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Priœakovana
delovna jesen
Dopust je mimo za veœino delavnih
obœanov, razen tistih, ki ga rajøi
preæivijo v malo hladnejøih dneh.

Letoønje vroœe poletje je napovedalo
obdobja,  ko nam bo poletna vroœina
delala teæave tako pri zdravju kot pri
oskrbi z zdravo pitno vodo. Toda
kljub zelo visokim poletnim tempera-
turam sam pridelek na polju in v vrto-
vih ni slab. Vinogradnikom se obeta
kakovostni pridelek, seveda, vreme
mora vzdræati. Po nekaterih krajih
Slovenije in v svetu nimajo take sreœe
in neurje s toœo v zelo kratkem œasu
uniœi prav ves trud, ki ga kmetje in
vrtiœkarji vloæijo na polje in v vrt.

Jesen se je v Ømartnem  priœela zelo de-
lavno, saj poleg novega øolskega leta
raste nov veœnamenski objekt  pri os-
novni øoli. Upajmo, da bodo vsa dela
potekala po predvidenem planu in da
bo objekt v œim krajøem œasu predan
namenu.

Ob novem øolskem letu æelim vsem
uœencem , uœenkam, starøem, pedago-
gom, delavcem v øolstvu veliko zdrav-
ja in delovne uspeønosti vam, dragi os-
novnoøolci, pa œim boljøi uœni uspeh v
letu 2008.   

Vaø æupan

Milan Izlakar

KOLEDAR PRIREDITEV

Vpis v Zlato knjigo
in Knjigo najboljøih doseækov

V zaœetku najlepøega meseca  smo
sooblikovali prireditev ob poœastitvi
135. obletnice ømarske œitalnice v Kul-
turnem domu Ømartno. 

Ob izteku meseca maja pa smo kot
gostje nastopili na Pomladnem koncer-
tu Pevskega druøtva Zvon na  gradu
Bogenøperk. Gostje omenjenega kon-
certa so bili tudi pevci iz pobratenega
italijanskega mesta Telgate. Njihov
æupan nas je ob tej priloænosti povabil,
da  v bliænji prihodnosti obiøœemo
omenjeno mesto v severni Italiji. Pova-
bilo smo z veseljem sprejeli.  

3. junija smo se odzvali povabilu na
Polønik, kjer smo zaigrali pod starim
toplarjem. Popestrili smo tradicionalni
pohod  Od cerkvice do cerkvice.

12. junija so øtirje naøi œlani skupaj s
folklorno skupino Tine Roæanc nasto-
pili  za  otroke iz vrtca Beæigrad. Pred-
stavili so jim instrumente tambu-
raøkega orkestra in iz njih izvabili
neæne melodije, ki so navduøile malœke. 

V nedeljo, 17. junija,  smo gostovali na
æegnanju v Øtangi, 22. junija pa na pri-
reditvi ob dnevu dræavnosti pri Kultur-
nem domu v Ømartnem. 

Naø osrednji koncert na pragu poletja
pa se je  zgodil v petek, 6. julija 2007,
na gradu Bogenøperk. V okviru polet-
nih grajskih veœerov je bil to tretji kul-
turni dogodek, na katerem smo se s ce-
loveœernim koncertom predstavili
œlani tamburaøkega orkestra Ømartno
pri Litiji.

Na grajski koncert smo se  vestno pri-
pravljali, v goste pa smo povabili tudi
soliste. Na violini nas je spremljala Eva
Dukariœ, na trobenti njen brat Martin,
na flavto je zaigrala Monika Fele in na
klarinet Maruøa Pavlin. Nekaj skladb
pa je vokalno popestril Miran Repiœ.

Celoten program je bil razdeljen na tri
dele. V prvem in tretjem delu smo se
predstavili tamburaøi, v srednjem delu
pa je z osmimi œlani nastopila litijska
tolkalna skupina Perkakøns, ki jo vodi
Anæe Kristan. V zadnjem delu je bila
veœina skladb izvedena v kombinaciji z

gosti, nad œimer so bili posluøalci pri-
jetno preseneœeni.

Helena Vidic, vodja orkestra, je za
omenjeni koncert pripravila raznovr-
sten izbor skladb, med katerimi so bile
tudi priredbe domaœih glasbenih us-
tvarjalcev: Janka Slimøka, Petra Pirca
ter Marjance in Helene Vidic.

Prijeten grajski ambient je bil zaseden
do zadnjega kotiœka. Gledalci so bili
nad koncertom navduøeni in mnogi so
predlagali, da bi ga bilo potrebno po-
noviti. 

Œlani tamburaøkega orkestra se zahva-
ljujemo svojim gostom in organizator-
ju grajskih veœerov Javnemu zavodu
Bogenøperk, ki nam je omogoœil na-
stop na akustiœnem grajskem dvoriøœu. 

7. in 8. julija se je v Dragatuøu v Beli
krajini odvijal mednarodni tamburaøki
tabor. Nekateri naøi œlani so se ga ude-
leæili kot posluøalci in izkoristili ta dva
dneva za prijetno druæenje in sprosti-
tev. Namakali so se  v Kolpi, obœudo-
vali vinograde in okuøali belokranjske
dobrote.

Øe istega dne, 8. julija zveœer, pa smo v
polni zasedbi zaigrali v cerkvici sv.
Neæe v Libojah pri Æalcu. Tu je bila
otvoritev poletne øole trobente, ki jo je
vodil naø solist na trobenti Martin Du-
kariœ. 

Zadnji nastop pred zasluæenimi poœit-
nicami pa je bil bolj druæabne narave.
Posvetili smo ga Anœkam in Anam, ki
godujejo 26. julija. Zasedba je bila
okrnjena, saj je bilo precej tamburaøev
æe na  dopustu. Kljub temu je bilo
vzduøje na predveœer sv. Ane v gostilni
Maœek prijetno in veselo, za kar so po-
skrbele  slavljenke  iz zbora Zvon, ki
so  presenetile z bogato pogostitvijo. 

Ob koncu bi se v imenu Tambu-
raøkega orkestra rada zahvalila vsem,
ki z nami sodelujete, predvsem pa zve-
stim posluøalcem, ki nas pridete po-
sluøat in nas tako na najlepøi naœin na-
gradite in spodbujate, da z veseljem
vztrajamo.

Marinka Pivk

Strune vroœe do poletja
Nastopi ømarskih tamburaøev so se po dræavni reviji, ki je bila aprila v
Reteœah, vrstili vse tja do sredine poletja. Najpomembnejøi med njimi je
bil prav gotovo samostojni celoveœerni koncert, ki se je odvijal v okviru
grajskih veœerov na gradu Bogenøperk.

V sredo, 27.junija, je na gradu Bogenøperk potekal slavnostni vpis osnovnoøolcev
v Zlato knjigo in Knjigo najboljøih doseækov. Obœina Ømartno pri Litiji je letos
bogatejøa za 16 novih odliœnjakov, ki so zakljuœili øolanje v Osnovni øoli Ømart-
no, Glasbeni øoli Litija-Ømartno, OØ Gradec in OØ Litija. V Knjigo najboljøih
doseækov se je vpisalo 22 uœencev, ki so s pomoœjo svojih mentorjev dosegli zlata
in srebrna priznanja ter naslove dræavnih prvakov v znanju. Æupan obœine Ømart-
no Milan Izlakar je med prijetnim kulturnim programom, ki so ga pripravili v OØ
Ømartno, vsem vpisanim uœencem podelil priznanja in lepe knjiæne nagrade. 

Karmen Sadar

dan datum ura prireditev

petek 7.9. 9.30 Obmoœno sreœanje rock in alternativnih glasbenih skupin Litija
petek 7.9. 19:00 Otvoritev razstave rezbarja Draga Koøirja po motivih Valvasorjeve grad Bogenøperk

Slave vojvodine Kranjske. Kulturni program bodo oblikovali œlani
vokalno-instrumentalne skupine ZAGØMALIT.

sobota 8.9. 19.00 Obmoœno sreœanje filmskih ustvarjalcev Kulturni center Litija
torek 11.9. 19.00 Leopold Tofolini: Likovna razstava Knjiænica Litija
torek 18.9. 19.00 Potopisno predavanje: Cesarska Kitajska: Øtefan Rehar Knjiænica Litija
sobota 22.9. 10.00 Otroøka matineja: Kraljiœna na zrnu graha Kulturni center Litija
poned. 24.9. 18.00 Litijski muzej se predstavi: Otvoritev razstave avla obœine Litija
torek 25.9. 19.00 Darinka Kobal: Sreœanje z avtorico in predstavitev nove knjige Knjiænica Litija
petek 28.09. 18:00 Otvoritev stalne razstave akademskega slikarja Joæeta Megliœa. grad Bogenøperk

V atriju gradu bo ta veœer postavljena tudi prodajna razstava njegovih slik.
sreda 31.10. 15:00 Noœ œarovnic 2007 grad Bogenøperk

Tako. Konec je lenarjenja na plaæah,
konec je kopanja v rekah in jezerih,
svobodnega potepanja po planinah in
konec je poletnih poœitnic. Vsaj za
letos. Zaœel se je mesec, ko bo teæa øol-
skih torb preko celega øolskega leta
skrbela za uravnoteæenost hrbtenic
naøih øolarjev, cene zvezkov, uœbe-
nikov, knjig in ostalega pa za neu-
ravnoteæenost druæinskega proraœuna.
Obratno sorazmerje je torej doloœeno.
Teæja, kot je vsebina øolskih torb, laæja
je starøevska denarnica.

September pa je tudi mesec, ko nas
morajo æal ponovno opominjati na
pravila varne in strpne voænje, saj so
ceste in øolske poti polne øolarjev, ki
jim v glavah øe vedno odzvanja odmev
poœitniøke svobode. Pazimo nanje in
naœin ter hitrost voænje prilagodimo
predpisom. Naj bo torej september
nam in njim lep zaœetek in ne æalosten
konec..

Uredniøtvo

IZ UREDNIØTVA

Da vsega lepega
ne bilo bi
enkrat konec

Letovanje otrok v Nerezinah
Druøtvo Prosti œas vsako leto popelje na letovanje skupino øolskih otrok.
Tudi letos ni bilo niœ drugaœe. Drugiœ zapored smo se odpravili œez mejo,
na Malem Loøinju smo se nastanili v poœitniøkem naselju v Nerezinah.
Petindirideset otrok in øest spremljevalcev se nas je 2. julija z avtobusom
odpeljalo novim dogodivøœinam naproti.

Veœina nas je æe poznala poœitniøko
naselje, ki je v lasti DPM Krøko in se
nam ni bilo potrebno seznanjati z oko-
lico. Zelo hitro smo se razpakirali in
pojedli kosilo, potem pa odbrzeli na
plaæo. Naøi dnevi so bili zapolnjeni s
kopanjem, ustvarjalnimi delavnicami,
improligo in øportom, ob veœerih pa
smo se druæili na razliœne naœine.
Otroci so bili razdeljeni v tri starostne
skupine. Vsako skupino pa sta vodila
dva spremljevalca. Najmlajøi so uæivali
v œofotanju, starejøi dve skupini pa sta
bili malo bolj zaposleni. Spoznavali in
uœili so se novih plavalnih tehnik ter se
podali pod morsko gladino spoznavat
osnove potapljanja. V popoldanskem

œasu, ko je sonce najmoœnejøe, smo se
raje zadræevali v senci. V tem œasu so
potekale ustvarjalne delavnice, kjer
smo veliko barvali, izdelovali ribice iz
papirja. Tisti najstarejøi pa so v dveh
skupinah spoznavali svet igre. Na im-
pro delavnicah so vadili za tekmovanje
v improvizaciji, ki smo si ga lahko og-
ledali na zakljuœnem veœeru.

Ob veœerih smo se igrali druæabne igre,
se odpravili na sprehod v mesto, imeli
smo kviz, odøli pa smo tudi na ples.

Ne smemo pozabiti na izlet z ladjico v
Osor. Teden dni je minil hitro. Imeli
smo se fino in drugo leto se bomo za-
gotovo spet vrnili v Nerezine.

J. Peterlin



Nov asfalt v
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Obœina Ømartno pri Litiji objavlja na podlagi Odloka o izvrøevanju proraœuna

obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (Ur.l. RS, øt. 23/07, 64/07) 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 2007/2008 

za srednjeøolske programe

Predmet javnega razpisa

Øtipendiranje izbranih dijakov na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji v øtudij-

skem letu 2007/2008. 

Upraviœenci

Øtipendije so namenjene dijakom srednje ali poklicne øole, ki se izobraæujejo v

Sloveniji in so v øolskem letu 2007/2008 vpisani najmanj v 2. letnik srednje ali

poklicne øole ter so preteklo øolsko leto zakljuœili z odliœnim ali prav dobim us-

pehom.

Viøina sredstev za øtipendije

Okvirna viøina sredstev, ki je na razpolago za dodelitev øtipendij v okviru raz-

pisa znaøa 3.000 EUR

Glede na razpoloæljiva sredstva bo podeljeno okvirno 10 novih øtipendij, in si-

cer okvirno za naslednja podroœja oz. poklice:

• Srednje poklicno izobraæevanje za poklice zidar, strugar, kljuœavniœar, orod-

jar, mesar, natakar, mizar – 6 øtipendij

• Srednje strokovno in tehniøko izobraæevanje za poklice gradbeni tehnik, mi-

zarski tehnik, strojni tehnik, æivilski tehnik – 4 øtipendije

Naœin prijave in razpisni rok

Rok za oddajo vloge je 1.10.2007 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 øtipen-
dijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom poøiljatelja na zad-

nji strani ovojnice.

Vsebina vloge

Prijavi na razpis je potrebno priloæiti:

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

dobite v DZS ali na spletni strani www.ess.gov.si)

• 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 2006 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 øtipen-
dijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom poøiljatelja na zad-

nji strani ovojnice.

