
Glasbeno-pustni nastop Kraljevi smetanovi kolaœki

Ob letoønjem vpisu otrok v vrtec Ciciban
smo pripravili naslednje dejavnosti:

Informativni dan – CICIBAN, DOBER DAN;
torek, 11. marec 2008, od 14.00 do 16.00;

v vseh skupinah vrtca Ciciban;
za vse starøe, ki vas zanimajo informacije o vrtcu 

in se odloœate za vpis otroka v vrtec.
Vpis otrok v vrtec;

œetrtek, 13. 3. 2008, od 12.00 do 16.00;
petek, 14. 3. 2008 od 10.00 do 14.00;

v vrtcu Ciciban, Za Povrtmi 6.
Dan odprtih vrat;

œetrtek, 15. 5. 2008,  od 9.00 do 11.00;
v vseh skupinah vrtca Ciciban.

Sestanek za starøe;
œetrtek, 5. 6. 2008,  ob 18.00;

za starøe vpisanih in sprejetih otrok v vrtec Ciciban.
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Narava s teæavo zadræuje spomladan-
sko brstenje, saj je za to øe prezgodaj.
Ta œas pa lahko izkoristimo za dela v
vinogradu, okrog naøih domov in tudi
tam, kjer prostor in povrøino uporab-
ljamo vsi obœani. Zaenkrat nam zima
ni nasula snega, da bi pokrila vso ne-
snago, odpadke, ki jih meœemo ob ce-
ste skozi odprta okna naøih avtomobi-
lov. Naø vestni hiønik Stane se mora za
vsako odvræeno ploœevinko ali stekle-
nico skloniti in jo pobrati, navkljub
dejstvu, da pridnost ne odøteva leta.
Vsi mi, ki smo prvi odgovorni za red in
œistoœo v obœini, se bomo trudili, da bo
onesnaæenosti œim manj, vas spoøtova-
ni obœani, pa lepo prosimo, da odpad-
ke odlagate na zato pripravljena mesta,
saj je le tako mogoœe naøo lepo Slove-
nijo obdræati urejeno in œisto.

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj
KOLEDAR PRIREDITEV V MARCUKOLEDAR PRIREDITEV V MARCU

ÆUPANOV KOTIŒEK

Ko se zima
poslavlja

Spoøtovani krajani naselij: Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Kamni Vrh,

Zagriœ, Sevno, Gradiøœe pri Primskovim, Poljane, Miøji Dol,

Mihelca in Stara Gora. 

Obveøœamo vas, da ni daleœ dan, ko ne bo veœ potrebno skrbeti, ali bo iz

vaøih vodovodnih pip tekla zdravstveno ustrezna pitna voda. 

Projekt nadomestnega vodnega vira za vodovod Primskovo z imenom Zajet-

je z vrtino DV – 1/06, je skoraj  konœan. Poleg velikih denarnih sredstev je

bilo v projekt vkljuœeno tudi osebno zavzemanje æupana Nekaj manjøih del

nas øe œaka, kar pa ni ovira, da vkljuœimo nov vodni vir v sistem za oskrbo s

pitno vodo Primskovo. 

Uporabnike pitne vode iz sistema javne oskrbe s pitno vodo Primskovo

obveøœamo, da s prvim aprilom 2008 (01. 04. 2008) zaœne teœi øestmeseœni (6

mesecev) rok, v katerem se lahko prijavite vsi tisti uporabniki, ki imate nere-

gistriran prikljuœek na sistem javne oskrbe s pitno vodo Primskovo. Do prve-

ga oktobra 2008 (01. 10. 2008) bomo vse primere neregistriranih odvzemov

pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo obravnavali kot zaœetno

stanje ne glede na preteklost. Po tem datumu pa bomo  nezakonite odvzeme

pitne vode oziroma odvzeme mimo vodomera ali odvzeme preko neregistri-

ranega prikljuœka obravnavali kot prekrøek in ga kaznovali skladno s predpi-

si na podroœju oskrbe s pitno vodo. 

Krajane zgoraj navedenih krajev, ki se æelite na novo priklopiti na sistem jav-

ne oskrbe s pitno vodo Primskovo, soœasno obveøœamo, da lahko pri uprav-

ljavcu vloæite vlogo za pridobitev soglasja za prikljuœitev na sistem javne os-

krbe s pitno vodo. Izdatnost nadomestnega - novega vodnega vira bo namreœ

omogoœala tudi veœje dnevne odjeme pitne vode, kot jih omogoœa izdatnost

obstojeœega vodnega vira Vrhovøica.

V æelji po œim boljøem sodelovanju vas toplo pozdravljamo.

za obœino Ømartno pri Litiji

æupan Milan Izlakar

in

upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo Primskovo

za Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

direktor Roman Cigler

Kraljevi smetanovi kolaœki
Kulturno druøtvo Prinskau je ob slovenskem kulturnem prazniku v øoli na
Primskovem predstavilo premierno uprizoritev gledaliøke igre Kraljevi
smetanovi kolaœki. To je na Primskovem po veœ suønih letih prva
gledaliøka igra v izvedbi domaœih kulturnikov, ki je navduøila nabito polne
prostore domaœe osnovne øole. 

Øvicarska avtorica Martha Swintz naj-
bræ ni preveœ znana, kajti o njej ni
mogoœe dobiti nobenih podatkov, ne
objavljajo jih v gledaliøkem listu in
menda ne ve niœ niti prevajalka Barba-
ra Øega, ki je igrico poslovenila. Njen
tekst sicer nima posebne literarne teæe,
je pa dokaj duhovita in zabavna igrica,
ki nudi moænost za razigrano odrsko
uprizoritev. Najmlajøim nudi iluzijo
pravljiœne resniœnosti, saj govori o po-
gumu in o poøtenju, starejøim pa øaljiv
vpogled v grajsko dogajanje.

V gledaliøki igri so nastopili Joæe
Œerne, Petra Kovaœiœ, Rudi in Marjeta
Bregar, Simona Zupanœiœ, Luka Bre-
gar, Hana Jakliœ, Boæidar Zupanœiœ in
Marta Kovaœiœ. Celotna ekipa je po-
skrbela tudi za reæijo, kostume, sceno
in maske.

V naslednjih tednih so se dogovorili za
mnoga gostovanja. V zaœetku marca
so tako æe gostovali v Domu Tisje v

Œrnem Potoku, 8. marca ob 18. uri v
Selah pri Øumberku, 29. marca gostu-
jejo ob 18. uri v kulturnem Domu v
Øtangarskih Poljanah, 5. aprila ob 18.
uri v Kulturnem domu Temenica, 26.
aprila ob 18. uri pa v Kulturnem
domu v Mlinøah.

V Kulturnem druøtvu Prinskau so se s
svojo premierno gledaliøko predstavo
odloœili za gostovanje v Kulturnem
domu Ømartno pri Litiji. S predstavo
Kraljevi smetanovi kolaœki se bodo
predstavili v soboto, 15. marca 2008,
ob 18. uri, ves izkupiœek pa namenili
Osnovni øoli Ømartno za nakup igral,
ki jih nujno potrebujejo.

Dobrodelna prireditev bo izvedena v
sodelovanju z Osnovno øolo Ømartno
in Obœino Ømartno pri Litiji, slednja se
je v ta namen odpovedala najemnini
za dvorano. Primskovøki gledaliøœniki
priœakujejo veliko udeleæbo, vstopnine
ne bo, priœakujejo pa veliko prosto-
voljnih prispevkov, saj bodo takoj ob
koncu prireditve ves denar do zadnje-
ga centa izroœili ravnatelju Osnovne
øole Ømartno Albertu Pavliju.

Akcija bo zastavljena tudi øirøe in KD
Prinskau bo æe pred prireditvijo zapro-
silo mnoge gospodarske druæbe, da k
tej prireditvi donirajo s svojimi pris-
pevki, da bi zbrali œim veœ denarja. In
uporabimo besede, ki jih je ob napo-
vedi tega gostovanja zapisala ena od
obiskovalk na forumih:

»Lepa poteza, da se nam boste pri-
druæili pri akciji za nabavo igral, ki jih
OØ Ømartno sploh nima, pa so nujno
potrebna. Si predstavljate 6-letnega
otroka v 1. razredu devetletke, ki
mora v uœilnici prebiti 5 ur ali øe veœ?
Jaz moœno upam, da nam bo uspelo,
seveda na koncu øe vedno raœunamo
na finanœno podporo obœine. Predsta-
vo si pa pridemo ogledat.«

Pridite vsi obœani in podarite svoj pris-
pevek za uœence v ømarski øoli.

Rudi Bregar
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Kralj in kraljica v predstavi. Posnetek je s
premiere na Primskovem.

Glasbeno-pustni nastop

K mizi sede stari grof,
naroœi si masten krof.
K mizi sede øe grofica, 
njej pa bolj diøi potica.

Gleda, gleda stari grof:
»Øment, je majhen ta moj krof!«
Lotil bi se øe potice,
œe se ne bi bal grofice.

Pesem Anje Øtefan spominja na prije-
ten glasbeno pustni veœer v Glasbeni
øoli Litija-Ømartno. Princeske, pikapo-
lonice, æabice, klovni, kavboji, me-

tuljœica, kravica, superman, œarovnica,
bojevnik, lisiœka, vila, Sneguljœica,
Pika Nogaviœka, mehikanec, Napo-
leon in tudi  Charlie Chaplin so nas
obiskali. A ne samo to. So nam zelo
sproøœeno zaigrali, zaplesali in tudi za-
peli. Vesele pustne øeme so se nato øe
posladkale – seveda s krofi.
Starøem pa je v veliko zadovoljstvo, ko
vidimo otroke uæivati ob nastopu, kjer
lahko predstavijo svoje pridobljeno
znanje in vloæeni trud.
Zahvaliti se je potrebno izvirnim pro-
fesorjem in gospe ravnateljici Janji
Galiœiœ.

M. Jamøek

œetrtek 6.3. 18.00 POTOPIS: Z Leo Koviœ po Œrni Gori Mladinski center
petek 7.3. 19.00 KONCERT: Vokalna skupina CANTEMUS; Æalec Kulturni center
petek 7.3. 20.00 Œajanka za boljøe polovice Mladinski center
sobota 8.3. 10.00 Otroøka matineja: OBUTI MAŒEK; Lutkovno gledaliøœe Jesenice Kulturni center
torek 11.3. 19.00 Razstava: AFGANISTANSKE ÆENSKE; Manca Juvan Knjiænica Litija
œetrtek 13.3. 18.00 Literarni veœer: Pogovor z Nejko Omahen Mladinski center
œetrtek 13.3. 19.00 Srediøœe za vseæivljenjsko uœenje Knjiænica Litija

Predavanje: Znanilci pomladi, divje rastlinstvo v 
velikonoœnem obredju; doc. dr. Nejc Jogan

torek 18.3. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
sobota 22.3. 18.00 Filmski veœer Art Cluba Litija Mladinski center

dokumentarni film »Darwinova noœna mora«
torek 25.3. 19.00 Potopisno predavanje: ETIOPIJA; Zoran Furman Knjiænica Litija
sreda 26.3. 19.00 Otvoritev arhitekturne razstave: Mladinski center

Mladinski center - prostorske reøitve; Marko Boltin
sobota 29.3. 10.00 Otroøka matineja: RDEŒA KAPICA; Lutkovno gledaliøœe Fru-fru Kulturni center

Osnovna øola Ømartno
VPIS V VRTEC CICIBAN

za øolsko leto 2008/2009

ÆUPANOV KOTIŒEK

Ko se zima
poslavlja
Po hladnem in nestanovitnem
vremenu se zelo prileæe nekaj
toplih æarkov sonca. Viøje
temperature nam naznanjajo, da
prihaja pomlad.

