
Boæiœni koncert
v Ømartnem

Valvasor se je znova odpravil na
pot po svojih krajih

Feri Lainøœek
tudi v Litiji

Posodobitev
poti v Javorju

Z boæiœnimi melodijami
iz starega v novo leto

ÆUPANOV KOTIŒEK

Novo leto 2009

torek 13. 1. 19.00 Osnove digitalne fotografije: Knjiænica Litija
Mateja Premk in Domen Merzel

sobota 14. 2. 19.00 GODCI GODITE, NAØ PLES JE ZAŒET – obmoœna revija Kulturni dom Ømartno
odraslih folklornih skupin ter sreœanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viæ Zasavja

œetrtek 15. 1. 8.00 Mentorstvo v Toœki vseæivljenjskega uœenja Knjiænica Litija
Mateja Mugerle (Mestna knjiænica Ljubljana)

œetrtek 15. 1. 18.00 Cikel delavnic pisanja projektov: Mladinski center
Pisanje mladinskih projektov s podroœja sociale

œetrtek 15. 1. 19.00 Literarno likovni veœer: Knjiænica Ømartno
Dragica Sovdat in Vesna Berk

petek 16. 1. 18.00 Svetovni dan religij: vodeni pogovor Mladinski center
torek 20. 1. 18.00 Potopisno predavanje: Egipt; Teja Mahkovec Mladinski center
torek 20. 1. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija
torek 20. 1. 19.00 Predavanje: Zakaj sem brez denarja – kako prihraniti? Knjiænica Litija

Aleø Babiœ (neodvisni svetovalec potroønikom)
œetrtek 22. 1. 18.00 Cikel delavnic pisanja projektov: Mladinski center

Pisanje mladinskih projektov – prosti œas
œetrtek 22. 1. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Ømartno
sobota 24. 1. 10.00 Otroøka matineja: MUCA COPATARICA Kulturni center

Lutkovno gledaliøœe Jesenice
torek 27. 1. 19.00 Potopis: SANTORINI; Franci Horvat Knjiænica Litija
œetrtek 29. 1. 18.00 Cikel delavnic pisanja projektov: Mladinski center

Pisanje mladinskih projektov-druæina
œetrtek 29. 1. 19.30 Gledaliøki abonma in izven: BIL JE ØKRJANEC; Øpas teater Kulturni center
œetrtek 29. 1. 13.00 Mentorstvo v Toœki vseæivljenjskega uœenja Knjiænica Litija

Mateja Mugerle (Mestna knjiænica Litija)
petek 30. 1. 19.00 Veseloigra: PEG, SRŒEK MOJ; Gledaliøœe Geoss Kulturni center
sobota 31. 1. 18.00 Svetovni dan ærtev holokavsta: ogled filma in razgovor Mladinski center
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Vsa planirana finanœna sredstva so se
stekla v obœinski proraœun, kar nam
omogoœa normalen zaœetek leta. Me-
diji in politika nam obetajo teæko leto
in œe bomo svarila vzeli resno, se
bomo laæje spopadali s teæavami in
premagovali ovire. 

Iztekajoœe se leto sem spremljal in
opazoval z lepe razgledne toœke v Gra-
diøœu pri Litiji in ugotovil, da je bila
odloœitev obœine, da ne organizira og-
njemeta, pravilna. Poleg tega, da je
nebo nad obema obœinama ob 24. uri
kar æarelo od razliœnih ognjemetov, je
bilo opaziti tudi, da so bili ognjemeti
posameznih obœanov celo bolj raz-
koøni in svetleœi od tistega, obœinskega
v Litiji. No, œe smo na raœun tega v
Ømartnem kaj privarœevali, je pa tudi
lepo. Mnogi ljudje si æelijo zadnje ure
starega se leta preæiveti v miru in tega
je bilo v ømarskem obœinskem srediøœu
dovolj. »Miru vsaj malo, vsaj malo
smeha in naj øe naprej teœe æivljenja
reka….«, pribliæno tako gre refren
neke pesmi, jaz pa dodajam: le brez
strahu za vnaprej, saj je bilo na trenut-
ke vsega preveœ, tako dobrega kot sla-
bega.

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj

ÆUPANOV KOTIŒEK

Novo leto 2009
Pred nami je novo koledarsko leto
in zaœetek novega programa na
staro podlago. S strani obœinskih
oœi je bilo leto 2008 izredno bogato
in uspeøno v realizaciji zastavlje-
nega programa.

V zadnjem œasu je bilo asfaltiranih in
posodobljenih nekaj delov cest: na Le-
skovici, Vodicah, Vratih in od øole do
Krajarja ter dovozne poti do pokopa-
liøœa na Javorju, prav tako pa tudi do-
stop do gasilskega doma in igriøœa.
Vse pridobitve bodo bistveno prispe-
vale k izboljøanju kvalitete æivljenja,
pa naj si bo to olajøan dostop v nujnih
primerih do starejøih prebivalcev, pri
vsakodnevnem prevozu na delo ter øte-
vilnim obiskovalcem kraja in okolice.
Zadovoljni smo z doseæenim in hva-
leæni vodstvu obœine Ømartno pri Litiji
in obœinskemu svetu ter naøemu
obœinskemu svetniku. 

Posodobitev
poti v Javorju
V letu 2008 smo na Javorju in oko-
lici z asfaltiranjem ponovno reøili
nenehne teæave z vzdræevanjem in
prevoznostjo poti, katere so bile
nujno potrebne popravila po vsakih
veœjih padavinah. 

Zahvala velja tudi vsem posamezni-
kom, ki ste kakorkoli pripomogli k
razvoju kraja. Upamo in priœakujemo,
da razvoj in napredek tudi v prihodnje
ne bosta obøla naøih krajev.

Krajani

Valvasor se je znova odpravil na
pot po svojih krajih
Razstava je bila do 10. januarja 2009 v Cerknici, obiskovalci so si jo lahko
ogledali v odpiralnem œasu Knjiænice Joæeta Udoviœa, v mesecu marcu
odpira vrata v Krøkem v mesecu aprilu bo razstava gostovala v
Valvasorjevem rojstnem mestu Ljubljani.

Potujoœa razstava: Slovenec po domovini,
Evropejec po duhu: Janez Vajkard Valva-
sor  na gostovanju v Cerknici.

Razstava kopij Valvasorjeve kores-

pondence s Kraljevo druæbo (The Ro-

yal Society) v Londonu je nastala ob

praznovanju 320. obletnice Valvasor-

jevega œlanstva v tej instituciji in je bila

prviœ na ogled javnosti 23. aprila 2008

v prostorih Kraljeve druæbe. Po razsta-

vi v Londonu in na gradu Bogenøperk
je bila v Cerknici tretja predstavitev
Valvasorjevega dopisovanja s tajni-
kom Kraljeve druæbe.

Razstava je v decembru tako gostova-
la v kraju kamor je Valvasorja gnala
neustavljiva  raziskovalna vnema in
vedoæeljnost, da je spisal znamenito
razpravo o Cerkniøkem jezeru, ki ga je
povzdignila v druæbo najveœjih duhov
njegovega œasa in tako vzpodbudila
zanimanje za naøo deæelo. Po prijet-
nem sprejemu v Cerknici lahko
zapiøem, da imajo Cerkniœani Valva-
sorja izjemno v œasteh, kar priœa tudi
letoønja pridobitev Knjiænice Joæeta
Udoviœa, ki je svoji  zbirki redkih ti-
skov dodala øe prvo in popolno izdajo
Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske
(1689).

Joæi Vovk

Z boæiœnimi melodijami
iz starega v novo leto
Ob iztekajoœem se letu smo ømarski tamburaøi igrali veœ ali manj na sa-
mih dobrodelnih prireditvah in pri boæiœnih bogosluæjih.

Prva taka dobrodelna prireditev je po-
tekala 12. novembra v Kulturnem
domu Ømartno. Organizator omenjene
prireditve je bila Æupnijska Karitas
Ømartno. Izbor nastopajoœih je bil pe-
ster, med njimi smo svoj delœek prispe-
vali tudi ømarski tamburaøi.  V soboto,
22. 11. smo sodelovali na koncertu vo-
kalne skupine Lipa iz Litije. Na tej slo-
vesnosti smo spremljali mlade litijske
pevce, ki jih vodi naøa umetniøka vod-
ja Helena Vidic. Na dan sv. Miklavæa
smo imeli v Borovnici novoletno sreœa-
nje. Veœer je minil ob veselem razpolo-
æenju vseh navzoœih, tudi tistih, ki ne
igrajo veœ pri orkestru. V mislih imam
predvsem naøega basista Pavleta, ki je
tokrat veselo zaigral na harmoniko. 

V torek, 9. 12. smo zaigrali malœkom v
vrtcu Medvedek, v œetrtek, 11. 12. pa
na dobrodelnem koncertu OØ Gradec,
ki je potekal v øportni dvorani litijske
gimnazije. 

Na prvi zimski dan so pod naøimi prsti
na vajah æe zazvenele boæiœne melodi-
je, ki nas razveseljujejo v boæiœnih in
novoletnih praznikih. Prvi boæiœni na-
stop smo imeli v domaœi cerkvi. Na
god sv. Øtefana smo po dolgoletni tra-
diciji sodelovali pri deseti sv. maøi. 

Drugi tovrstni nastop nas œaka v zaœet-
ku prihodnjega leta v litijski cerkvi,
tretji pa 11. januarja v æupnijski cerkvi
v Radovljici na Gorenjskem. 

Marinka Pivk 

Feri Lainøœek
tudi v Litiji

Ob zakljuœku bralne znaœke za odrasle
»Zvesti bralec« in Dnevu sploønih
knjiænic, 20. novembru,  smo v goste
povabili priljubljenega pisatelja Ferija
Lainøœka. S svojo sproøœenostjo,
skromnostjo in zanimivimi zgodbami
nam je polepøal veœer in dokazal, da je
res izjemen pisatelj. Sreœanje je bilo 19.
novembra, Knjiænica Litija ga je pripra-
vila v sodelovanju z Gimnazijo Litija.    

Feri Lainøœek se bo odslej popolnoma
posvetil pisanju tretjega romana iz po-
murske trilogije (Loœil bom peno od
valov, Muriøa). Druæenje z njim je bilo
prijetno in veseli smo, da nam je uspe-
lo pripraviti lep veœer. 

Zadnjo nedeljo v decembru smo se v
ømarski cerkvi udeleæili slovesne
veœerne sv. maøe. Blagoslov otrok pred
maøo ter besede o druæini nekoœ in da-
nes. Vse to nas je nagovarjalo k po-
globljenem razmiøljanju. 

Po sv. maøi pa smo prisluhnili øe eno
uro trajajoœemu koncertu mladinske-
ga Komornega zbora Cum Anima in
gostov - œlanov vokalne skupine Lipa
iz Litija. Ømarski otroci so nas vodili
med koncertom in nam z mladinskim
zborom tudi zapeli. Nastopajoœi so
nam s pesmimi nostalgiœno polepøali
in priœarali pravi boæiœ.

Prav prijetno so nam nastopajoœi po-
lepøali te prazniœne dni med Boæiœem
in Novim letom. S pesmijo in vezno
besedo nam preprosto sporoœajo, da
so med nami lepi druæinski prazniki in
naj vsaj za trenutek upoœasnimo ko-
rak. Ozrimo se okoli sebe in podarimo
topel pogled, nasmeh in prijazno bese-
do vsem ljudem, ki jih sreœujemo na
naøi poti v tem hitrem in potroøniøkem
svetu. Uroø Puønik

Boæiœni koncert
v Ømartnem

KOLEDAR PRIREDITEV V JANUARJUKOLEDAR PRIREDITEV V JANUARJU
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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 2009 (Ur. l. RS, øt. 123/08) in 4. œlena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejav-

nosti 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 2009

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 de-

javnosti, ki:

• imajo sedeæ oz. stalno prebivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji

• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresniœevanje kultur-

nih aktivnosti

• imajo urejeno evidenco o œlanstvu in ostalo dokumentacijo kot to doloœa za-

kon o druøtvih

• da vsako leto redno dostavljajo poroœila o realizaciji programov in naœrt ak-

tivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proraœuna za leto 2009 je predvideno za naslednja po-

droœja kulturnih dejavnosti:

• glasbena dejavnost,

• plesna in folklorna dejavnost,

• uprizoritvena dejavnost,

• mladinska kultura.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno doku-

mentacijo, ki je na voljo na obœinski upravi Obœine Ømartno pri Litiji.

5. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih progra-

mov in redne ljubiteljske dejavnosti iz toœke 3. javnega razpisa je 16.000 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009.

7. Vloga mora prispeti na Obœino Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275

Ømartno pri Litiji do 27. 2. 2009. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti

kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2009«.

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 sofinancira-

nju programov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini Ømartno

pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpi-

sa 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, do-

datne 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;

Øtevilka: 611-001/2009

Datum: 6. 1. 2009

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.
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Delovanje na srœni pogon
Center za razvoj Litija postaja vse bolj prepoznavna razvojna institucija v
regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru. Z blagovno znamko
Srce Slovenije, ki jo je zaœela intenzivno razvijati v letu 2008, povezuje
obmoœje obœin v t.i. obljubljanskem pasu ter vse do Zasavja in Radeœ. 

