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Generacija
dveh sistemov
Naøa generacija ima to prednost
ali morda slabost, da bo lahko pri-
merjala æivljenje v socializmu in
sedanjem kapitalizmu. Nerodnost
je le v tem, da smo bili v prvem ob-
dobju mladi, v drugem pa malo
starejøi.

Vseeno pa zagotovo lahko trdim, da je
bilo veselja in nasmeha v prejønjem si-
stemu veliko veœ, tako pri mladih kot
odraslih. Torej visok standard sloven-
skih dræavljanov ne prinaøa vedno ve-
selja in smeha na naøe obraze, pa tudi
tisti, ki so brez sluæb in normalnih do-
hodkov, se nimajo vzroka veseliti.
Vsaka poteza v kolektivu ali druæini je
uspeøna, œe lahko privabi na naøe
obraze vsaj kanœek vedrine ali nasme-
ha. Obœinska uprava naøe obœine, se
bo prav gotovo trudila, da boste z vaøe
obœine odhajali zadovoljni in nasmeja-
ni, œeprav vseh problemov ne bomo
reøili z nasmehom. Æelim vam, da se v
poletnih mesecih napolnite z novo
energijo in da z nasmehom vsi skupaj
priœakamo jesen.

Vaø æupan

Milan Izlakar

KOLEDAR PRIREDITEV NA GRADU BOGENØPERK

ORARTOTRIJ 2007

Preklopi sanje na dejanje
Oratorij je poœitniøki program, ki se izvaja v vedno veœ krajih po vsej Slo-
veniji, in je namenjen osnovnoøolskim otrokom. Organiziramo in vodimo
ga mladi, ki z veseljem preæivimo teden dni z otroki in jim skozi igre, pogo-
vore in pesmi odkrivamo lepote æivljenja.

Pravzaprav si brez tega poœitnic sploh
ne moremo veœ predstavljati, zato ga v
Ømartnem letos prirejamo æe 10.leto.
Sestanki, dogovori in priprave so v
polnem teku, saj bo potekal od 25. do
30. junija v okolici æupniøœa.

Letoønja zgodba nosi naslov Preklopi
sanje na dejanje! in se navdihuje v delu
poznanega pisatelja Janeza Jalna: Bo-
bri. V dobrøni meri zgodba sledi Jalno-
vi zasnovi, na nekaterih mestih jo poe-
nostavlja, drugod pa jo na svojstven
naœin dopolnjuje. Ostrorogi jelen in
drugi mostiøœarji iz romana Bobri oz.
iz oratorijske zgodbe so v 3. tisoœletju
pr. Kr. æiveli na obmoœju danaønje
Ljubljane oz. Ljubljanskega barja. Os-
trorogi je zapostavljen od vseh v svoji
druæini. Vendarle hudo vraœa z do-
brim in je vedno poøten. S svojo tele-
sno moœjo, marljivostjo spretnostjo in
preudarnostjo »preklopi svoje sanje

na dejanje«. Ustvari si novo koliøœe,
na katerem zagospodarita skupaj z
æeno Jezerno Roæo. A komaj je prema-
gana ena æivljenjska ovira, æe grozi
druga, øe hujøa – z Vzhoda na veliko
jezero pridejo tujci, ki se æelijo okori-
stiti z naravnim bogastvom jezerja-
nov…

Skupaj bomo spoznavali vrednote æiv-
ljenja, molitev, se nauœili mnogih no-
vih iger in pesmi, se odpravili tudi na
izlet, v ustvarjalnih delavnicah pa
bodo otroci lahko izdelali œudovite iz-
delke. Otrokom se ponuja nepozaben
teden v druæbi animatorjev, vrstnikov
in vseh ostalih, s katerimi bodo spletli
prijateljske vezi. Prijavnice so na voljo
v cerkvi in æupniøœu, animatorji pa
vsem otrokom kliœemo: »Preklopi sa-
nje na dejanje in se nam pridruæi na
oratoriju!«

Ømarski animatorji

S pomoœjo vodstev obeh obœin smo navezali stike z osnovno øolo v Telgateju, s
katero smo se dogovorili, da v letoønjem letu obiøœemo Italijo. Na obisk, ki je po-
tekal 18. in 19. maja, je odølo 15 uœencev, ki v letoønjem øolskem letu obiskujejo
izbirni predmet italijanøœino. V okviru tega sodelovanja potekajo na øoli tudi dru-
ge dejavnosti (predstavitev mesta Telgate, predstavitev øole v italijanskem jeziku
na spletni strani …). 

Ob obisku v Italiji so si uœenci ogledali mesto Telgate, njegove znamenitosti, grob
prednikov  Janeza Vajkarda Valvasorja in tamkajønjo øolo. Vrstniki iz Telgateja
so pripravili kulturni program, øportne igre, predstavili so øolo in dejavnosti, ki se
tam odvijajo. Z vodstvom øole smo se dogovorili, da bomo naøe sodelovanje v na-
slednjih letih øe razøirili in poglobili. Povabili smo jih na obisk v Ømartno.

Obisk v Italiji je potekal v prijateljskem in prijetnem vzduøju. Italijanski prijatelji
so se izkazali kot izvrstni gostitelji, tako da smo bili vsi nad tem obiskom zelo
navduøeni. 

Sodelovanje med obœinama pa poteka tudi na drugih podroœjih. Tako bo v nede-
ljo, 27. maja 2007, ob 15. uri na gradu Bogenøperk skupni koncert ømarskega
meøanega pevskega zbora Zvon in moøkega zbora iz Telgateja. 

Albert Pavli

Ømarski osnovnoøolci na obisku
v Italiji
Obœina Ømartno pri Litiji je leta 2006 podpisala listino o pobratenju z
obœino Telgate v Italiji (pokrajina Bergamo). Do povezave obeh obœin je
priølo zaradi tega, ker predniki Janeza Vajkarda Valvasorja izhajajo prav iz
tega italijanskega mesta.

Novo vozilo za potrebe
GZ Ømartno
Praznik Sv. Florjana je bil letos za gasilce GZ Ømartno øe posebno slove-
sen, saj smo prevzeli novo poveljniøko vozilo znamke Renault tipa Privila-
ge luxe 1.6 16V s stalnim øtirikolesnim pogonom.

Vozilo je opremljeno pa zahtevah Ga-
silske zveze Slovenije, poleg obvezne
opreme, ki je predpisana s tipizacijo za
tovrstna gasilska vozila, pa ima dodat-
no vgrajen øe iskalni reflektor, ki se ga
vodi iz kabine vozila. Vozilo je bilo

kupljeno æe v lanskem letu, prav tako
lani je bila æe tudi izdelana predelava v
gasilsko vozilo. Samo vozilo je bilo
dobavljeno s strani podjetja AvtoSet-
Setnikar iz Dragomlja pri Domæalah,
ki so nam nudili najboljøe pogoje in pa
zlasti najniæjo ceno nabave. Predelava
je bila izdelana na Ptujski gori v pod-
jetju Svit. Cena celotnega vozila s pre-
delavo je bila nekaj veœ kot 19.600
evrov. Sredstva smo pridobili z
uspeønimi prijavami na razne razpise,
predvsem pa smo se vsi, ki delamo za
GZ Ømartno, odrekli vsem povraœi-
lom, ki nam po zakonu pripadajo in
jih namenili za nabavo novega vozila.
Lepo bi bilo videti, da bi bilo øe kje
tako.

Mitja Jesenøek

dan datum ura prireditev

nedelja 10.6. 16:00 Obmoœno sreœanje malih pevskih skupin in oktetov Zasavja 
- organizacija JSKD Litija ter JZ Bogenøperk

petek 15.6. 19:00 OTVORITEV GRAJSKIH VEŒEROV 
Predavanje dr. Borisa Goleca: Nova odkritja o Janezu Vajkardu Valvasorju
in njegovem prezrtem potomstvu 
Otvoritev razstave Janeza Weissa: Valvasorjeva Bela krajina
(originalna Valvasorjeva dela bodo iz zbirke Boruta Æuniœa)      

petek 29.6. 20:00 VEŒER SLOVENSKEGA SAMOSPEVA NA LJUDSKO TEMO
Pija Brodnik - sopran, Joæe Vidic - bariton, Urøka Vidic - klavir 

petek 6.7. 20:00 KONCERT TAMBURAØKEGA ORKESTRA KUD FS Javorje Ømartno
pod vodstvom Helene Vidic z gosti                                      

nedelja 8.7. 16:00 OTROØKI ROMPOMPOM                                                                                 
Dan odprtih vrat GRADU - ustvarjalne delavnice, srednjeveøka animacija,
"pokaæi kaj znaø"

petek 13.7. 20:00 ZAKLJUŒEK GRAJSKIH VEŒEROV                                                                  
Grajski veœer ob glasbi za klavir in klarinet: Veronika Hauptman - klavir
in Slavko Kovaœiœ - klarinet
* V primeru slabega vremena se bodo grajski veœeri odvijali v grajski krœmi

IZ UREDNIØTVA

Pred
poœitnicami
Junij naj bi veljal za mesec, ko se
vreme ustali, ko so nam vroœina in
dolæina dneva ter prijeten hlad polet-
nih noœi vsakodnevni spremljevalci. Pa
tudi mesec je, ko zaœnemo stiskati
denarnice in delodajalce. Prve, da nam
denar zaradi prihajajoœega dopusta ne
bi preveœ puhtel iz njih, slednje pa
zaradi teæko priœakovanega (in pri-
padajoœega) regresa, kateri nam bi
vsaj malce polepøal ali obogatil poœit-
nice. Kdo je bolj (ne)popustljiv, pa
vemo sami.

Junij je tudi mesec, ko v naøem skup-
nem œasopisu s øesto øtevilko zako-
rakamo na prag poœitnic in vsakome-
seœni izid glasila pomaknemo na
zaœetek septembra, ko izide verjetno
teæko priœakovana sedma popoœitniø-
ka øtevilka. Kaj bo v njej in o œem
bomo pisali, pa prepuøœamo nam
vsem. Od morja slani in od jezer slad-
ki trenutki prepolni sproøœenosti in
poletne zabave, naj bodo vaøi spreml-
jevalci v juliju in avgustu. Pa ne po-
zabite nam sporoœiti o teh ali drugih
trenutkih, kaj in kako je bilo.

Uæivajte, zasluæili ste si!

Uredniøtvo

Prireditev bo v soboto, 16. 6. 2007, ob 17.00 na øolskem igriøœu.
Slavnostni govornik bo æupan obœine Litija g. Franci Rokavec.

Nastopajoœi: bivøi uœitelji in uœenci, pevska skupina Zlati æarek, glasbena skupina Izgnanci,
litijska godba, uœenci matiœne in podruæniœne øole.

Veselimo se sreœanja z vami. 

OØ GABROVKA – DOLE podruænica Dole pri Litiji
vabi na proslavo z druæabnim sreœanjem v poœastitev 

177 let øolstva na Dolah, 100 let stare øolske stavbe, 16 let od otvoritve nove øole. 
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Zgodilo se je v
Ømartnem

Obvestilo!
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Obœina Ømartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, øt. 79/99, 124/00,

79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna RS (Uradni list RS,

øt.108/04) in Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (Ur.l. RS, øt.

23/2007) objavlja

Javni razpis 
za sofinanciranje turistiœne dejavnosti v obœini Ømartno pri Litiji

v letu 2007 

1. Naziv in sedeæ naroœnika

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

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje turistiœne dejavnosti na obmoœju obœine Ømartno

pri Litiji oziroma za obœino Ømartno pri Litiji:

• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in øirøega pomena,

• izdajanje promocijskega materiala,

• organiziranje in izvedba turistiœnih dogodkov lokalnega in øirøega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

• da so registrirane kot pravni subjekti,

• da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogo-

je za izpeljavo  naœrtovanih programov,

• da imajo urejeno evidenco o œlanstvu in plaœani œlanarini, œe so registrirani po

Zakonu o druøtvih,

• da niso prejeli drugih proraœunskih sredstev obœine Ømartno pri Litiji za isti

namen.

Pravne osebe s sedeæem izven obœine Ømartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi ob-

vezno izkazati, da so turistiœno dejavnost za obœino Ømartno pri Litiji opravljale æe

v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor

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

• vkljuœenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,

• realnost izvedbe programa in finanœna konstrukcija v primerjavi z uœinkovitost-

jo in oziroma udeleæbo,

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

obœine æe daljøe œasovno obdobje,

Ostala merila so navedena in podrobneje razœlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna viøina sredstev

Viøina razpisanih sredstev znaøa 2.921,00 EUR kot doloœa Odlok o proraœunu

obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007 za

programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in naœin oddajanja 

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 12.7.2007 (datum

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

pri Litiji, ali osebno v tajniøtvu Obœine do 13.7.2007 do 12. ure.

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

nanciranje turistiœne dejavnosti 2007«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-

den naziv in poøtni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

• oddani po doloœenem roku za oddajo predlogov,

• neustrezno naslovljeni in

• nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku

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

8. Odpiranje prispelih predlogov

Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.