Dokumentacijo lahko kandidati brez plaœila prevzamejo na Obœini Ømartno

pri Litiji, Tomazinova 2, Ømartno pri Litiji. Razpisna dokumentacija je na vo-

ljo 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. 8962-770,

e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Øtevilka: 604-001/2007

Datum: 20. 8. 2007

æupan obœine Ømartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

Kaj delata
æupan in
obœinska uprava
Nekaj malega se dela tudi v Ømar-
ski obœini.

Po sprejetju letoønjega proraœuna smo

poleg tekoœega obveznega dela do je-

seni spravili pod streho nekaj investi-

cijskih projektov:

• Asfaltiranje 900 m ceste, ki pelje od

Gozd-Reka na Trebeljevo, do meje z

ljubljansko obœino.

• Asfaltiranje 220 m javne poti Kot –

Prme.

• Obnova in asfaltiranje ceste Mulhe

– Jagodnik v izmeri 2000 m.

• Asfaltiranje ceste proti pokopaliøœu

v Javorju v dolæini 220 m in popra-

vilo glavne ceste proti Javorju.

• Priprava ceste za asfaltiranje v Mali

Kostrevnici nad Bajernikom v dolæini

200 m.

• Asfaltiranje dela ceste v Vrata v iz-

meri 120 m.

Treba je poudariti, da so bili asfaltira-

ni samo tisti deli cest, kjer so obœani

privolili, da odstopijo zemljiøœe v jav-

no dobro brez doplaœila.

• Izdelava ploœnika v Gradiøkih

Lazah.

• Izgradnja opornega zidu v naselju

Miøka v dolæini 25 m zaradi varne

poti.

• Izdelava dela javne razsvetljave v

Cerovici. 

• Povezava vodovoda Leskovica z na-

seljem Jagodnik in gradom Bo-

genøperk, novo zajetje v Vodicah pri

Leskovici. 

• Nadaljevanje izgradnje vodovoda

Preska nad Kostrevnico – Liberga in

obnova ceste v izmeri 900 m.

• Dokonœanje izgradnje mrliøkih

veæic v Jablanici in na Libergi s

pomoœjo krajanov.

• Postavitev nove ograje in zamenjava

dotrajanih igral v vrtcu Ciciban.

• Zamenjava 15 oken na Osnovni øoli

Ømartno.
Milan Izlakar, æupan

Nov asfalt v
zaseleku
Zelenec

Ni poœitnic brez dobre knjige!
V Knjiænici Litija tako kot v vseh slovenskih knjiænicah z veseljem potrjuje-
mo, da si Slovenci svojega poletnega oddiha ne predstavljajo brez branja
– pa œeprav lahkotnega. Med poœitnicami sta bili knjiænici dobro obiskani,
œeprav se v teh dneh poletni utrip konœuje. Od 1. septembra dalje bosta
knjiænici odprti po ustaljenem urniku, stekle so priprave za organizacijo pri-
reditev in drugih rednih dejavnosti, s katerimi vas z veseljem priœakujemo. 

Poletje – œas za spremembe!

Poœitnice v knjiænici seveda z veseljem
priœakujemo – poleg izzivov poletnega
dopusta pa jih izkoristimo tudi za raz-
novrstna tehniœna in strokovna opra-
vila, ki jih med letom teæje izvedemo.
V osrednji knjiænici v Litiji smo tako
preuredili œasopisno œitalnico – name-
nili smo ji en prostor oz œasopisne re-
gale zdruæili, »prevetrili« naslove –
glede na izposojo in povpraøevanje po
periodiki, prostor prebelili, in upamo,
prijetno uredili za preæivljanje œasa
med novicami in œlanki. Drugi prostor
ob izposoji, kjer ste øe pred poœitnica-
mi naøli dnevno œasopisje, smo name-
nili izkljuœno neknjiænemu gradivu, to
je: videokasetam, ki jih obiskovalci in
obiskovalke lahko izbirajo v prostem
pristopu, CD-jem in DVD-jem. Nek-
njiæno gradivo v knjiænici zaseda vse
bolj pomembno mesto, zato smo æeleli
pri izbiranje in iskanje œim bolj poeno-
staviti. V prostor nameravamo posta-
viti tudi dva nova raœunalnika ter tako
uporabnikom omogoœiti, da gradivo
(neknjiæno) pred izposojo tudi pregle-
dajo oz. se tako laæje odloœijo, kaj si
bodo izposodili. Raœunalnika bosta
seveda sluæila tudi drugim opravilom
in potrebam uporabnikov in uporab-
nic knjiænice. 

Spremembe pa naœrtujemo tudi v pr-
vem nadstropju, na oddelku za odra-
sle. Øtirim raœunalnikom e-knjiænice se
bodo do oktobra pridruæili øe øtirje
novi. Knjiænica Litija je bila uspeøna
na letoønjem razpisu Ministrstva za
kulturo s 4 projekti in eden od njih
prinaøa v osrednjo knjiænico 6 novih
raœunalnikov. To je za obiskovalce
knjiænice gotovo dobra novica, saj to
pomeni najverjetneje konec œakanja za
dostop do interneta. Knjiænica bo z
novimi informacijskimi kapacitetami
zasnovala tudi srediøœe za samostojno
uœenje. Naœrtujemo, da bo le-to v celo-
ti zaæivelo sredi oktobra, ko bomo
obeleæili teden vseæivljenjskega uœenja
in tudi naøe uporabnike in uporabnice
povabili, da svoje znanje plemenitijo
in nadgrajujejo tudi z uporabo novih
raœunalnikov in pestrih vsebin v
Knjiænici Litija. 

Obiskovalci so v juliju in avgustu
zaœudeno prisluøkovali vztrajnemu br-
nenju skrivnostnega stroja v knjiænici
Litija. Øe bolj zaœudeni so ugotovili, da
se knjige tudi »perejo« ne le berejo
(lani se je ta proces dogajal v ømarski
knjiænici). Dolgotrajno, a nujno po-
trebno opravilo, so strokovni delavci
opravili med poœitnicami tudi s
pomoœjo øtudentov, da boste, spoøto-
vani bralci in bralke, knjige øe z veœjim

veseljem vzeli v roke. Oprali oz. oœisti-
li smo tako mladinske kot tiste za
odrasle in ugotovili, da so zares
doæivele vse mogoœe. 

V mesecu septembru strokovni delavci
Knjiænice Litija spoznavamo dobre
prakse – kot je moderno reœi. 17. sep-
tembra bomo odøli na strokovno ek-
skurzijo ter si ogledali dve novi
knjiænici. Ker so dobre in lepe stvari
velikokrat tudi v naøi neposredni oko-
lici, bomo spoznali novo grosupeljsko
knjiænico in se odpeljali øe do viøke po-
druænice na Økofljici, ki so jo odprli le-
tos poleti. Pred jubilejnim Trubar-
jevim letom (prihodnje leto bo minilo
500 let od njegovega rojstva) bomo
podoæiveli æivljenje razumnika, za-
sluænega za prvo slovensko knjigo, v
njegovem rojstnem kraju Raøœica.

Knjiænici v Litiji in Ømartnem bosta
17. septembra zaprti. 

Krajevna knjiænica Ømartno

V krajevni knjiænici Ømartno smo po-
letje izkoristili za dokonœanje
oznaœevanja knjiænih polic, da bo is-
kanje in orientacija po knjiænici øe
laæja, uporabniki pa bodo gotovo bolj
samostojni in samozavestni pri obisku
krajevnega kulturnega hrama. 

Krajevna knjiænica bo od jeseni boga-
tejøa za nov raœunalnik, ki ga bomo
namenili iskanju informacij. Po sed-
mih mesecih dela v novih prostorih
knjiænice z novo opremo ugotavljamo,
da jo obiskovalci s pridom izkoriøœajo
– predvsem delo na raœunalnikih. Us-
pel projekt na razpisu Ministrstva za
kulturo je tako zelo dobrodoøel. 

Ømarœane in Ømarœanke vabimo v
œasopisno œitalnico, kjer lahko v miru
pregledajo dnevno in tedensko œaso-
pisje ali si periodiko izposodijo na
dom, vedno pa je v knjiænici na ogled
tudi takøna ali drugaœna razstava. 

Do srede septembra vas vabimo na og-
led razstave v galeriji knjiænice, ki je
posveœena 135-letnici ustanovitve Na-
rodne œitalnice v Ømartnem in osebno-
stim, ki so zaznamovale kulturni in in-
telektualni utrip tedanjega œasa tega
kraja in jo je pripravila Magda Brezni-
kar iz Ustvarjalnega srediøœa Breznikar. 

Prva prireditev v septembru pa je na-
menjena odprtju fotografske razstave
gospoda Fliska, stalnega spremljevalca
naøih kulturnih prireditev, koncertov,
recitalov in proslav. Druæabni in kul-
turni utrip naøih krajev spremlja s ka-
mero in fotoaparatom, njegovo oko pa
je pozorno tudi na naravo in lepo-
to krajine. Razstavo bomo odprli 20.
septembra ob 19. uri v galeriji
Knjiænice Ømartno. 

Prireditve v septembru - Litija:

V Knjiænici Litija bomo v torek, 11.
septembra, ob 19. uri otvorili likovno
razstavo Leopolda Tofolinija. Slike in
skulpture naøega zvestega bralca in
obiskovalca knjiænice so svojevrsten
zapis æivljenja in obœutenja, vœasih pri-
kritega, vœasih oœitnega – je povedal
avtor sam. 

Sreœanje z Darinko Kobal, pisateljico
in ustvarjalko pripravljamo v torek,
25. septembra, ob 19. uri. Koliko no-
vih knjig je izølo, odkar smo nazadnje
klepetali z njo, koliko jih œaka na izid,
izvemo ob literarnem veœeru, ki bo go-
tovo øe veliko veœ kot to… Otroci to
posebno dobro vedo!

Andreja Øtuhec

Oœistili smo vse knjige z mladinskega od-
delka in leposlovje z oddelka za odrasle

Krajani zaselka Zelenec smo izredno

veseli nove asfaltne prevleke, ki nam

omogoœa normalno komunikacijo s

øirnim svetom. Iskreno se zahvaljuje-

mo vsem, ki ste nam pomagali do

nove pridobitve.
Krajani Zelenca
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Nova sezona se zaœenja
Poœitnice se iztekajo tudi za œlanice in œlane naøega najstarejøega ljubitelj-
skega gledaliøœa. Kot obljubljajo so tudi za svojo 88. sezono pripravili pe-
ster in zanimiv program.

"Øentjakobsko gledaliøœe je æivo gleda-

liøœe! Æivo je, ker ga vi obiskujete in

gledate predstave. Æivo je, ker se lote-

va raznovrstnih, nenavadnih æanrov in

tem. Æivo je, ker so ustvarjalci pred-

stav predani gledaliøœu in se ga loteva-

jo kot neodkrite skrivnosti," zaœenja
svoj nagovor publike pred novo gleda-
liøko sezono umetniøki svet Øentjakob-
skega gledaliøœa Ljubljana.

Ter nadaljuje: "Ne hodite v mrtva gle-
daliøœa samo zato, da greste v gledaliø-

Grad je tudi to poletje oæivel
Z nizom petih kulturnih dogodkov so se to poletje zakljuœili drugi grajski
veœeri na gradu Bogenøperk. Kulturni program je bil posveœen 320. oblet-
nici sprejema Janeza Vajkarda Valvasorja v angleøko kraljevsko druæbo.

Na prvem grajskem veœeru nam je v
predavanju o J.V. Valvasorju doc. dr.
Boris Golec razkril, da si je Valvasor
svoj baronski naslov pripisal kar sam,
da se veœina njegovih otrok ni rodila
na Bogenøperku, da hiøa v Krøkem, ki
nosi njegovo spominsko znamenje, ni
hiøa njegove smrti in tudi, da njegov
rod ni izumrl, ampak æivi øe danes. Po
predavanju je sledilo odprtje razstave
Valvasorjeva Bela krajina, ki jo je obli-
koval zgodovinar Janez Weiss.
Obœudovali smo originalna Valvasor-
jeva dela, ki jih hrani zbiratelj Borut
Æuniœ.

Sopranistake Pije Brodnik, baritonista
Joæeta Vidica in pianistke Urøke Vidic
ni potrebno posebej predstavljati, saj
so to æe uveljavljena imena v svetu kla-
siœne glasbe. S slovenskimi samospevi
na ljudsko temo so umetniki posluøal-
cem pribliæali najbolj skrite vzgibe iz-
branih samospevov Antona Foerster-
ja, Emila Adamiœa, Sama Vremøka,
Matije Tomca in drugih odliœnih slo-
venskih skladateljev, ki so naøli mesto
na koncertnem listu drugega grajskega
veœera. 

Na otroøkem rompompomu so otroci
in starøi spoznavali veliœino Janeza
Vajkarda Valvasorja preko ustvarjal-
nih delavnic, ogleda gradu z grajsko
miøko in nastopa Valvasorjevih
muøketirjev. V igri »pokaæi, kaj znaø«
so otroci tekmovali v prepevanju, reci-

tacijah, igranju na instrument, risanju,
itd. Najbolj uspeøen rompompomovec
je bil to leto mladi harmonikaø Timo-
tej Buœar - œestitamo!

S sveæino izbranega programa in svojo
kvaliteto je tudi tokrat  navduøil Tam-
buraøki orkester Kulturnega druøtva
folklorne skupine Javorje. Pod vods-
tvom Helene Vidic so se orkestru pri-
druæili vokalni in instrumentalni soli-
sti. Utrip srca so zbranim v grajskem
atriju vzpodbudili tudi zvoki bobnov
tolkalne skupine Perkakøns.

Zadnji grajski veœer je izzvenel ob pre-
pletu zvokov klavirja in klarineta, ki
sta jih iz svojih inøtrumentov izvablja-
la pianistka Veronika Hauptman ter
klarinetist Slavko Kovaœiœ. Z veœerom
za sladokusce instrumentalne glasbe
smo tako zaokroæili poletni grajski
utrip.