Skupni razvoj obœin
Razvojnega partnerstva
srediøœa Slovenije

Razvojno partnerstvo srediøœa Slove-
nije je nadaljevalo s kreiranjem skup-
nih razvojnih projektov in vkljuœeva-
njem v mednarodne programe. Nada-
ljevali smo z razvojem blagovne znam-
ke Srce Slovenije, ki je postala sinonim
za srœnost ljudi, kakovost bivanja in
raznolikost ponudbe na obmoœju od
Velike planine do Radeœ in od Trojan
do Ivanœne Gorice, ki presega zgolj tu-
ristiœno blagovno znamko. Prav tako
smo skrbeli za promocijo blagovne
znamke z rednim aæuriranjem vsebin
na spletni strani www.srce-sloveni-
je.si, s tematskimi oddajami na litijski
televiziji in z objavami v lokalnih gla-
silih. Vzpodbujali smo prijavo obœin-
skih projektov na ukrep za razvoj regij
ter se uspeøno vkljuœevali v mednarod-
ne mreæe. V septembru smo v Litiji go-
stili dogodka na dræavni ravni: konfe-
renco Tehnoloøke agencije Slovenije
na temo visokih tehnologij ter priredi-
tev Evropa pri nas doma, ki je pred-
stavljala nadaljevanje bruseljskih
»Open Days«.

Uspeøno vkljuœevanje
v mednarodna
partnerstva

Marca 2008 se je zakljuœil projekt Re-
gioMarket, naø prvi evropski projekt v
okviru programa Obmoœje Alp, ki je
trajal dve leti. Poudarekje bil na razvo-
ju in træenju regijskih blagovnih
znamk, glavni rezultat pa je nova
krovna regijska blagovna znamka Srce
Slovenije, ki je v tem œasu postala poz-
nana tudi izven slovenskih meja, saj
smo jo predstavljali tudi naøim pro-
jektnim partnerjem. Pri izvajanju pro-
jekta smo se nauœili uœinkovitega vo-
denja evropskih projektov. Z vklju-
œevanjem v evropska partnerstva smo
øe aktivneje nadaljevali v letoønjem
letu in bili pri tem zelo uspeøni. Pro-
jekte na temo varstva okolja, turizma
in drugih vsebin, ki prihajajo k nam
kot pobude s podeæelja, smo prijav-
ljali v razliœne evropske programe:
Obmoœje Alp, Srednja Evropa, Medi-
teran, Jugovzhodna Evropa, Interreg
IVC... Do sedaj smo bili uspeøni s tre-
mi projekti – EnerSEE, ki se bo ukvar-
jal z obnovljivimi viri energije, Listen
to the voice of Villages za podroœje
razvoja trajnostnega turizma v hribo-
vitih obmoœjih ter CO2 Neutral Trans-
port for the Alpine Space na temo
zmanjøevanja emisij CO2 iz prometa in
uvedbo novih tehnologij za mobilnost.
Priœakujemo øe vsaj dva potrjena pro-
jekta. Izmed naøtetih projektov æe od
septembra uspeøno izvajamo projekt
CO2, zato smo k sodelovanju v pro-

jektni skupini æe povabili nekatere
obœine, øole in zasebne prevoznike z
obmoœja. Novembra smo v sodelova-
nju z Gimnazijo Litija in slovenskim
E-forumom izvedli promocijski dogo-
dek za osveøœanje javnosti – prikaz
pridobivanja sonœne energije in njena
uporaba v glasbi ter okroglo mizo s
predstavitvijo razliœnih obnovljivih vi-
rov energije.

Delo z nevladnimi
organizacijami

Uspeøno smo zaœrtali tudi sodelovanje
z nevladnimi organizacijami, saj pri-
haja prav z njihove strani veliko pro-
jektnih pobud. Druøtva tudi uspeøno
vkljuœujemo v skupne predstavitve
Srca Slovenije, pri katerih sodeluje za-
druga Jarina. Druøtva smo vse leto in-
formirali o razpisih in moænostih za
zaposlitev znotraj njihove dejavnosti
ter 4 izmed nevladnih organizacij tudi

pomagali pri prijavi na razpis Sklada
NVO. Vsaj 2 prijavi v skupni vredno-
sti 100.000 EUR sta bili uspeøni. Sku-
paj z druøtvom GEOSS smo se prijavi-
li na razpis za regionalno stiœiøœe za
nevladne organizacije ter naredili po-
membne korake k ustanovitvi Lokalne
razvojne fundacije Pogum, ki bo pod-
pirala inovativne ideje v lokalnem
okolju.

Trkamo na vrata
dediøœine

Projekt Trkamo na vrata dediøœine,
katerega nosilka je Obœina Dol pri
Ljubljani, Obœina Ømartno pri Litiji pa
sodeluje kot partnerska obœina, dobi-
va nove razseænosti. Center za razvoj
Litija je bil izbran za izvedbo druge in
tretje faze projekta. V tem okviru nad-
grajujemo blagovno znamko Srce Slo-
venije ter jo poskuøamo preko raz-
liœnih dogodkov in medijskih objav
lansirati v javnost. Izmed najbolj od-
mevnih dogodkov lahko izpostavimo

lansiranje blagovne znamke v Tunji-
cah v juniju ter odprtje razstave Mo-
zaik Srca Slovenije na Bogenøperku v
avgustu. Omenjena razstava z detajli
vrat toœk dediøœine bo v enem letu pre-
potovala celotno obmoœje od Kamni-
ka do Litije. Poleg delavnic in dela z
ljudmi oz. upravljavci toœk dediøœine
smo za vsako od 51 toœk pripravili
tudi promocijske letake, jih povezali v
programe ter predstavili v broøuri Na-
migi za doæiveta potepanja v Srcu Slo-
venije. Izdelani sta tudi celostna gra-
fiœna podoba blagovne znamke, ko-
munikacijski naœrt in naœrt træenja. Z
naslova celotnega projekta je priølo na
obmoœje 370.000 EUR evropskih
sredstev v podporo razvoju regije. Na
podroœju ohranjanja dediøœine smo
lastnike objektov celo leto informirali
tudi o aktualnih razpisih ter izvedli
preko 20 svetovanj.

Uspeøno prvo leto
Lokalne akcijske
skupine Srce Slovenije

Lani novembra ustanovljena Lokalna
akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije,
ki zajema obœine Litija, Ømartno pri
Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravœe, Lu-
kovica in Kamnik, je v prvem letu de-
lovanja dosegla odmevne rezultate, ki
jih je øirøi javnosti predstavila na
sreœanju 4. decembra na Brdu pri Lu-
kovici. Ne glede na to, da je bila s stra-
ni Ministrstva za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano uradno potrjena kot
delujoœa LAS øele konec julija 2008, je
æe izvedla javni poziv za izbor projek-
tov za leti 2008 in 2009, ki je zbudil
veliko interesa med prebivalci na
obmoœju LAS. Za sofinanciranje je
bilo potrjenih skupaj 29 projektov v
skupni vrednosti 330.000 EUR, precej
projektov pa se tudi æe uspeøno izvaja.
Kot uspeh øtejemo tudi dejstvo, da
smo zagotovili lastna sredstva za izva-
janje potrjenih projektov s strani
obœin v viøini 1 evro letno na prebival-
ca obœine, kar pomeni, da so obœine
LAS prepoznale kot uœinkovito in ko-
ristno za razvoj njihovega podeæelja.
LAS se je v tem œasu prav tako odmev-
no predstavljala na øtevilnih lokalnih
in nacionalnih prireditvah ter gostila
øtevilne skupine iz Slovenije in

tujine, tako da postaja vse bolj prepoz-
nana kot primer dobre prakse. Prihod-
nje leto priœakujemo øe veœ kakovost-
nih projektov in øe bolj tekoœe delova-
nje LAS ter okrepitev mreæenja na slo-
venski in EU ravni.

Toœka VEM za podjet-
nike - Litija, Grosuplje,
Kamnik in Dol

Center za razvoj Litija ima pomembno
vlogo na podroœju informacijske pod-
pore v lokalnem okolju. Veseli nas, da
vse veœ obstojeœih in potencialnih pod-
jetnikov redno koristi moænost brez-

nadaljevanje na 3. strani ➺



Novice iz kmetijskega podroœja

JAVNI RAZPISI, JAVNI ZAVODIJANUAR 2009 • ØT. 1 3

Ob~ina [martno pri Litiji

Javni razpis
za oddajo v najem

stanovanjskega objekta za doloœen œas

Stanovanje v stanovanjskem objektu Javorje 14, v skupni izmeri cca. 100 m2

uporabne povrøine, najemnina 300,00 EUR, najemnik krije vse obratovalne

stroøke (elektrika, voda, telefon, kanaløœina, odvoz odpadkov, ogrevanje,

œiøœenje in urejanje okolice). 

Pogoje razpisa za oddajo stanovanjskega objekta v najem, ki so sestavni del te

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

Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji (telefon 01/

89 62 770), ali na KSP Litija d.o.o., Ponoviøka cesta 15, 1270 Litija, vsak dan

med 8. in 11. uro (telefon 01/890 00 10 in 01/890 00 13), in na spletnih stra-

neh www.smartno-litija.si oz. http://www.ksp-litija.si/. Interesenti za najem

stanovanjskega objekta, morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi pri-

logami do petka, 16. januarja 2009, do 12.00 ure (ne glede na vrsto prinosa)

na naslov: JP KSP Litija d.o.o., Ponoviøka cesta 15, 1270 Litija. Na kuverti

mora biti napis: »Ne odpiraj! Za imenovano komisijo; Ponudba za najem sta-

novanjskega objekta, Javorje 14.«

Prispele vloge bo obravnavala komisija imenovana s strani æupana obœine

Ømartno pri Litiji, ob upoøtevanju doloœb Zakona o stvarnem premoæenju

dræave, pokrajin in obœin (Uradni list RS, øt. 14/2007 in Uredbe o stvarnem

premoæenju dræave, pokrajin in obœin (Uradni list RS, øt. 12/03). 

Ømartno pri Litiji, dne 8.12.2008 

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99,

124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21.œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt.

100/2005 UPB-1), Odloka o proraœunu obœine Ømartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS,

øt. 123/2008) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavno-

sti v obœini Ømartno pri Litiji (Uradni list RS, øt. 31/05) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih

in humanitarnih dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji

v letu 2009 

1. Naziv in sedeæ naroœnika

Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na podroœju socialnih,

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji oziroma za obœane

Obœine Ømartno pri Litiji. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdræevanje in investicije v prostore in opremo za

izvajanje teh dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, druøtva ter zdruæenja,

ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

• so registrirani in delujejo na podroœju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih de-

javnosti;

• imajo urejeno evidenco œlanstva;

• imajo v svojem œlanstvu tudi obœane obœine Ømartno pri Litiji;

• imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo naœrtovanih programov.

Pravne osebe z delovanjem na obmoœju veœ obœin, regij ali dræave morajo ob svoji prija-

vi obvezno izkazati, da imajo svoje œlane oziroma uporabnike tudi iz obmoœja obœine

Ømartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

4. Osnovna merila za izbor

• ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode

dela,

• sodelovanje z riziœnimi skupinami prebivalstva, vkljuœenost strokovnih delavcev in

namen izvedbe programa,

• realnost izvedbe programa in finanœna konstrukcija v primerjavi z uœinkovitostjo in

oziroma udeleæbo,

• reference – program se izvaja æe dalj œasa oziroma se program izvaja na obmoœju

obœine æe daljøe œasovno obdobje.

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Okvirna viøina razpisanih sredstev znaøa 8.500 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu

obœine Ømartno pri Litiji za leto 2009, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdeli-

la na naslednja podroœja:

• humanitarni programi

• zdravstveni programi

• socialni programi.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za pro-

grame/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 27.2.2009 (datum poøtnega

æiga) na naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji, ali

osebno v tajniøtvu Obœine do 27. 2. 2009 do 12. ure.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinancira-

nje humanitarnih programov 2009«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv

in poøtni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

• oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljeni in

• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka

za dopolnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolni-

tvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne

bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z iz-

branimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

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;

Øtev.: 551-001/2009

Datum: 6. 1. 2009

Æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Zadruga Jarina, ki je bila ustanovljena
leta 2004 kot podeæelsko razvojno je-
dro, je v letu 2008 uspeøno predstav-
ljala kot glavni promotor Srce Sloveni-
je na vsaj 15 prireditvah po Sloveniji,
pri œemer je povezovala tudi druge tu-
ristiœne akterje iz tega obmoœja. Med
najuspeønejøe predstavitve spada vse-
kakor udeleæba na Kmetijsko-æivil-
skem sejmu v Gornji Radgoni v avgu-
stu. Poleg tega je kot turistiœna agenci-
ja delovala tudi na podroœju træenja
turistiœnih programov, ki vzpodbujajo
obisk naøega podeæelja. V letu 2008 je
sprejela skupaj 20 skupin turistov.
Nadaljevala je s træenjem ponudbe
kmetij s podeæelja ter skrbela za doba-
vo hrane z domaœih kmetij v litijski vr-
tec in ømarsko øolo. Izvajala je infor-
miranje in pripravo vlog na razpis
MKGP – diverzifikacija v kmetijstvu. 

Z zadovoljnim pogledom v preteklo
leto stopamo s pogumnimi koraki na-
prej po zaœrtani poti Srca Slovenije. V
æelji, da se nam na tej poti pridruæite
tudi vi, vam voøœimo vse dobro v no-
vem letu 2008. 