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

polnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagate-

lji ne bodo storili, bo predlog izloœen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa

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

izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Obœini

Ømartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne

informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji, soba 5, tel.:

01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Øtev.: 334-003/2007

Datum: 29. 5. 2007
æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Rdeœi kriæ Slovenije
OBMOŒNO ZDRUÆENJE LITIJA 
Trg na Stavbah 1, 1270 Litija
Øt.: 67/2007
Datum: 10. 5. 2007

Razpis za letovanje otrok
med poletnimi poœitnicami 2007

Obmoœno zdruæenje Rdeœega kriæa Litija bo tudi v letu 2007 v œasu poletnih poœitnic organiziralo
letovanje za predøolske in øolske otroke iz Obœine Litija in Obœine Ømartno pri Litiji od 5. do 14. leta
starosti .
Osnovni podatki letovanja:
Letovanje v MPD Frankopan Punat na otoku Krku od 28. 6. do 12. 07. 2007
Letovanje v MZL Debeli Rtiœ od 01. 08. – 08. 08. 2007
Letovanje v MZL Debeli Rtiœ od 08. 08. –18. 08. 2007

Kot v preteklem obdobju bomo tudi letos v œasu letovanja organizirali øtevilne prostoœasne aktivno-
sti (rekreacija in øportne dejavnosti, druæabno æivljenje, razvedrilo in program za zabavo, ustvarjalne
dejavnosti naravoslovno tehniœne vsebine in izlet z ladjico.
Za vzgojo in varnost otrok, ki bodo razdeljeni v manjøe skupine , bodo skrbeli vzgojitelji-vodiœi, pred-
vsem iz vrst pedagoøkih delavcev in øtudentje pedagoøkih poklicev, ki imajo dolgoletne izkuønje na
tem podroœju in poleg tega tudi dodatna znanja (uœitelji plavanja, animatorji s podroœja kulturnih
dejavnosti, roœnih spretnosti in drugo). Otroci morajo pred letovanjem opraviti zdravniøki pregled pri
svojem zdravniku.
Stroøki letovanja:
Obmoœno zdruæenje Rdeœega kriæa Litija skuøa pridobiti ustrezna finanœna sredstva iz naslova lokal-
nih skupnosti (Obœine Litija) in iz naslova koncesije za sofinanciranje letovanja otrok z zdravstvenimi
indikacijami ter prispevki sponzorjev in donatorjev. Prizadevamo si, da bi bil prispevek starøev za 11
dnevno letovanje oziroma 14 dnevno letovanje otroka œim niæji. Pri tem bo upoøtevan dohodek na
druæinskega œlana z namenom, da bi otroci iz socialno in materialno ogroæenih druæin letovali pod
œim bolj ugodnimi pogoji z najniæjim prispevkom starøev. 
Starøi morajo ob prijavi otroka za letovanje prijavo oddati na priloæenem obrazcu in k temu predloæiti
tudi fotokopijo davœne napovedi – dohodnine za leto 2006. 

Na osnovi bruto dohodka na druæinskega œlana bo komisija za letovanje pri OZ RK Litija
doloœila prispevek starøa za letovanje prijavljenega otroka iz obœine Litija po naslednji lestvici:
do 350 € 7,50 € na dan
od 351 € do 420 € 10 € na dan
od 421 € do 500 € 13 € na dan
nad 501 € 20 € na dan

iz obœine Ømartno pri Litiji pa :
do 350 € 12,50 € na dan
od 351 € do 420 € 15 € na dan
od 421 € do 500 € 18 € na dan
nad 501 € 25 € na dan

Prispevek starøev otrok iz obœine Litija z zdravstveno indikacijo bo 7.50 € na dan, prispevek
starøev otrok iz Obœine Ømartno pa 12,50 € na dan.Stroøki letovanja - prispevek starøev se porav-
na najkasneje do 10. 6. 2007 na podlagi poloænice, ki jo boste prejeli z obvestilom o letovanju in
doloœitvijo prispevka.

Rok prijave:
Prijavo za letovanje, je potrebno oddati na priloæenem obrazcu »PRIJAVNICA« z vsemi dokumenti do
05. 06. 2007 na Obmoœno zdruæenje Rdeœega kriæa Litija, Trg na Stavbah øt. 1, 1270 Litija.
Posebnosti letovanja:
Tudi v letoønjem letu bo letovanje 11 dnevno – 10 polnih penzionov na Debelem Rtiœu.
Pestrost ponudbe se v letoønjem letu razøirja na otok Krk; mesto Punat, ki ga upravlja OZRK Maribor
in sicer na 14 dnevno letovanje. 

Dodatne informacije lahko dobite na 
OZRK Litija, Trg na Stavbah øt.1 po telefonu 01/8963 730 ali 051 443600

OZRK LITIJA

Zgodilo se je v
Ømartnem
Da so se v Ømartnem æe pred sto in
veœ leti dogajale zanimive stvari,
so dokaz œlanki, ki jih je objavil
Slovenski narod l.1896.

Tole so zapisali:

Ogenj v Ømartnem pri Litiji

»V øtevilki 260 Slovenskega naroda se
œita v notici »Iz Ømartna pri Litji«, go-
voreœi o ognji dne 10. t.m., da se zara-
di tega ni zgodila veœja nesreœa, ker so
prihiteli ljudje na pomoœ in ker ni bilo
vetra. Kdor to œita, si misli, da v
Ømartnem ni gasilnega druøtva ali pa
da je isto malomarno. Resnici na ljubo
treba to notico popraviti »Ømarsko
gasilno druøtvo« je uzorno urejeno in
uzorno deluje, to je dokazalo œesto-
krat in ne le v Ømartnem, temveœ tudi
v druzih bliænjih krajih, zlasti v Litiji.
Tako je to gasilno druøtvo tudi ome-
njenega dne takoj prihitelo k ognju, z
vsemi silami in nevarnostjo delovalo
tako, da je ogenj hitro ustavilo in øe
dotiœnemu gospodarju veliko slame, ki
je bila na strehi, reøilo. Pogorelo je le
podstreøje dotiœne hiøe in øe tisto ne
vse. Dober meter oddaljeno stoji sose-
dovo skladiøœe in kovaœnica, kar je
bilo vse v veliki nevarnosti in zahvaliti
se je le vztrajnemu in briænemu delo-
vanju »Ømarskega gasilnega druøtva«,
da se je vse to reøilo. Poøiljatelju gori
navedene notice pak priporoœamo, da
se vsaj nekoliko sprijazni z resnico in
na podlagi iste eventualna svoja
poroœila prikroja.«
Økof bo tepen

»Piøe se nam iz Ømartna pri Litiji:
Ljubljanski økof bo tepen, nabil ga bo
pa naø kaplan Kralj. Ne verjamete?
Posluøajte! Pretekli petek je Kralj ob-
ljubil vsem otrokom, ki so maøkare
gledali, da bodo tepeni, in je poslal k
naduœitelju dvakrat po palico, a je
dvakrat ni dobil. To ga je tako ujezilo,
da se je najprej s psovkami spustil nad
naduœitelja, potem pa øe otrokom za-
grozil, da ne bo smel nihœe k birmi.
Bravo, gospod kaplan. To je izvrstno,
saj ste æe tako omenili, da ne bo noben
liberalec za botra. Økofu pa svetujemo,
naj se varuje kaplana Kralja, ki bo do
takrat, ko se snideta, gotovo æe dobil
kako palico, da ga bo oøvrkal, ker je
zijala prodajal pri maøkarah, kakor
ømartenski paglavci.«
Naøel je kar je iskal

»Vaclav Porenta iz Ømartna pri Litiji,
znan kot hud pretepaœ, je v ponedeljek
zveœer pil z veœ fanti v gostilni Marije
Groøelj v Ømartnem. Ker so se zaœeli
prepirati, spravil jih je gostilniœarkin
moæ na cesto, kjer se je kmalu razvil
hud pretep. Porenta se je sicer obo-
roæil z velikim kuhinjskim noæem in
gnojnimi vilami, vendar so ga tovariøi
tako pretepli in zrezali, da najbræ ne
bo okreval.«
Zanimivo in pouœno. Pri prebiranju
starih zapisov mi na misel vedno pride
naslednji pregovor:«Zgodovina nas
uœi, naj ne ponavljamo starih napak.«
Nas je res œesa nauœila?

Helena Hauptman

Obvestilo!
Obœina Ømartno pri Litiji je 14. maja 2007 organizirala sestanek z vodo-
vodnimi odbori v obœini Ømartno pri Litiji

Namen sestanka je bil pregled zahtev, ki jih vsem javnim vodovodom v obœini na-
laga  Zdravstveni inøpektorata RS, na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. 

Obœina je pravno formalno odgovorna za vse javne vodovode na poselitvenih
obmoœjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira najmanj 50 prebivalcev,
s stalnim prebivaliøœem na tem obmoœju. Poslediœno bo obœina pomagala urediti
vse potrebno, kar od posameznega javnega vodovoda zahteva Zdravstveni
inøpektorat RS. 

Dogovorili smo se, da bo obœina naroœila kemiœno in bioloøko analizo vzorcev
vode v vseh vodohranih. Na podlagi tega pa bi izdelali tudi HACCP naœrt. Vodo-
vodni odbori naj bi sami uredili obmoœja vodohranov (tam, kjer nad vodohrani
raste drevje, naj bi ga odstranili, saj korenine poøkodujejo beton), dodali æabje
pokrove, mreæice na oknih, oœistili rjo, stene in drugo, kar je potrebno. Obmoœja
neposredno ob zajetju pa naj bi ogradili. 

Æupan Milan Izlakar pa je predstavil tudi Sklep o ceni prikljuœne takse na sisteme
za oskrbo s pitno vodo v obœini Ømartno pri Litiji, ki ga je na 5. redni seji Obœin-
skega sveta sprejel Obœinski svet. Gre za ceno novih prikljuœkov na javni vodovod.
Prikljuœnima znaøa 1000 EUR, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, øt.
42/07. Vse prikljuœnine se vplaœajo na Obœinski upravi, kjer so deponirane na kon-
tih posameznih vodovodov in se œrpajo po potrebi za vsak vodovod posamezno. 

Ines Klinkon
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Polepøajmo si dan s klavirjem

Grad
Bogenøperk
skozi filmsko
perspektivo

Mednarodni dan muzejev
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Mednarodni dan muzejev
V okviru Mednarodnega dneva muzejev smo na gradu Bogenøperk v nede-
ljo, 20. maja, zdruæili kar dva kulturna dogodka. 

Grad
Bogenøperk
skozi filmsko
perspektivo
Lepota gradu Bogenøperk, okolice
ter bogata zgodovina ujeta na film-
ski trak. 

Grad Bogenøperk je bil æe v prvih letih
razvoja filma zanimiv za reæiserje in
ustvarjalce. Ker je ravno v mesecu
maju potekal filmski festival v Canne-
su,  lahko malo obudimo spomin na
vidnejøe  filmsko ustvarjanje na Bo-
genøperku.  

Na gradu so v preteklosti snemali film
in nadaljevanko: Juæna æeleznica –
film so posneli Nemci, tudi igralci so
bili Nemci, statisti pa so bili Slovenci.
Med snemanjem  znane slovenske na-
daljevanke Primoæ Trubar je igral
glavno vlogo Polde Bibiœ, ki je med
snemanjem stanoval v Ømartnem in se
je vsako jutro peø odpravil na Bo-
genøperk. Veliko je tudi neuveljavlje-
nih ustvarjalcev, ki potrkajo na vrata
JZ Bogenøperk in se s kamero odpra-
vijo na grad z æeljo, da se prebijejo
med filmske zvezde.

V drugi polovici maja 2007 smo  go-
stili ekipo RTV Slovenije, ki je snema-
la dokumentarno igrani film Gradovi
na Slovenskem. Zgodbo o Valvasorju,
Bogenøperku in Mediji si bomo lahko
na malih ekranih ogledali v mesecu
decembru. Na gradu je teden dni us-
tvarjala 25 œlanska igralska, snemal-
ska ekipa. Za teden dni je oæivel Val-
vasor, njegovi otroci, æena Ana Rosina
ter preprosto kmeœko prebivalstvo. 

JZ Bogenøperk

Joæi Vovk

V prvem delu veœera so se predstavili
mladi umetniki Srednje glasbene in ba-
letne øole iz Ljubljane. Uœenci solopev-
skega oddelka so prepevali ob sprem-
ljavi korepetitorke prof. Darje Mla-
kar, pridruæile pa so se jim dijakinje
godalnega oddelka, flavtistka ter orga-
nist. Ob koncu koncerta so zbrane po-
sluøalce v Valvasorjevi knjiænici nav-
duøili z Odlomkom iz scenske glasbe k
Linhartovi veseloigri Matiœek se æeni
J.K. Novaka.

