakovanj smo se æe navsezgodaj odpeljali proti niœ kaj pomladansko zasneæeni Gorenjski. Tam nas je
sprejel prijazen vodiœ, ki nas je popeljal v svet glasbe, toœneje tolkal. Po
kratki predstavitvi vseh inøtrumentov
smo sestavili orkester TO JE A in æe
smo si v mislih predstavljali, kako
nastopamo na najveœjih prireditvah.
Ja, bilo je res lepo, kot zvoki, ki so prihajali iz naøih glasbil. Prav nihœe izmed nas si ni predstavljal, da bo kdaj
tako dobro igral na pavke, zvonœke,
argentinske ali brazilske bobne.
Marsikdo bi rekel, da smo se o umetnosti æe dovolj pouœili, a bi se poøteno
zmotil. Po glasbeni smo namreœ odøli
øe v likovno delavnico, kjer smo se
nauœili prav mojstrsko risati tihoæitje.
Risbe smo odnesli s seboj, uœiteljica pa
jih je razobesila v razredu, da tudi ostali lahko obœudujejo naøe umetnine.
Pa si naj øe kdo upa reœi, da nismo
pravi mali - veliki slikarji!
Pred odhodom smo si ogledali øe etnoloøko zbirko, nato pa se navduøeni
nad novo odkritimi talenti odpeljali
proti øoli. Med potjo smo primerjali
mnenja in vtise. Prav vsi smo rekli, da
bi podoben kulturni dan morali ponoviti øe kdaj.
Manca Kolar, 7. a

Pri spoznavanju druæbe smo se uœili o Rimljanih. Uœiteljica nam je
povedala, da nas bosta obiskali
animatorki Mestnega muzeja.

Priœakala nas je majhna, œrna dvorana
Male drame, ki nas je kar malce utesnjevala, vendar se je obœutek popolnoma spremenil, ko so jo razsvetlili æarki
reflektorjev in prostor navidezno zelo
poveœali. In æe se je zaœelo.
Gledaliøka ura je predstava o tem,

kako nastane odrska uprizoritev igre.
Pet igralcev (Karin Komljanec, Grega
Zorc, Matej Puc, Joæef Ropoøa in Jaka
Lah) nam je na enostaven, a hudomuøen in izjemno duhovit naœin prikazalo
kljuœne faze v nastajanju sleherne
dramske uprizoritve, od prvih branj pa
do zadnje generalke. Predstavili so
nam vloge dramaturga, reæiserja, scenografa, kostumografa in drugih sodelavcev, vse do najpomembnejøega œlena – igralca. S tremi razliœicami istega
ljubezenskega prizora so nam nazorno
predstavili razlike med dramo, tragedijo in komedijo in nas tako pouœili o temeljnih dramatskih zvrsteh.
Ker nam je do odhoda ostalo øe nekaj
œasa, smo dan popestrili øe z ogledom

Angleøka bralna znaœka
Na OØ Ømartno uœenci æe mnogo let prebirajo knjige v angleøkem jeziku in
sodelujejo v angleøki bralni znaœki.

Maja Koprivnikar, 9. a

Drugi tehniøki
dan – les

Uœitelji jih k temu vzpodbujamo, saj se tako na nekoliko drugaœen naœin seznanijo s tujim jezikom, s pogovorom o prebranih knjigah pa si øirijo besediøœe. Projekt vsako leto poteka pod okriljem knjigarne Øolskega epicentra iz Ljubljane. Da
pa si knjige uœenci lahko sposodijo v øolski knjiænici, za zadostno øtevilo izvodov
poskrbi knjiæniœarka.
Tako kot obiœajno so tudi v letoønjem øolskem letu na tekmovanju za angleøko
bralno znaœko sodelovali uœenci od 4.do 9. razreda. Prebrati so morali øtiri oziroma pet knjig v angleøkem jeziku, 14. marca pa so reøevali teste. Sodelovalo je veœ
kot 50 uœencev, ki so si tako prisluæili zlata in srebrna priznanja ter priznanja za
sodelovanje, odvisno od øtevila doseæenih toœk. Starejøi so knjige prebirali sami,
uœencem œetrtih in petih razredov pa sva s kolegico pomagali. Sedaj, ko je tekmovanje za nami, so tekmovalci s svojimi doseæki zadovoljni, medve s kolegico pa se
veseliva skupaj z njimi.
Katja Kragelj