Obmoœno zdruæenje Rdeœega kriæa Litija
vas vljudno vabi, da se udeleæite

KRVODAJALSKE AKCIJE,
ki bo 13. in 14. marca 2008

v prostorih zdravstvenega doma Litija.

KRI REØUJE ÆIVLJENJA.KRI REØUJE ÆIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI ZAME,

ZATE, ZA VSAKOGAR. 
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Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna Republike

Slovenije (Uradni list RS, øt. 50/07), 17. œlena Pravilnika o dodeljevanju dræavnih pomoœi za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Ømartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 –

2013 (Uradni list RS, øt.89/07) in Odloka o proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008

(Uradni list RS, øt. 119/07), objavlja naslednji

Javni razpis
za sofinanciranje druøtev

s podroœja kmetijstva v letu 2008

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa

V proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008, so v okviru postavke
11224209 »Podeæelska zdruæenja", zagotovljena sredstva  v viøini do 4.590
EUR.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje druøtev s podroœja kmetijstva v letu
2008.

Upraviœenci so druøtva in zdruæenja s podroœja kmetijstva v obœini Ømartno
pri Litiji, ki so upraviœena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2008.

3. Pogoj za pridobitev sredstev

Na javni razpis se prijavijo druøtva in zdruæenja s podroœja kmetijstva, ki mo-
rajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

• sedeæ na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji

• sedeæ izven obœine Ømartno pri Litiji, œe je veœ kot tretjina registriranih œla-
nov druøtva z obmoœja obœine Ømartno pri Litiji

• sedeæ izven obœine Ømartno pri Litiji, œe je aktivnost druøtva usmerjena na
obmoœje obœine Ømartno pri Litiji in je v interesu Obœine Ømartno pri Litiji.

4. Potrebna dokumentacija

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremlje-
na z datumom, podpisana in æigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime
druøtva, sedeæ, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko øtevilko
in/ali øtevilko mobitela, davœno øtevilko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne),
øtevilko transakcijskega raœuna in naziv banke. 

Vlogi morajo biti priloæena naslednja dokazila in dokumentacija:

• Dokazilo o registraciji druøtva

• Seznam œlanov druøtva iz obœine Ømartno pri Litiji

• Poroœilo o delu v preteklem letu

• Letni finanœno ovrednoten program dela

• Izjava o toœnosti navedenih podatkov

• Izjava, da upraviœenec za ta namen v tekoœem letu øe ni prejel sredstev iz
dræavnega ali obœinskega proraœuna ali mednarodnih virov, œe pa je, navede
vir in viøino sredstev.

5. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Obœine Ømartno pri Litiji.
Obœina Ømartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna
pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upraviœenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proraœunskih sredstev. 

Upraviœencem bo izdan sklep o viøini odobrenih sredstev. 

Medsebojne obveznosti med obœino in prejemnikom pomoœi se uredijo s po-
godbo.

6. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 16.5.2008. Prepozne oziroma nepo-
polne vloge bodo izloœene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem po-
sebej obveøœeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveøœeni najkasneje v
roku 30 dni po zakljuœenem razpisu.

Vloge se oddajo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se
poøljejo priporoœeno po poøti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni stra-
ni ovojnice z naslovom poøiljatelja in na prednji strani ovojnice z oznaœbo
"NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DELOVANJE DRUØTEV 2008", na na-
slov: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upraviœenci
dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar),
tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadarÆsmartno-litija.si

ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Obœina Ømartno pri Litiji

Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna Republike Slovenije (Uradni list RS, øt. 50/07), 11. œlena Pravilnika

o dodeljevanju dræavnih pomoœi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Ømartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni

list RS, øt.89/07) in Odloka o proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, øt. 119/07), objavlja naslednji

Javni razpis
za dodelitev finanœnih sredstev

za naloæbe v kmetijska gospodarstva v letu 2008

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa

Obœina Ømartno pri Litiji razpisuje nepovratna finanœna sredstva za naloæbe v kmetijska gospodarstva za leto 2008 v okvirni viøini do
21.000 EUR iz proraœunske postavke 11214209 »Finanœne pomoœi kmetijstvu«.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so Naloæbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:

• naloæbe v posodobitev hlevov s pripadajoœo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molæo in izloœke) za prirejo mleka, mesa in jajc.
Pomoœi se dodelijo za naloæbe v æivinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perut-
nine in kuncev.

• naloæbe v postavitev paønikov za nadzorovano paøo domaœih æivali in obor za rejo gojene divjadi.

Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:

• zmanjøanje proizvodnih stroøkov,

• izboljøanje in preusmeritev proizvodnje,

• izboljøanje kakovosti,

• ohranjanje in izboljøanje naravnega okolja ali izboljøanje higienskih razmer ali standardov za dobro poœutje æivali.

3. Upraviœenci - pogoji in merila za dodelitev sredstev

Do sredstev so upraviœena kmetijska gospodarstva  - pravne in fiziœne osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvo-
dov, imajo sedeæ na obmoœju obœine ali obdelovalne kmetijske povrøine v obœini Ømartno pri Litiji in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev. 

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu.

4. Omejitve za pridobitev sredstev

Podpore se ne dodelijo za:

• davke, razne takse in reæijske stroøke,

• stroøke zavarovanja,

• stroøke za refinanciranje obresti,

• za æe izvedena dela pred letom 2008, 

• investicije, ki se izvajajo izven obmoœja obœine,

• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

5. Potrebna dokumentacija

Prijavitelj vloæi vlogo za pridobitev pomoœi na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID, te-
lefonsko øtevilko, davœno øtevilko, øtevilko raœuna in ime banke.

Vlogi morajo biti priloæena naslednja dokazila in dokumentacija:

• zbirno vlogo za neposredna plaœila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeæelja,

• mnenje o upraviœenosti in ekonomiœnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna sluæba; v primeru, da je investicija veœja od
50.000 EUR je potrebno predloæiti poslovni naœrt,

• ponudbo oziroma predraœun za nameravano investicijo,

• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.

6. Pogoji za dodelitev sredstev

• vlagatelj mora predloæiti popolno vlogo,

• investicija mora biti zakljuœena pred izplaœilom sredstev,

• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivaliøœe na naslovu kmetijskega gospodarstva,

• vsi raœuni in dokazila o plaœilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vkljuœena v sistem
DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davœni zavezanec,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v teæavah,

• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,

• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoøtevane
vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit æivali; œe je investicija namenjena izpol-
njevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zakljuœka investicije,

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih povrøin, pri tem se øteje raba kmetijskih zemljiøœ
po GERK-ih.

7. Finanœne doloœbe

• finanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

• najviøja stopnja pomoœi znaøa do 50 % upraviœenih stroøkov za obmoœja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upraviœenih
stroøkov investicije za ostala obmoœja. V kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospo-
darstva, se intenzivnost pomoœi lahko poveœa za 10%;

• najmanjøi znesek dodeljen pomoœi je 200 EUR, najviøji znesek pomoœi pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

8. Dodatna merila za ocenjevanje

• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

• ali je investicija finanœno upraviœena,

• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,

• ali je kmetijsko gospodarstvo æe prejelo javna sredstva za namen investicije.

9. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Obœine Ømartno pri Litiji. Obœina Ømartno pri Litiji lahko od posameznega vlaga-
telja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upraviœenosti in izpolnjevanje po-
gojev za pridobitev proraœunskih sredstev. 

Upraviœencem bo izdan sklep o viøini odobrenih sredstev. 

Medsebojne obveznosti med obœino in prejemnikom pomoœi se uredijo s pogodbo.

Upraviœencem se sredstva iz proraœuna obœine izplaœajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

• dokazila o plaœilu obveznosti,

• poroœilo o opravljenem delu.

10. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 16.5.2008.

Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izloœene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveøœeni. Vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveøœeni najkasneje v roku 30 dni po zakljuœenem razpisu.

Vloge se oddajo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se poøljejo priporoœeno po poøti, v zaprtih ovojnicah,
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom poøiljatelja in na prednji strani ovojnice z oznaœbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
NALOÆBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2008", na naslov: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

11. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upraviœenci dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar),
tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadarÆsmartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Obœina Ømartno pri Litiji
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Letos na ekoloøki kmetiji
Pri Blaj
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Obœina Ømartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna Republike

Slovenije (Uradni list RS, øt. 50/07), 20. œlena Pravilnika o dodeljevanju dræavnih pomoœi za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Ømartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 –

2013 (Uradni list RS, øt. 89/07) Odloka o proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008 (Urad-

ni list RS, øt. 119/07), objavlja naslednji

Javni razpis
za sofinanciranje zagotavljanja tehniœne podpore za leto 2008

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa

V proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008, so v okviru proraœunske postavke
11214209 »Finanœne pomoœi kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v viøini do 4.100 EUR za
sofinanciranje zagotavljanja tehniœne podpore.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroøkov izobraæevanja in usposabljanja, svetoval-
nih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmova-
njih, øirjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletiøœ.

Upraviœenci do sofinanciranja so druøtva, zdruæenja ter registrirani izvajalci.

Obœina Ømartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upra-
viœencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upraviœenih stroøkov.

3. Potrebna dokumentacija

Prijavitelj vloæi vlogo za pridobitev pomoœi. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke - na-
ziv in sedeæ, odgovorno osebo, telefon, davœno in matiœno øtevilko, øtevilko raœuna in ime
banke. 

Vlogi morajo biti priloæena naslednja dokazila in dokumentacija:

• dokazilo o registraciji druøtva, zdruæenja ali izvajalca,

• letni finanœno ovrednoten program, 

• izjavo o toœnosti navedenih podatkov,

• reference o izvajanju programa,

• izjavo, da upraviœenec za ta namen v tekoœem letu øe ni prejel sredstev iz dræavnega ali
obœinskega proraœuna ali mednarodnih virov, œe pa je, navede vir in viøino sredstev.

4. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Obœine Ømartno pri Litiji. Obœina Ømart-
no pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno doku-
mentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upraviœenosti in izpolnjevanje pogojev za
pridobitev proraœunskih sredstev. 

Upraviœencem bo izdan sklep o viøini odobrenih sredstev. 

Medsebojne obveznosti med obœino in prejemnikom pomoœi se uredijo s pogodbo.

5. Rok mesto oddaje vloge na javni razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 16.5.2008.

Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izloœene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o
tem posebej obveøœeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveøœeni najkasneje v roku
30 dni po zakljuœenem razpisu.

Vloge se oddajo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se poøljejo pri-
poroœeno po poøti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom
poøiljatelja in na prednji strani ovojnice z oznaœbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS
TEHNIŒNA PODPORA 2008", na naslov: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275
Ømartno pri Litiji.

6. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upraviœenci dobijo na Obœini
Ømartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), 

tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadarÆsmartno-litija.si

ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Obœina Ømartno pri Litiji

Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. œlena Zakona o øportu (Ur. l. RS, øt. 22/98), Od-

loka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008 (Ur. l. RS, øt. 119/07), 5. œlena

Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa øporta iz javnih sred-

stev v obœini Ømartno pri Litiji (Ur. l. RS, øt. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa øporta

Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2008 (Ur. l. RS, øt. 18/08)

Javni razpis
za sofinanciranje programov na podroœju øporta

v obœini Ømartno pri Litiji v letu 2008

1. Naziv in sedeæ naroœnika: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proraœuna Obœine Ømartno pri Litiji za podroœje øpor-
ta je sofinanciranje naslednjih programov:
• øportna vzgoja otrok, mladine in øtudentov,
• øportna rekreacija,
• kakovostni øport,
• vrhunski øport,
• øport invalidov,
• izobraæevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v øportu,
• delovanje druøtev,
• promocijske øportne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2008. 