V drugem delu je v grajski galeriji sle-
dila otvoritev likovne razstave skupine
LILA (Litijski likovni atelje). Ustvar-
janje v skupini, ki se sreœuje enkrat te-
densko v ømarski osnovni øoli, je pred-
stavila ga. Joæa Ocepek, kipar in slikar
Zoran Pozniœ pa je o razstavi zapisal:
»Vsaka posameznica in vsak posa-
meznik doæivlja øirok spekter vizualne
umetnosti na samosvoj, poseben
naœin. Realistiœno slikarstvo, abstrak-
cija, torej na sploh modernistiœni pri-
stop in forma na eni strani,  in oljno
slikarstvo, akrilne tehnike, risba, pa-
stel, kiparska tehnika in kombinacija
vseh naøtetih so podroœje interesa
naøih umetnikov in umetnic. Naj vas
dejstvo, da jih veœina ni formalno li-
kovno izobraæenih ne zavede, kajti
dela, ki so na ogled, govorijo o izred-
no poglobljenem analitiœnem pristopu
in radoæivi øtudioznosti, ki se v nobe-

nem oziru ne loœi od akademskega pri-
stopa.« 

Razstava bo na gradu do  11. junija.
Nabor likovnih del je prispevalo na-
slednjih 14. avtoric in avtorjev: Marija
Bregar Hostnik, Maja Brilej, Gabrijela
Hauptman, Berta Juvan, Dani Kunc,
Marjeta Mlakar Agreæ, Miøa Murn
Urankar, Joæa Ocepek, Sonja Perme,
Jelka Polak, Lidija Skubic, Marija
Smolej, Pavel Smolej, Marijana
Øuøterøiœ. 

Vsem, ki ste sodelovali in omogoœili
prijetno kulturno dogajanje na gradu
Bogenøperk, se zahvaljujem. 

Javni zavod Bogenøperk

Joæi Vovk

GLEDALIØŒE

Sezona se bliæa koncu
V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana smo videli zadnjo premiero v izteka-
joœi se sezoni, partizanski vestern po motivih drame Mateja Bora Vrnitev
Blaæonovih.

Prav na dan zmage nad faøizmom in
nacizmom, 9. maja, so v Øentjakob-
skem gledaliøœu premierno uprizorili
delo Mateja Bora Vrnitev Blaæonovih.
Igro, katere dogajanje je postavljeno
takoj po koncu II. svetovne vojne v
kraøko vasico v bliæini meje z Italijo, je
reæiral mladi absolvent ljubljanske
AGRFT Jure Novak. Reæiser, ki si je,
kot je zapisal v gledaliøkem listu k
predstavi, kot cilj zastavil demitizacijo
"izmov" nasploh, je formo svoje upri-
zoritve zasnoval predvsem na neneh-
nem prepletanju in izmenjavanju raz-
liœnih æanrov, ki jih poznamo iz bolj
ali manj sodobnega gledaliøkega in
filmskega sveta. Vsebino pa na (danes
tako modernem) uravnoteæenem iska-
nju œloveøkega elementa enih in drugih
(rdeœih in œrnih) v njihovem vsakod-
nevnem uklanjanju Ideji.

Svojevrsten ton predstavi daje tudi po-
sreœena vplejava devetœlanskega pev-
skega zborœka tete Æefe, ki se nenehno
vkljuœuje v dogajanje na odru in mu

tako s svojo zvoœno in fiziœno podobo
daje dodaten œustveni in estetski na-
boj. Tudi igralska zasedba se je odliœ-
no izkazala in v tem pogledu predsta-
va praktiœno nima slabe toœke.

Glede na vse povedano ne preseneœa,
da je publika veœ kot zadovoljna za-
puøœala dvorano. Tako na premieri
kot na ponovitvah, ki jih bo, upamo,
tudi v prihodnji sezoni øe kaj, saj si
Blaæonovi to vsekakor zasluæijo.

Sicer pa nas prave poletne temperature
in sonœno vreme æe kar nekaj œasa va-
bijo iz temnih (in vœasih tudi æe pre-
vroœih) gledaliøkih dvoran na plano. V
ta namen so v Øentjakobskem gledaliø-
œu tudi za to poletje æe usposobili svoj
pisani tovornjaœek, ki bo œlane njihove
igralske druæinice znova popeljal na
øtevilna gostovanja po slovenskih kra-
jih in poletnih festivalih.

S predstavo, ki temelji na novodob-
nem oæivljanju tem iz bogate zakladni-

ce domaœega ljudskega izroœila, Kaj ti

je, deklica?, bodo tudi letos svoje ro-

manje sredi junija (v petek, 15. in so-

boto, 16.) zaœeli na "domaœem", Ljub-

ljanskem gradu. Dogodek, ki se bo od-

vijal na tamkajønjem dvoriøœu bo øe

toliko bolj zanimiv, ker se bodo obi-

skovalci lahko nanj prviœ pripeljali z

znamenito grajsko vzpenjaœo.

Sicer pa je konec tekoœe gledaliøke se-

zone tudi œas, ko so misli æe usmerjene

naprej: v naœrtovanje programa za na-

slednjo sezono in k privabljanju œim

veœjega øtevila abonentov. V tem po-

gledu v Øentjakobskem gledaliøœu

Ljubljana obljubljajo, da bodo ostali

zvesti svoji naravnanosti k predvsem

komedijsko obarvanemu programu.

Poleg tega pa obljubljajo øe spogledo-

vanje s sodobnejøimi gledaliøkimi for-

mami in, kar utegne biti øe posebej za-

nimivo, naœrtujejo tudi uprizoritev

prave, napete in do zadnjega trenutka

negotove kriminalke - æanra, ki je na

naøih odrih vse preredek gost.

Seveda pa ne bo manjkalo tudi pono-

vitev øtevilnih uspeønic iz preteklih se-

zon. Zato, œe ste katero od njih zamu-

dili, boste imeli jeseni vsekakor priloæ-

nost, da zamujeno nadoknadite.
Sreœko Krermavner

foto: Bor Slana

foto: Bor Slana

Polepøajmo si dan s klavirjem
V ponedeljek, 23. 4. 2007, so imeli uœenci profesorice mag. Olene Novo-
sel svoj zakljuœni klavirski nastop.

Predstavili so se vsi njeni uœenci od 1.
do 6. letnika klavirja. Nastop je bil
razdeljen na tri dele: v prvem so uœen-
ci izvajali skladbe tujih skladateljev -
od predklasiœne do romantiœne glasbe,
v drugem skladbe slovenskih skladate-
ljev (J. Pavœiœ, I. Dekleva, D. Beuer-

mann, I. Øtuhec, A. Srebotnjak), tretji
del pa je bil svojevrstna popestritev,
saj so sledili druæinski nastopi: øtirje
kalvirski dueti mamica-otrok in dva
dueta flavta - klavir.  

Kot vedno je znala gospa Novoselova
z nastopom ponuditi nekaj veœ. Prijet-
no okraøena dvorana, lep vezni tekst,
izpiljeni nastopi, veselo priœakovanje v
otroøkih oœeh, spodbudno prikimava-
nje ob vsakem nastopu, prazniœne ob-
leke in nenazadnje vrnitev toliko let
nazaj, ko smo sami nastopali… Za
vsakim nastopom so bile ure in ure tr-
dega dela, njene vzpodbudne besede,
tudi kadar ni ølo, njeni jekleni æivci,
njen optimizem in neverjetno veselje
do pouœevanja. Vsak nastop je bil tudi
ponos nad napredkom, veselje do
glasbe in spoznanje, da trud ni bil za-
man.

V æivljenju je dobrodoøel vsak lep tre-
nutek, tokrat so nam jih priœarali naøi
otroci. Hvala profesorici in vodstvu
glasbene øole Litija - Ømartno, da so
nam ta zakljuœni klavirski koncert
omogoœili.

Hajdeja Praprotnik

Razpis za prosta delovna mesta

Zaradi poveœanja proizvodnje vabimo k sodelovanju veœ sodelavcev M/Æ:

1. Ing. metalurgije
2. Ing. strojniøtva
3. Strojni tehnik
4. Obdelovalec kovin ali orodjar
5. Vzdræevalec strojev in naprav
6. Delavec na stroju za obdelavo kovin
7. Kemijski tehnik

1. Delovno mesto : TEHNOLOG
Zahtevana izobrazba: ing. metalurgije - najmanj VI. stopnja izobrazbe
Opis dela: vodenje tehnoloøkih postopkov in priprava tehnologije, priprava tehnologije pri osvajanju
novih izdelkov na podroœju metalurgije, koordinacija z dobavitelji odlitkov in odkovkopv.

2. Delovno mesto : TEHNOLOG
Zahtevana izobrazba: ing. metalurgije - najmanj VI. stopnja izobrazbe
Opis dela: projektno vodenje, tehnoloøko osvajanje novih izdelkov, spremljanje in vodenje projektov,
programiranje numeriœno vodenih strojev za obdelavo kovin, vodenje skupine.

3. Delovno mesto : OPERATER - NASTAVLJALEC
Zahtevana izobrazba: strojni tehnik - najmanj V. stopnja izobrazbe
Opis dela: programiranje in nastavljanje numeriœno vodenih strojev za obdelavo kovin, lansiranje
novih tehnoloøkih postopkov v proizvodnji, vodenje skupine.

4. Delovno mesto : OBDELOVALEC KOVIN ALI ORODJAR
Zahtevana izobrazba: obdelovalec kovin - najmanj IV. stopnja izobrazbe
Opis dela: delo z numeriœno vodenimi obdelovalnimi stroji, nastavljanje in zagoni strojev razliœnih
izdelkov, vodenje skupine

5. Delovno mesto : VZDRÆEVALEC STROJEV IN NAPRAV
Zahtevana izobrazba: obdelovalec kovin - najmanj IV. stopnja izobrazbe
Opis dela: vzdræevanje strojev in naprav

6. Delovno mesto : DELAVEC NA STROJU ZA OBDELAVO KOVIN
Zahtevana izobrazba: konœana osnovna øola
Moænost priuœitve in pridobitve interne kvalifikacije.
Opis dela: delo na numeriœno vodenih obdelovalnih strojih, montaæa izdelkov.

7. Delovno mesto : TEHNOLOG
Zahtevana izobrazba: kemijski tehnik - najmanj V. stopnja izobrazbe
Opis dela: upravljanje procesov in nadzor nad okolje prijaznimi materiali in postopki.

Delo opravljamo na sodobnih numeriœno vodenih strojih v urejenem in œistem delovnem okolju.
Ponujamo vam dolgoroœno sodelovanje z rednimi osebnimi dohodki in moænost dodatnega izobraæevanja.

Vaøe prijave na razpis s kratkim æivljenjepisom poøljite najkasneje do 1. 7. 2007, na naslov:

KGL d.o.o.
Ponoviøka cesta 13
1270 Litija

210706001
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Likovna razstava
Gabrijele
Hauptman

GREMO V ZOO - NOVA KNJIGA DARINKE KOBAL

Æe od nekdaj se uœim od otrok in
narave

JUNIJ 2007 • ØT. 64 KULTURA, DOGODKI IN ODMEVI

Darinka Kobal ni œlovek, ki bi ji mora-
la postavljati mnoøtvo vpraøanj - sama
rada razkrije, kaj priœakuje od soœlove-
ka, œesa ne mara. Hitro lahko odkri-
jem, da je polna æivljenja, da prehiteva
œas, ljudi, dogodke. Govorili sva pred-
vsem o njeni zadnji knjigi, ki je izøla
spomladi (pripravila pa jo je æe jeseni,
preden se je sooœila z zdravljenjem bo-
lezni), o pisanju, naœrtih. Pogovor pa
je preskakoval okvire zaœrtane teme
kot radoæiv potoœek, ki ne priznava
ujetosti, poœasnosti in ukalupljenosti. 

Ko ljudje zbolijo, se æivljenje spremeni,
uberejo se drugaœne poti, naœrti se
spremenijo oz. prenehamo poœeti stva-
ri, ki smo jih sicer. Æivljenje se postavi
na glavo.
»Ko sem izvedela, da imam raka, mi je
bilo jasno, da je potrebno opraviti s
posegi uradne medicine, izpeljati po-
trebna zdravljenja, potem pa bo vse
odvisno od mene. Jasno mi je bilo - æe
od vsega zaœetka, da bom morala po-
skrbeti zase, ko pride œas za to. Ker
zaupam sebi, ker vem, œesa sem spo-
sobna. 

