
OBMOŒNA REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN ZASAVJA

Godci godite, naø ples je zaœet
V nedeljo, 5. februarja 2006, so se v Kulturnem  domu Ømartno odrske deske øibile pod nogami øtirih folklornih
skupin. Domaœa skupina, gostujoœi iz Trbovelj in Hrastnika ter skupina iz okolice Grosuplja. Gostje revije pa so
bile tudi ljudske pevke KUD folklorne skupine Javorje. Nastop plesalcev si je pozorno ogledala strokovna
spremljevalka revije gospa Branka Moøkon.

No, pa ga imamo. Osnovna øola in obœina
Letos minevajo øtiri leta, odkar so se obœani, takrat øe krajani, Ømart-
na odloœili za samostojno obœino. Trdno sem prepriœan, da smo storili
prav, ko smo vodstvo osnovne øole in uœitelji tako odloœitev podprli. 

Z danaønjega vidika je preteklo situa-

cijo seveda mnogo laæje ocenjevati,

zato sem øe toliko bolj vesel, da smo

ravnali pravilno. Sedaj, ko mineva

prvo obdobje delovanja obœine, æe lah-

ko podamo  konkretne ocene. To, da

se bodo pojavile teæave, smo vedeli æe

vnaprej. In se tudi so. Velike. Minilo je

prvo razoœaranje, ki je bilo posledica

(pre)velikih priœakovanj. A po øtirih le-

tih so se stvari vsaj nekoliko pomakni-

le v normalne tirnice.

Odnos med øolo in obœino lahko meri-

mo in ocenjujemo na dveh nivojih.

Prvi se nanaøa na medosebne odnose:

sodelovanje, komunikacijo, razgovore,

neformalna in formalna sreœanja. Ti so

bili, z redko izjemo sredi leta 2004,

vseskozi korektni. Drugi vidik pa

predstavlja financiranje. Obœina je po

zakonu dolæna zagotavljati sredstva za

materialne stroøke (ogrevanje, elektriœ-

no energijo, komunalne stroøke, zava-

rovanje …),  poleg tega pa øe za inve-

sticijsko vzdræevanje ter nadstandard-

ne dejavnosti.  Tukaj je situacija neko-

liko drugaœna in je v øtirih letih nihala

med slabo in dobro. Zavedamo se, da

je øola med veœjimi porabniki obœin-

skih proraœunskih sredstev, a ni zane-

marljivo, da je z dograditvijo prizidka,

øe bolj pa bazena, veliko pridobila.

Imamo zadovoljive pogoje za kvalite-

ten pouk, a v prihodnje nas œaka øe ne-

kaj nujno potrebnih in finanœno zah-

tevnih projektov. Øolska zgradba,

predvsem njen najstarejøi del, je stara

æe 40 let. Nekateri segmenti so zato æe

dotrajani. V mislih imam predvsem

okna, ki v teh letih kljub naøim vztraj-

nim proønjam niso bila niti enkrat ob-

novljena, zato trenutno predstavljajo

najveœji problem, ki je øe posebej izpo-

stavljen  v teh mrzlih zimskih dneh. 

Drugi izrazitejøi problem predstavlja

premajhno øtevilo notranjih øportnih

povrøin. Prikrajøani so predvsem uœenci

na razredni stopnji, primanjkljaj pa

skuøamo reøevati z izvajanjem øportne

vzgoje na bazenu, vœasih pa celo v avli

øole. Na podruæniœnih øolah je situacija

v primerjavi z matiœno øolo ustrezna. 

Kljub vœasih nekoliko slabøim pogojem

pa naøi uœenci na razliœnih podroœjih

dosegajo odliœne  rezultate, o katerih

vsak mesec poroœamo v obœinskem gla-

silu in na naøi spletni strani. Zato smo

øe toliko bolj veseli, da je obœini ob kon-

cu prvega øtiriletnega obdobja uspelo

izdati svoj prvi samostojni œasopis, v

katerem bo dovolj prostora tudi za

predstavljanje naøega dela in rezultatov. 

Mislim, da je obœini uspelo vzpostaviti

sistem, ki funkcionira in ki se ga lahko z

ustrezno politiko øe dogradi ter nadgra-

di. Za to pa bo potrebno øe veœ truda in

naporov nas vseh. Ustanovitelju in

uredniøkemu odboru æelim, da bi  œaso-

pis postal eden od pomembnih dejavni-

kov obœinskega dogajanja, ki bo bral-

cem prinaøal veliko zanimivega in pouœ-

nega branja o æivljenju in delu naøe

obœine, ki od letoønjega  leta   ne bo

imela veœ pridevnika »nova« (slednjega

bodo namreœ dobile tiste, ki so na ne-

davnem referendumu to izglasovale),

temveœ mlada obœina Ømartno pri Litiji.   

Albert Pavli

Svoje glasilo obœine Ømartno pri Litiji.
Konœno ga imamo! Tako je bolje.
Boljøi zaœetek, kakor pa - ga imamo.
Seveda ga imamo, saj si ga konec kon-
cev tudi zasluæimo. In ne samo zato, da
bi ga zgolj imeli, temveœ zato, da  se z
njim obveøœamo o zanimivostih in
dogodkih, ki so se zgodili in za katere
je pomembno, da o njih kaj vemo. Da
v njem objavljamo naøe in vaøe
prispevke z aktualnimi temami iz vsak-
danjega æivljenja, obvestila ter napove-
di za tekoœi in delno prihodnji mesec.
In nenazadnje, da  z njim soustvarjamo
lepøo podobo obœine in celotno medse-
bojno kulturo sobivanja.

Martinov glas bo meseœnik. Ne takøen,
da bi ga nosila ali celo trkala luna,
temveœ obœinsko glasilo, katerega izid
lahko priœakujete v prvih dneh vsakega
tekoœega meseca v letu. Kako naj bi
izgledal, pa vam je vsem verjetno kar
precej jasno, saj je izvod, ki ga prebi-
rate, osnova, na kateri bomo gradili
vse nadaljnje izdaje. Naj vas ne bega
njegov, za nekatere skromen obseg.
Skupaj z vami se bomo trudili, da bi v
doglednem œasu iz osnovni osmih
strani preøel v obilnejøo in zajetnejøo
izvedbo. Da bodo tematske zasnove v
njem berljive in zanimive, da bodo
fotografije, ki neminljivo beleæijo

trenutke, na katere smo ponosni,
kvalitetne, ter da se ne bomo ustavljali
samo pri hvalah in pohvalah, ampak
da bomo pisali, beleæili in opozarjali
tudi na stvari, za katere menimo, da bi
jih lahko spremenili ali izboljøali,
razvedrilo in humor pa bosta protiuteæ
vœasih resnim in zahtevnim temam.

Zaæelimo si torej v bodoœe uspeh in
dobro medsebojno sodelovanje ter se s
ponosom pospremimo na pot ustvar-
janja naøega in vaøega glasila z beseda-
mi: ”Martinov glas, vœeraj za danes in
jutri”.

Uredniøtvo

Vsaka skupina je imela v programu po

dva spleta. KUD folklorna Javorje pod

vodstvom Ide Doløek in Francija Lind-

nerja se je prviœ predstavila z novo iz-

vedbo spleta Plesni venœek, ki ga je odr-

sko postavil Rok Mohar in je bil prava

paøa za oœi tako plesno kot kostumsko,

saj kaj takønega nismo vajeni pri fol-

klornih skupinah. V veœernih toaletah

iz zaœetka prejønjega stoletja so plesali

valœek, tango, rumbo in boogi-woogi

ob zvokih iz starega gramofona. 

Folklorna skupina Srbskega druøtva

Sava Hrastnik, ki se vsako leto predstavi

na reviji s srbskimi plesi ter so prava po-

pestritev in tako tudi pribliæajo umet-

nost drugih kultur. Predstavili so se s

spletom Igre iz Srbije ter s spletom Igre iz

Øumadije. Folklorna skupina KD Svo-

boda Center Trbovlje so nas v prvem

spletu popeljali po Dolenjski-Splet do-

lenjskih plesov. V drugem spletu pa smo

si ogledali Splet gorenjskih plesov.

Iz Dolenjskih griœev iz okolice Grosup-

lja nas je obiskala folklorna skupina

Raœna ter se predstavila s spletom Le

zasuœimo zdaj cepce.

Ljudske pevke KUD FS Javorje pod

vodstvom Mojce Hauptman so nam

ubrano veœglasno zapele ljudski pesmi

Moj roæmarin in Pleniœke je prala pri

mrzlem studenc. Za konec pa se je øe

enkrat predstavila domaœa skupina

KUD FS Javorje in prikazala splet Pa

smo zopet na ohceti, v prazniœnih

ømarskih noøah z lepo naglavno izve-

zeno ruto-peœo, ki je v okras in ponos

folklorne skupine Javorje.

Revijo pa smo zakljuœili tudi z mislijo

ob kulturnem prazniku in se spomnili

naøega velikega pesnika F. Preøerna. 

Bernarda Smrekar

Ureditev ploœnika skozi naselje Ømartno
Ureditev varne poti skozi naselje Ømartno je ena izmed prioritet obœine. Kljub dejstvu, da bo izgradnja obvoznice 
prekategorizirala obstojeœo dræavno cesto v obœinsko, je potrebno zagotoviti varno pot do pokopaliøœa.

Za omenjen ploœnik je bil æe izdelan

projekt, vendar v naøi bivøi skupni ob-

œini ni bilo zagotovljenih sredstev za iz-

vedbo le-tega. Prav tako se je v tem ob-

dobju spremenila zakonodaja s

podroœja graditve objektov, kar pome-

ni, da so vsi  izdelani projekti zastarali

in je potrebno pripraviti nove. V ta na-

men smo tudi v proraœunu za leto

2006 zagotovili sredstva, predvsem za

izdelavo nove projektne dokumentaci-

je kot tudi za odkup zemljiøœ. Pri sled-

njem pa se je pri posameznih lastnikih

zataknilo. Na obœinski upravi upamo,

da bo korist, ki jo bo ploœnik prinesel

Ømartnu in øe posebej otrokom na var-

ni poti v øolo, pretehtala osebne intere-

se po zasluækih trenutnih lastnikov

zemljiøœ. Vsekakor bo obœina pred pri-

stopom izdelave projektne dokumen-

tacije podpisala pogodbe z lastniki

zemljiøœ, te bodo vkljuœevale predvsem

odkup dela zemljiøœa, po katerem bo

potekal ploœnik, ne pa tudi ostalih ne-

premiœnin v neposredni bliæini.

Kjer je volja, tam je pot (beri ploœnik).
Andreja Leskovøek

KOLEDAR PRIREDITEV V MARCUKOLEDAR PRIREDITEV V MARCU
dan datum ura prireditev kraj
sreda 15.3. 19.30 BESEDE MIRU videoprojekcija Knjiænica Litija
sobota 18.3. 10.00 OTROØKA MATINEJA Kulturni center
torek 21.3. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
œetrtek 23.3. 19.30 Gledaliøki abonma ÆENSKE Øentjakobsko gledaliøœe Kulturni center Litija
torek 28.3. 19.00 POTOPISNO PREDAVANJE Knjiænica Litija
petek 31.3. 19.00 POJEMO POMLADI Obm. revija otr. in mlad. pevskih zborov Kulturni center
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V regijski projekt Œistilne naprave in

kolektorski sistemi poreœja Osrednje

Save so æe od leta 2000 vkljuœene obœi-

ne Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje,

Hrastnik in Radeœe. Ker so imele na-

øtete obœine  razliœne øtartne osnove pri

zagotavljanju zemljiøœ in drugih po-

trebnih dokumentov, je bil sklenjen

dogovor, da za sredstva evropskih ko-

hezijskih skladov najprej kandidirata

obœini Trbovlje in Hrastnik, v nadalje-

vanju pa øe ostali dve obœini. Ko je leta

2002 nastala nova obœina Ømartno pri

Litiji, je avtomatiœno postala tudi part-

ner v projektu.

Obœinski svet obœine Ømartno pri Litiji

je na svoji 7. redni seji dne 16.10.2003

potrdil Investicijski program za odva-

janje in œiøœenje odpadnih voda obœine

Ømartno pri Litiji, ki ga je izdelalo

podjetje Hidroinæeniring d.o.o., s kate-

rim naj bi ustrezno reøevali odvajanje

in œiøœenje komunalnih odpadnih voda

za naselje Ømartno pri Litiji in okoliøka

naselja. Program predvideva izgradnjo

sistema odvajanja odpadnih voda (pri-

marni vod) na obmoœju obœine Ømart-

no pri Litiji in izgradnjo skupne œistil-

ne naprave v Litiji. V letu 2005 je obœi-

na Ømartno pri Litiji podpisala pogod-

bo s podjetjem Hidroinæeniring

d.o.o. za izdelavo vloge za pridobitev

nepovratnih sredstev EU za projekt

odvajanje in œiøœenje odpadnih vod v

obœini Ømartno pri Litiji, ki naj bi bila

poslana v Bruselj v februarju 2006.

Vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo ob-

jekta skupne œistilne naprave je vodila

in øe vedno vodi obœina Litija, za iz-

gradnjo sistema odvajanja (cevovod)

na svojem obmoœju pa vsaka obœina

posebej. Obœina Litija ima v svojih

prostorskih dokumentih za izgradnjo

œistilne naprave opredeljeno zemljiøœe s

parc. øt. 280 k.o. Litija, na katerega je

vknjiæenih veœ lastnikov. Z najveœjim

lastnikom, KGZ Litija, je obœina Litija

æe v letu 2004 zaœela pogajanja o na-

kupu dela zemljiøœa. V drugi polovici

leta 2005 je bil med obœino Litija in

KGZ Litija sklenjen dogovor, da obe

obœini na raœun niæje cene zemljiøœa

(dogovor je 25 EUR/m2) od KGZ Liti-

ja odkupita bistveno veœji deleæ kot je

potreben za samo izgradnjo œistilne

naprave.

Ker so se v letu 2005 zaœeli pojavljati

problemi s pridobitvijo zemljiøœa (de-

dovanje, denacionalizacijski postop-

ki, toæbe med solastniki lastniki, nei-

zvedena parcelacija in s tem neizvede-

na razdruæitev premoæenja), kar je

onemogoœilo tudi sklepanje in podpis

pogodb o ustanovitvi sluænosti za

gradnjo in vzdræevanje kanalizacij-

skega sistema ter dostopa in dovoza

za gradnjo in vzdræevanje kanalizacij-

skega sistema s sluænostnimi zavezan-

ci (to je poleg izkazovanja lastniøtva

zemljiøœa ena izmed glavnih zahtev

MOP, da projekt lahko kandidira za

sredstva EU), je obœina Ømartno pri

Litiji zaœela iskati alternativno reøitev

za reøevanje problematike odvajanja

odpadnih voda. 

