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Mala maøa za
sukno vpraøa
Œas neusmiljeno hiti in prinaøa do-
bre in tudi slabøe stvari.

Pripraviti bo treba ozimnico, kurjavo
in prositi, da bi bilo letoønje  zimsko
obdobje œim manj hladno, sneæne pa-
davine pa v normalnih okvirih.  Niæji
stroøki zimske sluæbe lahko omogoœijo
dodatne metre novih asfaltnih povrøin
na cestah v obœini.

Naøi starøi in dedje so nam govorili, da
je posek lesa najbolje opraviti med
œasom velike in male maøe, saj takrat
posekana listnata drevesa oddajo
energijo iz listov v deblo in tako
poveœajo kurilno moœ lesa, seveda pa
morajo posekana mirovati pred razre-
zom vsaj mesec dni. Vœasih so izkori-
stili vsako moænost racionalne porabe
energije, tako kot jo bomo morali od-
slej naprej tudi mi. Prihajajo œasi, ko
bo varœna in pametna poraba kurjave
marsikateremu obœanu pomagala
obdræati njegov in druæinski standard.
Œe je to z zalogo kurjave slabøa stran
jeseni, pa je zaœetek øolskega leta za
uœenke in uœence, profesorje in uœitelje
nov zaœetek uspeønega uœnega leta.
Vsem obœankam, obœanom æelim mi-
ren jesenski œas, œim manj razburjanja,
saj se svet vrti z isto hitrostjo kot do
sedaj.

Lep jesenski pozdrav. 

Vaø æupan

Milan Izlakar

Vpis v Zlato knjigo
in Knjigo najboljøih doseækov
V torek, 27.6., je na gradu Bogenøperk potekal slavnostni vpis osnovnoøol-
cev v Zlato knjigo in Knjigo najboljøih doseækov obœine Ømartno pri Litiji.

Obœina Ømartno pri Litiji je letos bogatejøa za 17 novih odliœnjakov, ki so za-
kljuœili øolanje v Osnovni øoli Ømartno in Glasbeni øoli Litija-Ømartno. V Knjigo
najboljøih doseækov se je vpisalo 24 uœencev, ki so dosegli zlata in srebrna prizna-
nja ter naslove dræavnih prvakov v znanju. Æupan obœine Ømartno, Milan Izlakar,
je vsem vpisanim uœencem podelil priznanja in lepe knjiæne nagrade. Po kulturnem
programu, ki ga je tokrat pripravila plesna skupina Galiarda iz Laøkega in vse ude-
leæence popeljala v œas vitezov, so mladi uœenjaki odøli na zasluæene poœitnice. 

Karmen Sadar

Otvoritev ceste
V soboto, 24. 06. 2006, ob 19. uri je potekala na Zagriœu otvoritev asfaltne
ceste. Udeleæilo se je je veliko ljudi, predvsem tisti, ki so pomagali s pro-
stovoljnimi prispevki.

Udeleæila sta se tudi æupan Milan Izlakar in g. æupnik Pavel Sporen.  Otvoritev  je
vodil predsednik gradbenega odbora Janez Vidgaj,  ki se je vsem javno zahvalil za
sodelovanje, øe posebej je izpostavil najbolj zasluæne pri tem projektu.

Joæe Grmovøek je bil imenovan za iniciatorja in motivatorja tega projekta. Cirila
in Franci Bregar sta bila pohvaljena, ker sta pustila izrabo kamnoloma, od koder
smo pridobili pribliæno 400.000 kubiœnih metrov peska za grobi posip. Rimoka-
toliøka cerkev oz. æupnik Pavel Sporen je bil pohvaljen, ker je pomagal urediti po-
daritev zemljiøœa za obœinsko cesto. Zdravko Æeleznik je bil pohvaljen kot vesten
in zanesljiv œlan v gradbenem odboru. Æupan pa je poæel velik aplavz, da mu je us-
pelo dobiti dovolj veliko podporo pri svetnikih  za realizacijo tega projekta.
Opravil je slavnostno otvoritev ceste in z veseljem prerezal trak ter povedal, da je
takih projektov bilo oz. bo realiziranih kar nekaj.

Po otvoritvi so se vsi udeleæili tradicionalnega kresovanja, ki so ga pripravili gasil-
ci desetine Primskovo.

Janez Vidgaj

Kaj je lepøega, kot preæivljati
prosti poœitniøki œas v naravi
Øtirinajst otrok je teden dni preæivelo v vasici na obronkih Jablaniøke doline.

Veteransko sreœanje v
Slovenj Gradcu
Obmoœno zdruæenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Ømartno je organiziralo v
soboto, 10. junija, enodnevni izlet na Koroøko, Udeleæilo se ga je 25 œlanov in
svojcev. Pot nas je vodila mimo Celja in Velenja ter Mislinje do Mislinjske Dobra-
ve, kjer smo na slovenjegraøkem letaliøœu prisostvovali veteranskemu sreœanju ob
15. obletnici vojne za Slovenijo. Bilo nas je nad 2.000, prireditev pa je potekala
pod øotori, saj je ves œas rahlo deæevalo.

Osrednji govornik je bil predsednik slovenske vlade g. Janez Janøa, ki je med dru-
gim poudaril pomen osamosvojitvene vojne leta 1991, ko smo Slovenci nastopali
enotno. Dejal je tudi, da so veterani danes øe vedno zapostavljeni in nekateri tudi
zagrenjeni, zato je treba njihov poloæaj œim prej urediti. Za njim sta spregovorila
øe predstavnika obeh veteranskih zdruæenj: Zveze veteranov vojne za Slovenijo in
veteranskega zdruæenja Sever.

V bogatem kulturnem sporedu so nastopali pevci, recitatorji, pihalni orkester in
folkloristi, posebej pa je navduøil Adi Smolar.

Po osrednji prireditvi je bila predstavitev letal Pilatus z akrobacijami, moæni so
bili panoramski poleti, na ogled pa je bila tudi bogata razstava vojaøke tehnike.

Po ogledu nam je teknil odliœen vojaøki golaæ, takrat pa je prenehalo deæevati. Pot
smo nadaljevali skozi Slovenj Gradec in Kotlje do Preæihovega vrha, kjer smo se
ustavili pri spomeniku koroøkega pisatelja in politika Lovra Kuharja-Preæihovega
Voranca. Tu smo se seznanili z njegovim æivljenjem in pisateljskim delom, v kate-
rem je postavil veœen spomenik svojim rojakom. Nato smo obiskali øe Preæihovo
bajto, ki je preurejena v muzej.

Od tu smo se polni prijetnih vtisov, ki smo jih doæiveli med Koroøci, vraœali do-
mov. Preæiveli smo lep dan, kljub nestanovitnemu vremenu. Økoda, da nas je bilo
tako malo, na neobveøœenost se tokrat res ne more nihœe izgovarjati, saj smo vse
œlane o izletu pisno obvestili.

Boris Æuæek

Otroci stari od 5 - 12 let, doma iz

Ømartnega, Litije in Ljubljane so se

spoznavali, skupaj igrali, spoznavali

deæelo, æivali, delo na kmetiji, v gozdu,

na travniku, v hlevu. Zaœutili so utrip

podeæelskega in taborniøkega æivlje-

nja. Spali so v øotorih, eno noœ tudi na

seniku. Ob tabornem ognju so peli pe-

smi, pa tudi sami so sestavili nove ver-

ze. Vse to so doæivljali na domaœiji

Vovk v Gradiøœu pod vodstvom Agi in

Silva, v veliko pomoœ pa je bila tudi

Marinka in druøtvo za razvoj podeæel-

ja Laz ter animatorke Laura, Tjaøa in

Tanja.

Hvala vsem starøem, da ste nam zau-

pali svoje otroke, ki so bili vedoæeljni

in prisrœni. 

Nasvidenje drugo leto! 

Agata in Silvo Lambergar

VOZNIKI,
NA CESTI

BODITE POZORNI

NA NAS!

VSI OTROCI

dan datum ura prireditev kraj
sobota 9.9. 19.00 Zgaga rock festival - 10 let potem mladinski center
ponedeljek 11.9. 18.00 Razstva - Vraœanje izvirnih podob avla obœine Litija

Predstavitev restavratorsko - konservatorske dejavnosti
torek 12.9. 18.00 Razstava - Portreti, avtor Pavel Smolej knjiænica Litija
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Na podlagi 5. œlena Pravilnika o finanœnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Obœini Ømartno pri Li-
tiji (Uradni list RS, øt. 108/2003), sklepa Komisije za nadzor nad dræavnimi pomoœmi z dne 14. 10. 2003 in mnenja
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k naœrtu dræavnih pomoœi za podroœje kmetijstva z dne 2.4.2004
objavlja Obœina Ømartno pri Litiji

Javni razpis
o finanœnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva

v Obœini Ømartno pri Litiji za leto 2006

I. Predmet razpisa
Obœina Ømartno pri Litiji namenja finanœna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v obœini
Ømartno pri Litiji iz proraœuna za leto 2006 v skupni viøini 6.500.000,00 SIT za namene navedene v
tem razpisu.
Pravico do kandidiranja za sredstva po tem razpisu imajo fiziœne osebe – dræavljani Republike Slove-
nije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gos-
podarstev pri pristojnem dræavnem organu oziroma kmetijska gospodarstva, ki imajo svojo KGM -
MID øtevilko in so locirane na obmoœju obœine. Upraviœenci do finanœnih sredstev na podroœju izo-
braæevanja kmetov so tudi pravne osebe, ki izvajajo izkljuœno nepridobitno dejavnost na tem po-
droœju.
Sredstva se dodeljuje do porabe razpoloæljivih sredstev za doloœen namen.

II. Vrste intervencij in pogoji razpisa
Sredstva se v skladu z doloœili Pravilnika o finanœnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Obœini Ømartno pri Litiji (Uradni list RS, øt. 108/2003) dodeljujejo za naslednje namene:

1. Sofinanciranje zavarovanja æivine, poljøœin, vrtnin in sadnega drevja
Namen: podpora ohranjanju œrede, ohranjanju in obstoju kmetijskih gospodarstev v primeru narav-
nih nesreœ, ki prizadenejo poljøœine, vrtnine in nasade sadnega drevja
Pogoji za pridobitev sredstev:
prosilec mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev
lokacija zemljiøœ mora biti na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji
Zahtevana dokumentacija:
• vloga
• raœun za sklenjeno zavarovanje z navedbo øtevila æivali oz. zavarovanih kmetijskih povrøin
Viøina sofinanciranja: do 50% premije
Viøina razpoloæljivih sredstev: 1.800.000,00 SIT

2. Sofinanciranje osemenjevanja æivine
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne œrede plemenske æivine v kmeœki reji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
• storitev osemenitve telic in krav, ki je izkazana na podlagi potrdila o osemenitvi oziroma raœuna

pooblaøœene organizacije.
Zahtevana dokumentacija:
• vloga
• raœun za izvedene storitve pooblaøœene organizacije - izvajalca, ki opravlja storitev osemenjevanja

æivine v kmeœki reji
Viøina sofinanciranja: do 50% cene storitve.
Viøina razpoloæljivih sredstev: 2.500.000,00 SIT

3. Izvajanje izobraæevanja v kmetijskih in dopolnilnih dejavnostih
Namen: izobraæevanje kmeœkih æena, kmetov predvsem na podroœju dopolnilnih dejavnosti v smislu
pospeøevanja registracije kmetij, seznanjanja z obstojeœo zakonodajo, predstavitev moænosti za
opravljanje dopolnilne dejavnosti.
3.1 Upraviœenci so: organizatorji izobraæevanja
Pogoji za pridobitev sredstev: 
• da je izobraæevanje v skladu s sprejetim razvojnim programom obœine
Zahtevana dokumentacija: 
• vloga
• raœun s seznamom udeleæencev
3.2 Upraviœenci so:  kmetje obœine Ømartno pri Litiji
Zahtevana dokumentacija: 
• vloga
• plaœan raœun oz. potrdilo o opravljenem izobraæevanju
Viøina sofinanciranja: do 50% stroøkov izobraæevanja posameznika
Viøina razpoloæljivih sredstev: 500.000,00 SIT

4. Regresiranje analize zemlje in krme, priprava gnojilnih naœrtov
Namen: analiza krme kot pomoœ pri izraœunavanju krmnih obrokov in analiza za zmanjøanje
stroøkov pridelovanja in zmanjøanju onesnaæenosti okolja s pravo porabo manjkajoœih hranil v in-
tervalih øtirih let. 
Pogoji za pridobitev sredstev:
• lokacija zemljiøœa na obmoœju obœine.
Zahtevana dokumentacija:
• vloga
• rezultati analize 
• raœuni za opravljene storitve.
Viøina sofinanciranja: do 70% vrednosti opravljene storitve za posameznega upraviœenca, ki zajema
ceno analize ( enkrat v obdobju øtirih let).
Viøina razpoloæljivih sredstev: 600.000,00 SIT

5. Podpora za delovanje podeæelskih zdruæenj, ki delujejo na podroœju kmetijstva
Namen: podpora organizirani dejavnosti na podroœju kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: 
• na razpis se lahko prijavijo registrirana druøtva s podroœja kmetijstva in gozdarstva (prednost

imajo druøtva, ki so registrirana v obœini),
• dejavnost mora potekati na obmoœju obœine,
Zahtevana dokumentacija: 
• vloga
• finanœno ovrednoten program dela
• raœun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov,

strokovne ekskurzije…).
Viøina sofinanciranja: do 50% upraviœenih stroøkov, ki so izkazani na podlagi raœunov.
Viøina razpoloæljivih sredstev: 1.100.000,00 SIT

Obvezna priloga vsake vloge je podpisana izjava vlagatelja, da za isti namen ni prejel dræavnih ali
mednarodnih sredstev, da je oz. bo sredstva namensko porabil in da so podatki v vlogi toœni. 

