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ÆUPANOV KOTIŒEK

Odpadkov pa vedno veœ
Ko smo pred desetletji po televiziji spremljali æivljenje in dogajanja v
drugih dræavah, smo velikokrat zasledili reklamne spote, ki so prepriœevali
morebitne kupce k nakupu najrazliœnejøih izdelkov. Preteklo je kar nekaj
œasa in prav takøno reklamiranje se prikazuje tudi na naøih TV programih.

Sedanja potroøniøka druæba to veselo gleda in kupuje, kar potrebuje, pa tudi veli-
ko tistega, œesar ne. Rezultat takega naœina æivljenja prinese ogromno koliœino
odpadkov  in embalaæe. Tu pa za naøo skupnost nastane velik problem, saj od-
padkov ne moremo odlagati v svoji obœini, ampak jih vozimo drugam, kar tudi
drago plaœujemo.

Problem ni tako enostavno reøljiv, zato moramo s skupnimi moœmi stremeti k
temu, da odpadke v œim veœji meri loœujemo, embalaæo puøœamo v trgovinah, bio-
loøke odpadke pa prepustimo naravi, da jih sama predela. Velikokrat opaæam, da
nekateri obœani kamenje, plevel in vejevje s svojega vrta naloæijo v zabojnik, ki
temu ni namenjen, pri tem pa se ne zavedajo, da kilogram takih odpadkov stane
naøe obœane 10 centov. Med ljudmi je velikokrat sliøati tudi stavek: »Dokler bodo
odpadki po tej ceni, ne bom loœeno zbiral». Glede na stanje v Evropski skupnosti,
kjer marsikatera skupnost problema z odpadki øe nima ustrezno reøenega, si lah-
ko obetamo, da bodo cene odpadkov øe viøje. In kako si pomagati, da bo cena od-
padkov vsaj kolikor toliko znosna?

Redno loœevanje, v trgovino s koøaro namesto plastiœne vreœke in œim nanj gleda-
nja reklamnih potroøniøkih spotov.

Vaø æupan

Milan Izlakar

Ømartinke se predstavijo
Prva skupina starih ljudi za samopomoœ – SSZS se je zbrala v Ømartnem
15. marca 2007 z imenom Ømartinke.

Skupina trenutno øteje 7 œlanov.
Druæimo se vsakih øtirinajst dni v pro-
storih Druøtva upokojencev Ømartno
pri Litiji. V skupini niso samo gospe,
imamo tudi gospoda, ki poskrbi za lepo
vreme in dobro voljo. Povpreœna sta-
rost je od 77 do 80 let, odvisno od ude-
leæbe. Ob izbranih temah pogovora, za-
dovoljevanju nematerialnih potreb po
œloveøki bliæini, prebujanju æivljenjskih
izkuøenj in dostojanstva, nam urica pri-
jateljskega druæenja zelo hitro mine. 

Zveza druøtev za socialno gerontologi-
jo Slovenije je samostojna, nevladna,
prostovoljna, neprofitna in humanitar-
na organizacija, ki izvaja programe sa-
mopomoœi za stare ljudi in deluje v
javnem interesu na podroœju socialne-
ga varstva. V Sloveniji deluje SSZS æe
20 let. V projektu s 486 skupinami
danes sodeluje 5132 starih ljudi, 755
voditeljev – prostovoljcev, 28 cen-

trov za socialno delo, 54 domov
upokojencev, 18 medgeneracijskih
druøtev, 88 obœin in øtevilne nevlad-
ne organizacije.