Po posvetu z izkuøenim projektantom

in prouœitvi nove idejne zasnove za

lastno œistilno napravo je bilo ugotov-

ljeno, da je deleæ 4.400 PE obœine

Ømartno pri Litiji pri skupni œistilni

napravi, ki je projektirana za 11.000

PE, glede na trenutne potrebe in glede

na priœakovani razvoj v naslednjih 10

letih, prevelik. Ob primerjavi investi-

cijskega programa iz leta 2003 in nove

idejne zasnove iz leta 2005 je bilo ugo-

tovljeno sledeœe:

1. Skupna ŒN je projektirana za

11.000 PE, od tega je za obœino

Ømartno pri Litiji predvidenih

4.400 PE. Pri tem so vøteti tudi

prebivalci Zavrstnika in Jablaniøke

doline. Investicijski program, ki je

podlaga za pridobitev sredstev EU,

pa izgradnje primarnega voda iz

teh dveh obmoœij ne predvideva,

zato ga bo morala obœina Ømartno

pri Litiji zgraditi z lastnimi sreds-

tvi. Kljub izkljuœenosti Zavrstnika

in Jablaniøke doline se øtevilo PE

na ŒN za obœino Ømartno pri Litiji

ni zmanjøal. Glede na to, da je ob-

moœje obœine poseljeno zelo razpr-

øeno, bo potrebno izgraditi øe celo

vrsto manjøih ŒN, kar je po izraœu-

nih bolj ekonomiœno kot gradnja

dolgih kolektorjev. Pri ponovnem

pregledu podatkov je bilo ugo-

tovljeno, da za obmoœje, ki ga po-

kriva skupna ŒN, zadostuje 3400

PE skupaj z greznicami (prebivalci

= 1800 PE, greznice 500 PE, rezer-

ve 100 PE) ter 1000 PE za industri-

jo. Lastno ŒN je moæno razøiriti na

5100 PE;

2. V primeru izgradnje lastne ŒN od-

pade pribliæno 2 km kolektorjev na

obmoœju obœine Litija (od obœinske

meje z Litijo do ŒN – pokrivanje

naselja Zagorica), kar po investicij-

skem programu predstavlja precej-

øen stroøek  v projektu skupne ŒN

(pribliæno 88 mio SIT);

3. Primerjava izraœunov obratovalnih

stroøkov kaæe, da bi v primeru lastne

ŒN letno potrebovali pribliæno 20

mio SIT manj kot pri skupni ŒN,

glede na trenutno doloœen deleæ.

Zaradi nereøenih lastniøkih vpraøanj

pri zemljiøœu v Litiji in zaradi novih

izraœunov je obœina Ømartno pri Litiji

obœino Litija o svojih dvomih obvesti-

la in predlagala sklenitev pogodbe o

ureditvi medsebojnih razmerij, s kate-

ro bi vse investicijske posle vodila ob-

Kako bomo v Ømartnem œistili svoje
odpadne vode?
Ker se v zadnjem œasu v javnosti pojavljajo razliœne informacije o poteku projekta Odvajanje in œiøœe-
nje odpadnih voda v obœinah Ømartno pri Litiji in Litija, oziroma izgradnji skupne œistilne naprave Li-
tija-Ømartno, ki naj bi ga sofinancirali tudi dræava in EU, je prav, da predstavimo nekaj dejstev. 

Novosti nove vladne uredbe v
zvezi z uporabo zvoœnih naprav
Vlada je konec leta 2005 sprejela Uredbo o naœinu uporabe zvoœnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzroœajo hrup (UL RS øt.118 /2005). Prinaøa
kar nekaj novosti za organizatorje prireditev. 

œina Litija, vkljuœno z nakupom zem-

ljiøœa. Dogovor o tem æal øe ni bil

sklenjen.

Glede na æe naøteta dejstva o dejan-

skem in potrebnem øtevilu kapacitet

za obœino Ømartno pri Litiji je bilo

obœini Litija predlagano, da se last-

niøki deleæ obœine Ømartno pri skupni

œistilni napravi doloœi na podlagi za-

kupljenih kapacitet, kar za potrebe

obœine Ømartno pri Litiji znaøa 3.300

PE oz. 30% vseh kapacitet skupne œi-

stilne naprave. Po kljuœu zakupljenih

kapacitet bi se tako doloœil tudi deleæ

pri nakupu zemljiøœa, izgradnji objek-

ta in pokrivanja stroøkov obratova-

nja ter vzdræevanja. 

Problematiko izgradnje skupne œistil-

ne naprave je obravnaval tudi Obœin-

ski svet obœine Ømartno pri Litiji (26.

redna seja, dne 9.2.2006), ki je med

drugim sprejel tudi sklep, da obœina

Ømartno pri Litiji svoje obveznosti v

projektu poravna v dogovorjenem de-

leæu, doloœenem po kljuœu glede na

deleæ zakupljenih PE pri skupni œistil-

ni napravi, t.j. 3.300 PE oz. 30%. Do-

govori o deleæu øe potekajo, saj obœi-

na Litija vztraja na delitvi 60% :

40%, razen pri nakupu zemljiøœa, kjer

naj bi upoøtevali deleæ 70% : 30%.

Kupnino za deleæ zemljiøœa bo obœina

Ømartno pri Litiji plaœala øele po tem,

ko bo jasno razvidna delitev predmet-

ne parcele in izdana pravnomoœna od-

loœba kot podlaga za vpis lastniøtva v

zemljiøko knjigo oziroma ko bo nova

parcela, na kateri bo stala œistilna

naprava, omejena z mejniki. 

Zavedamo se, da je v igri veliko de-

narja, predvsem nepovratnih sred-

stev, zato nadaljujemo z aktivnostmi

pri projektu. Kljub temu pa raz-

miøljamo tudi o prihodnosti in o

stroøkih obratovanja ter vzdræevanja

œistilne naprave po izvedeni investici-

ji, ko evropskih sredstev ne bo veœ.

Prepriœani smo, da je potrebno pravi-

la igre postaviti vnaprej.

Staliøœa obœine Ømartno pri Litiji so

znana, upamo samo, da bomo v do-

brobit uspeønega sodelovanja naøli

skupni jezik s kolegi iz Litije.

Karmen Sadar

Po novem morajo prireditelji pri pri-

stojnem obœinskem organu vloæiti

vlogo za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni

pred prireditvijo. Vlogi je potrebno ob-

vezno priloæiti poroœilo o emisiji hrupa

v okolje, ki ga lahko izdela oseba, ki je

v skladu s predpisi s podroœja varstva

okolja, ki urejajo hrup v okolju, prido-

bila pooblastilo za izvajanje obratoval-

nega monitoringa hrupa za vire hrupa.

Dovoljenje za zaœasno œezmerno obre-

menitev okolja s hrupom lahko izda

pristojni obœinski organ prireditelju za

prireditev, œe se v posameznem dnevu

zvoœne naprave uporabljajo najveœ 8

ur, od tega maksimalno 4 ure v œasu

noœi, in sicer najveœ do 2.00 ponoœi. Iz-

jemoma lahko obœinski upravni organ

doloœi œas uporabe zvoœnih naprav dlje

kot 8 ur, œe gre za prireditev, ki se izva-

ja oziroma poteka v œasu obœinskih ali

dræavnih praznikov in dela prostih

dnevov ali œe gre za tradicionalno pri-

reditev, ki poteka oziroma se izvaja na

istem prostoru najmanj vsako drugo

leto, ali prireditev, ki bo taka priredi-

tev postala.

Posamezne izjeme glede uporabe zvoœ-

nih naprav brez dovoljenja navajata 12.

in 13. œlen uredbe. Ne glede na omenje-

na œlena mora organizator prireditve

prijaviti uporabo zvoœnih naprav naj-

manj 7 dni pred zaœetkom prireditve.

Prav tako lahko prireditelj v enakem

roku vloæi vlogo za uporabo zvoœnih

naprav na prireditvi, œe dokaæe s poro-

œilom o emisiji hrupa v okolje, da zvoœ-

ne naprave ne bodo povzroœale œezmer-

ne obremenitve okolja s hrupom.

V kolikor prireditelji ne bodo spoøto-

vali rokov, ki jih doloœa Uredba, jim

obœinski organ ne bo mogel podeliti

dovoljenja za  zaœasno œezmerno obre-

menitev okolja s hrupom.

Nadzor na sami prireditvi izvaja obœin-

ska uprava (obœinski inøpektorat). V

primeru krøitve bo obveøœena dræavna

inøpekcija za okolje in prostor. 

Andreja Leskovøek

Pojav ptiœje gripe v Sloveniji
Dne 11.2.2006 je bila Veterinarska uprava RS obveøœena o najdbi obolelega laboda, katerega
vzorec je bil pozitiven na Aviarno Influenco, podtip H5. 

V primeru najdbe okuæene æivali Dr-

æavno srediøœe za nadzor bolezni dolo-

œi trikilometrski okuæeni pas in de-

setkilometrski ogroæeni pas od kraja,

kjer je æival najdena. V teh pasovih se

takoj priœnejo izvajati naslednji ukrepi:

Za trikilometrski pas:

• popis in zapora perutnine ter ptic,

gojenih v ujetniøtvu;

• prepoved premika perutnine in pe-

rutninskih proizvodov, perja in

stranskih proizvodov perutnine in

prepoved premika ptic, ki so goje-

ne v ujetniøtvu;

• postavitev razkuæevalnih barier na

gospodarstvih s perutnino in drugi

ukrepi za zagotavljanje bioloøke

varnosti;

• odvzem vzorcev pri perutnini;

• prepoved lova divjih ptic.

Za desetkilometrski pas:

• popis in zapora perutnine in ptic,

gojenih v ujetniøtvu;

• prepoved premika perutnine in pe-

rutninskih proizvodov, perja in

stranskih proizvodov perutnine in

prepoved premika ptic, ki so goje-

ne v ujetniøtvu;

• prepoved lova divjih ptic.

Nadaljnji ukrepi  se dopolnjujejo glede na

epizootioloøko situacijo na terenu.

Veterinarska uprava RS tako poziva rejce

na celotnem obmoœju Republike Sloveni-

je, da gojijo, krmijo in napajajo perutnino

v zaprtih prostorih oziroma tako, da se

onemogoœi stik z divjimi pticami.

Ministrstvo za zdravje ob tem poudar-

ja, da je ptiœja gripa bolezen ptic in pe-

rutnine, ki se izjemoma prenese na œlo-

veka, in sicer samo v najtesnejøem sti-

ku z obolelo ali poginulo perutnino.

Ministrstvo za zdravje tako prebival-

cem svetuje, da dosledno upoøtevajo

ukrepe in navodila VURS-a. Izogibajo

naj se nepotrebnemu stiku s pticami,

predvsem tako, da se jih ne dotikajo in

jih ne hranijo. Uæivanje toplotno obde-

lane perutnine ne predstavlja nevarno-

sti za zdravje ljudi.

Pojav virusa ptiœje gripe v Sloveniji

trenutno ne pomeni dodatne ogroæe-

nosti zdravja prebivalstva. Vsem pre-

bivalkam in prebivalcem pa svetuje-

mo, da spremljajo informacije in upo-

øtevajo navodila, ki bodo objavljena v

medijih, na spletnih straneh Ministrs-

tva za zdravje, Inøtituta za varovanje

zdravja in Veterinarske uprave RS.

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani Inøtituta za varovanje

zdravja RS (http://www.ivz.si/ivz/dobro_je_vedeti/novica.php?ivz_id=31)

ali na telefonski liniji 01/24 41 433, vsak dan od 8 – 20. ure.

Martinovemu
glasu na pot
Kako œas neustavljivo hitro

teœe! Ko je bila leta 1956 uki-

njena ømarska lokalna ob-

last, se ljudje prav gotovo

niso zavedali negativnih po-

sledic tega dejanja: razvoj

Ømartna se je povsem ustavil,

gospodarski kompleksi so

preøli v roke priølekov, kot

da sami ne bi znali gospoda-

riti s svojim. Za vsemi takrat-

nimi dejanji je stala dnevna

politika, ki je povsem oslabi-

la moœ lokalnih veljakov.

Ni moj namen, da bi se preveœ

oziral v preteklost, saj nam je

leta 2003 konœno uspelo do-

biti novo obœino in nadaljeva-

ti nekoœ æe zaœeto samostojno

pot. Po letih prehojene poti se

vedno bolj zavedamo, da smo

se odloœili prav in v æelji po hi-

trejøem napredku; krivdo za

poraze, zasluge za uspehe pa

nosimo le sami.

Dobri rezultati se æe kaæejo,

odraz uspeønega dela pa je tudi

prva øtevilka lokalnega glasila

Martinov glas, naslednika nek-

danjih Krajevnih novic. 

Æelim, da bi Martinov glas

postal glas nas vseh, prostor

za izmenjavo mnenj, tudi kri-

tiœnih, saj bomo le tako lahko

sledili zaœrtani poti: poti do

napredka in dobrega poœutja

obœanov.

Ker glasilo izhaja prav v œasu,

ko praznujete æene in matere,

æelim vsem veliko sreœe, pred-

vsem pa œim veœ novih Sloven-

cev in Slovenk, ki bodo naø na-

rod ponesli v nova tisoœletja.

Milan Izlakar, æupan

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 
Zunanji œlani uredniøkega odbora: Rahela Sinigoj, Nejka Omahen, Mija Loc, Jernej Peterlin, Sreœko Kermavner Lektoriranje: Mirjana Furlan
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: 1500 izvodov



Smisel prostovoljnih dejavnosti je po-

doben programu medsebojne pomo-

œi, le da prostovoljna dejavnost øe bolj

zajema socialni vidik, to je medgene-

racijsko povezanost. Bolj kot kon-

kretna pomoœ sama po sebi, ki nika-

kor ni zanemarljiva, je bistvo te dejav-

nosti ohranjanje integritete posamez-

nika in njegove pozitivne samopodo-

be.

Œas je pokazal, da potrebujemo pro-

stovoljno delo, ker je povsod vse veœ

ljudi , ki jim njihove druæine in prija-

telji ne zmorejo in ne znajo pomagati

pri zadovoljevanju osnovnih æivljenj-

skih potreb. Œe ljudje ne bi pomagali

drug drugemu, bi bilo æivljenje mno-

go manj kakovostno, saj materialne

dobrine niso tiste, ki bi zadovoljevale

prav vse potrebe.

Prostovoljci odpravljajo nestrpnost in

predsodke pred drugaœnostjo, spod-

bujajo razumevanje in soæitje med

ljudmi, uresniœujejo vrednote ter iz-

boljøujejo kakovost æivljenja v skup-

nosti. 

Æe drugo leto sodeluje Dom Tisje   z

uœenci iz OØ Gradec s projektom

GENERACIJE GENERACIJAM. Pro-

gram prostovoljnega dela  temelji na

medgeneracijskem sodelovanju, ki

prispeva k soæitju in povezovanju ljudi

v naøem kraju.

V mesecu oktobru smo priœeli enkrat

tedensko sodelovati tudi z dijaki iz

Gimnazije Litija. Na podlagi æelja sta-

novalcev in dijakov smo oblikovali

program skupinskega in individualne-

ga sodelovanja s stanovalci. Tako æe

uteœeno delujejo: 

• literarna skupina

• skupina za rekreacijo

• skupina za samopomoœ Lokvanj

• skupina za samopomoœ Nagelj

• skupina za samopomoœ Vrtnice

• skupina za samopomoœ Ciklama

• skupina za samopomoœ Grajske gospe

• skupina za samopomoœ Spominœice.