J. Vovk

Otroøki Rompompom

Sopranistka Pija Brodnik, baritonist Joæe
Vidic in pianistka Urøka Vidic

œe. To ni veœ moderno. Pojdite gledat
nekaj, kar vas res zanima, kar je æivo.
Pridite v Øentjakobsko gledaliøœe!"

In ob nadaljnjem prebiranju letoønje
programske knjiæice smo vse bolj dobi-
vali obœutek, da zgoraj omenjene bese-
de niso pretirane.

Sezono bodo septembra in oktobra res-
da otvorile uspeønice iz preteklih let,
muzikala Briljantina in Nunsense II,
neuniœljivi vojak Øvejk, Shakespearova
Komedija zmeønjav in druge. Zato pa
bo æe sredi novembra morda eden vr-
huncev sezone, s premiero radoæive
Goldonijeve komedija Prebrisana vdo-
va. Reæijo so zaupali Luku Martinu
Økofu obetavnemu letoønjemu diplo-
mantu ljubljanske AGRFT, ki je æe s
svojim diplomskim delom in nekateri-
mi drugimi predstavami v okviru aka-
demijske produkcije opozoril nase kot
eden najbolj obeatvnih in talentiranih
mladih gledaliøkih ustvarjalcev svoje
generacije. Priœakovane salve smeha,
ob dovtipih iz v sodobni kontekst zdru-
æene, multikulturne Evrope prenesene-
ga besedila mojstra commedie dell'arte,
najbræ ne bodo umanjkale.

Potem ko bo otroke v druæbi prijaznih
moæ decembra obiskal Grdi raœek, bo-
sta sledili premieri predstav pod vods-
tvom dveh bolj preizkuøenih gledaliø-
kih maœkov.

Neumorni Gaøper Tiœ, ki se ga mnogi
øe vedno spomnijo po "noro" smeønih
øalah Marieve Ane Lize, bo reæiral eno
najbolj znanih gledaliøkih komedij vse-
stranskega ameriøkega ustvarjalca
Woodyja Allena. Bog je zabavno gleda-
liøko besedilo, ki ponuja vrsto komiœ-
nih elementov v znanem alenovskem
slogu. Slednji je morda resda bolj znan
po svojem filmsken opusu, a tisti, ki se
bodo podali v to zanimivo in svojevrst-
no gledaliøko izkuønjo bodo ugotovili,
da tudi na tem podroœju ni niœ slabøi.

Lanska obojestranska naklonjenost, ki
se je stkala ob predstavi Prigode do-
brega vojaka Øvejka, je Gojmirja Leø-
njaka Gojca v Øentjakobsko gledaliøœe
Ljubljana pripeljala tudi letos. Oziro-
ma prihodnje leto, ko naj bi marca
premiero doæivela avtohtona sloven-
ska kriminalka, Kdo je umoril Anico
L.? Œe je soditi po uspehu romana
Neznani storilec, pisateljice in odvetni-
ce, sicer pa izjemne, samosvoje æenske,
Ljube Prenner, ki je bil ob svojem izidu
leta 1939 razprodan, tudi tokratna
njegova odrska predelava ne bo spre-
gledana.

Da se v sodobni odrski umetnosti pre-
pleta vse veœ elementov tudi iz drugih
zvrsti pa priœa tudi zadnja predstava iz
abonmajske ponudbe Øentjakobskega
gledaliøœa za sezono 2007/2008 Trg

æabjih dlak. Gre za zanimiv in nevsak-
danji projekt v zamisli in reæiji perfor-
merke Dragane Alfirevi_ in gibalca ter
plesalca Dejana Srhoja, ki je øirøi jav-
nosti poznan po delu skozi skupino Fi-
œo balet. Ustvarjalca pravita, da bodo
njuna temeljna inspiracija filozofija,
estetika, odnosi, arhitektura in geste
nemega filma, skozi katere se bodo so-
delujoœi poigravali s percepcijo gledal-
ca in z nepriœakovanimi obrati dosega-
li trenutke komiœnosti, absurda in tra-
gike. Vsekakor gledaliøka izkuønja, ki
jo je treba doæiveti. Øe posebej, ker se
tovrstne uprizoritve le redko najdejo
na ljubitelskih odrih.

Ob tem pa bo øe ena uprizoritev v novi
sezoni Øentjakobskega gledaliøœa Ljub-
ljana gotovo prav tako burila duhove.
Jure Karas namreœ snuje maturitetni
spektakel, ki ne bo privabil le tisoœev
slovenskih maturantov, paœ pa verjet-
no tudi marsikaterega gledalca, ki poz-
na ime in delo tega œlana ustvarjalnega
dvojca Slon in Sadeæ. 

Pred uresniœitvijo teh smelih in obetav-
nih naœrtov za naslednjo sezono pa se
bodo øentjakobœani zbrali øe na harle-
kinskem veœeru, tradicionalni slove-
snosti, na kateri podelijo nagrade in
priznanja œlanom za najvidnejøe doseæ-
ke v minuli sezoni.

Sreœko Krermavner

Predstava Kaj ti je, deklica? Øentjakobskega gledaliøœa Ljubljana je œez poletje nasmejala
publiko øirom Slovenije

foto: Bor Slana

Promocija naøega podeæelja na
prireditvah

Bogenøperk, nedelja, 26. avgusta; prva
prireditev, ki se je odvijala na gradu, je
bila REKREATUR, drugo veœdnevno
ekipno kolesarjenje po Sloveniji z re-
kreativnim duhom in øarmom velikih
profesionalnih dirk.

Ekipni kolesarji so prekolesarili Slove-
nijo v treh etapah. V zadnji etapi je
bilo potrebno prekolesariti iz Do-
lenjskih Toplic na Bogenøperk in nazaj
v Kranj. 

Javni zavod Bogenøperk je predstavil
grad Bogenøperk, Jarina, z.o.o. je
predstavila turistiœno ponudbo Posav-
skega hribovja, skozi degustacijo pa so
ponudili kulinariœne posebnosti naøih
krajev. Kolesarji so bili navduøeni nad
»eliksirjem zdravja« (op. p. napitek iz
medu, limoninega soka in vode). Jari-
na je k predstavitvi naøega okoliøa po-
vabila tudi Druøtvo kmeœkih æena Ja-
vorje, ki je predstavilo predenje na
kolovratu, ob sebi pa so imeli mlade-
ga harmonikaøa, da je bilo vse skupaj
øe bolj veselo. Druøtvo za razvoj
podeæelja Laz je poleg predstavitve
jablaniøke doline, predstavilo øe kle-
kljanje œipk, v svoji ponudbi pa so
imeli tudi domaœe dobrote. Œebelars-
tvo Vozelj je na stojnici predstavljalo
med in izdelke iz medu. JZ Bo-

Zadovoljni gledalci 9. Valvasorjevih
viteøkih iger

razliœnih prireditev, na razliœnih kon-
cih naøega podeæelja, je bilo temu pri-
merno tudi øtevilo obiskovalcev. Ti so
si lahko ogledali pester program ko-
njenikov, otroci so lahko zajahali po-
nija ter se pomerili v zadevanju s kro-
glami. 

Na srednjeveøki trænici so se predstav-
ljali Œebelarstvo Vozelj, Druøtvo za
razvoj podeæelja Laz, ki  je prikazalo
klekljanje œipk, Rokodelec Janez Go-
lob, je s svojimi izdelki privabil veliko
radovedneæev, ki so poskuøali sestaviti
leseno sestavljanko, Jarina, z.o.o. je
predstavljala turistiœno ponudbo na
podeæelju ter uœne programe za otro-
ke. S svojimi izdelki je nasitila prazne
æelodœke Domaœija Paternoster, ki
vam je spekla palaœinko in sir. Za hra-
no in pijaœo so poskrbeli Prostovoljno
gasilsko druøtvo Kostrevnica.

Organizator Valvasorjevih viteøkih
iger, Valvasorjeva konjenica, je prire-
ditev izpeljala profesionalno, v pri-
hodnje pa si æelimo, da bi bilo na sred-
njeveøki trænici veœ lokalnih ponudni-
kov.  Da pa bi lokalna prireditev zra-
sla v vseslovensko, je potrebno naredi-
ti øe veliko. Potrebno je zagotoviti
sredstva za dobro izvedbo prireditev,
promocijski material obœin kot tudi
ponudnikov. Vsekakor imamo pa naj-
pomembnejøe, to je prelep grad, druøt-
va, ki so pripravljena delati in tudi
podjetja, kot je Jarina, z.o.o., ki je pri-
pravljena povezovati ponudnike in
promovirati obmoœje. 

S tem namenom se je Jarina udeleæila
tudi sejemske predstavitve v Gornji
Radgoni. Turistiœno razvojno druøtvo
Kampelc se je dogovorilo z Zavodom
za gozdove Slovenije za skupen nastop
na sejmu. Pridruæila se je øe Jarina, ki
je obiskovalcem odkrivala lepote
osrednje Slovenije in jih vabila na izle-
te, uœne poti…

Nataøa Smrekar, Jarina z.o.o.,
zadruga za razvoj podeæelja

Kolesarji Rekreatura, okrepœani in polni vtisov prekrasnega podeæelja

genøperk je promoviral sam grad Bo-
genøperk in dogodke v njem. 

Kolesarji so se polni vtisov naøega pre-
krasnega podeæelja ter okrepœani in
spoœiti odpravili na dolgo pot proti
Kranju. Upamo, da se bodo v prihod-
nje radi vraœali v naøe kraje, kjer jih
bomo sprejeli odprtih rok.  

Prireditve, kot je bila nedeljska, so za
naøe okolje øe kako pomembne, saj se
na tak naœin promoviramo po vsej
Sloveniji.

Popoldne iste sonœne nedelje so bile æe
9. Valvasorjeve viteøke igre, kjer je po-
tekalo ekipno tekmovanje konjenikov
v veœ disciplinah. Ker je v tem œasu veœ

Stojnica Jarine, z.o.o. v Gornji Radgoni



Aktivni mladi
raziskovalci 
Tudi letoønji zaœetek poletja smo
se mladi raziskovalci druøtva LAZ
odloœili, da malce raziøœemo prete-
klost naøih krajev in pobriøemo
prah s spominov in starih zgodb.

Tako kot vedno, so bili zanimivi viri
naøi dedki in babice, pa tudi starejøi
sosedi. Osrednja tema je bila razisko-
vanje hiønih imen oz. imen kmetij in
njihovih lastnikov, predvsem smo se
poglobili v to, iz kje izhaja posamezno
ime kmetije, zakaj je le-ta dobila tak-
øen naziv in s œim vse je to povezano.
Ugotavljali smo tudi, koliko je bilo
lastnikov in kakøno starost je doæivela
. Ker pa je bilo podatkov dovolj zgolj
za spletno stran, za broøuro pa ne,
smo se na koncu odloœili, da bomo po-
pis øe razøirili. Zraven smo dodali øe
furmanstvo in flosarstvo, ter æegnanja
- po œem se razlikujejo v posameznem
kraju in kakøna so bila vœasih. Prav
tako raziskujemo okoliøke cerkve in
kapelice - pri tem pa nam pomagajo
kar æupniki. Pridobljeni podatki bodo
uporabljeni tudi za predstavitev cerk-
va oz. turistiœno vodenje.

Ko bo delo zakljuœeno, nas vse skupaj
œaka izlet v Gardaland, ki nam bo pu-
stil lepe spomine in nova priœakovanja
za naslednje poletje in nove projekte,
za zdajønjega pa upamo samo, da bo
tako uspeøen in obiskan, kot lanski.

Seveda pa ste vsi, ki vas to zanima,
lepo vabljeni na spletno stran druøtva
LAZ (www.podezelje-laz.si), kjer si
lahko marsikaj preberete, kupite pa
lahko tudi broøuro, ki je plod naøega
lanskega raziskovanja in ustvarjalnega
dela.

Barbara Dernovøek

DPM LIØ

Regijske kmeœke igre

Uspeh domaœih govedorejcevVINOGRADNIØTVO

Uspeøno prvo polletje Øtuc-a
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Tekmovanja se je udeleæilo 10 ekip iz 8
razliœnih druøtev v okviru regije Ljub-
ljana z Zasavjem, ki je vkljuœena v Zve-
zo slovenske podeæelske mladine
(ZSPM). Poleg dveh ekip iz vrst DPM
LIØ in DPM Blagovica so na kmeœkih
igrah sodelovala øe naslednja DPM
druøtva: Moravœe, Kamnik, Sonœnica
(Ljubljana), Velike Laøœe, Bobri (Vrh-
nika) in Kalœek (Ivanœna Gorica). 
Ekipe so se najprej pomerile v
spretnostni koønji in grabljenju. Tek-
movalec je v œim krajøem œasu pokosil
oznaœeno parcelo velikosti 4 m x 10 m.
Nato pa je grabljica z lesenimi grablja-
mi œim hitreje naredila kopico na
zaœetku parcele oziroma tam, kjer je
øtartala. V spretnostni koønji so se po-
merili tudi æupani obœin Litija (g. Fran-
ci Rokavec), Ømartno pri Litiji (g. Mi-
lan Izlakar) in Moravœe (g. Martin Re-
bolj). V nadaljevanju so si udeleæenci
tekmovanja ogledali demonstracijo
kmetijske mehanizacije Fendt. Po stro-
kovnem prikazu so ekipe pomerile svo-
je moœi øe v preostalih treh igrah.V igri
''spravilo pridelkov'' je sodelovala ce-
lotna ekipa. Prva tekmovalka je med
ovirami prenesla posodo, napolnjeno s
pøenico in nameøœeno na svitek. Poso-
do je lahko pridræala z rokami.
Istoœasno s prvo tekmovalko so zaœeli
tudi druga tekmovalka, tretji in œetrti
tekmovalec. Tekmovalka je z vreœko
zrnja koruze v roki hodila po stre-
briœkih, katere sta premikala sotekmo-
valca. Ko je prva tekmovalka konœala
svojo nalogo, je vreœo koruze v storæih
namestila petemu tekmovalcu na hrbet
in nato sta s øestem tekmovalcem

priœela z voænjo samokolnice med ovi-
rami. V igri »peka kruha» sta si tekmo-
valka in tekmovalec podajala »hlebec
kruha» s pomoœjo loparjev za kruh.
»Hlebec kruha« je nazadnje druga tek-
movalka v peharju s pomoœjo svitka
odnesla do mize, oddaljene 4 m, a si pri
tem ni smela pomagati z rokami. V igri
preseneœenja, za katero se je izvedelo
øele na dan prireditve, je zopet prisos-
tvovala celotna ekipa. Tekmovalci so
bili razdeljeni na dve trojki. Prva trojka
se je s pomoœjo danih kolov 10 krat za-
vrtela okoli svoje osi in nato »od-
smuœala« na drugo stran, kjer je œakala
naslednja trojica za vrtenje. Igra se je
zakljuœila, ko je druga trojka »od-
smuœala« predvideno razdaljo. 
Tretje mesto je osvojilo DPM Blagovi-
ca, po prvih dveh mestih pa sta posegli
ekipi DPM LIØ. Drugo mesto so torej
zasedli: kosec Aleø Øinkovec, grabljica
Petra Firm, Elizabeta Marn, Tomaæ
Oblak, Jure Stariœ in Saøo Ulœar, prvo
mesto pa: kosec Bojan Gracar, grabljica
Nataøa Pivec, Urøa Vehovec, Zdenko
Pivec, Mitja Dolinøek in Peter Tratar.
Uvrstitev na dræavne kmeœke igre 7. ju-
lija 2007 v Trebnjem so si poleg DPM
LIØ in DPM Blagovica zagotovili øe
DPM Moravœe in DPM Kamnik. 
Po zakljuœku kmeœkih iger je sledilo
druæenje z ansamblom Ceglarji in to se
je zavleklo øe dolgo v noœ. Na prireditvi
pa sta se predstavili tudi Domaœija Pa-
ternoster in Druøtvo kmetic Litija.
Kdor bi æelel kaj veœ zvedeti o delova-
nju DPM LIØ, nam lahko piøe na
dpm.lis@gmail.com. 