III. Upraviœeni stroøki
Za upraviœene stroøke øtejejo opravljene storitve v œasu od 1.11.2005 do 31.10.2006 ter stroøki izva-
janja programa v letu 2006 (za upraviœence pod toœko 5.).

IV. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 
Upraviœenci morajo svoje vloge oddati najpozneje do 30.10.2006 (datum poøtnega æiga) na naslov
Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do
2.11.2006 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – Razpis Kmetijstvo
2006«. 
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
• oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,
• neustrezno naslovljeni in
• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolni-

tev predloga, ki bo doloœen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 

V. Odpiranje prispelih predlogov in izidi razpisa
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov.
V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelj vloge ne bo dopolnil, bo le-ta izloœe-
na kot nepopolna. Prejemniki sredstev bodo o izidu razpisa obveøœeni v roku 45 dni po odpiranju
predlogov. 

VI. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upraviœenci dobijo na Obœini Ømart-
no pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na
spletnih straneh www.smartno-litija.si

Øtevilka: 321-02/2006
Datum: 17.8.2006

æupan obœine Ømartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

Komisija za sestavo seznama upraviœencev za vraœilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji

skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vraœanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje (Uradni list RS, Øt.

60/06) ter 4. œlenom Odloka o naœinu in pogojih vraœanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omreæja na Obmoœju obœine

Ømartno pri Litiji (Ur.l. RS øt. 124/03) objavlja naslednji

POZIV 
za predloæitev dokumentov oz. izjav o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omreæje

na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji

1. Dokumente oz. izjave lahko vloæijo fiziœne in pravne osebe (v nadaljevanju: vlagatelj), ki so z namenom pridobitve telefonskega pri-

kljuœka, s finanœnim prispevkom ali prispevkom v delu in materialu v okviru pravnega posla med obœino Ømartno pri Litiji oz. njenim

pravnim prednikom in pravnim prednikom Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poøtni, telegrafski

in telefonski promet do vkljuœno 06.04.1998, prispevale k izgradnji javnega telekomunikacijskega omreæja na obmoœju obœine Ømart-

no pri Litiji. 

2. Vlagatelj dokazuje obstoj pravice do vraœila vlaganj z verodostojnimi listinami (pogodba, potrdila o vplaœilu) iz katerih so razvidni po-

datki, na katerem obmoœju nastopa kot potencialni upraviœenec do vraœila vlaganj, viøina, obseg in vrsta vlaganj ter datum vplaœila. 

3. Œe vlagatelj ne razpolaga z listinami iz prejønjega odstavka, predloæi na upravni enoti, overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganj v jav-

no telekomunikacijsko omreæje.

Izjava mora vsebovati ime in priimek ter naslov vlagatelja, navedbo obmoœja izgradnje javnega telekomunikacijskega omreæja, letnico

izgradnje, naziv pravnega prednika obœine Ømartno pri Litiji, ki je sklenil pravni posel za izgradnjo javnega telekomunikacijskega

omreæja, telefonsko øtevilko in naslov vlagatelja ob vkljuœitvi, viøino vplaœila oz. vrsto in obseg prispevka v delu in materialu. 

4. Navajanje neresniœnih podatkov v izjavi overjeni na upravni enoti je kaznivo skladno z 258. œlenom Kazenskega zakonika (Uradni list

RS, øt. 95/04-UPB 1) in se preganja po uradni dolænosti. 

Vsi zainteresirani lahko poøljejo dokumente oz. izjave do 18.09.2006 na naslov komisije Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

Dodatne informacije o postopkih vraœanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje vkljuœno z obrazcem izjave so objavljene na

spletni strani obœine Ømartno pri Litiji (www.smartno-litija.si). Omenjeni obrazec lahko pridobite tudi v upravnih prostorih obœine

tekom delovnega œasa.

Øifra: 346-01/2004

Datum: 14.08.2006

komisija za sestavo seznama upraviœencev
za vraœilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje

na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2006 (Ur.l. RS, øt. 119/05) in Pravilnika o

øtipendiranju dijakov in øtudentov smeri, ki jih v Obœini Ømartno pri Litiji primanjkuje (Ur.l. RS, øt. 76/06)

Javni razpis

za pridobitev øtipendije za øolsko leto 2006/2007 za srednjeøolske programe

Predmet javnega razpisa

Øtipendiranje izbranih dijakov na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji v øtudijskem letu 2006/2007. 

Upraviœenci

Øtipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne øole, ki se izobraæujejo v Sloveniji in so v øolskem letu 2006/2007 vpisani najmanj

v 2. letnik srednje ali poklicne øole ter so preteklo øolsko leto zakljuœili z odliœnim ali prav dobim uspehom.

Viøina sredstev za øtipendije

Okvirna viøina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev øtipendij v okviru razpisa znaøa 1.000.000,00 SIT.

Glede na razpoloæljiva sredstva bo podeljeno okvirno 10 novih øtipendij, in sicer okvirno za naslednja podroœja oz. poklice:

• Srednje poklicno izobraæevanje za poklice zidar, strugar, kljuœavniœar, orodjar, mesar, natakar, mizar – 6 øtipendij

• Srednje strokovno in tehniøko izobraæevanje za poklice gradbeni tehnik, mizarski tehnik, strojni tehnik, æivilski tehnik – 4 øtipendije

Naœin prijave in razpisni rok

Rok za oddajo vloge je 29. 9. 2006 do 12. ure, na naslov: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za øtipendijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslo-

vom poøiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vsebina vloge

Prijavi na razpis je potrebno priloæiti:

• izpolnjen obrazec 1,51 (Vloga za uveljavitev republiøke øtipendije)

• dokazilo o vpisu v tekoœe øolsko leto

• dokazilo o uœnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraæevanja

• potrdilo o dræavljanstvu

• dokazilo o stalnem bivaliøœu Obœini Ømartno pri Litiji

• æivljenjepis

• kopijo dohodninske odloœbe za leto 2005 starøev ali skrbnikov

• izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge øtipendije

• priporoœilo pristojnega zdruæenja dejavnosti.

Dodatne informacije

Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za øtipendijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslo-

vom poøiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Dokumentacijo lahko kandidati brez plaœila prevzamejo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, Ømartno pri Litiji. Razpisna do-

kumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.smartno-litija.si.

Dodatne informacije so v œasu odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12.uro,

kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 896-27-70, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Øtevilka: 604-002/2006

Datum: 17.8.2006 æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.



Prijateljske vezi

Litijska mesarija d.d. v grupi
farme Ihan

Otvoritev prenovljene
Policijske postaje Litija
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Otvoritev prenovljene
Policijske postaje Litija
Dne 30. 6. 2006 smo izvedli sveœano otvoritev prenovljenih prostorov
Policijske postaje Litija. Ta deluje na omenjeni lokaciji æe veœ desetletij.

Najprej so imeli takratni miliœniki in

gasilci skupni vhod z loœenimi poslov-

nimi prostori. Prostori  postaje milice

so bili popolnoma neustrezni. Nahaja-

li so se nad garaæami za gasilske avto-

mobile, na levi strani, to je na strani,

kot so sedanji prostori. Sredi sedemde-

set let so zaœeli s prvimi adaptacijskimi

deli. Zmanjøali so viøino stropov garaæ

ter s tem pridobili dodatne prostore,

predvsem samske sobe. Naredili so

tudi poseben vhod. Leta 1977 je bila

otvoritev teh prenovljenih prostorov.

Kasneje se je namembnost prostorov

tedanje postaje milice postopoma spre-

minjala, spreminjala pa se je tudi oko-

lica postaje milice in zunanjost stavbe.

Ponovno smo zaœeli temeljito obnav-

ljati prostore PP Litija po letu 2001, ko

je bila podpisana pogodba o najemu

poslovne stavbe med Obœino Litija in

Vlado Republike Slovenije ter Mini-

strstvom za notranje zadeve. Najprej je

bila obnovljena streha stavbe in fasa-

da, nato pa je bil zgrajen øe arhiv in

nadstreøek nad vhodom ter obnovlje-

no stopniøœe. Prestavili smo vhod v

garderobo in jo adaptirali ter uredili

prostor za stranke. Nato je bilo posto-

poma opravljenih øe veœ manjøih adap-

tacijskih del, in sicer zamenjava podov

v prvem nadstropju, preureditev œajne

kuhinje, opremljena je bila soba za za-

sliøanje osumljencev, ureditev sanita-

rijev v drugem nadstropju, ureditev

parkiriøœa in zelenice, ureditev dovoza

iz glavne ceste na parkiriøœe, postavi-

tev hidranta itd. Montirane so bile sig-

nalno varnostne naprave ter zgrajena

ograja okoli stavbe policijske postaje. 

V letu 2005 je bila zgrajena raœunal-

niøka mreæa in montirana nova tele-

fonska centrala. Montirane so bile tudi

varnostne kamere. V letu 2006 smo

dokonœno preuredili garaæne prostore

v pisarno za policiste - kriminaliste ter

v garderobo s sanitarijami za policiste.

S tem je bil istoœasno reøen tudi prob-

lem garderobe za æenske, saj je tudi na

PP Litija zaposlenih œedalje veœ poli-

cistk. Istoœasno smo uredili komunalne

vode ter prestavili jaøek za vodo s øtev-

cem izven objekta policijske postaje. 

Na sveœanosti so bili poleg ostalih go-

stov tudi direktor Policijske uprave

Prijateljske vezi

Ekipa veteranov vojne za Slovenijo 1991
Litija-Ømartno, ki je vojne prijatelje pre-
magala z rezultatom 3:0

Litijska mesarija d.d. v grupi
farme Ihan
Kar nekaj ugibanj je bilo v zadnjem œasu v javnosti o spremembah, ki so
se dogodile v Litijski mesariji d.d. Zato smo direktorju druæbe g. Tomaæu
Gradiøku zastavili nekaj vpraøanj.

Ljubljana g. Branko SLAK, æupan ob-
œine Litija g. Mirko KAPLJA, æupan
obœine Ømartno pri Litiji g. Milan
IZLAKAR, vodstvo Policijske uprave
Ljubljana in vodstvo Upravne enote
Litija.

Ob tej priloænosti se zahvaljujem
vsem, ki so kakorkoli prispevali k pre-
novi policijske postaje. To je moj zad-
nji prispevek v vlogi komandirja PP
Litija, saj se bom upokojil. Namen
mojega poroœanja je bil predvsem ob-
veøœanje javnosti o varnostno zanimi-
vih pojavih, ki vplivajo na varnost oz.
na obœutek varnosti. Poskuøal sem
vzpodbuditi obœutek, da je varnost do-
brina, ki je v vsakdanjem æivljenju øe
kako potrebna. To sicer najveœkrat
opazimo øele tedaj, ko nam varnosti
primanjkuje. Vsem, ki so kakorkoli
prispevali k izboljøanju varnosti in k
ugledu policije, se najtopleje zahvalju-
jem. Zahvaljujem se lokalnim skupno-
stim, gospodarstvu, øolam in medijem
za izredno dobro sodelovanje ter za
korektne odnose. Øe posebno se zah-
valjujem svojim sodelavcem, saj brez
njihovega izredno dobrega dela, delo
PP Litija ne bi bilo tako uspeøno, kot
je bilo. Vsem æelim œim veœjo varnost
in œim veœ osebne sreœe ter œim manj
neprijetnih sreœanj s policisti, na po-
slovnem podroœju pa vam æelim œim
veœ poslovnih uspehov.

Joæe PAVLI

G. Gradiøek, kaj se je v zadnjem ob-

dobju vaænega dogajalo v Litijski me-

sariji?

Predelovalna industrija je z vstopom v

EU pod velikim pritiskom  tuje konku-

rence in moœnih trgovskih verig. Na po-

droœju trgovine je øel proces nakupov in

prevzemov zelo hitro naprej. Danes

imamo v Sloveniji tri stebre trgovine, in

sicer Mercator, Spar  in Tuø. Ostali so

manj pomembni.

Mesno predelovalna industrija je v

teh procesih delovala prepoœasi, kar

je s pridom izkoristila tuja konkuren-

ca ter trgovci.

Povezovanja v branæi so nujna, kajti le

veœji sistemi imajo perspektivo v pri-

hodnosti. Zato smo v Litijski mesariji

æe dalj œasa iskali potencialnega stra-

teøkega partnerja, s katerim bi uœvrsti-

li svojo pozicijo na trgu. Nazadnje je

najveœji interes pokazalo podjetje Far-

me Ihan d.d. in kupilo veœinski deleæ v

naøem podjetju.

Kaj to pomeni za Litijsko mesarijo v

prihodnje?

Skupino Farme Ihan poleg matiœnega

podjetja, ki je najveœji rejec praøiœev v

Sloveniji, sestavljajo øe Meso Kamnik,

Mesarstvo Øentjur ter Litijska mesari-

ja. Skupni cilj grupe je uveljavitev bla-

govne znamke ANTON in prepriœati

potroønika, da je slovenska kvaliteta

mesa na visoki kvalitetni ravni. Æe da-

nes lahko vidite na obcestnih panojih

reklame, prav kmalu pa bodo tudi ma-

loprodajne enote dobile novo podobo

v smislu reklame blagovne znamke

ANTON – meso slovenskega porekla.