Ne pravim, da ni bilo hudo - nasprot-
no, a sem na sreœo œlovek, ki ga nikoli
ne razjeda strah ali  obup, vdanost v
usodo. Morda se sliøi nenavadno, a
pravzaprav sem nekako vesela, da se je
to zgodilo meni, ne pa komu od bliæn-
jih, saj vem, da sem dovolj moœna, da

se lahko spopadem z boleznijo. Vem,
da je rak predvsem bolezen, ki se po-
tem, ko prizadene telo, dobesedno
zaære v psiho – s tem sem opravila naj-
prej. Rekla sem si: tako je, torej je do-
letelo tudi mene, a zdaj imam pri-
loænost, da se sooœim z boleznijo in
sama s seboj.«

Zvenite kot œudodelnica, kot nekdo s
œarobno paliœico, kot da vas niœ hude-
ga ne more zlomiti… 
»Seveda ni tako. Ob obiskovanju on-
koloøkih oddelkov so me prizadele
boleœine in strah ljudi, ki se sooœajo z
rakom. Prizadeva me obup in zlom v
njihovih oœeh; predvsem pa trpim,  ka-
dar zbole otroci… 

Mene je bolezen kaznovala predvsem
v potrpeæljivosti - v smislu dolgotraj-
nosti zdravljenja. Sem œlovek akcije.
Nenehno ustvarjam, æivim, priprav-
ljam nove projekte. Bolezen pa me je
»ujela« v lasten dom. Ni pa mi mogla
vzeti ustvarjalnosti. Pisala sem, pri-
pravljala snov za objave, kot da nisem
bolna in se ni niœ spremenilo.«

Delate, ustvarjate, naœrtujete – kako…
»Tako, da tuhtam in opazujem svet
okoli sebe. Ideje mi ne dajo spati; vsta-
nem zarana – ob øtirih in priœnem pisa-
ti. Okvir zgodbe, ki se prikrade v moje
misli navadno dokonœam v enem dne-
vu. Potem so tu le øe malenkostni po-
pravki. Tehniœno pa poteka tako, da

GREMO V ZOO - NOVA KNJIGA DARINKE KOBAL

Æe od nekdaj se uœim od otrok in
narave
Ob sreœanju s pisateljico Darinko Kobal me je æe œakala knjiga. Radoved-
nost me æene, da jo odprem: »Ta knjiga je moj metulj, ki mi je dal krila, da
sem lahko 'poletela do zdravja', saj je skoraj v celoti nastala med mojim
zdravljenjem raka« je Darinka Kobal zapisala v posvetilu. Knjiga je prav
znaœilna zanjo, seveda pa je tudi œisto posebna - hibrid æivalskih zgodbic,
miselnih nalog, ugank in zank, pobarvank - predvsem pa napotilo vsem
bralcem, da je treba ravnati etiœno, upoøtevati tople œloveøke vrednote,
predvsem pa se ne sprenevedati in ostati zvest sebi.

piøem direktno v raœunalnik, si nato
tekst natisnem in ga na papirju po-
pravljam, dokler nisem zadovoljna.«

Vam je kakøen kraj posebno ljub. Ro-
dili ste se v Ljubljani, se nato preselili
v manjøi kraj – Litijo, vem pa, da vas
pogosto vleœe tudi viøje, stran od urba-
nosti…
»Najbræ po srcu ostajam Ljub-
ljanœanka. Veste, ljubim voænjo z vla-
kom. Ko v Ljubljani izstopim, najprej
globoko vdihnem zrak, da zaœutim
mesto. (Smeh.) Veste, malo me vœasih
zbadajo – le kaj vdihujeø: smog? 

Res pa je, da imam tudi kraj, ki je
moje kraljestvo miru. To so Gradiøœe
pri Dolah. Kraj, kjer sem nastopila
prvo sluæbo, kraj, kjer imamo z druæi-
no hiøico. To je prostor, kjer lahko ob-
jemam drevesa, posluøam naravo in se
pogovarjam z angeli: ti me œuvajo, ker
verjamem, da imam poslanstvo na tem
svetu, da øe ni œas, da bi odøla in pusti-
la stvari nedokonœane…«

Vaøa zadnja knjiga Gremo v ZOO je
zbirka æivalskih zgodbic, ki uœijo –
mlade in starejøe. Pravzaprav nikoli
niste prenehali biti »uœiteljica«. Kaj
æelite posredovati bralcem?
Posredovati æelim dobro, æelim opo-
zarjati na drugaœnost, na spoøtovanje,
strpnost, pozitivne vrednote, delovne
navade, oliko in prijaznost. Zelo me
moti, œe ljudje (otroci) ne znajo reœi
hvala, prosim. Œe niso odgovorni,
vestni, potrpeæljivi. Verjamem, da smo
lahko kos vsakrønim izzivom, œe pre-
prosto opravljamo svoje dolænosti,
smo vestni in redoljubni, œe znamo po-
sluøati. Najbræ se v sodobnem svetu
zatika pri osnovnih principih vzgoje
(veste, pridruæila sem se tudi Svetu
starøev za boljøo øolo), saj ta ne uspeva
veœ prenaøati dobrih zgledov na otro-
ke – otrok rabi svetel in pozitiven
zgled pri svojih starøih. Œe tega ne
dobi… 

In v mojih zgodbah se lahko otroci s
starøi na neprisiljen naœin uœijo, zaba-
vajo, spoznavajo svet z druge plati –
zgodbe dopolnim z ugankami, misel-
nimi igrami, knjiga je lahko tudi po-
barvanka.

Gremo v ZOO je res moja zadnja knji-
ga, ki je izøla, spisani in ilustrirani pa
imam æe dve novi pravljici, ki nestrpno
œakata na izid. Zgodbice iz knjige Gre-
mo v ZOO pa bodo v prihodnjem letu
posamiœno izhajale tudi v reviji Bim
bam, tako je obljubila urednica revije.  

Piøete torej tudi za periodiœni tisk in
celo za odrasle.
Trenutno objavljam v øestih revijah:
Buœka, Bim bam, Galeb, National Ju-
nior, sodelovala sem z revijo Moj
otrok, Zmajœek, Trobentica, Ciciban
in Cicido. Objavljanje v revijah pred-
stavlja poseben œar: zgodba hitro za-
gleda luœ sveta; ustvarim jo, oddam,
nato pa œez nekaj dni æe æivi med mla-

dimi bralci. Seveda je pisanje »na rok«
za nekatere zahtevno in naporno – a
ne zame: pisanje ni garanje, to so sa-
dovi, ki jih pobiram s polja svoje
domiøljije. In to polje zaenkrat zelo
plodno in obilno rojeva. 

Piøem tudi za odrasle, in sicer za reviji
Kalia ter Vzajemnost.

Kaj pa sanje o romanu, jih imate?
Sanj imam veliko. In nekoœ, ko bo
priøel œas za roman, ga bom gotovo
tudi napisala. Vem, da Slovenci veliko
piøejo – tudi romanov (le kdo vse to
prebere – smeh). In moj roman bo
drugaœen, to bo moja zgodba, le øe us-
trezna fikcija, ki jo bo obdajala, mora
dozoreti… 

Bi lahko pisali po naroœilu?
Brez teæav. Se mi je æe zgodilo. Dobila
sem iztoœnico in nastala je zgodba
Mali Klinœek – zgodba o zobotrebcih.
Na prvi pogled straøno opravilo – na-
pisati zgodbo o takøni funkcionalni
pripravi, s katero si œistimo hrano iz
zob – niœ domiøljijskega. A moja prav-
ljica o Malem Klinœku je zaæivela… 

Kako izbirate ilustratorje, ki zgodbi
dajo tisto zadnjo konœno podobo –
naredijo zanjo bliænjico k bralcu?
Zelo rada vidim, da bi se lahko uve-
ljavljali mladi ilustratorji, øtudenti.
Najteæje je namreœ prodreti, talentov
pa je toliko. Æal pa moja prizadevanja
ne uspevajo vedno, saj zaloæniki gleda-
jo predvsem na prodajo – prodajal pa
se bo znan in uveljavljen avtor – ilu-

strator. Vœasih torej popustim tem pri-
tiskom, vœasih pa najdem alternativo –
œe bi vedno popuøœala takønim dekre-
tom, seveda ne bi bila veœ jaz. 

Najbolj œudovito in polno æivljenje pa
æivi vaøa zgodba Radovedni medve-
dek. Tu ste avtobiografijo spremenili v
œudovito pravljico za otroke, ki jo radi
beremo tudi odrasli. Kaj je vam dala
ta knjiga?
Radovedni medvedek je bil »projekt«,
ki me je znova oæivil. Po nesreœi z
medvedom sem se upokojila, vendar
sem straøansko pogreøala razred,
druæenje, uœenje. Kolegice so me razu-
mele in povabile na sreœanje z uœenci,
kjer smo se pogovarjali o moji izkuøn-
ji. Zgodba o medvedku je æivela na
dveh tipkanih straneh. Neka deklica si
jih je æelela prisvojiti, ko je spoznala
pravljico, tako da sem ji zgodbo o
medvedku obljubila, ko bo nastala
knjiga. No, to je bil potreben povod –
sledil je splet sreœnih okoliøœin oz. pra-
vih sreœanj s pravimi ljudmi in v samo-
zaloæbi sem izdala Radovednega med-
vedka.

Se cenite  - kot avtorica? Si Vas
zaloæbe lahko privoøœijo?
(Smeh.) Oœitno lahko, ker se dogovo-
rimo za plaœilo na poseben naœin – ho-
norar, ki bi mi ga bili pripravljeni
plaœati za pisanje, mi »odkaæejo« v
obliki knjig. Tako lahko svoje zgodbe
podarim tistim, za katere menim, da
so jim namenjene, tistim, ki jih cenim,
tistim, ki jih potrebujejo. Tudi Vam se
jo namenila.

Iskrena hvala, gospa Darinka Kobal.
Ste dama, ustvarjalka, predana babi-
ca, pobudnica akcije Pravljiœne ure v
naroœju babice in dedka, obiskovalka
vrtcev, øol – kaj ste øe?
Na misel mi pride oznaka upornica.
Mogoœe me tudi okolica vidi v takøni
luœi. Soprog pravi, da vedno prehite-
vam: ljudi, œas, dogodke – celo bole-
zen (bojda sem se kar prehitro spravila
v red – a nimam œasa biti bolna).
Predvsem pa sem œlovek, ki ne maram
zlaganosti, sprenevedanja. Trdno ver-
jamem v moœ misli in to me neizmerno
bogati in krepi. 

A. Øtuhec

Likovna razstava
Gabrijele
Hauptman

Gabrijela Hauptman se k izraæanju z
barvami zateka æe dolgo, vendar pa je
od æelje izraziti se do zadovoljstva s
pokazanim dolga pot. Likovna skupi-
na Lila, predvsem pa njen mentor Zo-
ran Pozniœ, igrajo pomembno vlogo
pri umetniøki rasti Gabrijele Haupt-
man, ki priznava, da brez strokovnih
kritik in popravkov ne bi dosegla
zdajønjega nivoja ustvarjanja. Slike z
motivi morja, domaœega Ømartnega in

drugih Gabrijelinih impresij je izbral
in postavil na ogled Zoran Pozniœ, ki
je pripravil tudi recenzijo njenega us-
tvarjanja. Pravi, da v svetu ustvarjanja
Gabrijele Hauptman vlada »princip
ljubezni, razumevanja in vsekakor
globljega, na en naœin ezoteriœnega ra-
zumevanja realnega sveta«.

Obiskovalcem so druæenje ob likovnih
delih s svojim kvalitetnim in ubranim
petjem polepøale øe œlanice Uœiteljske-
ga pevskega zbora OØ Litija ter Vokal-
na skupina uœiteljev, sliøali pa smo
tudi Gabrijelino poezijo. 

Likovno-literarni veœer je oblikovala
Majda Juriœ Sirk, ki nam je tudi prib-
liæala ustvarjalnost in osebnost Gabri-
jele Hauptman, o kateri smo spoznali,
da nenehno stremi k rasti in izpolnitvi,
to pa najde tudi v domaœem kraju,
kjer smo jo toplo pozdravili in ji
zaæeleli novih uspehov.

A. Øtuhec

V poletni junij v ømarski knjiænici
vstopamo z razstavo Gabrijele
Hauptman. Galerija je postala æiv
in utripajoœ prostor poln æivljenjske
energije domaœe ustvarjalke, ki se
trenutno najbolje izraæa z akrilom
na platnu. Razstavo smo odprli na
predveœer dneva mladosti – 24.
maja – kulturni program pa je po-
pestrila glasba kolegov in kolegic
Gabrijele Hauptman iz Osnovne
øole Litija.

V torek, 12. junija 2007, ob 19. uri bomo odprli poletno razstavo

»A(rt)coustics – zgodbe iz ovitkov gramofonskih ploøœ.
Njihova izrazna moœ je velika, saj nam pripovedujejo o druæbenih in politiœnih okoliøœinah in temah svo-
jega œasa. Avtor razstave je Zvone Vrtaœnik, umetniøki vodja KUD Art Cluba Litija, ob odprtju pripravlja-
mo tudi spremljajoœ program. 

V torek, 19. junija, ob 19. uri, vas vabimo na predstavitev broøure

Konjøica skozi œas,
ki sta jo pripravila Joæica in Milan Amon. Broøura nam pribliæa odroœen, a prelep kraj, kjer najdemo
neokrnjeno naravo, kulturno in zgodovinsko dediøœino ter trdne, a prijazne ljudi, ki znajo obiskovalce
toplo sprejeti. Broøura æeli povedati vœerajønjo zgodbo o Konjøici, jo osvetliti danes in postaviti tudi
vpraøanje, kako bo s Konjøico jutri. Vabimo Vas, da pred julijskim spominskim koncertom skupaj na
pot pospremimo drobno, a pomembno knjigo, predvsem za obiskovalce Konjøice. 

V ømarski knjiænici bo v poletnih mesecih na ogled spominska razstava ob 135-letnici ustano-
vitve Narodne œitalnice v Ømartnem in 130-letnici smrti njenega ustanovitelja Frana Adamiœa.
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SREŒANJE Z BOGDANOM NOVAKOM

O Pasji grofici in øe marsiœem… 
Na literarnem veœeru v Knjiænici Litija smo se 29. maja sreœali s sloven-
skim literarnim ustvarjalcem Bogdanom Novakom. Pogovarjali naj bi se
predvsem o njegovem zgodovinskem romanu Pasja grofica, a æivo in pri-
vlaœno pripovedovanje Bogdana Novaka nas je popeljalo na vse strani,
tako v œasu kot prostoru.