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje: 
• imajo sedeæ oz. stalno bivaliøœe v obœini Ømartno pri Litiji, razen OØ Litija

– Enota s prilagojenim programom,
• imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo naœrtovanih programov,
• imajo urejeno evidenco o œlanstvu in ostalo dokumentacijo kot to doloœa Zakon o

druøtvih,
• da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na
voljo na obœinski upravi Obœine Ømartno pri Litiji (soba øt. 5) ali na spletnih straneh
www.smartno-litija.si.

6. Okvirna viøina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na podroœju øporta
iz toœke 2. javnega razpisa, je 25.038 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Obœino Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji
do 11.4.2008.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Øport
2008«.
Za pravoœasno se øteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog,
priporoœeno po poøti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
oddane po doloœenem roku za oddajo predlogov,
neustrezno naslovljene,
nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za do-
polnitev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju progra-
mov in dejavnosti na podroœju ljubiteljske kulture v obœini Ømartno pri Litiji, odpiranje po-
nudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveøœeni v roku 30 dni od datu-
ma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje pro-
gramov na podroœju øporta, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa øporta dobijo na
Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar),
tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadarÆsmartno-litija.si.

Øifra: 621-00002/2007
Datum: 25. 2. 2008

Æupan Obœine Ømartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Zgodilo se je
Øestega februarja smo prisostvovali

javnemu snemanju oddaje Na zdravje,

ki jo vodita Jasna Kuljaj in Boøtjan

Romih, posvetili pa so jo spominu

naøega najveœjega pesnika Franceta

Preøerna.

Tri dni pozneje smo si v Gallusovi

dvorani Cankarjevega doma v Ljublja-

ni ogledali Bizetovo opero Carmen,

kjer je pel tudi naø domaœi baritonist

Joæe Vidic.

Drugo februarsko soboto pa smo s

pohodniki opravili naø drugi letoønji

pohod. V sonœnem, a nekoliko ve-

trovnem vremenu smo se iz Ømartna

napotili skozi Œrni Potok in Riharje-

vec do Javorja ter se œez Leskovico in

Bogenøperk vrnili v dolino. Na vseh

treh dejavnostih smo naøteli 70 ude-

leæencev.

Pripravljamo…
V sredo, 12. marca, bomo v pisarni

naøega druøtva organizirali merjenje

krvnega tlaka, sladkorja in holestero-

la, in sicer od 8. do 9. ure dopoldne.

Vsi, ki se boste merjenja udeleæili, mo-

rate biti teøœi.

V ponedeljek, 17. marca, se bomo po-

hodniki zjutraj z vlakom odpeljali do

Ponikve, si v Slomu ogledali Slom-

økovo rojstno hiøo, nato pa se bomo

peø napotili do vasi Boletina, kjer je

rastiøœe redke rastline – velikonoœnice.

V torek, 25. marca, bo v ømarskem

strelskem domu potekalo tekmovanje

v streljanju z zraœno puøko, kjer bodo

sodelovala vsa upokojenska druøtva li-

tijske in ømarske obœine.

V œetrtek, 10. aprila, bomo v ømarski

knjiænici organizirali literarni veœer,

kjer se bodo predstavili stanovalci

Doma Tisje in njihov pevski zbor

TISA.

Boris Æuæek
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Letos na ekoloøki kmetiji
Pri Blaj
V prijetnem ambientu ekoloøke turistiœne kmetije v kraju Dragovøek,
Ømartno pri Litiji, kjer nas je gostoljubno sprejel gospodar Vinko Kokovica,
je dan pred kulturnim praznikom potekal 9. obœni zbor Zdruæenja Zdravo
æivljenje, kamor so vkljuœeni ekoloøki kmetje iz veœ obœin, tudi iz Ømartna.

Predsednik Janez Ocepek je øe prav
posebej pozdravil vse goste. Povabljeni
so bili æupani vseh obœin iz katerih iz-
hajajo œlani, odzvala pa sta se samo
æupan obœine Ømartno pri Litiji in pod-
æupan obœine Litija, ki sta povedala
nekaj pohvalnih in vzpodbudnih be-
sed, zaæelela uspeøno delo in dobro
druæenje. 

Obœni zbor je vodila Alenka Pokorn.
Predsednik je poroœal o vseh dejavno-
stih v letu 2007, ki jih ni bilo malo. Or-
ganizirana je bila strokovna ekskurzija
v Prekmurje in nadaljevalni eko teœaji,
predstavljale so se posamezne kmetije.
Œlani so se redno udeleæevali raznih lo-
kalnih sejmov, pa tudi tistih najveœjih v
slovenskem prostoru. Tu je izpostavil
predvsem sejem Narava in zdravje v

Ljubljani, kjer je veliko zanimanja za
ekoloøko hrano, dosti se proda, le za-
sluæka ni, ker so stroøki udeleæbe preve-
liki. Veœji organizacijski zalogaj pa je
prav gotovo Zasavski ekoloøki sejem,
ki vedno bolj dobiva na veljavi. Udeleæ-
ba se je od lani podvojila. Zdruæenje je
dajalo velik pomen promociji, zato je
bila organizirana  tiskovna konferenca
za novinarje, omogoœili so izdelavo vi-
zitk za kmetije, uspeøno deluje spletna
stran, kjer se lahko oglaøuje in daje po-
nudbe. Organizirali so pridobitev zna-
ka ekoloøki, ki je obvezen za træenje
vseh ekoloøkih pridelkov in izdelkov,
javljali se na razne razpise. Zdruæenje
sodeluje tudi z Zvezo ekoloøkih kme-
tov Slovenije, s kontrolnimi organizaci-
jami in pri strokovnih odborih.

Nekaj kmetij je v septembru pripravilo

dan odprtih vrat in tu je opaziti vedno

veœji obisk, zato bi bilo dobro, da bi ta

naœin predstavitve izkoristil øe kdo.

Finanœno poroœilo je podal strokovni

tajnik Tomaæ Moœnik, poroœilo nad-

zornega odbora pa predsednica Ivanka

Kocjanœiœ, ki je IO  tudi pohvalila za

gospodarnost in dobro informiranje.

Vsa poroœila so bila soglasno sprejeta.

Na dnevnem redu so bile tudi redne

volitve predsednika in drugih organov
ZEKZÆ. Izvoljeni so bili veœinoma isti
œlani, saj so do sedaj zelo dobro oprav-
ljali svoje funkcije in so tudi vnaprej
pripravljeni ærtvovati svoj prosti œas.
Predsednik Janez Ocepek se je zahvalil
za izkazano zaupanje in pojasnil, da
dobro delajo, ker se usklajujejo med
seboj in enotno delujejo navzven. Nato
je predstavil plan za letoønje leto, ki bo
podoben lanskemu, le øe bolj obøiren.
Veœji poudarek bodo dali pripravi pri-

delkov viøje kakovosti za prodajo in
projektom, kjer je moæno pridobiti
kakøna dodatna sredstva. Obœine, od
koder izhajajo œlani, nimajo preveœ
posluha za Zdruæenje, izjema je le Lu-
kovica. Zato je zanimiva zamisel usta-
noviti sekcije po obœinah za laæje pri-
dobivanje obœinskih sredstev. Øe obøir-
nejøi bo Zasavski ekoloøki sejem, pre-
novljena bo spletna stran, organiziran
praktiœni prikaz… – torej, øe bolj de-
lovno kot lani.

Øe vedno se ni niœ premaknilo pri od-
kupu ekoloøkega mesa. Na sploøno bo
treba bolj organizirati prodajo in na
trgu nastopati enotno, idealna bi bila
tudi trgovina z ekoloøkimi pridelki,
vendar vse to ni enostavno uresniœiti.

Predsednik druøtva Ajda, g. Seølar, ki
je  redni gost obœnih zborov, je opozo-
ril na to, da se premalo kmetov odloœa
za ekoloøko pridelavo, glavni vzrok
navaja obdavœitev  subvencij, zato bo
nemogoœe doseœi nivo, ki ga je doloœila
vlada v svojem programu. Hkrati je
ponovno povabil  k nadgradnji ekoloø-
ke pridelave z biodinamiœno  metodo. 

Po uradnem delu je sledila pogostitev
ter prijeten druæaben klepet, izmenja-
va izkuøenj, nasvetov in mnenj, pa
morda øe kaj. 

Francka Toman
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Marec v znamenju dobre
komedije
V œetrtek, 13. marca bodo v Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana premier-
no uprizorili priljubljeno komedijo Bog, znanega ameriøkega filmskega in
gledaliøkega ustvarjalca Woodyja Allena.

Bog je enodejanka, ki je nastala sredi
sedemdesetih let minulega stoletja
(1975). Potem ko je Allen kot gledaliø-
ki pisec (in igralec) æe dosegel dva lepa
uspeha na Broadwayju z Don't Drink
The Water (1966, 598 ponovitev) in
Zaigraj øe enkrat, Sam (Play It Again
Sam, 1969, 453 ponovitev).

Na zaœetku igre spoznamo gledaliøka
ustvarjalca (pisatelja in igralca), ki si
obup(a)no prizadevata najti ustrezen
konec igri, katero je prvi napisal, dru-
gi pa v njej nastopa. Sledi vrsta zaple-
tov, neprestano in nepredvidljivo so-
delovanje s "publiko" in bliskoviti
preskoki iz resniœnosti v fikcijo (in
spet nazaj). Seveda vse zaœinjeno z ve-
liko mero znaœilnega allenovskega hu-
morja, ki ga je s svojo komponento øe
dodatno nadgradil in naøim razmeram
prilagodil reæiser tokratne øentjakob-
ske uprizoritve, priznani igralec Gaø-
per Tiœ. (Œe ne po drugem, se ga boste
zagotovo spomnili kot duhovnega
oœeta slovite Ane Lize iz nekdanje za-
bavne nedeljske veœerne oddaje na na-
cionalni TV, za katero sta s soprogo
Nataøo Ralijan prejela tudi viktorja za
posebne doseæke.)

Navkljub na prvi pogled zabavnemu
in lahkotnemu dogajanju, pa pazlivej-
øemu gledalcu ne bo uølo humorno Al-
lenovo koketiranje z nekaterimi veœni-
mi æivljenjskimi temami, kot so na pri-
mer vpraøanja o bistvu œlovekove na-
rave, smislu oziroma nesmislu njego-

Spored marec 2008 Spored marec 2008 

vega bivanja ali obstoju boga in pome-
nu usode. Ali kot je zapisalo kritiøko
pero ob eni od dosedanjih uprizoritev:
"Vse osebe v Allenovi igri nosijo v sebi
lastnosti, s katerimi se danaønja publi-
ka zlahka identificira. Pa naj gre za ab-
surdnost nenavadnega deus ex machi-
na, usodno nemoœ uravnavanja æivlje-
nja po svoji volji ali nepremagljivo us-
tvarjalno krizo obupanega avtorja. …
Po predstavi zavesa pade, vendar le za
protagoniste, ne pa tudi za publiko, ki
se bo najbræ øe dolgo v noœ spraøevala,
ali je res vse, kar je bilo na odru prika-
zano in povedano, zgolj samo øala."

Reæiserju Tiœu sta pri postavitvi upri-
zoritve pomagala øe scenograf Damir
Leventiœ in kostumografinja Katja
Komljanec. Igralska zasedba je daleœ
najøtevilœnejøa v letoønji sezoni. Se-
stavlja jo krepko œez 20 nastopajoœih,
vseh generacij, od tistih, bolj preizku-
øenih maœkov srednjih let, do najmlaj-
øih z jesenske avdicije.