tajnica DPM LIØ

Urøa Vehovec

VINOGRADNIØTVO

Uspeøno prvo polletje Øtuc-a
Vinogradniki vinogradniøkega druøtva ØTUC Ømartno smo si za leto 2007
zastavili zelo obøiren in ambiciozni program dela. Pravzaprav smo nada-
ljevali z delom iz leta 2006, ko smo v mesecu novembru uspeøno organizi-
rali martinovanje v Ømartnem pri Litiji, pohod po vinogradniøki poti na
obmoœju Primskovega in Sevnega ter prednovoletno  sreœanje.

V mesecu januarju je 39 œlanov druøt-
va opravilo 42-urni kletarski teœaj in
ga uspeøno zakljuœilo s preizkusom
znanja. Predavanja s podroœja kletarje-
nja so zajemala tematiko od pridelave
in spravila grozdja pa vse do dozoreva-
nje vin in njihovega træenja. Teœaj smo
zakljuœil s prikazom zimske rezi vinske
trte in ogledom ter degustacijo vin v
metliøki kleti. Pridobljeno strokovno
znanje bodo vinogradniki uspeøno
uporabili pri delih v vinogradu in
predvsem pri kletarjenju vin. Strokov-
no kletarjenje bo vsekakor pripomo-
glo, da bodo vinogradniki dosegli øe
veœjo kakovost svojih vin in s koristni-
mi nasveti pomagali tudi ostalim vino-
gradnikom, ki teœaja øe niso opravili.
Polovico stroøkov kletarskega teœaja je
teœajnikom pokrilo druøtvo.

Zbor vinogradnikov(obœni zbor) je
druøtvo izvedlo v mesecu februarju.
Ob izredno veliki udeleæbi œlanstva na
zboru, smo sprejeli vsa poroœila za leto
2006 in  program dela ter finanœni
plan za leto 2007. Œlanstvo je bilo z
delom in vodenjem druøtva v letu
2006 zelo zadovoljno, zbor pa smo za-
kljuœili s pogostitvijo.

Koncem meseca marca je druøtvo or-
ganiziralo strokovno predavanje o sa-
jenju in prehrani vinske trte. Predava-
nja v gasilskem domu v Veliki Ko-
strevnici se je udeleæilo veœje øtevilo
œlanov, predavatelj pa je ob  predstavi-
tvi sajenja in prehrani vinske trte veœji
del predavanja namenil fitofarmacevt-
ski zaøœiti vinske trte.

Drugo druøtveno ocenjevanje vin je
druøtvo organiziralo v mesecu marcu.
Ocenjevanja vin se je z vzorci vin ude-
leæilo 43 (lani 30) vinogradnikov
Øtuca, ki so skupaj v ocenjevanje odda-
li 72 (lani 47) vzorcev. Od tega 52
vzorcev rdeœega vina in 20 vzorcev be-
lega vina. Od skupaj 72 vzorcev vin je
ocenjevalna komisija zaradi razliœnih
napak in bolezni vin oziroma vzrokov
neprimernosti izloœila 36 vzorcev, os-
talih 36 vzorcev vin pa je komisija oce-
nila pozitvino.

V pripravah na vinogradniøki dan
Øtuca, ki ga je druøtvo organiziralo v
mesecu aprilu, smo pripravili vsebino
za izdajo prve broøure druøtva.

Broøura z vsebino na 44 straneh zaje-
ma delovanje druøtva v prvih dveh le-
tih z objavo rezultatov druøtvenega
ocenjevanja vin v letu 2006 in 2007.
Broøura je predvsem namenjena œlani-
cam in œlanom druøtva in tudi øirøi jav-
nosti. 

Za druøtvo je izdaja broøure pomenila
veœji finanœni stroøek, zato se iskreno
zahvaljujemo vsem sponzorjem in ti-
skarju za finanœno pomoœ.

Na vinogradniøkem dnevu so bila vi-
nogradnikom za pozitivno ocenjena
vina podeljena standardna priznanja
in diplome z vpisano oceno vzorca.
Podeljene so bile tudi zahvale vsem ti-
stim, ki so se nesebiœno vkljuœevali v
aktivnosti in delovanje druøtva od us-
tanovitve naprej.    

V okviru vinogradniøkega dne je druøt-
vo prviœ organiziralo tudi druøtveno
ocenjevanje domaœih salam œlanov
druøtva. Sprejetih je bilo 28 vzorcev
salam za ocenjevanje, ki jih je ocenila
øestœlanska komisija pod vodstvom
priznanega strokovnjaka iz Gospodar-
skega interesnega zdruæenja mesa in

njihovih izdelkov. Komisija je pri oce-

njevanju ugotovila, da so salame naøih

œlanov izjemne kvalitete. Imetniki sa-

lam so prejeli druøtveno priznanje z

vpisano oceno. Vinogradniøki dan

smo zakljuœili z degustacijo pozitivno

ocenjenih vzorcev vin  in pokuøino

ocenjenih salam ter glasbo za ples.

Druøtvo je v mesecu maju tudi sodelo-

valo na 35. tednu cviœka v Novem me-

stu. Na ocenjevanje vin v Novo mesto,

kjer je bilo zbranih 1125 vzorcev vseh

vrst vin iz celotne Zveze druøtev vino-

gradnikov Dolenjske, dolenjskega vi-

norodnega okoliøa je naøe druøtvo od-

dalo 23 vzorcev (lani 6) vin naøih vino-

gradnikov, ki so bila pozitivno ocenje-

na na druøtvenem ocenjevanju. Naøi

vinogradniki so z vzorci dosegli

odliœne rezultate, saj so posamezniki

za svoja vina prejeli: 1 veliko zlato me-

daljo, 1 zlato medaljo, 5 srebrnih me-

dalj, 8 pismenih priznanj in 3 zahvale.

V okviru tedna cviœka je druøtvo sode-

lovalo tudi v povorki vinogradniøkih

druøtev, kjer je bilo predstavljeno naøe

druøtvo.

V juniju smo organizirali prvi letoønji

pohod po vinogradniøki poti: Œrni Po-

tok, Jazbine, Sveti Veœer, Kot, Vintarje-

vec, Riharjevec in nazaj v Œrni Potok.

Pohoda se je udeleæilo pribliæno 80 œla-

nov, ki so se najprej okrepili v Jazbinah

in Kotu, prisluhnili razlagi zgodovine

vintarjevøke cerkve in posedeli na za-

kljuœku pohoda na Riharjevcu.

Poleg naøtetih aktivnosti se je druøtvo

prijavilo na razpis Obœine Ømartno pri

Litiji o sofinanciranju turistiœne dejav-

nosti v letu 2007, sodelovalo na sejah

Zveze druøtev vinogradnikov Dolenj-

ske in letni skupøœini zveze s strokov-

nim predavanjem ter sodelovalo z os-

talimi druøtvi zveze.

Poleg druøtvenih dejavnosti pa so vi-

nogradniki druøtva v vsem tem œasu s

pridnimi rokami delali v vinogradih,

da bo njihovo delo in trud nagrajeno v

jeseni. Prav posebej pa je treba pohva-

liti vse tiste, ki so v letoønjem letu pri-

stopili k obnovi vinogradov s sortnimi

trsi in tiste vinogradnike, ki so z novi-

mi trsi razøirili svoje vinorodne

povrøine.

Skratka iz zgoraj navedenega lahko

zakljuœimo, da je druøtvo v prvem pol-

letju delovalo zelo zavzeto, saj so bile

realizirane vse naloge iz naøega letne-

ga programa. Za uspeønost delovanja

druøtva pa gre vsekakor zahvala tudi

posameznikom iz vodstva Øtuca, ki so

nesebiœno, predano in zavzeto izvajali

predvidene naloge programa. Pred-

vsem pa je vodstvo Øtuca v prvem pol-

letju krasilo tudi odliœno medsebojno

sodelovanje, razumevanje, spoøtova-

nje, zaupanje, predanost, zavzetost in

poøtenje, kar so osnovni pogoji

uspeønega delovanja vsakega druøtva.

Upajmo, da bodo omenjene œloveøke

vrline kot celota øe dolgo v ponos

Øtucu. 

Ko boste prebirali zgornji œlanek, bo

za Øtucom æe organizacija in izvedba

strokovne ekskurzije v Slovenske gori-

ce – Kog in strokovno predavanje o

pripravah na trgatev in negi mladega

vina . O vsem tem in marsiœem dru-

gem iz Øtuca pa prihodnjiœ. Naj bo

vsem trgatev in nega mladega vina

uspeøna in vesela.
Joæe Perme

Uspeh domaœih govedorejcev
Na Gospodarskem razstaviøœu v Ljubljani je 14. junija 2007 potekala 4.
dræavna razstava govedi œrno-bele pasme. Razstavljenih je bilo 74 krav in
telic œrno-bele pasme, skupine teliœk drugih pasem goveda in nekaj æivali
avtohtonih pasem iz vseh koncev Slovenije. 

Rejci œrno-belega goveda, ki so organi-
zirani v Druøtvo rejcev govedi œrno-bele
pasme v Sloveniji, so æeleli prikazati
najboljøe æivali te pasme. Ta slovi po
proizvodnji mleka in se je v zadnjih le-
tih moœno razøirila tudi v Sloveniji.

Razstavo so organizirali rejci œrno-belega
goveda v sodelovanju z oddelki za æivino-
rejo Kmetijsko gozdarskih zavodov. 

Razstavljene æivali so bile razvrøœene
po sledeœih skupinah:
• breje telice

• prvesnice

• krave z znano prvo laktacijo

• krave z znanima dvema oz. tremi lak-
tacijami

• krave z æivljenjsko mleœnostjo nad

50.000 kg mleka in

• prvesnice po izbranih bikih.

Iz obmoœja Litije so svoje æivali raz-

stavljali Malœi Berdajs iz Spodnjega

Loga, Franc Firm iz Podøentjurja in

Stanislav Zajc iz Litije. Iz obmoœja

Ømartnega pa so bile æivali s posestva

Grmaœe.

V øtevilœni skupini krav z znano prvo

laktacijo je tretje mesto zasedla krava

RINA SI 12512977, reje Stanislava

Zajca iz Litije.

V skupini krav z znanima dvema oz.

tremi laktacijami pa je celo drugo me-

sto zasedla krava MELI SI 92512436,

reje KGZ Litije, posestva Grmaœe.

Najlepøe tri æivali v skupini so se okiti-

le z zvoncem. Nagrajencem iz litijske-

ga in Ømarskega obmoœja ob tej priliki

iskreno œestitamo.

Da ima litijsko obmoœje kvalitetno go-
vedo, je znano æe dolgo œasa. Dobra
uvrstitev pomeni tudi za rejce velik rej-
ski uspeh in pika na i za poærtvovalno
delo pri reji œrno-belega goveda. To je
potrdil tudi gospod Arie Hamoen iz
Nizozemske, eden vrhunskih ocenje-
valcev krav œrno-bele pasme v svetu,
ki je bil uradni ocenjevalec na dræavni
razstavi. Za rejce in strokovnjake je
pred tem imel odmevno predavanje in
praktiœni prikaz ocenjevanja krav.

Razstava v Ljubljani je bila dobro obi-
skana, predvsem s øolsko mladino, ki
je lahko videla tudi v æivo, "œudoviti
stroj", iz katerega nastane mleko in
njegovi izdelki.

Upamo, da bo tovrstnih prireditev
œedalje veœ, saj le na tako prijazen in
strokoven naœin lahko pribliæamo kva-
liteto naøega podeæelja øirøi javnosti!

Sonja Zidar Urbanija,
kmetijska svetovalka na izpostavi

KSS Litija

Rafko Rokavec,
vodja kontrole Sluæbe za selekcijo in

æivinorejo pri KGZ Ljubljana

Krava Meli SI 92512436, reje KGZ Litije, posestva Grmaœe in Krava Rina SI 12512977, reje Stanislava Zajca iz Litije.