Zaigrali smo igrico z nalsovom: Markus bo star 16 let. Dobili smo besedilo
in smo se nauœili. V torek, 7. 3., sta
priøli animatorki Vesna in Gaja. Najprej sta nam pokazali na zemljevidu
obmoœja, ki jih je zavzela rimska vojska in slike rimskih prebivaliøœ.
Pokazali sta nam rimske posode, pisalo ki se imenujej stilus, s katerimi so
pisali Rimljani na povoøœene tablice.
Vse posode so bili ponaredki, saj je
orginalov økoda. Oblekli smo se v
rimska oblaœila, toge in tunike. Nato
smo zaigrali igrico. Iz uœne ure smo se
vsi veliko nauœili. Videli smo, kakøne
so imeli posode, da so na zaœetku jedli
z rokami, nato z ælicami, potem z noæi
in bodali, da so imeli zelo drugaœna
imena kot mi, da so otroci bogatih
starøev, mlajøi od 16 let nosili otroøke
toge, od 16. leta naprej pa odrasle
toge. Revni so vsi nosili tunike. Toga
je obleka, ki je veœkrat zavita okoli telesa, je zelo teæka, tunika pa je krajøa
in laæja. Œeprav nisem imela posebne
vloge, mi je bil ta dan zelo zanimiv.
Vesna Tomaæiœ 4.a

OBISK MUZEJA

Lovci na mamute
V februarju smo se uœenci 4.a razreda odpravili proti Træiœu v muzej,
Lovci na mamute.
Z avtobusom smo se vozili dobri dve
uri. Pot nas je vodila mimo Ljubljane
in Kranja do Træiœa. V muzeju smo si z
vodiœem ogledali podobe ljudi v prazgodovini, razne kamne, jamske slike,
okostja æivali, jamskega medveda na
koncu pa tudi rastlinojedega mamencœizavra. V muzeju so zbrane najdbe iz
vsega sveta. Vsebina obsega najdbe od
nastanka œloveka pred 4 milijoni let do
konca starejøe kamene dobe. Meni je

bil najbolj vøeœ mamenœizaver zaradi
svoje velikosti in izgleda. Z njim smo
se tudi vsi skupaj slikali. Na koncu ogleda smo si ta spominek kupili. Poslovili smo se od vodiœke in se odpravili
proti avtobusu. Med potjo smo se pogovarjali tudi o æeleznih polknih, ki so
znaœilna za mesto Træiœ. V Træiœu nam
je bilo vsem zelo vøeœ.
Nika Pavlica

Kaj je les? V slovarju slovenskega
knjiænega jezika piøe, da je to snov, iz
katere so veje, deblo, korenine dreves
in grmov. A uœence 7. razredov ta
kratka razlaga ni zadovoljila, zato
smo se 29. januarja na tehniøkem dnevu podrobneje pouœili o tej nadvse zanimivi temi.
Prvi dve uri smo pod budnim oœesom
mentorjev izdelovali simpatiœne æabice. Dekleta smo bila bolj zavzeta za
barvanje, teæja dela, kot so vrtanje,
bruøenje, æaganje in lepljenje, pa smo
raje prepustila fantom. Dela smo imeli
res ogromno, a se nam je splaœalo, kajti æabice so na ves glas vsi obœudovali.
A naøega ustvarjanja s tem øe ni bilo
konec. Naslednji dve uri smo na internetu brskali za koristnimi podatki ter
si ogledali zanimivo kaseto o lesu in izdelkih iz njega. Novega znanja je bilo
ogromno, da ga ne bi pozabili, smo ga
prenesli na plakate.
Tehniøki dan je bil zelo zanimiv. Veliko smo se nauœili in obenem zabavali
ob izdelovanju lesenih æabic. Æelim si,
da bi bilo takønega uœenja, ki bi teorijo
povezoval s praktiœnim delom, øe veœ.
Manca Kolar, 7. a