Ime za blagovno znamko ANTON

smo naøli pri svetem Antonu, ki je poz-

nan kot priproønjik za æivino ter zavet-

nik praøiœerejcev in mesarjev.

Kako bo s klanjem goveje æivine v

prihodnje?

Litijska mesarija je pridobila v zadnjih

letih EU licenco ovalni æig, ki ji omogoœa

neomejeno klanje in trgovanje znotraj

EU. Klanje bo tudi v prihodnje potekalo

po uteœenem programu. Tiste rejce, ki

boste tudi v letoønjem letu koristili uslu-

go klanja v Litijski mesariji, pa æe zdaj

naproøam, da se prijavite pravoœasno.

Mesni izdelki Litijske mesarije so zna-

ni kot kvalitetni. Kaj si na tem po-

droœju lahko obetamo potroøniki?

Program proizvodnje mesnih izdelkov

v grupi se bo delil in priølo bo do veœje

specializacije po posameznih obratih.

Paleta izdelkov se bo skrœila. Seveda

pa vsi najbolj prodajani izdelki ostaja-

jo v proizvodnji. Kvaliteta mora ostati

in ostaja na visoki ravni, kar dokazuje

letoønja ocena in nagrade na sejmu v

G. Radgoni, kjer smo od petih posla-

nih izdelkov prejeli eno zlato in øtiri

srebrne medalje.

Pred kratkim je bil v vaøi klavnici

odkrit sum na BSE oz. bolezen norih

krav?

Res je, da je bil pri starejøi kravi odkrit

sum na BSE, vendar je bil po dodatnih

analizah v tujini sum ovræen. Vsi po-

stopki v klavnici so bili izpeljani korekt-

no, podjetje ni utrpelo nikakrøne økode.

Dvignilo pa se je veliko medijskega

prahu, kar ni bilo prijetno tako za naøe

podjetje, øe manj pa za lastnika æivali. 

G. Gradiøek, kako vidite perspektivo

Litijske mesarije?

Litijska mesarija se lahko glede na vi-

soke standarde (ovalni æig, ISO 9001,

HACCP), ki jih je dosegla v preteklosti

in jih øe nadgrajuje, uspeøno uveljavi v

grupi, kjer so cilji jasni in cilji grupe

Farme Ihan so jasni. Seveda pa je tem-

po zelo hiter in napovedi za prihodnje

so zelo nehvaleæne. Seveda sem opti-

mist in prepriœan sem, da bomo v novi

organizaciji uspeøni in bolj prepoznav-

ni kot doslej. 

G. Gradiøek, najlepøa hvala za odgo-

vore in veliko poslovnih uspehov øe

naprej.
Ana Vidmar

Minilo je øe eno prijetno sreœanje dveh

veteranskih organizacij vojne za Slove-

nijo 1991. Obmoœni zdruæenji Litija-

Ømartno in Vrhnika-Borovnica sta se

pomerili v nogometu na igriøœu na

Drenovem griœu pri Vrhniki v soboto,

3. junija. Prijetno sreœanje veteranov

osamosvojitvene vojne obeh obmoœij

je pognalo globoke korenine æe v junij-

skih dneh 1991, ko je bilo øestnajst te-

ritorialcev litijske enote, ki je bila

nameøœena v Ljubljani, dodeljenih s

protioklepno oboroæitvijo obmoœne-

mu øtabu Teritorialne obrambe Vrhni-

ka, kajti na Vrhniki so bile moœne ok-

lepne enote JLA. Ob sreœanju obeh ve-

teranskih organizacij smo sklenili, da

bo spomin na ta pomemben dogodek

ostal tudi v prihodnje.
OZVVS Litija-Ømartno

10605002
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Ømarski obœani preplaœali
odvoz smeti

V letoønjem letu smo konœno doœakali prvo – delno – revizijo poslovanja ømarske obœine v zadnjih øtirih le-

tih. Raœunsko sodiøœe Republike Slovenije je institucija, za katero ne moremo reœi, da je politiœna ustanova

oziroma da so njegova poroœila kakorkoli politiœno motivirana. Revizija (kontrola) se nanaøa na ravnanje z

odpadki v do letoønjega leta najmlajøi (193.) obœini. Najbolj seveda zbode v oœi øtevilka 30 mio SIT, ki je po

mnenju revizorjev znesek, ki smo ga ømarski davkoplaœevalci v tem obdobju preplaœali za odvoz odpadkov.

Uœinki poslovanja obœine po naœelu: ''po domaœe'' (citat iz predvolilnega sooœenja 2002 v KD Ømartno) tako

æe kaæejo svoje negativne uœinke. Znesek ravnanja s komunalnimi odpadki (odvoz smeti) se je ømarskim

obœanom, ki jim je standard v tem obdobju nenehno padal (to se vidi iz naslova vplaœila dohodnine v obœin-

ski proraœun), namreœ moœno poveœal. S strani æupana in njegove ekipe smo seveda lahko veœkrat posluøali,

da je to le zaœasna reøitev in da se bo v najkrajøem moænem œasu poiskala najboljøa (cenejøa) moæna reøitev.

Namesto njega jo je sedaj naølo Raœunsko sodiøœe. Da odvoz smeti v Logatec ni dobra reøitev, je bilo mar-

sikomu jasno æe ob sprejemu te odloœitve. Zavrnitev Uniœnega pri Hrastniku (œeø v Zasavje nas pa æe ne bodo

porivali) bo ømarske davkoplaœevalce stala dvakratno. Ne samo da smo preplaœevali odvoz smeti, proraœun

obœine bo udarilo øe poplaœilo minulih vlaganj v omenjeno deponijo, ki bo veliko veœje, kot pa œe bi sprejeli

takratno ponudbo. Razmiøljanje, ki se je porajalo ob nasprotovanju odloœitvi za deponijo Uniœno, œeø da bi

se s tem odloœili za zasavsko regijo, pa je milo reœeno smeøno. Da smo se zamerili t. i. ''zasavskemu'' lobiju,

ki je zelo moœan na dræavni ravni tudi ne gre dvomiti. V œasih, ko se najveœ projektov na lokalni ravni sofi-

nancira po naœelu œim øirøega povezovanja, se lahko predvidi, da bo to imelo za obœino øe nadaljnje negativ-

ne posledice pri uresniœevanju za Ømarœane øe kako pomembnih projektov. Da je obœina zatajila pri loœe-

nem zbiranju odpadkov, da bi si lahko (œe bi ga ustanovila) v lastnem sortirnem centru pocenila ravnanje z

odpadki, pa je seveda æe druga zgodba.

Vlada sprejela novo uredbo glede okoljske dajatve
Æe tako visoki zneski za komunalne storitve so se z letoønjim januarjem øe dodatno zabelili. Ømarske obœane

je upraviœeno razburilo plaœevanje okoljske dajatve, ki so jo davkoplaœevalci meseœno poravnavali pri

obraœunu komunalnih storitev. Znesek namreœ ni bil majhen, dobrih 527 tolarjev po osebi meseœno. Sredi

poletja pa je konœno priølo do pozitivnega premika na tem podroœju. Naredila ga je Vlada RS, ki je na svoji

seji 13. julija sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaæevanje oko-

lja zaradi odvajanja odpadnih voda. Slednja bo (upamo) prinesla obœutno zmanjøanje komunalnih poloænic

za veœino obœanov, saj v prvem œlenu doloœa, da so zavezanci za plaœilo lastniki greznic na obmoœju obœine,

kjer se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in œiøœenje komunalne odpadne vode, morajo izvajati za last-

nike greznic storitve javne sluæbe praznjenja greznic. Ker je ømarskim obœanom omenjena storitev komunale

nepoznana, je upraviœeno priœakovati, da bo obœina tokrat ukrepala v korist obœanov. Øe veœ: dræava oproøœa

plaœila vse izvajalce javne sluæbe oziroma obœine kot zavezance za plaœilo omenjenega prispevka, v kolikor ne

bodo do leta 2015 zgrajena javna kanalizacijska omreæja. Kot je znano, na tem segmentu naøa obœina s pri-

pravo projektov (kaj øele realizacijo) moœno zamuja in je glede tega med obœinami v regiji na zadnjem mestu.

Do Primskovega konœno po asfaltu
Konœno bi lahko rekli! Tudi zadnje srediøœe naøe obœine (nekdaj KS, ki pa sem jih je sedanja obœinska oblast

s spretnim manevrom odrekla), bo s centrom konœno v celoti povezano z asfaltno prevleko. Asfaltiran bo na-

mreœ øe zadnji odsek ceste do Jeæœ, ki bo tako reøil naøo obœino øe ene (prometne) sramote. Marsikdo bi re-

kel, bolje pozno kot pa nikoli, vendar je obœane treba spomniti, da bi bila modernizacija te ceste lahko veli-

ko cenejøa, konœana pa æe nekaj let nazaj. Nobena skrivnost ni, da so bile ceste na tem obmoœju v œasu grad-

nje kraka dolenjske avtoceste zaradi odvoza gramoza (nasipnih materialov) moœno preobremenjene. Izvaja-

lec del je seveda pristal na doloœeno povraœilo za prekomerno uporabo cest. Po ocenah naj bi to za ceste na

obmoœju obœine Ømartno naneslo blizu 100 mio SIT (kaj vse bi lahko s tem denarjem storili na obmoœju

Primskovega, je tudi vredno razmisleka). Kako je s sredstvi ravnala sosednja ivanøka obœina, ki je bila tudi

upraviœena do teh zneskov, ne gre zgubljati besed (zapeljite se po njihovih cestah), kot kaæe, pa se vodstvu

ømarske obœine pri loœitvi od litijske matere teh sredstev ni zdelo vredno privabiti na svoj konto. In øe ta cvet-

ka: v osrednjem slovenskem œasniku Delo smo lahko 4 avgusta 2006 prebrali, da bo modernizacija ceste sta-

la 40 mio SIT. V proraœunu jih je namenjenih 34. Økoda, da pri tako majhnem obsegu modernizacije promet-

ne infrastrukture æupan s svojo ekipo pri pripravi najpomembnejøega (vsakoletnega) dokumenta – proraœuna

obœine – ni mogel podati realne ocene investicije. Da pa je ømarska obœina lahko vzor dræavi, pa je tudi jasno:

komaj je bil objavljen razpis, so na cesti æe na veliko izvajali pripravljalna dela – dræava s svojo armado prav-

nih strokovnjakov rabi pa tri leta, da nabavi nekaj operacijskih miz!!!

IO SDS Ømartno pri Litiji

Ali sploh potrebujemo?
Takøno obœino!

Spoøtovane obœanke in obœani, mogoœe se sliøi naslov œlanka oster, vendar bom poskuøal v njem navesti ne-

kaj resnico o delovanju obœine Ømartno pri Litiji, ki jo æupan in obœinska uprava kljub stalnemu medijskemu

izpostavljanju skrbno prikrivata.

Ko smo pred slabimi øtirimi leti na referendumu izglasovali obœino, smo vse politiœne stranke zapisale v me-

murandum, kakøna naj bo naøa obœina. Enotni smo bili, da mora biti racionalna v vseh pogledih in da jo

vodi NEPOKLICNI æupan.

Danes je na obœini zaposleno 8 ljudi, imamo poklicnega æupana,  priøteti je potrebno øe 3 zaposlene v Javnem

zavodu Bogenøperk in zunanje svetovalce, ki jih obœina plaœuje po pogodbi.

V letoønjem obœinskem proraœunu je za delovanje obœine in Javnega zavoda Bogenøperk namenjeno 103 + 19 =

122 mio/sit. 

Kadrovanje obœinske uprave je bilo prepuøœeno æupanu, kako skrben in racionalen je bil, pa prepuøœam vsa-

kemu bralcu tega œlanka v razmislek.

Bogokletna je tudi ugotovitev Raœunskega sodiøœa Republike Slovenije, ki je pred kratkim objavilo, kako ne-

gospodarno se je Obœina Ømartno vedla s komunalnimi odpadki, ki jih vozimo na deponijo v Logatec in ne

v Hrastnik, kot je predvidela dræava. Æupan je brez konkretnih analiz prepriœal nekatere svetnike, da je va-

rianta Logatec ugodnejøa kot Hrastnik.

Rezultat takønih nepremiøljenih dejanj plaœujemo davkoplaœevalci. Raœunsko sodiøœe je ugotovilo, da

samo v letih 2004 in 2005 plaœali za 30 mio SIT veœ, kot bi plaœali na deponiji v Hrastniku. Seveda se je

moral na zadnji seji Obœinskega sveta sprejeti sklep, da bomo v prihodnosti vozili smeti v Hrastnik,

plaœati pa bomo morali vse vstopne stroøke z obrestmi. Kakøna je bila gospodarnost æupana in njemu na-

klonjenih svetnikov v tem primeru, presodite sami. Prepriœan sem, da so znali v Logatcu podarjen denar

»gospodarno« porabiti.