Saøa Gradiøek,

direktorica Centra za razvoj Litija

plaœnega koriøœenja naøih storitev v
Litiji ter na izpostavah v Grosupljem,
Kamniku in Dolu pri Ljubljani, kot so
svetovanje, registracije podjetij, us-
merjanje na razpise ipd. V letoønjem
letu smo na naslove podjetij brez-
plaœno posredovali 52 e-biltenov
»Moj spletni priroœnik«, ki vsebuje in-
formacije o javnih razpisih, novih gos-
podarskih predpisih, poslovnem sode-
lovanju in aktualnih poslovnih dogod-
kih. Preko 80 podjetnikov se je odloœi-
lo za brezplaœno registracijo s.p., spre-
membo ali izbris s.p.. Naøe dodatne
storitve, ki omogoœajo registracijo
enostavnih d. o. o. (poleg sploønega
predloga za vpis ustanovitve d. o. o.
obsega tudi predlog za vpis spremem-
be, vpis v davœni register, zahtevek za
izdajo  identifikacijske øtevilke za DDV,
prijava oseb v obvezna socialna zava-
rovanja, prijava prostega delovnega
mesta in izdajo obrtnega dovoljenja)
pa se je posluæilo 40 podjetnikov.

V letoønjem letu je bilo izdanih tudi
vrsta razpisov, preko Slovenskega
podjetniøkega sklada, Ministrstva za
gospodarstvo, Ministrstva za kmetijs-
tvo, Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeæelja, JAPTI, Zavoda za
zaposlovanje ipd. Zanimanje za ome-
njene razpise je bilo veliko. S prijavo
na razpise so preko naøe toœke VEM
pridobila podjetja 400.000 EUR sub-
vencij za nakup nove tehnoloøke opre-
me v letu 2008. S poudarkom na pred-
stavljanju aktualnih podjetniøkih raz-
pisov smo izvedli preko 50 osnovnih
svetovanj ter organizirali brezplaœne
delavnice. Na lokalnem nivoju izvaja-
mo Program vavœerskega svetovanja
in usposabljanja – v letu 2008 smo
tako sklenili 20 pogodb s podjetniki,
ki so na ta naœin pridobila 28.000
EUR subvencij za podjetniøko sveto-
vanje. 

Jarina in træenje
podeæelja

Izobraæevanja nosilcev in œlanov
kmetijskih gospodarstev se aktivno
odvijajo tako na kmetijskih kot tudi
na nekmetijskih podroœjih

Izvajajo se redna izobraæevanja, ki jih
morajo opraviti vsi nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so vkljuœeni v okolju
prijazne programe kmetovanja (KOP
in SKOP). O krajih in datumih teœajev
redno obveøœamo vse obœanke in
obœane, ki imajo registriran MID kme-
tije, z nenaslovljeno poøto.

V zaœetku prihodnjega leta bodo pote-
kala izobraæevanja na temo pridobiva-
nja neposrednih plaœil (predstavitev
ukrepov in poteka subvencijske kam-
panje za leto 2009). O podrobnih vse-
binah, datumih in lokacijah izo-
braæevanj, boste pravoœasno obveøœeni.

V letu 2009 bomo zaœeli z obnovitve-
nimi teœaji za vse izvajalce varstva
rastlin, ki ste potrdilo o delu s fitofar-
macevtskimi sredstvi pridobili preko
Kmetijske svetovalne sluæbe oz. Kme-
tijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.
Pravilnik o spremembah in dopolni-
tvah Pravilnika o strokovnem uspo-
sabljanju in preverjanju znanja iz fito-
medicine pravi, da se izvajalcu varstva
rastlin veljavnost potrdila podaljøa za
pet let od datuma izdaje potrdila ozi-
roma njegovega podaljøanja, œe se v
zadnjem letu pred potekom njegove
veljavnosti udeleæi obnovitvenega

Novice iz kmetijskega podroœja
V zimskem œasu, ko narava poœiva, se skrbni kmetje izobraæujejo.

Dobitnice nacionalne poklicne kvalifikaci-
je, katerim smo do certifikata pomagali na
izpostavi KSS Litija.

teœaja ali najmanj enega predavanja s
podroœja fitomedicine ali varnega rav-
nanja s FFS. Vse, ki ste teœaj opravljali
v letu 2004, bomo pravoœasno pisno
obvestili, kdaj boste lahko priøli na
obnovitveni teœaj, da vam bo potrdilo
veljalo øe prihodnjih pet let.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Kmetijsko gozdarska zbornica Slove-
nije æe kar nekaj let aktivno dela na
podroœju pridobivanja nacionalne po-
klicne kvalifikacije. Do junija letoønje-
ga leta je bila pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije nujno potrebna
za vse tiste kmetice oz. kmete, ki so
æeleli registrirati dopolnilno dejavnost
na kmetiji, pa za registracijo niso ime-
li primerne izobrazbe. Po sprejetju
spremembe zakona o kmetijstvu, za
registracijo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ni veœ zahtevana omenjena
izobrazba. Na Kmetijsko gozdarskem
zavodu Ljubljana bomo v prihodnje øe
organizirali tovrstne teœaje, vendar
bomo øe veœ poudarka dali na prak-
tiœnem delu. V februarju 2009 bomo
tako v Litiji organizirali dvodnevno
delavnico predelave mleka, zato vse,
ki æelite pridobiti znanje iz tega po-
droœja, vabimo k sodelovanju. Prijave
zbiramo na sedeæu KSS Litija in po te-
lefonu 01/899 50 14 (Sonja Zidar Ur-
banija).

Za konec naj omenim øe to, da je 8.
decembra 2008 v Œebelarskem domu
v Lukovici, preko 50 posameznic in
posameznikov, prejelo certifikate oz.
nacionalno poklicno kvalifikacijo iz
razliœnih podroœij. Med dobitniki so
bile tudi naøe obœanke, katerim vsem
iskreno œestitam in jim æelim obilo za-
dovoljstva pri uvajanju novih znanj v
prakso. Certifikate so prejele za peko
kruha, potic in drobnega peciva in za
predelavo sadja.

Sonja Zidar Urbanija,

Svetovalka za KDD

na izpostavi Litija
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Zgodilo se je
Zadnji œetrtek v novembru smo bili
ømarski upokojenci gostje v Domu
Tisje, kjer smo na delavnicah izdelova-
li adventne venœke, tri dni pozneje pa
smo si ljubitelji resne glasbe ogledali v
mariborski Operi Verdijevo »Travia-
to«, ki nas je zelo navduøila.

Desetega decembra smo s skupino za
samopomoœ Ømartinke v gostiøœu
Maœek sklenili letoønja sreœanja, ki
potekajo øtirinajstdnevno, v ponede-
ljek, 15. decembra pa smo organizirali
v domaœem kulturnem domu novolet-
no prireditev, kjer smo se zabavali ob
zvokih ansambla Zimzelen.

Pripravljamo…
Tretji œetrtek v januarju (15. 1.) vabi-
mo vse naøe œlane v ømarsko knjiæni-
co, kjer se bomo pogovarjali o letnem
programu za leto 2009, vaøi predlogi
nam bodo zelo dobrodoøli. V drugi
polovici januarja pripravljamo øe dve
sreœanji: za vse tekmovalke in tekmo-
valce ter za izdelovalke roœnih del. V

Aktivnosti
druøva
upokojencev

œetrtek, 4. februarja, pa bomo za ljubi-
telje gledaliøœa organizirali obisk ljub-
ljanske Drame, kjer si bomo ogleda-
li«SCAPINOVE ZVIJAŒE«, kjer nam
ne bo dolgœas.

In øe novost
Radi bi vas opozorili øe na novost v
letu 2009. Za vse ljubitelje pohodov iz
Ømartna in bliænje okolice uvajamo re-
kreacijski dan, ki bo vsak prvi ponede-
ljek v mesecu, zaœeli pa bomo s fe-
bruarjem. Za te pohode bo znaœilno,
da se bodo zaœeli ob 8. uri zjutraj, da
ne bo prevozov, torej samo peø, da
bodo trajali do dve uri in da se zanje
ne bo treba prijaviti vnaprej. Tako se
bomo prviœ zbrali v ponedeljek, 2. fe-
bruarja, ob 8. uri zjutraj pred naøo
druøtveno pisarno in se podali peø po
poti Ømartno – Roje – Grmaœe – pre-
tvornik Sitarjevec in se po drugi poti
vrnili domov. Œe bo slabo vreme, bo
pohod naslednji dan, sicer pa odpade.
Na vsakem pohodu se bomo dogovo-
rili, kam bomo øli naslednjiœ in tudi
vaøi predlogi bodo dobrodoøli.

Nasvidenje 2. februarja ob 8. uri pred
naøo pisarno! Ljubitelji hoje, pri-
druæite se nam! Za udeleæbo ni nobe-
nih omejitev.

In øe obvestilo glede uradnih ur. Prve
tri mesece leta 2009 imamo uradne
ure vsako sredo od 9. do 12. ure v
druøtveni pisarni.

Boris Æuæek

Predstavitev uporabe lutke v tera-

pevtske namene – na posvetu Geron-

toloøkega druøtva Slovenije v Ljublja-

ni, smo predstavili uporabo lutke pri

obolelih za demenco.  Pri obolelih za

demenco je velik problem komunika-

cija. Œustva v obolelem ostanejo ohra-

njena, medtem, ko besede zamrejo.

Oboleli se z napredovanjem demence

pogosto zapre v svoj svet, ki ga zdravi

le teæko razumemo,  lahko ga samo

slutimo. Z lutko,  z neænim dotikom se

nam ta svet lahko pribliæa.

Obisk uœencev OØ Gradec – projekt

Generacije generacijam

Uœenci OØ Gradec so nas kar dvakrat

obiskali. V zaœetku decembra so pod

vodstvom gospe Amalije Kadunc izde-

lovali novoletne okraske s katerimi

smo okrasili naøo jedilnico. Malo pred

novoletnimi prazniki pa smo imeli

kreativno delavnico »Oblikujmo gli-

no« z gospo Danijelo Kunc. Druæenje

nam je popestril uœenec Klemen Økarja

z igranjem harmonike. Kreativni de-

lavnici so se pridruæili tudi prostovolj-

ci OØ Ømartno pri Litiji, ki æe veœ let

dnevno obiskujejo naøe stanovalce. 

Martinov sejem v Ømartnem – kot vsa-

ko leto smo se tudi letos predstavili na

Martinovem sejmu. Domski pevski

zbor Tisa pod vodstvom socialne de-

lavke gospe Vlaste Øedivy je sodeloval

Novice iz doma Tisje

v kulturnem programu. Dom  smo

predstavili s plakati, na katerih so bile

vidne naøe øtevilne dejavnosti. 

Koncert pevskega zbora Litus – uœi-

teljski pevski zbor Litus pod vodstvom

gospe Sandre Rihter nam je polepøal

sredino popoldne.

Bralna ura – gospa Aleksandra Ma-

vretiœ nam je predstavila prekmurske-

ga pisatelja Ferija Lainøœka. Ob prebi-

ranju njegovih del smo zaœutili æivlje-

nje ob Muri.

Izdelovanje adventnih venœkov in

dekoracij – skupaj s œlani DU Ømartno

pri Litiji in skupino za samopomoœ

Trobentica smo preæiveli lepo popold-

ne, ko smo izdelovali okraske za naøe

enote.

Udeleæba na prednovoletni delavnici

OØ Ømartno – celo leto nas razveselju-

jejo prostovoljci svojimi prihodi v naø

Dom. V decembru smo jim obisk vrni-

li in se jim pridruæili pri izdelovanju

novoletnih voøœilnic. 

Predstavitev dobre prakse – naøa fizio-

terapevtka gospa Branka Pihler je

predstavila v Cankarjevem domu na

aktivu Socialne zbornice pozitivne

uœinke Skupine za ravnoteæje

Koncert pevskega zbora Zvon – pev-

ski zbor Zvon pod vodstvom gospe

Marjance Vidic je nastopil v Domu

Tisje.

Obisk œlanov RK, ki so obdarili svoje

œlane s praktiœnimi darili.

Nastop uœencev OØ Litija EPP – uœen-

ci so nas razveselili s svojim doæivetim

programom. Stanovalce, ki zaradi sla-

bega zdravstvenega stanja ne zmorejo

prisostvovati predstavi pa obdarili s

svojimi domiselnimi izdelki.

Okraøevanje novoletnih jelk na enotah

skupaj s svojci – letos sta  se dve enoti

v Domu odloœili okrasiti novoletno

jelko na nekoliko drugaœen naœin in si-

cer enoti Spominœice in Vrtnica sta po-

vabili na okraøevanje svojce stanoval-

cev. Zlasti svojci stanovalcev enote

Spominœica so se odzvali naøem pova-

bilu. Prijetno sredino dopoldne  smo

preæiveli ob kraøenju smreœice, peki

domaœega kruha z varuhinjo gospo

Nado Zupanœiœ in œajanko.

Koncert Zagriøkih fantov in igrica KD

Priskau – »najstarejøi zbor«, œe upo-

øtevamo starost pevcev, novoletna igra

in obisk Dedka Mraza so ganili naøe

stanovalce. 

Koncert PZ delavk doma Tisje Dodik,

ki ga vodi gospa Selma Gradiøek je bil

neke vrste generalka pred zdaj æe tra-

dicionalnim dobrodelnim koncertom

v Kulturnem domu Ømartno pri Litiji.