OPIS OSEBE

Vsakemu se lahko zgodi…
Vsak dan se nam dogajajo kakøne
manjøe nezgodice. Seveda pa so kdaj
tudi veœje in zabavnejøe. Opisal bom le
tri, ki so se mi najbolj vtisnile v spomin.
Prva se je pripetila nekaj let nazaj, ko
smo øli na morje. Bil sem res zelo neuœakan. Pred avtom sem si sezul sandale. Ja, prav ste ugotovili, sandale sem
pustil doma, avto pa je odpeljal proti
morju. A na æalost smo to ugotovili øele na meji in tako sem bil cele poœitnice
na morju brez sandalov … Ne, hecam
se, mami mi je kupila nove. Druga pa
je bila malo veœji problem. Øli smo v
Ljubljano in ko smo priøli do BTC-ja,

Nanj smo se pripravljali æe pri urah
maternega jezika, ko smo pobliæje
spoznali zgodovino gledaliøœa, zgradbo in vrste dramskih besedil ter poklice, ki so povezani z elementi gledaliøke
uprizoritve. Seznanili smo se z nekaterimi slovenskimi gledaliøœi, kot so
SNG Drama, Slovensko mladinsko
gledaliøœe, Lutkovno gledaliøœe Ljubljana in Mestno gledaliøœe ljubljansko,
ki smo ga nato tudi obiskali.

parlamenta. Ob vstopu v stavbo so
nas vse natanœno pregledali, prtljago
pa poslali skozi »rentgen«, kakor smo
poimenovali napravo, ki nam je nazorno prikazala vsebino naøih torbic
in nahrbtnikov. Predstavnica za stike z
javnostjo nas je æe œakala. Prijazno nas
je vodila skozi prostore dræavnega
zbora, od predprostora, kjer poslance
priœakajo mediji in kjer je na freskah
upodobljena celotna zgodovina Slovenije, dvorane, kjer zasedajo in sprejemajo nove zakone, do razgledne galerije, iz katere smo si dvorano lahko øe
sami ogledali. Malce se nam je æe mudilo, saj so se ravno zaœeli zbirati predstavniki 16. otroøkega parlamenta, ki
so imeli svojo sejo ravno na ta dan.
To vsekakor ni bil obiœajen obisk naøe
prestolnice, saj smo se nauœili mnogo
novih stvari in se ob tem øe neizmerno
zabavali.

je oœi ugotovil, da je øel v copatih.
Huje pa je bilo to, da je bil zelo deæeven dan. Oœi je cel dan hodil v copatih.
Ja, oœi ima paœ smolo. Tudi takrat, ko
smo øli na poœitnice v Bohinj in je pustil denarnico na strehi avtomobila. To
je ugotovil øele takrat, ko nas je dobra
2 km pred Bohinjem poklicala soseda
in povedala, da je naøla njegovo denarnico. Ker brez denarja ni poœitnic, je
øel oœi nazaj v Zavrstnik.
Te stvari so takrat, ko se ti zgodijo, zelo
zoprne, le kakøen dan pozneje pa le smeøni spomini, ki se jih radi spomnimo.
Jan Kolar, 4.a

Moja babica
Osebi, ki jo bom opisal, je ime Neæa.
Moja babica Neæa je nizke rasti in ima
bolj okroglo glavo. Ima svetlo rjave
lase in rjave oœi. Ima dobre roke. In
srednje dolge noge. Doma nosi øportna oblaœila, ob sveœanih trenutkih pa
krilo in svileno bluzo.
Zelo velikokrat je dobre volje. Moja
babica zelo rada bere knjige, romane in
vœasih tudi pravljice. Rad jo imam zaradi tega, ker mi vedno pomaga pri vsem
moænem. Zelo rad imam svojo babico.
Primoæ Œrne, 3.b
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ØPORT

Øportno plezanje
Øportno plezanje je øportna panoga, s katero se ukvarjajo ljudje razliœnih
starostnih skupin. Nekateri se s øportnim plezanjem ukvarjajo zaradi zdravega naœina æivljenja – rekreacije, gibanja v naravnem okolju ali pa kot resen øportni trening, ki omogoœa uœinkovito skalno plezanje v naravnih plezaliøœih ter odliœne tekmovalne rezultate na umetnih stenah.