Vodijo jih mentorji, ki skupaj s stano-

valci pripravijo program delovanja

skupine. 

Ob primernih priloænostih pa se orga-

nizirajo tudi kreativne delavnice pod

vodstvom zunanjih moderatorjev, ki

se ukvarjajo z razliœnimi roœnimi teh-

nikami iz naravnih materialov. Izde-

lovali smo cvetje iz krep papirja,

spoznavali razliœne tehnike slikanja

na svilo, izdelovali adventne venœke,

ovce iz volne ...

Po konœanem skupinskem delu se di-

jaki individualno sreœujejo z izbranim

stanovalcem, kjer se tkejo prijateljske

vezi.

Poleg tega so v program prostovoljne-

ga dela vkljuœene tudi dijakinje prve-

ga letnika srednje zdravstvene øole in

tako spoznavajo razliœne pristope do

starejøih oseb.

V mesecu decembru smo priœeli tudi z

uvedbo  prostovoljnega dela z uœenci

iz OØ Ømartno. V uvodnem predava-

nju jim je bil predstavljen Kodeks

etiœnih naœel, s pravicami in dolænost-

mi prostovoljcev ter program prosto-

voljnega dela s stanovalci. Uœenci so

bili udeleæeni seminarja o Varstvu pri

delu.

V Domu Tisje je poskrbjeno za dodat-

no izobraæevanje koordinatorke in

mentorjev prostovoljnega dela. Tako

smo se udeleæili 5. slovenskega  kon-

gresa prostovoljstva 13. in 14. ja-

nuarja v Seæani. 

Stanovalci in delavci Doma vabimo

obœane, ki æelijo kot prostovoljci sode-

lovati pri druæabnem æivljenju Doma,

da se nam pridruæite.

Ljudje so bogati samo, kadar dajejo.

Kdor veœ da, veœ dobi.

Elbert Aubbard

Renata OZIMEK 

Prostovoljno delo v Domu Tisje
Prostovoljno delo je delo za druge in ne priœakuje plaœila, paœ pa prostovoljca  zadovolji dober obœutek, ki ga dobi,
ko za druge opravi  prijetno delo. Pogovor in posluøanje sta tako pomembnejøa dejavnika v æivljenju ljudi, saj
osamljenost starejøe ljudi vse bolj pesti. 
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Nova uredba o okoljski dajatvi
V mesecu novembru 2004 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaæevanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS øt.123/04, 142/04 in 68/05).

Na podlagi uredbe je zavezanec za

plaœilo omenjene dajatve na obmoœju

obœine Ømartno pri Litiji javno podjet-

je Komunalno stanovanjsko podjetje

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

Litija. Navedeno okoljsko dajatev bo

podjetje zaœelo zaraœunavati na celot-

nem obmoœju obœine od 01.01.2006

dalje ne glede na to, ali se komunalna

odpadna voda, odvaja v javno kanaliza-

cijo, neposredno v povrøinske vode ali

posredno s ponikanjem v podzemne

vode.

Komunalna odpadna voda je voda, ki

nastaja v gospodinjstvu zaradi rabe

vode v sanitarnih prostorih, pri kuha-

nju, pranju in drugih gospodinjskih

opravilih. Komunalna odpadna voda

je tudi voda, ki nastaja v stavbah v jav-

ni rabi ali pri kakrønikoli dejavnosti, œe

je po nastanku in sestavi podobna vodi

po uporabi v gospodinjstvu.

Okoljska dajatev je prihodek pro-

raœuna Republike Slovenije, in sicer so

to namenski prejemki dræavnega pro-

raœuna za izvedbo operativnega pro-

grama varstva okolja na podroœju od-

vajanja in œiøœenja komunalne odpad-

ne vode.

Naœin obraœunavanja, odmere in

plaœevanja doloœa Uredba o okoljski

dajatvi za onesnaæevanje okolja zaradi

odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS,

øt.123/04, 142/04 in 68/05).

Javno podjetje je predmetno okoljsko

dajatev æe zaraœunavalo vsem tistim

obœanom, za katere opravlja tudi ob-

vezno lokalno javno sluæbo oskrbe s

pitno vodo. Za izraœun øtevila enot

obremenitve se je in se bo tudi v pri-

hodnje uporabljala koliœina porabljene

pitne vode v m3, izmerjena na vodo-

merni napravi. Izraœun øtevila enot

obremenitve pa je odvisen tudi od

tega, kam se odvaja odpadna komu-

nalna voda, in sicer:

1. Øtevilo enot obremenitve za odva-

janje odpadne komunalne vode v

javno kanalizacijo je enako

koliœniku med koncentracijo KPK

0,9 kg O2 / m3 za komunalno od-

padno vodo in koliœino KPK 50 kg

O2, ki doloœa 1 enoto obremenitve

pomnoæeno z izmerjeno letno po-

rabo pitne vode v m3.

2. Øtevilo enot obremenitve za odvaja-

nje odpadne komunalne vode preko

pretoœnih greznic je enako koliœniku

med celotno letno koliœino porablje-

ne pitne vode in povpreœno letno

koliœino porabljene pitne vode na

prebivalca v RS in znaøa 50 m3.

3. V primeru, œe se komunalna odpadna

voda odvaja skozi malo komunalno

œistilno napravo in da ta obratuje

skladno s predpisi, se za izraœun okolj-

ske dajatve upoøteva 15 % øtevila enot

obremenitve.

Obœanom, za katere javno podjetje ne

izvaja javne sluæbe oskrbe s pitno vodo,

bo javno podjetje okoljsko dajatev za

onesnaæevanje okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda priœelo zaraœunavati s

01. 01. 2006. 

Øtevilo enot obremenitve je za stano-

vanjske stavbe, kjer javno podjetje ne

razpolaga s podatkom o koliœini po-

rabljene pitne vode, enako øtevilu oseb

s stalnim prebivaliøœem v tej stavbi.

Viøina letne okoljske dajatve se

izraœuna tako, da se øtevilo enot obre-

menitve pomnoæi s ceno za enoto

obremenitve, ki jo za vsako leto pose-

bej doloœi vlada Republike Slovenije.

Za obdobje od 01. 01. 2006 do 31.

12. 2006 znaøa 6.329,50 SIT.

Meseœna akontacija okoljske dajatve

pa znaøa dvanajstino letne okoljske

dajatve. 

Za odpadno vodo, ki nastaja v kme-

tijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu

na kmetijskih zemljiøœih, se okoljska

dajatev ne plaœuje, vendar pa je po-

trebno porabo vode v kmetijstvu vero-

dostojno utemeljiti. Porabo vode v

kmetijstvu se lahko utemelji na podlagi

sledeœih kriterijev:

• Zadostna kmetijska povrøina

(lastna ali najeta), na katero se

lahko æivinska gnojila odvaæa,

glede na øtevilo glav æivine,

skladno s 4. œlenom Uredbe o

mejnih vrednostih vnosa nevar-

nih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS,

øt. 16/05); obremenitev tal 1 ha

kmetijskih zemljiøœ pri gnojenju z

æivinskimi gnojili ne presega mej-

nih vrednosti letnega vnosa sno-

vi, œe koliœina æivinskih gnojil,

uporabljena v letu dni, ni veœja

od koliœine gnojil, ki nastane v

tem obdobju pri reji 2,5 glav veli-

ke æivine (GVÆ), œe gre za gove-

do, oziroma 2 GVÆ, œe gre za

rejo praøiœev ali rejo perutnine;

• Skladiøœni prostori za æivinska gnoji-

la morajo biti izdelani skladno z

doloœili Pravilnika za izvajanje dobre

kmetijske prakse pri gnojenju (Ur. l.

RS, øt. 130/04);

• Loœena vodomerna naprava za

merjenje tiste koliœine vode, ki se

uporabi v gospodinjstvu in se øteje

za komunalno odpadno vodo, za

katero se zaraœuna okoljska daja-

tev in merjenje tiste koliœine vode,

ki se uporabi v kmetijstvu in za

katero se okoljska dajatev ne

zaraœuna;

• V primeru, da se poraba vode v

gospodinjstvu in kmetijstvu ne

meri loœeno, se koliœina komunal-

ne odpadne vode, za katero se

zaraœuna okoljska dajatev, doloœi

iz povpreœne porabe vode v RS na

osebo, ta znaøa 50 m3 na leto, ter

øtevila oseb v gospodinjstvu.

Navedeni kriteriji se uporabljajo le v

primerih, kjer se okoljska dajatev za

onesnaæevanje okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda zaraœunava na podlagi

vodomerne naprave za merjenje pora-

be pitne vode. V primerih, kjer pa se

okoljska dajatev zaraœunava na podla-

gi øtevila stalno prijavljenih oseb v

doloœeni stanovanjski stavbi, se voda,

uporabljena v kmetijstvu, pri zara-

œunavanju okoljske dajatve æe v osnovi

ne upoøteva.

Za vse dodatne informacije in pojasni-

la se lahko obrnete na javno podjetje

Komunalno stanovanjsko podjetje Li-

tija, d.o.o., na telefonsko øtevilko

01/890 00 10 (ga. Marta Perøin).

Na Primskovem vendarle
do dobre pitne vode
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je v mesecu aprilu 2005 izvedel
analizo vode iz vrtine v Gradiøœu pri Primskovem (vrtina P-1/99). Zavod je
izdal negativno mnenje, ker vzorec vode ni bil skladen z zahtevami
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS øt. 19/04, 35/04). Analiza je onemogoœila
pridobitev gradbenega dovoljenja in tu je projekt zastal.

Pokazala se je moænost izgradnje

nove vrtine na omenjenem obmoœju.

V letnem proraœunu so predvidena

sredstva za izdelavo projektne doku-

mentacije ter druge spremljevalne

stroøke. V roku enega meseca bo

pridobljeno hidrogeoloøko poroœilo

okolice, kjer se predvideva izgradnja

vrtine. Le to bo vsebovalo vse po-

trebne tehniœne meritve, vkljuœno z

lokacijo predvidene vrtine. Ta doku-

ment je osnova, s katerim bo

podana vlogo na Agencijo Republi-

ke Slovenije za okolje in prostor za

vrtanje na doloœenem zemljiøœu.

V zaœetku meseca februarja je bil na

Obœino Trebnje naslovljen dopis, na

podlagi katerega bi se æeleli povezati z

njihovim vodovodnim sistemom iz Za-

griœa. Predvidevamo, da bi bilo za reali-

zacijo potrebno zgraditi pribliæno

1600 metrov dolg vod do rezervoarja

v Sevnem.

Z izvedbo ene od navedenih moænosti

bodo porabljena pridobljena sredstva

iz Javnega razpisa za pripravo in izved-

bo programa sofinanciranja izgradnje

objektov lokalne gospodarske javne

infrastrukture na podroœju varstva

okolja (Ur. l, RS øt. 13/2003), ki ga je

razpisalo Ministrstvo za okolje in pro-

stor. Tekom leta priœakujemo podpis

pogodbe z ministrstvom za izvedbo

gradbenih in drugih del v letu 2007.   

Aleø Juriœ

Z zdruæenimi moœmi do novega
doma krajanov
Na obœnem zboru gasilcev Jablaniøke doline se zbere najveœ krajanov, zato je bila

poleg rednih toœk zbora, ki je bil 18. februarja 2006, na dnevnem redu pobuda za

ureditev objekta na lokaciji sedanjega dotrajanega gasilskega doma v Zgornji

Jablanici. Objekt bo sluæil tako  gasilcem kot tudi  druæenju krajanov ob razliœnih

priloænostih. Œeprav so bili gasilci kritiœni do lastne pasivnosti, s svetlo izjemo

dela z mladimi, so pokazali enotnost, øirino in sposobnost, da bodo povezali do-

lino s tem skupnim projektom. Ali je obstojeœo zgradbo smiselno adaptirati ali

podreti in zgraditi novo – to v tem trenutku ni glavno vpraøanje, saj imamo stro-

ko, ki bo dala pravi odgovor. Pomembno je, da pritegnemo k snovanju in  izgrad-

nji doma vse krajane, kajti le tako bo dom »naø«, kar pomeni, da ga bomo upo-

rabljali in skrbeli zanj. Danes je pristop k takim projektom drugaœen, kot je bil v

povojnem obdobju, ko so se gasilski domovi zidali s prostovoljnim delom in pris-

pevki krajanov. Øe vedno pa velja, da nam dom ne bo postavila dræava ali obœina

– izboriti si ga moramo sami – zato je pomembno sodelovanje vsakogar, ki lahko

kakorkoli pripomore k uresniœitvi zamisli. 

Kar nekaj druøtev, poleg koordinatorja krajevne skupnosti, povezuje 800 prebi-

valcev doline – Gasilsko druøtvo, Øportno druøtvo Dolina, Druøtvo za razvoj po-

deæelja LAZ, Rdeœi kriæ itd - bodo glavna gonilna sila izgradnje doma. V dolini

deluje okrog 40 podjetnikov, veœ deset kmetij, mnoæica uspeønih posameznikov

na razliœnih podroœjih – raœunamo na vsakega posebej! Podporo je v okviru moæ-

nosti obœinskega proraœuna obljubil tudi ømarski æupan.

Pripravljalne aktivnosti se bodo priœele konec marca, ko se bo sestala delovna

skupina, ki bo v zaœetku sestavljena iz  upravnega odbor GD in predstavnikov os-

talih druøtev. Krajane Jablaniøke doline pozivamo, da s svojimi predlogi seznani-

jo œlane delovne skupine.

J.B.
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Œez planke 

Œez planke smo ponavadi økilili k so-

sedu. Kako æivi, kako ima urejeno

dvoriøœe, kakøni odnosi vladajo pri

njem, kakøen avto ima ...

In vedno potem primerjamo, kaj ima-

mo mi, pa on nima in obratno.

Zdaj, ko imajo Ømarœani svojo obœino,

pa Litijani økilimo k njim. 

Ker smo bili nekdaj celota in smo raz-

padli na dva dela, sta Litija in Ømartno

bipolarna dela. Øe vedno sobivamo v

istem prostoru. Na nekem predavanju

sem sliøal, da je Evropa po prispodobi

æenska ali Venera in ZDA moøki ali

Mars. Potemtakem se mi zdi, da je

Ømartno bolj æenski pol in Litija bolj

moøki. 

Od zaœetka so se mi Ømarœani nekako

smilili, ker imajo dokaj majhen obœinski

proraœun, s katerim bodo teæko zadovo-

ljili svoje æelje (kar øe vedno mislim).

Spet pa je pokazalo, da se manjøe

skupnosti laæje nekaj dogovorijo, ker

tudi nasploøno delujejo bolj celovito

kot veœje skupnosti. Tukaj ima Ømart-

no svojo tiho rezervo.

Nimam pa namena økiliti v Ømartno

po politiœni plati, ampak bolj poljud-

no razmiøljujoœ.