Nekaj odgovorov naøih œlanov, zakaj
sem se odloœil/a za skupino Ømartinke? 
• Dobila sem vabilo, pa sem priøla po-

gledat, kaj to je in sem ostala.
• Da sem malo v druæbi svojih sovrst-

nikov.
• Sem veliko sama doma in grem rada

med ljudi
• Vsaj za nekaj œasa pozabim na skrbi

in teæave. 
Vodilo naøega dela je misel Philla Bo-
smansa: »Za sodelovanje ni potrebno
biti popoln, ljudi imamo radi takøne,
kot s(m)o, drugaœnih namreœ ni.«

Voditeljici: Mojca Øuøterøiœ,

Nada Zupanœiœ

Gasilci iz GZ Ømartno v
Æeleznikih
Gasilci smo øe vedno prvi pri pomoœi in reøevanju. Tudi tokrat smo ob na-
ravni katastrofi na Gorenjskem in Øtajerskem pokazali svojo pripravljenost
pomagati.

Gasilci iz GZ Ømartno smo se øe isti dan, ko so poplave prizadele Æeleznike in
okolico, odpravili pomagat. Vendar pa tisti dan do tja nismo priøli, ker so nas ob-
vestili, da obstaja velika verjetnost, da bo reka Sava prestopila bregove in bodo
pomoœ potrebovali tudi prebivalci ob njenem toku. Prvo noœ smo tako »deæurali«
in skrbeli za morebitno pomoœ v svoji obœini in delu obœine Litija, saj se je iz so-
sednje obœine veliko enot odzvalo na pomoœ gorenjski regiji. Æe v naslednjih dneh
pa smo si tudi mi vzeli dela prost dan in odøli pomagat odpravljat posledice. Do
pisanja tega œlanka so pomoœ nudili gasilci iz PGD Ømartno, Vintarjevec, Ko-
strevnica in Liberga. Vsak dan smo se vraœali utrujeni, vendar pa smo ob zado-
voljstvu prizadetih, ki so bili deleæni naøe pomoœi, tudi na to pozabili. Ponovno
smo dokazali, da gasilstvo ne pozna meja.

Mitja Jesenøek

dan datum ura prireditev

sobota 6.10. 10.00 Otroøka matineja: BICIKLETA, lutkovna predstava Brigite Leban Kulturni center
nedelja 7.10. 15.00 Revija dekanijskih pevskih zborov cerkev Lurøke Matere Boæje, Polønik
sobota 13.10. 19.30 Gledaliøki abonma: PIAF, EDITH PIAF Kulturni center

15. – 21. 10. Teden vseæivljenjskega uœenja
poned. 15.10. 17.00 RESTAVRATORSKA DELAVNICA Kulturni center
torek 16.10. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija
torek 16.10. 18.00 Odprtje razstave Maje Øubic: Knjiænica Litija

Potovanje na ladji Beagle-Razstava slovenskih kamnitih znamk
œetrtek 18.10. 10.00 ODPRTA VRATA MUZEJA Kulturni center
sobota 20.10. 10.00 Otroøka matineja: OSTRÆEK, lutkovno gledaliøœe Nebo Kulturni center
sobota 20.10. 17.00 FILMSKI FESTIVAL METODA IN MILKE BADJURA Kulturni center
sobota 20.10. 19.30 KONCERT 10-let Zbora sv. Nikolaja Cerkev sv. Nikolaja, Litija
torek 23.10. 19.00 Potopisno predavanje: KOLUMBIJA, Æiga Kokalj Knjiænica Litija
œetrtek 25.10. 18.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA ob 10-letnici Gimnazije Litija Gimnazija Litija

KOLEDAR PRIREDITEV V OKTOBRUKOLEDAR PRIREDITEV V OKTOBRU

Janez Vajkard Valvasor je na gradu
Bogenøperk ustvarjal in delal polnih
dvajset let. V œasu njegovega bivanja
na Bogenøperku je veœinoma nastal
tudi njegov znameniti opus, ki ga pre-
ko sedmih muzejskih zbirk in sob
spoznavajo obiskovalci gradu Bo-
genøperk. Na gradu je desetletja us-
tvarjal in delal øe nekdo. Akademski
slikar specialist Joæe Megliœ je imel v
najviøji sobi v stolpu svoj slikarski ate-
lje, kjer je ustvaril velik del svojega
obøirnega slikarskega opusa. 