DPM LIØ

Regijske kmeœke igre
Letoønje regijske kmeœke igre so potekale v soboto, 9. junija 2007, za kul-
turnim domom v Ømartnem pri Litiji, saj je bil organizator le-teh Druøtvo
podeæelske mladine Litija in Ømartno (DPM LIØ).

Aktivni mladi
raziskovalci 
Tudi letoønji zaœetek poletja smo
se mladi raziskovalci druøtva LAZ
odloœili, da malce raziøœemo prete-
klost naøih krajev in pobriøemo
prah s spominov in starih zgodb.

Tako kot vedno so bili zanimivi viri
naøi dedki in babice, pa tudi starejøi
sosedi. Osrednja tema je bila razisko-
vanje hiønih imen oz. imen kmetij in
njihovih lastnikov, predvsem smo se
poglobili v to, od kod izhaja posamez-
no ime kmetije, zakaj je le-ta dobila
takøen naziv in s œim vse je to poveza-
no. Ugotavljali smo tudi, koliko je bilo
lastnikov in kakøno starost je doæivela.
Ker pa je bilo podatkov dovolj zgolj za
spletno stran, za broøuro pa ne, smo se
na koncu odloœili, da bomo popis øe
razøirili. Zraven smo dodali øe fur-
manstvo in flosarstvo ter æegnanja - po
œem se razlikujejo v posameznem kra-
ju in kakøna so bila vœasih. Prav tako
raziskujemo okoliøke cerkve in kapeli-
ce - pri tem pa nam pomagajo kar æup-
niki. Pridobljeni podatki bodo upo-
rabljeni tudi za predstavitev cerkva oz.
turistiœno vodenje.

Ko bo delo zakljuœeno, nas vse skupaj
œaka izlet v Gardaland, ki nam bo pu-
stil lepe spomine in nova priœakovanja
za naslednje poletje in nove projekte,
za zdajønjega pa upamo samo, da bo
tako uspeøen in obiskan kot lanski.

Seveda pa ste vsi, ki vas to zanima,
lepo vabljeni na spletno stran druøtva
LAZ (www.podezelje-laz.si), kjer si
lahko marsikaj preberete, kupite pa
lahko tudi broøuro, ki je plod naøega
lanskega raziskovanja in ustvarjalnega
dela.

Barbara Dernovøek
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Zgodilo se je…
V juniju so se naøi tekmovalci pomeri-
li z druøtvi litijske obœine v balinanju,
ruskem kegljanju, pikadu in kvizu. So-
delovali pa so tudi na prijateljskem
sreœanju z invalidi. Organizirali smo
poldnevni izlet na Dolenjsko (Dobr-
niœ, Æuæemberk, Mala vas), celodnev-
ni izlet na Notranjsko (Planina, Cerk-
nica, Velike Bloke, Nova vas) in se
udeleæili sreœanja slovenskih upoko-
jencev v Mariboru. Pohodniki smo so-
delovali na poløniøkemu pohodu »Od
cerkvice do cerkvice«, ljubitelji glasbe
pa smo si ogledali opero Knez Igor v
Mariboru.
V juliju smo v popoldanskem œasu
obiskali Brdo pri Lukovici in Limbar-
sko goro, pohodniki pa smo prehodili
peøpot od planiøkih skakalnic do pla-
ninskega doma v Tamarju pod
mogoœnim Jalovcem. V letnem gleda-
liøœu na Studencu smo uæivali na pred-
stavi Kekca.
V avgustu smo na celodnevnem izletu
v Avstrijo obiskali Grossglockner, iz-
vedli za planince pohod na Soriøko
planino, se nedeljsko popoldne z red-
nim avtobusom zapeljali na Zasavsko
Sveto goro in organizirali izlet s kopal-
nim vlakom v Atomske toplice
Podœetrtek. Za zakljuœek zadnjega
poœitniøkega meseca smo pripravili øe
piknik na Grilovcu. Na vseh navede-
nih dejavnostih smo naøteli nad 400
udeleæencev.

Pripravljamo…
Prvo soboto v oktobru bomo omo-
goœili ljubiteljem resne glasbe obisk
opere Lakme v Mariboru.
V œetrtek, 11. oktobra, pripravljamo
celodnevni izlet v neznano, deset dni
pozneje pa podoben izlet øe za pohod-
nike.
Zadnjo sredo v oktobru pa bomo v
gostiøœe pri Maœku povabili vse letoøn-
je jubilante.
Razstavo roœnih del, ki smo jo name-
ravali organizirati v okviru tedna upo-
kojencev sredi septembra, pa bomo
zaradi tehniœnih teæav pripravili v
aprilu prihodnje leto.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev
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Hrana iz intervencijskih zalog EU
v mesecu septembru 2007 bomo  sprejeli drugi del æivil iz intervencijskih
zalog EU kot pomoœ socialno ogroæenim posameznikom in druæinam in to
veœje koliœine hrane.

Tako bomo v mesecu septembru 2007
prejeli 5386 litrov alpskega mleka,
710 kg moke, 458 kg testenin, 2783
kg sladkorja in 786 kg riæa, ter 2119
kom po 0,5 kg koruznega zdroba. Vsa
æivila razen riæa, so slovenskega
porekla, mleko pa je proizvod Ljub-
ljanskih mlekarn s trimeseœnim rokom
trajanja. 

Iz skladiøœa humanitarne pomoœi
OZRK Litija, na Maistrovi 6, v Litiji,
bomo pomoœ razdeljevali v drugi po-
lovici septembra 2007 .

Merila za izpolnjevanje pogojev za
najbolj ogroæene osebe iz ukrepa do-
bave hrane iz intervencijskih zalog EU
so naslednja:

- prejemniki denarne socialne pomoœi

- posamezniki ali druæine, ki s svojimi
dohodki presegajo cenzus za dodeli-
tev denarne socialne pomoœi po
predpisih o socialnem varstvu in za
katere pristojno Obmoœno zdruæen-
je Rdeœega kriæa meni, da potrebu-
jejo pomoœ, oziroma jih le-ta napoti
na pristojni center za socialno delo

- Zaposleni, ki æe dalj œasa niso preje-
li plaœe, npr. »steœajniki«

- Brezposelni, ki so zakljuœili z javni-
mi deli in niso upraviœeni niti do na-
domestila za primer brezposelnosti
niti do denarne socialne pomoœi

- Posamezniki in druæine, œe se nena-
doma znajdejo v teækih æivljenjskih,
materialnih in socialnih okoliøœinah,
na katere ne morejo vplivati in zara-
di katerih imajo dodatne stroøke
(starost, bolezen, invalidnost, du-
øevno stanje...)

- Posamezniki in druæine, prizadete
zaradi naravnih ali drugih nesreœ
veœjega ali manjøega obsega

- Posamezniki brez statusa, stalnega
prebivaliøœa ter tujci in izbrisani

- Brezdomci na ulici

V sodelovanju  z Obœino Litija bomo
humanitarno pomoœ razdeljevali ne-
posredno iz skladiøœa OZRK Litija,

Maistrova 6, oziroma po krajevnih or-
ganizacijah Rdeœega kriæa, kjer boste
o prevzemu pomoœi obveøœeni. 

Za sodelovanje pa smo zaprosili tudi
Gasilsko zvezo, Obœino Ømartno ,
Center za socialno delo ter prostovolj-
ce v krajevnih organizacijah RK.

Œe se kljub sodelovanju  zgodi, da os-
tanete brez vabila, pa menite, da sodi-
te v eno od naøtetih kategorij, ali da
potrebujete pomoœ,  se lahko obrnete
na prostovoljce  KORK iz vaøega
obmoœja  ali pokliœete na Obmoœno
zdruæenje RK Litija 01/ 8963 730.

OZRK LITIJA

Zato pa, zvon, le zvoni mi,

na tuji zemlji doni mi,

ti zvon veœerni, zvon iz lin,

le vzbujaj mi na dom spomin.

Minilo je leto dni, odkar so nas zapustili

MILAN, ANTON in ANTONIJA DOBLEKAR
Hvala vsem, ki obiøœete njihov grob in jim namenite iskreno misel.

Vsi njihovi

V SPOMIN

20707001

Boleœino da se skriti,

tudi solze ni teæko zatajiti,

le drage mame nihœe

nam ne more veœ vrniti.

Ob boleœi izgubi naøe drage 

PAVLE VIDIC
rojene Femc

30.12.1920 - 28.4.2007

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki so nam izrekli soæalje, ter darovali cvetje in sveœe. Posebej se zahvaljujemo dr. Kokotovi,

patronaæni sestri, pevcem, g. Lampesku, ømarskim cerkvenim pevcem ter g. Zavrlu za izreœen govor.
Enaka zahvala velja tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Æalujoœi vsi njeni

ZAHVALA

20707002

Z boleœino v srcu me je zapustila

ØTEFANIJA DRAGAR
iz Preske, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste darovali cvetje, sveœe in jo pospremili k veœnemu poœitku.
Øe posebej se zahvaljujem g. æupniku Marjanu Lampretu ter druæini Øuøterøiœ za nesebiœno pomoœ.

Hvala tudi vsem sosedom in ostalim, ki ste mi stali ob strani v najteæjih trenutkih.

Toni Dragar

ZAHVALA

Kako rada si pela in bila vesela.

Tvoj zvonki smeh, bil je toplejøi kot poletje,

bolj naraven kot najlepøe cvetje.

Toda sreœa se je v bol spremenila,

sreœnih trenutkov nikoli ne bo veœ vrnila.

Sedaj ni veœ petja in tudi ne smeha,

ostala je le turobna tiøina, kot da sredi poletja,

nastala bi zima.

20707003

Ob izgubi naøega moæa, oœeta in starega oœeta

MIHAELA ZIDARJA
rojenega 12.9.1944

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, pevcem, pogrebcem, najbolj pa
dr. Benediœiœu za vso pomoœ. Iskrena zahvala velja tudi neœaku patru Benediktu Lavrihu

in g. æupniku Marjanu Lampretu za opravljen obred.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20707004

Ljubil si zemljo,

ljubil svoj dom,

sedaj pa brez tebe

je prazen naø dom.

Ob smrti naøega dragega brata in strica

STANISLAVA KREMÆARJA
rojenega 13.11.1942

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sovaøœanom in znancem za izreœena soæalja,
ter podarjeno cvetje in sveœe. Zahvaljujemo se g. æupniku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste ga

pospremili na njegovi zadnji poti. Øe posebej se zahvaljujemo sovaøœanom iz Gradiøœa,
ki so mu pomagali ob njegovi bolezni.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20707005

Dostojanstveno, kot si æivel,

si nenadoma tudi odøel.

Ob boleœi izgubi naøega dragega
oœeta, dedka in pradedka

ANTONA BERŒONA
25.2.1925 - 2.8.2007

iz Jeløe, Ømartno pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste bili v teækih trenutkih
slovesa z nami. Hvala sosedom in sovaøœanom za vso podporo in pomoœ ter hvala vsem,
ki ste nam izrekli soæalje, darovali svetje in sveœe. Hvala dr. Kokotovi za posebno skrb,

ki jo je v zadnjem œasu izkazovala dragemu oœetu.
Hvala g. æupniku za zadnje slovo, hvala pevcem, govorcema, pogrebcem ter pogrebnemu zavodu.

Dragi ata, za vedno te bomo imeli v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20707006

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje

zapolnjevalo tvoje je æivljenje, 

nato poøle so ti moœi.

zaprl trudne si oœi.

Sedaj spokojno spiø,

a z nami øe naprej æiviø.
V 68. letu æivljenja nas je zapustil

naø dragi moæ, oœe, stari ata in tast

BERNARD PANCAR
23.4.1940 - 20.7.2007

iz Poljan, Primskovo na Dolenjskem

Ob boleœi izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem ter
vsem, ki ste izrekli tolaæilne besede, darovali cvetje, sveœe in svete maøe ali ste nam kako drugaœe pomagali,

ter vsem, ki ste ga imeli radi in ste svoje spoøtovanje do njega izkazali s tem, da ste ga v velikem øtevilu
pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga obiskali v œasu njegove
bolezni. Prav tako gre zahvala dr. Ptiœarjevi ter patronaænima sestrama Tini in Mateji, ter osebju KC v

Ljubljani. Za lepo opravljen cerkveni obred se zahvaljujemo g. æupniku Pavlu Spornu, ge. Marinki Vidgaj
in Marti Kovaœiœ pa za œuteœe in ganljive poslovilne besede. Hvala vsem pogrebcem, pevcem, ki so mu

zapeli v zadnje slovo in trobentaœu. Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in molite zanj.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Daj majhen delœek sebe za dobro drugega.
RKS Obmoœno zdruæenje Litija

se zahvaljuje krvodajalkam in krvodajalcem,
ki so se udeleæili krvodajalske akcije,

ki je bila 6. 7. 2007,
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji.

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju  krvi pa si pomagamo

lahko le ljudje med seboj.

Zahvaljujemo se tudi vsem,
ki po svojih najboljøih moœeh podpirate
to najmnoæiœnejøo solidarnostno akcijo.

Iskrena hvala!

Obmoœno zdruæenje Rdeœega kriæa Litija

KRI REØUJE ÆIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI ZAME,

ZATE, ZA VSAKOGAR. 



Øport na
OØ Ømartno MALI NOGOMET

Poletna Mustang bar liga

Sreœanje podruæniœnih øolNaravoslovni tabor

SEPTEMBER 2007 • ØT. 76 ØOLSTVO, DRUØTVA

Da je sreœanje uœencev in uœiteljev ter

izmenjava izkuøenj ena izmed pomem-

bnih vsebin v øoli, se je izkazalo tudi

na letoønjem sreœanju, ki je bilo v sre-

do, 30. maja 2007. Tokrat je bila gos-

titeljica sreœanja podruæniœna øola

Øtangarske Poljane.

Priøli so uœenci podruæniœnih øol Prim-

skovo, Velika Kostrevnica, Temenica,

Øentlovrenc in Øtangarske Poljane.