Bogdan Novak sodi med priljubljene

in bolj brane slovenske avtorje – tako

med mladimi kot odraslimi bralci in

bralkami. Rodil se je v druæini, v kate-

ri so bile knjige tako nepogreøljive kot

denimo kruh in voda, in ni edini, ki

piøe: piøejo njegovi bratje in sestra,

neœaki in neœakinje in knjiæne police se

resniœno øibijo pod teæo knjig Nova-

kovih. Res pa je Bogdan Novak med

najbolj produktivnimi. Bralci cenijo

druæinsko sago Lipa zelenela je v dva-

najstih delih, vrsto mladinskih zgodb

in novel, predvsem pa zbirko Zvesti

prijatelji. 

Bogdan Novak nas je popeljal v Prek-
murje, ki mu je obarvalo znaœaj in
duøo, na Primorsko, od koder izvira
mama, pod Roænik, kjer je preæivljal
mladost. Povedal je, da je vsaka zgod-
ba vsak delno resniœna, œar pa je v
tem, kako jo predstavi. Tako v Lipi
najdemo njegove sorodnike – seveda
pod drugimi imeni – v mladinskih
zgodbah je popisal svoje dogodivøœine,
v Pasji grofici, ki smo ji namenili veœ
pozornosti, pa zgodovinska dejstva in
usodo Emilije Kraus, Idrijœanke, ki je
æivela v Napoleonovi senci. 

Sreœanje z Bogdanom Novakom so
popestrile œlanice Øtudijskega kroæka
Beremo z Manco Koøir iz Ømartnega,
saj je gospa Magda Omahen pripravi-
la nekaj zanimivih pogledov na njego-
vo ustvarjanje, s katerim smo za-
kljuœili uro in pol duhovitega popoto-
vanje med æivljenjem in ustvarjanjem
Bogdana Novaka.

Bralcem priporoœamo, da poseæejo pr-
vem slovenskem epu z naslovom Pe-
sem o Kralju Matjaæu, ki ga je veœ let
pisal Bogdan Novak in je izøel pred
kratkim, napoveduje pa tudi izid
obseænega kuharskega leksikona, ki
bo pravi zaklad za vse ljubitelje kuli-
narike in dobrih okusov. 

Druæenje z avtorjem je pripravila bib-
liotekarka Majda Juriœ Sirk, za prije-
ten kulturni program pa so poskrbeli
uœenci Joøt Gombaœ ter Nina Nenado-
viœ ter Petra Jantol iz Glasbene øole Li-
tija Ømartno.

A. Øtuhec

Tekmovanje za
Cankarjevo
priznanje
Vsako leto se najmarljivejøi uœenci
udeleæujejo razliœnih tekmovanj, na
katerih skuøajo osvojiti œim viøje priz-
nanje. Ljubitelji dobrih knjig smo se
tudi letos zbrali in se v okviru dodat-
nega pouka, ki je potekal v zgodnjih
jutranjih urah dvakrat tedensko, pri-
pravljali na tekmovanje za Cankarjevo
priznanje. Organizatorji so nam letos
namenili kar teæko nalogo, saj so mo-
rali uœenci najprej prebrati, nato pa
podrobno analizirati kar 21 kratkih
zgodb razliœnih pisateljev, ki so us-
tvarjali v dvajsetem stoletju. Skupaj
smo se lotili zgodb Ivana Cankarja,
Lovra Kuharja, Cirila Kosmaœa, Mila-
na Puglja, Lojzeta Kovaœiœa, Toneta
Partljiœa in Igorja Bratoæa. Ker je bilo
dela zares veliko, je marsikdo obupal,
najvztrajnejøi pa so se trudili vse do
øolskega tekmovanja, ki je bilo 6. fe-
bruarja 2007. Sodelovalo je osem
uœenk, od tega jih je pet osvojilo 75 %
ali veœ, kar je bilo dovolj za bronasto
Cankarjevo priznanje, obenem pa jim
je ta rezultat omogoœil uvrstitev na
dræavno tekmovanje. 18. marca so
Mojca Juterøek, Petra Komat, Maja
Øuøtarøiœ, Urøka Œerne in Klavdija
Tomaæiœ v Ljubljani ponovno preveri-
le svoje znanje. Najprej so eno uro
reøevale preizkus objektivnega tipa,
nato pa so svojo ustvarjalnost,
domiøljijo in seveda znanje prelile øe v
pisanje spisa. Najuspeønejøa je bila
Mojca Juterøek, ki je dosegla srebrno
Cankarjevo priznanje.

Œestitke Mojci pa seveda tudi vsem
ostalim dekletom, ki so se trudile stre-
ti ta oreh,  obenem pa  uæivale ob lepo-
ti slovenske besede. 

Simona Podlogar

Vikend seminar
druøtva Soæitje
v Dobrni
Druøtvo Soæitje Litija in Ømartno je
æe œetrto leto organiziralo vikend
seminar za druæine njihovih œlanov.

Rogaøki, Simonovemu zalivu in Mo-
ravskim Toplicam je sledila Dobrna.
V hotelu Vita so se izkazali kot odliœni
gostitelji dvainsedemdesetih œlanov,
sorodnikov, pedagoøkih delavcev Os-
novne øole Litija in prostovoljcev. Ve-
lika druøœina se je odpravila iz  Litije v
petek, 13. aprila. Ob prihodu v Dobr-
no so se namestili, nato pa so imeli vo-
den ogled okolice. Po veœerji je sledilo
spoznavno sreœanje in razgovor o pro-
gramu in tisto, kar so vsi komaj œakali

- plesni veœer v kavarni hotela, ob æivi
glasbi. 
V soboto, 14., in v nedeljo, 15. aprila,
so se dogodki kar nizali. Pedagoøki de-
lavci øole in Pavel in Marija Smolej so
pripravili øtiri delavnice, in sicer likov-
no, glasbeno, øportno in namizno. V
istem œasu, ko so potekale delavnice,
so imeli starøi predavanja, in sicer: Si-
stemske oblike skrbi za osebe s poseb-
nimi potrebami, dipl. soc del. Maja
Makaroviœ Moder, Dejavniki tveganja
za srœno-æilne bolezni, Roman Kralj,
dr. med. spec. splo. med. Kako prema-
gujem stres, prof. def. Marjeta Mlakar-
Agreæ. Preostali œas so udeleæenci izko-
ristili za sprehode, plavanje, balinanje,
pogovore, veliko œasa pa so si vzeli tudi
za dobro hrano v hotelu. 
V nedeljo, so ob 11. uri vodje delavnic
in koordinatorica predstavili povzetek
dela. Skupine so se predstavile s pro-
gramom in izdelki. Vsi prisotni so bili
z izvedbo zelo zadovoljni.

Marjeta Mlakar-Agreæ

Poustvarjalnost
mladih
glasbenikov
Øolsko leto se poœasi bliæa koncu,
uœenci in njihovi mentorji GØ Litija
– Ømartno pa intenzivno delajo in
svojo poustvarjalnost predstavljajo
posluøalcem doma in v tujini.

Tako se je 4. mednarodnega tekmova-
nja pihalcev v Poæarevcu v Srbiji, ki je
potekal od 25. do 30.aprila, udeleæila
flavtistka Monika Fele. Tekmovala je
v 3. kategoriji flavtistov, kjer je ob kla-
virski spremljavi prof. Urøke Vidic os-
vojila srebrno priznanje. Konkurenca
v tej kategoriji je bila velika, saj so v
njej tekmovali veœinoma uœenci, ki
obiskujejo srednje glasbene øole.

Na tem mestu gre pohvala Moniki, za
njeno prizadevnost in uspeøno igranje,
njeni mentorici prof. Miri Kranjec, za
vodenje in usmerjanje njenega dela, ter
podpori starøev.

Domaœim posluøalcem se je glasbena
øola predstavila 24. maja 2007 v dvo-
rani na Stavbah v Litiji, na zakljuœnem
koncertu. V programu sta sodelovala
pihalni in harmonikarski orkester
glasbene øole ter posamezni solisti.

Na koncertu smo se spomnili tudi po-
kojne kolegice Andreje Dremel, s pe-
smijo pevskega kvarteta.

Tudi v prihodnosti si v glasbeni øoli
æelimo usklajenega dela med uœitelji,
zadovoljstva med uœenci in podpore
naøe zveste publike.

Urøka Vidic 20704003

Nenadoma nas je zapustil

BRANKO KEPA
iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izreœena soæalja, darovano
cvetje, sveœe in sv. maøe ter vsem, ki ste se priøli poslovit od njega. Zahvala velja tudi pevcem,

trobentaœu in pogrebnemu zavodu. Vsem in vsakomur posebej øe enkrat hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Utrinki po dragi mami

Alojziji Sinigoj
1914 - 2007

Te dni me ob uri predrami podrsavanje korakov: do te mere prepriœljivo, da vstanem in po-

gledam v kuhinjo, skozi katero mi je ponoœi prihajala k postelji toæit nadloge. Niœ ne uzrem.

Dogodek sprejmem kot povabilo na veœerno daritev; in to ravno na dan, ko bi jih dopolnila

93. Izkuønjo povem øe æeni, ki zaupa, da tudi ona obœuti pod pazduho njeno roko, ko krene

v hram, v katerega sta œesto hodili. Neko svojo izkuønjo izpove tudi sestra. ...

Ne morem, da ne bi uœencema z emavøke poti kanœek laæje verjel, akoravno scela nikoli dojel.

Torej! Rodila se je Tereziji in Ivanu Kosu v ponoviøki œuvajnici kot peta od osmih. Otroøtvo

so ji krasili starøa, seste, brati, dom, æivali, æeleznica, øiroka Sava in mala Litija. V uk je odøla

h gospe Skuøkovi in hitro pridobivala najzahtevnejøa dela. Na øiviljstvo je bila ponosna in

njeni izdelki so bili cenjeni. Med tem so se æe preselili v Sitarjevec, kamor je ponjo priøel

Rafael; odøla sta v Ømartno. Povila sta œetvero dece in nas v skromnih razmerah spravila

skozi øole do kruha. Ko sta prvo poslanstvo sklenila, sta se priœela razdajati za vnuøtvo,

pravnuøtvo pa je obœudovala le øe ona.

Naøa mama je bila vesela in vedrega duha; svoj œas je rada prepevala, plesala in se tudi lepo

oblekla. Za bliænje je bila (gospa) Lojzka, sicer pa gospa Sinigojeva. Naslov gospa ji je

pristajalo in si ga je tudi zasluæila: z odkritostjo, z mero zadræanosti in s poøtenostjo.

Zadnja leta je veljala za ømarsko starosto: doletela jo je celo pozornost, da z nekaj besedami

pospremi otvoritev novega mostu.

Dvanajst dni pred visoko obletnico je odøla. Na Kalvarijo sta jo predano spremljali sestra

Terezija in svakinja Majda, za kar smo jima vsi drugi iskreno zahvalni. 

Domaœi se soœuteœim na Valvasorjevi in ob poti Na Roje zahvaljujemo za izkazano pomoœ,

zdravniku gospodu dr. Nikolaju Benediœiœu in medicinski sestri gospe Tini Berœon izrekamo

zahvalo za lajøanje poslednjih tegob, æupniku gospodu Marjanu Lampretu, sestri usmiljenki

Marinki Prosen, duhovnemu pomoœniku gospodu Cirilu Oraæmu in kaplanu gospodu Petru

Bregarju pa ostajamo trajno hvaleæni za vso duøno oporo, za obiske z Najsvetejøim, za

poslednji zakrament in za sklepno daritev s slovesom.

V imenu njenih, ars
20706001

20706002

Kje si ljubi oœe,

kje tvoj nasmejan je obraz,

kje so tvoje pridne roke,

ki skrbele so za nas?

V 95. letu starosti nas je zapustil
dragi ata, dedek in pradedek

PAVEL SMREKAR
9. 6. 1912 - 6. 5. 2007

iz Vinterjevca 15

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za pomoœ
in podporo ter izreœene besede tolaæbe, darovano cvetje, sveœe in svete maøe.

Øe posebej se zahvaljujemo patronaænim sestram, posebno pa sestri Tini in dr. Benediœiœu za pomoœ
in lajøanje boleœin. Hvala g. æupniku Marjanu Lampretu za lepo opravljen pogrebni obred,
pogrebcem, pevcem in trobentaœu. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem øtevilu pospremili

na njegovi zadnji poti. Øe enkrat vsem lepa hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Profesorica nam je na zaœetku predsta-
vila potek dela v letoønjem øolskem
letu, komentirala nastop otrok na re-
gijskem tekmovanju ter drugih prire-
ditvah, seznanila z opaznim napred-
kom in izjemnimi doseæki vsakega iz-
med naøih otrok.

Program je bil zelo raznolik. V prvem
delu so otroci zaigrali vsak samostoj-
no, v drugem pa so bile predstavljene
komorne skupine, in sicer klavir øtiri-
roœno ter dueti flavta-klavir (npr. bra-
tec in sestrica, uœiteljica in otrok). Kot
posebnost so nastopili dueti mamica
in otrok. Velja omeniti, da sta se letos
opogumili  in pridruæili øe dve mamici,
tako so bili dueti æe kar øtirje! Tudi
oœetje so dobili prijazno povabilo za
sodelovanje. 