Za uverturo v omenjeno premiero pa
bodo v Øentjakobskem gledaliøœu
Ljubljana v zaœetku marca poskrbeli
øe z uspeønicama iz prejønje oziroma
zaœetka aktualne sezone, komedijama
Prigode dobrega vojaka Øvejka in
Prebrisana vdova. Tudi z namenom
œim bolj sproøœenega in prijetnega
praznovanja predstavnic neænejøega
spola, ki jim æe kar vnaprej voøœijo
vse najboljøe.

Sreœko Krermavner

Foto: Bor Slana

V marcu bosta v Øentjakobskem gledaliøœu znova zabavali uspeønici Prebrisana vdova in
Prigode dobrega vojaka Øvejka.

20803001

Le delo skrb, ljubezen in trpljenje

zapolnjevalo tvoje je æivljenje.

Nato poøle so ti moœi,

zaprl trudne si oœi.

Sedaj spokojno spiø,

a z nami øe naprej æiviø.
Nepriœakovano nas je zapustil
dragi ati, moæ, sin, brat in stric

MIRAN JANEZ POTISEK
13.9.1970 - 20.1.2008

iz Dvora 32, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kolektivu doma Tisje,
gostilni Jap, pogrebnemu zavodu Perpar, æupniku g. Marjanu Lampretu, pevcem, soøolcem in uœitel-

jem OØ Ømartno in Velika Kostrevnica. Iskreno se zahvaljujemo vsem, za darovano svetje, sveœe,
denarno pomoœ ter izreœena soæalja. Vsem øe enkrat iskrena hvala, da ste ga v tako velikem øtevilu-

pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Æalujoœi: æena Jelka, sin Aleø, hœerki Janja in Urøka,
mama, brat Joæe z druæino, sestri Lojzka in Ani z druæinami

ZAHVALA

20803002

Za boj z usodo ti je zmanjkalo moœi,

zato ljubezni si prepustil se,

ki nate iz neba se zlila je

in spokojno svoje zaprl si oœi.

V 79. letu starosti nas je zapustil dragi ata

JOÆEF KONŒAR
1929 - 2008

iz Leskovice pri Ømartnem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem za izreœena iskrena soæalja,
darovane sveœe in cvetje, predvsem pa za vspodbudne besede. Zahvaljujemo se vsem sodelujoœim za
lepo opravljen pogrebni obred in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo

izrekamo osebju ZD Litija, njegovi osebni zdravnici dr. Milojki Juterøek in patronaæni sestri Tini
Berœon za njuno izjemno poærtvovalno in nesebiœno, strokovno in humano pomoœ ob spremljanju

njegove izjemno hude, teæke in neozdravljive bolezni, predvsem pa za vse vspodbudne besede.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20803003

Delo, skrb, ljubezen

izpolnjevali tvoje so æivljenje.

A poøle so ti moœi in zaprla si oœi,

œe bi lahko ti pomagali,

zdaj nebi ostali sami.

In œeprav spokojno spiø,

z nami kakor prej æiviø.
Ob boleœi izgubi drage mami, mame in sestre

MARIJE AVBELJ
1948 - 2008

iz Velike Kostrevnice 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste bili z nami na
njeni zadnji poti, ji poklonili cvetje, sveœe, nam izrekli soæalje in tolaæbo v najhujøih trenutkih.
Posebna zahvala dr. Tanji Ptiœar, ter osebju. Zahvaljujemo se æupniku g. Marjanu Lampretu,
za pogrebni obred ter pevcem, trobentaœu in pogrebcem. Zahvala velja tudi g. Radu Jesenøku

za ganljive besede slovesa.

Æalujoœi: sinova Bojan in Aleø z druæinama, ter hœi Marinka z Matjaæem in sestra Anka.

ZAHVALA

20803004

Vse do zadnjega si upal,

da bolezen s trdo voljo boø odgnal,

a poøle so ti moœi in zatisnil si oœi.

Prezgodaj mir svoj naøel si,

za vse øe enkrat hvala ti.

Ob smrti dragega sina, brata in strica

ANTONA REPINA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti, za vsa izraæena pisna in besedna soæalja, za podarjeno cvetje, sveœe in maøe.

Hvala æupniku g. Marjanu Lampretu za lepo opravljen obred,
vsem pevcem Zvona in pevcem æupnjiskega zbora za petje pri maøi in zapete æalostinke na grobu.

Hvala tudi trobentaœu za zaigrano pesem. Øe enkrat vsem in vsakomur posebej hvala.

Æalujoœi: mama, bratje in sestre ter neœaki in neœakinje

Dvor, Litija, Kranj, Jeløa in Ømarjeøke Toplice

ZAHVALA

20803005

Od nas se je poslovil dragi moæ, oœe in dedek

VIKTOR PIKOVNIK
1930 - 2008

iz Ømarnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izkazano pozornost ob njegovem slovesu. Hvala æupniku g. Marjanu Lampretu

in ostalim sodelujoœim za lepo opravljen pogrebni obred.

Æalujoœi: vsi njegovi

ZAHVALA

20803006

Je œas, ki da,

je œas, ki vzame;

pravijo, da je œas, ki celi rane

in je œas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaø se v spomine.

Deset let je minilo odkar si nas zapustil
naø dragi sin, brat in stric

MARJAN KOKOVICA
1998 - 2008

iz Dragovøka

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate, obiøœete njegov prerani grob,
prinaøate cvetje ter priæigate sveœe.

Vsi njegovi

V SPOMIN

JAVNI ZAVOD BOGENØPERK
Bogenøperk 5
Ømartno pri Litiji
Tel.: (01/ 898 78 67)

Iøœemo vodiœe
po muzejskih zbirkah
gradu Bogenøperk

Od kandidatov priœakujemo:

• status øtudenta/ke
• starost nad 18 let
• znanje vsaj enega tujega jezika

(nemøkega, italijanskega ali angleøkega)
• lasten prevoz
• veselje do dela z ljudmi 
• komunikativnost, iznajdljivost,

prilagodljivost, odgovornost,……

Prijave z æivljenjepisom
sprejemamo do vkljuœno 1. aprila.

Izbrani kandidati bodo povabljeni na
razgovor.

Sreda, 12. 3. 2008

Ob 19.30 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija Gaøper Tiœ

REDNI ABONMA-RED SREDA IN IZVEN

- PREDPREMIERA

Œetrtek, 13. 3. 2008

Ob 17.00 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija Gaøper Tiœ

REDNI ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN

- PREDPREMIERA

Œetrtek, 13. 3. 2008

Ob 19.30 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija Gaøper Tiœ

PREMIERA

Ponedeljek, 17. 3. 2008

Ob 19.30 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija Gaøper Tiœ

REDNI ABONMA-RED ØTUDENTSKI IN DIJAØKI

TER IZVEN

Petek, 21. 3. 2008

Ob 19.30 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija Gaøper Tiœ

REDNI ABONMA-RED PETEK IN IZVEN 

Sobota, 22. 3. 2008

Ob 19.30 Woody Allen: BOG (komedija),

reæija Gaøper Tiœ

REDNI ABONMA-RED SOBOTA IN IZVEN 

Sreda, 26. 3. 2008

Ob 19.30 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (ko-

medija), reæija Luka Martin Økof

GOSTOVANJE V TRBOVLJAH

Petek, 28. 3. 2008

Ob 19.30 Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, œrna komedija,

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

ABONMA KOMEDIJA PETEK IN IZVEN

Sobota, 29. 3. 2008

Ob 19.30 Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, œrna komedija,

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

GOSTOVANJE V VELENJU



Vrtec Ciciban

PGD JABLANICA

Obœni zbor

PISMA BRALCEV

Prometna  varnost v Ømartnem

Krajevna skupnost
Breg – Tenetiøe realizirala
svoj prvi EU projekt

Obvoznica

MAREC 2008 • ØT. 3 5MNENJA BRALCEV, VZGOJA IN ØOLSTVO,  DRUØTVA

Cilj javnega razpisa je bil omogoœiti
dostop do svetovnega spleta vsem
zainteresiranim domaœim uporabni-
kom in tujim obiskovalcem na rural-
nih ali manj razvitih obmoœjih v Slo-
veniji.

Na Javni razpis za postavitev ali nad-
gradnjo javnih e-toœk z brezæiœnim do-
stopom je prispelo 238 vlog, med kate-
rimi je bila tudi vloga KS Breg Tenetiøe
in je bila na samem razpisu tudi odo-
brena za financiranje. Izpolnili smo
vsa predpisana merila: stopnje
podeæelja, merila funkcionalnosti in
merila ekonomiœnosti. Ministrstvo je
financiralo ureditev prostora (nakup
pohiøtva), nabavo in namestitev po-
trebne telekomunikacijske opreme
(osebni raœunalniki, usmerjevalnik,
antena) ter stroøek povezave v svetovni
splet ponudnika za nadaljnih 24 mese-
cev.

Tehnologija povezovanja s pomoœjo
brezæiœnih omreæij (WLAN) je v zad-
njem œasu vse bolj prisotna tudi na po-
droœje osebne rabe. WLAN tehnologi-
ja temelji na standardu IEEE 802.11
oziroma njegovih razliœicah (a, b in g),
ki delujejo na frekvencah 2.4 GHz oz.

5 GHz, ki sta namenjeni javni uporabi

(ISM - Industrial, Scientific and Medi-

cal in UNII - Unlicensed National In-

formation Infrastructure).

Brezplaœna E-toœka Breg Tenetiøe se

nahaja na lokaciji okrepœevalnice Pri

kozolcu, Breg pri Litiji 39A. 

V okrepœevalnici je urejena soba z dve-

ma sodobnima osebnima raœunal-

nikoma, monitorjema, operacijskim si-

stemom MS Windows XP ter pro-

gramsko opremo MS Office. Za zaøœi-

to raœunalnikov je poskrbljeno tudi s

protivirusnim programom in poæar-

nim zidom.

Raœunalniki so povezani v internet in

njihova brezplaœna uporaba je mogoœa

vsak delavnik med 13.00 in 22.00 ter

med 10.00 in 22.00 v soboto, nedeljo

in prazniki. Hitrost povezave v svetov-

ni splet je 4 MBit/s. Prvenstveno je na-

men nuditi dostop do interneta, ureja-

nje in pisanje dokumentov ter cel na-

bor ostalih raœunalniøkih opravil

(naroœanje fotografij, snemanje na CD

ali DVD medije…). 

Dostop do omreæja je odprt in brez-

plaœen. Uporabniku, ki se poveæe v

Krajevna skupnost
Breg – Tenetiøe realizirala
svoj prvi EU projekt
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije je dne 11.  maja 2007
objavilo javni razpis za postavitev ali nadgradnjo javnih e-toœk z brezæiœnim
dostopom, znotraj katerega je financiralo postavitev javnih e-toœk z
brezæiœnim dostopom prek veœ javnih brezæiœnih dostopovnih vozliøœ na
ruralnih ali manj razvitih obmoœjih v Sloveniji.

omreæje, se ob vzpostavitvi povezave

samodejno dodeli IP naslov, obenem

pa se zaradi prepreœevanja zlorab

shrani njegova MAC øtevilka dostop-

ne kartice. Znotraj omreæja je one-

mogoœena uporaba t.i. P2P progra-

mov za izmenjavo datotek (e-Mule,

Torrent…), saj je izmenjava datotek

brez priglasitve lastnikov le-teh v ve-

liki veœini primerov zakonsko prepo-

vedana. 

V neposredni bliæini navedenih lokacij

je moæen dostop s prenosnimi raœunal-

niki z vgrajenimi WIFI karticami ali

PCMCIA WLAN adapterji. S kla-

siœnimi osebnimi raœunalniki je v ne-

posredni bliæini oddajnih lokacij

moæen dostop do omreæja s pomoœjo

USB WLAN adapterja ali vgrajene

PCI WLAN kartice z zunanjo anteno.