Dobrodelni koncert so povezovali s

humornim programom œlani gleda-

liøke skupine Vajkard iz Ømartnega,

kot gostje so nastopili tudi pevci okte-

ta Valvasor iz Litije.

Bralna ura – z gospo Aleksandro Ma-

vretiœ iz Knjiænice Litija na temo

Boæiœnih zgodb in obiœajev z raznih

koncev sveta.

Poæarna vaja – v Domu smo organizi-

rali poæarno vajo, ki se jo je udeleæilo

kar øestdeset gasilcev ter Urgentna

sluæba ZD Litija. Vajo si je priøel ogle-

dati tudi æupan obœine Ømartno pri Li-

tiji gospod Milan Izlakar.  

Obisk œlanov DU Litija z glasbenimi

gosti.

Novoletna zabava – s slavnostno

veœerjo in æivo glasbo v jedilnici Doma

Tisje. Za glasbo so poskrbeli Ræiøki

fantje. Posebno preseneœenje veœera pa

so bile Trebuøne plesalke iz Dola pri

Ljubljani, ki jih vodi gospa Tjaøa Pu-

stotnik. Leonida Razpotnik

Gasilska œrna
kronika
Intervencija:

20. decembra so bili gasilci PGD Ko-
strevnica obveøœeni, da je potrebno
oœistiti cestni prepust na Gradiøœu. Iz-
vozili so z vozilom GVC 16-25 in peti-
mi gasilci. Na kraju so ugotovili, da je
onemogoœen pretok meteorne vode, le
ta pa teœe po cesti in odnaøa cestne
bankine. Skupaj z gasilci PGD Jablani-
ca so oœistili cevi pod cesto.

Inventura 2008:

V œasu od 1. januarja do 27. decembra
2008 smo gasilci iz GZ Ømartno dobi-
li 38 klicev na pomoœ. Na nekaterih
posredovanjih je sodelovalo veœ
druøtev hkrati. Skupaj na vseh ne-
sreœah je sodelovalo 378 gasilcev, ka-
teri so opravili 892 delovnih ur.

GZ Ømartno

1090001

Minilo je dve leti, odkar nas je zapustila
draga æena, mama in stara mama

MICI PRIMC

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

V SPOMIN

1090002

JUØ POGLAJEN
3.1.2007 - 9.1.2007

Spomin nate Juø,

je kakor pesem, ki v naøih srcih sameva.

Solze, æalost in bridkost,

to v naøih srcih odmeva.

Hvala vsem, ki mu priæigate sveœke.

Za vedno tvoji, mami Manca, ati Tadej in sestrica Ema

V SPOMIN

1090003

V 71. letu nas je zapustil
naø dragi moæ, oœe, dedi, brat, stric in bratranec

FRANC SLAPNIŒAR
iz Gozd reka 5, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaøœanom,
za podarjene svete maøe, sveœe, cvetje in izreœena soæalja. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam v teækih

trenutkih stali ob strani in pokojnika pospremili na zadnji poti, pevcem za lepo petje in govorniku za
besede slovesa. Hvala tudi g. æupniku in pogrebni sluæbi Litija.

Vsi njegovi

ZAHVALA

1090004

Solze æalost naj blaæijo,

a spomin naj ne bledi.

Vsi, ki v veœnosti æivijo,

na svetu puøœajo sledi.

V 71. letu starosti nas je zapustil
naø dragi moæ, oœe, ata, brat in stric

PETER ERJAVEC st.
iz Volœje jame 17, Ømartno pri Litiji

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

pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se PGD Øtangarske Poljane in govorniku za besede
slovesa. Posebna zahvala æupniku g. Marjanu Lampretu, za lepo opravljen obred in pogrebni sluæbi.

Vsi njegovi

ZAHVALA

1090005

Æe leto dni mineva,

odkar naø dom sameva.

Sedaj v grobu se spoœijta

in veœne sreœe se pri bogu nauæijta.

ANI in ALOJZU BERŒAN
iz Gozd reke 18

Minilo je leto, odkar sta nas zapustila draga
mama Ana (4.11.2007) in ata Alojz (25.2.2008).

Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate v molitvi, postanete ob njunem grobu
in jima priæigate sveœke.

Vsi njuni

V SPOMIN



Pestro leto ljubiteljskih kulturnih
ustvarjalcev se je uspeøno
zakljuœilo

Aktivnosti ØTUC-a
v drugi polovici
leta 2008
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Tako je druøtvo v mesecu juniju æe
œetrtiœ za œlanstvo organiziralo pohod
po vinski poti iz Liberge v Vinji vrh.
Pohod, po poteh, ki niso zahtevne je z
vsakoletno mnoæiœno udeleæbo in veli-
ko gostoljubnostjo vinogradnikov ob
poti v Preski, upraviœeno dobil naziv
»tradicionalen«, saj se pohoda poleg
vinogradnic in vinogradnikov ude-
leæujejo tudi neœlani druøtva. Pohod
smo zakljuœili z degustacijo vin pri
Joæetu Zadraænik in okusnim golaæem,
ki sta ga pripravila zakonca Lenart.

V zaœetku septembra je druøtvo organi-
ziralo strokovno ekskurzijo na Bizelj-
sko, ki smo jo zaradi velikega zanima-
nja œlanstva organizirali v dveh delih.
Med potjo z avtobusom smo si ogleda-
li vinorodna obmoœja Bizeljskega z de-
gustacijo vin na Bizeljskem gradu, obi-
skali in pokuøali vina v repnici Najger,
si ogledali proizvodnjo peneœih vin pri
druæini Isteniœ ter se na kosilu zadræali
v gostiøœu Øekoranja na Bizeljskem.

Prav tako je druøtvo v prvi polovici
septembra organiziralo strokovno pre-
davanje na tematiko priprav in opravil
na trgatev in nega mladega vina. Tudi
za omenjeno strokovno predavanje je
œlanstvo pokazalo veliko zanimanje,
saj so sluøatelji napolnili predavalnico
v gasilskem domu v Veliki Kostrevnici.

Po opravljeni trgatvi in shranitvi mla-
dega vina v kleti je druøtvo organizira-
lo in izpeljalo javno prireditev »marti-
novanje« v Ømartnem ter sodelovalo
na martinovem sejmu, kjer smo pred-
stavili svojo dejavnost in organizirali
degustacijo vin naøih vinogradnikov. 

V drugi polovici novembra je druøtvo
organiziralo øe drugi pohod po vino-
gradniøkih poteh. Pot je 80 pohodni-
kov vodila iz Liberge oziroma Preske
preko Grmade v Gobnik, kjer so bili
pohodniki prisrœno sprejeti in po-
streæeni pri naøih vinogradnikih.
Kroæno pot pohoda s startom in ciljem
je bila zakljuœena pri Zaman Tomaæu
nad Presko, kjer so se pohodniki
okrepœali z izvrstnim bograœem, ki sta
ga pripravila œlana druøtva Oto in Joæe. 

V okviru sodelovanja s Centrom za
razvoj Litija oziroma LAS Srce Slove-
nije se je druøtvo predstavilo na Rad-
gonskem sejmu in organiziralo degu-
stacijo vin naøih vinogradnikov. Na
ocenjevanju vin v Gornji Radgoni je
Joæe Zadraænik za vino modri pinot
letnik 2006 prejel srebrno medaljo.

Druøtvo se je predstavilo in organizira-
lo degustacijo vin svojih œlanov tudi na
dræavnem prvenstvu v striæenju ovc v
Ømartnem pri Litiji. Za zakljuœek leta
2008 je druøtvo organiziralo predno-

voletno sreœanje, kjer so œlanice in
œlani s partnerji prostore kmeœkega tu-
rizma Fajdiga v Temenici v celoti na-
polnili. Udeleæenci sreœanja so bili ob-
darjeni s priloænostnim darilom, ki jih
je izdelal œlan druøtva Peter Haupt-
man. Sreœanje je potekalo ob prijetnem
razpoloæenju z æivo glasbo za ples.

V okviru sreœanja je druøtvo organizira-
lo tudi ocenjevanje in degustacijo mla-
dih vin naøih œlanov. Ocenjevanje 25
vzorcev razliœnih vin je opravil glavni
enolog Kartuzije Pleterje in ambasador
cviœka za leto 2008 g. Joæe Simonœiœ. Po
konœani ocenitvi je imel ocenjevalec
strokovno predavanje ter pri tem poh-
valil kvaliteto ocenjenih vin. Predvsem
je poudaril in pohvalil zelo hitri napre-
dek druøtva ter veliko izboljøanje kvali-
tete naøih vin od ustanovitve druøtva
naprej, kar je oznaœil za revolucionarno
dejanje na podroœju vinogradniøtva in
kletarstva v naøem druøtvu.  

Poleg naøtetih aktivnosti se je druøtvo
v letu 2008 javilo tudi na nekatere raz-
pise Obœine Ømartno pri Litiji in jih
uspeøno zakljuœilo s financiranje posa-
meznih projektov iz programa dela z
odobrenimi finanœnimi sredstvi. 

Druøtvo se je javilo tudi na razpis ozi-
roma javni poziv za oddajo prijave
projektnih predlogov za izvajanje Raz-
vojne strategije LAS »Srce Slovenije«,
ki ga vodi Center za razvoj Litije. V
okviru razpisa se je druøtvo prijavilo s
projektom: Ureditev prostora in naba-
va opreme za izboljøanje delovanja
druøtva. Odobrena finanœna sredstva
bo druøtvo z nabavo opreme in uredi-
tvijo prostora realiziralo v prvem pol-
letju 2009.

Vinogradniki ØTUC –a smo lahko na
druøtveno opravljeno delo in aktivno-
sti v letu 2008 zelo ponosni in zado-
voljni, saj smo z realizacijo zastavlje-
nih ciljev v programu dela in nekaterih
drugih nalog uresniœili naøe æelje in do-
segli resniœno odliœne rezultate. V letu
2009 se izteœe prvi øtiriletni mandat
organom druøtva, na zboru vinograd-
nikov bomo ocenili naøe øtiriletno de-
lovanje, opravili volitve v organe
druøtva in se podali novim nalogam in
izzivom naproti. Izkuønje delovanja
druøtva v prvem mandatu novemu
vodstvu ne bi smelo povzroœati veœjih
teæav pri nadaljnjem vodenju druøtva.  

Ob vstopu v leto 2009 se vodstvo Vi-
nogradniøkega druøtva ØTUC Ømartno
zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pri-
pomogli k uspeønemu delovanju naøe-
ga druøtva v preteklem letu. Vsem æeli-
mo vse najboljøe v letu 2009.

Joæe Perme  

Aktivnosti ØTUC-a
v drugi polovici
leta 2008
Tudi v drugi polovici leta 2008 je Vinogradniøko druøtvo »ØTUC« Ømartno
nadaljevalo z aktivnostmi, ki si jih je zadalo v programu dela za leto 2008.
Program dela smo v celoti realizirali in izvedli øe marsikatero sprotno
nalogo, ki se je za druøtvo pokazala kot potrebna in koristna.

Vokalna glasba

Zborovska pesem je stalnica v sloven-
skem kulturnem æivljenju. Tudi na
naøem obmoœju je ta dejavnost najm-
noæiœnejøa in v zadnjih letih kakovost-
no raste. Potekale so revije na
obmoœnem, regijskem in dræavnem ni-
voju. Prireditve spremljajo najus-
peønejøi slovenski zborovodje, ki po
ogledu revij opravijo pogovor z zboro-
vodji in jim pisno sporoœijo mnenje o
nastopih. Tako organiziran sistem sve-
tovanja pripomore k napredku zborov. 

Spomladi smo uspeøno izpeljali ob-
moœne revije za otroøke, mladinske in
odrasle zbore, v jeseni pa øe tematski
revijalni koncert – revijo cerkvenih
pevskih zborov. Na tem podroœju smo
zaznali viden napredek v kvaliteti iz-
vajanj in v izboru pesmi. Konec prire-
ditve so popestrile øe øtiri skupne pe-
smi s spremljavo Tamburaøkega orke-
stra Ømartno, za katerega priredbe je
napisala Helena Vidic.

Øe posebej pa lahko izpostavimo nekaj
pomembnejøih doseækov: MePZ Jev-
nica se je æe tretje leto zapored
uspeøno udeleæil regijske revije oz. tek-
movanja – SOZVOŒENJA;  Zbor sv.
Nikolaja je imel odmevni turneji v
Øvici in Rimu;  tradicijo preko 120 let
starega Pevskega druøtva Lipa Litija
pa so stari pevci predali v roke mla-
jøim tako, da so vsi prenehali s petjem,
kar je bil v slovenskem prostoru edins-
tven dogodek.

Inøtrumentalna glasba

Zadnjih nekaj let pri nas dobiva na
pomenu tamburaøka glasba, ki se je
razvila tako po obsegu kot po kvalite-
ti. Tamburaøki orkester KUD FS Ja-
vorje  Ømartno pri Litiji je postal pre-
poznaven v domaœem okolju, pa tudi
drugje. Na 28. dræavni reviji tambu-
raøev, ki se je odvijala 5. aprila v Kul-
turnem domu Ømartno pri Litiji in je
bila tekmovalnega znaœaja, so osvojili
zlato priznanje. 