Najprej si bom ogledal sosedov avto,

potem øe njegovo æeno, saj sta vendarle

osnovni sosedski standard. 

Redno se vozim skozi Ømartno in prva

stvar, ki jo vidim, ali bolje reœeno, ki je

ne vidim, je normalna cestna povezava

z regionalko v Litiji. 

Cesta, ki gre zdaj skozi Ømartno, je

bolj steza za karting, kjer namesto av-

tomobilœka prileti v ovinek veœosni

kamion po bliænjici z Dolenjske. Øe

posebej  atraktivna  se mi zdi »øikana

pri Jerneju«. 

Nova cesta je jasna stvar, bodo rekli,

vendar takøno prioriteto je treba bolj

izpostavljati, œe se æeli Ømartno nor-

malno vkljuœevati na trg. Z novo ce-

sto bo tudi vzpostavljena moænost

ureditve ømarskega srediøœa okoli

cerkve.

Mogoœe øe prej kot cesto vidim ømar-

sko cerkev. Sakralno lepotico, ki jo je

pred dobrimi sto leti usoda nasedla na

kolovoz med Zasavjem in Dolenjsko.

Njena sloka stolpa elegantno pozirata

v vseh vstopnih vedutah. Øe najmanj je

cerkev impozantna tam, kjer bi mora-

la biti najbolj, to je na drobcenem sra-

meæljivem kvaritrgu pred njo. Kdo bi

opazil milansko katedralo, œe bi bila

pozidana do vrat?

Pametna cestna infrastruktura in del-

œek urbane miselnosti bi v tej smeri

marsikaj spremenil.

Imamo torej cerkev, trg, gostilno, vso

potrebno opremo, da ambient zaigra

svoj »molto vivace«. S to sreœo, da ta

trg ali staro jedro ni slepo œrevo, tako

kot je v Litiji.

Tudi o gostilni, ki ima krasno in logiœ-

no ime za to dejavnost, bi se dalo kaj

reœi. Dokler bo pa namesto tega Poœen

vrœ, ni vredna omembe. 

Jasno je, da v Ømartnu ni niœ zamuje-

nega.Vsaka medalja ima dve plati in

po novem tudi luknjo. Takøno stanje

ima tudi svoje prednosti, bolje reœeno

neizkoriøœene potenciale. Vse je øe

moæno premisliti in urediti, potrebni

so sveæi naœrti in vizije. 

Najprej se morajo tega zavedati Ømar-

œani. Ko bo neokapital stegnil svoje

brezobzirne lovke in ko se bodo temu

sovpreæno poveœali lokalni apetiti, bo

za zdrav razmislek prepozno. Œasa

zanj je toliko, kolikor daleœ je nova

cesta. Ker pa je œas denar, ga ni treba

zabiti kar tako.

Marko Boltin, arhitekt

ZAHVALA

Sosed sosedu-nova streha!

Naœrt dela javnega zavoda
Bogenøperk za leto 2006
Javni zavod Bogenøperk, katerega poslanstvo je trajno in nemoteno uprav-
ljanje z gradom dræavnega pomena ter njegova  prezentacija.

Tudi v letoønjem letu naœrtuje najraz-
liœnejøe aktivnosti in prireditve, s kate-
rimi æelimo prispevati k øe boljøi pre-
poznavnosti 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 sno-
vanju  programa in njegovem financi-
ranju smo æal precej omejeni, saj sreds-
tva, ki jih zagotavlja ustanovitelj, ne
krijejo tovrstne dejavnosti. Kulturni
program in z njim povezane druæabne
prireditve bomo tudi v tem letu finan-
cirali iz prihodkov træenja in po moæ-
nosti s pomoœjo sponzorjev.

Muzejska dejavnost in galerijska dejavnost

Najpomembnejøa je prav gotovo mu-

zejska dejavnost, saj ta ne pomeni

samo velikega vira prihodka, temveœ

je njena vloga predvsem ohranjanje

kulturne dediøœine J. V. Valvazorja.

Prav zaradi tega bomo eno od grajskih

soban opremili s slikovnim gradivom

in besedilom, ki je darilo pobratene

obœine Telgata iz Italije, od koder Val-

vazor tudi izvira. Razen te novosti se

obseg dejavnosti ne bo bistveno pove-

œal. Grad bo tudi v prihodnje ponujal

sedem stalnih zbirk, ki so v lasti Teh-

niœnega in etnografskega  muzeja iz

Ljubljane.

Poleg vodnika po gradu v slovenskem

jeziku bomo letos pripravili tudi an-

gleøko in nemøko verzijo. S tem bomo

laæje, predvsem pa bolj uœinkovito pri-

pravljali ponudbo tudi za tuje obisko-

valce. Pripravljamo sodelovanje s turi-

stiœnimi agencijami, predvsem tistimi,

ki se ukvarjajo s tako imenovano »in-

coming« ponudbo. Da bi se grad v na-

slednjih letih ogledalo øe veœ obisko-

valcev, se bomo povezali tudi z anima-

torji hotelov øirom Slovenije, ki pri-

pravljajo izlete za svoje goste. Sodelo-

vali bomo tudi pri pripravi razliœnih

turistiœnih paketov (kot na primer og-

led gradu Bogenøperk, samostana Stiœ-

ne, GEOSS –a in oglarjenja na Dolah).

Prostorske moænosti za galerijsko de-

javnost æal niso izkoriøœene v takønem

obsegu, kot bi bile lahko. Trenutno

namenjamo prostor bogatemu slikar-

skemu opusu akademskega slikarja Jo-

æeta Megliœa, ki ima na gradu tudi svoj

atelje. Za popestritev in obogatitev to-

vrstne ponudbe se bomo povezali z ga-

lerijami in likovnimi centri iz celotne

Slovenije. Æelimo si, da bi prostor po-

stal tudi prizoriøœe razstav  mlajøih,

manj oz. øe neuveljavljenih avtorjev.

Kulturni program in druæabno dogajanje

Ne samo da smo pri pripravi tega pro-

grama finanœno omejeni, nemalokrat

je izvedba le-tega odvisna tudi od vre-

mena. V zimskem œasu in v primeru

deæja nam za  pripravo manjøih ko-

mornih koncertov in drugih glasbenih

recitalov sluæi Valvasorjeva knjiænica

(poroœna dvorana), ki pa zaradi pro-

storske omejitve ne omogoœa obiska,

ki nam bi pokril stroøke, povezane s

honorarji nastopajoœih. Veœ moænosti

za priprave tovrstnega programa je v

poletnem œasu, ko lahko v grajskem

atriju pa tudi v okolici gradu pripravi-

mo raznovrsten kulturno-zabavni pro-

gram. V zadnjem letu nam je izvedbo

le-tega  prepreœilo slabo vreme, zato bi

bilo vredno razmisliti tudi o moænosti

namestitve premiœne strehe nad atri-

jem. S tem bi se izognili marsikateri ne-

prijetnosti ob slabemu vremenu. Ne-

hote pa bi prostor postal privlaœnejøi

in prijaznejøi tudi tedaj, ko na gradu

izvajamo poroke.

Glede na lanskoleten uspeøen poskus,

da grajski atrij za kakøen dan spreme-

nimo v »kino pod zvezdami«, in na

pozitiven odziv med obiskovalci,

bomo s tovrstno ponudbo nadaljevali

tudi v letoønjem letu. V poletnem œasu

bomo pripravili tudi nekaj koncertov.

O izvajalcih je øe prezgodaj govoriti,

razmiøljamo pa o nastopu Vlada Kre-

slina, ki je pred leti na gradu æe gosto-

val. Pogovarjamo se o nastopu v svetu

zelo uveljavljene skupine Terra Folk,

pa tudi Katalene in trenutno zelo po-

pularne Nishe.

Med druæabnim dogajanjem na gradu

dobiva svojo prepoznavno mesto tudi

prireditev Noœ œarovnic, ki iz leta v

leto privablja vse veœ zabave æeljnih, øe

predvsem otrok. Letos bomo priredi-

tev obogatili z veœ nastopajoœimi. Æeli-

mo si, da bi prireditev postala eden iz-

med bolj prepoznavnih dogodkov na

gradu Bogenøperk, ne samo v teh kra-

jih, temveœ tudi øirøe v regiji. 

Razmiøljamo tudi o pripravi programa

za mlade ob dnevu zaljubljencev ali

ob, nekoœ zelo popularnem, dnevu

mladosti. Vsekakor pa bi bila vredna

poskusa priprava kakønega dogodka

tudi ob zakljuœku øolskega leta.

V sodelovanju s œlani Valvasorjeve ko-

njenice se bomo vkljuœili v pripravo

Viteøkega turnirja, ki je postal pravi

magnet med prireditvami na Bogenø-

perku. S skrbno naœrtovanim pristo-

pom in dobro naœrtovanim projektom

bi lahko pripravili celodnevno priredi-

tev, kjer bi obiskovalcem na zanimiv

naœin prikazali æivljenje, kot je to bilo

nekoœ za grajskim zidovi in okoli njih.

Vrhunec prireditve bi bil viteøki turnir.
Brane Kodrin

Direktor Javnega zavoda Bogenøperk

Nadaljevanje v prihodnji øtevilki glasila
Martinov glas.

Œe se œlovek ozre malo okoli sebe, ugo-

toviø, da je v naselju potrebno narediti

marsikaj. Tako se je moje oko kar na-

prej oziralo na propadajoœo sosedino

streho, ki ne da je ogroæala samo æivlje-

nja stanujoœih, ampak tudi mimoido-

œih in mimovozeœih. Bila je v tako

obupnem stanju, da zime ne bi vzdræa-

la, ker bi se pod teæo snega zruøila,

kakøne pa bi bile posledice, si œlovek

lahko samo misli. Ker so mi bile razme-

re pri sosedi znane, mi je bilo jasno, da

sama ne bo mogla niœesar napraviti.

Dala sem ji pobudo, da bi jaz organizi-

rala dobrodelno akcijo za obnovitev

strehe njene hiøe. Seveda je bila za

stvar, saj sama ni bila zmoæna napravi-

ti niœesar. Ugotovila sem, da pri hiøi æe

imajo opeko in nekaj lesa. Dokupiti bi

bilo potrebno  øe vse manjkajoœe in

dela tudi izvesti. Potrebno je bilo najti

izvajalca, ki bi vse to øe ovrednotil, da

bi vsaj vedeli, koliko bo to zneslo. Tudi

nekaj sosedov je obljubilo svojo pomoœ

v delu, toda to je bilo premalo. V sose-

dinem imenu sem napravila nekaj pro-

øenj za dobrodelno finanœno pomoœ na

razliœne naslove.

Odzvala se je Økofijska karitas Ljublja-

na, ki je resniœno pokazala veliko razu-

mevanja za malega œloveka in v okviru

akcije »Zaupanje« odobrila neprecen-

ljivo finanœno pomoœ - hvala Vam! K

njihovi odloœitvi je veliko pripomogel

æupnik iz Ømartnega pri Litiji- g. Mar-

jan Lampret, ki se mu tudi lepo zahva-

ljujem. Nato je svoje prispevala tudi

obœina Ømartno pri Litiji in Center za

socialno delo Litija. Tudi Rdeœi kriæ

Slovenije, Podruænica Ømartno pri Liti-

ji se je vkljuœila v akcijo, œeprav samo z

pisno podporo obœini, da naj podpre

zastavljeni projekt v okviru svojih moæ-

nosti. Finanœna sredstva so bila tako

zagotovljena, sedaj je bila potrebna hi-

tra akcija za izvedbo del, kajti prvi sneg

je bil æe tu. Vsak dan sem se nestrpno

ozirala v nebo, ali nam bo vreme  na-

klonjeno za delo, ali se bo streha preje

podrla. Toda narava nam je prizanesla

in streha je bila narejena..

Na tem mestu se moram zahvaliti izva-

jalcu del Antonu Buœarju iz Tep, ki se

je v tako hudem mrazu lotil dela.

Zahvaliti se je potrebno tudi ostalim, ki

so z svojim delom pripomogli k uresni-

œitvi obnove strehe in sicer: Andreju

Femcu, Roku Ulœarju, Mihi Perku, Jo-

æetu in Tomaæu Dragarju , Franciju

Vozelju, Marku Dragarju in dvema

daljnima sosedoma iz Reke, katerima

na æalost øe imena ne vem. 

Torej z malo dobre voljo in nekaj truda

smo sosedi in njenemu sinu polepøali

boæiœno - novoletne praznike, da sta jih

lahko preæivljala brezskrbno, kljub

obilici snega.

Øe enkrat hvala Økofijskemu karitas

Ljubljana, kajti brez njegove pomoœi bi

najbræ ne uspeli tako, kot smo. Hvala

seveda øe enkrat tudi vsem ostalim, ki

sem jih omenila v svojem zapisu.

Femc Marija

VABILO!
Vabimo obœanke in obœane na

uvodno predavanje o delovanju

Skupin za samopomoœ, ki bo v

Domu Tisje 16. 3. 2006 v pro-

storih fizioterapije. Predavanje

organizira Dom Tisje v sodelova-

nju z Zdruæenjem za socialno ge-

rontologijo in gerontagogiko.

Vabljeni!

Prosvetno druøtvo
Ømartno pri Litiji

Vabi matere, æene in dekleta

pa tudi njihove

moæe, fante in otroke

na kulturno prireditev

ob materinskem dnevu 

v soboto, 25. marca 2006,

ob 19. uri

v kulturni dom Ømartno.

•

Z obiskom prireditve

bomo naøim in vsem

materam izkazali

pozornost in hvaleænost.

Lepo vabljeni!

Foto: M. Boltin
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OO SDS Ømartno na novi poti...
Leti 2004 in 2005 sta bili za stranko SDS zelo uspeøni. S svojim pozitivnim pro-

gramom je zmagala na dræavnozborskih volitvah. Del tega programa sta tudi pra-

viœnost in solidarnost. Solidarnost je pripravljenost na sprejemanje vzajemne od-

govornosti do drugega in do druæbe, tako za sedanje kot za prihodnje generacije.

Spoøtovanje narave postavlja posamezniku in druæbi tudi zahteve, ki nujno ome-

jujejo tehnoloøki razvoj. Nihœe nima pravice do takønega izkoriøœanja naravnih

virov, ki bi ogroæalo obstoj in razvoj prihodnjih rodov.

Slovenci  nimamo nafte ali velikih rudnih bogastev, imamo pa sebe in naravo.

Skrbeti moramo za naøe okolje in ga zdravega ohraniti tudi za naøe potomce.

Najveœ pa bo potrebno vlagati v nas same-ljudi.

Slovenska demokratska stranka je æe od vsega zaœetka prisotna tudi v Obœini

Ømartno pri Litiji.Zaradi nedejavnosti stranke je bila v juniju 2005 sklicana izred-

na konferenca s strani IO SDS, na kateri se je izvolilo novega predsednika, izvrøil-

ni odbor ter nadzorno komisijo. Za predsednika OO SDS Ømartno pri Litiji je bil

soglasno izvoljen g. Zvone Øavor. Izvrøilni odbor je po novem sestavljen iz petih

œlanov. Celotno vodstvo se je zavezalo, da bo delovalo v skladu s programom in

statutom stranke SDS, predvsem pa v dobro obœanov Ømartna. 