V primeru veœjih preprek med oddaj-

no anteno in uporabnikom (stene,

drevesa…) je potrebno poiskati us-

trezno lokacijo, s katere obstaja

optiœna vidljivost do oddajne antene,

priporoœena pa je tudi uporaba zuna-

nje antene.

Na svoj prvi realizirani EU projekt

smo zelo ponosni, na razpis smo se

prijavili povsem samostojno, brez

kakrønekoli pomoœi. Samostojno smo

ocenili potrebna merila, naredili fi-

nanœni naœrt investicije in celoten opis

projekta s specifikacijo potrebne ko-

munikacijske opreme ter priœakovanih

rezultatov. Po prejemu pogodbe s stra-

ni ministrstva smo projekt tudi samo-

stojno izpeljali, od izbire izvajalcev,

nadzora nad izvedbo izvajalcev, izve-

denih meritev ter izdelavo konœnega

poroœila o realizaciji pridobljenih

sredstev. 

Svet KS Breg-Tenetiøe

Obœnega zbora so se udeleæili œlani

druøtva, æupan Milan Izlakar in pred-

stavnik gasilske zveze Ømartno Mitja

Jesenøek. Poleg rednega dnevnega

reda so bile opravljene tudi volitve or-

ganov druøtva. Razreøeni so bili dose-

danji organi druøtva in imenovani

novi. V upravni odbor druøtva so bili

imenovani: predsednik Joæe Po-

nebøek, poveljnik Matjaæ Boriøek,

blagajnik Janez Ponebøek, tajnica

Laura Logar, predstavnica mladine

Mateja Zaman, predstavnica œlanic

Tjaøa Bajec, predstavnik veteranov
Joæe Ponebøek, st., in œlani: Danilo
Lenart, Jure Potisek, Mito Jerin in
Tomaæ Dragar.

Naœrtovane aktivnosti v letoønjem letu
so: udeleæba na tekmovanjih, izo-
braæevanje œlanov, izvedba veselice,
aktivnosti v oktobru – mesecu poæarne
varnosti. Letos namreœ praznuje naøe
druøtvo 80-letnico svojega delovanja.
Za ta jubilej se moramo dobro pripra-
viti in ga obeleæiti na najboljøi moæen
naœin.

PGD JABLANICA

Obœni zbor
V soboto, 16. februarja, so se œlani Prostovoljnega gasilskega druøtva Jab-
lanica sestali na redni seji obœnega zbora druøtva.

Prvi zaœetki delovanja naøega druøtva
segajo v leto 1908, takrat je bil namreœ
ustanovljen odsek Gradiøke Laze. To-
rej kar 100 let je æe od tistih œasov.
Hranimo pa tudi motorko, ki nosi let-
nico izdelave 1885. Med naøimi po-
membnimi cilji je tudi zgraditev nove-
ga gasilskega doma. Letos bi radi pri-
dobili gradbeno dovoljenje. Ker bodo
za to investicijo potrebna velika fi-
nanœna sredstva, si moramo vsi œlani
in œlanice prizadevati, da pridobimo
œim veœ sredstev. Priœakujemo pomoœ
vseh œlanov, gasilske zveze in obœine.
Vse krajane pa prosimo, da nam po-
magajo po svojih najboljøih moœeh, da
bi lahko novi gasilski dom œim prej
zgradili. Torej, pred nami je veliko
dela in upamo, da ga bomo s skupnimi
moœmi uspeøno opravili.

Zvonka Bajec

Obvoznica
Lokalni politiki jo obljubljajo æe nekaj desetletij, predvsem takrat, ko se
bliæajo volitve. V teh desetletjih smo obœani s pomoœjo krajevnih skupnosti
(dokler smo jih øe imeli) razøirili, ponekod prestavili in asfaltirali veœino
pomembnejøih (in tudi manj pomembnih) lokalnih cest.

V Ømartnem, kjer se stekajo vse poti,
se stvari desetletja ne premaknejo. Po
mojem mnenju je sedanji naœrt ob-
voznice bistveno slabøi od vseh dose-
danjih.

Ali je sedanja obœinska oblast sploh
zainteresirana, da pri tako pomem-
bnem projektu tvorno sodeluje veœina
obœanov, glede na dejstvo, da je bilo v
obœinskem glasilu o tem le kratko ob-
vestilo, javna razprava pa je potekala v
sejni sobi Obœine Ømartno, ki lahko
sprejme le kakønih 20 ljudi? 

V mandatu od leta 1990 do 1994 sem
bil, po sedanji terminologiji, obœinski
svetnik obœine Litija. Takrat sem bil
tudi predsednik komisije, sestavljene iz
obœinskih svetnikov in œlanov sveta KS
Ømartno, ki je dajala pripombe in
predloge k osnutku naœrta ureditvene-
ga obmoœja osrednjega dela naselja
Ømartno.

Najpomembnejøi del naœrta ureditve
obmoœja osrednjega dela Ømartna je
bila obvoznica, ki bi jo lahko imenova-
li kar cestni kriæ, saj naj bi reøeval po-
vezavo, tako smeri sever-jug kot tudi
vzhod-zahod. Realiziranega ni bilo
niœ, œeprav so se ti naœrti pojavljali æe v
prejønjih planskih obdobjih. Zaradi
tega tudi sedaj obstaja bojazen, da je
to le manipulacija pred letoønjimi DZ
volitvami, saj se je pred volitvami ved-
no ljudem nekaj vøeœnega dogajalo.

Sedanji naœrt po mojem mnenju mno-
go slabøe reøuje probleme pretoka pro-
meta skozi oziroma mimo Ømartna.
Cilj takratne ureditve je bil zaprtje
osrednjega dela ømarskega trga med

cerkvijo in sedanjo knjiænico za vsa-
krøen promet z motornimi vozili.
Ømartno potrebuje takøno obvoznico,
da jo bodo lahko uporabljali tudi pre-
bivalci Ømartna in ne le za t.i. tranzit.
Sedanji naœrt tega ne reøuje, saj bi mo-
rali prebivalci juænega dela naselja za
dostop na obvozno cesto skozi staro
jedro, vemo pa, da so tu prometne raz-
mere zelo slabe, œe ne kar nemogoœe.
Prav tako naœrt obvoznice ne reøuje
spojitve z zahodnim delom (pokopa-
liøœe, Kovina…).

Povsem nesprejemljiva je reøitev, da se
cesta od potoka pri IUV zopet vrne na
staro traso na koncu juænega dela na-
selja Ømartno in tako diagonalno pre-
seka in uniœi enega najlepøih delov
ømarske plodne ravnine in s tem tudi
vizualno povsem skazi ta del Ømartna.

Obvoznica bi morala kmalu za IUV
preœkati strugo Œrnega potoka in se
œimprej zaœeti vzpenjati po poboœju
(neplodno zemljiøœe), saj je zoæitev ce-
ste pri mostiœku (Avbelj) za sedanji
promet neustrezna.

Obvoznica in stara cesta bi morali biti
za øolo spojeni, tako da bi lahko tudi
ves lokalni promet stekel po obvoznici.
Prav tako bi morali reøiti spojitev
naœrtovane obvoznice z zahodnim de-
lom (varianta: delno prekritje potoka
Reke).

Projektiranje in izgradnja ceste oziro-
ma obvoznice je tako pomembno in
daljnoseæno dejanje, da mora biti
skrajno premiøljeno, strokovno in od-
govorno.

Rudi Vidic

MNENJA BRALCEV

Prometna  varnost v Ømartnem
Prometna varnost ni zadovoljiva, vendar bi se dalo z dobro voljo marsikaj
popraviti. V nadaljevanju æelim osvetliti en primer nevarnosti.

Na proønjo nekaterih voznikov so priøli strokovnjaki Direkcije RS za ceste in ugo-
tovili, da je za varno vkljuœevanje na glavno cesto iz dvoriøœa, ki je ravno v æe tako
nepreglednem ovinku v centru mesta nasproti obœine, nujna postavitev dveh ogle-
dal. Ta problem je bil videti reøen. Vendar, ko so priøli izvajalci, ki jim je bilo
naroœeno postaviti æe plaœana ogledala, se je zalomilo. Lastniki ploœnika, kjer naj
bi ta ogledala stala, so postavitev prepreœili. To je bilo ravno na Valentinovo, mi-
nulega leta 2007.

Minilo je torej æe veœ kot eno leto, pa problem øe vedno ni reøen. O tem je
obveøœena Obœina Ømartno in tudi vse sluæbe, ki so odgovorne za promet na jav-
nih cestah. Ogledala pa øe vedno ne stojijo.

Vsak dan se vozniki s tega dvoriøœa vkljuœujejo na glavno cesto in s tem ogroæajo
sebe in druge udeleæence v prometu. Posebej nevarno je v œasu, ko je na cesti veli-
ko øoloobveznih otrok, ki vkljuœujoœemu vozniku prekriæajo pot, on pa jih lahko
spregleda, ker bulji v napol razbito zrcalo, ki je tam zaradi drugega namena. Prav
tako lahko ta voznik izsili niœ hudega sluteœega voznika, ki vozi povsem pravilno.
Ko zapeljejo globlje na cestiøœe, da bi se ognili morebitnim peøcem, pa se postavi-
jo v nevarno bliæino vozilu, ki vozi proti centru. Vsak dan se to dogaja, saj se voz-
niki zaradi nepreglednosti bolj na slepo vkljuœujejo. Pa øe to samo na desno, zavi-
janje na levo je namreœ æe kar samomorilsko dejanje.

Mogoœe bo ta œlanek, ki opozarja na resno vsakodnevno nevarnost, prebral kdo,
ki v tej situaciji lahko pomaga. Vsak dan beremo in posluøamo o mnogih tragedi-
jah, ki se dogajajo na cestah. Vsak dan prav tako sliøimo ali beremo o preventiv-
nih ukrepih, ki naj bi zmanjøali øtevilo nesreœ. V tem primeru pa je potrebno le
postaviti æe plaœana ogledala in s tem bi æe prepreœili mnoge nesreœne situacije, ki
se lahko nepredvideno konœajo.

Reøevanje tega problema teœe æe veœ kot eno leto, v prometu pa øtejejo trenutki.
Kar sama se zastavljajo vpraøanja.

Ali bosta ogledali postavljeni øe pravoœasno? 

Ali bodo morale zapiskati prej sirene policijskega in sirene reøilnega vozila, ob æe
nastali nesreœi, da se bodo zganili tisti, ki bi v tej situaciji lahko kaj storili? 

Morda. Le kdo pa bo takrat stopil k druæini, ki bo imela poøkodovanega ali celo
mrtvega druæinskega œlana ali prijatelja? Œloveøko æivljenje je vendar nenado-
mestljivo, rehabilitacije poøkodb pa trajajo veœ let.

Ali so lastniki tega ploœnika res pripravljeni sprejeti to odgovornost? 

Ali se bodo vse pozvane sluæbe, ki so odgovorne za varnost v prometu, zganile?

Ali pa se bo moralo prej zgoditi tisto…

Zaskrbljeni voznik

Vrtec Ciciban
V skladu z Aneksom øt. 2 k Pogodbi o
razdruæitvi skupnega premoæenja med
obœinama Litija in Ømartno pri Litiji
se je Javni zavod Vzgojno-varstveni
zavod Litija razdruæil. Od njega se je
odcepila enota Ciciban, ki se je pripo-
jila Osnovni øoli Ømartno.  