Zelo »gospodaren« je bil tudi predlog æupana za vodovod Primskovo, ki ga je podal na zadnjem zboru

obœanov jeseni 2005 na Primskovem. Vodo naj bi napeljali na Primskovo  iz vodovoda Kostrevnica, po pre-

draœunu naj bi celotna investicija stala okoli 170 mio SIT. Ta nelogiœna varianta je bila podkrepljena z dejs-

tvom, da mora biti Obœina Ømartno neodvisna od ostalih sosednjih obœin, kar gotovo ne sodi v sodobne

trende globalizacije. 

Pred kratkim smo na TV Slovenija lahko gledali prispevek o vodovodu Primskovo. Oœitno je »nekoga

sreœala pamet«, na Primskovem vrtajo novo vrtino, celoten projekt pa bo kar trikrat cenejøi kot predla-

gani lani.

Priœakovanja obœank in obœanov z ustanovitvijo nove obœine je bilo veliko. Obljub æupana ogromno, nareje-

nega pa bore malo. Glavni projekt obœine bi morala biti obvoznica Ømartno.

»Lopate bi morali zasaditi« po obljubah æupana v letu 2006, o obvoznici pa ne duha ne sluha.

Ogromno energije sta æupan in uprava vloæiva v  odlagaliøœe Rakovnik in s tem povezanimi jedrskimi od-

padki. Rezultat vsega je, da je Rakovnik takøen, kot je bil pred øtirimi leti. Nepotrebna in brezsmiselna bit-

ka za odlagaliøœe jedrskih odpadkov in s tem povezana visoka renta je bila izgubljena æe v smem zaœetku.

Osebno sem mnenja, da je bilo nenormalno medijsko izpostavljanje v primeru Rakovnik vsaj neokusno, œe

ne økodljivo za Obœino Ømartno. Œe bi toliko energije vloæili v kakøen bolj realen projekt, ki bil rezultat go-

tovo pozitiven.

Seveda je øe kar nekaj tem, ki so postavljene v kot zaradi bliæajoœih volitev.

Javni zavod Bogenøperk je æe ena od takih tem. Osebno sem vseskozi nasprotoval takøni organizaciji in obli-

ki delovanja zavoda, vendar sem bil preglasovan. Rezultat je vsako leto veœja dotacija iz Obœinskega pro-

raœuna, ki je v letu 2006 æe 19 mio SIT.

Nerazœiøœena je vloga in aktivnosti æupana in obœinske uprave v primeru prodaje objektov IUV  firmi Kovi-

kor iz Kostrevnice. Rezultat je viden, saj zgradbe IUV øe naprej samevajo in propadajo, podjetje Kovikor pa

v Kostrevnici gradi novo proizvodnjo halo.

O nerazœiøœenih stvareh v Javnem podjetju Komunala Litija d.o.o. sem æe pisal. Kljub stalnim opozorilom se

vsa stvar ni premaknila nikamor, œeprav sta obe obœini v prekrøku æe nekaj let, kar je ugotovila tudi revizija.

Oœitno pa takøno stanje marsikomu odgovarja in ni nobenega interesa, da bi se stanje uredilo.

Pri ustanavljanju obœine smo se vsi zavzemali, da je potrebno ohraniti dobre odnose z bivøo obœino Litija.

Danes so ti donosi na najniæji moæni toœki, kar lahko vsi beremo v razliœnih medijih.  Vse skupaj je skrajno

neokusno in neodgovorno s strani æupana in obœinske uprave.

Spoøtovane bralke in bralci, zgoraj sem navedel le nekaj primerov, kjer je bila Obœina Ømartno, æupan in

obœinska uprava zelo neodgovorna in negospodarna, œeprav se v medijih stalno poizkuøa  ustvariti podobo o

velikih uspehih.

S takim naœinom dela tudi v prihodnje ne bo rezultatov!

Predlagam, da se zaæenemo z glavo na to obœinsko razpravo in tako spravimo obœino in njen proraœun v ob-

jektivne in realne tirnice. Obœina ni oziroma øe ni bogata, vendar s pametno, øiroko in prilagodljivo politiko,

prijazno do vsakega obœana jo je zagotovo moæno obogatiti.

LDS – ljudje dræimo skupaj!

Podæupan obœine Ømartno pri Litiji
Tomaæ Gradiøek

Zvesti dani besedi
V septembru mineva øtiri leta od ustanovitve obœinskega odbora N.Si Ømartno. Takrat smo v program in

tudi v obœinsko glasilo zapisali, da delovanje naøega strankinega odbora temelji na resnem, odgovornem in

poøtenem delu ter tvornem sodelovanju z vsemi, ki delajo v korist vseh obœanov. Zapisali smo tudi, da se

bomo zavzemali za uravnoteæen razvoj celotne obœine, za smotrno, namensko in poøteno uporabo sredstev, s

katerimi razpolaga obœina. Po øtirih letih delovanja ugotavljamo, da smo ostali zvesti svojim usmeritvam in

bili prav zato veœkrat tudi osamljeni.

Pisno smo opozorili æupana, naj si obœina vzame dovolj œasa za poøteno in praviœno razdelitev premoæenja

med obœino Litijo in Ømartno. Kar kmalu po razdelitvi premoæenja je obœina Ømartno ponujala v prodajo

svoj (œetrtinski) deleæ knjiænice Litija. V javnosti so znane tudi nekatere nepravilnosti v razdelitvi – stanovanj-

ska stavba, ki je bila v postopku denacionalizacije, sredstva, ki jih je v pravdnem postopku dobila obœina Li-

tija za modernizacijo cest (240 milijonov SIT), neurejena razmerja v zvezi z javnim podjetjem Komunala.

Verjetno bi øe marsikaj odkrili, œe bi se v zelo pomembno razdelitev pravoœasno poglobili in jo izvedli na pod-

lagi strokovno izdelanih izhodiøœ.

Stranka N.Si je izposlovala v dræavnem zboru razpis referenduma o prikljuœitvi  naselja Zagorica k ømarski

obœini, a obœina obœanov o tem ni niti obvestila  in seveda s takim naœinom dala vedeti krajanom Zagorice,

naj ostanejo kar v obœini Litija. 

Vsaj dvakrat smo v obœinskem glasilu opozarjali na nesprejemljivost obœinske politike v zvezi z odpadki in

terjali ustrezna pojasnila, a smo ostali brez odgovorov.  Plaœujemo seveda vsi obœani. 

Najbolj je boleœa neutemeljena in nepojasnjena prekoraœitev stroøkov gradnje prizidka k Osnovni øoli Ømart-

no, o œemer smo æe pisali in to za kar pribliæno œetrt milijarde SIT. Tu smo ostali povsem osamljeni, odgovor-

ni so neodgovorno vtaknili glave v pesek, papirje pa potisnili globoko v predale. Vendar, kot smo æe zapisa-

li, z javnim (davkoplaœevalskim) denarjem se mora upravljati smotrno, odgovorno, poøteno in pregledno.

Obœani imamo pravico zahtevati od tistih, ki odloœajo o porabi teh sredstev in ki to nadzorujejo, da delajo v

interesu vseh obœanov.

OO N.Si Ømartno pri Litiji

Vladni mlini lahko meljejo tudi hitro
V mesecu marcu 2006 je obœinski odbor SLS dal pobudo za sklic izredne seje obœinskega sveta o spremem-

bah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaæevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v na-

daljevanju Uredba), hkrati smo pobudo posredovali tudi na ministrstvo za okolje in lokalno samoupravo.

Sprejete sklepe  obœinskih svetov obœin Litija in Ømartno pri Litiji ter pobudi in obrazloæitvi obœinskih odbo-

rov SLS je vlada upoøtevala in v mesecu juliju v Ur. l. øt. 77 objavila spremembe in dopolnitve Uredbe.

V spremembah in dopolnitvah Uredbe minister, pristojen za okolje, doloœi za posamezno obœino naselja ali

dele naselij, ki so oproøœene plaœila dajatve.

S programom ureditev odvajanja in œiøœenja komunalne odpadne vode obœina doloœi:

- hiøne øtevilke stavb na obmoœju naselij ali delov naselij, za katero je iz operativnega programa odvajanja in

œiøœenja komunalne odpadne vode razvidno, da do l. 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo;

- obseg storitev javne sluæbe, ki se izvaja v naseljih ali delih naselij na podroœju odpadnih vod;

- tipsko ureditev odvajanja in œiøœenja komunalne odpadne vode;

- œas izvajanja ureditev odvajanja in œiøœenja komunalne odpadne vode;

- osebo, ki mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, poroœati o izvajanju programa ureditve odvajanja in

œiøœenja komunalne odpadne vode.

Spremembe in dopolnitve Uredbe bodo lahko prispevale k praviœnejøi porazdelitvi bremen na podroœju odva-

janja odpadnih voda in spodbudila obœinske uprave k resnemu pristopu izvajanja operativnega programa od-

vajanja in œiøœenja komunalne odpadne vode. 

Obœinski odbor SLS

Ømartno pri Litiji

Slovenska ljudska stranka
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Ømarœanke, Ømarœani!
Socialni demokrati smo na 6.kongersu v Novi Gorici sprejeli nov program, s katerim smo se prikljuœili na-

prednemu toku evropskih levosredinskih politiœnih sil, ki poizkuøajo v tem novem globalnem svetu doloœiti

mesto tradicionalnim socialdemokratskim vrednotam. S tem smo potrdili, da hoœemo biti dejavni nosilci teh

sprememb ter jim vtisniti tudi naø vrednostni peœat. 

Sam program ima zelo drzen naslov, SLOVENIJA V VRHU SVETA. A œlovek si mora postaviti jasne in vi-

soke cilje ter doloœiti œasovne roke za uresniœitev le-teh. Leto 2030 se mnogim zdi nekje zelo,zelo daleœ, toda

za uresniœitev takønih ciljev je potrebna jasna in nedvoumna vizija. Œe tem ciljem in viziji dodamo zbistritev

in umiritev politiœnega prostora, pa ti cilji niso veœ tako nemogoœi in tako daleœ.

Kje je tu Ømartno, kakøne so naøe vizije, cilji in  kdaj so lahko uresniœljivi? 

Vpraøanje, na katerega kljub øtiriletnemu mandatu v Obœinskemu svetu teæko najdem odgovor. Moja vizija,

cilji, æelje in priœakovanja, ter mislim, da tudi veœine Ømarœank in Ømarœanov, so sigurno daleœ od  priœako-

vanega, v pred øtirimi leti tako æeleni novi in samostojni obœini.

Namesto obljubljenega razcveta in preporoda, zavidanja vredne obœinske uprave, novih delovnih mest, pre-

potrebne obvoznice, urejene øolske in predøolske vzgoje, zgledne ponudbe komunalnih storitev, saniranega

odlagaliøœa Rakovnik in øe bi lahko naøteval, imamo ravno nasprotno situacijo.

Obljubljeni razcvet je postal ponovno aktualen le zaradi skorajønjih volitev. Obœinska uprava ter v njenem

sklopu tudi Javni zavod Bogenøperk sta samo øe sama sebi v namen. Preveliko øtevilo delovnih mest ter nji-

hovo podvajanje z zavodom je velika obremenitev za obœinski proraœun. Obljube o nepoklicni æupanski

funkciji ter petœlanski upravi so bile pozabljene kmalu po spoznanju, da se glavarina redno doteka v obœin-

ski proraœun in da z izplaœevanjem plaœ ni in ne bo nobenih problemov. Kaj storiti s prihodkovno stranjo

proraœuna, pa niœ. 

Obvoznico, œe je verjeti sedanjim obljubam poslovodeœih na obœini, bodo zaœeli uporabljati naøi otroci, œe

bodo ob pomanjkanju delovnih mest in sploønem nazadovanju v obœini sploh øe æeleli ostati v Ømartnu. 

Moj predlog o iskanju nove organizacijske oblike za predøolsko vzgojo æe na zaœetku mandata je bil zavrnjen

kot neizvedljiv, sedaj pa je kot po œudeæu, ponovno aktualen. Edina svetla toœka v prvem mandatu, øola, pa

ima na æalost tudi velik œrni madeæ, ceno. Ta je bila, nikoli in nikomur pojasnjeno zakaj, kar 180 mio veœja

od predvidenega.

Komunalno podjetje, katerega solastniki smo obœani, nas je znova in znova preseneœalo z novimi poloænica-

mi. Z njimi in njihovo viøino smo bili tudi œlani obœinskega sveta seznanjeni na isti naœin kot obœani, s kuver-

to v nabiralniku. Kljub poizkusu kolegov, da bi s sklicem izredne seje reøili protipravni poloæaj obœanov,

le–ta zaradi »varœevanja« ni bila sklicana in øele odloœba sodiøœa pokaæe, da je uprava delala v økodo

obœanov. 

Minister Gregor ( beri æupan ) pa niœ. Zato pa Raœunsko sodiøœe ugotovi negospodarno ravnanje æupana, v

viøini 45 mio in zahteva o tem poroœilo. Ampak tudi o tem œlani sveta izvemo iz medijev, kjer smo, na æalost v

negativni luœi, vseskozi prisotni. Nepotrebni spori z sosednjo obœino polnijo œasopisne stolpce in dajejo malo

zaposlenim predstavnikom takønih in drugaœnih medijev kost za glodanje. Kako bomo te spore zgladili in

vzpostavili normalno sodelovanje ni briga nikogar, ki povrhu za takøna dejanja prejema plaœo, v viøini øestih

povpreœnih plaœ povpreœnega obœana Ømartna. Sredstva paœ upraviœujejo namen, vsaj tako mislijo posveœeni.

In kaj nam je, drage Ømarœanke in Ømarœani, storiti?