Nov izvrøilni odbor je priœel s svojim delom in pripravami na lokalne volitve

2006. Predlagan je kandidat za æupana obœine Ømartno pri Litiji, prav tako pa so

bile demokratiœno sestavljene svetniøke liste za vse 3 volilne enote naøe obœine.

Poudarek pri sestavljanju list je na mladosti, zastopanosti vseh krajevnih skupno-

sti in znanju, ki ga sedaj v obœinskem svetu ni prav veliko.

V izvrøilnem odboru SDS Ømartno pri Litiji pa si æelimo, da bi se mladi in starejøi

s svojim znanejm, idejami in delom aktivno vkljuœili v druæbeno æivljenje, nanj

pozitivno vplivali in ga preoblikovali v praviœno, varno in uspeøno druæbo z ena-

kimi moænostmi za vse.

OO SDS Ømartno pri Litiji

Zime je konec
Spoøtovane obœanke in obœani, zime je konec. Priøla je odjuga. Pomlad, ki bo

kmalu tu, nam bo prinesla marsikaj. Obidimo problem ptiœje gripe, ki so jo v na-

øo deæelo prinesli labodi in spoøtujmo navodila VURS-a, saj bomo s skupnimi

moœmi zagotovili, da se nevarni virus ne bo prenesel na domaœo perjad.

Sneg, ki kopni, pa æal zopet razkriva naøe nespoøtovanje do naøega okolja. Na

vseh koncih naøe male obœine je opaziti divja odlagaliøœa odpadkov. Pojavljajo se

na razliœnih koncih, pa ne samo na starih lokacijah, ampak æal tudi na novih, kar

pa je skrb vzbujajoœe.

Resniœno se moramo vsi skupaj vpraøati, ZAKAJ?! Vœasih sliøim, da je vzrok za

to odsotnost odlagaliøœa na Øirjavi, pa v Rakovniku, pa ne vem øe kaj! Res je, v

Rakovnik ni veœ dovoljeno dovaæati smeti, vendar to je æe nekaj œasa tako. Øirja-

va v Litiji  pa kot sprejemni center za zbiranje odpadkov in odvoz na regijska od-

lagaliøœe gospodinjske odpadke sprejema vsak dan razen nedelje! Tako je absolut-

no neupraviœeno, da za odlaganje odpadkov kakorkoli krivimo litijsko komuna-

lo, ki pa je tudi v lasti naøe ømarske obœine.

Vsi obœani smo vkljuœeni v odvoz gospodinjskih odpadkov in glede na to  imamo

pravico nastali viøek odpadkov iz naøega gospodinjstva  pripeljati neposredno na

Øirjavo. O vseh vaøih vpraøanjih vam bodo zagotovo z veseljem odgovorili tudi na

litijski komunali. Imamo jih, zato jih izkoristimo. Poleg tega je obœina zagotovila

tudi precej ekoloøkih otokov. Æe mogoœe, da niso ravno tam, kjer bi si vsak posa-

meznik æelel, vendar so nam gotovo vsem dosegljivi, tako ali drugaœe. Veœje vpra-

øanje je, ali imamo voljo in zavest te otoke izkoristiti. Veœ dela je, œe odpadke lo-

œujemo. Vendar je to le en korak vsakega posameznika k lepøemu, œistejøemu in

zdravstveno ustreznejøemu okolju. Znanec mi je rekel, pa saj sosedje ne loœujejo

odpadkov, zakaj bi jih jaz! Zakaj pa ne, lahko bi bil za zgled in poœasi  bi se tudi

sosedje zaœeli zgledovati po njem in tako naprej in naprej.

Vpraøali se boste, kje je cilj tega œlanka. Cilj je, da bi vsi skupaj zaœeli razmiøljati

in se zavzemati, da bi divja odlagaliøœa postopoma izginila iz naøega okolja. Seve-

da posamezniki ne bomo mogli narediti vsega sami,  za pravi uœinek  bodo po-

trebni ukrepi skupnosti. Vloga obœine, KS in nenazadnje lokalnih druøtev in npr.

gasilcev bo v takønem primeru odloœilna. S skupnimi moœmi bomo morali posto-

poma organizirati prostovoljna œiøœenja œrnih odlagaliøœ. Prenehati moramo vali-

ti krivdo za takøna odlagaliøœa na druge; ne æupan ne direktor komunale ne kdo

drug ni kriv za to. Kriv je tisti, ki odpadke odvræe v naravo in tako na brezvesten

naœin onesnaæi naøe skupno okolje. Dokler bomo sami to poœeli, ne bo niœ bolje,

øele takrat, ko bomo sami pometli pred svojim pragom in bomo zagotovo vedeli,

da nihœe med nami ni tak, bodo tudi divja odlagaliøœa izginila.

Narava je ena sama, druge nimamo in na to, ki jo imamo, moramo paziti. Ta po-

ziv velja vsem vam in nam. Bodimo boljøi, bodimo najboljøi obœani obœine, doka-

æimo drugim obœinam, da lahko s skupnimi moœmi zagotovimo boljøe okolje in

æivljenje za vse. Vsak korak je le kamenœek v mozaiku, veliko kamenœkov pa po-

stopoma, dan za dnem postavi mozaik oziroma ogledalo obœine!

LDS – ljudje dræimo skupaj
Predsednik OO LDS Ømartno pri Litiji

Bogomir Buœar

Dr. Andrej Bajuk
finanœni minister leta

Ugledna britanska revija The Banker, ki jo izdaja druæba Financial Times je fi-

nanœnega ministra in predsednika Nove Slovenije dr. Andreja Bajuka imenovala

za evropskega finanœnega ministra leta 2005.

Laskavi naslov so ministru Bajuku podelili predvsem za njegov prispevek v pri-

pravah za prevzem Evra, skrb za dobro proraœunsko politiko in ukrepe za uve-

ljavljanje davœne reforme.

Potrebno pa je tudi izpostaviti za obœane in predvsem æupane pomembno dejstvo,

da je finanœni minister dr. Bajuk osebno predlagal in izposloval v okviru proraœu-

na poveœanje sredstev primerne porabe za obœine v letu 2005 za 10%, v letih

2006 in 2007 pa vsako leto øe dodatno 4,5% poveœanje.

OO NSi Ømartno pri Litiji

Vabilo obœanom
V ponedeljek, 13. 3. 2006, med 12. in 13. uro bo v prostorih bivøe KS Ømartno,

Staretov trg 25, poslanec Dræavnega zbora mag. Franc Capuder na voljo

naøim obœanom za morebitna vpraøanja, pobude ali predloge.

Vabljeni!
OO NSi Ømartno pri Litiji

Zbor mladih
PGD Ømartno
pri Litiji
Kot vsako leto smo tudi v zaœetku leta

2006 v Prostovoljnem gasilskem druø-

tvu Ømartno pripravili zbor mladih.

Zbor mladih je potekal 04.02.2006 v

gasilskem domu Ømartno. Udeleæilo se

ga je 30 mladih gasilcev in pribliæno 20

starøev, ki so bili prav tako vabljeni na

zbor. Na zboru so bila podana poroœi-

la o delu v letu 2005, ki so jih pripravi-

li mladi gasilci sami, nato pa so bili

predstavljeni øe naœrti za delo v letoø-

njem letu. 

Zbor mladih so popestrili mladi gasil-

ci, in sicer z zabavnimi toœkami, ki so

jih pripravili pod vodstvom mentoric.

Nekatere toœke so bile izbrane tudi za

obœni zbor œlanov PGD Ømartno. Na

zboru mladih sta bila tudi predsednik

PGD Ømartno in predstavnik mlad.

komisije GZ Ømartno, ki sta pohvalila

sam zbor mladih, prav tako pa tudi

delo z mladino v naøem druøtvu. Tudi

starøi, ki so si ogledali zbor mladih, so

bili zadovoljni, da so njihovi otroci v

gasilskih vrstah in so mentorjem, ki se

v naøem druøtvu ukvarjamo z mladino,

namenili pohvalne besede. Na koncu

je sledila øe pogostitev za vse prisotne

na zboru mladih. 

Ob tej priloænosti vabimo mentorji

uœence OØ Ømartno (predvsem uœence

1. in 2. razreda iz Ømartna in oæje oko-

lice), ki bi imeli æeljo in veselje vkljuœi-

ti se v gasilske vrste, da se oglasijo v

gasilskem domu Ømartno vsak pone-

deljek ob 18. uri, kjer boste dobili do-

datne informacije. 

PGD Ømartno pri LitijiIgra, katero so med zborom mladih zaigrali mladi gasilci

Letni koncert
pevskega
druøtva Zvon
ob kulturnem
prazniku
Vsi, ki so se v soboto, 4.februarja
2006, zbrali v kulturnem domu v
Ømartnem, so najbræ odøli domov
zadovoljni, saj so posluøali koncert
meøanega pevskega zbora Zvon, ki
je tokrat kot goste povabil medse
uœenke in uœence glasbenih øol. 

Pevke in pevce ter vse obiskovalce v
dvorani je pozdravil ømarski æupan
gospod Milan Izlakar.

V prvem delu koncerta se je predstavil
zbor, ki je pod vodstvom zborovodki-
nje Marjance Vidic zapel øest pesmi,
med temi dve, ki sta delo Maksa Kova-
œiœa st., naduœitelja, glasbenika, zboro-
vodje, ki je 16 let vodil ømarski Zvon.
Ob 115-letnici Zvona je njegova sna-
ha, gospa Slava Kovaœiœ, podarila zbo-
ru njegove originalne notne zapise.

V drugem delu so se nam kot instru-
mentalisti predstavili Matjaæ Hostnik
na harmoniki, Matevæ Vidic na violi-
ni, ob spremljavi Urøke Vidic, Øtefan
Vidic in Ana Benediœiœ na klavirju,
Martin Potisek in Øtefan Vidic sta zai-
grala na tamburico-bisernico, ob
spremljavi Helene Vidic, na diatoniœni
harmoniki je raztegnil meh Nik Gre-
goriœ, Manca Vidic je zaigrala na kla-
vir, Monika Fele pa na flavto ob
spremljavi Urøke Vidic. Ob koncu so
se zdruæili v orkester in pod taktirko
Marjance Vidic zaigrali ømarsko Son-
ce nizko je posjalo.

V drugem delu koncerta so pevke in
pevci Zvona zapeli øe dve dalmatinski,
eno afriøko in øtiri istrske pesmi. Na
bisernico in kontrabas je zbor sprem-
ljala Helena Vidic, na bongose pa
Miha Kragelj.

Koncert je povezovala Danica Sedevœiœ,
vezni tekst je bilo delo Katje Kragelj.

Koncert so zbor in instrumentalisti za-
kljuœili s skupno pesmijo Sonce nizko
je posjalo in ko so jo ponavljali, je
zborovodkinja povabila obiskovalce k
petju. Marsikomu se je solza prikradla
v oœi, saj ømarska pesem vedno daje
ljudem obœutek povezanosti in ponosa
na domaœi kraj. 

Katja Kragelj

Tamburaøki orkester
KUD FS Javorje iz Ømartna
Tamburaøki orkester, ki øteje æe 22 œlanov, v sezoni 2005-06 pod vodstvom
Helene Vidic pridno vadi in dosega odliœne uspehe!

Vaj so se tamburaøi udeleæevali 2 x tedensko, pa tudi celodnevno izobraæevanje in

izredne vaje ob nedeljah so bile dobro obiskane.

Nastopi:

1. Sodeloval je na »Martinovem sejmu« 12.11.2005 v Kulturnem domu

Ømartno s pol urnim programom.

2. Celoveœerni koncert z bogatim in pestrim programom je priredil 26.11.2005;

v goste je povabil Tamburaøki orkester iz Vrhpolja pri Moravœah.

3. Sodeloval je pri maøi na »Øtefanovo« v Ømartnem, kar je postalo æe tradicija

in 15.1.2006 pri boæiœni maøi na Poløniku, kjer so ljudje prviœ doæiveli in sli-

øali tamburico v cerkvi in pri boæiœni pesmi.

4. Udeleæil se je Regijskega sreœanja tamburaøkih in mandolinskih orkestrov v

Fari pri Koœevju 11. 2. 2006 in doæivel ovacije obœinstva. Na tem koncertu je

izvajal skladbo »noviteto« z naslovom Pingvinœki, avtorice Helene Vidic. Kot

gost dirigent pa je orkester natanœno vodil prof. Œrt Sojar Voglar.

Œlani orkestra si æelijo, da bi lahko nabavili øe nekaj novih instrumentov, saj so

nekateri stari æe odsluæili (øe vedno pa so uporabni za pouœevanje podmladka).

Od kvalitete instrumentov je v veliki meri odvisen zvok orkestra in tudi uspe-

ønost. Naj neæni glas tamburice seæe do srca tudi morebitnim sponzorjem…

Marjanca Vidic



UTRINKI IZ USTVARJALNEGA SREDIØŒA BREZNIKAR

Joæef Burger – Preøernov soøolec
Uœilnica naøega zavoda nudi prijazno domovanje delom  pozabljenih ali prezrtih rojakov, ki so s svojimi ustvarjal-
nimi deli in nazori v 19. stoletju pomembno zaznamovali ne le slovenski, temveœ tudi slovanski in øirøi evropski
kulturni prostor.

Ob letoønjem kulturnem prazniku

smo pripravili dan odprtih vrat in

omogoœili øtevilnim obiskovalcem, da

so si med 14. in 21. uro brezplaœno

ogledali nekaj najpomembnejøih del

naøih rojakov,  posebno pozornost pa

smo namenili ømarskemu dekanu  Jo-

æefu Burgerju – Preøernovemu soøol-

cu. Posebej za to priloænost so nam na

Filozofski fakulteti posodili dve Bur-

gerjevi knjigi, napisani v metelœici:

Krøœanski nauk za srednje øole iz leta

1831 in Kristusovo trpljenje v osem

postnih pridigah iz leta 1835. 

Joæef Burger (1800-1870), ømarski de-

kan od 1836 do smrti, pesnik in preva-

jalec, najgoreœnejøi metelœiœar, Josip

Marn (1832-1893) iz Dragovøkega,

slovstveni zgodovinar, œastnik kano-

nik, gimnazijski profesor, ustanovitelj

in 30 let urejevalec Jeziœnika, Franjo

Marn (1946-1905) iz Dragovøkega,

prevajalec, profesor klasiœnih jezikov,

slovniœar, Davorin Hostnik (1853-

1929) iz Podroj,  slovaropisec, prevaja-

lec, profesor klasiœnih jezikov, gradite-

lju kulturnih stikov med Slovenijo in

Rusijo,  dr. Franjo Rosina (1863-

1924) iz Leskovice, odvetnik in politik,

najtesnejøi sodelavec generala Rudolfa

Maistra, ki je z balkona Mariborske

mestne hiøe Maribor razglasil za slo-

vensko last

Joæef Burger je bil rojen 31. marca

1800 v Kraønji pri Kamniku. V Ljub-

ljani je obiskoval gimnazijo in licej,

teoloøke øtudije je konœal 1824. Med

Burgerjevimi souœenci jih je bilo veœ, ki

so se  æe v viøjih razredih zanimali za

slovensko pesniøtvo. Najbolj znana sta

France Preøeren in Anton Martin

Slomøek. Verjetno pa je  Burgerja v

œasu njegovega øolanja najbolj zazna-

moval  Franœiøek Sefarin Metelko, po

katerem se imenuje tudi œrkopis me-

telœica. 