Joæe Megliœ se je rodil leta 1939 v
Lomu nad Træiœem. Iz Storæiœeve
deæele ga je slikarski talent vodil pre-
ko osnovne øole v Træiœu v gimnazijo
in kasneje na ljubljansko likovno aka-
demijo. Diplomiral je leta 1964, leta
1966 pa konœal øe specialko za oljno
slikarstvo pri prof. Maksimu Sedeju
st. Bil je œlan Druøtva likovnih umet-
nikov Slovenije. Æivljenjska pot ga je
nato popeljala naprej v Zasavje in
nato v litijski konec. Pouœeval je li-
kovno umetnost na Osnovi øoli
Ømartno pri Litiji, kar je velikokrat
neizbeæna usoda øtevilnih slikarjev.
Srce Joæeta Megliœa je bilo bolj na
strani samostojnega ustvarjanja. Ob
pregledovanju njegove slikarske
zapuøœine ugotavljamo, da je ustvaril
zares ogromno.

V petek, 28. septembra, je na gradu
Bogenøperk odprla vrata stalna razsta-
va umetnikovih del. Otvoritev je z
glasbenim programom zaokroæila pia-
nistka Urøka Megliœ Sadiki, vnukinja
Eva je z recitacijo predstavila svoj spo-
min na dedka, z razmiøljanjem o
umetniku in njegovem delu pa je stal-
no razstavo odprl umetnostni zgodo-
vinar prof. Janez Øter. Vljudno vablje-
ni, da si ogledate zbirko v prvem nad-
stropju gradu Bogenøperk. 

Si ali nisi umetnik. Imaø to v sebi ali
ne. Akad. slik. Joæe Megliœ je gotovo
imel. 

J. Vovk

GRAD BOGENØPERK

Otvoritev stalne
razstave del
Joæeta Megliœa
V petek, 28. septembra, je na gra-
du Bogenøperk odprla vrata stalna
razstava del akademskega slikarja,
specialista, Joæeta Megliœa.

Leta so tekla, æelje pa so ostale neuresniœene, zato smo se odloœili, da majhen
korak do igral naredimo uœenci in uœitelji osnovne øole Ømartno. Pri tem raœuna-
mo na pomoœ starøev in krajanov. Œe dræi star pregovor : »Dinar na dinar –
palaœa«, se bo uresniœil tudi naø projekt. 

Skozi vse øolsko leto bo potekala akcija zbiranja starega papirja (izjema je bil me-
sec september in verjetno øe kateri od pomladnih mesecev, ko papir zbirajo deve-
toøolci – tudi njim bomo priskoœili na pomoœ). Denar bo namenjen v øolski sklad.
Poleg denarja, zbranega z odpadnim papirjem, bodo v sklad namenjena tudi
sredstva, ki jih bomo zbrali s prodajo izdelkov na razliœnih ustvarjalnih delav-
nicah. Sproti vas bomo obveøœali o zbranih sredstvih. Vabimo vas torej, da se
nam pri akciji pridruæite. Zabojnik bo stal pred øolo, na vidnem mestu. 

Uœenci in uœitelji OØ Ømartno

Z zbiranjem papirja do œistejøega
okolja in denarja za igrala
Ne øele v œasu, ko se je uvedla devetletka in so v øoli  vse mlajøi otroci, ki
nujno potrebujejo igro za uspeøen razvoj, paœ pa æe davno prej so uœiteljice
izraæale æeljo, da bi se v okolici øole postavila igrala za najmlajøe. 
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Obœina Ømartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrøevanje proraœuna Repub-

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

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Ømartno pri Litiji  za programsko ob-

dobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, øt. 89/07) in Odloka o proraœunu Obœine Ømartno pri Li-

tiji za leto 2007 (Uradni list RS, øt. 23/07, 58/2007), objavlja naslednji

Javni razpis 
za sofinanciranje druøtev s podroœja kmetijstva v letu 2007

1. Razpisana sredstva - znesek javnega razpisa

V proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007, so v okviru postavke

11224209 »Podeæelska zdruæenja", zagotovljena sredstva  v viøini do 4.590 €.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje druøtev s podroœja kmetijstva v letu

2007.