Bilo je 112 uœencev in 11 uœiteljev in

Ko smo prispeli, smo se najprej name-
stili po sobah. Pedagoøki vodja nam
je razkazal dom in predstavil urnik za
ta teden. Uœence so razdelili v manjøe

skupine. Po kosilu pa smo æe odøli no-
vim dogodivøœinam naproti. Ogledali
smo si vas Gorenje in zelo staro lese-
no pohorsko hiøo. Za laæje spanje

Øport na
OØ Ømartno

Naravoslovni tabor
Uœenci tretjih razredov matiœne øole in podruæniœnih øol ter njihove uœitelji-
ce, Joæi, Øpela in Jerneja smo se 21. 5. 2007 odpravili na naravoslovni ta-
bor v dom Gorenje (CØOD). Gorenje je slikovita pohorska vasica, ki leæi na
jugovzhodni strani zreøkega Pohorja.

smo se zveœer odpravili øe na noœni
pohod.

V torek in sredo smo dopoldan spoz-
navali gozd na Pohorju, delali ognjiøœa,
kurili ogenj. Nauœili smo se tudi nekaj
osnovnih vozlov (osmica, biœev vozel,
kavbojski vozel, ambulantni vozel …).
Popoldan pa smo imeli øportno pleza-
nje in lokostrelstvo. Veœer smo za-
kljuœili s øportnimi igrami.

V œetrtek smo dopoldan imeli kratek
pohod v okolici doma in orientacijo.
Uœenci so tekmovali v ciljanju drevesa
s storæi. Popoldan  so igrali nogomet z
dvema æogama in se øli øtafetne igre.
Po veœerji pa smo imeli zakljuœno za-
bavo (Pokaæi kaj znaø in ples). 

Zadnji dan smo zakljuœili z igro Lov
na jelenœka – orientacijski tek. 

Ves teden so skupine pri vseh dejavno-
stih zbirale toœke. Pred odhodom je
najboljøa skupina dobila priznanje.
Priznanje pa so dobili tudi uœenci, ki
so ves teden imeli najbolj urejeno
sobo. 

Zadovoljni in polni novih spoznanj
smo se odpeljali proti Ømartnemu, kjer
so nas nestrpno priœakovali naøi
domaœi.

Øpela Potoœnik

Sreœanje podruæniœnih øol
spremljevalcev. Sreœanja so se udeleæili
tudi ravnatelji omenjenih øol in æupan
obœine Ømartno.

Zbrali smo se v Veliki Øtangi. V kul-
turnem domu se je vsaka øola predsta-
vila s toœko kulturnega programa.
Zbranim sta spregovorila gospod Al-
bert Pavli, ravnatelj Osnovne øole
Ømartno, in gospod Milan Izlakar,
æupan Obœine Ømartno pri Litiji. Po
kulturnem programu smo pod lipo
pred cerkvijo pomalicali, nato pa smo
se podali po delu œebelarske - gozdne
uœne poti. Pot nas je vodila od Velike
Øtange proti Øirmanskemu Hribu in
Dragovøku mimo Turistiœno urejene
kmetije Blaj, kjer smo imeli kratek po-
stanek, do øole v Øtangarskih Polja-
nah. Tu smo vsakemu udeleæencu  po-
darili »œebelice« - likovne izdelke za
spomin na tokratno sreœanje.  Vsi so si
z veseljem in pohvalo na ustih ogledali
urejeno podruæniœno øolo v Øtangar-
skih Poljanah, se posladkali in uæivali
v sproøœenem druæenju. 

Œas druæenja je kar prehitro minil.
Uœenci in uœitelji smo se razøli s prijet-
nimi vtisi.  Prihodnje leto se spet vidi-
mo, smo sklenili ob zakljuœku. Na vr-
sti je podruæniœna øola Temenica.

Petra Ivanuøiœ

Z uvajanjem devetletnega programa
osnovnoøolskega izobraæevanja se je
tudi na naøi øoli pojavil problem, kako
v urnik osnovnoøolskih otrok umestiti
interesne dejavnosti s øportno vsebino.
Ko smo pred tremi leti zaœeli s øolsko
nogometno ligo (ØNL) za fante, smo
na koncu ugotovili, da je to pravi
naœin ponujanja interesnih dejavnosti
za naøo øolo. Otroci so ligo sprejeli za
svojo. Zato nismo imeli problemov z
uvajanjem sodnikov, œasomerilcev in
zapisnikarjev na tekmah. Tudi stati-
stiœno obdelavo rezultatov so otroci
naredili sami. Drugo leto se ØNL pri-

druæila odbojkarska liga za dekleta
(ØOL). Nato smo v iztekajoœem se letu
vsemu temu dodali øe øolsko  namiz-
noteniøko ligo loœeno za fante in za de-
kleta (ØNTL). Tako prvi kot drugi dve
ligi so sprejeli z navduøenjem. Prvak
ØNTL v fantovski kategoriji je postal
Nik Gregoriœ, ki je v finalu premagal
Miho Medveøka. Tretje mesto pa je
osvojil Tom Kastelic. Pri dekletih so
prva tri mesta osvojile: Katja Økripec
na tretjem mestu, Patricija Medved na
drugem mestu in prvakinja, Karolina
Aøkerc. Æe drugo leto smo pripravili
tudi zakljuœno prireditev øport na OØ

Ømartno na dan, ko poteka predaja

kljuœa med devetimi in osmimi razre-

di. Med prireditvijo smo izvedli finalni

tekmi ØNL in ØOL. Na koncu so tretje

mesto v odbojkarski ligi osvojila de-

kleta iz 9. c, drugo mesto dekleta 9. a

in prvo mesto dekleta iz 9. b razreda.

V nogometu so tretje mesto osvojili

uœenci iz 8. a, drugo uœenci iz 9. c in

prvo mesto uœenci iz 9. a razreda. Po

podelitvi medalj, prehodnih pokalov

in nagrad posameznikom, ki so poma-

gali pri izvedbi lig, sta sledili dve zani-

mivi tekmi. Prva je bila v odbojki med

prvakinjami ØOL in uœiteljicami. Re-

zultat tekme je bil neodloœen. Druga

tekma se je odigrala med prvaki ØNL

in ekipo uœiteljev, ki je bila okrepljena

s œlani obœinske uprave naøe obœine.

Po zelo izenaœeni tekmi in na trenutke

boljøi igri uœencev, je izid tekme

odloœil æupan Milan Izlakar, ki je do-

segel edini zadetek na tekmi in tako

ekipi priigral zmago z rezultatom ena

proti niœ. Tudi za naslednje øolsko leto

pripravljamo novosti, za katere bodo

uœenci izvedeli jeseni, ostali pa v eni iz-

med naslednji øtevilk Martinovega

glasu.
Tomaæ Rozina

Liga se je priœela 23. 6. 2007 in je trajala do 18. 8. 2007. V petek, 24. 8. 2007 je

bilo pa na sporedu zakljuœni turnir lige, kjer smo dobili tudi skupnega zmagoval-

ca. V ligi je sodelovalo deset ekip iz obœin Ømartno pri Litiji in Litija. V rednem

delu so se vse ekipe pomerile med seboj po sistemu »vsak z vsakim«, boj pa se je

bil za prvih osem mest na lestvici, saj so le ta vodila na zakljuœni turnir. V soboto,

18. 8. 2007, se je zakljuœil ligaøki del tekmovanja,  lestvica po njem pa je bila:

Moøtvo Tekme Zmage Remi Porazi Zadetki Toœke
1. Omahen transport 9 7 0 2 24:13 21
2. Cerkovnik 9 6 2 1 33:15 20
3. Slikopleskarstvo Jereb 9 6 1 2 24:11 19
4. Litijska mesarija 9 6 1 2 34:10 19
5. Cifra 9 5 1 3 19:16 16
6. Rozmanov trg 9 3 0 6 19:33 9
7. Golden 91 9 2 2 5 10:20 8
8. Tatjana bar 9 1 3 5 15:31 6
9. Æuko 9 1 2 6 18:31 5
10. GP Økoro 9 1 2 6 8:24 5

Na zakljuœni turnir, ki se je odvijal 24. avgusta, se je uvrstilo najboljøih osem

ekip, ki so se najprej pomerile v 1/4 finalu, zmagovalne ekipe so se uvrstile v 1/2

finale, kjer smo potem dobili tudi oba finalista. Zasluæeno je zmagala ekipa Oma-

hen transport, ki je vodila æe  po ligaøkem delu tekmovanja. Prve tri ekipe so na

koncu prejele pokale in denarne nagrade, vse ostale pa praktiœne nagrade, zmago-

valci pa so visoko v zrak dvignili tudi prehodni pokal, ki bo eno leto krasil njiho-

ve vitrine.

Skozi vse vikende je bilo dogajanje zelo zanimivo,  prisotnih je bilo veliko gledal-

cev, kar priœa temu, da je bilo tekmovanje za samo mesto Ømartno prijetna polet-

na popestritev.

Na tem mestu se zahvaljujemo tudi sponzorjema letoønjega tekmovanja Mustang

baru ter Pizzeriji Sonœek, obenem pa tudi vsem igralcem, ki so s svojimi nastopi

popestrili vroœe poletne veœere. Vse skupaj pa vabimo, da tudi prihodnje poletje

sodelujete kot igralec ali gledalec na prvi repliki poletne lige v malem nogometu. 

1/4 finale:

Omahen transport – Tatjana bar 3:0
Litijska mesarija – Cifra 4:0
Cerkovnik – Golden 91 6:2
Slikopleskarstvo Jereb – Rozmanov trg 1:1 / 5:2  (po 6m)
1/2 finale

Omahen transport – Litijska mesarija 4:1
Cerkovnik – Slikopleskarstvo Jereb 1:0
za 3.mesto

Slikopleskarstvo Jereb – Litijska mesarija 4:2 (po 6m)
finale 

Omahen transport – Cerkovnik 3:1

Jani Groznik (ØD Ømartno)

MALI NOGOMET

Poletna Mustang bar liga
Letoønje poletje se je v Ømartnem pod organizacijo Øportnega druøtva
Ømartno pri Litiji odvijala prva poletna liga v malem nogometu. Tekmova-
nje je potekalo na igriøœu pri OØ Ømartno, igralo pa se je med vikendi v
veœernem œasu pod reflektorji.

Dejavnosti druøtva PROSTI ŒAS, jesen 2007

Informacije: tel. 031 721-013, prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ter spletni strani www.drustvoprosticas.si . 
Veœ o plezalni dejavnosti si lahko preberete na spletni strani http://plezanjedpc.spaces.live.com 
Prijave zbiramo prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ali na tel. 031 721-013.

Hura, prosti œas
Rekreacija med vikendi za otroke, mladino in ostale obœane na igriøœih pri OØ Ømartno
od 19. do 22. – september 07 ob petkih, sobotah in nedeljah
(odbojka, nogomet, tek, badminton)
Kopanje na bazenu med vikendi od oktobra 07 do konca aprila 08 od 10. do 12. ure.
Hura, prosti œas – pohodniøtvo
a) Predøolski otroci od 4. leta dalje
Termini in lokacije: 6.10.2007 – pohod po Panoramski poti – Javorje (razgledni stolp),
10.11.2007 - Bogenøperk, 26.1.2008 – zimski pohod v okolici kraja, 29.3.2008 – izlet
na eno izmed okoliøkih kmetij in ogled kmetije, 26.4.2007 – zakljuœni izlet s starøi.
b) Otroci I. in II. triletja
Termini in lokacije: 6.10.2007 – pohod po Panoramski poti – Javorje (razgledni stolp),
3.11.2007 – Bogenøperk, 19.1.2007 – zimski pohod v okolici kraja, 5.4.2008 – izlet na
eno izmed okoliøkih kmetij in ogled kmetije, 26.4.2007 – zakljuœni izlet s starøi.
c) Otroci III. triletje in mladina do 16. leta
Termini in lokacije: 29.9.2007 – pohod na Ratitovec, 27.10.2007 – pohod na Kum,
9.2.2007 – zimski pohod na Slivnico, 14.6.2008 – dvodnevni pohod v Julijskih Alpah.
Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno:
25-urni teœaji – od oktobra 2007 do aprila 2008, vadba bo potekala enkrat tedensko v
treh starostnih skupinah: 
predøolski otroci – œetrtek od 17.00 do 18.00, zaœetek: 4. oktober
I. triletje – œetrtek od 18.00 do 19.00, zaœetek: 4. oktober
II. triletje – torek od 18.00 do 19.00, zaœetek: 2. oktober
45-urni teœaji za odrasle – od oktobra 2007 do aprila 2008, vadba bo potekala enkrat
tedensko ob torkih od 19.00 do 20.30, zaœetek: 2. oktober

12-urni (strnjeni) zaœetni teœaj plavanja
Zaœetek: ponedeljek, 01. oktober (ponedeljek, sreda in petek od 17.30 do 19.00)
Od ponedeljka 01.10. 2007 do petka 12.10.2007
12-urni (strnjeni) nadaljevalni teœaj plavanja (otrok preplava 50 m)
Zaœetek: ponedeljek, 15. oktober (ponedeljek, sreda in petek od 17.30 do 19.00)
Od ponedeljka 15.10.2007 do petka 26. 10.2007
12-urni (strnjeni) zaœetni teœaj plavanja za odrasle
Zaœetek: ponedeljek, 01. oktober (ponedeljek, sreda in petek od 19.30 do 21.00)
Od ponedeljka 01.10. 2007 do petka 12.10.2007
12-urni nadaljevalni teœaj plavanja za odrasle
Zaœetek: ponedeljek, 15. oktober (ponedeljek, sreda in petek od 19.30 do 21.00) 
Od ponedeljka 15.10.2007 do petka 26. 10.2007
Vodna aerobika
Zaœetek: œetrtek, 5. oktober
Od oktobra 2006 do aprila 2007, ob œetrtkih od 20.00 do 21.00
Najem bazena za organizirane skupine - od septembra 2007 do maja 2008.
(Rojstni dan, podjetja, druøtva …)
Vadbo bodo vodili uœitelji in vaditelji plavanja!
Øportno plezanje
Zaenkrat poteka v okviru øportno-plezalne dejavnosti, zaradi prenove telovadnice, le
trening øportnega plezanja za otroke in mladino. V primeru zanimanja vpisa otroka
v trening øportnega plezanja pokliœite na telefon 031 697-961.
Veœ o dejavnosti si lahko pogledate na spletni strani http://plezanjedpc.spaces.live.com.
Zaœetni teœaj øportnega plezanja za srednjeøolce, øtudente in odrasle.