Poznamo tri oblike øportnega plezanja:
- øportno plezanje kot rekreativni in
zdravstveno preventivni øport,
- øportno plezanje kot tekmovalni
øport,
- øportno plezanje kot sredstvo øportne vzgoje mladih.
Øportno plezanje v Sloveniji se je v zadnjem desetletju zelo razøirilo. Nastalo
je veliko naravnih plezaliøœ, vse veœ pa
je tudi øolskih telovadnic, ki so opremljene z malimi in velikimi plezalnimi
stenami. Vse bolj prihaja v ospredje
tudi øportno plezanje kot sredstvo
øportne vzgoje mladih (øole, druøtva

itd.). Nenazadnje priœajo o razvitosti
øportnega plezanja v Sloveniji tudi rezultati, ki jih dosegajo naøi tekmovalci
na mednarodnih tekmovanjih.
Zakaj vadba øportnega plezanja?
Plezanje je dejavnost, ki se dogaja preteæno v svetu vertikale, kjer moramo
premagovati gravitacijske zakone in
silo teæe. Prav zaradi nenavadnega gibanja je vadba øportnega plezanja zelo
pestra in za mlade zanimiva. Gre za
dejavnost, pri kateri se razvijajo otrokove psihofiziœne sposobnosti, vadba v
skupini pa dopolni tudi otrokove socialne navade, ki temeljijo na druæenju
s svojimi vrstniki, delu v skupini, ko-

Øportne mamice
Mesec marec ni samo mesec prihajajoœe pomladi, sonca in toplote, je tudi
mesec, v katerem najveœkrat praznujejo dekleta, æene in matere.
Prav je, da se vsaj enkrat na leto podeli
moralno priznanje vsem æenskam, ki v
teh teækih œasih suvereno opravljajo
vsa dela in odgovornosti, ki so jim naloæena. Vsaka v sebi nosi svoje poslanstvo, a najteæje in najlepøe poslanstvo
sleherne æenske je materinstvo. Biti danes zgledna mati je paœ najteæji poklic.
Pred dvema letoma je padla prva odloœitev.. mamice naøih rokometaøic in
rokometaøev smo oblikovale posebno
vrsto rekreativnega druæenja v smislu
rokometne dejavnosti. Med drugim
tudi zato, da bi bolje razumele igro, ki
jo z velikim æarom igrajo naøi otroci,
nekateri med njimi æe vrsto let. in seveda tudi zato, ker œutimo, da naøi vrli in
nesebiœno usmerjeni trenerji lahko dobro sodelujejo z otroki tudi s pomoœjo
moralne opore njihovih starøev. Morda smo v tem mamice celo bolj zagrizene kot oœetje in s tem postale drugaœen zgled vsem tistim, ki so prepriœani,

da æenske paœ sodimo samo za øtedilnik. Pa le ni tako.
S svojim sokoljim oœesom je naø uradni trener Marjan pozorno spremljal
naøe prvo, »rahlo øtorasto« vodenje
æoge in seveda tudi kakøen ponesreœen
ter igrivo smeøen met na gol oz. bolj v
»øtango« ali pa meter mimo gola. Æe
pri tem prvem teæavnem delu uœenja
smo spoznale, da so trenerji posebni
mojstri, ki nikoli ne izgubijo volje in
smisla za humor ter Marjan pri vsem
tem ni nobena izjema. Njegovo neskonœno razumevanje, vzpodbudne
besede in vera v nas je seveda vplivalo
na naøe novo pridobljeno znanje o rokometni igri. Uspel je ustvariti harmoniœno in sproøœeno vzduøje in to nas je
v igro potegnilo s posebno strastjo.
Enkrat tedensko se torej sreœujemo
mamice-veteranke. Takrat pozabimo
na likalnike, kuhalnice, øtedilnik, po-