Sliøali smo pester mozaik skladb. Pro-
gram je vseboval predklasiœno in kla-
siœno glasbo, romantiko, skladbe ru-
skih komponistov,  priredbe narodnih
pesmi in seveda skladbe slovenskih

Slika levo: flavtistka Lara Jamøek in klavirska spremljevalka Nina Jamøek,
Desno: skupinska slika uœencev, ravnateljica GØ J.Galiœiœ in uœiteljica klavirja O.Novosel.

Zakljuœni klavirski koncert
Konec meseca aprila  smo se v zelo velikem øtevilu zbrali na koncertu kla-
virskega razreda prof. Olene Novosel.

skladateljev. V œudovitem vzduøju je
ura zelo hitro minila.

V zakljuœku je profesorica zaæelela
uœencem, da bi dobro opravili za-
kljuœne izpite, voøœila dvema uœenka-
ma za rojstni dan in razdelila  »nagra-
de« za kvalitetno opravljen nastop. 

Z æeljo, da bi prof. O.Novosel  tudi v
naslednjem letu razdajala naøim otro-
kom svojo ljubezen do glasbe, znanje,
pozitivno miøljenje in dragoceni œas,
smo se polni vtisov poslovili.

M.Jamøek
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Dva dni pozneje, 28. junija, se bomo
udeleæili tradicionalnega sreœanja slo-
venskih upokojencev, ki bo letos na
sneænem stadionu blizu Maribora.

Prvo nedeljo v juliju vas vabimo na
popoldanski izlet na Zasavsko Sveto
goro in sicer z rednim avtobusom, v
œetrtek, 5. julija, pa na popoldanski iz-
let na Dolenjsko (Trebnje, Mala Vas,
Dobrniœ).

V œetrtek, 12. julija, se bomo pohodni-
ki podali peø od planiøkih skakalnic
do Tamarja, teden dni pozneje, 19. ju-
lija pa bomo organizirali piknik pri
lovski koœi na Grilovcu.

V soboto, 21. julija, vas vabimo na ce-
lodnevno kopanje s kopalnim vlakom
v Atomske toplice v Podœetrtek, zadnji
vikend v juliju pa bomo obiskali gle-
daliøko predstavo v poletnem gleda-
liøœu na Studencu. Naslova predstave
øe ne vemo.

V œetrtek, 2. avgusta, bomo na celod-
nevnem izletu v tujino obiskali Gross-
glockner, v soboto, 18. avgusta pa se
bomo pohodniki povzpeli na Soriøko
planino nad Bohinjem.

Prvo septembrsko nedeljo naœrtujemo
obisk Dolenjske in vzpon na Grmado
nad Ortnekom, do koder je v obe sme-
ri dobri dve uri hoje.

Sredi septembra pa bomo organizirali
razstavo roœnih del, o œemer vas bomo
øe obvestili.

Tokratni napovednik je nekoliko
daljøi, saj Martinovega glasu do sep-
tembra ne bo. O vseh spremembah vas
bomo obvestili v Informativni oddaji
litijske televizije.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev
Zgodilo se je…
V œetrtek, 26. aprila, je 20 naøih œla-

nov in svojcev prisostvovalo javnemu

snemanju televizijske oddaje »Na

zdravje«, ki je potekalo v snemalnem

studiu RTV Ljubljana. Ker je bilo za-

nimanja veœ, kot smo imeli na voljo

sedeæev, bomo v septembru obisk po-

novili, verjetno pa si bomo ogledali

tudi »Milijonarja«.
Naslednji dan, 27. aprila, se je 20 po-
hodnikov podalo po Luøni poti, ki po-
teka od Ømartna do Svetega veœera,
kjer je poleg oddajnega stolpa tudi
vpisna knjiga.

V nedeljo, 10. maja, je 21 ljubiteljev
operne umetnosti uæivalo na predstavi
»Fausta«, kjer nas je kot baritonist
ljubljanske opere in naø domaœin nav-
duøil Joæe Vidic. Predstava je bila v
Mariboru.

Pripravljamo…
V torek, 26. junija, se bodo naøi tek-
movalci pomerili v ruskem kegljanju,
pikadu in kvizu pri lovski koœi na Do-
lah. Sodelovala bodo upokojenska
druøtva iz litijske in ømarske obœine.

DRUØTVO ZA RAZVOJ PODEÆELJA LAZ

Izlet v Vipavsko dolino in na Kras

V soboto, 12. 5. 2007, smo œlani druø-
tva LAZ in naøi prijatelji odøli na izlet
v Vipavsko dolino in na Kras. Odpe-
ljali smo se po stari rimski poti œez pla-
noto Hruøica. Ustavili smo se v Pod-
kraju, kjer je vidnih precej ostankov
rimske utrdbe. Pot smo nadaljevali
preko planote do Cola in nato proti
Ajdovøœini in Vipavi. Ustavili smo se
na graøœini Zemono, kjer smo si ogle-
dali notranjost in vrt s œudovitim raz-
gledom po okoliøkih vaseh Vipavske
doline, pa øe izvedeli smo mnogo stva-
ri, saj smo imeli odliœno vodnico. Nato
smo se odpravili v Vipavo. Sledil je og-
led mesta in izvirov reke Vipave. Pot
nas je nato vodila preko griœev na
Kras, kjer smo si na kmetiji Ostrouøka
privoøœili pravo kraøko kosilo. Nato
smo se odpravili do slikovite kraøke
vasice Pliskovica. Tam smo si ogledali
mladinski hotel, ki je urejen v stari do-

maœiji. Sledil je øe ogled vasi ter obraz-

loæitev kroæne Pliskine poti, ki se vije

po kraøki pokrajini okoli vasi. Kako je

vas dobila ime, øe vedno ni pojasnjeno,

obstajata dve verziji. Ena je, da je do-

bila ime po ptici pastirici, ki ji reœejo

pliska, ali pa po ovci pliski. Iz Pliskovi-

ce smo se odpeljali proti Komnu, kjer

je sledil krajøi postanek. Nato pa v vas

Sveto pri Komnu, kjer smo obiskali

Turistiœno kmetijo z nastanitvijo

Abram – Æerjal. Gospodar nas je lepo

sprejel, nam pokazal klet, ki jo øe ure-

ja, ter nam zaupal nekaj naœrtov, ki jih

øe ima. Postregli so nam z domaœimi

kraøkimi dobrotami ter odliœnim tera-

nom. Na tej kmetiji smo nekako skle-

nili naø izlet. Domov smo se vrnili oko-

li 22. ure. Preæiveli smo œudovit dan,

pa tudi vreme nam je bilo naklonjeno.
I.V.

Dobrote slovenskih kmetij
Ptuj 2007
Podoba kulinarike, ki se je razvila na ozemlju Slovenije, je pester mozaik
najrazliœnejøih œasovnih obdobij. Prav vsakoletna razstava »Dobrote slo-
venskih kmetij« je odliœna priloænost za spoznavanje, ter doæivljanje pestre
kulinariœne dediøœine slovenskega podeæelja.

Razstavljene dobrote nas spominjajo
na domaœnost kmeœke hiøe, gostoljub-
nost in prijaznost naøih ljudi. Ob po-
gledu na razstavljene dobrote moramo
odpreti vrata do svojih src in tako bo
poplaœan trud, ki je bil vloæen v raz-
stavljene dobrote.

Dobrote slovenskih kmetij so v zad-
njih letih postale ena osrednjih kulina-
riœnih prireditev v slovenskem prosto-
ru. Skorajda ni Slovenca, ki ne bi poz-
nal te lepe prireditve. Izreden obisk
potrjuje, da Slovenci æelimo uæivati
dobro in zdravo hrano, pridelano na
naøih kmetijah.

Z veseljem ugotavljam, da tudi mnogo
lokalnih skupnosti pomaga pri pro-
mociji naøe domaœe hrane. Prepriœana
sem, da  bi se kar nekaj kmetij v obœi-
ni Litija, Ømartno pri Litiji in Mo-
ravœah, lahko preæivljalo s proizvod-
njo domaœih specialitet.

Letos je od 18. do 21. maja potekala
æe 18. razstava »Dobrote slovenskih
kmetij«, ki so jo odprli v prostorih mi-
noritskega samostana na Ptuju. V oce-
njevanje je prispelo 1.034 izdelkov, v

13 tekmovalnih skupinah je bilo naj-
veœ, tj. kar 395 kruønih izdelkov.

Pri dolgoroœnem oblikovanju promo-
cijske vsebine za uspeønejøe træenje iz-
delkov viøje kakovosti, aktivno sode-
lujejo tudi kmetije z naøega obmoœja.
Tudi letos smo v obœinah Moravœe,
Litija in Ømartno pri Litiji bili zelo ak-
tivni in za naøe izdelke prejeli kar ne-
kaj priznanj.

Domaœa marmelada Antonije Juhant

Jabolœno æganje Alojza Urbanije

Jabolœni sok Mirka Kneza

Senzoriœno ocenjevanje mesnin
Kmetijska svetovalna sluæba Litija je v sodelovanju s turistiœno razvojnim
druøtvom Kampelc organizirala senzoriœno ocenjevanje mesnin, ki je pote-
kalo na Turistiœni domaœiji Blaj v Dragovøku.

Ocenjevanje je bilo namenjeno vsem
œlanom druøtva Kampelc in posamez-
nikom, ki se intenzivneje ukvarjajo s
predelavo mesa oz. izdelovanjem su-
homesnatih izdelkov. 

Delavnica je bila nadaljevanje 35-urne-
ga teœaja predelave mesa v letu 2005,
ki je bil osnova posameznikom za pri-
dobitev certifikata predelave mesa. Ker
vemo, da so suhomesnati izdelki zelo
problematiœni, predvsem v fazi suøenja
in zorenja in da v tej fazi  lahko izgub-
ljajo kvaliteto, smo se odloœili, da po-
sameznike z ocenjevanjem in opozarja-
njem na morebitne napake vzpodbuja-
mo k boljøi kvaliteti.

Na ocenjevanje je bilo prijavljenih 32
razliœnih suhomesnatih izdelkov (sala-
me, slanina in bræole). Strokovna ko-
misija, ki je bila sestavljena iz sedmih
œlanov, je v postopek ocenjevanja do-
bila predhodno øifrirane izdelke. 

Ocenjevalni zapisnik je vseboval ocene
za: zunanji izgled izdelka, sestavo pre-
reza, barvo prereza, teksturo, vonj in
okus izdelka. Izdelek je dobil konœno

oceno glede na izraœunano povpreœje
vseh sedmih ocenjevalcev. Najveœ je
lahko prejel 20 toœk. Priznanja pa so
se dodeljevala po naslednjih kriterijih: 

17 do 18 toœk - bronasto priznanje

18 do 19 toœk - srebrno priznanje

19 do 20 toœk – zlato priznanje.

Ocene so bile dokaj stroge, a kljub
temu se naøi sodelujoœi lahko pohvali-
jo s øtirimi srebrnimi in øestimi brona-
stimi priznanji. Zlatega priznanja æal
letos øe nismo podelili. Predstavitev re-
zultatov in podelitev priznanj smo
zaupali predsedniku strokovne komi-
sije g. Œampi, dr. vet medicine, ki je
dolga leta sluæboval na GIZ-meso in
opravil vrsto ocenjevanj suhomesnatih
izdelkov v Gornji Radgoni, kjer vsako
leto potekajo ocenjevanja suhomesna-
tih izdelkov na dræavni ravni.

Gospod Œampa je opozoril na najpo-
membnejøe napake senzoriœnih lastno-
sti izdelkov, ki jih bomo z nadaljnjimi
izobraæevanji in z aktivnim sodelova-
njem s proizvajalci v sklopu naøe
sluæbe poskuøali odpraviti.

Vsem sodelujoœim se lepo zahvaljuje-
mo za strokovno pomoœ in udeleæbo
na ocenjevanju ter jih æe sedaj vabimo
k nadaljevalnemu izobraæevanju v je-
seni.

Iskrena hvala tudi Obœini Litija, ki
nam je finanœno pomagala pri izvedbi
delavnice.

Sonja Zidar Urbanija,

organizira aktivno in zanimivo
preæivljanje poœitnic pod vodstvom
gospe Agate Lambergar:

POLETNI TABOR
V GRADIØŒU PRI LITIJI

termin: 26. -30. junij 2007
termin: 13. -17. avgust 2007
termin: 20. -24. avgust 2007
Za otroke od 5 do 13 let

Nabirali in spoznavali bomo zeliøœa, kurili ogenj,
grabili seno, spoznavali kmeœka opravila,
se sprehodili do cerkvice,
se pogovarjali s pastirjem, spali na seniku
in øe marsikaj.