Øportni tabor Bohinj 07

Vrnitev œlanske ekipe v 1. B ligoROKOMET

Rokometni tabor Œateæ 07

DRUØTVA, ØPORTSEPTEMBER 2007 • ØT. 7 7

Zaradi velikega øtevila otrok so bili
razdeljeni v dve skupini. Mlajøi (letnik
1996 do 2000) so bili nastanjeni v
CØOD-domu Œebelica, starejøi (letnik
1995-1993) pa na domaœiji Strajnar.
Razdeljeni so bili v manjøe ekipe, ki so
pod vodstvom menorjem tekmovale v
razliœnih aktivnostih. Ker celo leto tre-
nirajo rokomet, imajo na taboru pred-
nost druge øportne dejavnosti, tako so
se ekipe pomerile v nogometu, vater-
polu, odbojki na mivki in rokometu.
Kljub tekmovalnosti pa rezultati niso
bili na prvem mestu, pomembnejøa je
bila sproøœenost, vzduøje in dobra vo-
lja, ki nas ob tako lepem vremenu ni-
kakor ni mogla zapustiti. Dom Œebeli-
ca, domaœija Strajnar in lepo vreme
nam je nudilo vse, kar smo potrebova-
li za dobro organizacijo dogodka, kot
je rokometni tabor, tako smo izpeljali
vse planirane aktivnosti. Sam program
se je priœenjal vsak dan æe ob 7.15 z ju-
tranjo telovadbo, po celodnevnih
øportnih aktivnostih pa se je konœal z

Najveœji poudarek v novi sezoni je

enotnost v vodstvu ter razdeljene nalo-

ge œlanom upravnega odbora, ki se

deli na finanœni, strokovni in organiza-

cijski del. Veœja komunikativnost, pri-

sotnost na medijskem podroœju in na-

predku pri ostalih podroœjih bodo vse-

kakor pripomogli k razvoju rokometa

v Ømartnem. Zaradi ugodnega razple-

ta pri projektu nove dvorane v Ømart-

nem priœakujemo, da bo zanimanje za

rokomet pri mladih zelo naraslo. 

Nova dvorana bo stala na podroœju

stare øolske telovadnice, sama gradnja

pa naj bi bila zakljuœena do konca leta

2007.

Œlanska in mladinska ekipa sta zaœeli s

treningi 6. avgusta. Prvi dan se je na

igriøœu v Ømartnem zbralo 16 œlanov.

V œlanski ekipi je priølo do velikih

sprememb. Ena glavnih je nov trener-

ski dvojec. Mesto prvega trenerja je

prevzel Tadej Simonœiœ, ki je v lanski

sezoni vodil ekipo iz Sevnice. Ambi-

ciozni 35-letni trener je predstavil svoj

program in naœin dela. Poudarek bo

na timskem duhu in borbenosti na

igriøœu, kar zagotovo obeta dobre re-

zultate. Ob njem bo stal pomoœnik,

nam dobro znani trener Dare Øuøtar.

Cilj œlanske ekipe je jasen: uvrstitev v

1.B dræavno rokometno ligo. V ta na-

men se je uprava uspeøno dogovorila s

skoraj vsemi igralci iz pretekle sezone,

da ostanejo tudi v novi sezoni kljub ne-

katerim ponudbam iz 1.A in 1.B lige.

Poleg vseh glavnih igralcev pretekle se-

zone pa so Ømarœani dobili tudi nekaj

okrepitev, tudi letos pa je nekaj igral-

cev zakljuœilo z aktivnim igranjem.

V sklopu priprav na novo sezono je

œlanska ekipa æe odigrala dve prijatelj-

ski tekmi.

V Laøkem so proti Celovcu slavili s 26 : 21,

v Trbovljah pa izgubili s prvoligaøem

Rudarjem z 22 : 36.

Na zaœetku sezone se trener Tadej Si-

monœiœ ubada z poøkodbami. Tako

nekaj igralcev øe vedno vadi po poseb-

nem programu.

Tudi vse ostale selekcije æe pridno

vadijo od 6. avgusta dalje, in sicer na

rokometnem igriøœu v Ømartnem, kjer

bodo vadili do izgradnje nove dvora-

ne, saj bo zaradi velikega øtevila øport-

nih dejavnosti v Litiji terminov v litij-

ski dvorani primanjkovalo. V mesecu

septembru pa zaœnejo s tekmami vse

rokometne selekcije: mlajøi deœki A

(letnik 1995/1996), starejøi deœki A

(letnik 1993/1994), kadeti (letnik

1991/1992), mladinci (letnik 1987 do

ROKOMET

Rokometni tabor Œateæ 07
Rokometno druøtvo Ømartno 99 je letos æe osmo leto zapored organiziralo
rokometni tabor na Œateæu nad Trebnjem. Na tabor smo povabili tudi os-
novnoøolska dekleta ÆRD Litija, tako se je letoønjega tabora udeleæilo re-
kordnih 64 otrok (v prvem letu 19), za katere je skrbelo 9 mentorjev.

veœernim razvedrilnim programom in
spanjem ob 22. uri. Tabor smo za-
kljuœili s tradicionalnem dnevom ro-
kometa, ki se je odvijal na dan vrnitve
v soboto, 30. junija, na rokometnem
igriøœu pri OØ Ømartno. Tako smo z
vrsto rivialnih tekmem v prijateljskem
duhu na najboljøi naœin zakljuœili tek-
movalno sezono 06/07. Verjamemo,
da tudi letoønji tabor ni bil zadnji in se
æe veselimo prihodnjega, a nas pred
tem œaka øe dolga in naporna tekmo-
valna sezona.

Naj se ob koncu zahvalimo starøem, ki
nam zaupajo svoje otroke ter vsem
mentorjem za œas, ki ga preæivijo z
mladimi rokometaøi, saj vsi svoje delo
opravljajo prostovoljno in z vesejlam.
Dokler bodo v naøi sredi takøni œlani
in tako kvaliteten naœin dela, verjame-
mo, da nam za prihodnost ømarskega
rokometa ni potrebno biti v skrbeh.
Hkrati se zahvaljujemo tudi vsem
sponzorjem in donatorjem, na œelu z
Obœino Ømartno, Factor Banko d.d.,
Avtoprevozniøtvo Golob Anton s.p. in
vsem ostalim, ki tako ali drugaœe po-
magate naøemu druøtvu. Upamo, da
bomo tudi v prihodnje dobro poskrbe-
li za øportno aktivnost naøih otrok in
nas bo krasilo naøe geslo: Naj bo ro-
kometna æoga naøa droga.

RD Ømartno 99

Vrnitev œlanske ekipe v 1. B ligo
Po uspeønem rokometnem taboru Œateæ 2007 in dnevu rokometa so igralci
zasluæeno preæivljali dopustniøki julij. Vendar druøtvo ni mirovalo. Z veliki-
mi ambicijami se je sestavljala nova ekipa, tako igralska kot tudi kadrov-
ska ter vodstvena. Z avgustom sta se tako zaœela dva velika projekta. Vrniti
œlansko ekipo v 1.B DRL in vrniti rokomet v Ømartno.

1990) in œlani, ki bodo nastopali v 2.

DRL - vzhod. Ekipa mini rokometa bo

tudi letos prijavljena preko OØ Ømart-

no, po dogovoru z ÆRD Litija pa

bomo delovali tudi na litijskih øolah.

Pri mlajøih selekcijah se je naredilo

tudi nekaj sprememb v trenerskem ka-

dru, saj bo druøtvo poskrbelo za izo-

braæevanje mladega, domaœega, tre-

nerskega kadra.

V letoønji sezoni priœakujemo, da bo

treninge rokometa obiskovalo prib-

liæno 130 otrok, kar se bo z novo

dvorano zagotovo øe obœutno

poveœalo. V novi sezoni øe vedno

priœakujemo, da bomo zelo tesno so-

delovali z ÆRD Litija ter seveda z os-

talimi øportnimi druøtvi, posebej s

KMN Svea Lesna Litija, KK Litija in

Druøtvom Prosti œas.

Na koncu lahko øe omenimo, da se bo

prva domaœa œlanska tekma odigrala

13. 10. 2007 v Øportni dvorani Litija,

kjer bomo gostili RK Sevnico, bivøo

ekipo zdajønjega ømarskega trenerja.

Pred tem œaka œlansko ekipo øe pokal-

na tekma, ki bo 19. septembra 2007,

nasprotnik pa bo znan 5. septembra

2007.

Za konec se zahvaljujemo vsem spon-

zorjem, donatorjem, ljubiteljem øpor-

ta in seveda starøem, ki so nam omo-

goœili, da smo sezono 2006/2007

uspeøno zakluœili, hkrati pa vas prosi-

mo za nadaljne sodelovanje in navija-

nje za naøe rokometaøe, saj bomo tega

v novi sezoni izredno veseli.

Rokometno druøtvo Ømartno 99

Ob odhodu nas je presenetilo nekoli-
ko slabøe vreme, ki pa ni uniœilo vese-
lja, da se odpravljamo na prijetno te-
densko bivanje ob jezeru. Takoj po
prihodu in nastanitvi v domu je bilo
vse na svojem mestu. Sonœni æarki so
nam æe prvi dan omogoœili lep spre-
hod za spoznavanje okolice Bohinjske-
ga jezera. Prvi veœer je bil namenjen
spoznavanju vseh udeleæencev.

Naslednji dan smo se za poœitniøki œas
zbudili zelo zgodaj, saj nas je ob 8. uri
na mizi æe œakal zajtrk. Po zajtrku smo
se razdelili v tri skupine. Najmlajøi so
se odpravili na ogled slapu Savica,
malo starejøi na kolesarski izlet do vasi
Studor, kjer so si ogledali znamenite
studorske kozolce in Oplenovo hiøo.
Najstarejøi so odøli v plezaliøœe, kjer so
se spoznavali z veøœinami, ki ji mora-
mo obvladati za varno plezanje. V po-
poldanskem œasu je otroke œakal nov
izziv, saj so se preizkusili v precizni

Øportni tabor Bohinj 07
Pa smo se spet odpravili na Gorenjsko. Tokrat æe na
sedmi poletni øportni tabor v Bohinju, ki se ga je letos
udeleæilo 36 otrok.

orientaciji, kjer so spoznali, kako po-
membno je natanœno branje navodil in
opazovanje okolja. Veœer je pripadel
igram brez meja, kjer so se otroci
preizkusili v razliœnih spretnostnih na-
logah. Bilo je zelo zabavno.

Sreda je bila namenjena planinarjenju.
Spet smo se razdelili v tri starostne
skupine. Najmlajøi so se povzpeli s ka-
binsko æiœnico na Vogel ter se spreho-
dili po lepi planini, srednja skupina se
je s kolesi odpravila do Stare Fuæine in
od tam nadaljevala pot peø do planine
Vogar, najstarejøi pa so se po voænji z
æiœnico odpravili na resno planinsko
turo proti skoraj dva tisoœ metrov vi-
sokemu vrhu Rodica. Øest ur hoje nas
je prijetno izœrpalo, tako da smo po
povratku v dom z veseljem poskakali
v hladno jezero.

Œetrtek je bil po teækih priœakovanjih
namenjen œolnarjenju. Dopoldan sta
starejøa in najmlajøa skupina odveslala
proti kopaliøœu v Ukancu, srednja sku-
pina, pa je odkolesarila proti Savici in
si ogledala znameniti slap. Popoldan
smo aktivnosti zamenjali, tako da so
se vsi otroci preizkusili v veslanju.
Zveœer je sledila slastna veœerja ob ta-
bornem ognju.

V petek nas je zjutraj razoœaralo
deæevno vreme. Po malo daljøem
poleæavanju in napornem tednu je na
veselje veœine priøel œas za ogled fil-
mov. Po kosilu se nas je usmililo øe
vreme, tako da smo se lahko odpravili
proti Ribœevemu Lazu. Po veœerji je
sledil zakljuœni veœer, kjer se je vsaka
soba predstavila z zanimivo toœko.

Zadnji dan je vedno naporen. Vsi smo
po zanimivem tednu komaj œakali, da
odidemo proti domu. Da pa bi nam
zadnje ure prijetnega bivanja v Bohi-
nju hitro minile, smo se s kolesi odpra-
vili proti Ukancu, kjer so se najmlajøi
preizkusili v plezanju, starejøi pa so
zadnjiœ obœutili hlad Bohinjskega jeze-

ra. Po zasluæenem kosilu smo se polni
prijetnih vtisov in novih spoznanj od-
peljali proti domu.

Ob koncu bi se radi zahvalili vsem
starøem, ki nam zaupate svoje otroke,
Obœini Ømartno, ki finanœno podpira
naøe dejavnosti, ter Osnovni øoli
Ømartno, ki nam je omogoœila upora-
bo øolskega kombija za prevoze najm-
lajøih. Zahvaljujemo se tudi vsem
spremljevalcem in ostalim, ki so na
kakrøen koli naœin sodelovali pri izpe-
ljavi poœitniøkih programov druøtva
Prosti œas Ømartno.

Jernej Peterlin

Vse fante, ki obiskujejo osnovno øolo
od 1. do 9. razreda in jih zanima rokomet,
vabimo, da se vpiøejo v rokometno øolo.

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

Vpiøete se lahko od 3.9.2007 dalje,
vsak dan po razporedu treningov rokometa

na rokometnem igriøœu pri OØ Ømartno
ali pa v øportni dvorani v Litiji!

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

Tone Justin - gsm: 031-375-260

Vabljeni vsi
nadebudni mladi øportniki in øportnice!