Poleg tega je orkester izvedel  uspeøen
Dalmatinski veœer v Litiji, gradu Bo-
genøperk in na ljubljanskem gradu
skupaj z gosti: Oktetom Valvazor in
Moøko vokalno skupino Lipa.

Tudi ostale inøtrumentalne skupine so
leto uspeøno zakljuœile: Pihalni orke-

Pestro leto ljubiteljskih kulturnih
ustvarjalcev se je uspeøno
zakljuœilo
Obmoœna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Litija
(OI JSKD) pokriva ljubiteljsko kulturo na obmoœju obœin Litija in Ømartno
pri Litiji. V letu 2008 je preæivela burno dogajanje. Odvijale so se razno-
vrstne prireditve in izobraæevanja. Zelo aktivna so bila tudi posamezna
kulturna druøtva, ki so pripravila samostojne dogodke, koncerte, razstave
in ostale prireditve. Razgibano kulturno æivljenje je potekalo tudi na vseh
osnovnih øolah in na gimnaziji. OI JSKD je v preteklem letu organizirala s
pomoœjo  soorganizatorjev (domaœa druøtva) preko 40 prireditev z 3000
nastopajoœimi.

ster Litija s tradicionalnim in mno-
æiœno obiskanim boæiœno novoletnim
koncertom v litijski øportni dvorani,
tolkalna skupina Perkakøns HUD
KUD Litija pa si je øe po mnoæici na-
stopov in koncertov po vsej Sloveniji
ob zakljuœku leta doma »sezidala svo-
jo« dvorano.

Gledaliøka in lutkovna dejavnost

Obmoœno sreœanje otroøkih gleda-
liøkih skupin Zasavja je potekal v me-
secu marcu v Litiji in Ømartnem. Gle-
daliøka bera je bila velika, saj so si
uœenci litijskih in ømarske  øole ogleda-
li enkrat veœ predstav kot prejønje leto. 

Prav tako je bilo  predstav odraslih
gledaliøkih skupin bistveno veœ, saj so
pripravile kar pet premier: Enxen tea-
ter iz Kresnic, Gledaliøka skupina
GEOSS KUD Lipa Vaœe, KUD Tom-
bas Litija, gledaliøka skupina KD Pa-
vle Voje Polønik in KUD Vajkard
Ømartno.

Folklorna dejavnost

Tudi na podroœju odrasle folklorne
dejavnosti se na obmoœnem nivoju po-
vezujemo v Zasavju in organiziramo
pregledno obmoœno revijo vsako leto
v drugi izpostavi.

Lani je sreœanje  potekalo 15. februar-
ja na Mlinøah. Poleg trboveljskih in
zagorskih folklornikov so sodelovali
FS Javorje, ljudske pevke FS Javorje in
ljudski pevci KD Javorje. Na regijsko
sreœanje odraslih folklornih skupin
maja v Ajdovøœini pa so se ponovno
uvrstili plesalci KUD FS Javorje. 

Regijsko sreœanje pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viæ smo 18. ok-

tobra organizirali na gradu Bo-
genøperk. To je  bila ena izmed kako-
vostnejøih in prijetnejøih prireditev
lani, ki je bila tudi precej odmevna.

Otroøka folklorna skupina Ømartno
pa se je uspeøno predstavila na sreœan-
ju v Ivanœni Gorici. 

Plesna dejavnost

Na podroœju plesne dejavnosti je 14.
marca potekala obmoœna revija ple-
snih skupin - Plesni bazar  v Zagorju.
Na regijsko revijo se je  udeleæila tudi
naøa plesna skupina KIKE HUD KUD
Litija.

Likovna dejavnost

Likovno ustvarjanje  je precej indivi-
dualna dejavnost, pa vendar so se li-
kovniki obeh obœin organizirali v li-
kovno skupino LILA, ki øteje preko 30
œlanov. Skupina je izjemno dejavna:
redno se sreœuje na tedenskih delavni-
cah,   pripravlja skupinske in samo-
stojne razstave, poleg tega pa se je v
preteklem letu odzvala na øtevilne te-
matske likovne razpise. Œlani so za
svoje delo prejeli 17 priznanj in tri cer-
tifikate kakovosti na regijskem in
dræavnem nivoju, 24. maja pa se je
udeleæila tradicionalnega EX TEM-
PORA v Litiji. 

Literarna dejavnost

Tudi literarno ustvarjanje je zelo in-
timna dejavnost.  Sklad skupaj z za-
savskimi izpostavami organizira ob-
moœna sreœanja in delavnice mladih in
starejøih literarnih ustvarjalcev, na ka-
terem je sodelovalo tudi nekaj naøih
obœanov. Prepriœani smo, da jih us-
tvarja veliko veœ in vse tiste v novem
letu vabimo k sodelovanju.

Izobraæevanje

V preteklem letu smo imeli preko 14
izobraæevalnih oblik za razliœna po-
droœja ustvarjanja s preko 100 ude-
leæenci.

Ne  nazadnje je treba reœi, da nam je
zastavljen program dela uspelo izpe-
ljati s podporo ter dobrim in uspeønim
sodelovanjem  z obema obœinama, s
Knjiænico Litija, z  Javnim zavodom
Bogenøperk, Javnim zavodom za kul-
turo Litija, z osnovnimi øolami in
Gimnazijo Litija.

OI JSKD  je v novembru lani pridobil
novo pomoœ pri delu s pomoœjo razpi-
sa ESS in Obœino Ømartno pri Litiji, ki
bo pomagala tudi pri delu ZKD
Ømartno.

Leto 2008 se je uspeøno zakljuœilo z
vrsto odmevnih boæiœno novoletnih
koncertov, v letu 2009 pa pripravlja-
mo raznovrsten in zanimiv program
prireditev, ki jih bomo napovedali v
koledarju prireditev. Program pred-
stavlja tradicionalno uveljavljen pro-
gram z obmoœnimi in regijskimi pre-
glednimi prireditvami ter novostmi. Le
te so usmerjene v projekte, ki povezu-
jejo razliœne dejavnosti, saj z njimi bo-
gatimo raznovrstnost kulturne ponud-
be, poveœujemo sodelovanje in pove-
zovanje ustvarjalcev na razliœnih po-
droœjih.

Vsem kulturnim druøtvom in skupi-
nam œestitamo za vse doseæke in se jim
zahvaljujemo za tako pestro in kvali-
tetno sezono.

OI JSKD Litija



Prvoøolci na
PU Ljubljana

December na PØ Kostrevnica
Prednovoletna prireditev
v Veliki Øtangi

Boæiœno novoletne delavniceSkupna izvedba
tehniøkega dne

Brez petard v novo leto
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V dogovoru s predstavniki starøev smo se zaobljubili, da ne bomo uporabljali pi-
rotehniœnih izdelkov in si bomo med novoletnimi prazniki raje privoøœili izlet v
Ljubljano. Veœina otrok in starøev se je s tem strinjalo. Za naøo dobro odloœitev
so izvedeli tudi na policijski postaji, zato nas je obiskal policist, gospod Jelen in iz-
jemoma mu ni bilo potrebno otrok prepriœevati o nevarnosti uporabe piroteh-
niœnih izdelkov in jih je za tako odloœitev lahko samo pohvalil.

Nevarno zabavo s pirotehniœnimi izdelki smo zamenjali za ogled filma Modri pla-
men – dogodivøœine malega bobra v Kinodvoru v Ljubljani in dobro malico v Mc
Donaldsu.

Imeli smo se lepo in nikomur ni bilo æal za to odloœitev. Morda  bomo drugo leto
zaobljubo obnovili in k temu dejanju povabili øe koga. 

Joæica Æurga

Brez petard v novo leto
Tako se je glasila akcija œetrtoøolcev OØ Ømartno. S pogovori smo
ugotovili, da so prazniki lahko lepi tudi brez nepotrebnega pokanja, ki je
nekaterim v veselje in zabavo, ne smemo pa pozabiti tistih, ki jim je
pokanje neprijetno, jim vzbuja strah in neugodno poœutje.

Prednovoletna prireditev
v Veliki Øtangi

V sredo, 5. decembra je KORK Veli-
ka Kostrevnica pripravila novoletno
sreœanje starejøih krajanov. Sreœanja
se je udeleæilo veliko krajanov in kra-
jank, saj je bila dvorana  polna. Obi-

V sredo, 19. novembra 2008, smo
prvoøolci odøli na PU Ljubljana, kjer
se je odvijala podelitev nagrad pobar-
vanke »Varno na poti v øoli in do-
mov«. Sreœen izærebanec je bil uœenec
1.b razreda Jure Zupanœiœ. 

Na poti v Ljubljano nas je spremljaj
policist PU Litija gospod Bokal. Z za-
nimanjem smo si ogledali lutkovno
igrico Promet ni hec in spoznali delo
policistov, reøevalcev in mestnih re-
darjev. Najbolj so nas navduøili polici-
sti na konjih in policijski kuæa. Nagra-
de je sreœnim izærebancem izroœil ljub-
ljanski æupan g. Zoran Jankoviœ. Vsi
uœenci pa so prejeli darilne vreœke.

Upamo, da nas bo øe kdaj spremljala
sreœa pri nagradnem ærebanju, saj si
vsi æelimo, da bi kmalu spet preæiveli
tako prijetno in pouœno dopoldne.

Marjana Buœar

Boæiœno novoletne delavnice
Na osnovni øoli Ømartno smo se zopet lotili zahtevnega projekta, ki nudi
veliko zadovoljstva tako uœencem kot tudi uœiteljem. Organizirali smo
boæiœno-novoletne delavnice, ki smo jih  pripravili uœitelji in uœenci pred-
metne stopnje.

Pomagale so nam  tudi nekatere uœite-
ljice razredne stopnje. Namen pro-
jekta je razvijati nekatere pomembne
vrednote, ki so sestavni del vzgojnega
naœrta øole: dobrodelnost, ustvarjal-
nost, skrb za okolje, in druge.

S pripravami smo zaœeli oktobra. No-
vembra so se uœenci z razredniki
odloœili za izdelek. Nakupili smo ma-
terial, veliko so ga prinesli v øolo uœen-
ci sami. Bili so zelo pridni tako, da
smo imeli dovolj zelenja, vej, storæev,
mahu in obilo dobre volje ter priprav-
ljenosti za delo. Zadnjih øtirinajst dni
v novembru so po konœanem pouku in
med razrednimi urami uœenci in uœite-

lji zaœeli izdelovati lesene jelenœke, raz-
ne obeske za smreœico, bonsaje iz puø-
pana, smreœice iz mahu, boæiœne moti-
ve iz mavca, boæiœne venœke raznih ve-
likosti, ikebane, veœ vrst voøœilnic, an-
gelœke iz makaronœkov in papirja, le-
sene økratke in økrate, modelarji so
izdelali ptiœje krmilnice in øe kaj bi se
naølo. V torek, 2. decembra smo priøli
v øolo ob 13. uri. Delali smo do 14.30
in si zatem oddahnili v polurnem od-
moru. Naslednjo uro smo konœali iz-
delke ter pripravili trænico v zgornji
avli naøe øole. Priølo je veliko kupcev,
ki so jim naøi mali prodajalci uspeøno
praznili denarnice. Na ta naœin smo
zbrali nekaj veœ kot 1300 EUR, ki smo
jih namenili v øolski sklad.

Pri delu so sodelovali stanovalci Doma
Tisje ter Marta Kovaœiœ, Øpela Se-
devœiœ in Vojka Gregoriœ. Za njihov
trud in prizadevnost se jim najlepøe
zahvaljujemo.

Lep je obœutek kadar zdruæi moœ in
energijo veliko ljudi, se ob tem druæi-
jo, sodelujejo in ustvarijo veliko do-
brega.

Marijana Øuøtarøiœ

V ponedeljek, 22. decembra 2008, je

bila v Veliki Øtangi prireditev za otro-

ke øolskega okoliøa Podruæniœne øole

Øtangarske Poljane, rojene v letih

1999 do 2003. Prireditev sta pripravili

uœiteljici omenjene øole v sodelovanju

z Obœino Ømartno pri Litiji in krajani

iz Velike Øtange. Zbralo se je 53 otrok,

ki so jih spremljale matere, oœetje,

dedki in babice, pa tudi nekaj starejøih

bratov in sester je bilo med gledalci.

Prireditev so priœeli œetrtoøolci z

boæiœno pesmijo v angleøkem jeziku,

ki so se je nauœili pod vodstvom uœite-

ljice Maje Pavlin. Sledili sta dve toœki,

ki ju je pripravila uœiteljica Maja Mit-

toni in v katerih so sodelovali vsi uœen-

ci od 1. do 4. razreda: v plesni so za-

plesali ob zvokih slovenske priredbe

pesmi Waterloo Sneg je tu, v igrici pa

so poiskali in ozdravili sneæenega

moæa, ki se je pred premoœnimi sonœn-

imi æarki skril pod koøato drevo.

Seveda so otroci uspeøno priklicali

dedka Mraza, ki jih je obdaril in vsem

skupaj zaæelel sreœno, zdravo in tudi

pridno leto 2009.
Alenka Kralj, prof. RP

Skupna izvedba
tehniøkega dne

V sredo, 17. decembra 2008, smo
uœenci in uœiteljice podruæniœnih øol
Primskovo, Velika Kostrevnica in
Øtangarske Poljane preæiveli prav po-
seben dan. Na PØ Velika Kostrevnica
smo namreœ imeli skupni tehniøki dan,
katerega glavni namen je bil spoznava-
nje lastnosti razliœnih materialov. Naj-
prej smo se dotaknili tematike najpo-
membnejøih svetovnih religij, nato pa
smo se decembrskemu œasu primerno
posvetili izdelavi jasliœnih figur. Te
smo v delavnicah izdelovali iz papirja,
mase za gnetenje in mase za ulivanje.
Prekratko druæenje smo zakljuœili z
igro in boæiœno pravljico.