Najprej izpolniti najveœjo dræavljansko pravico in dolænost ter se udeleæiti jesenskih lokalnih volitev. Nakar

po svoji vesti izbrati usposobljenega, izobraæenega in øiroko razglednega kandidata, ki bo pripravljen s pre-

novljeno upravo delati v dobro in za blaginjo vseh obœank in obœanov Ømartna, kar v sedanjem mandatu ni-

kakor ni bila praksa.

ZA ØMARTNO V VRHU SLOVENIJE!
OO SD Ømartno pri Litiji

Matjaæ Aøkerc

Prihodnost obœine stoji na mladih
Spoøtovane obœanke in obœani, po vroœem poletju se nam bliæa tudi vroœa jesen. Jesen je letni œas, v katerem

se pobirajo sadovi, ki smo jih posejali spomladi. Enako bomo to jesen pobirali sadove øtiriletnega mandata,

saj so priprave na obraœun rezultatov v polnem teku, bilanca obljubljenega in izvedenega je pripravljena.

Vodenje obœine je zelo podobno vodenju  podjetja. Biti manager v  podjetju zahteva upoøtevanje interesov

lastnikov, zaposlenih, vodstva, poslovnih partnerjev, dræave in okolja, v katerem podjetje deluje. Obœina

prav tako upoøteva interese, na prvem mestu obœanov, dræave, podjetij, druøtev in ne nazadnje tudi æupana.

Obema je skupno eno, da morata z omejenimi viri izboljøati rezultate, ki se kaæejo preko poveœevanja blagi-

nje vseh udeleæencev. Œe æelimo izmeriti uspeønost delovanja managerja v podjetju oz. æupana v obœini, mo-

ramo izmeriti ali sta porabila vire tako, da sta dosegla kar najboljøe rezultate. V podjetju se uspeønost rezul-

tatov odraæa preko dobiœkonosnosti prihodkov, dobiœkov, viøine plaœ, rasti prihodkov, donacij lokalni skup-

nosti in øe preko drugih dejavnikov. Uspeønost delovanja obœine se odraæa v poveœani blaginji obœanov. Bla-

ginja obœanov se poveœuje z zagotavljanjem kvalitetnih zaposlitev, zagotavljanjem stanovanj, s œistim oko-

ljem, kvalitetno osnovno øolo in kvalitetnimi vrtci, z æivahnim druæbenim in kulturnim delovanjem in grad-

njo infrastrukture, ki omogoœa razvoj vseh ostalih dejavnosti. 

Bilanco æupana lahko izdelamo tako, da preko navedenih meril ocenimo, ali se je stanje  v obœini izboljøalo

ali poslabøalo. Na podroœju zaposlitev lahko ugotovimo, da je zmanjøanje delovnih mest in manjøa plaœana

dohodnina, ki kaæe na niæje plaœe zaposlenih, v obœini dejstvo. Øtevilo novih stanovanj in komunalno ureje-

nih zemljiøœ za individualno gradnjo se ni poveœalo. Œisto in neokrnjeno okolje za æupana in obœinsko upra-

vo ni dobrina, saj se borijo za izgradnjo odlagaliøœa nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Sanacija neza-

konitega odlagaliøœa v Rakovniku ni njihov interes. Kvalitetno osnovno øolo si æupan predstavlja tako, da je

za izgradnjo prizidka k osnovni øoli plaœal dvojni znesek od planiranega. Vrtec je øe vedno del litijske obœine.

Investicij v infrastrukturo, ki bi zagotavljale razvoj industrije, boljøe cestne povezave, razvoj øporta in ostalih

dejavnosti, ni. Izgradnja obvoznice v obœini se je odmaknila daleœ v prihodnost. Komunalno podjetje, katere-

ga solastnik je obœina, ni na razpisu za izvajanje zimske sluæbe niti oddalo ponudbe. Komunalne odpadke vo-

zimo v Logatec, kar nam je v letih 2004 in 2005 pridelalo 30 milijonov tolarjev dodatnih stroøkov, v letu

2006 pa øe dodatnih 15 milijonov tolarjev, kar je skupaj 45 milijonov tolarjev. Raœunsko sodiøœe, ki je prei-

skalo smotrnost odlaganja komunalnih odpadkov na odlagaliøœe Ostri vrh pri Logatcu, je zapisalo, da je

æupan ravnal negospodarno. Za kulturno delovanje v obœini je primarno zadolæen Javni zavod Bogenøperk,

ki pa zaradi velikega vpletanja æupana ne opravlja svoje funkcije in je tudi predmet revizijskega pregleda

Raœunskega sodiøœa.

Rezultati bilance øtiriletnega obdobja æupana kaæejo, da je v obœini na veliko podroœjih nekaj hudo narobe.

Razlog za takøno stanje je v dejanjih æupana, ki ni sprejemal odloœitev na osnovi prouœevanja razliœnih

moænosti, ni doloœal meril za izbiro najboljøih moænosti, ki bi bile podlaga za odloœanje o ekonomsko naju-

godnejøih moænostih.  Odloœitve, ki jih sprejme æupan, morajo biti prave in morajo biti tudi pravilno izvede-

ne. Pogoj za to pa je, da mora biti æupan usposobljen za svoje delo, tako kot je za zdravljenje ljudi usposob-

ljen zdravnik in za pilotiranje letala pilot. Recept za izboljøanje bolezenskega stanja v obœini je v novih in us-

posobljenih osebah, ki bodo znale povezovati razliœno misleœe ljudi in upravljati z obœino kot z uspeønim

podjetjem.

NI NAM VSEENO, V KAØNEM OKOLJU ÆIVIMO!

NAØ CILJ JE LEPØA PRIHODNOST ZA MLADE IN MLADE PO SRCU! 

SMS LO Ømartno pri Litiji

Podpredsednik Femc Marko

REGIJSKE KMEŒKE IGRE

Zmaga Druøtva podeæelske mladine
Letoønje regijsko tekmovanje iz kmeœkih iger je potekalo v Godiœu 17. julija 2006, saj je bil or-
ganizator tekmovanja Druøtvo podeæelske mladine Kamnik.

Sodelovale so ekipe iz regije Ljubljana z Zasav-
jem, saj so sledeœa druøtva œlani Zveze slovenske
podeæelske mladine: Druøtvo podeæelske mladine
(DPM) Moravœe, DPM Velike Laøœe, DPM Bla-
govica, DPM Sonœnica (Ljubljana), DPM Kam-
nik in DPM Litija in Ømartno (DPM LIØ) ter
gostje iz Bavarske. DPM LIØ so zastopali kosec
Bojan Gracar, grabljica Nataøa Pivec, Zdenko Pi-
vec, Mitja Dolinøek, Peter Savøek in Urøa Veho-
vec. Ekipe so pomerjale svoje moœi v øestih igrah,
in sicer v koønji, grabljenju, ''orehijadi'' (pre-
naøanje orehov), hoji po œokih, ˝pajsanju˝ hloda

in v igri preseneœenja, ki je bila tokrat poimeno-

vana kot romantiœna veœerja. 

Pri koønji je moral tekmovalec v œim krajøem

œasu pokositi oznaœeno parcelo (5 m x 10 m),

grabljica pa je nato na isti parceli morala narediti

kopico na mestu, od koder je priœela z igro. Pri

''orehijadi'' je morala celotna ekipa (vseh 6 tek-

movalcev) prenesti œim veœ orehov preko ovir do

cilja. Orehe so si morali tekmovalci poloæiti na

ælico, katero so dræali z usti. V naslednji igri so

sodelovali trije tekmovalci. Dekle je hodilo po

treh œokih (kladah), ki sta jih tekmovalca pre-

stavljala enega za drugim. Smisel igre je bil prene-

sti œim veœ vode v posodo na oznaœenem cilju, saj

je tekmovalka v obeh rokah dræala polna kozarca

vode. V pajsanju hloda sta s konkurenco pomet-

la Zdenko Pivec in Mitja Dolinøek, ki sta deblo

premaknila za celotno dolæino v 18 sekundah,

kar je rekord na dræavnih kmeœkih igrah. Pri igri

romantiœna veœerja sta morala tekmovalka in

tekmovalec karseda hitro in brez rok pojesti pri-

pravljen obrok (preste, figa, posuøeni slivi, crispy,

prepeœenec, riæeva tablica).

Tretje mesto je zasedlo domaœe moøtvo DPM

Kamnik, druga je bila slovensko-bavarsko nave-

za, prvo mesto pa je pripadalo DPM LIØ, ki si je

tako zagotovilo nastop na dræavnih kmeœkih

igrah 8. julija v Semiœu. Po konœanih igrah je sle-

dilo druæabno sreœanje z ansamblom Viharniki in

je trajalo øe dolgo v noœ.
Urøa Vehovec

VINOGRADNIØKO DRUØTVO ØTUC

Pregled aktivnosti v
polletnem obdobju
Po predhodnih sestankih se je UO odloœil, da

bomo imeli zbor vinogradnikov 18. 02. 2006 ob

18. uri v kulturnem domu Ømartno, kjer se nas je

zbralo 120 od 200 œlanov.
Po kulturnem uvodu je sledil pozdravni govor
predsednika, ki je predlagal delovno predsedstvo.
Besedo smo dali tudi æupanu Ømartna in Joæetu
Æura predsedniku zveze druøtev vinogradnikov
Dolenjske, ki je predstavil delovanje zveze vino-
gradnikov Dolenjske.

Sledila so poroœila ostalih œlanov UO. Na zboru
smo doloœili plan dela za tekoœe leto in sprejeli fi-
nanœni naœrt. Odloœili smo se, œe bomo sprejeti v
zvezo vinogradnikov Dolenjske, da bomo sodelo-
vali tudi na cviœkariji. Veœer smo zakljuœili ob
prijetni glasbi ansambla Trijo Adijo, dobri kaplji-
ci in hrani.

V marcu smo imeli prikaz zimske rezi na Preski,
po domaœe »pr' Tomaæ«. Predaval je g. Kos, pre-
davanja pa se je udeleæilo 100 naøih œlanov.

24. 03. 2006 smo imeli v gasilskem domu Ko-
strevnica v lepo na novo urejeni dvorani zbiranje
vzorcev vin za ocenjevanje, ki je potekalo v sobo-
to 25. 03. 2006. Vseh oddanih vzorcev je bilo 46.
Komisijo so sestavljali: predsednik Joæe Simonœiœ
iz kartuzije Pleterje, 4 degustatorji iz druøtva vi-
nogradnikov Sevnica - Boøtanj in naø œlan. Komi-
sija je izloœila 23 vzorcev, ostali so bili pozitivno
ocenjeni in nekaj œlanov je dobilo zelo veliko oce-
no, tako, da smo se odloœili, da bomo s temi
vzorci sodelovali tudi na »cviœkariji«.

19. 04. 2006 smo imeli v ømarskem kulturnem
domu dan vinogradnikov, kjer smo podelili di-
plome,  priznanja in zahvale za ocenjena vina, Iz-
delal jih je naø œlan Milan Poglajen iz Preske nad
Kostrevnico, g. Joæe Simonœiœ - enolog iz Kartuzi-
je pa je predaval o negi vina in napakah, ki se po-
javljajo v kletarstvu.

10. 05. 2006 je bila oddaja vzorcev za cviœkarijo,
ki je potekala v øoli Grm v Novem mestu.

16., 17. in 18. 05. 2006 smo za naøe œlane orga-
nizirali teœaj fitofarmcevskih sredstev v kultur-
nem domu Ømartno. Naøih œlanov se je udeleæilo
okrog 60, vsi naøi œlani pa so ob predloæitvi origi-
nalnega raœuna teœaja dobili povrnjen del sred-
stev za teœaj.

Od 26. - 28. 05. 2006 je v Novem mestu poteka-
la cviœkarija. V petek 26. 05. smo se udeleæili po-
vorke po Novem mestu. Za obœinstvo smo bili
zelo zanimivi, saj smo se lepo pripravili. Na
zaœetku naøe skupine je øel mladi harmonikaø
Domen Hostnik, za njim mlade folkloristke iz
otroøke skupine Kristina in Ana Marija, ki sta v
liœnih koøaricah delili domaœe øtruklje, nato sta
øli v ømarskih noøah Joæi in Renata, ki sta na svit-
ku  na glavi nosili øtuc, eden od øtucev je bil celo
graviran z naøim imenom in znakom druøtva. Za
noøami smo øli œlani UO naøega druøtva, ki smo
bili napravljeni v enake kratke srajce, ki jih je po-
daril ømarski æupan. Nabavili smo tudi modre
predpasnike z vøitim znakom naøega druøtva,
okrog vratu smo imeli iz rdeœega velurja izdelane
obeske za kozarce, ki jih je podaril naø œlan Jere
Janez in v teh obeskih smo imeli liœne kozarce z
vgraviranim znakom øtuc. Na ramah, hrbtu in
rokah smo nosili razne pripomoœke iz starih
œasov vinogradniøtva (brente, banka, barigla,
dremøovc, odcejevalnik…).

Po prihodu in predstavitvi druøtva v sam center
Novega mesta smo se posedli in pokramljali øe s
œlani iz drugih druøtev. Tu smo se predstavili kot
najmlajøe druøtvo, ki je bilo sprejeto v zvezo
druøtev vinogradnikov Dolenjske.