»Zapored so prihajale øolske knjiæice

v novem œerkopisu na svetlo. Vlada

sama, kakor se kaæe, je podpirala to

poœetje in pripustila Metelœico v der-

æavne øole. Mnoæili so se pisatelji in

skerbeti jeli ne le za øolsko mladino,

tudi za prosto ljudstvo, za narod slo-

venski. I temu naj se dajejo v roke po-

duœne knjige, da se mu po njih, si mi-

slijo, prikupi tudi popravljena pisava

ter se tako vstanovi. Naj goreœniøi

med temi je bil J. Burger, duhovni

vodnik v ljubljanski duhovøœinici. (Je-

ziœnik IX, 31)
»Bukve g. Burgerja  in veliko prevred

ta svet zapustivøega Pekca so v prav

lepi in œisti slovenøœini pisane, in se

tudi v svoji osegi sosebno priporoœa-

jo; marsikteri, ki so æe veliko tacega

brali, pravijo, de kaj bolje in lepøe

zdelanega v slovenskem, in tudi v

nemøkem jeziku, øe niso najdli, kakor

je Razlaganje dopoldanje sluæbe boæ-

je. Hvala, ki jo tukaj G. Burgerju,

zgorej g. Zalokarju in g. Potoœniku po

zasluæenji njih lepega pisanja damo,

tudi skorej vse druge pozneje pisatelje

zadeva, kteri so se po teh ravnali« je

zapisal Metelko v Pismenici.  (Jeziœ-

nik IX, 32). 

»Razlaganje dopoldanje sluæbe boæje«,

ki jo je na svetlo dal v metelœici Joæef

Burger je pohvalil tudi Anton Slomøek.

V Jeziœniku  je ohranjeno tudi pismo

A. Slomøka, v katerem Burgerja opisu-

je  »moj nekdanji œastivredni souœenec

g. Burger ….« (Jeziœnik IX, 16)

Joæef Burger je poleg øolskih in verskih

knjig izdal tudi tri prevode vzgojnih

povesti. Svoj deleæ ima tudi pri prevo-

du Sv. pisma. Ko je bila usoda metelœi-

ce definitivno zapeœatena, je Burger

utihnil ter pozneje  sodeloval le øe pri

Bleiweisovem Berilu II (1852) in  pri

Wolf-Cigaletovem slovarju  (1860).

Zadnjiœ se je oglasil na 1. obœnem zbo-

ru Slovenske matice 11. maja 1865. 

Joæef Burger je bil imenovan za æup-

nika in dekana v Ømartno leta 1836

in ostal do smrti 1870. Æupnija oz.

dekanija Ømartno je imela tedaj pre-

ko pet tisoœ vernikov. Stara cerkev je

bila za toliko vernikov odloœno pre-

majhna. Ømarœani so hrepeneli po

novi cerkvi leta in leta. Z njimi pa je

globoko œutil tudi njihov æupnik in

dekan Burger. »Skromen v svojih na-

vadah in zasebnih potrebah si je pri-

hranil lepo premoæenje. Izvzemøi ne-

kaj legatov sorodnikom poslom,

uboæcem, cerkvi v Kraønji in oni na

Bledu, je vse svoje premoæenje v svo-

ji oporoki volil za zgradbo nove, za

æupnijo primerne cerkve«, je zapisa-

no v Zgodovinskih œrticah o zgradbi

in razvoju æupno-dekanijske cerkve v

Ømartnem pri Litiji, 1926. In øe ena

pomembna podrobnost. Dekan Bur-

ger je bil zavetnik in prijatelj France-

ta Adamiœa, ømarskega uœitelja, ki je

veljal za enega najodliœnejøih in veø-

œih uœiteljev na Kranjskem. 

Raziskovala in na svetlo postavila:

Magda Breznikar

Ah, te æenske! Œudovite so. Naj si bo

tiste obiœajne, pisane z malo zaœetnico

ali te, z veliko, ki jih uprizarjajo v Øent-

jakobskem gledaliøœu v Ljubljani. De-

cembra lani je namreœ v naøem najsta-

rejøem ljubiteljskem gledaliøœu, ki, mi-

mogrede letos praznuje œastitiljivo 85.

obletnico ustanovitve, prviœ na sloven-

skih odrih ugledala luœ sveta predstava

ameriøke avtorice Clare Booth Luce

Æenske.

Predstava, ki jo je v prevodu Neæe Bo-

æiœ zreæirala mlada, prodorna reæiserka

Andreja Kovaœ, nosi s seboj bogato in

zavezujoœo dediøœino. Njena krstna iz-

vedba je doæivela preko 600, njena po-

novna odrska oæivitev sredi devetdese-

tih let minulega stoletja pa kar œez 3 ti-

soœ ponovitev. Tudi filmska ekraniza-

cija (1939) je bila zelo odmevna. Film,

ki øe danes velja za enega redkih z zgolj

æensko zasedbo, je polnil kinodvorane

po zaslugi zvezdnic tistega œasa: Nor-

me Shearer, Rossalind Russell, Paulet-

te Goddard, Joan Fontaine in nenad-

kriljive Joan Crawford. Æe nekaj œasa

se øuølja, da naj bi prav letos tudi film

doæivel ponovno oæivitev z danaønjimi

hollywoodskimi starletami od Annette

Bening in Sandre Bullock do Meg

Ryan in Ume Thurman.

A da ne bomo zaøli preveœ v filmske

vode, se vrnimo k predstavi. Odliœna

komedija temelji na realistiœnih dram-

skih situacijah, obogatenih z besedno,

karakterno in situacijsko komiko.

Predstava v izvedbi Øentjakobskega

gledaliøœa je postavljena v petdeseta

leta minulega stoletja in se dogaja na

tipiœno "æenskih" prizoriøœih: pri koz-

metiœarki, na aerobiki, v kabini za po-

merjanje oblaœil, v kopalnici, spalnici,

dnevni sobi. Vse pa se, jasno, vrti oko-

li moøkih. Œeprav niti enega ne vidimo

na odru.

Prav v tem pogledu ima redkokatero

gledaliøœe v Sloveniji moænost, da tako

kakovostno zapolni tako veliko in ge-

neracijsko pestro zasedbo. Na prizoriø-

œu sreœamo namreœ kar 16 æensk. Vseh

starosti, slojev in poklicev.  Od uglaje-

nih dam visoke druæbe do klepetavih

frizerk in prodajalk ter razgibanih ple-

salk, ki z vmesnimi toœkami vnaøajo v

predstavo svojevrstno dinamiko in skr-

bijo za povezavo med prizori. Kot vsa-

ka dobra komedija pa so Æenske tudi

drama s kanœkom osebne tragedije, na

kateri raste osnova za bizarno smeøne

situacije.

Œe bi torej radi videli in doæiveli, kje

imajo svoje korenine tako priljubljene

televizijske Razoœarane gospodinje ali

Seks v mestu, potem ne smete zamudi-

ti Æensk. Boste videli, ne bo vam æal.

Æenske so tako spogledljive, klepetave,

neœimrne, prepirljive, oœarljive in pre-

priœljive, da boste v njih zlahka pre-

poznali svojo sosedo, taøœo ali prijate-

ljico. In œe jih boste sluœajno zamudili

23. marca v Litiji, si øe vedno lahko ka-

tero od njihovih ponovitev ogledate v

Øentjakobskem gledaliøœu v Ljubljani.

S. Kermavner
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Ali bodo pozabi iztrgane bukve ømarskega dekana Joæefa Burgerja in drugih rojakov
prebudile v nas ponos, kako pomembni ljudje so æiveli v teh krajih. 

GLEDALIØŒE

Æenske
V Litijo prihaja Øentjakobsko gledaliøœe iz Ljubljane z odliœno broadwaysko
komedijo o varanju moæ,preæivljanju ljubic in nepretrgani noseœnosti.

BEREMO …

Desa Muck

Anica in
materinski dan
Desa Muck je trenutno najbolj priljub-

ljena slovenska pisateljica. Proslavila se

je s svojimi deli za mladino, kot je na

primer zbirka Blazno resno o …, Laæ-

niva Suzi, Hœi lune in drugimi. Posku-

sila se je tudi v pisanju za odrasle (ro-

man Panika), zadnje œase pa ustvarja

predvsem za mlajøe otroke. Daleœ naj-

bolj znana in uspeøna je zbirka njenih

zgodb o osemletni navihanki Anici Piv-

nik, saj so jo mladi bralci æe nekaj let

zapored razglasili za svojo najljubøo

knjigo. V zbirki je do sedaj izølo devet

naslovov.

Anica in materinski dan, prva iz zbir-

ke, je prisrœna pripoved o deklici, ki se

prviœ v æivljenju zave, da mama ni

samo »mama«, temveœ tudi hodi v

sluæbo, pospravlja, kuha, pere … Je

skratka »nekaj najpomembnejøega na

svetu«. Ravno zato se odloœi, da ji bo

za materinski dan kupila nekaj zares

lepega. Ko ji prijatelj Jakob svetuje,

naj ji pripravi øe prazniœno kosilo, je

naœrt popoln.Vse gre kot po maslu,

dokler ne napoœi znameniti dan in so

nenadoma vsa darila uniœena, krompir

trd, piøœanec krvav in sladoled tekoœ

… Anica je obupana in osramoœena,

mama pa je vseeno videti vesela. Le

kdo bi si mislil, da so mamam veliko

bolj vøeœ darila, ki prihajajo iz srca in

jih narediø sam, kot pa tista kupljena?

Preprosta zgodbica, ki nam prinaøa

spoznanje, da se ljubezni ne meri v ki-

logramih, je primerna za najmlajøe os-

novnoøolce. Æivahne ilustracije Ane

Koøir oæivijo in popestrijo Aniœine

nezgode. Glede na to, da je marec me-

sec æensk, saj prinaøa dan æena in ma-

terinski dan, pa nam knjiæica lahko

vsem da marsikatero idejo, kako raz-

veseliti svoje najbliæje. In prepriœana

sem, da bi bila vsaka mama vesela æe

samo prebrane zgodbe.
Nejka Omahen

Spored
marec – april 2006
Spored
marec – april 2006
Nedelja, 12. 3. ob 17.00
W. Busch: PICKO IN PACKO
(predstava za otroke)
Reæija: G. Œuøin, Produkcija Kult. zavod KULT
IZVEN
Œetrtek, 16.3. ob 19.30
Po motivih pesnite F. Preøerna:
POVODNI MOÆ (odrska pesnitev)
Reæija: A. Kovaœ
ABONMA EX ŒETRTEK IN IZVEN
Torek, 21.3. ob 19.30
Po motivih pesnite F. Preøerna:
POVODNI MOÆ (odrska pesnitev)
Reæija: A. Kovaœ
ABONMA EX TOREK IN IZVEN
Sreda, 22.3. ob 19.30
Monty Python: BRIANOVO ÆIVLJENJE
(odøtekana komedija)
Reæija: G. Œuøin
ABONMA KOMEDIJA SREDA IN IZVEN
Œetrtek, 23.3 ob 19.30
C. B. Luce: ÆENSKE (komedija)
Reæija: A. Kovaœ
GOSTOVANJE V LITIJI
Petek, 24.3. ob 19.30
I. Djilas: ALAN FORD v epizodi
ŒE HOŒEØ ZMAGATI NE SMEØ UMRETI
(stripovska komedija po motivih M. Bunkerja)
IZVEN
Œetrtek, 30.3. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
PREMIERA
Petek, 31.3. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
ABONMA RED PETEK IN IZVEN
Sobota, 1.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
ABONMA RED SOBOTA IN IZVEN
Ponedeljek, 3.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
ABONMA RED ØTUDENTSKI IN IZVEN
Sreda, 5.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
ABONMA RED SREDA IN IZVEN
Œetrtek, 6.4. ob 17.00
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
ABONMA RED POPOLDANSKI IN IZVEN
Petek, 7.4. ob 19.30
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
GOSTOVANJE V IDRIJI
Sobota, 8.4. ob 19.30 
J. Jacobs, W. Casey: BRILJANTINA (muzikal)
Reæija in koreografija: M. Horvat
IZVEN

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

Ob 8. marcu
dnevu æena,

iskreno œestitamo
naøim bralkam.



V øolskem letu 2005/06 izvajamo v 4.a
razredu OØ Ømartno projekt z naslo-
vom Z veœ branja do veœ znanja.

Projekt se izvaja od meseca oktobra do
meseca maja, v njem pa sodelujejo vsi
uœenci, knjiæniœarka, uœiteljica slovenø-
œine s predmetne stopnje, logopedinja
in razredniœarka.

Naø glavni cilj je, da z ustreznimi nalo-
gami odpravljamo bralno nepisme-
nost. Z razliœnimi metodami in oblika-
mi pomagamo uœencem z bralnimi
teæavami. Uœenci, ki teh teæav nimajo,
pa razvijajo zanimanje za branje umet-
nostnih besedil in spremljanje proze.
Svoje sposobnosti predstavljajo tudi
najmlajøim.

Delo smo si razdelile po mesecih in po
razliœnih podroœjih. Logopedinja skrbi

za sodelovanje s starøi in pripravlja in
pripravlja okrogle mize na temo bra-
nja, knjiæniœarka pripravlja bibliote-
karske ure in poskrbi za literaturo, ki
jo portrebujemo pri øolskem delu, uœi-
teljica slovenøœine je preverila bralne
sposobnosti uœencev, razredniœarka pa
koordinira celotno delo v razredu. 

Tudi dejavnosti so potekale po mese-
cih. Najbolj odmevna sta bila mesec
december in februar. V mesecu decem-
bru smo pripravili pravljiœne minute,
in sicer so uœenci 4.a razreda brali
pravljice mlajøim uœencem od 1. do 3.
razreda.

V mesecu februarju smo najmlajøe obi-
skali z branjem poezije Otona Æupan-
œiœa in Franceta Preøerna. Verjetno se
øe vsi spominjamo pesmi , kot so Len-

ka se øeta, metla pometa ... ali pa Diœi,
diœi, diœa, urno na konjiœa ..., zato smo
jih prebrali tudi najmlajøim.

Uœenci zelo radi sodelujejo v »rubriki«
Moj dan. Vsak torek eden izmed njih
pripravi in prebere besedilo po lastni
izbiri – kratko zgodbo, øalo, œasopisni
œlanek ipd.

Naøe delo smo razøirili tudi z branjem
neumetnostnih besedil, predvsem po-
ljudno-znanstvenih besedil.  S tem smo
poglobili naøe znanje pri spoznavanju
druæbe, saj smo brskali po strokovni li-
teraturi in iskali informacije o prebiva-
liøœih v prazgodovini.