V petek, 21. decembra 2007, sta rav-
nateljica litijskega vrtca, Liljana Pla-
skan in ravnatelj Osnovne øole Ømart-
no, Albert Pavli, podpisala sporazum o
prevzemu delavcev, zaposleni pa so
podpisali aneks k pogodbi o zaposlitvi.
S 1. januarjem 2008 pa se je Vrtec Ci-
ciban tudi uradno pripojil Osnovni øoli
Ømartno. Pripravo in dostavo hrane za
otroke vrtca v Ømartnem, bo v skladu s
pogodbo øe naprej izvajal Vrtec Litija.

Glede na sporazum, ki je bil podpisan
med Vrtcem Litijo in OØ Ømartno o
prevzemu delavcev in realizaciji letne-
ga delovnega naœrta sama razdruæitev
in pripojitev enote Ciciban k OØ za
otroke, starøe in tudi za zaposlene ne

predstavlja bistvene spremembe.

V skladu z naœrtom investicijskega

vzdræevanja so bila v tem œasu opravl-

jena nekatera nujna dela tako v øoli

kot tudi v vrtcu. Za potrebe vrtca sta

bila nabavljena dva raœunalnika, us-

trezna programska oprema, vzpostav-

ljena je bila elektronska poøta in urejen

dostop do interneta. Januarja je priœela

delovati nova spletna stran OØ Ømart-

no. Na njej ima svojo mesto tudi vrtec

Ciciban, kjer vzgojiteljice same ob-

javljajo pomembnejøa obvestila in do-

godke o æivljenju in delu vrtca.

Naslov spletne strani je:

http://www.os-smartnolitija.si 

V mesecu marcu bo potekal vpis otrok

v vrtec Ciciban za øolsko leto 2008/09.

V tem œasu naœrtujemo tudi nekatere

druge dejavnosti. Podrobnejøe infor-

macije v zvezi z vpisom so prikazane v

priloæenem oglasnem sporoœilu.

Albert Pavli, ravnatelj
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Aktivnosti v druøtvu
invalidov Litija
Pomembnejøe dejavnosti DI Litija v
prvi polovici tega leta so:

• Kopanje v Zdraviliøœu Laøko je vsak
drugi torek v mesecu (13. 2., 12. 3.,
8. 4.). Odhod avtobusa je izpred
druøtvene pisarne ob 15. uri. V
Ømartnem lahko poœakate pred spo-
menikom na Ustju. Zaradi organi-
zacije prevoza vas prosimo, da se
obvezno prijavite v druøtveni pisarni
ali po tel.: 898 12 84 najkasneje do
ponedeljka.

• Merjenje sladkorja, krvnega tlaka in
holesterola je vsako prvo sredo v
mesecu (5. marec, 2. april) od 8. do
10. ure v prostorih druøtva diabeti-
kov. Na merjenje pridite teøœi! 

• Pridruæite se pohodom, ki jih pri-
pravljamo skupaj z Druøtvom dia-
betikov. Vsak prvi œetrtek osvajamo
vrhove v naøi bliænji in daljni okoli-
ci. Zbor je ob 8. uri pred druøtveno
pisarno.

Zaradi organizacije prevoza vas prosi-
mo, da se prijavite v druøtveni pisarni
ali po tel.: 898 12 84 do srede do 11.
ure. Pohode bomo prilagajali glede na
vreme. Hodite na lastno odgovornost
v primerni obutvi in opremi. 

Termini pohodov - DI Litija

Letovanje
Na voljo je øe nekaj letovanj v Aqaluni

v termah Podœetrtek hiøica H/102:

Cena letovanja vsebuje: sedemdnevno

bivanje v hiøici, øtiri vstopnice za dva-

kratni vstop na vse bazene v termah (

lahko se dobi peta karta). V bazenih

termalija se na te vstopnice dobi 50 %

popust v savnah. Letovanje je potreb-

no vplaœati 30 dni pred nastopom. 

Prijave sprejemamo do konca februar-

ja 2008.

Izlet
Vabimo vas na izlet, ki ga bomo orga-

nizirali v torek, 25. marca 2008. Obi-

skali bomo nuklearko v Krøkem in ne-

kaj kulturnih znamenitosti v okolici.

Odhod je ob 7. uri izpred druøtvene

pisarne. Povratek v Litijo je predviden

med 19. in 20. uro. Cena izleta je 22 €.

Œe bo zanimanje za izlet veliko, bomo

organizirali øe dodatni izlet v œetrtek,

27. marca 2008 z istim programom.

Œlanarina za leto 2008 znaøa 8 € œlane

in 10 € za podporne œlane. Œlanarino

lahko poravnate po poloænici na TRR
02023-0017427804 odprt pri NLB
Litija ali pa v druøtveni pisarni v œasu
uradnih ur.

Œlane druøtva, spremljevalce in dru-
æinske œlane vabimo, da se nam pri-
druæijo v œim veœjem øtevilu.

Bogomir Vidic

Ob prireditvi Slovenec leta je Obmoœna organizacija Socialnih demokratov
Litija organizirala sreœanje, ki ga je obiskal predsednik stranke in evropski
poslanec Borut Pahor. Ker so bili prenovljeni prostori stranke premajhni za
vse, smo sreœanje preselili v sosednje prostore Zveze zdruæenj borcev.

Pogovor je bil v osnovi namenjen bolj
druæabni tematiki in prireditvi, ki je
sledila a vendarle je kmalu dobil bolj
aktualne, politiœne poudarke. Eno iz-
med bolj zanimivih vpraøanj je bilo
tudi tisto o preuranjenosti oziroma
precenjevanju pri izjavah o vodenju in
sestavi vlade. Odzivi na izjavo so bili
razliœni in vsak si je  le-to predstavljal
po svoje. Odgovor na vpraøanje je bil
seveda toliko bolj zanimiv.

Glavni poudarek odgovora je bil
predvsem na predpostavki o more-
bitnem uspehu na volitvah. Torej, œe
bo stranka dobila veœinsko podporo
volivcev in œe ji bo podeljeno manda-
tarstvo, bo ta in ta, to in to. Poanta
tega dejanja ni bila v samovøeœnosti,
vzviøenosti oziroma precenjevanju sa-
mega sebe, ampak v preprostem dejs-
tvu, da se vsem dræavljankam in
dræavljanom predstavi vizija in strate-
gija delovanja potencialne vlade.
Tudi izbor kandidatov je hipotetiœen.
Konkretno ime kandidata oziroma
kandidatov je bilo podano bolj kot
opis tega kdo in s kakønimi kvaliteta-
mi bi bil po njegovem mnenju prime-
ren za doloœeno funkcijo.

Raznolikost odzivov na te izjave pa je
posledica dejstva, da bi volivci prviœ
imeli na izbiro æe konstituirano ekipo,

vsaj v smislu profila posameznega
funkcionarja. Tako je sedaj vpraøanje
ali je ta odloœitev dobra ali ne, na vsa-
kem posamezniku. Vsak volivec si
mora odgovoriti kaj mu je bolj pri
srcu: nekdo ki obljublja in slika grado-
ve v oblakih ali nekdo z jasnim progra-
mom in æe predstavljeno ekipo oziro-
ma njenim profilom. Odgovor, œe ne
prej, bomo dobili jeseni.

Ker pa je pojmovanje œasa relativno, je
tudi naøa krivda da je podzmagovalec
zamudil uvodne trenutke prireditve.
Le ta je znova dokazala svojo priljub-
ljenost in razøirjenost med ljudmi, zato
tudi na tem mestu œestitke vsem orga-
nizatorjem prireditve.

Na koncu bi rad øe pozval vse obœanke
in obœane, da se nam 1. 3. 2008 pri-
druæijo na izletu po Primorski, kjer si
bomo ogledali muzej I. svetovne vojne
v Lokvah, spomenik osvoboditeljem in
braniteljem Trsta na Opœinah ter obi-
skali in se skupaj poveselili ob kraøkih
dobrotah in harmoniki v prøutarni
»Grœa«, v Hruøevici pri Øtanjelu. Cena
izleta je 15 €, za dodatne informacije
pokliœite na tel. 01/ 898 00 21 v œasu
uradnih ur; vsak torek od 9. – 12. ure
in œetrtek od 16. – 18. ure.                     

Predsednik OO SD Litija

Matjaæ Aøkerc

Pust pust krivih ust
Tudi letoønje leto pust ni odøel na dopust, temveœ je na pustno soboto, 2.
februarja 2008, obiskal Ømartno.

Tako smo se zbrale male in velike øeme v Kulturnem domu. Vzgojiteljice iz vrtca
Ciciban smo pripravile kratke ustvarjalne delavnice, nato pa je sledilo rajanje s
priznanim animatorjem Stenom Vilarjem.  Peli in plesali smo vsi po vrsti, se
nauœili veliko novih pesmic ter ponovili stare. Opaziti je bilo mogoœe øeme vseh
vrst in vsaka posebej je bila nekaj posebnega. Izbrali smo celo najmlajøo øemico,
ki je imela komaj 8 mesecev, najstarejøo in skupino øem. 
Kljub temu da pust  zopet ni mogel opraviti svojega poslanstva (pregnati zimo),
smo se imeli lepo. Preæiveli smo veselo sobotno dopoldne, brez krivih ust, kjer
smo se skupaj druæili otroci in starøi. 
Zahvala za tako uspeøno pustno rajanje gre tudi Obœini Ømartno pri Litiji, ki je
bila organizatorka pustnega rajanja.
Pa naj tudi naslednje leto pust ne pozabi na nas.

Maja Toplak Primc

11. regijsko tekmovanje mladih
glasbenikov
Svet za glasbeno izobraæevanje Republike Slovenije in Zveza slovenskih
glasbenih øol sta priredila 11. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov
okolice Ljubljane in Zasavja.

Mladi glasbeniki so se pomerili v raz-

liœnih disciplinah, in sicer: tolkala, ki-

tarski duo, pozavna, rog, trobenta,

petje, harmonika in klavirski duo. K

tekmovanju glasbenikov iz okolice

Ljubljane in Zasavja so bili letos pri-

kljuœeni tudi mladi z glasbenih øol v

Ljubljani. Za priznanja se je potegova-

lo devet  klavirskih duov.

V disciplini klavirski duo 1. kategorije

sta se v zelo hudi konkurenci iz GØ Li-

tija-Ømartno pomerili tudi Janja

Øuøtarøiœ (iz obœine Ømartno) in Nina

Jamøek (iz obœine Litija) pod mentors-

tvom prof. Olene Novosel. Prejeli sta

srebrno priznanje. Œestitamo. 

Za dosego ciljev tekmovanj, kot so:

spodbujanje nadarjenih uœencev, us-

merjanje v nadaljnje glasbeno izo-

braæevanje, øirjenje in poglabljanje

znanja, popularizacijo znanja in spo-

sobnosti, motivacijo za nadaljnje po-

glabljanje znanja gre zahvala prof.

Oleni Novosel. Svojo ljubezen do

glasbe in predanost delu prenaøa na

svoje uœence. Zahvaljujemo pa se

tudi ravnateljici GØ gospe Janji

Galiœiœ za podporo.

Marinka Jamøek

Pustno rajanje v domu Tisje
Letoønja zima je bila mila in pomlad nas je koledarsko prehitela, zato smo
se oblekli v pomladanske kostume.