V nedeljo, 28. 05., je bila v Novem mestu øe
uradna razglasitev rezultatov iz cviœkarije. Naøi
œlani so dosegli naslednje rezultate: Mirko Knez
– pisno priznanje za cviœek, Lojze Prelogar – sre-
brna medalja za dolenjsko belo, Milan Dobravec
– zlata medalja za modro frankinjo in Franc
Øuøtarøiœ – zlata medalja za kerner – posladko,
laøki rizling – zlata medalja, renski rizling – srebr-
na medalja in deæelno belo – srebrna medalja

10. 06. smo izvedli tradicionalni pohod po vin-
skih goricah Liberge, Preske, Brnadovca, Jeænega
in Vinjega vrha. Na koncu smo imeli pri naøem
predsedniku øe predavanje o zaøœiti vinske trte,
ter izmenjavo vinogradniøkih izkuøenj ob kram-
ljanju, glasbi in hrani.

To je bil prerez dogajanja VD Øtuc, UO pa se æe
ozira naprej po planu v jesenskem œasu.

Joæef Verbajs
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ZGODBICA ZA KRATEK ŒAS

Prvi øolski dan
Neæa in Rok sta drug poleg drugega
sedela na øolskem avtobusu in v
naroœju stiskala vsak svojo torbo.
Neæa je previdno poøkilila k Roku. Æe
celo pot ni spregovoril niti besedice; te-
sno je stiskal ustnice in mrko strmel v
sedeæ pred sabo. Bil je zagorel in njego-
vi lasje so bili zaradi sonca za odtenek
svetlejøi. Zadnji mesec poœitnic sta se
bolj malo videla; polovico œasa je bil
Rok na morju, drugo polovico pa je
deæevalo in se nista mogla igrati zunaj.
Drugaœe je bilo poletje krasno, veliko
je doæivela in spoznala nove prijatelje,
toda zdaj je bilo poœitnic konec in spet
je sedela na øolskem avtobusu, ki se je
poœasi pribliæeval znani stavbi, oviti v
deæevno meglico.

»Ne morem verjeti, da je æe prvi øolski
dan,« je zavzdihnila Neæa in srœno
upala, da se Rok ne bo razpoœil od
jeze.

»Tiho bodi,« je zamrmral skozi zobe
in ji poslal sovraæen pogled. »Ne ome-
njaj mi tega. Øe prejønji teden sem se
kopal v toplicah, danes pa … Saj ni
res! Æivljenje je tako nepraviœno. Za-
kaj poœitnice trajajo samo dva meseca,
øolsko leto pa kar deset, a? Kdo se je
tega spomnil? Namesto da bi bilo lepo
razdeljeno na dve enakovredni polovi-
ci. Pravzaprav bi bilo najbolj prav, œe

bi imeli en mesec øole, potem en mesec
poœitnic, da si opomoremo, potem spet
en mesec øole … Tako bi bili vsi sreœni.
Se grem stavit, da bi bili tudi uœitelji
manj teœni!«

Neæa je modro molœala. Nekako je slu-
tila, da ne bi bilo varno, œe bi zdaj kar
koli pripomnila.

»In za povrh mora biti naøa razred-
niœarka ravno uœiteljica matematike!«
je z æe precej povzdignjenim glasom
nadaljeval Rok. Ko je enkrat zaœel, ga
je bilo teæko ustaviti. Kot bi se sproæil
plaz. »Samo pogledala me bo, pa bo
takoj vedela, kako zelo sovraæim
raœunanje. In potem me bo celo leto
nalaøœ muœila, ves œas bom pred tablo
v redovalnici bom imel polno rdeœih
enk in …« Rokov glas se je zlomil in
Neæa se je zbala, da bo zajokal. Niœ ni
imela proti solzam, toda za petoøolca
se ni spodobilo, da bi se æe prvi dan
cmeril na øolskem avtobusu. Celo leto
bi ga zbadali zaradi tega.

»Daj no, saj ne veø, kakøna bo naøa
razredniœarka,« ga je zato neæno dreg-
nila pod rebra. »Uœitelji niso nalaøœ
hudobni, samo vœasih jim popustijo
æivci, ker smo poredni ali ker niœ ne
znamo.«

»Ti kar sanjaj,« je zagodrnjal Rok,
vendar se je nekoliko pomiril. Skrajni
œas, kajti avtobus je pripeljal pred øolo.
Zanimivo, toda ta dan ni nihœe pretira-
no silil k vratom; ni nastala obiœajna
gneœa in prerivanje, temveœ so vsi pot-
niki øe nekoliko posedeli in si sumljivo

veliko dali opraviti s svojimi torbami.
Rok in Neæa sta avtobus zapustila zad-
nja. Komaj sta stopila na tla, jima je æe
okrog vratu planila Klara in ju pretira-
no ljubeœe objemala. Rok jo je z nare-
jenim gnusom odrinil od sebe, œeprav
je Neæa dobro vedela, da sta poleti oba
nekoliko pogreøala Klarino teœnarje-
nje.

»Konœno!« je vzkliknila Klara, ko si
bili prvi œustveni trenutki mimo. »Mi-
slila sem æe, da vaju ne bo. Kaj ni da-
nes œudovit dan? Økoda, da deæuje.«
Odpravili so se proti øoli in Neæa je
varno hodila med obema prijatelja,
kajti Rok se je vse bolj besno oziral h
Klari. Ta ni niœesar opazila in je mirno
œebljala dalje. »Sta sliøala, da bo naøa
razredniœarka tista za matematiko?
Meni se zdi super, prinesla sem ji
œokolado …« Rokovi zobje so nevarno
zaøkripali in Neæa ga je previdno sti-
snila za roko. Ja, pa se res ni niœ spre-
menilo. Na tihem si je nekoliko oddah-
nila. Æe res, da so sedeli v novem raz-
redu in da je vanj pravkar vstopila nez-
nana uœiteljica, drugaœe pa je bilo vse
po starem. Dokler je imel œlovek ob
sebi prijatelje, se je dalo vse preæiveti.
Pa œeprav se tvoji prijatelji æe na prvi
øolski dan cukajo za lase in obmetava-
jo s papirœki. Neæa je zadovoljno zavz-
dihnila in se ugnezdila na svojem no-
vem mestu.

»Dragi uœenci,« je rekla nova uœitelji-
ca, »dobrodoøli v petem razredu!«

Nejka Omahen

POŒITNICE V DRUØTVU »PROSTI ŒAS«

Letovanje v Nerezinah
in øportni tabor v Bohinju
Vsi otroci nestrpno priœakujejo konec øolskega leta, saj ta prinaøa dva me-
seca brezskrbnih poœitniøkih dni. Tudi letos smo v druøtvu »Prosti œas«
otrokom omogoœili aktivno preæivetje poœitniøkih dni. 

Zaœeli smo z morjem. 1. julija smo v
Nerezine na Malem Loøinju za 8 dni
odpeljali 43 otrok. Dolgo voænjo smo
si krajøali z ogledom videokaset, sploh
pa je bilo vse hudo pozabljeno na tra-
jektu, kjer smo z vetrom v laseh, v
œudovitem sonœnem vremenu, uæivali v
voænji z otoka Krka na otrok Cres. Ra-
zen vremena, ki nam je nekaj dni naga-
jalo – zelo je pihalo – smo preæiveli res
lepih 8 dni ob morju. Otroci so lahko
uæivali v œistem morju, igrali so raz-
liœne igre z æogo in pojedli veliko
koliœino sladoleda in krofov. Pet
spremljevalcev, ki smo 8 dni otrokom
nadomeøœali starøe, jih zabavali in se
vœasih na njih tudi pojezili, smo bili v
sploønem z izvedbo letovanja zado-
voljni. Strinjamo se, da je lokacija na
Malem Loøinju mnogo boljøa kot v
Seœi pri Portoroæu, kjer smo letovali
prejønja leta. 

Mesec dni po odhodu na prvo letova-
nje je sledil øe drugi odhod. Tokrat na
bolj øportno aktivni teden v Bohinj. 

Kolesa smo naloæili na tovornjak, 25
otrok na avtobus in deset  odraslih
udeleæencev vsakega v svoj avtomobil,
ter se tako odpeljali cilju naproti. Vse
lepo in prav, dokler se nismo prvo ju-
tro prebudili v deæeven dan. Ta neljubi
vremenski pojav je bil naø stalni
spremljevalec celih øest dni. Tako smo
vse predvidene aktivnosti izvedli v bolj
okrnjeni obliki. Kljub temu smo se vo-
zili s kolesom, se dvakrat celo kopali v

mrzlem jezeru, øli z gondolo na Vogel,
prehodili peøpot okoli jezera in izvedli
orientacijski lov na skriti zaklad. Sicer
pa bi lahko naø teden v Bohinju poi-
menovali, filmsko in ustvarjalno leto-
vanje, saj smo si deæevne dopoldneve
in popoldneve krajøali z ogledom
mnogih filmov, ustvarjanjem iz papir-
ja, barvanjem, risanjem in podobnim.
Posebno so se potrudile tri skupinice
otrok. Najmlajøa dekleta so cel teden
pripravljala lutkovno igrico, ki so jo v
celoti pripravile same: od izdelave
lutk, scenarija pa vse do izvedbe. Pre-
mierno so igrico predstavile na za-
kljuœnem veœeru. Druga skupinica sta-
rejøih fantov je cel teden, vsak veœer,
pripravljala zanimiva televizijska
poroœila. Iz kartonske økatle so izdela-
li ekran, svoj televizijski program so
poimenovali TV Bohinjc in tako smo
vsak veœer izvedeli, kaj pomembnega
se je dogajalo na letovanju. Tretja sku-
pinica, ki jo je vredno posebej pohvali-
ti pa je skupina vremenarjev. Fantje so
vsak dan opazovali vreme in nam da-
jali upanje na boljøi jutri, saj so njihove
napovedi za naslednje dni, vedno vse-
bovale sonce. Kljub temu, da nam jo je
deæ poøteno zagodel, smo se imeli lepo. 

Obe letovanji smo izpeljali brez veœjih
teæav. Tako bi spremljevalci radi poh-
valili otroke, ki so bili izredno pridni
in jih seveda povabili, da se nam pri-
hodnje leto spret pridruæijo!

Øpela Sedevœiœ

Za prijetno
bivanje v øoli
Ko vse dopoldneve æivimo in delamo z
otroki, uœiteljice vidimo, kako bi lah-
ko nekatere cilje dosegle na drugaœen
naœin, kako bi doloœeno aktivnost iz-
vedle øe drugaœe. Zelo si æelimo vrtnih
klopi in miz, novih gugalnic in plezal,
morda peskovnika … 
Klopi in mize bi nam priøle prav, da bi
kakøno malenkost narisali tudi zunaj,
napisali kakøno opaæanje s sprehoda,
reøili delovni list, ob njih prebrali ali
posluøali pravljico. V prid potrebe po
igralih pa govori pravica otrok do igre
in za otroke dolgo bivanje v øoli pred
odhodom domov oziroma dolgotraj-
no œakanje na prihod avtobusa in
kombijev.

Z uvedbo devetletke so zaœeli prag
øole prestopati celo leto mlajøi deklice
in deœki. Ti imajo zaradi razvojnih po-
sebnosti povsem drugaœne potrebe od
nekoliko starejøih otrok. Njihova
zmoænost koncentracije je kratkotraj-
na, koordinacija telesa øe ni usklajena,

socialne veøœine øe niso razvite, zato
potrebujejo veœ gibanja in œim veœ bi-
vanja ter druæenja na prostem, sicer
njihov razvoj ne teœe v pravo smer;
vseh zahtev, ki jih prednje postavlja
naœrtovani program, pa brez gibanja
in bivanja na prostem tudi ne bi zmo-
gli. Obenem so otroci v øoli øe debelo
uro po zakljuœenem pouku (tako pri
nas, drugje øe dlje), da poœakajo na
kombije in avtobuse, ki jih odpeljejo
proti domu, kar njihovo bivanje v øoli
precej podaljøa.

Najmlajøi torej gredo veœkrat ven: vsaj
za dvajset minut pred malico, pa za
celo uro, ko imajo øportno vzgojo; ve-
lik del pouka se odvija na prostem, ko
raziskujejo, kaj zbirajo, … celo slikat
in risat se odpravijo pred øolo – œe je
lepo vreme, so kar okoli dve uri dnev-
no zunaj. Niœ drugaœe pa ni z uœenci 2.
in 3. razreda. Tudi oni so kljub noøen-
ju øolskih torb in pisanju nalog øe ved-
no otroci, ki jim moramo omogoœiti
œas za igro in œim veœ zdravega, sveæe-
ga zraka, ki nam ga, vsaj  pri nas, ne
manjka.

Ni bilo kar na hitro, sploh pa ne sluœa-
jno - naøe æelje in proønje niso naletele
na gluha uøesa: jeseni smo zaprosili, se

œez zimo dogovarjali, tik pred polet-
jem pa preizkusili … Petkovega jutra v
mesecu juniju nas je skupaj s teæko
priœakovanimi toplimi sonœnimi æarki
ob igralih pred øolo pozdravil komplet
dveh klopi in mize. 

Za prijazno dobro jutro in mnogo pri-
jetnih uric sedenja in druæenja pri øoli
v bodoœe so poskrbeli druæina Jeriha,
ki je podarila hrastov les, in Miro Ko-
privnikar, ki ga je otesal do konœne
oblike.