Do konca projekta nas œaka øe nekaj
nalog, ki jih bomo skuøali œimbolje
opraviti. Sestavljali bomo pesmice in
lepe misli o mamicah, pripravili prire-
ditev za starøe, se pogovarjali o maju,
mesecu ljubezni, obiskali matiœno
knjiænico v Litiji in øe kaj.

Darja Gorøe

»MNOGO JE LEPIH DEÆEL VSEPOVSOD, A NAJLEPØA JE DEÆELA BRANJA ...«

Z veœ branja do veœ znanja

Kulturno o kulturi

Utrinki s podruæniœne øole
Primskovo
V okviru letnega delovnega naœrta smo na podruæniœni øoli Primskovo iz-
vedli v januarju in prvi polovici februarja nekaj zelo pouœnih in zanimivih
dejavnosti.

Kar dva lepa sonœna zimska dneva

smo izkoristili za øportni dan. Za

sankanje in igre na snegu smo letos

pripravili proge na Poljanah. Na sne-

gu smo si krepili moœ, zdravje in do-

æivljali prave zimske radosti, tudi ob

pomoœi nekaj starøev, kar je zelo

spodbudno.

Za tehniøki dan smo se popeljali na

podruæniœno øolo Øtangarske Poljane. 

Pod mentorstvom uœiteljice Alenke

Kralj so uœenci spoznavali moænosti

zbiranja in prenosa informacij nekoœ

in danes; poseben poudarek je bil seve-

da na sedanjosti. Uœenci so izpolnili in

natisnili pripravljen elektronski obra-

zec, sestavili intervju ter ga izvedli in

samostojno posneli s pomoœjo digital-

ne kamere, posnetek pa si ogledali na

televizijskem sprejemniku. Ves œas so

tudi fotografirali. Za zakljuœek so s

pomoœjo elektronske poøte poslali

pozdrav na matiœno øolo, od koder jim

je prijazno odgovorila tajnica, ga. Sil-

vana Slabe. Filmski posnetek in posne-

te fotografije so za spomin odnesli na

svojo øolo, shranjene na CD-ju. Upa-

mo, da si jih bomo lahko œim prej og-

ledali s pomoœjo øolskega raœunalnika,

na katerega øe œakamo.

Sledil je kulturni dan Zapleøimo s ple-

sno øolo. Plesni koraki, ritem, razvija-

nje posluha - vse to in ob zakljuœku øe

predstava . Dejavnost je vodila zuna-

nja sodelavka Aleksandra Koøir.

Vsi dnevi so bili skrbno naœrtovani in

uspeøno realizirani. Uœenci so ob pri-

jetnem delu in ob strokovnem vods-

tvu bogatili in øirili svoja znanja in

spretnosti. 
Marinka Vidgaj
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Stopniøœni vzpenjalnik
V Osnovni øoli Litija poleg programa

devetletne øole v Podruænici s prilago-

jenim programom izvajajo prilagojen

program z niæjim izobrazbenim stan-

dardom in poseben program vzgoje in

izobraæevanja. V njem se izobraæuje

petdeset otrok s posebnimi potreba-

mi, od tega jih je vsako leto pribliæno

polovico iz obœine Ømartno. 

V Osnovni øoli Litija pet uœencev upo-

rablja invalidski voziœek. Do sedaj so

jih delavci øol redno prenaøali v razliœ-

ne prostore øole, kjer se odvijajo razliœ-

ne aktivnosti (knjiænica, raœunalnica,

gospodinjska in tehniœna uœilnica …).

Øola je sicer zelo lepa, ni pa prilagojena

za invalide. S pomoœjo obeh obœin so

februarja letos kupili stopniøœni vzpe-

njalnik, s katerim se bodo lahko gibal-

no ovirani uœenci s pomoœjo spremlje-

valca gibali po øoli. Vzpenjalnik je upo-

raben za vse vrste voziœkov, to pa je po-

membna pridobitev øole. 

Marjeta Mlakar-Agreæ

Kulturno o kulturi
Februar je mesec, ko nam kultura postane blizu,
bolj kot nam je sicer med letom.

1945. leta se je namreœ predsedstvo

slovenskega narodnoosvobodilnega

sveta odloœilo in 8. februar, obletnico

Preøernove smrti, razglasilo za kulturni

praznik slovenskega naroda. 

Na ømarski osnovni øoli smo se na ta

dan pripravljali æe v mesecu januarju.

Uœenci so dobili naloge, rezultate pa pri-

kazali na plakatih, ki so jih  priloænost-

no razstavili v øolski avli. Seveda smo

praznik, kot se za takøno priloænost spo-

dobi, obeleæili tudi s proslavo. A letos na

nekoliko drugaœen naœin. 

Maja in Patrik, ki sta prireditev povezo-

vala, sta med domiselnimi in izvirnimi

pevskimi, plesnimi in recitatorskimi na-

stopi uœencev  razmiøljala o øirini pojma

kultura. Spoznali smo, da nas na zaved-

ni ali celo nezavedni ravni spremlja æe

od nekdaj. Bontona prehranjevanja in

pitja nas starøi uœijo  v ranem otroøtvu,

pa vendar se vœasih zdi, da so nekateri

presliøali te pomembne nasvete o kulturi

primernega obnaøanja. Spregovorili

smo tudi o øegah in navadah, se spomni-

li pomembnejøih praznikov ter se dotak-

nili  tistega drobnega, a nadvse dragoce-

nega koøœka kulture – umetnosti. Poleg

slikarske, glasbene, arhitekturne in osta-

lih zvrsti smo osrednjo  pozornost na-

menili  besedni umetnosti.  Poet, ki je

slovenski jezik postavil na nivo, enako-

vreden ostalim evropskim jezikom, si je

zasluæil posebne omembe. Navsezadnje

nas øe danes spremlja na vsakem kora-

ku. Z dræavno himno, podobo na tiso-

œaku, slastnimi Preøernovimi kroglica-

mi, øtevilnimi ulicami in ustanovami,

poimenovanimi po njem,  se Slovenci

spominjamo umetnika, ki je bil v svo-

jem œasu brez enakovrednega tekmeca. 

Prireditev smo zakljuœili  v upanju, da

nam je z njo uspelo razbiti  mit, da je

kultura zgolj nekaj resnega, dolgoœasne-

ga in nevsakdanjega. Le  s øiroko odprti-

mi oœmi moramo hoditi  po svetu, pa

nas bo umetnost gotovo nagovorila, ko

nas bo pot vodila mimo gledaliøœa, ope-

re, galerije ali muzeja.

Simona Podlogar

Tudi na podruæniœni øoli v Øtangarskih Poljanah se
je vpisala nova generacija osnovnoøolcev
Priprave na priœetek øolskega leta se za prvoøolce in njihove starøe verjetno priœnejo najkasneje z  dnem, ko se
pridejo vpisat v 1. razred. Letoønji vpis bodoœih prvoøolcev ømarske øole je potekal od 15. 2. 2006 do 17. 2. 2006.

Æe nekaj let je v navadi, da delavke iz

øolske svetovalne sluæbe povabijo otro-

ke na vpis v prostore tiste øole, ki jo

bodo jeseni praviloma tudi obiskovali,

saj æivijo v njenem øolskem okoliøu.

Tako smo pri nas na dan vpisa, v sre-

do, 15. 2. 2006, med 8. in 10. uro od-

prli øolska vrata in vrata uœilnic, da bi

prijazno sprejeli malœke in jim preg-

nali morebitno tesnobo pred novim in

neznanim. Uœiteljica Petra Ivanuøiœ,

ki v letoønjem øolskem letu pouœuje v

oddelku 1. in 2. razreda, je vsakega

otroka povabila med svoje uœence ter

ga vzpodbudila k risanju in igranju z

ostalimi, nekateri – zlasti tisti, ki ima-

jo tam starejøega bratca ali sestrico –

pa so pokukali tudi v sosednjo uœilni-

co, kjer je potekal pouk uœencev 3.

razreda 9-letke in 3. razreda 8-letke z

uœiteljico Alenko Kralj, ki je tedaj iz-

vajala pouk skupaj s pedagoginjo

Øpelo Jeriœ. Medtem se je v pisarni pe-

dagoginja Mojca Jurca pogovarjala s

posameznim otrokom in njegovimi

starøi ter izpolnjevala predpisano do-

kumentacijo. Otrok je zapustil øolo z

drobnim izdelkom, upam pa, da tudi

s prijetnimi vtisi.

Seveda nas, tako uœitelje kot tudi star-

øe, vsako leto zanima, koliko otrok bo

jeseni na novo sedlo v øolske klopi. Ker

letoønji vpisni postopek v tem trenutku

uradno øe ni zakljuœen, o øtevilkah ne

morem govoriti. Vseeno pa naj nani-

zam nekatere statistiœne zanimivosti.

Matiœna knjiga, ki jo vodimo na po-

druæniœni øoli Øtangarske Poljane od 1.

septembra 1980, med drugim ponuja

naslednje podatke:

• od øolskega leta 1980/81 do øol-

skega leta 2004/05 je bilo vpisanih

27 generacij otrok (v øolskem letu

2003/04 dve generaciji hkrati),

• najmanjøe øtevilo otrok, ki so 1.

septembra prestopili øolski prag, je

bilo 1980., 1991. in 1996. leta –

tedaj so se starejøim uœencem pri-

druæili le po 3 prvoøolci,

• najveœje øtevilo otrok je prviœ sedlo

v øolske klopi leta 1997 in leta

2004 – bilo jih je po 13,

• dve generaciji otrok (skupaj 15

uœencev) sta hkrati priœeli svoje øo-

lanje v øolskem letu 2003/04 –

prva generacija devetletkarjev in

zadnja generacija osemletkarjev,

• samostojen oddelek (in ne kombi-

niranega) so prviœ (in do sedaj

edinkrat) prvoøolci obiskovali v

øolskem letu 2004/05,

• povpreœno øtevilo uœencev, ki so v

letih od 1980 do 2005 vsako leto

na novo priœeli obiskovati podruæ-

niœno øolo v Øtangarskih Poljanah,

je 7,5.

Œe pomislim na obisk na naøi øoli na

vpisni dan, øtevilo prvoøolcev jeseni za-

gotovo ne bo daleœ od dolgoletnega

povpreœja.

Starøe, ki so letos pripeljali svoje otro-

ke na vpis, v okviru priprav na øolsko

leto 2006/07 œakata øe dva sestanka:

eden bo sploønejøi in bo predvidoma

izveden v mesecu marcu na matiœni øo-

li za vse starøe bodoœih uœencev 1. raz-

reda, drugega pa za starøe uœencev, ki

bodo obiskovali øolo v Øtangarskih Po-

ljanah, naœrtujemo za mesec junij; na

tem sreœanju bomo uœiteljice starøe sez-

nanile z nekaterimi podrobnostmi,

specifiœnimi za organizacijo pouka na

naøi øoli.

Alenka Kralj

ZGODBICA ZA KRATEK ŒAS

Poœitnice
V petek ob dvanajstih je Neæa sedela

na avtobusni postaji s svojima prijate-

ljema Klaro in Rokom. Øole je bilo ko-

nec in œakal jih je teden dni zimskih

poœitnic. To ni kar tako, sploh œe si

star sedem let, hodiø v drugi razred de-

vetletke in nimaø nobene domaœe nalo-

ge. Neæa je zamiøljeno zagrizla v jabol-

ko, ki ji ga je mama zavila za malico,

pa ga je prej pozabila pojesti, in zazvo-

nila z nogama.

»Ti, kaj pa mislita poœeti med poœitni-

cami?« je vpraøala prijatelja.

»Mi gremo smuœat v Gorenjsko

Goro,« se je hitro povaæila Klara in

dvignila nosek. Dobro je namreœ vede-

la, da bo Rok ostal doma, Neæa pa ver-

jetno sploh ni znala smuœati, neroda,

kakrøna je bila.

»Kakøno Gorenjsko Goro, Kranjska

Gora se reœe,« je zarenœal Rok, ki je

Klari na tihem zelo zavidal komplet

novih rdeœih smuœk. »Øe tega ne veø;

kaj se potem vaæiø.«

»Ja, pa vem,« je posmrkala Klara.

»Nesramneæ!«

»Smuœanje je tako in tako brez veze,« je,

ne da bi se zmenil zanjo, nadaljeval Rok.

»Vsaj v tej tvoji Kranjski Gori. Doma je

veliko bolje. Naø hrib je lepo poteptan in

ko me oœi prime za palice ter povleœe,

sva na vrhu veliko hitreje kot vsaka vleœ-

nica! Poleg tega pa ne morem nikamor,

tudi œe bi hotel, ker bova z mami øivala

kostum za maøkare.«

»Res; kaj pa boø?« se je z zanimanjem

prebudila iz razmiøljanja Neæa.

»Superman! Vse sem si æe zamislil. Na-

øel sem staro piæamo modre barve, ki

mi je æe malo premajhna, pa rdeœe

hlaœke. Mami pa mi bo naredila tako

dolgo in veliko ogrinjalo, da bom lah-

ko skoraj zares letel!« Vstal je in po-

mahal z rokama, da bi si ga lahko do-

bro predstavljali. »Œisto pravi super-

man bom, bosta videli! Œe vaju bodo

preganjali parkeljni, me samo pokliœita

in vaju bom reøil!«

»Mene æe ne bo reøeval superman v

modri piæami in rdeœih spodnjih hla-

œah,« se je namrdnila Klara. »Pa øe

princeska bom in vsi vedo, da so prin-

ceske najbolj pridne in lepe na svetu.

Parkeljni se mi sploh ne bodo upali

pribliæati.« V to sicer ni bila œisto pre-

priœana, ampak pred Rokom se je mo-

rala pretvarjati, da je pogumna.

»Tebe niti ne bi hotel reøiti,« ji je za-

brusil Rok in se obrnil stran od nje.

»Kaj boø pa ti, Neæa?«

»Mama je rekla, da bom letos morala

biti kar starejøa sestra,« je poœasi rekla

Neæa. »Drugi teden gremo v porodni-

ønico in bomo domov pripeljali do-

jenœka. Zato mama ne bo imela œasa,

da bi mi izdelala kostum. Prviœ v æivlje-

nju bom starejøa sestra. Verjetno ni

tako teæko, kaj?«

Rok in Klara sta molœala, ker se jima

sanjalo ni, kako je biti starejøa sestra.

Ampak zvenelo je kar imenitno. Imeti

doma takønega majhnega roza dojenœ-

ka, s katerim se lahko igraø. Nenadoma

se Klari njeno smuœanje v Gorenjski

Gori ni zdelo veœ tako zanimivo, Rok

pa je pomislil, da bo na svoj seznam re-

øevanja vpisal tudi dojenœke. Neæa je

samo zavzdihnila. Ni bila œisto prepri-

œana, da je pripravljena postati starejøa

sestra. Œe ne drugega, pa bodo te zim-

ske poœitnice vsaj nekaj posebnega.