Naøa povorka se je imenovala Na
travniku.Obleœeni smo bili v roæice in
æuæelke. Z nami  je hodila tudi pom-
ladna vila, ki je ogrela zemljo, da so iz
nje pokukale raznobarvne roæice,
okrog roæic pa so brenœale œebele,
kaœji pastir, pikapolonice in ose. Vse
kostume smo izdelali sami, najveœ na
skupini za samopomoœ Trobentica, ki
jo vodijo delavke Doma Tisje gospa
Mojca Justin, gospa Urøka Berdajs in
gospa Irena Marn. Pri delu  se jim pri-
druæi tudi prostovoljec gospod Boøtjan
Trentelj. Pustni ples sta nam polepøala
zakonca Vresk iz Dol pri Litiji, ki æe
vrsto let skrbita za naøo plesno kondi-
cijo. Veseli smo bili  obiska œlanov
skupine za samopomoœ Optimisti, ki
deluje v okviru Druøtva upokojencev
Litija, ki so se nam pridruæili pri pu-
stovanju.

Pomlad smo prinesli tudi na Obœino
Ømartno pri Litiji, kjer smo se sreœali s
ømarskim æupanom gospodom Izla-
karjem in delavci ømarske obœinske
uprave .

Leonida Razpotnik,

dipl. delovna terapevtka

7. februar SAVA – POTOK – SAVA
14. februar LIBERGA
21. februar KOSTREVNICA

– BOGENØPERK
28. februar ZASAVSKA GORA
6. marec JAZBINE

13. marec ŒEMØENIØKA PLANINA
20. marec BOGENØPERK – JAVORJE
27. marec SAVA – TIRNA – SAVA
5. april POHOD OKROG

JABLANIØKE DOLINE
10. april LITIJA – DRAGOVØKO

– LITIJA
24. april POLØNIK – MAMOLJ – VELIKA 

NJIVA

Termini pohodov - DI Litija

Temini letovanj v AQUALUNITemini letovanj v AQUALUNI

9. – 16. maj 230 €
6. – 13. junij 250 €
4. – 11. julij 280 €
8. – 15. avgust 280 €
19. – 26. september 230 €



SAVSKIH PRODNIKOV,

Nekaj tamburaøkih utrinkov
iz leta 2007

Ljudje Jablaniøke doline
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V preteklem letu je orkester izvedel
najveœ nastopov doslej, in sicer enain-
trideset. Redno smo se udeleæevali pri-
reditev v domaœem kraju, veliko nasto-
pov smo izvedli po razliœnih krajih Slo-
venije, maja pa smo z domaœim pev-
skim zborom Zvon gostovali v pobra-
tenem italijanskem mestu Telgate.

Februarja smo organizirali koncert v
poœastitev slovenskega kulturnega
praznika. Na prireditev smo povabili
litijski oktet Valvasor in tamburaøko
skupino iz Buøevca iz Hrvaøke.  

Orkester je ponosen, da je bil izbran za
sodelovanje na prireditvi Darilo zem-
lji, ki je aprila potekala na gradu Bo-
genøperk. Omenjene prireditve se je
udeleæil tudi takratni predsednik re-
publike dr. Janez Drnovøek.

Na dræavnem sreœanju tamburaøev in
mandolinistov Slovenije, ki je aprila
potekalo v Reteœah pri Økofji Loki, je
orkester tako kot prejønje leto osvojil
srebrno priznanje. 

V maju smo sodelovali na praznova-
nju 135 let œitalniøtva v Ømartnem, ju-
nija pa smo z nekaj skladbami pope-
strili praznovanje dræavnega praznika.

Julija  je orkester na gradu Bogenøperk
organiziral in izvedel celoveœerni kon-
cert, na katerem je nekaj skladb zaigral
tudi z litijsko bobnarsko skupino Per-
kakøns. 

V Dragatuø, kjer je potekal II. medna-
rodni festival tamburaøkih orkestrov
in skupin, se je julija odpravilo kar
dvanajst œlanov naøega orkestra. 

24. novembra je bilo v Ømartnem izve-

deno regijsko sreœanje tamburaøev in

mandolinistov, na katerem se je pred-

stavilo øest slovenskih tamburaøkih

skupin. Isti dan je v ømarski osnovni

øoli potekal tudi seminar za vodje tam-

buraøkih skupin, ki so se ga udeleæili

øtirje naøi œlani.

Osem œlanov orkestra se je oktobra

udeleæilo tamburaøkega tabora v

Rogaøki Slatini.

Orkester je novembra zaigral na za-

kljuœni prireditvi Popotovanje od Litije

do Œateæa na Razhodnji. 

V letu 2007 je KUD FS »Javorje«, v

okviru katerega deluje tudi tambu-

raøki orkester, od domaœe obœine

dobil v uporabo nekaj prostorov. Pri-

dobitev le-teh je pomemben dogodek,

saj druøtvo do sedaj ni imelo svojih

prostorov. Preureditve bivøe knjiænice

se bo druøtvo lotilo v letu 2008. 

V lanskem letu so øtirje tamburaøi pri-

dobili nove instrumente. Potrebe po

novih glasbilih pa so v 30-œlanskem

orkestru øe vedno precejønje, saj neka-

teri œlani æe dolgo igrajo na zastarele in

iztroøene instrumente. 

Tamburaøe vodi øtudentka kompozi-

cije Helena Vidic, ki v delo z orke-

strom vlaga veliko truda. Orkester

ima v svojem repertoarju priredbe slo-

venskih in tujih ljudskih pesmi, pri-

redbe iz zabavne in narodnozabavne

glasbe ter seveda originalno glasbo za

tamburice. 
Ana Savøek

Nekaj tamburaøkih utrinkov
iz leta 2007
Tamburaøki orkester je v lanskem letu obeleæil 23. obletnico delovanja v
povojnem obdobju, na tamburico so igrali v Ømartnem æe pred 115 leti.

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

Marko in Malœi Samec iz Gradiøœ pri Litiji. Domaœija spominov - tematske  raz-
stave. Iz Ljubljane na jesen æivljenja pod sveto Magdaleno v Gradiøœe, kjer megle
ni, razgled pa vse do Triglava. On grafik, oblikovalec, oba zbiralca dediøœine. Sin
slikar z ateljejem z najlepøim razgledom na Litijo.

Domaœija spominov – Kokalj, Mi-

klavœiœ, Samec

Marko: Najino domovanje v Gradiøœu

pri Litiji sva poimenovala Domaœija

spominov, ker so tu shranjeni spomini

najinih prednikov. 

Malœi: To hiøo je pred 100 leti kupil

moj praded, ki se je pisal Kokalj.

Moja stara mama je delala v Ljublja-

ni in se poroœila z Miklavœiœem, kjer

sta tudi æivela. Imela sta tri sinove

Karla, Ludvika in Franceta, ki je bil

moj oœe. Po njem sem podedovala to

domaœijo. Z moæem sva ves œas æivela

v Ljubljani, sva Ljubljanœana in smo

na to domaœijo hodili za vikende in

na poœitnice. Zdaj, ko sva v pokoju,

pa æiviva tu stalno æe skoraj 3 leta.

Marko: Zdaj tu neizmerno uæivava,

saj je Ljubljana za naju postala kar

malo preteæka. 

Malœi: Lublana je bulana (smeh), hitro

se rada vrneva nazaj na domaœijo.

Marko: Tu imava zelo prijetne sosede,

tako da se nikoli ne poœutiva sama, ob

koncu tedna pa se nama pridruæi sin

Jur, ki si je v hiøi uredil slikarski atelje.

Veliko, predvsem pa med poœitnicami,

je pri nama tudi starejøi sin Bor z

druæino. 

Malœi: Vnukinja Ajda ima v Gradiøœu

æe od malega prijateljice. K sreœi æivijo

v vasi tri druæine s kar øtirimi otroki,

tako da ima vedno druæbo. 

Kdo vas je navduøil za zbiranje sta-

rin? 

Marko: Preprosto imava veselje do

tega. To je kar nekako prirojeno, ta

ljubezen do starin. 

Malœi: Veliko starin sva podedovala

po najinih starøih, starih starøih… 

Marko: Pa po moji teti, ki me je med

drugim tudi navduøila za zbiranje sta-

rin. Sama je veliko potovala ter tako

shranila veliko zanimivih stvari, med

drugim tudi razliœne turistiœne pros-

pekte, stare tudi 100 let, razglednice… 

Kot æe samo ime domaœije pove, je ve-

lika veœina starih predmetov od vaji-

nih prednikov. Kaj pa ostalo, vam jih

ljudje podarijo ali jih kupujeta?

Malœi: Ne, starin ne kupujeva, ker

imava svojih dovolj. Nama pa ljudje

kaj podarijo, ker vidijo, kakøen odnos

imava do starin, vendar tudi midva ni-

mava toliko prostora, da bi lahko vse

posvojila. Ker pa imava dovolj svojih

zanimivih starin, jih rada pokaæeva

tudi drugim. 

Od kod ideja za pripravo tematskih

razstav?

Marko: Prvo razstavo sva pripravila,

ko je bil tretji pohod Po obronkih Jab-

laniøke doline. Razstavila sva stare fo-

tografije najinih prednikov in s prvo

razstavo tako predstavila svoje predni-

ke in to hiøo.  

Trenutno pripravljate razstavo na

temo sv. Magdalene. Ali je najprej

predmet, ki vas navduøi, da iz tega

pripravite razstavo ali kakøen dogo-

dek, okoliøœine? 

Marko: Obiœajno je vedno nek dogo-

dek, saj imava veliko starin, iz katerih

lahko pripraviva tematsko razstavo.

Lani sva pripravila razstavo denarja.

Idejo sva dobila ravno zaradi menjave

tolarja za evro. 

Malœi: Ker je letos 40 let, odkar so ob-

novili cerkev sv. Magdalene v Gra-

diøœu, bova razstavila predmete, pove-

zane s cerkvijo – od podobic, o sami

obnovitvi cerkve, maønih bukvic,

predmetov z romanj, z obhajil, birm…

Je razstava na voljo obiskovalcem

celo leto ali vrata domaœije odprete

samo ob pohodu?

Marko: Razstavo zamenjava za po-

hod, nato pa jo pustiva celo leto in si

jo lahko obiskovalci ogledajo tudi po

pohodu. Obiskovalcem jo z veseljem

razkaæeva. Zanimivih tem in predme-

tov nama zagotovo øe dolgo ne bo

zmanjkalo. 

Menite, da lahko Gradiøœe postane

turistiœna vas oz. izletniøka toœka?

Malœi: Saj je æe. Do gradiøke cerkve se

vsak dan sprehodi veliko ljudi. Letos

se je v knjigo vpisalo æe veœ kot 600

ljudi. Tudi midva pogosto odideva do

sv. Magdalene ali Mamolja. Iz veœ

mest je ob lepem vremenu videti Kam-

niøke Alpe, Storæiœ in Triglav, na jugu

pa Sneænik. Upam, da bo v vasi kmalu

zrasla kakøna turistiœna kmetija. Ta-

bor æe imamo, mestni otroci so prav

posreœeni, ko tako navduøeno oprav-

ljajo »kmeœka« dela.

Marko: Poleg dobro obiskanega po-

hoda postavimo tudi prvomajski mlaj

in kurimo kres. Ob porokah vaøœani

postavijo ørango in podobno. V Gra-

diøœu se vedno kaj dogaja.

Pogovor z zakoncema Samec

pripravili v Druøtvu Laz.

vabi na otvoritev
stalne zbirke

SAVSKIH PRODNIKOV,

Druøtvo za razvoj podeæelja

LAZ
Druøtvo za razvoj podeæelja

LAZ

ki bo v torek,
25. marca, ob 18. uri,

v gasilskem domu
na Bregu pri Litiji.