Vsem, Jerihovim in Koprivnikarjevim,
se zahvaljujemo za darilo, ki bo uœen-
cem omogoœilo prijetnejøe bivanje na
prostem v œasu, ki ga prebijejo v svoji
"sluæbi". Hvala! 

Alenka Kralj

»Povej naprej« je geslo letoønjega ora-
torija, ki je v Ømartnem potekal od 3.
do 7. julija. Spoznavali smo æivljenje
sv.Franœiøka Ksaverja, zavetnika mi-
sionarjev, in otrokom na poseben
naœin skuøali pribliæati misijone. Skozi
ves teden so prinaøali igraœe, s kateri-
mi smo pripravili sreœelov, da bi zbrali
denar za otroke iz Kambodæe.

V ponedeljkovo oblaœno jutro je 130
otrokom in 35 animatorjem kmalu
posijalo sonce. Vsak dan smo zaœeli z
oddajo »Dobro jutro«, sledila je ne-

kajminutna telovadba, nato pa kate-
heze. Prvi dan je nato potekala velika
igra, kjer so se otroci razdelili v
druæinice – skupine po 10-12 otrok z
enim animatorjem, ki so ves teden de-
lavnice obiskovali skupaj. Le-te so prvi
dan potekale po kosilu – otroci so kra-
sili lonœke, izdelovali rakete, mozaike,
sveœe, risali na steklo in øe in øe. Tudi
na najmlajøe nismo pozabili – bili so v
pravljiœni skupini in imeli poseben pro-
gram.

V sonœnem torku je velika igra poteka-
la popoldan, otroci pa so se nauœili
igrati azijski nogomet.

V sredo smo se vsi zbudili polni
priœakovanja, saj nas je œakal izlet na
Grilovec. Imeli smo maøo v naravi,
nato pa piknik z igro, kjer so otroke
pri doseganju toœk ovirali zelo razpo-
loæeni gusarji.

Tudi œetrtek je bil nekaj posebnega –
popoldan so bile teæko priœakovane
vodne igre, popestrili pa so nam jih ga-
silci in prav nihœe ni ostal suh. Naøi
najmlajøi pa so se ta dan igrali v malih
bazenih na dvoriøœu Alenke Økrabanja.

Petek – zakljuœek oratorija – veselje ali
æalost? Naœrte nam je zaœasno prekini-
la popoldanska ploha, a je kaj kmalu
spet posijalo sonce in velika igra je ste-
kla brez ovir. Sledila je le øe zakljuœna
prireditev v cerkvi in teæko priœakova-
ni sreœelov. Œeprav so imele sreœke
skromno ceno, smo za otroke iz Kam-
bodæe zbrali kar 50.000 tolarjev.

Teden se je odliœno iztekel, kar pa
nam ne bi uspelo brez donatorjev in
dobrotnikov z obœino Ømartno na
œelu. Vsem se iskreno zahvaljujemo!

POVEJ NAPREJ tudi ti in sreœen boø.«

Barbara Jemec

Oratorij 2006 Oœiøœena dolina potoka Cerkovnik
Ømarski uœenci 9. razredov, ki obiskujejo izbirni predmet Raziskovanje
domaœega kraja in varstvo njegovega okolja, so pri eni zadnjih dejavnosti
konec leta v okviru predmeta izvedli manjøo œistilno akcijo.

Ob veœkratnih obiskih doline Cerkov-
nik, ki je kar nekakøen »geografski la-
boratorij« naøe øole, so uœenci opazo-
vali, kako priroœna je ta dolina za
kopiœenje najrazliœnejøih odpadkov.
Predvsem je postala odlagaliøœe od-
padnih gradbenih materialov, saj je
njihov dovoz v odroœno dolinico oœit-

no zelo pripraven. Predvsem  bodejo v
oœi plastenke in ploœevinke, kosi poli-
vinila in podobni odpadki, ki so raz-
treseni ob gozdni poti, na oœeh vsem
obiskovalcem te doline. Prav ti odpad-
ki so bili tisti, ki so jih uœenci v okviru
œistilne akcije zbrali za nekaj vreœ. Za-
radi omejenega œasa v okviru pouka
pa æal niso uspeli oœistiti zgornjega
dela doline. Ko so se uœenci vraœali po
æe oœiøœeni dolini, so obœudovali sko-
raj neokrnjeno naravo ob  potoku
Cerkovnik. A le, œe so zamiæali pred
kupi gradbenih odpadkov, ki so v tem
letnem œasu na sreœo  malo bolj skriti.

Naj bo ta œlanek v opomin vsem, ki
brez slabe vesti odlagate na odroœna
mesta tisto, œesar ne marate na svojem
dvoriøœu!

Sonja Marin
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Gledaliøœe
in opera
Æe od leta 2001 ømarski upokojenci
organizirano obiskujemo gleda-
liøke predstave.

Vsako leto jih organizirajo v polet-
nem gledaliøœu na Studencu pri
Domæalah. Mnogi obiskovalci pa so
izrazili æeljo, da bi si kdaj ogledali
kakøno predstavo v ljubljanskih gle-
daliøœih. Æe novembra 2003 smo jim
izpolnili priœakovanje, ko nas je nav-
duøila komedija Krœmarica Mirando-
lina v Mestnem gledaliøœu. Od takrat
smo bili øe sedemkrat v Mestnem in
Øentjakobskem gledaliøœu ter v ljub-
ljanski Operi. Zadnjo letoønjo maj-
sko nedeljo pa je 20 ljubiteljev prviœ
uæivalo v mariborski Operi, kjer smo
si ogledali komiœno opero Zaljubljeni
v tri oranæe, ki je nastala v sodelova-
nju ljubljanske Opere in Cankarjeve-
ga doma in je bila prava paøa za oœi.
Prejønji mesec smo bili na predstavi
Zellerjeve operete Ptiœar, na Studen-
cu, kjer nas je navduøil naø domaœin
– baritonist Joæe Vidic.

Jeseni naœrtujemo øe dva obiska.
Oktobra bomo spet potovali v mari-
borsko Opero na predstavo Rossini-
jevega Seviljskega brivca, v novem-
bru pa v Mestno gledaliøœe ljubljan-
sko, na ogled romantiœne komedije
Gospodinja.

In kdo se nam lahko pridruæi? Vsak,
ki ga navduøuje gledaliøka ali operna
umetnost.

Boris Æuæek

Ømarsko druøtvo upokojencev je pred

øtirimi leti ustanovilo pohodniøko sek-

cijo za vse tiste upokojence in druge

starejøe obœane, ki se radi gibljejo v

naravi. Vsako leto pripravimo 6 – 8

pohodov, bodisi v bliænjo okolico ali v

sredogorje. Tako smo letos izvedli æe

øest izletov: podali smo se na Tisje, v

Gradiøœe nad Litijo, prehodili smo

œebelarsko uœno pot v Dragovøkem ter

se skozi Rakovnik in Volœjo jamo na-

potili v Sveti veœer in Jazbine. Dvakrat

pa smo se podali na pot z avtobusom.

Julija smo bili na Osankarici, na prizo-

riøœu padlega Pohorskega bataljona,

avgusta pa smo obiskali koœo na Krni-

ci ter se povzpeli do Ruske kapelice in

Vrøiœa.

Letos naœrtujemo øe tri izlete; septem-

bra bomo prehodili Slomøkovo pot od

Ponikve do Sloma, oktobra se bomo

podali v neznano, novembra pa se

bomo podali peø od Vaœ na Zasavsko

Sveto goro.

Naøi izleti niso zahtevni; hoje je vsako-

krat od dve do øtiri ure, zato vabimo

vse upokojence in druge obœane, ki si

æelite s hojo krepiti zdravje, da se nam

pridruæite.
Boris Æuæek

V aprilu smo se takole greli na izletu v
Sveti veœer in Jazbine

20605002

Jure

V temni noœi sva sedela, dolgo sva se pogovarjala,
ko si me vpraøal, kako moœno te ljubim,

jaz pa sem skomignila z rameni in se zazrla v daljavo.
“Moœno te ljubim, tako moœno, da bi te pogreøala, œe bi odøel.”

Bil si sreœen, potem pa sem ti vrnila vpraøanje: “Kako moœno me ljubiø ti?”
ti pa si se nasmehnil, se zazrl v nebo in rekel: “Koliko je ptic na svetu?”, 

odgovorila sem neskonœno veliko, potem si me vpraøal, koliko je listov na drevesih poleti
in sem ti odgovorila neskonœno veliko, potem si me vpraøal, koliko je kapljic vode v morju

in sem ti odgovorila neskonœno veliko, potem pa si mi postavil zadnje vpraøanje,
koliko je zvezd na nebu in sem ti odgovorila neskonœno veliko.

“Torej veø, kako velika je moja ljubezen do tebe?” si me vpraøal,
jaz pa sem ti prikimala in rekla: “Neskonœno velika.”

Vstal si in me poljubil na œelo, ter odøel, odøel za vedno, pustil si me samo,
jaz pa joœem v spomin na najine trenutke.

Jasmina
20605001

Prvi æarek æe dviga se iz sna glej, nad vodo je svetloba vzøla!

Ko poslednjemu v temi poidejo moœi, novih stotero se sonca veseli.

Nekega jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot.

Nekega jutra, ko se zdani  in se solze posuøijo, nekega jutra, ko se zdani.

(V. Kreslin)

27. maja 2006. nas je v 23. letu starosti, tragiœno zapustil naø dragi

JURE SIRK
iz Velike Kostrevnice 25, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaøœanom in znancem, za pomoœ in pod-
poro ob boleœi in teæki izgubi. Hvala vsem za izreœena soæalja, darovano cvetje, sveœe in sv. maøe ter
vsem, ki ste se priøli poslovit od njega in ga v tako velikem øtevilu pospremili na njegovi zadnji poti.

Hvala govornikoma g. Radu Jesenøku in prijatelju Roku za izreœene besede slovesa, vsem œlanom
PGD Kostrevnica, trobentaœu, pevcem in g. æupniku Lampretu. Vsem øe enkrat iskrena hvala.

Æalujoœi: ati Tone, mami Mija, brat Klemen s Petro, sestra Melita z Aleøom, mama Vika ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA

20605005

Æivljenje celo si garala,

vse za  boga, dom in zemljo dala.

Le sledi ostale so povsod,

od dela pridnih tvojih rok.

Ob boleœi izgubi naøe drage mame, stare mame, sestre in tete

MARTINE HOSTNIK
- Maœkove Tince -

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sovaøœanom in znancem za pomoœ,
izreœeno soæalje, darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Hvala tudi duhovnikom za lep poslovilni obred,
pevcem, trobentaœu ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Prav lepa hvala tudi zdravstvenemu

osebju ZD Litija, patronaæni sluæbi, usluæbenkam centra za oskrbo na domu “Kresniœka”
in sosedom za nesebiœno pomoœ, nego, lajøanje boleœin ter tolaæbo.

Vsi njeni

ZAHVALA

20605004

“Dober boj sem dobojeval,

tek dokonœal,

vero ohranil!

Odslej mi je pripravljen

venec pravice...”

Ob smrti dragega moæa, oœeta, starega oœeta...

ALOJZIJA GOLOBA
13.9.1926 - 26.7.2006

iz Dvora pri Bogenøperku

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izreœena
soæalja, darovane sveœe in darove za sv. maøe. Hvala Kmetijsko - gozdarski zadrugi Litija in predsed-

niku upravnega odbora g. Œernetu, za lep poslovilni govor. Posebna zahvala økofu g. Jamniku za
pogrebno sveto maøo in pogrebni obred, g. æupniku Lampretu in øtevilnim duhovnikom,
ki so sodelovali pri pogrebni slovesnosti. Hvala tudi øtevilnim pevcem za ubrano petje.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20605003

V æivljenju le delo in skrbi si poznala,

v pomladnem jutru, za vedno si zaspala.

Ljubila si delo, ljubila si dom,

zdaj pa brez tebe je prazen nas dom,

a tvoja dobrota nam veœen bo spomin.

V 75. letu starosti nas je prezgodaj zapustila naøa draga teta in sestra

LUCIJA ROZINA
iz Vrat 5, Ømartno pri Litiji

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste
nam v teh teækih trenutkih stali ob strani, izrekli soæalje, darovali cvetje, sveœe, sv. maøe, ter jo v tako

velikem øtevilu pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala tudi zdravstvenemu osebju ZD
Litija, ter g. kaplanu za lepo opravljen obred. Hvala tudi pogrebnemu zavodu Perpar iz Zaborøta,

ter pevcem iz Øentvida pri Stiœni. Hvala vsem in vsakomur posebej.

Æalujoœi: sestra Angela s hœerkama Marto in Nadi z druæinama, ter ostalo sorodstvo.

ZAHVALA

20605007

8. septembra mineva dvajset let, odkar smo se za vedno poslovili od naøih

MARI in DUNJE MERZEL

Vsem, ki øe postojite ob njunem preranem grobu, priæigate sveœe in prinaøate cvetje iskrena hvala.

Brata Jani in Joæe z druæinama

V SPOMIN

20605006

Srce je omagalo,

tvoj dih je zastal,

spomin nate

bo za vedno ostal.

27. julija 2006 nas je v 78. letu zapustila

ANICA TOMAÆIŒ
rojena Sirk, iz Velike Kostrevnice

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji polepøali zadnja leta æivljenja in jo obiskovali v njenem zadnjem
domu, v Domu Tisje. Prav tako se zahvaljujemo osebju v Domu Tisje, øe posebno zaposlenim na

oddelku “Spominœice”, ki so zanjo lepo skrbeli. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem, ki ste nam izrekli soæalje, prinaøali cvetje, sveœe in darovali za svete maøe.