Maja Mittoni, prof. RP

Uœenke 3. razreda Petra, Anita, Maja,
Tjaøa so o dnevu naslednji dan zapisale:

Odpeljali smo se v Kostrevnico. Tam
smo se pogovarjali o jaslicah in barvali
figurice iz mavca in papirja. Nekateri
so barvali s flomastri, nekateri z akril-
nimi barvami. Za malico smo imeli
sirovo øtruœko in pili œokoladno mle-
ko. Po malici smo se igrali. Potem smo
oblikovali figurice iz das mase. Dali
smo jih na okensko polico suøit. Na
koncu smo posluøali pravljico o
jelenœku. Z avtobusom smo se odpelja-
li v svojo øolo. Uœitelica nam je razdeli-
la figurice. Odnesli smo jih domov.

December na PØ Kostrevnica
Mesec december je bil na naøi øoli zelo delaven. Z uœenci smo bili pridni,
saj smo izdelali veliko izdelkov, s katerimi smo nato okrasili naøo øolo. Ni-
smo samo izdelovali izdelke,  veœkrat smo se predstavili naøim starøem in
ostalim krajanom.

Prvoøolci na
PU Ljubljana

Uœenci pa so ob njem izrazili naslednje
vtise:
Nika: »Vøeœ so mi bili policijski konji.«
Gal: »Meni so bila najbolj vøeœ policij-
ska oklepna vozila.«
Nejc: »Vøeœ mi je bil policijski pes.«
Pia: »Meni so bili zelo vøeœ policijski
avtomobili in darila.«
Gaøper: »Konji so bili pa res najboljøi.«

Valentina: »Rada bi se peljala s poli-
cijskim kolesom.«
Aljaæ: »Policijski tovornjaki so bili
zelo fajn.«
Jure: »Rad bi se peljal s policijskim
'krosarjem'«
Æak: »Tista guma v predstavi mi je
bila super.«
Jernej: »Kje so pa policijski tanki?«

skovalci so z zanimanjem spremljali
program, ki so ga pripravili naøi
uœenci. Po programu so s sreœanjem
nadaljevali.

V petek, 12. decembra smo imeli kul-
turni dan. Obiskali smo Kolosej v
Ljubljani. Skupaj z uœenci prve triade
matiœne øole in podruæniœnih øol Prim-
skovo in Øtangarske Poljane smo si og-
ledali animirano druæinsko komedijo
Madagaskar 2.

V nedeljo, 14. decembra je PD Litija
organiziralo tradicionalni pohod na
Tisje. Œeprav je bilo precej hladno, se

je pohoda udeleæilo veliko pohodni-
kov.  V kulturnem programu so sode-
lovali naøi uœenci.

V sredo, 17. decembra so nas obiskali
uœenci iz podruæniœnih øol Primskovo
in Øtangarske poljane. Skupaj smo se
pouœili o razliœnih verstvih in o jasli-
cah, nato pa smo øe pobarvali figurice
iz papirja in keramofiksa. Po malici
smo izdelali oziroma oblikovali øe iz
das mase. Izdelke so nato uœenci odne-
sli domov. Bilo je zanimivo in delavno
dopoldne.

Pred boæiœno - novoletnimi poœitnica-
mi pa je otroke iz KS Kostrevnica obi-
skal øe dedek Mraz. Otroci skupaj s
starøi so do zadnjega kotiœka napolnili
uœilnico v osnovni øoli Velika Kostrev-
nica. Najprej so se predstavili uœenci s
plesom, pesmicami in kratkima igrica-
ma z naslovom Rokaviœka in Krtek in
sneæeni moæ. Nato so otroci skupaj
poklicali dedka Mraza. Dedek Mraz
jih je razveselil z darili.  Pri nakupu da-
ril so nam pomagali starøi, KORK Ve-
lika Kostrevnica, PKD Ivan Bartl,  An-
drej Repina, Mercator KGZ Litija –
prodajalna Kostrevnica, obœina
Ømartno pri Litiji , Keramiœarstvo
Marjan Poglajen, Elektroinstalacije
Igor Moæina, Rado Novak s.p., Simon
Lokar s.p., Ludvik Zaman s.p., Mat-
jaæ Moæina s.p. in Terezija Poglajen
s.p. Vsem, ki ste nam kakorkoli poma-
gali pri organizaciji ali obdarovanju
otrok se najlepøe zahvaljujem.

Marjana Poglajen
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Decembrske novice
s øole Ømartno
Veseli december je spet opraviœil svoje ime. Na naøi øoli je bilo dogajanje
res veselo, kulturno øportno, skratka delovno.

Æe v zaœetku meseca so na predmetni
stopnji potekale boæiœno-novoletne de-
lavnice, na katerih so uœenci ob po-
moœi uœiteljev in nekaterih zunanjih
sodelavcev izdelovali ptiœje krmilnice,
novoletne voøœilnice, adventne venœke
in najrazliœnejøe novoletne okraske. Po
konœanih delavnicah so na prodajni
razstavi izdelke prodali in z izkupiœ-
kom (okoli 1300 EUR) obogatili øolski
sklad.

Uœenci s podruæniœnih øol Velika Ko-
strevnica, Primskovo in Øtangarske Po-
ljane so na delavnicah, na katerih so
spoznavali lastnosti materialov, izdelo-
vali jaslice iz papirja, mase za gnetenje
in mase za vlivanje.

Moderatorji øolskega radia Œvekaœ
Klara Lambergar, Anamarija Sedevœiœ,
Laura Slapniœar, Gregor Kotar in Aleø
Zajec so bili gostje v oddaji Sobotna
raglja na 1. programu Radia Slovenija,
kjer so predstavili naø øolski radio in
spoznali, kako poteka delo na nacio-
nalni radijski postaji.

Na øoli se je priœelo tekmovanje v øol-
ski namiznoteniøki ligi, kjer sodelujejo
uœenci in uœenke predmetne stopnje. V
øportni dvorani v Zagorju je potekalo
podroœno prvenstvo v rokometu za de-
kleta, ki se ga je udeleæila tudi ekipa
naøe øole in osvojila 4. mesto. Prav
tako v Zagorju, na Osnovni øoli Tone-
ta Okrogarja, so se na regijskem tek-
movanju v øahu pomerili tudi naøi
uœenci in bili zelo uspeøni.

Prvoøolœki so v øolskem bazenu nare-
dili svoje prve plavalne zamahe.

V decembru so uœenci preizkuøali zna-
nje øe na dveh tekmovanjih. V zaœetku

meseca je potekalo dræavno tekmova-
nje v znanju iz biologije za Proteusovo
priznanje, kasneje pa øe øolsko tekmo-
vanje za Cankarjevo priznanje in øol-
sko tekmovanje iz znanja zgodovine.

Uœenci prve triade in vseh treh po-
druæniœnih øol so obiskali Kolosej v
Ljubljani in si ogledali animirano
druæinsko komedijo Madagaskar 2.

V sodelovanju z Obœino Ømartno pri
Litiji in krajani Velike Øtange so uœen-
ci Podruæniœne øole Øtangarske Polja-
ne pripravili obisk dedka Mraza za
najmlajøe.

Prvoøolœke matiœne øole in podruænic
je obiskala øolska knjiæniœarka in jim
razdelila knjige Moj oœka, s katerimi
Druøtvo Bralna znaœka Slovenije v ok-
viru projekta Zlati bralec letos æe peto
leto obdaruje vse uœence prvih razre-
dov v  Sloveniji in zamejstvu.

Zadnji dan pred prazniki so si uœenci
predmetne stopnje v kulturnem domu
ogledali glasbeno predstavo Moje pe-
smi, moje sanje, ki so jo izvedli uœenci
OØ Janka Kersnika Brdo.

Najmlajøi, uœenci prve triade in po-
druæniœnih øol, pa so si ogledali lut-
kovno predstavo Novoletne sreœa. Ob
koncu je priøel øe dedek Mraz, ki je vse
otroke obdaril z bonboni, stiskom
roke in prijazno besedo. Za najveœje
preseneœenje pa sta poskrbeli gospa
Darinka Kobal in direktorica Knjiæ-
nice Litija gospa Andreja Øtuhec, ki sta
knjiænicam na vseh treh podruæniœnih
øolah in  na matiœni øoli podarili knji-
ge. Obema najlepøa hvala!

Novice zbrala Vanja Adamlje

DRUØTVO  INVALIDOV LITIJA – ØMARTNO

Sveæ veter v druøtvu
Medobœinsko druøtvo invalidov Litija
– Ømartno je dobilo obvestilo Obœine
Litija, da gradnja novih prostorov ob
Ponoviøki cesti ne bo uresniœena. Na
seji 9. decembra 2008 je zato sklenilo:

• Zbrana sredstva od Fundacije za no-
vogradnjo namenja za odkup zgrad-
be sedanjega Doma invalidov. Tako
bo postalo stoodstoten lastnik seda-
njih prostorov.

• V skladu z dogovori na Obœini Litija
bo druøtvo kandidiralo za zemljiøœe
(342 m2) zahodno od sedanjega
doma in ga dogradilo ter uredilo
parkirne prostore.

• Skupaj z Druøtvom diabetikov bodo
tako urejeni objekti zadostovali za
delo obeh druøtev v naslednjih letih.

Pri tem druøtvo upoøteva tudi ureje-
no baliniøœe. 

• V druøtvu priœakujejo øe naprej do-
bro sodelovanje z Obœino Litija (obe
druøtvi imata veœ kot tisoœ œlanov).

Ob pobudi republiøke organizacije, da
naj se druøtvo vkljuœi v akcijo »
Obœina po meri invalidov« pa v
druøtvu menijo, da je idejo potrebno
uresniœevati postopoma. Zato so se
odloœili za prvi korak, ki je popis arhi-
tektonskih ovir za invalidne osebe.
Imenovali so vodje skupin za Litijo levi
breg, Litijo desno breg in Ømartno pri
Litiji, ki bodo izbrali sodelavce in do
konca marca 2009 pripravili ustrezne
predloge. 

Ivan Godec

Nova publikacija:
Druøtvo diabetikov Litija – 20. let
V litijski knjiænici smo 11. novembra predstavili novo knjiæico Ivana Godca.  Po
20. letih obstoja Druøtva diabetikov Litija se je oblikoval zanimiv in pester arhiv.
Avtor Ivan Godec, ki je æe izdal veœ podobnih popisov oz. kronik, pa tudi drugih
knjig, je stkal zanimiv pregled delovanja druøtva. V vsebino je vkljuœil tudi zdravs-
tveni pogled na sladkorno bolezen, priœevanje œlana o æivljenju s sladkorno bolez-
nijo, spomine na prva leta delovanja in izpostavil vezi, ki se stkejo ob druæenju, us-
tvarjanju, øportnih ter kulturnih prireditvah. 

Publikacija æeli tudi pedagoøko in preventivno vplivati na bralce in bralke, pred-
vsem pa diabetike spodbuditi k medsebojnemu sodelovanju in povezovanju v
druøtvu, ki øteje veœ kot 400 œlanov.

Predstavitev knjige se je zgodila v dneh pred svetovnim dnem diabetesa, 14. novem-
brom, ki so ga litijski diabetiki poœastili øe posebej slovesno in delavno: z organiza-
cijo dræavne prireditve ob dnevu diabetesa v litijski øportni dvorani, 15. novembra. 

Skupaj z drugaœnimi v projektu
Rastem s knjigo
Rastem s knjigo je projekt Ministrstva za øolstvo in øport, Ministrstva za
kulturo in Zveze sploønih knjiænic, ki naj bi vsakemu sedmoøolcu pribliæal
branje in knjiænice.

Sedmoøolci obiøœejo knjiænico, spozna-
jo znano osebo iz domaœega kraja in v
dar prejmejo knjigo. Po predstavitvi
knjige Pavla Smoleja, »Skupaj z dru-
gaœnimi«, ki je bila novembra v knjiæ-
nici Litija, smo se skupaj s øolskimi
knjiæniœarkami odloœili, da bo letos
naø gost pri projektu prav Pavel Smo-
lej, ki ga v tem okolju poznamo pred-
vsem  kot slikarja. Dolga leta je bil di-
rektor varstveno delovnega centra, pri-
gode, ki so nastale v tem œasu  je strnil
v knjigo, ki sta jo s slikami in risbami
dopolnili Marija Pirc in Marija Smolej. 

Prvo sreœanje s sedmoøolci je bilo 14.
novembra, ko smo obiskali OØ Gra-
dec. 80 sedmoøolcev je skupaj z uœite-
ljicami prisluhnilo gospodu Smoleju,
ki je zaradi bogatih æivljenjskih
izkuøenj pravi vrelec nasvetov. Mla-
dim posluøalcem je predstavil delova-
nje in bivanje v varstveno delovnem
centru in jih opozoril, da lahko ljudje
po spletu razliœnih okoliøœin postanejo

varovanci teh ustanov. Povedal je,
kako se strpnost do drugaœnih v demo-
kratiœnih druæbah spreminja, kako je
bilo pred 60 leti in veœ, kako je danes.
V sodobnem svetu ljudje œisto drugaœe
sprejemamo drugaœne, ustanove so
lepo vpete v okolje in z njim sodeluje-
jo. Uœencem je viøja knjiæniœarka Tat-
jana Renœelj prebrala tri prigode, da so
spoznali, da se je treba pri delu z dru-
gaœnimi drugaœe odzivati.