Zaœetek konœnice
dræavnega prvenstva
Za œlansko ekipo se je zaœela konœnica
dræavnega prvenstva.
Ømarœani so zaœeli odliœno. Premagali
so ekipo Alples Æelezniki (24 : 21).
Gostje so tekmo zaœeli nervozno,
medtem ko so domaœini kaznovali vsako izgubljeno æogo gostov z golom in
zasluæeno osvojili prvi dve toœki v
konœnici.
V drugem krogu so Ømarœani na domaœem igriøœui zgubili proti ekipi ØD
RK Mokerc – IG, z rezultatom 25 : 29.
V tretji tekmi konœnice so Ømarœani
gostovali v Ajdovøœini. Zsluæeno je

slavila ekipa RK Ajdovøœina z rezultatom 33 : 30.
Kadeti nadaljujejo tekmovanje v
polfinalni skupini z nizom porazov.
Ømarœani so proti ekipi Velike Nedelje
izgubili z rezultatom 24 : 34. Prav tako
so morali priznati premoœ ekipi Gorenje Velenje, ki je slavila z rezultatom
26 : 40. Po dveh domaœih tekmah jim
tudi v Sevnici ni ølo. Ømarœani so izgubili z rezultatom 43 : 24.
Starejøi deœki so gostovali v Slovenj
Gradcu in izgubili z rezultatom 35 : 22.
Po visokem porazu so fantje zbrali

ristnem preæivljanju prostega œasa,
spoznavajo pa tudi nove veøœine, ki jih
v vsakodnevnem æivljenju sploh ne
sreœujejo ali pa jih ne sreœujejo pogosto. Pozitivni uœinki øportnega plezanja na gibalne lastnosti otrok so naslednje:
- izboljøanje koordinacije,
- poveœanje gibljivosti,
- poveœanje moœi rok ter ramenskega
obroœa.
Razvoj moœi rok in ramenskega
obroœa je øe posebej pomembna, saj
zadnje raziskave na tem podroœju kaæejo, da imajo mladi najveœ teæav
prav s to gibalno lastnostjo. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da znanje
øportno plezalnih veøœin, omogoœa
otroku tudi rekreacijo v kasnejøih
æivljenjskih obdobjih.
Vidik varnosti
Predstaviti pa je potrebno øe vidik varnosti. Med ljudmi øe vedno prevladuje
mnenje, da gre za nevaren øport, pri
katerem padec povzroœi poøkodbo ali
celo smrt. Vzrok zato je verjetno povezovanje øportnega plezanja z alpinizmom, a ju veæe le osnovna oblika gibanja – plezanje. Øportno plezanje velja za eno najvarnejøih øportnih zvrsti.
To potrjuje tudi dejstvo, da je med
øportnimi plezalci precej manj poøkodb, kakor med tekmovalci oz. rekreativci drugih øportnih zvrsti. Seveda pa so poøkodbe sestavni del vsakega øporta, zato se jim tudi pri øportnem plezanju æal ne moremo izogniti.
Zakaj vadba øportnega plezanja v naøem druøtvu?
Rekreacijska vadba v manjøem obsegu
poteka v naøem druøtvu æe nekaj let.
Zaœetki segajo v obdobje, ko se je na
æeljo mnogih, v telovadnici OØ Ømartzabimo celo na svoje partnerje ter se
prelevimo v borbene igralke rokometa. S posebnim divjim æarom branimo
svoj gol in teritorij.
Smisel naøega treninga oz. druæenja je,
da enkrat na teden mamice pozabimo
na vsakodnevne skrbi in obveznosti,
ter tako poskrbimo za svoje duøevno
blagostanje. Poleg tega se stopi tudi
kakøen kilogram, kar zelo ugodno
vpliva na naøo samozavest. Vsak teden komaj œakamo, da pride sreda in
pride veœer, ko vræemo kuhalnice v
kot, se preobleœemo v øportno opremo, vstopimo na igriøœe ter s smehom
na obrazih pokaæemo, kako lepo je
lahko tudi æivljenje, œe dihaø z isto misleœimi ljudmi v øportnem duhu brez
norih ambicij in idej. Bistvo je, da obstajamo in da smo.
Je katera zdaj pomislila , da bi se jim
pridruæila na rokometnem igriøœu? Zakaj pa ne, le treba si je vzeti œas tudi
zase in za prijatelje. Torej, mamice-veteranke (vsako sredo od 19 – 20.30 na
litijski gimnaziji), naj naøi skupni veœeri ostanejo poseben praznik, ki traja in
traja…
Mija Loc