Za informacije in prijave pokliœite:
gsm.: 031 251 931

drustvo.laz@gmail.com
www.podezelje-laz.si 

Priznanja v razliœnih kategorijah iz-
delkov so prejeli:

KOCIJANŒIŒ Ivanka, Katarija 7, Moravœe
(DOMAŒA SLIVOVKA; bronasto priznanje)
URBANIJA Alojz, Vaœe 80, Vaœe
(JABOLŒNO ÆGANJE; srebrno priznanje)
HAUPTMAN Pavle, Moravœe pri Gabrovki 35,
(JABOLŒNI KIS; srebrno priznanje,
MEØANO DOMAŒE ÆGANJE; bronasto priznanje
in za DOMAŒI KOMPOT; srebrno priznanje)
JUHANT Antonija, Øtangarske Poljane 3a;
(DOMAŒA MEØANA MARMELADA;
srebrno priznanje)
KNEZ Mirko, Lupinica 4, Ømartno;
(JABOLŒNI SOK; zlato priznanje)
PATERNOSTER Ignac, Tenetiøe 1, Litija;
(DOMAŒE MASLO; bronasto priznanje,
DOMAŒA TOPLJENA PREGRETA SMETANA;
zlato priznanje)
REPOVÆ Romana, Polønik 26a, Polønik;
(KRHKI OREHOVI ROGLJIŒKI;
bronasto priznanje)
BEVC Marinka, Mamolj 30, Polønik;
(KRHKI OREHOVI ROGLJIŒKI; zlato priznanje)

Ker je ga. Marinka æe drugo leto zapo-
red dobila zlato priznanje za orehove
rogljiœke, lahko drugo leto priœakuje
najviøje potrdilo – »kipec kakovosti«.
Prejmejo ga izdelovalci, ki tri leta za-
pored doseæejo najviøje priznanje za
doloœen izdelek.

Vsem letoønjim nagrajencem iskreno
œestitam v svojem imenu in v imenu
Kmetijske svetovalne sluæbe Litija z
æeljo, da se boste v prihodnje øe v veœ-
jem øtevilu odloœali preizkuøati svojo
kvaliteto in popolnost izdelkov na
dræavnem nivoju.

Sonja Zidar Urbanija,

Kmetijska svetovalka
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Utrinki iz pasje male øole
Ali veste, da je v naøi obœini organizirana øola za pse? Organizira jo Kino-
loøko druøtvo Litija, ki ga vodita Maja in Stane Lesjak. Za øolo sem izve-
dela iz lokalnega œasopisa.

Don je bil takrat star ravno øtiri mese-
ce, zato sem poklicala na objavljeno
telefonsko øtevilko druøtva. Dogovori-
la sem se za uvodni sestanek, ki je po-
tekal prvega marca v Podøentjurju.
Na uvodnem sestanku nas je Maja
seznanila z opremo za psa in pripo-
moœki za øolanje. Prisotni smo se raz-
delil v skupine. Naøa skupina male
øole je imela 6 udeleæencev (psov). Psi
so bili starejøi od treh mesecev in no-
beden pred tem øe ni obiskoval teœaja
ali øole za pse.

Naøa skupina je imela øolo dvakrat te-
densko, sreœali smo se øestnajstkrat.
Pouk se je zaœel takoj naslednji dan po
uvodnem sestanku. Sestava skupine je
bila zelo pisana. Obiskovali so jo do-
berman Ares, beagle Brin, nemøka
doga Hui, husky Bobi, ter labradorja
Don in Mars.

Zakaj ravno mala øola, boste verjetno
vpraøali, oziroma zakaj ravno øolanje
psov, ko pa lahko psa nauœiø tudi sam
doma? Nekaj je res na tem, saj sedaj
trg ponuja o vzgoji in negi psa veliko
literature, ki je dostopna v knjigarnah,
knjiænicah in na internetu. Ampak
moje mnenje je bilo, da œe bomo imeli

psa, ga bomo tudi nauœili pravilnega
vedenja in obnaøanja – tega pa se pes
lahko najhitreje in najlaæje nauœi prav
v øoli. Poleg tega je uœenje psa v øoli
tudi uœenje psa v skupini. Øola nudi
tako skupinski kot tudi individualni
pristop k uœenju. Torej, œe s psom nisi
pravilno izvedel vaje, sta te inøtruktor-
ja pouœila o pravilni izvedbi vaje, tako
da si vsako vajo lahko res pravilno na-
redil. 

Øola je potekala na ograjenem travna-
tem vadiøœu. V œasu øolanja smo upo-
rabljali pripomoœke, kot so kliker,
»nagrada« in »zajœek« za igro. Za na-
grado je vsak vodnik prinesel naj-
ljubøo hrano svojega psa, za Dona to-
rej hrenovko. Pri vseh teh pripo-
moœkih nam je vodnikom kar naen-
krat zmanjkalo rok. V eni roki si dræal
povodec s psom, v drugi roki kliker,
za pasom ali v torbici si imel »nagra-
do«, okoli vratu pa obeøenega »zajœ-
ka« za igro. Ampak brez panike! Ta
dilema, s katero roko boø kaj dræal, je
bila prisotna samo na prvi vaji, kmalu
smo vsi postali rutinirani. 

Naœin oziroma metoda uœenja s
pomoœjo klikerja se imenuje øola na
osnovi pozitivne motivacije. Metoda
je zelo prijazna do psa, saj psa ne kaz-
nujeø fiziœno, kaznujeø ga samo tako,
da mu ne daø nagrade, œe ukaza ne
izvrøi. Pes pa kmalu ugotovi, kaj se mu
izplaœa. Øolanje s pomoœjo klikerja je
prijazno tako za psa kot tudi vodnika.
Psu daø na primer ukaz »sedi«, v tre-

nutku, ko se usede, ga potrdiø s kliker-
jem in mu daø nagrado ter ga pohvaliø.
Ko izpolni tvoj ukaz - in samo takrat -
klikneø in ga nagradiø. V tem œasu smo
se nauœili kar nekaj povelij in si-
cer: pozornost, sedi, prostor, lezi,
hodi, œakaj in odpoklic. Po vsaki vaji
je sledila obvezna igra z »zajcem« za
sprostitev psa. Ena izmed najpomem-
bnejøih vaj je bila vaja pozornosti. Œe
si pridobil pozornost svojega psa, si
zmagal. Vse te vaje smo morali vaditi
tudi doma, delati tako imenovane
domaœe naloge, zato v øoli ni bilo
»blefiranja«.

Midva z Donom sva se v skupini do-
bro poœutila, saj nismo le delali in »pi-
lili« vaj, temveœ je bilo tudi veliko po-
govora o psih. Izmenjali smo si veliko
izkuøenj, naøo skupino bi lahko poi-
menovala kar »skupina za samopo-
moœ« pod dobrim vodstvom Maje in
Staneta. Pogosto smo se pogovarjali o
prehrani in negi psa – kakøna in koli-
ko hrane je primerno za pravilno rast
psa, pravilna izbira krtaœe za negova-
nje dlake, œiøœenje uøes, oœi, zobovja, o
raznih izpuøœaji na pasji koæi, o upora-
bi sredstev proti klopom, bolham in
ostalim zajedalcem, cepljenjih in pre-
gledih pri veterinarju. Na naøa vpra-
øanja, kaj je dobro za eno pasmo, kaj
za drugo, nam je Maja podala marsi-
kateri praktiœen nasvet.

Kinoloøko druøtvo pa za pse ne orga-
nizira samo male øole, ampak tudi ob-
novitvene teœaje za pse, ki so se æe
øolali, osnovno øolo, flyball, osnove
agilityja in podobno. 

Se æe veselim obnovitvenega teœaja v
jesenskem œasu. 

Nataøa s psom Donom

Pikado liga
2006/07
Za nami je øe ena uspeøno
konœana sezona v igranju elektron-
skega pikada. 

Letos se je v Ømarsko-litijski pikado
ligo prijavilo øest ekip, ki so popestrile
torkove veœere v  petih gostilnah iz
obeh obœin. Tudi letos sta bili tako kot
prejønja leta najbolj izenaœeni ekipi
Majolke iz Ømartnega ter ekipe Jolly
Bara iz Litije, vendar je priœakovati, da
se bodo ostale ekipe naslednje leto
zelo pribliæale, œe ne æe posegle med
prva dva mesta. Ligo sta uspeøno vo-
dila in izpeljala do konca Franci Øircelj
ter Edo Srebrnjak, upamo, da jima bo
v isti meri uspelo tudi naslednje leto
morda øe z kako ekipo veœ.

Zakljuœni turnir lige je letos organizi-
rala ekipa  iz Okrepœevalnice Majolka,
kjer so se pomerile ekipe v ekipnem
tekmovanju 301 M.O. Tudi tokrat je
po teæki in izenaœeni igri Majolka ug-
nala konkurenco ter zasedla prvo me-

sto, drugo mesto pa si je presenetljivo
priigrala ekipa Prijatelji Vaøke Situle z
Vaœ, tretja je bila ekipa Buœ iz Mustan-
ga. S tem turnirjem se je konœala sezo-
na do jeseni, upamo, da bodo igralci
tudi prihodnjo sezono igrali tako zav-
zeto ter popestrili marsikateri zimski
veœer z igranjem pikada.

Rezultati sezone 06/07:
1. mesto: Okrepœevalnica Majolka (Ømartno)
2. mesto: Kava bar Jolly (Litija)
3. mesto: Mustang Buœe (Ømartno)
4. mesto: Mustang Jajoti (Ømartno)
5. mesto: Porto Pub (Litija)
6. mesto: Prijatelji Vaøke Situle (Vaœe)

Prvo sreœanje
gasilcev GZ
Ømartno

Potekalo je v nedeljo, 6. maja. Naj æe
na zaœetku napiøem, da je to prvo
sreœanje, ki poteka pod okriljem GZ
Ømartno, saj smo se æe vrsto let ob
prazniku naøega zavetnika sv. Florja-
na sreœevali na tovrstnih sreœanjih, ki
pa jih je organiziralo PGD Ømartno.
Zaradi vse veœje udeleæbe je padla po-
buda, da ta dan organizira GZ Ømart-

no kot krovna organizacija delovanja

gasilstva v naøi obœini. V uniformah

smo se zbrali ob 9.30 pred kulturnim

domom Ømartno in se v sprevodu s

praporji odpravili v cerkev, kjer smo

prisostvovali sveti maøi. Po sveti maøi

smo izvedli kratko slovesnost, kjer

smo prevzeli in blagoslovili novo vozi-

lo za potrebe GZ Ømartno. Predsednik

GZ Ømartno je v svojem kratkem go-

voru predstavil naœrte GZ Ømartno v

naslednjem letu in pozval obœane, da

podprejo akcijo gasilcev, saj bodo v

letoønjem letu kupili øe øtiri vozila.

Dva naj bi se predvidoma po naøih ce-

stah vozila in pomagala krajanom æe v

letoønjem letu, dva pa v prihodnjem.

Æupan Milan Izlakar je gasilcem œesti-

tal za novo pridobitev in nas pozval,

da øe naprej skrbimo tudi za gasilski

podmladek. 

Tovrstna sreœanja bodo postala ob

prazniku sv. Florjana tradicionalna,

potrudili pa se bomo, da bomo vsako

leto na ta dan predstavili tudi kakøno

zanimivost s podroœja dela gasilstva,

pa naj bo gasilska tehnika ali pa vaja.

Mateja Tomaæiœ

Sreœanja se je udeleæilo 84 uniformiranih
gasilcev

2. orientacijski tek za mlade
gasilce GZ Ømartno
Veœina si predstavlja gasilca v gasilskem vozilu, s œelado na glavi in ko hiti na
pomoœ pri gaøenju poæara. Res imamo tovrstnih posredovanj kar veliko, vendar
pa se v danaønjem œasu pojavlja vrsta nesreœ, ki niso povezane z ognjem. Ena od
pomembnih vrlin izurjenega gasilca je tudi orientacija v naravi. Vse veœ je gozdnih
in travniøkih poæarov, tudi velikih, kot je bil lani na Krasu, vse veœkrat se dogaja,
da je potrebno iskati pogreøane osebe, tudi po brezpotjih itd. Zato se je tudi mla-
dinska komisija GZ Ømartno odloœila, da priœne s tekmovanji v orientaciji in tako
mlade pripravlja na vstop med prave operativne œlane, ki bodo lahko posredova-
li tudi pri tovrstnih nesreœah. Pomembno je, da ta tekmovanja potekajo v
domaœih krajih, saj tako mladi spoznavajo naøo obœino tudi drugaœe kot samo iz
avtomobila. Letoønji 2. orientacijski tek je potekal v soboto, 26. 5., v soorganiza-
ciji PGD Kostrevnica v Kostrevnici in okolici Bogenøperka. Tekmovanja se je ude-
leæilo 46 ekip-trojk v treh starostnih skupinah iz vseh osmih druøtev v zvezi. Poleg
iskanja kontrolnih toœk so morali mladi med potjo reøevati øe razne spretnostne
naloge, naloge s podroœja gasilstva in sploønega znanja, seveda pa je bilo potreb-
no pot prehoditi v œim krajøem œasu. Mladi so se izkazali izvrstno, saj niti ena eki-
pa ni zgreøila kontrolne toœke, pa œeprav poti niso bile oznaœene in so si morali
pomagati le s pomoœjo zemljevida. Seveda pa ima na koncu nekdo malo veœ sreœe,
nekdo pa malo manj.

Mitja Jesenøek

5 kolesark. com
Drzen naœrt v naøih glavah je dozoreval pol leta in dozorel. S kolesom od
Litije do priljubljene slovenske boæje poti Brezje na Gorenjskem in nazaj.

Vsaka jih je v svoji glavi prevozila æe
prej, pred podvigom. 156 kilometrov,
ni tako malo, niti v mislih ne, a kjer je
volja, je tudi pot.