Pavel Smolej, velik humanist, je mo-
goœe pri uœencih pripomogel k veœji
strpnosti do drugaœnih, uœiteljem pa
dal idejo, da se o tej temi øe kdaj spre-
govori. 

Sedmoøolci so na koncu prejeli v dar
knjigo Vrane, Ervina Fritza. Knjiga je
letos prejela veœernico, nagrado za naj-
boljøe slovensko in otroøko mladinsko
literarno delo. S projektom Rastem s
knjigo in gostom Pavlom Smolejem
bomo knjigo Vrane podarili vsem sed-
moøolcem v obeh obœinah. 

Kulturne ustanove
odpirajo svoja vrata

Kulturne institucije se vsako leto
spomnijo tudi tako imenovanega de-
cembrskega kulturnega praznika –
rojstnega dneva Franceta Preøerna. Pri-
reditve in poveœana pozornost do obi-
skovalcev so postale æe tradicionalna
dejanja. Knjiænica Litija se v svojem
okolju povezuje tudi z drugimi ustvar-

Marija Smolej in Moøka vokalna skupina
Lipa, Ta veseli dan kulture.

jalci kulture, zato druæno pripravljamo
to decembrsko kulturno manifestacijo. 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Obmoœna izpostava Litija v sodelova-
nju s Knjiænico Litija je pripravil 5.
obmoœno sreœanje mladih literatov
Zasavja 2008: »Misel vsaka v verz se
pretaka«. Delavnica, ki jo je vodil
Marko Djukiœ, se je zakljuœila s sklep-
nim delom ob 19. uri, ko sta se pred-
stavila Vesna Berk in Boøtjan Groøelj,
odprli pa smo tudi likovno razstavo
skupine LILA. Kvintet KD dr. France
Preøeren iz Æirovnice je navduøil s svo-
jim petjem, zato se bomo zagotovo øe
sreœali. 

Preøernov dan smo v krajevni knjiænici
Ømartno pri Litiji poœastili v œetrtek, 4.
decembra 2008, ob 19. uri z odprtjem
likovne razstave Marije Smolej iz Kre-
snic, sicer rojene Ømarœanke. 

Nekajkrat me je imelo, da bi segla po
njej. Po Knjigi pritoæb in pohval. Ena-
kovredno drugim revijam, napovedni-
kom in zgibankam, poœivajoœi v pla-
stiœnem æepku. Æelim nekaj napisati.
Toda, saj ne morem povedati vsega!
Verjetno se v tovrstno knjigo piøe na
kratko, zgoøœeno. Jaz pa tako ne
znam. Edino, kar bi lahko rekla, bi
bilo – hvala! In øe enkrat – hvala! In
tako v nedogled...

Zato jo pustim pri miru. Sploh pa bi
morala biti v litijski (enako v ømarski)
samo Knjiga pohval... Naj (nekoliko)
utemeljim:

Rada imam novosti. Tiste, iz knjiænice.
Zataknjene so v posebnih kovinskih
okvirjih. Okvirji pa pripeti na gosto
mreæo. V ozkem hodniku, na levi stra-
ni. V litijski knjiænici.

S priœakovanjem jih jemljem v roke.
Jih prelistavam. Zaœutim. Preberem
nakljuœno izbrane odlomke. Odloœitve
so obiœajno pravilne. Samo vœasih se
zgodi, da se zmotim. A to ni hudo. Ne-
prijetno na tej steni je edino to, da se
okvirœki za knjige tako radi snemajo.
Œe sem dovolj spretna, kakønega øe
ulovim. Sicer na tleh kovinsko zaæven-
keta in se sliøi, kot da bi zaœel podirati
celo  knjiænico. Prav pri temeljih...

Tako je bilo tudi tistikrat. Ne, nisem
iztaknila okvirœka. Niœ hudega se ni
zgodilo. Le v roke sem vzela eno izmed
novih knjig. Ne preveœ debelo. Modrih
platnic. Ujela sem besede: »Ves goli
hrib je bil zavit v meglo, barje in ska-
lovje pa napolnjeno z vlago, in barve
so se poglobile...« 

»Imam jih,« je zaklical otrok, »na, no-
ter jih deni.« »Ampak ne smeø gleda-
ti,« je rekla babica. »To je moja zaseb-
na stvar.« Sophia je dræala roko s pro-
tezo za hrbtom. »Hoœem videti,« je re-
kla. Potem je njena babica dala prote-
zo v usta, reklo je »klap« in ølo je tako
gladko, da ni vredno besede...«

Zaprla sem jo in se podvizala k izposo-
jevalnemu pultu. Kot da bi se bala, da
bo nekdo vstopil in dejal, da v tem
hipu nujno potrebuje prav to knjigo.

Œez œas sem jo vrnila. In med mnogimi
drugimi nanjo skoraj pozabila. Skoraj.
Nekega dne sem se le opogumila. Ko
sem se vzpenjala po stopnicah, sem æe
razmiøljala kaj naj sploh reœem. Rada
bi si izposodila knjigo, pa ne vem na-
slova! Neprijetno! Med tem, ko sem iz-
brane knjige odlagala na pult, sem
zaœela: »Oprostite, imam nenavadno
æeljo. Rada bi knjigo, pa ne vem naslo-
va. Mislim, da je delo nekega Severnja-
ka. Lahko vam pa povem vsebino.«

Gospa Cvetka mi je pozorno prisluhni-
la. Sploh ni naredila vtisa, da bi bila
moja æelja nemogoœa. Samo nekaj stav-
kov sem nasnula. Skupaj z gospo direk-
torico Andrejo, ki je bila v bliæini, smo
naredile obnovo. Vse tri smo vedele za
vsebino! Kakøno odkritje, kakøen never-
jeten obœutek! Potem je gospa Cvetka
dvignila pogled iznad oœal in vpraøujoœe
dejala: »Poletna knjiga?« »Ne vem, tudi
lahko, toda jaz sem jo brala pozimi..,.«
sem glasno skuøala svoje branje umesti-
ti v œasovni okvir. Konœno se mi je pos-
vetilo! To bo naslov! Jasno, knjige si ni
bilo mogoœe izposoditi, ker jo je takrat
bral nekdo drug. Sem pa imela »vstop-
nico« za v knjigarno. In tisti dan kupila
zadnji dve.

Œe nadaljujem s pripovedjo o prav isti
knjigi, se bo morda zdelo æe pretirano.

Œajanka
Ob Dnevu sploønih knjiænic se je
ob œaju in piøkotih na œajanki v
Knjiænici Litija porodila ideja o
mnenju, izkuønjah zvestih bralcev.
In rodilo se je preœudovito pismo
Martine Benediœiœ...

nadaljevanje na 8. strani ➺

Spoøtovani bralci in bralke!

Izreœi bi Vam æeleli neøteto lepih in toplih voøœil. Med mnogimi pa naj izluøœimo preprosto,

a iskreno æeljo: naj bodo naøa sreœevanja in druæenja øe naprej topla in iskriva, naj nas

povezuje ljubezen do branja, do intimnih potovanj, do spoznavanja neodkritega;

z Vami se æelimo veseliti ob skupnih prireditvah in kulturnih dogodkih,

osvajati nova znanja, presegati lastne meje in osebnostno rasti;

skupaj z Vami, bralke in bralci, kulturno bogatimo naøe okolje, skrbimo,

da dragoceni spomini ne zbledijo in da poslanstvo knjige nikoli ne zamre.

Vse dobro v novem letu 2009 Vam æelimo knjiæniœarke in knjiæniœarja Knjiænice Litija!

Dogaja se – v januarju
V januarju nadaljujemo s prireditvami in sreœanji, ki so vedno toplo sprejeta. Od
15. januarja si v galeriji ømarske knjiænice lahko ogledate razstavo Trboveljœanke
Dragice Sovdat, ki se je lani po hudi bolezni dobesedno vrnila na zaœetek poti, ko
se je povsem na novo nauœila marsiœesa. Njeno slikanje, optimizem in volja doka-
zujejo, da œlovek ne sme nikoli obupati. Strokovna sodelavca Knjiænice Litija,
Mateja Premk in Domen Merzel sta pripravila predavanje Osnove digitalne foto-
grafije. V Toœki vseæivljenjskega uœenja smo prisluhnili napotkom, kako prihrani-
ti, Aleø Babiœ, avtor knjige Zakaj sem brez denarja, nas je obiskal 20. januarja.
Na potopisno predavanje Santorini, s Francijem Horvatom, vas vabimo 27. 1. ob
19. uri, v Knjiænico Litija. Tudi februarja vam bo na voljo brezplaœno svetovanje
v toœki VÆU, mentorica Mateja Mugerle bo z nami 12. 2. od 8. do 14. ure, 26. 2.
pa od 13. do 19. ure. V mesecu kulture pripravljamo prvo sreœanje iz niza
»Sreœevanja z domaœimi avtorji«, z nami bo pesnik, pisatelj in øe marsikaj, gos-
pod Joæe Sevljak. Vsak drugi œetrtek so najmlajøi vabljeni v Knjiænico Ømartno, na
pravljiœno uro. 
Vabljeni na naøe prireditve, veseli bomo tudi vaøih predlogov.

prispevke pripravili Aleksandra Mavretiœ in Andreja Øtuhec
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poøljete vkljuœno do 25. JANUARJA 2009

Uspeøen pohod na Tisje
Druge decembrske nedelje se je 28. spominskega planinskega pohoda na
Tisje udeleæilo okrog 400 planincev iz vseh koncev Slovenije, veliko pa jih
je priølo tudi iz Hrvaøke. V Litiji je startnino poravnalo 244 planincev, ki so
pohod evidentirali v dnevnik pohoda, letos pa je bilo veliko tudi takønih, ki
so se pohoda udeleæili zaradi sodelovanja v akciji Slovenija planinari –
planinski pohodi Zasavskega MDO.

Vreme tokrat udeleæencem resniœno ni
bilo naklonjeno, ves teden pred poho-
dom je padal deæ, megleno z obœasnim
prøenjem je bilo tudi na dan pohoda,
vendar to zvestih udeleæencev te prire-
ditve ni moglo odvrniti od tega, da se
ne bi podali na pot. Organizatorji na
œelu s Petrom Rutarjem so bili øe zlasti
veseli tistih,ki so se udeleæili vseh dose-
danjih pohodov, to pa so bili domaœini

Tomaæ Malenøek, Slavka Matoz, An-
drej Cirar ter Majda in Filip Rusjan, iz
Maribora je priøel Milan Meden, iz Ce-
lja pa Florjan Nunœiœ. Med najbolj zve-
stimi obiskovalci pohoda je tudi œastni
obœan Litije Mirko Kaplja, ki ima kot
predsednik borœevske organizacije do
pohoda øe posebej pristen odnos.

Organizacijo dogajanja na startu in
Tisju ter v veliki meri tudi na cilju v

Kostrevnici so letos prevzeli œlani mla-
dinskega odseka PD Litija pod vods-
tvom Gaøperja Repine. Gaøper je tudi
pripravil scenarij slovesnosti na Tisju
in je prireditev tudi sam povezoval.
Skratka, mladi so se nadvse izkazali,
prav tako tudi vsi ostali organizatorji,
zato je bilo druøtvo spet deleæno øtevil-
nih pohval za organizacijo in izvedbo
pohoda.

Pohodnike sta na krajøi slovesnosti
nagovorila litijski æupan Franci Ro-
kavec in ømarski æupan Milan Izla-
kar. Pohod poteka po obmoœju obeh
obœin, udeleæujejo se ga obœani iz ene
in druge, zato je eden od elementov
pozitivnega povezovanja in sodelova-
nja med obœinama. Litijski planinci
pohod organiziramo v spomin na bit-
ko II. øtajerskega bataljona na sveti
veœer leta 1941, ko je bataljon z itali-
janske strani meje priøel na nemøko
stran, da bi s svojo prisotnostjo pre-
preœil ali vsaj oviral naœrtovano izse-
litev Slovencev iz obmejnega pasu.
Zgodovinski pomen bitke so pouda-
rili vsi trije govorniki, zbrane je na-
mreœ pozdravil tudi predsednik PD
Litija Roman Ponebøek. Domaœini pa
so bili øe zlasti veseli obljube ømar-
skega æupana, da bodo prebivalci
Tisja æe prihodnje leto dobili zdravo
pitno vodo iz javnega vodovoda. V
kulturnem programu so nastopili
uœenci podruæniœne øole iz Velike Ko-
strevnice pod vodstvom uœiteljice
Marjane Poglajen.

Vsi udeleæenci pohoda so si bili enotni,
da je pohod kljub slabemu vremenu
lepo uspel in da se prihodnje leto spet
dobimo na Tisju.

Borut Vukoviœ

Zimska liga malega nogometa v
sezoni 2008/09
S pridobitvijo nove øportne dvorane Pungrt v Ømartnem pri Litiji je v ømarski
obœini poleg rokometa zaæivel tudi mali nogomet. Øportno druøtvo Ømartno pri
Litiji je po uspeøno izpeljanem projektu poletne lige tudi v zimskem obdobju or-
ganizator zimske lige malega nogometa za sezono 2008/09.