Hvala tudi g. kaplanu za lepo opravljen obred, g. Avbelj Petru za poslovilni govor, pevcem,
trobentaœu in KSP Litija. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

20605008

Niti zbogom nisi rekel,

niti roke mi podal,

meni ostala je praznina

in velika boleœina.

Po teæki bolezni me je prezgodaj zapustil moæ

JOÆE PEVEC

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste mi v œasu bolezni
kakorkoli pomagali in bili z menoj v teh teækih trenutkih, darovali cvetje in sveœe.

Hvala tudi g. æupniku za lep pogrebni obred. Vsem iskrena hvala.

Æalujoœa æena Mari Pevec

ZAHVALA

20605010

Nepriœakovano nas je zapustil

JANEZ POVØE
rojen 13.2.1937 v Ømartnem pri Litiji,

stanujoœ v Stuttgartu

Iskreno se zahvaljujem vsem znancem, za darovano cvetje in sveœe.
Hvala tudi g. æupniku Lampretu za lepo opravljen pogrebni obred in lepe besede.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20605009

15. julija 2006 je minilo leto dni od tragiœne smrti naøe

MARIJE MOÆINA
rojene Meke

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njenem preranem grobu,

ji priæigate sveœko, ali ji namenite dobro, iskreno misel.

Bratje in sestre

V SPOMIN

V srcih nas vseh
øe kljuje vpraøaj,

zakaj, le zakaj?

Misli hitijo v daljavo s teboj,
zaman ti kriœijo: Poœakaj, postoj!

Vsi mi ti æelimo,
vsaj miren pokoj!

Solza, æalost, boleœina

vaju zbudila ni.

Pri nas øe vedno je praznina

in v naøih srcih huda boleœina.



Besede iz uredniøtvaBesede iz uredniøtva
Pa smo ponovno skupaj v tej septemberski øtevilki, za katero verjamemo, da ste jo
nestrpno priœakovali. Dopusti so veœ ali manj mimo, vroœe vreme (po njem se
nam bo øe krepko kolcalo) tudi, na nevihte in deæ se poœasi privajamo enako
kakor na vsakdanji delovni ritem, ki nas bo spremljal vse do naslednjih poœitnic,
ko bomo zakljuœili ta veœni krog. Nov krog in nova doæivetja, znanja in spoznan-
ja pa zaœenjajo naøi osnovnoøolci in dijaki in prav je, da jim zaæelimo veliko uœnih
uspehov v obdobju, za katerega nemalokdo verjame, da je najlepøe v æivlje-nju.
Prav je tudi, da v temu œasu posvetimo pozornost predvsem naøi voænji po cestah,
øe posebno tam, kjer potekajo ”varne øolske poti” in to ne samo v obdobju, ko se
ponovno zaœenja pouk v øolah, temveœ preko celega leta, saj so æivljenja in zdrav-
je naøih otrok najbolj in najveœ vredna.

Uredniøtvo

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

LAHKA ATLETIKA

Martinov glas
tudi teœe

ROKOMET

7. rokometni tabor
Œateæ 2006

po e-poøti: martinov.glas@preprinta.si
ali na naslov: Glasilo Martinov glas, p.p. 14, 1270 Litija

Tekstovni prispevki naj bodo dostavljeni v word.doc obliki.
Fotografije v .jpg ali .tiff (300 dpi) formatu, logotipi in simboli pa v formatu .ai ali .cdr.

Vabljeni ste, da svoje prispevke v elektronski obliki
poøljete vkljuœno do 23. SEPTEMBRA 2006

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

SEPTEMBER 2006 • ØT. 58 ØPORT

Cenik zakupa oglasnega prostora

OBJAVE - OGLASI!OBJAVE - OGLASI!

Naslovnica in hrbtna stran: 1 cm2 (barvno) 360 SIT z DDV / 1,5 €
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 180 SIT z DDV / 0,75 €

:ROKOMET

7. rokometni tabor
Œateæ 2006
V prvem tednu øolskih poœitnic, od 26. 6. 2006 do 01. 7. 2006, je potekal
rokometni tabor Œateæ, ki ga je æe sedmo leto zapored organiziralo Roko-
metno druøtvo Ømartno 99. Letoønjega tabora se je udeleæilo 50 otrok, za
njih pa je skrbelo 9 mentorjev.

Otroci so bili razdeljeni na dve veœji

skupini, mlajøi (28) so prenoœevali v

CØOD – dom Œebelica, starejøi (22) pa

na domaœiji Strajnar. Tako mlajøi kot

starejøi so bili razdeljeni v øtiri ekipe, ki

so med seboj tekmovale v razliœnih ak-

tivnostih (rokomet, nogomet, vaterpo-

lo…). Rezultati niso bili najpomem-

bnejøi, pomembnejøe je bilo vzduøje, ki

je bilo øest dni res na visoki ravni.

Tako dom Œebelica kot domaœija

Strajnar sta nam nudila vse, kar smo

potrebovali za dobro organizacijo

takønega dogodka, kot je rokometni

tabor. Urnik dela je bil natrpan vseh

øest dni, na voljo pa smo imeli dve ro-

kometni igriøœi, igriøœe za odbojko na

mivki, koøarkarsko igriøœe in seveda

bazen, ki je bil nepogreøljiv ob tako le-

pem sonœnem vremenu, ki nas je

spremljalo skozi celoten tabor.

Letos smo bili øe posebno veseli velikega

øtevila deklet na tem rokometnem ta-

boru. To je bila za nje øe zadnja aktiv-

nost, povezana z naøim druøtvom, saj

bodo prihodnje leto nastopale samo-

stojno pod imenom ÆRD Litija. 

Za konec bi se zahvalili vsem starøem,

ki so nam zaupali svoje otroke, spon-

zorjem in donatorjem, da so nam s svo-

jimi prispevki omogoœili zelo uspeøen

tabor, prijaznemu osebju doma Œebeli-

ca in domaœije Strajnar ter seveda vsem

mentorjem za ves trud, ki so ga vloæili v

samo pripravo tabora ter seveda same-

ga dela na taboru. Posebej se zahvalju-

jemo Zvezi za øport otrok in mladine

Slovenije za podporo preko projekta

Hura, prosti œas. Upamo in verja-

memo, da letoønji tabor ni bil zadnji in

pozivam vse, da se naslednjega ude-

leæimo øe v veœjem øtevilu.

Se vidimo prihodnje leto!

Rokometno druøtvo Ømartno 99 

Prav tako bomo v OØ Ømartno
organizirali vadbo za dekleta do 5. razreda,

za dekleta v Litiji in vsa starejøa dekleta
pa od letoønje sezone skrbi ÆRD Litija.

Vsi zainteresirani,
ki imate radi øport in zabavo,

se lahko v rokometno øolo vpiøete
od dne 04.09.2006 dalje,

vsak dan po razporedu treningov rokometa
v telovadnici OØ Ømartno

ali pa v øportni dvorani v Litiji!

Informacije:
gsm: 031-749-577 (Primoæ Cenkar)

Vabljeni  vsi 
nadebudni mladi øportniki

in øportnice!

Rokometno druøtvo Ømartno 99

Delo je na obmoœju do 40 km izven Ljubljane.
Œe imate veselje do dela v gozdu, poøljite
proønjo z naslednjo vsebino (naslov, starost,
izobrazba in telefonska øtevilka) na naslov:
GOZD LJUBLJANA d.d.
Træaøka c. 2, p.p. 229, 1001 Ljubljana.

LAHKA ATLETIKA

Martinov glas
tudi teœe
Ekipa Martinovega glasu se je 10.
junija 2006 z velikim navduøenjem
udeleæila prvega DM teka za æen-
ske v ljubljanskem parku Tivoli.

Konkurenca je bila izredno moœna,

vendar so ømarske tekaœice s svojim

nastopom veœ kot zadovoljne. Organi-

zacija teka je bila na visokem nivoju,

aktivnosti pa namenjene predvsem

æenskam. Telovadbo je vodila Britta

Bilaœ, tekaœice pa so si na koncu lahko

privoøœile strokovno masaæo z nasveti

za aktivno in kvalitetno preæivljanje

redkega prostega œasa.

Ker je bila prireditev izredno koristna

tako za telo kot duøo, drugo leto

priœakujemo øe kakøno novo œlanico

Martinovega glasu, zato zaœnite treni-

rati æe sedaj!

Mija Loc

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

Iøœemo gozdne delavce!

DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO PRI LITIJI

IInnffoorrmmaacciijjee::
Gsm: 031 721-013
e-poøta: info@drustvoprosticas.si
www.drustvoprosticas.si
Prijave zbiramo prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ali na tel. 031 721-031.

RReekkrreeaacciijjaa  mmeedd  vviikkeennddii  zzaa  oottrrookkee  iinn  mmllaaddiinnoo  vv  tteelloovvaaddnniiccii  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo

• od oktobra 2006 do aprila 2007 ob sobotah in nedeljah

(badmointon, namizni tenis, hokej, øportno plezanje, nogomet, kopanje na bazenu ...).

VVeeœœeerrnnaa  rreekkrreeaacciijjaa  nnaa  iiggrriiøøœœiihh  pprrii  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo  mmeedd  vviikkeennddii

• v septembru 2006 (nogomet, koøarka, odbojka, veœerni tek ...).

RReekkrreeaacciijjaa  vv  tteelloovvaaddnniiccii  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo  mmeedd  jjeesseennsskkiimmii  ppooœœiittnniiccaammii

• badminton, namizni tenis, hokej, øportno plezanje, nogomet, kopanje na bazenu ...

PPlleezzaannjjee  nnaa  uummeettnnii  sstteennii  vv  OOØØ  ØØmmaarrttno

Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 9. leta starosti (I. triletje OØ)

• od oktobra 2006 do maja 2007, ob torkih od 18.00 do 19.00.

Rekreativno plezanje za otroke II. in III. triletja

• od oktobra 2006 do maja 2007, ob torkih od 19.00 do 20.30.

TTrreenniinngg  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  ––  zzaaœœeettnnaa  tteekkmmoovvaallnnaa  sskkuuppiinnaa  ((oodd  66..  ddoo  99..  lleettaa  ssttaarroossttii))

• od oktobra 2006 do junija 2007,  torek od 18.00 do 19.30 in œetrtek od 18.00 do 20.00

TTrreenniinngg  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  ––  nnaaddaalljjeevvaallnnaa  tteekkmmoovvaallnnaa  sskkuuppiinnaa  ((oodd  1100..  ddoo  1144..  lleettaa  ssttaarroossttii))

• od septembra 2006 do junija 2007, torek 18.30 do 20.30, sreda 18.00 do 20.00, petek 18.00 do 20.00.

RReekkrreeaattiivvnnoo  pplleezzaannjjee  mmllaaddiinnee  oodd  1166..  lleettaa  ddaalljjee  iinn  ooddrraasslliihh

od septembra 2006 do aprila 2007, ponedeljek od 20.30 do 22.00, sreda in petek od 19.00 do 20.30.

TTeeœœaajj  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa  zzaa  pprriiddoobbiitteevv  nnaazziivvaa  pprriipprraavvnniikk  øøppoorrttnneeggaa  pplleezzaannjjaa

(mladina od 14. leta dalje in odrasli) - oktober in november 2006 (teœaj bo potekal med vikendi).

Vadbo bodo vodili inøtruktorji øportnega plezanja oz. alpinistiœni inøtruktorji!

DDeejjaavvnnoossttii  nnaa  bbaazzeennuu  vv  OOØØ  ØØmmaarrttnnoo::

• 30-urni teœaji - od oktobra 2006 do aprila 2007, vadba bo potekala enkrat tedensko

v treh starostnih skupinah: predøolski otroci, I. triletje in II. triletje.

• 45-urni teœaji za odrasle - od oktobra 2006 do aprila 2007, vadba bo potekala enkrat tedensko.

• 15-urni (strnjeni) zaœetni teœaj plavanja (otrok je prilagojen na vodo) - prva polovica oktobra 2006.

• 15-urni (strnjeni) nadaljevalni teœaj plavanja (otrok preplava 50 m) - druga polovica oktobra 2006.

• 15-urni (strnjeni) zaœetni teœaj plavanja za odrasle - prva polovica novembra 2006.

• 15-urni adaljevalni teœaj plavanja za odrasle - druga polovica novembra 2006.

VVooddnnaa  aaeerroobbiikkaa  --  oodd  ookkttoobbrraa  22000066  ddoo  aapprriillaa  22000077..

Najem bazena za organizirane skupine - od septembra 2006 do maja 2007.

Vadbo bodo vodili uœitelji in vaditelji plavanja!

RReekkrreeaacciijjaa  zzaa  ooddrraassllee

Badminton - vadba bo potekala od septembra 2006 do maja 2007 ob ponedeljkih od 20.30 do 22.00

Informacije o dejavnostih -
jesen 2006

10605003

10605001

10605004

Rokometna
øola!

Vse fante, ki obiskujejo osnovno øolo
od 1. do 9. razreda in jih zanima rokomet

vabimo,
DA SE VPIØEJO V ROKOMETNO ØOLO.

1000 - 1500 m2

v okolici Ømartnega ali Litije.
gsm: 041 645 954

KUPIM ZAZIDLJIVO PARCELO