21. aprila, ob øesti uri zjutraj, smo vsa-
ka s svojim kolesom, z nahrbtnikom
na rami in obvezno œelado na glavi do-
bre volje priœakale naø dan. Vsaka s
svojim ciljem v glavi, vsaka z lastnim
namenom, a vse z eno samo æeljo; za

druæenje, za prijateljstvo, za vse tiste

drobne pozitivne interese, ki danes

zdruæuje ljudi, a jim je pozornost pre-

malo posveœena.

Slikovita pokrajina je bila kriva, da

smo pozabile na morebitne dvome in

skrbi. Obœudovale smo prelepo Slove-

nijo preko reke Save, pa vse tja, prek

øirnih polj oljne repice do sonœne Go-

renjske. Prvi klanci, ki smo jih prema-

govale z zagrizeno borbenostjo, so se

postavili pokonci, a ko smo v daljavi

zagledale mogoœno cerkev, ki je pos-

veœena Mariji pomagaj na Brezjah, so

naøi razgreti obrazi zaæareli od veselja

in sreœe. Øe celo sonce je pokukalo izza

oblakov.

Obvezna zahvala, krepœilen poœitek in

sms pozdravœki naøim prijateljem in æe

je bilo treba kreniti proti domu. Dan

se je preveøal v veœer, ko smo prikole-

sarile v Litiji in se poslovile z æeljo, da

to øe kdaj ponovimo. Naøe romanje se

je konœalo tudi z boleœimi zadnjicami,

a to itak spada v obvezno pokoro.       

Mija Loc

Z leve proti desni: Vida, Liza, Joæi, Suzika
in Mija

Srebrna obletnica valete

In øe rezultati:

MLAJØI PIONIRJI:
KOSTREVNICA 365,36 toœk
ØMARTNO 1 322,19
ØMARTNO 5 316,72

MLAJØE PIONIRKE:
KOSTREVNICA 339,34
ØMARTNO 322,67
JABLANICA 291,87

STAREJØI PIONIRJI:
ZAVRSTNIK 299,43
ØMARTNO 1 259,21
KOSTREVNICA 248,67

STAREJØE PIONIRKE:
KOSTREVNICA 279,32
ØMARTNO 2 248,77
JABLANICA 2 239,32

MLADINCI:
JABLANICA 366,82
KOSTREVNICA 335,29
VINTARJEVEC 333,10

MLADINKE:
KOSTREVNICA 365,29
LIBERGA 253,37

Davnega leta 1982 so ømarski uœenci
letnik 1967 konœali O.Ø. Takrat so se
ob koncu øolskega leta poslovili z
æeljo, da se vsakih pet let sreœajo in
obljubo tudi dræijo. Tokrat sta se orga-
nizatorici Alenka Pregelj in Mija Loc
øe posebej potrudili, saj sta s skupnimi
moœmi naøli prav vse naslove srebrnih
jubilantov. Povabljeni so bili tudi nji-
hovi razredniki, ki so skupaj z jubilan-
ti obujali spomine na dobre zlate œase
in na preøerno mladost. Izredno pri-
jazno osebje v gostilni ”Pri Janezu” v

Veliki Øtangi, je poskrbelo za laœne
æelodœke, ansambel Krigl pa za vzduø-
je, saj so se prenekateremu ob izvajan-
ju njihovih pesmi orosile oœi zaradi
lepih spominov na osnovnoøolsko
ljubezen in zaljubljenost. Nekaj med
nami, je bilo takønih, ki jih nismo
videli æe dolgo in preseneœeno smo
ugotavljali , da se nismo niœ postarali.
Zabava je trajala do jutra in zopet smo
se loœili z obljubo, da se œez pet let
zagotovo zopet sreœamo in tako
poveæemo nevidne niti, ki so se med

nami spletle v hramu uœenosti v O.Ø.
Na koncu smo se vsi skupaj slikali,
taboljøi letnik 1967,  in nasvidenje œez
pet let.

Mija Loc
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S kolesom v Kamniøko Bistrico

Metuljmania

Podelitev priznanj na KumuSreœanje starejøih planincev

JUNIJ 2007 • ØT. 68 PLANINSTVO, ØPORT IN REKREACIJA

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

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. avgusta 2007

Podelitev priznanj na Kumu
27. maja je bila na Kumu tretja podelitev priznanj tistim planincev, ki so
obiskali vseh 64 kontrolnih toœk obhodnice Kriæem kraæem po Posavskem
hribovju.

Sreœanje starejøih planincev
Tradicionalnega sreœanja starejøih planincev Zasavskega MDO se je 24. 5.
2007 na Kopitniku udeleæilo okrog 60 zasavskih planinskih veteranov iz
enajstih planinskih druøtev od Litije do Breæic.

Med njimi je bila tudi sedemœlanska li-

tijska odprava. Prav prisrœen kulturni

program so pripravili uœenci osnovnih

øol iz Rimskih Toplic in Laæiøœ, uigrana

ekipa œlanov PD Rimske Toplice pa je

za vse pripravila nadvse okusno kosilo. 

Sreœanja so se udeleæili øtevilni zaœetni-

ki povojnega organiziranja planinstva

v Zasavju, ki so dolga leta upravljali

najbolj odgovorne funkcije v druøtvih

in MDO, zato ni manjkalo obujanja

spominov na skupne akcije. Obenem

pa so se udeleæenci sreœanja seznanili z

danaønjim stanjem planinstva v Zasav-

skem MDO. Kar nekaj druøtev, med

njimi tudi litijsko, je v preteklem letu

foto: Vinko Øeøko

V œasu od septembra 2006 se je nabra-
lo kar 67 izpolnjenih dnevnikov in le
petim planincem jih bo potrebno po-
slati po poøti, ker se sreœanja niso mo-
gli udeleæiti. Litijski planinci smo øe
naprej najbolj vneti udeleæenci te akci-
je. Tokrat so bila priznanja podeljena
Joæici in Petru Kokoøarju, Franju Øpe-
harju, Janezu Kepi, Lojzetu Hauptma-
nu, Milki Rovøek, Sreœku Erjavcu, Sta-
netu Jerebiœu, Bredi Hribar, Lojzetu
Perœiœu in Marjanu Jugu. Vsem iskre-
ne œestitke.

Kdor je obiskal vseh 64 kontrolnih
toœk, lahko upraviœeno reœe, da kar
dobro pozna Posavsko hribovje, to

najveœjo slovensko pokrajino v geo-
grafskem smislu besede. Kot pove æe
ime, gre za hribovit svet, ki se razpro-
stira na obeh bregovih Save od vzhod-
nega obrobja Ljubljanske kotline do
hrvaøke meje. 

Sreœanje s podelitvijo priznanj je bila
priloænost za prijetno druæenje ljubite-
ljev obhodnic z vseh koncev Slovenije,
priøli pa so tudi planinci s Hrvaøkega.
Øtevilni planinci, ki so se doslej pozna-
li le po podpisih v vpisnih knjigah, so
se tokrat spoznali tudi v æivo. Namen
takønih akcij je namreœ tudi razvijanje
planinskega prijateljstva.    

Borut Vukoviœ

foto: Sreœko Erjavec

uspelo poveœati øtevilo œlanov, prav
vsa pa si zastavljajo vpraøanje, kaj sto-
riti s planinskimi koœami. Tudi litijski
planinci smo kot zadnji v MDO dom
oddali v najem, øtevilna druøtva pa
razmiøljajo celo o tem, da bi prodala
svoje planinske koœe. Nekaj posebne-
ga tudi v slovenskem merilu je koœa na
Kopitniku, kjer je potekalo sreœanje.
Koœa je sicer odprta samo ob viken-
dih, za napovedane skupine pa tudi
med tednom, oskrbujejo pa jo deæurni
œlani PD Rimske Toplice. Tako zaradi
idiliœne lege kot pristnega planinskega
vzduøja, za katerega poskrbijo
deæurne ekipe, je ta postojanka zelo
priljubljena, ne le med zasavskimi pla-
ninci, temveœ tudi øirøe.

Tudi tokrat se je pokazalo kako dra-
gocena so takøna sreœanja za utrjeva-
nje prijateljskih vezi med œlani planin-
skih druøtev, ki se zdruæujejo v  zasav-
ski MDO. Rimljani (tako se paœ reœe
prebivalcem Rimskih Toplic) so ustva-
rili izredno prijetno vzduøje, ki bo
vsem udeleæencem sreœanja øe dolgo
ostalo v lepem spominu.

Borut Vukoviœ

S kolesom v Kamniøko Bistrico
Po uspeøni kolesarski avanturi Litija - Brezje na gorenjskem - Litija, ki smo
jo uresniœile v mesecu aprilu, smo se odpravile, seveda zopet s kolesom,
v Kamniøko Bistrico.

Tokrat æe izkuøene in pripravljene na trdoto kolesarskega sedeæa, smo izbrale
krajøo, a malo bolj zahtevno pot. 20. maja, je bila naøa nedelja in naøa je bila tudi
cesta, ki nas je vodila na gorenjsko proti Kamniøki Bistrici, nato pa z gondolo in
æiœnico na Veliko planino h kapelici, v kateri kraljuje Marija Sneæna. Lepo smo jo
pozdravile. Na Veliki planini je vse cvetelo in zacveteli so tudi naøi obrazi, ko je
naø prihod pozdravil pastir, ki je zatrobil v rog. Spokojno tiøino je zmotil le
kakøen hladen piø gorskega vetra, ki je nakazal, da v gorah œlovek ni gospodar in
da smo v planinah ljudje le gostje, ki smo dolæni spoøtovati naøo ljubo naravo, ta
pa nam sleherni trenutek nudi pogled na skrivnostne naravne lepote.

Spoœite in dobre volje smo se vrnile v dolino do naøih koles, ki so nas ubogljivo
poœakala in si tempo voænje do doma krepko zaostrile. Sreœne, da smo zopet brez
teæav dosegle zastavljen cilj, æe naœrtujemo novo kolesarsko odpravo, ki pa vam
jo bom zaupala po poœitnicah. Naøa skupinica paœ ni od muh.

Mija Loc

Na sliki: Lizi, Joæi, Suzika, Vida, Mija in Rozi

Metuljmania
Œlani Kluba jadralnih padalcev GEOSS Matej, Tilen Ceglar, Rok Hostnik, Jure Menart smo se 27. aprila odpravili
na tekmovanje v preletih z jadralnimi padali – Metuljmania, ki je potekalo na Lisci.

Tekmovanje je bilo odliœno izpeljano,
saj smo imeli veliko sreœe z vremenom.
Ni bilo poskrbljeno samo za jadralne
padalce, temveœ tudi za obiskovalce in
ljubitelje øporta, saj so bili organizirani
poleti z jadralnimi padali v tamdemu
in predstave akrobatskega letenja, ki
jih je odliœno izvedel dræavni prvak v
akrobatskem letenju Klemen Sovan.
Poleg tega pa tudi koncerti in øportne
igre. Tekmovanja se je udeleæilo okoli
50 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaøke
in Œeøke. Med njimi je bil tudi naø am-
biciozni œlan Matej Ceglar, ki je pre-
sentil s odliœnimi rezultati. Tekmova-
nje je potekalo 3 dni in je bilo sestav-
ljeni iz treh posamezih dirk, vendar sta
bili izpeljani samo dve. Prvi dan je bila
relativno kratka, vendar zahtevna dir-
ka. Tekmovalci so morali preleteti 44
km in od 50 jih je priletelo v cilj le 15,
med njimi je bil tudi Matej Ceglar na
8. mestu. Nasledni dan pa so organiza-
torji doloœili zelo dolgo (90km) in zah-
tevno dirko. Zaradi slabøih razmer v
zraku, kot so bile napovedane, je tek-
mo konœalo le 8 pilotov, a æal je tokrat

Mateja spremljala nesreœa, saj je moral
predœasno pristati in se je uvrstil na 25.
mesto, poleg tega pa je øe doæivel hudo
zapiranje padala, ki ga je sreœno reøil.
Vendar pa je bilo letenje okoli Lisce
naravnost fantastiœno, saj smo ostali
œlani jadrali po veœ ur, veœkrat pristali
na Lisci in nato spet odleteli. Rok
Hostnik pa je pristal pri Manetu v
Hotiœu in preletel veœ kot 40 km. Zad-
nji dan pa je bila dirka odpovedana za-
radi vetra, ki ni pihal iz primerne sme-
ri. Na tekmovanju Metuljmania je 1.
mesto osvojil Œeh Øneiberg Michal, 2.
mesto Damjan Lotriœ  in 3. mesto Pri-
moæ Podobnik, ki je trenutno vodilni v
skupnem seøtevku za svetovni pokal v
hitrostnih preletih. Matej Ceglar pa je
pristal na 12. mestu in odliœnem 2. me-
stu v serijskem razredu. Po podelitvi
priznanj smo hitro pospravili opremo
in se odpeljali domov, kjer æe naœtruje-
mo odhod za naslednje tekmovanje
Ivanec open, ki nas œaka 14. junija  na
Hrvaøkem.

Do takrat pa lep letalski pozdrav !

Tilen Ceglar

UGODNO prodam parcelo
(stavbno zemljiøœe) v izmeri
658 m 2, na Jeænem vrhu.

Veœ informacij po telefonu:
031/ 794 642 - Peter
031/ 851 799 - Kati
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