Tekmovanje poteka ob nedeljah dopoldan v øportni dvorani Pungrt v Ømartnem,
sodeluje pa 12 ekip iz ømarske in sosednjih obœin. Liga poteka po sistemu vsak z
vsakim po pravilih za futsal NZS brez akumuliranih prekrøkov. Prvi krog je bil na
sporedu v nedeljo, 14. 12. 2008, liga pa se bo zakljuœila z enajstim odigranim kro-
gom 22. 2. 2009, ko bomo dobili tudi konœnega zmagovalca. 

Ob nedeljah dopoldan lahko tudi gledalci popestrijo razburljive boje izenaœenih
ekip, zato ste vsi vljudno vabljeni na ogled tekem in navijate za svoje favorite.  

Jani Groznik (ØD Ømartno)

Po odigranih treh krogih je stanje na lestvici naslednje:

Poz. Moøtvo tek. zma. rem. por. zadetki +/- toœk 
1 Slikopleskarstvo Jereb 3 3 0 0 13:3 +10 9 
2 Omahen transport 3 2 1 0 11:5 +6 7 
3 Saletrans 3 2 0 1 15:7 +8 6
4 Gradbeniøtvo Økoro 2 2 0 0 8:3 +5 6
5 Potepuhi Mane bar 3 2 0 1 6:2 +4 6 
6 Kofetek bar 3 2 0 1 8:10 -2 6 
7 Bonaj 3 1 1 1 9:5 +4 4 
8 Cifra fips 3 1 0 2 11:10 +1 3
9 Œetrtek zveœer 3 1 0 2 3:9 -6 3 
10 3fin 2 0 0 2 6:14 -8 0 
11 Mexico Panœo Joly bar 3 0 0 3 6:16 -10 0 
12 MC Litija 3 0 0 3 3:15 -12 0

Ali pa boste nemara vsi æeleli takoj
prebrati Poletno knjigo!

Dobili smo obiske. Ne videvamo se po-
gosto. A se dobro razumemo. Med pri-
jatelji je obiœajno tako. Imamo  nekaj
»podobne krvi«. Tudi – bralne. Komaj
dobro smo se pozdravili in se malo
sprostili, je gospod æe bil »v knjigah«.
»Prilasal« jo je s police, se udobno na-
mestil in – bral! Bral! Na obisku! Mi
pa – kot da nas ne bi bilo! Nas, æivih
bitij! Kot otroka smo ga morali pre-
priœevati, naj vendarle odneha, da jo
bo dobil s seboj (Poletno knjigo na-
mreœ) in da bo za vedno njegova! Bil je
potolaæen, mi pa tudi. Imeli smo lep
dan. Œeprav ni bil ravno poletni...

Tako kot novosti, imam rada tudi sta-
rejøe knjige.  Pravzaprav kar vse!
Nekoœ je nekdo (v nekem knjiænem li-
stu – kako æal mi je, da tega nisem
shranila!) napisal celo razpravo o ljubi-
teljih knjig! Razvrstil nas je (tako kot
psihologi radi razvrøœajo ljudi po
znaœaju, po telesnih podobnostih...) po
ljubezni do knjig! Izvirno, zgovorno,
posreœeno, z nekaterimi odstopanji  -
resniœno! Ne spomnim se veœ, s kakøno
stopnjo navezanosti na knjige se je raz-
vrøœanje zaœelo. Nekje vmes so bili lju-
bitelji, ki so (nekdaj) kupovali knjige
»na meter«, ker paœ nekaj moraø
odloæiti v knjiæno omaro, œe jo æe imaø.
Potem so ljudje, ki knjige radi prebira-
jo, jih kupujejo zase in za darila, imajo
do knjig spoøtljiv, hvaleæen odnos.
Œisto na vrhu lestvice pa so bralci, ki bi
domov preselili cele antikvariate... Nji-
hova edina ovira pri tem je – prostor.

Tudi sama sem se danes (in ne samo
danes) poœutila tako, ko sem se zopet
znaøla v knjiænici. V prav takøni pla-
stiœni posodi, v kakrøno smo nekoœ
doma ob kolinah odlagali krvavice
(vem, da je primerjava povsem nepo-
trebna, œe ne æe nespodobna, a kaj mo-
rem, œe sem se takoj, ko sem zagledala
tisto  pravokotno plastiœno kad, spom-
nila na obilje krvave pojedine...), so se
skrivale – knjige. Izloœene. Knjige za
obiskovalce, za bralce. »Podarite si

Kahlil Gibran v knjigi Prerok pravi:
»Kje boste iskali lepoto in kako jo bo-
ste naøli, œe vam ne bo ona sama pot in
vodnik?

In kako boste mogli govoriti  o njej, œe
vam ne bo ona sama stkala besed?...«

O, da bi nam Lepota stkala – besed! 

Po zakljuœku – øe pripis:

Nemogoœe bi bilo v nekaj minutah, v
na zaœetku omenjeno knjigo, na niz-
kem stolœku ob pravljiœno majhni mi-
zici otroøkega dela litijske knjiænice,
napisati vse tole! Ker to itak – sploh
ni vse! 

Manjkajo øe øtevilni svetli trenutki, ki
v kakønem hipu dobijo prav œarobni
nadih. Vpraøaø, kje bi lahko poiskal
doloœeno knjigo. Komaj dobro izbereø
pravo smer med policami, te, kot bi se
reklo »hokus-pokus«, na pultu priœaka
omenjeni zaklad. Ali dobiø »knjigo za
v posteljo«.  Tako me je nekoœ
vpraøala simpatiœna knjiæniœarka: »A
vam zrihtam eno za u postlo?«  Se reœe
– œisto novo, sveæo, ravnokar skrbno
ovito in oznaœeno knjigo. Knjigo,  ki ni
øe prav niœ »zaøpehana«, niœkolikokrat
na vogalœkih poslinjena, ki ni skrival-
nica posuøenih drobtin ali beleæka za-
piskov nepodpisanih avtorjev...  Knji-
go, ki jo lahko zveœer novo razgrneø
œez (sveæo) posteljnino, œe æe tako na-
nese...

Zopet drugiœ nekaj knjigo rezerviraø
in te pokliœejo domov, da te branje æe
œaka! Mar ni to prijazno!?

In œe se zgodi, da v veliki pospravljalni
vnemi kakøna knjiga uide med domaœe
in se tam potuhne, te zato v knjiænici
tudi ne »obsodijo« ali izobœijo... 

Da o prijaznih urah pravljic za najm-
lajøe niti ne govorim! Tudi to se dogaja
v knjiænicah! Pripeljeø otroka, za eno

knjige«, je pisalo nad njimi. Okrog pa
– nobene gneœe. ..

Zopet sem se sreœala s knjiæniœarko
Cvetko. Med vpraøanjem,  koliko knjig
lahko vzamem, æe æeljno seæem med-
nje. Pogleda me in se prijazno nasmeh-
ne. Vem, da me razume...  Vse skupaj
odloæim na varno mesto in se podvi-
zam v nadstropje, kjer bo danes (dvaj-
setega novembra 2008, ob dnevu
sploønih knjiænic) sreœanje »zvestih
bralcev«.

Zanimivo, kakøni vsemogoœi (œudni?)
obœutki in misli lahko spremljajo œlove-
ka, ko se  zaokroæeno odriva iz pritliœja
v nadstropje knjiænice...

Veœkrat sem koga sliøala razlagati,
kako bi æe øe kam øel, na kakøno kul-
turno prireditev na primer, œe bi imel
druæbo... Samemu pa je œloveku tako
neprijetno iti... Tega kar nisem mogla
razumeti. Œe te zanima, greø, ne?
Œeprav po drugi strani dræi, da je øe na
pogrebu nekako nelagodno, œe si v
ednini, ker potem nenadoma prideø v
zadrego, s kom boø tvoril dvojino – za
en tak – œeden sprevod...

V tistih nekaj kratkih sekundah vzpona
sem torej »doumela« vso skrivnost ed-
nine in dvojine, ko sem se, sama, s œud-
nimi obœutki, odpravljala na sreœanje...

Knjiæniœarke Mateja, Aleksandra in di-
rektorica Andreja so ob izjemno boga-
to obloæeni mizi (knjig! – se razume,
manjkali pa seveda niso niti piøkoti in
œaj!) pripravile zelo prijeten veœer. Med
obrednim pestovanjem skodelice œaja v
naroœju, v udobni zasidranosti na stolu
za prazniœno mizo, se je pogovor odpi-
ral v vse mogoœe smeri. Dotaknili smo
se (bilo nas je deset: øest ljubiteljic
knjig, en knjiæni navduøenec in tri
»domaœe« gospe, poklicno zapisane
knjigam) branja na sploøno,  obvezne-
ga branja v øolah, obnovili smo celo
nekaj vsebin, se najdevali ob istih knji-
gah ali se navidezno oddaljevali v raz-
liœnih,  beseda se je ustavila tudi ob raz-
liœnih fazah branja,  proti koncu smo
preøli celo na potovanja... Kar je
logiœno, saj nam knjiga razøirja obzorja
in nam odpira nove svetove.... 

Najbolj zadræani smo bili ob povabilu,
naj bi izbrali tri svoje najljubøe knjige.
Knjiæniœarji so nam pripravili prijazno
zloæenko, kjer so to æe storili. Mi pa... ?
Ne, jaz ne morem. Ne morem reœi, ka-
tera mi je (bila kdaj) najljubøa...

Teæko (œe ne nemara celo nepotrebno)
je tudi doloœiti (ali doloœati, opredelje-
vati) katera knjiga je (res) dobra.

Prijateljica, pesnica in pisateljica, me je
nekoœ (v podobnem pogovoru o knji-
gah, seveda) poduœila, da obstajajo
(napisana) pravila dobrega pisanja. Da
so ta pravila precej temeljita in resna
pove tudi podatek, da so pripravljena
posebej za otroøko oz. mladinsko pisa-
nje in posebej za ustvarjalce del za
odrasle. Nikoli nisem brskala po njih.
Zato jih ne poznam. In zato po tem, ko
knjigo odloæim, ne morem vedeti, koli-
ko se je pisec  dræal »ograje«... Morda
je tako bolje. Verjetno bi bilo zgolj poz-
navanje pravil preveœ enostavno »rav-
nilo«, s  pomoœjo katerega bi bralec
æelel vleœi œrte...  

Eno pa je gotovo. Œe obstajajo pravila
dobrega pisanja, obstajajo tudi pravila
dobrega branja. Le da slednja niso za-
pisana. A jih je mnogo. Veliko mnogo.
Prav toliko kot je bralcev. Svobodna
so. Raznovrstna. Pisana. Æivahna. Raz-
nolika. Ostra in mila. Neizprosna in
popustljiva. Zahtevna in manj zahtev-
na. 

Nekatera pravila (kriteriji) se ukvarjajo
z vsebino. Iøœejo atraktivnosti, sodobne
tokove,  brskajo po zgodovini ali pa jih
poteøi fantazija prihodnosti...

Druga pravila hlastajo za zgodbo.
Veœja, ko je napetost, bolj, ko se stop-
njuje dramatiœnost, bolj,ko je vse pre-
pleteno, bolj,  ko pokajo æivci, veœja je
slast...

Tretji kriterij »æveœi« jezik. Melje ga,
premleva, preævekuje, doæivlja, œuti, se
vanj poglablja, ga okuøa v globinah...

Tretji, œetrti... in tako øe daleœ naprej...
– mnogo kriterijev. Prav zaradi njih
(verjetno) ne bom mogla izbrati – naj-
ljubøe, najboljøe...

In vendar se mi zdi, da se prav vsi ti (øte-
vilni) kriteriji zbliæajo, najdejo, se
zdruæijo v eni  toœki. Vsi iøœejo – Lepoto. 

➺ nadaljevanje s 7. strani

Slika s œajanke z zvestimi bralci.

uro smukneø po opravkih, ali pa se pri-
kljuœiø œetici radovednih, malih, pri-
srœnih, æeljnih »bralcev«, ki posluøajo s
øiroko odprtimi oœkami in na koncu
(tudi ob pomoœi mamic) »oæivijo«
æabice, pa sneæaœke, pa...  Lahko pa se
(v [martnem) tudi malo umakneø (a si
øe vedno navzoœ), se skrijeø za vogalom
na zofo, prelistaø po novostih, bereø...

Da je knjiænica prostor predavanj, de-
lavnic, ustvarjanja, razstav, sreœevanja,
izobraæevanja povezovanja, deleæen-
ja... – je tudi jasno.

[e kaj manjka? Verjetno øe kaj! Zago-
tovo pa velika, velika  zahvala vsem
knjiæniœarkam in knjiæniœarjema v Liti-
ji in [martnu: Vesni Burja, Vesni [kar-
ja, Cvetki, Erni, Mateji, Aleksandri,
Tatjani, Mateju, Domnu, Andreji........

za to, da za nas besede iøœejo, o njih
razmiøljajo, nam jih pripravljajo, nam
jih ponujajo in nam jih  - podarjajo. 

Besede, ki nam tkejo Lepoto!

Da bi nam vsem prineslo novo leto
œimveœ – lepega,

Vam æelim, v svojem in v  imenu vseh
hvaleænih bralcev.

Martina Benediœiœ 
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