Vabljeni



TAEKWONDO

Lep tekmovalni
zakljuœek leta
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12. spominski planinski pohod
Franca Øtrusa

MAREC 2008 • ØT. 38 PLANINSTVO, ØPORT, OBVESTILA

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

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

Cenik zakupa oglasnega prostora

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

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

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki

poøljete vkljuœno do 25. marca 2008

Øtirinajst borcev,  trenerja in nekaj
starøev so bili ekipa, ki se je v petek,
23. novembra, odpravila proti Beogra-
du. Po prihodu je bilo na urniku spa-

Kot æe vemo, ima naø klub 2 moøki
œlanski ekipi, ki nastopata v 1. b slo-
venski ligi in 2. vzhodni slovenski ligi.
Po jesenskem delu sezone je 1. ekipa
zasedla 7. mesto, druga pa 4. mesto. 

Øe posebej se lahko pohvalimo z mla-
jøimi œlani, ki kljub daljøi voænji niso
zgubili zagnanosti do treningov. Ker
pa so prav mlajøi œlani vsi prebivalci
obœine Ømartno pri Litiji, je prav, da se
pohvalimo tudi v ømarskem Martino-
vem glasu. Prav ti œlani so v izteku lan-
skega leta pridobili sponzorjeve drese,
ki nam jih je financiralo vulkanizers-
tvo Kastelic in bar Gumic iz Litije. Øe
enkrat se jim lepo zahvaljujemo.

V lanskem letu so dosegli naslednje re-
zultate:

V II. kategoriji deœkov posamezno, ki
je seøtevek 7 tekem, sta Tomaæ in Kle-

12. spominski planinski pohod
Franca Øtrusa
V soboto, 23. februarja 2008, se je okrog 120 planink in planincev udeleæi-
lo 12. spominskega planinskega pohoda Franca Øtrusa. Litijski planinci
pohod organiziramo v spomin na prizadevnega litijskega planinca Franca
Øtrusa, dolgoletnega organizatorja pohodov na Tisje, skrbnika Badjurove
kroæne poti, markacista in œlana upravnega odbora.

Nekateri od Prijateljev Janœ, ki so priznanja prejeli na Øtrusovem pohodu. Œetrta z leve sto-
ji Ivanka Marn iz Velike Øtange, ki je v preteklem letu bila kar 340 krat na Janœah, prva z
leve pa œepi Erika Zupanœiœ iz Kresniøkih Poljan, ki je prehodno palico predala Ivanki in ki
je bila pred tem kar pet let zapored najpogostejøa obiskovalka planinskega doma na Janœah.

Pohod poteka po stezah, po katerih je
Franc vodil svoj zadnji izlet. Prvi po-
hod smo organizirali ravno na prvo
obletnico tega zadnjega izleta, potem
pa smo se vsako zadnjo soboto v fe-
bruarju podali na pohod iz Senoæeti
œez Kriæevsko vas, Zagorico, Sv. Troji-
co, Tabor nad Ihanom do Ihana.

Œeprav smo v preteklih letih kdaj hodi-
li tudi po globokem snegu, pa Øtrusov
pohod simbolizira prihod pomladi.
Celo takrat, ko so bile poti na debelo
prekrite s snegom, smo vsakiœ naøli to-
liko kopnega, da smo Francu v spomin
odtrgali zvonœek. Tudi sicer so zvonœki
simbol tega pohoda. Øopek zvonœkov

je upodobljen na dnevniku pohoda ter
na plaketi in znaœkah, ki jih udeleæenci
prejmejo za veœkratno udeleæbo. Gre
ravno za tisti øopek zvonœkov, ki je bil
narisan na naslovni strani druøtvenega
glasila Prusik, ki so ga œlani druøtva
prejeli na obœnem zboru 21.4.1996.
Ravno tistega dne pa je v Ljubljani pre-
minil Franc Øtrus. Letoønji pohod je
potekal v pravem pomladanskem
vzduøju; niso cveteli le zvonœki, temveœ
tudi kronice, podleski, maœice in leske.
Bilo je prav prijetno toplo. 

Na predlog vodje pohoda Marjana
Juga smo tokrat hodili po nekoliko
spremenjeni trasi, nad katero so bili
vsi udeleæenci navduøeni. Pred Sv.
Trojico smo zavili levo na greben do
ruøevin gradu Rabensberg, si spotoma
ogledali spomenik ærtvam med drugo
svetovno vojno sestreljenega zavezniø-
kega letala B24 ter se pri Judeæevi do-
maœiji prikljuœili æe uveljavljeni trasi.
Na Oklem se je ravno v œasu naøega
prihoda zaœela slovesnost v spomin na
72 borcev, ki so tu padli v februarju
1944. Uvodoma so z minuto molka
poœastili spomin na bivøega predsedni-
ka dræave dr. Janeza Drnovøka, ki je
preminil tistega jutra. Novica o njego-
vi smrti je med pohodniki moœno od-
mevala in morda se bomo œez leta rav-
no po njej øe najbolj spominjali letoø-
njega pohoda. Spominska slovesnost
na Oklem vsa leta poteka na isti dan
kot naø pohod, zato lahko opazujemo,
kako se spreminja øtevilo udeleæencev.
Zdi se mi, da je bilo na letoønji slove-
snosti, na kateri je govoril predsednik
borœevske organizacije Janez Stanov-
nik, øe posebej veliko ljudi, ki so zbra-
no prisluhnili njegovim besedam. 

Zaradi delno spremenjene trase poho-
da je letos øe posebej do izraza priøla
prvotna ideja, da bi vsi pohodniki ho-
dili skupaj, v nepretrgani koloni. Poti
nikoli nismo oznaœevali, vendar so jo
stalni udeleæenci pohoda sœasoma do-
dobra spoznali, zato se je z leti kolona
zelo raztegnila in so dejansko pohod-
niki na cilj prihajali v veœjih povsem
loœenih skupinah. Tokrat pa smo vsaj
po novem delu poti hodili v strnjeni
koloni in tudi na ta naœin ohranjali
idejo planinskega tovariøtva, ki ji je ta
pohod øe posebej posveœen.

Tako kot na vseh dosedanjih pohodih
so bili tudi tokrat z nami Øtrusovi: sin
Iztok, vnuka Tina in Miha ter neœak
Demi Vrhovec z Nataøo. Prviœ pa se je
pohoda udeleæil Franœev sodelavec iz

Litostroja Ciril Godnjavec s soprogo.
Vseh dosedanjih pohodov se je udele-
æilo 11 planincev.

Na cilju v Ihanu so pevci pod vods-
tvom Joæeta Kukovice s pesmijo voøœi-
li vse najboljøe za rojstni dan Viktorju
Œebeli, ki je vodil prvih deset poho-
dov. Na cilju sem podelili priznanja za
sodelovanje v akciji Prijatelji Janœ
– Janøki prijatelji, øe posebej sem
vesel, da so se pohoda prviœ udeleæili
tudi prijatelji Janœ iz Velike Øtange, na
œelu z Ivanko Marn, ki je bila v prete-
klem letu kar 340 krat na Janœah. Po-
hod je lepo uspel, zato vas, bralce
Martinovega glasu, æe sedaj vabim, da
se nam prihodnje leto 28. 2. 2009 pri-
druæite na 13. pohodu.

Borut Vukoviœ

Izleta na zasneæeno Veliko planino se je 9. februarja 2008 udeleæilo 15 litijskih planincev.
Øe enkrat se je pokazalo, da ima hoja v zasneæeno visokogorje poseben œar. Ozraœje je ta-
krat bolj œisto, zato se bliænje in daljne gore pokaæejo v povsem novi luœi.

nje, saj je bilo tekmovanje æe pred vra-
ti. Slednje se je zaœelo v soboto dopol-
dan. Po zajtrku so se vrli tekmovalci
odpravili v telovadnico, sprva na teh-
tanje, ki so ga vsi prestali, potem pa v
telovadnico in œakanje na borbe se je
zaœelo. Tekmovalo je preko 270 tek-
movalcev iz 7 dræav, Slovenija pa je
bila odliœno zastopana. Taekwondo
klub Ømartno-Litija je osvojil kar 10

odliœij, od tega sedem zlatih, dve srebr-
ni ter eno bronasto medaljo. Vsekakor
izjemen uspeh ter pozitiven pogled
proti tekmam v 2008. Po tekmi je sle-
dila skupna veœerja, kratka noœ in od-
hod domov. Pred odhodom je bilo ne-
kaj œasa tudi za ogled Beograda in ke-
panje, kajti v Sloveniji snega øe ni bilo. 

TKD klub Ømartno – Litija,

Gaøper Repina

TAEKWONDO

Lep tekmovalni
zakljuœek leta
V Ømarsko-litijskem Taekwondo
klubu smo se odloœili leto zakljuœiti
s tekmovalnim nabojem. Tako smo
se na zadnje tekmovanje v letu
2007 odpravili v prestolnico Srbije.
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Uspeøno leto 2007   
Kegljanje v Litiji øe ni zamrlo, kljub temu da øe vedno nimamo novega
kegljiøœa in smo zaradi neustreznosti dosedanjega, morali poiskati keg-
ljiøœe izven Litije. A vendar nas tudi voænja v Zagorje na treninge in tekme
ne ustavi, saj imamo moœno voljo, na kar kaæejo tudi naøi odliœni rezultati
lanskega leta.

men Ivanœiœ zasedla 3. in 6. mesto. Na
dræavnem prvenstvu dvojic pa sta sla-
vila mesto dræavnih prvakov, saj sta
osvojila 1. mesto.

V IV. kategoriji deklic posamezno
(tudi seøtevek 7 tekem), pa se je Anja
Dobravec veselila drugega mesta, to-
rej naslova viceprvakinje. V tej kate-
goriji so tekmovale tudi Valerija Ko-
kalj in Veronika Ivanœiœ, ki pa sta za-
sedli 5. in 6. mesto. Tudi tu smo se ve-
selili dræavnih prvakinj v dvojicah, saj
sta Anja in Valerija premagali vso
konkurenco.

Nastopili smo tudi na kadetskem
dræavnem prvenstvu deklet v dvojicah,
ki je potekalo v Celju in Dravogradu.
Tudi tu so bile v paru Anja Dobravec
in Valerija Kokalj, ki sta kljub viøji ka-
tegoriji dosegli naslov dræavnih prva-
kinj. Na ekipnem kadetskem dræav-
nem prvenstvu deklet (Veronika, Vale-
rija, Anja) pa jim je malo zmanjkalo
do obliœja. Zasedle so 4. mesto. 

Na ekipnem mladinskem dræavnem
prvenstvu pa smo zasedli 6. mesto.

Upamo, da bo v jesenskem delu zgra-
jen teæko priœakovan objekt s keg-
ljiøœem in da se bomo spet poœutili kot
domaœini ter da bomo dosegali øe
boljøe uspehe. 

Glede na doseæene rezultate pa je
jasno, da teh otrok prav niœ ne moti
voænja v Zagorje in nazaj. Zanje je paœ
øport v prvi vrsti uæitek in zabava. Na
koncu lahko vsem œlanom le œestitamo
in jim æelimo obilo øportnih uspehov
øe naprej!

Kegljaøki klub Litija 2001

PD Litija vabi
vse œlane in œlanice,

pa tudi vse druge prijatelje gora
na obœni zbor, ki bo v nedeljo,
30. marca 2008, ob 10.30. uri
v Planinskem domu na Janœah.

Pregledali bomo delo v preteklem letu,
sprejeli naœrte za naprej
in izvolili novo vodstvo.

Vabljeni!

1. mesto
Tadej Pirc pionir -25kg
David Zagorc pionir -29kg
Sara Rozina pionirka -29kg
Patricija Zupan pionirka -33kg
Domen Pirc pionir, -40kg
Meris Kapiœ kadet, -57kg
Maruøka Viønikar seniorka -63kg

2. mesto
Nermin Rekanoviœ junior -68kg
Aldin Muratoviœ junior -55kg

3. mesto
Elvin Budimliœ junior -59kg