Nejka Omahen
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INTERVJU

Gorazd Æuzek
Øport, predvsem pa rokomet, je bil hoœeø noœeø v Ømartnem vedno kultna
zadeva. Skoraj vsi mladci so se nekoœ podili z æogo v rokah po asfaltnem
igriøœu za osnovno øolo ter iz pionirskih, mladinskih in kasneje œlanskih
vrst uæivali svojih pet minut slave na tujem, predvsem pa domaœem
igriøœu, ko jim je zagrizena navijaøka mnoæica ljubiteljev tega øporta navi-
jala z betonskih stopnic, za katere so mnogi napak menili, da si zasluæijo
ime tribune. In ker je “preveœkrat deæevalo”, se je rokomet za nekatere
preselil v zgolj øolske telovadnice, za sreœne klube v prave dvorane, za
nekatere pa celo kam drugam... A ljudje, ki so z njim ostali zastrupljeni za
celo æivljenje, so celo svoje vsakodnevno delo posvetili njemu. No,
mogoœe ne samo njemu. A øportu vsekakor. Resda jih ne vidimo v prvem
planu dogajanj na samem tekmovanju, a so nesporno prepotrebni del
celotne ekipe kakor tudi posameznika. Postanejo torej samoumevni v
vsakdanu vrhunskega øportnika. Eden takønih je tudi Gorazd Æuæek, ki se
poklicno ukvarja s øportno masaæo in pripravo vrhunskih øportnikov.

S katerimi reprezentancami sodelujeø

in kakøno zadolæitev imaø pri njih?

Trenutno sodelujem z moøko rokomet-

no reprezentanco Slovenije in kajak

kanu reprezentanco na mirnih in divjih

vodah. Pri obeh reprezentancah opravl-

jam delo reprezentanœnega maserja.

Torej rokomet. Priprava rokometaøev

na trening se verjetno razlikuje od

priprave na samo tekmo?

Za laæje razumevanje ti opiøem tipiœen

delovni dan, ki vsebuje trening.

Klasika je seveda vstajanje in zajtrk. Po

njem pa priprava igralcev. Krajøim

masaæam in bandaæiranju (zaøœita skle-

pov stopala, z samolepilnimi ovoji)

sledi dveurni trening, po njem kosilo in

ponovno masaæe ali saniranje

poøkodb. Popoldne ponovno trening,

ter po veœerji ponovitev dopoldanske

procedure z masaæami, sanacijo

poøkodb... Vse do poznih veœernih ur.

Na dan same tekme, pa je dopoldne

zgolj enourni laæji trening, masaæ je

manj, saj se le te pred tekmo pravilo-

ma ne opravljajo. Po kosilu sledi

sproøœujoœ poœitek ter po njem odhod

na samo tekmo. Po njej je veœerja ali

pa ”banket”, nato pa se nadaljuje

moje delo s øportniki do zgodnjih

jutranjih ur, odvisno seveda od tega,

koliko so igralci ”zdelani”.

Kako pa s kanuisti in kajakaøi?

Sreœa je, da je tekmovalcev pri tej

reprezentanci bistveno manj, najveœ 8

do 10. Medtem ko jih je pri rokometu

od 16 do 18. Drugaœe pa je pristop in

naœin dela z njimi zelo podoben kot z

rokometaøi in se v bistvu ne razlikuje

prav veliko, razen seveda v koliœini

”obdelovancev” (Smeh)

Tvoja prisotnost na tekmovanju oziro-

ma sami tekmi je nesporno potrebna.

Potreben sem zlasti takrat, kadar

nastopijo poøkodbe pri igralcih. Manjøe

se trudim odpraviti æe med samo tekmo,

tako da jo igralec lahko nadaljuje. Pri

veœjih pa je na æalost potrebna bolj

strokovna medicinska pomoœ reprezen-

tanœnega zdravnika. A teh si seveda

nihœe ne æeli.

Kje opravljaø svoje delo med pri-

pravami oz. samim tekmovanjem?

Razliœno. Med pripravami v hotelski

sobi, med treningi in na sami tekmi pa

navadno v garderobi, ki je v dvorani.

Z dræavnimi reprezentancami si pre-

potoval dobrøen del sveta ter se

udeleæil pomembnih tekmovanj. Tako

evropskih kot svetovnih. Krona vsega

so seveda Olimpijske igre.

Res je. Zaœetek mojega sodelovanja z

rokometno reprezentanco Slovenije

sega v leto 2003, ko me je takratni

selektor prof. Markoviœ vzel s seboj na

svetovno rokometno prvenstvo, ki je

bilo na Portugalskem. Leto kasneje pa

sem se z slovensko kajak reprezentanco

udeleæil Olimpijskih iger v Grœiji

(Atene). Lani sem bil s taisto reprezen-

tanco na svetovnem prvenstvu v

Avstraliji. Sledilo je evropsko in sve-

tovno prvenstvo za ”mirnovodaøe”

(Poznan - Poljska in Zagreb - Hrvaøka).

Pa ponovno z rokometno reprezentan-

co na mediteranske igre v Øpanijo.

Vmes je bilo øe øest tekem svetovnega

pokala za kajak ter nekaj rokometnih

turnirjev.  Letoønje leto se mi je zaœelo z

evropskim prvenstvom za rokometaøe v

Øvici, œez dva meseca pa se zaœne øe

kajakaøka sezona.

Torej lahko priœakujemo, da ti je pri

tako velikem imenu øportnikov, s

katerimi sodelujeø, kakøno øe posebej

simpatiœno?

Oh, veliko jih je. Ampak nekaj poseb-

nega je bilo sreœanje s sicer na Jamajki

rojeno Merylin Otey, ki pa sedaj

nastopa za naøo atletsko reprezentanco,

v Atenah na Olimpijskih igrah. Glede

na to, kaj pomeni njeno ime v svetovni

atletiki, je navkljub svoji øportni veliœini

v pogovoru z menoj delovala druæabno

in preprosto. Brez vzviøenosti ali pre-

vzetnosti. Res prijeno kramljanje v sicer

takratni ”pasji” vroœini, ki je vladala

tisto poletje v Atenah.

Tvoj prosti œas na velikih tekmovanjih.

Ali je ali ga ni?

Torej nekaj se ga najde. Navadno ga

sicer poskuøam izkoristiti za poœitek, a

sem bolj zvedave narave in rad razisku-

jem mesta in kraje, v katerih sem, ter jih

skuøam œimbolj spoznati. V Atenah na

OI sem bil dva meseca, tako da sem jih

lahko dodobra spoznal. Podobno je

bilo tudi v Avstraliji, kjer sem bil mesec

in pol. Tudi tam se je naølo kar nekaj

prostega œasa za ogled znamenitosti.

Predvsem avstralske pokrajine ter

samega mesta Sidney.

Je pa res, da mi prosti œas najbolj zapol-

nejo trenutki,  ki me osebno bogatijo in

se mi trajno ohranijo v spomin. Recimo

sodelovati na odprtju olimpijskih iger,

ali pa upoøtevanje cestno-prometnih

predpisov v Avstraliji in voziti po levi

strani ceste (verjemite, da kaj hitro nas-

tanejo problemi), ter se druæiti z za nas

nevsakdanjimi æivalmi, kot so kenguru-

ji ali kakaduji.

Kakor si omenil, si bil letos januarja z

rokometno reprezentanco æe na

evropskem prvenstvu v Øvici?

Nedolgo nazaj sem se vrnil od tam. Na

æalost z igro kot reprezentanca nismo

izpolnili priœakovane uvrstitve, a ostali

vtisi so drugaœe lepi. Organizacija

prvenstva je bila na dokaj visokem

nivoju, tako da ni bilo nikakrønih

obrobnih zapletov glede komunikacij,

prevozov, nastanitve, poœutja ... Glede

na to, da je bil urnik samega tekmovan-

ja in moje delovne obveznosti precej

gost, mi ni ostalo skoraj niœ œasa za

kakrøno koli turistiœno ”raziskovanje”

Øvice. Pa tudi zabave ali kakrøno koli

noœno æivljenje je pri njih bolj redko, saj

so za naøe pojmovanje bolj resni in

zadræani ljudje. In øe to, æivljenje pri

njih je drago. 

Œe bi reprezentanca v ekipnih øportih,

s katero sodelujeø, dobila medaljo, ali

bi jo dobil tudi ti?

Bi. (Smeh). Pri ekipnih øportih da, pri

individualnih ne. Po svoje je økoda, da

nismo svetovni ali olimpijski prvaki.

Tako bi ti lahko pokazal medaljo.

Priznam pa, da so navadno to zelo lepa

odliœja.

Tvoje razmiøljanje o sodelovanju in

delu z reprezentancami za naprej?

Z rokometno reprezentanco Slovenije

bom sodeloval najmanj do svetovnega

prvenstva v Nemœiji 2007. S kajakaøi pa

imam pogodbo do leta 2012, ko bodo

Olimpijske igre v Londonu. Marca letos

odhajam na 7. dnevni delovni obisk v

Øpanijo, kamor me je povabil rokomet-

ni igralec Barcelone Luka Æviæej. Tam

bom lahko videl, kako opravljajo delo

maserja oni, v takønem klubskem

gigantu, kot je Barcelona. Sam se na-

meravam namreœ s to dejavnostjo

ukvarjati, dokler bo le mogoœe. Imam

pa æeljo, da bi za dve do tri sezone odøel

v tujino ter s tem øe dopolnil svoje

znanje in izkuønje.
J.Vozel

Œlanska ekipa zakljuœila prvi del
tekmovanja
V Rokometnem druøtvu Ømartno 99 se pripravljajo in tudi æe tekmujejo v
zakljuœnih bojih v vseh selekcijah.

Œlanska ekipa je konœala prvi del in

se s 4. mestom uvrstila v zakljuœek

tekmovanja. V konœnico pa æal niso

prenesli niœ toœk, saj so izgubili vse

tekme z ekipami, ki so uvrøœene na

prva tri mesta v skupini. Kadeti in sta-

rejøi deœki æe tekmujejo v polfinalnih

ligah, tja so se uvrstile tudi starejøe

deklice. Mlajøi deœki in kadetinje pa

bodo odigrali nekaj turnirjev za raz-

vrstitev od 16. mesta navzdol. 

Øportna dvorana v Litiji je v zaœetku

spomladanskega dela postregla s pra-

vim derbijem med Ømartnom in Rade-

œami. Zmago so z golom razlike slavili

gostje (27:28). Radeœani so se v Litiji

namuœili precej bolj, kot so mislili, eki-

pi RD Ømartna 99 pa vse œestitke za

borbeno in srœno igro. 

Zadnja tekma œlanov na Ptuju ni odlo-

œala o konœnem vrstnem redu, vendar

so se Ømarœani na tekmo kljub temu

dobro pripravili in jo odigrali v viso-

kem ritmu. Tekma se je konœala v ko-

rist Ømartna: MRK Drava Ptuj -

RD Ømartno 99; 24:42 (9:22). Debi v

œlanskem dresu je na tej tekmi doæivel

Dejan Berglez, ki se je æal v istem dne-

vu poøkodoval na kadetski tekmi v Ce-

lju, kljub temu je izkoristil strel s sed-

mih metrov, ter tako dosegel svoj prvi

zadetek za œlansko ekipo v svoji roko-

metni karieri.

Œlanska ekipa priœenja konœnico s pr-

vouvrøœeno ekipo zahoda RD Alples

Æelezniki, ki ima le en poraz v doseda-

njih tekmah, Ømarœani pa obljubljajo

boj za zmago na vsaki tekmi, saj æelijo

popraviti vtis zadnjih treh domaœih te-

kem, kjer so zabeleæili tri poraze.

Kadeti so z zadnjima dvema tekmama

nadaljevali tekmovanje v polfinalu. V

prvi tekmi je bilo Grosuplje daleœ pre-

moœno za slabo predstavo kadetov.

Tekmo so izgubili z rezultatom 14:41.

Na drugi tekmi pa so Celjani opraviœi-

li vlogo favoritov za naslov dræavnega

prvaka in visoko premagali Ømarœane.

Konœni izid: RK Celje Pivovarna Laø-

ko - RD Ømartno 99; 48:21 (24:11).

Starejøi deœki so prav tako v polfinalni

tekmi gostili ekipo iz Grosuplja. Prva

zmaga po øtirih zaporednih porazih v

polfinalni skupini pa bo ekipi vlila no-

vih moœi za prihodnje tekme. Rezultat

sreœanja: RD Ømartno 99 – RK Pekar-

na Grosuplje; 26:24 (15:13)

Kadetinje so s tekmo proti ekipo RK

Vita Center Naklo zakljuœile prvi del

tekmovanja. Rezultat: RD Ømartno 99

– RK Vita Center Naklo: 21:36

(12:16). 

V mesecu februarju je v øportni dvora-

ni v Litiji potekalo œetrtfinalno tekmo-

vanje dræavnega prvenstva OØ v roko-

metu. Ekipa OØ Ømartno pri Litiji je

pod vodstvom RD Ømartno 99 osvoji-

la prvo mesto na turnirju in se tako

uvrstila v polfinale, kar je zelo lep us-

peh, saj imajo moænost uvrstitve med

øtiri najboljøe øole v Sloveniji.

Tekoœe rezultate in razpored nadalj-

njega tekmovanja si lahko ogledate na

prenovljeni strani druøtva www.rd-

smartno99.org . Vabimo Vas, da si

ogledate domaœe tekme v øportni dvo-

rani v Litiji in spodbujate naøe roko-

metaøe in rokometaøice na najboljøi

naœin.
RD Ømartno 99! 

Novice iz ØD Dolina
V øportnorekreacijskem centru Reka smo v januarju in zaœetku februarja omogo-

œili smuœanje naøim najmlajøim. Tako smo æe tretje leto zapored izvedli tekmo v

veleslalomu, ki je bila v nedeljo, 29.1.2006. Ker so bili otroci navduøeni nad tek-

movanjem, smo naslednjo nedeljo, 5.2.2006, izvedli øe tekmo v smuœarskih sko-

kih. Rezultate tekem si lahko preberete na naøi spletni strani www.sddolina.com.

Rekreacija naøih œlanov v zimskih mesecih poteka trikrat tedensko na dveh razliœ-

nih lokacijah, in sicer v telovadnici OØ Ømarno in v dvorani Gimnazije Litija. V

letu 2006 imamo velike naœrte tudi z dodatno posodobitvijo naøega ØRC Reka.

Æe sedaj pa vas vabimo, da se med letom udeleæite odprtih prvenstev v malem no-

gometu na travi, malem nogometu na asfaltu, odbojki na mivki in prvomajskih,

poletnih in jesenskih prireditev.

Tomaæ Rozina

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki
poøljite vkljuœno do 19. MARCA 2006
na naslov: Glasilo Martinov glas, p.p. 14, 1270 Litija
ali po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si

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!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: 1 cm2 (barvno) 300 SIT + DDV. Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 150 SIT + DDV.

V primeru zakupa oglasnega prostora za daljøe obdobje, nudimo popust.

Naroœila in informacije na tel./faks: (01) 899 02 82