dovolj moœi in prikazali odliœno igro
proti favoritom prvenstva. Konœni
rezultat 32 : 31 za goste iz Celja. Z
dobro igro so nadaljevali na naslednji
tekmi in premagali ekipo iz Velenja.
Konœni rezultat tekme RD Ømartno99
– RK Gorenje Velenje je bil 29 : 24.
Kadetinje so solidno odigrale prvi turnir v Novem mestu ter zabeleæile
neodloœen izid proti ekipi ØR Katja
Kurent Zagorje 14 : 14. Tekmo proti
ÆRK Krka Novo mesto pa so dobile
domaœinke z rezultatom 14 : 10. Starejøe deklice so v 1. kolu polfinalne
lige za starejøe deklice gostovale pri do
sedaj øe neporaæeni ekipi Velenja in ta
je zmagala z rezultatom 25 : 19.
Tekoœe rezultate in razpored nadaljnjega tekmovanja si lahko ogledate na
strani druøtva www.rd-smartno99.org.
RD Ømartno 99

no zgradila velika plezalna stena ob
njej pa je nastala tudi mala plezalna
stena. S tem je øola pridobila dobrodoøel objekt za izvajanje vzgojno izobraæevalnega procesa pri øportni vzgoji,
zelo dejavni œlani AO Litija pa poligon
za nabiranje plezalskih moœi v hladnejøih mesecih. Soœasno se je priœela
tudi rekreacijska vadba otrok v organizaciji Druøtva »Prosti œas« Ømartno.
Vsako leto poskrbimo tudi za redno
vzdræevanje stene.
Omeniti velja tudi vse veœji razvoj
øportnega plezanja na naøem podroœju. V Zasavju je v zadnjih letih nastalo
nekaj manjøih naravnih plezaliøœ, ki
nudijo skalno plezanje v bliæini naøega
kraja. Najbliæje plezaliøœe je pred nekaj leti nastalo v Renkah, nekaj plezaliøœ pa se nahaja v okolici Zagorja in
Trbovelj. Vsa plezaliøœa so zelo dobro
opremljena in so veœinoma delo trboveljskih opremljevalcev. Veœinoma so
vsa plezaliøœa tudi primerna za obisk
mlajøih plezalcev, ki se s øportnim plezanjem øele spoznavajo.

Vadbene skupine
Zaœetna skupina I
Starost: od 6 do 10 let
Urnik: torek od 18.00 do 19.00
Zaœetna skupina II
Starost: od 6 do 10 let
Urnik: torek od 19.00 do 20.00
Nadaljevalna skupina
Starost: 10 do 14 let
Urnik: torek od 19.00 do 20.30
Tekmovalna skupina
Starost: od 10 do 18 let
Urnik: torek od 18.30 do 20.30,
œetrtek od 18.00 do 20.00
petek od 18.30 do 20.30
Rekreacija obœanov
Starost: od 16. leta dalje
Urnik: ponedeljek, sreda in petek
od 19.00 do 20.30
Veœ Informacij o poteku vadbe:

Jernej Peterlin

Jernej Peterlin
GSM: 031 697 961
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Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki
poøljite vkljuœno do 19. APRILA 2006
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.

OBJAVE - OGLASI!
Cenjene bralke in bralce obveøœamo, da lahko svoje oglase, osmrtnice, zahvale ali spomine
objavljajo tudi v glasilu Martinov glas.
Cenik zakupa oglasnega prostora
Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 360 SIT z DDV / 1,5 €
2
Notranja stran: 1 cm (barvno) 180 SIT z DDV / 0,75 €

V primeru zakupa oglasnega prostora za daljøe obdobje nudimo popust.

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