ROKOMETNA ØOLA

Zaœetna øola øportnega plezanja
je namenjena vsem, ki bi se radi nauœili

osnov za varno plezanje v urejenih
plezaliøœih in na umetnih stenah. 

Predstavljene bodo vse tehnike varovanja,
osnovne tehnike plezanja, potrebna oprema

ter pravila vedenja v plezaliøœih.

Teœajniki na koncu z uspeøno opravljenim
izpitom pridobijo naziv pripravnik øportnega
plezanja in so sposobni samostojno plezati

in varovati v vseh polrazteæajnih
zavarovanih smereh z urejenimi sidriøœi.

Dodatne informacije:

Jernej Peterlin- gsm: 031 697-961
info@drustvoprosticas.si

Veœ o øportnem plezanju v DPŒ si lahko
pogledate na strani

http://plezanjedpc.spaces.live.com 

Zaœetna øola 
øportnega plezanja

Zaœetna øola 
øportnega plezanja
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Petzen open
Izreden podvig Litijskih planincev

SEPTEMBER 2007 • ØT. 78 PLANINSTVO, ØPORT

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. septembra 2007

Izreden podvig Litijskih planincev
Øtirje litijski planinci: Lojze Hauptman, Marjan Jug, Lojze Kotar in Drago
Svrøina so se odloœili, da bodo v letu 2007 v celoti prehodili najdaljøo slo-
vensko obhodnico (tako se po novem reœe planinskim veznim potem oziro-
ma transverzalam) Pot kurirjev in vezistov NOV. Prviœ so se na pot podali
17. 2. 2007, podvig pa so zakljuœili 1. 7. 2007 na Slavniku. Celotno pot so
prehodili v 18 etapah (osem dvodnevnih in enajstih enodnevnih), na poti
so bili tako 27 dni.

Lojze Kotar, Marjan Jug, Drago Svrøina in Lojze Hauptman na Slavniku, kjer se konœa
veœ kot tisoœ kilometrov dolga pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije“.

O hoji so vodili vestno statistiko, ki
pokaæe, da je za njimi 292 ur hoje.
Zgolj kot zanimivost povejmo, da je v
vodniku Joæeta Dobnika, ki jim je bil v
veliko pomoœ za hojo predvidenih 331
ur in 45 minut, kar pomeni, da naøi
øtirje junaki res øe niso za staro æelezo.
Pot je dolga œez 1000 km in se kot ka-
œa vije preko vse Slovenije od Ganœa-
nov v Prekmurju, do Slavnika na Pri-
morskem. Spoznali so øtevilne nove
kraje in ljudi, na poti so doæiveli veliko
lepih pa tudi teækih trenutkov. V le-
pem spominu jim bo ostala naklonje-
nost in gostoljubnost domaœinov ob
poti. 

Za kako velik podvig gre, se pokaæe
æe, œe naøtejemo le nekatere od 88
kontrolnih toœk poti: Ganœani, Ljuto-
mer, Maribor, Ruøka koœa pri Arehu,
Osankarica, Rogla, Ribniøka koœa,
Slovenj Gradec, Urølja gora, Peca,
Andrejev dom na Slemenu, Mozirska
koœa na Golteh, Gornji grad, Dom na
Menini, Œemøeniøka planina, Mrzlica,
Dom na Ømohorju, Bohor, Brestanica,
Trøka gora, Trdinov vrh, Œrnomelj,
Mirna gora, Baza 20 na Rogu, Koœev-
je, Travna gora, Stari trg pri Loæu, Ve-
lika Slivnica, Kureøœek, Turjak, Polæe-
vo, Janœe, Sveti Urh, Raøica, Toøœ, Ble-
goø, Draægoøe, Soriøka planina, Pore-
zen, Partizanska bolniønica Franja,
Cerkljanski vrh, Vojsko, Trnovo pri
Gorici, Œaven, Col, Nanos, Postojnska
jama,Veliki Javornik, Veliki Sneænik,
Pregarje, Slavnik. 

Æe na prvi etapi se je pokazalo, da bo
pot naporna, v dveh dnevih so preho-
dili pot od Ganœanov do Maribora, pri
œemer so skoraj ves œas hodili po asfal-
tu, zato so bili prav hvaleæni rojaku
Otmarju Medvedu z Mamolja, ki ima
na Gomili v Slovenskih Goricah vi-
kend, saj jim je kozarœek domaœega
dal novih moœi za nadaljevanje poti.
Takønih sreœanj z znanimi in neznani-
mi domaœini je bilo na poti øe veliko. 

Na poti po obseænih koœevskih gozdo-
vih medvedov niso sreœali, videli pa so
sveæ odtis medvedje øape v mlakuæi na
poti. Paœ pa jih je medved presenetil tik
pod Kureøœkom. Najprej so ga zasliøa-

li, ko se je nedaleœ od poti prav urno
spuøœal po smreki navzdol in pri tem
pod seboj lomil suhe vejice, takoj za
tem pa so ga tudi zagledali. Da bi
poveœali varnostno razdaljo, so kar za-
vili s poti in pospeøili korak. 

Posebno doæivetje je bilo tudi, ko so se
po celodnevni hoji æe v temi in v viso-
kem snegu znaøli pred zaprtim planin-
skim domom na Peci, kjer so namera-
vali prenoœiti. Z oskrbnikom so bili
sicer dogovorjeni, da bodo v koœi pres-
pali, ker pa do veœera ni bilo nikogar,
je oskrbnik koœo zaprl in odøel v doli-
no. Ni jim preostalo drugega, kot da se
kljub snegu, mrazu in noœi odpravijo v
Podpeco do Matjaæa. Brez poœitka so
tega dne hodili 13 ur. Pod vrhom Na-
nosa so doæiveli hudo nevihto s strela-
mi. Ganjeni so bili ob lepem sprejemu,
ki jim ga je na Janœah pripravilo Pla-
ninsko druøtvo Litija, pa nad pozor-
nostjo  predsednice Druøtva prijateljev
poti Zore Suønik Gornik, ki jih je spre-
jela v Ljubljani, kjer je prav tako kon-
trolna toœka poti.

Oba Lojzeta, Marjan in Drago so na
svoj podvig lahko upraviœeno ponosni,
z njimi pa se veselimo tudi njihovi pla-
ninski prijatelji. Njihovo pot so œlani
druøtva lahko sproti spremljali v Ob-
vestilih PD Litija, ki jih vsak mesec
prejmejo vsi œlani druøtva, redno pa so
se oglaøali tudi na Radio Geoss.  Kljub
izjemnim naporom, ki jih je pot zahte-
vala, je podvig vsem øtirim ostal v le-
pem spominu in ne izkljuœuje moæno-
sti, da se prihodnje leto lotijo œesa po-
dobnega.

Borut Vukoviœ

Zaœetna toœka poti je v Ganœanih, konœna
pa na Slavniku, vmes pa se pot kot kaœa
vije preko vse Slovenije.

Vseeno je bila velika veœina Avstrijcev,

saj so bili le trije slovenski tekmovalci.

Tekmovanje je øtelo tudi za avstrijsko

dræavno ligo v hitrostnih preletih.

Prireditev je trajala dva dni in vsak

dan so imeli svojo disciplino, ki jo je

JADRALNO PADALSTVO

Petzen open
Tekmovanje se je odvijalo 14. in
15. julija 2007 blizu koroøkega me-
sta Pliberk na avstrijski strani gore
Pece, ki se dviga v nebo preko
2100m. Organizatorji so bili naøi
zamejski sosedje s Koroøke in so
zato na tekmovanje vljudno povabili
tudi slovenske pilote.

bilo potrebno odleteti. Prvi dan je or-
ganizator sestavil 55km dolgo discipli-
no. Ta je potekala od Pece pa do gore
Ojstrc (2140m), 10 km severno odda-
ljene od slovenske Koøute. Zaradi
bliæine celovøkega letaliøœa so imeli
tekmovalci omejitev viøine na 2400m
in, kakor je bilo po tekmi videno, ni
bila postavljena prenizko.

Vzletiøœe je bilo na severni strani, kar
je bilo rahlo nenavadno in neugodno,
saj je to pomenilo slabo termiœno ak-
tivnost ob æe tako neugodnem
sploønem juænem vetru. Te razmere je
najbolje izkoristil naø Matej Ceglar, ki
je øtartal najbolje med vsemi, si s tem
zagotovil prednostni poloæaj na
zaœetku dirke in ga kasneje tudi
obdræal. Proti koncu dirke se je ustva-
rila skupina petih pilotov, z Matejem
na œelu. Izmed vseh tekmovalcev je le
on uspel izpeljati ciljni dolet. S tem je
odletel svojo prvo zmago s sposojenim
tekmovalnim padalom, ki ima za seboj
æe osvojeno letoønje svetovno prvens-
tvo. Kljub temu je naøega zmagovalca
spremljal zlobni økratek; organizatorji
so sprva imeli teæave z njegovim instu-
mentom, ki pokaæe pot leta in ostale
pomembne podrobnosti, kot so more-
bitno krøenje viøine itd. Na sreœo se je
vse lepo izteklo.

Naslednji dan se je zaœel malce dru-
gaœe. Matej je priøel v srediøœe pozor-
nosti in pogovorov. Organizator ga je
opremil s posebno napravo "life trac-
king", ki sproti kaæe, kje natanœno se
Matej v doloœenem trenutku nahaja v
zraku. Nedeljska disciplina je bila dol-
ga 29 km zaradi moœnejøega juænega
vetra, ki ni omogoœal varnega letenja
na severni strani Pece. Dirka je bila po-
stavljena bolj nad ravnino, stran od
gora. Øe preden pa se je zaœela in med
tem ko so tekmovalci øe nabirali viøi-
no, se je pripetila manjøa nesreœa. Av-
strijski udeleæenec dirke je zato potre-
boval malce pomoœi in helikopter, kar
je pomenilo takojøno prekinitev dirke.
Tekmovalci so se morali na œim hitrejøi
naœin spustiti na pristanek, da so nare-
dili prostor helikopterju.

Prekinitev tekme je Mateju pomenila
skupno zmago na tekmovanju, œeprav
je bil pred samim zaœetkom druge tek-
me zopet v zelo dobrem vodilnem
poloæaju.

Tanika Virtovøek je bila v æenski raz-
vrstitvi na tretjem mestu, Matej Belœiœ
pa je pristal skupno na 15. mestu.

Na koncu dvodnevne tekme so bili vsi
sreœni in zadovoljni, razen Mateja, ki
je bil presreœen. 

Mateja Adrinek

TAEKWONDO

Znova z najviøjimi odliœji
Drugi vikend v maju, natanœneje, 12. maja 2007 se je v Beogradu odvijal
8. taekwondo pokal Beograda.

Turnirja se je udeleæilo 375 tekmoval-
cev iz Srbije, Œrne gore, Hrvaøke, Bo-
sne in Hercegovine, Romunije, Slo-
vaøke, Hrvaøke in Slovenije. Tako je
bila konkurenca kar pestra. Litijski
klub je zastopalo 14 odliœno priprav-
ljenih tekmovalcev, med njimi tudi
œlan kadetske reprezentance Meris
Kapiœ, ter sodnici Maruøka Viønikar
in Manca Vidmar. Vsak izmed njih je
potrdil, da se teæki treningi obrestuje-
jo, saj so se domov prav vsi vrnili z
odliœjem. Ømarsko-litijski borci so
tako osvojili dve zlati, øtiri srebrne in
øest bronastih kolajn. Tekmovanje je
bilo zelo uspeøno in tudi zadnje v tem
øolskem letu za veœino tekmovalcev.
Do konca sezone imata tekmovalne
obveznosti øe dva naøa œlana, Nermin
Rekanoviœ bo nastopil na nemøkih
tleh, æe omenjeni Meris Kapiœ pa po-
tuje na Madæarsko, kjer ga v juliju
œaka evropsko kadetsko prvenstvo.
Veliko sreœe obema. 

Gaøper Repina

TAEKWONDO

Zakljuœek sezone s pikico na i
V soboto, 6. junija 2007, je v nemøkem mestu Nürnberg potekal 2. turnir
DAEDO OPEN.

Slovenski taekwondoisti so se ga udeleæili na povabilo Georga Streifa – podpred-

sednika Bavarske Taekwondo zveze. Na turnirju je nastopilo okoli 380 tekmoval-

cev iz Nemœije, Litve, Belorusije, Italije, Hrvaøke, Srbije in Slovenije. Borbe so po-

tekale na 5 boriøœih. Turnirja se je udeleæil tudi naø 17-letni Nermin Rekanoviœ.

Nermin zadnje leto tekmuje med mladinci, njegova kilaæa pa je do 68 kilogra-

mov. Prikazal je dobri borbi; prvo je tudi zmagal z knock outom, drugo pa je æal,

zaradi premalo izkuøenj z manjøimi nasprotniki, izgubil. Na tekmovanju ga je

spremljala Maruøka Viønikar, ki se je domov vrnila s pokalom za najboljøo sodni-

co turnirja. Taekwondo klub Ømartno - Litija

PD Litija vabi v soboto, 22. 9. 2007,
na 18. planinski pohod na Geoss.

Start bo med 6. in 10. uro z dvoriøœa
upravne zgradbe Predilnice.

Pot bo pohodnike œez Streøni vrh,
Konja, Vaœe, Klenik in Slemøek vodila do
Spodnje Slivne, kjer bo zakljuœek pohoda

s podelitvijo priznanj.

Za udeleæbo na 3., 5. in 7. pohodu
udeleæenci prejmejo spominske znaœke,

za udeleæbo na 10. pohodu
pa posebno plaketo.

Pot bo oznaœena s smernimi tablami,
hoje pa je za 3 do 4 ure.

Na krajøi slovesnosti ob zakljuœku pohoda
bodo prviœ podeljena priznanja za sodelo-
vanje v  novi akciji Planinskega druøtva Li-
tija »Z geometriœnega srediøœa Slovenije

na 100 slovenskih vrhov«.

Vse ljubitelje narave vabimo, da se nam na
pohodu pridruæijo.

POHOD NA GEOSS