Upraviœenci so druøtva in zdruæenja s podroœja kmetijstva v obœini Ømartno pri

Litiji, ki so upraviœena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2007.

3. Pogoj za pridobitev sredstev

Na javni razpis se prijavijo druøtva in zdruæenja s podroœja kmetijstva, ki mo-

rajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

• sedeæ na obmoœju obœine Ømartno pri Litiji

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

nov druøtva z obmoœja obœine Ømartno pri Litiji

• sedeæ izven obœine Ømartno pri Litiji, œe je aktivnost druøtva usmerjena na

obmoœje obœine Ømartno pri Litiji in je v interesu Obœine Ømartno pri Litiji.

4. Potrebna dokumentacija

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremlje-

na z datumom, podpisana in æigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime

druøtva, sedeæ, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko øtevilko

in/ali øtevilko mobitela, davœno øtevilko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne),

øtevilko transakcijskega raœuna in naziv banke. 

Vlogi morajo biti priloæena naslednja dokazila in dokumentacija:

• Dokazilo o registraciji druøtva

• Seznam œlanov druøtva iz obœine Ømartno pri Litiji

• Poroœilo o delu v preteklem letu

• Letni finanœno ovrednoten program dela

• Izjava o toœnosti navedenih podatkov

• Izjava, da upraviœenec za ta namen v tekoœem letu øe ni prejel sredstev iz

dræavnega ali obœinskega proraœuna ali mednarodnih virov, œe pa je, navede

vir in viøino sredstev.

5. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Obœine Ømartno pri Litiji.

Obœina Ømartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna

pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje

upraviœenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proraœunskih sredstev. 

Upraviœencem bo izdan sklep o viøini odobrenih sredstev. 

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

godbo.

6. Rok in mesto oddaje vloge na javi razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12. novembra 2007. Prepozne oziro-

ma nepopolne vloge bodo izloœene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o

tem posebej obveøœeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveøœeni naj-

kasneje v roku 30 dni po zakljuœenem razpisu.

Vloge se oddajo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se

poøljejo priporoœeno po poøti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni stra-

ni ovojnice z naslovom poøiljatelja in na prednji strani ovojnice z oznaœbo "NE

ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DELOVANJE DRUØTEV", na naslov: Obœina

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

7. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upraviœenci

dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770,

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

ali na spletnih straneh: www.smartno-litija.si

Obœina Ømartno pri Litiji

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

vanju dræavnih pomoœi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Ømartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, øt. 89/07) in

Odloka o proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (Uradni list RS, øt. 23/07, 58/2007), objavlja naslednji

Javni razpis
za dodelitev finanœnih sredstev za naloæbe v kmetijska gospodarstva

1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa

Obœina Ømartno pri Litiji razpisuje nepovratna finanœna sredstva za naloæbe v kmetijska gospodarstva za leto 2007 v okvirni viøini do 21.000 €

iz proraœunske postavke 11214209 »Finanœne pomoœi kmetijstvu«.

2. Predmet javnega razpisa

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

• naloæbe v posodobitev hlevov s pripadajoœo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molæo in izloœke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoœi

se dodelijo za naloæbe v æivinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.

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

Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:

• zmanjøanje proizvodnih stroøkov,

• izboljøanje in preusmeritev proizvodnje,

• izboljøanje kakovosti,

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

3. Upraviœenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev

Do sredstev so upraviœena kmetijska gospodarstva  - pravne in fiziœne osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo

sedeæ na obmoœju obœine ali obdelovalne kmetijske povrøine v obœini Ømartno pri Litiji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. 

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

4. Omejitev za pridobitev sredstev

Podpore se ne dodelijo za:

• davke, razne takse in reæijske stroøke,

• stroøke zavarovanja,

• stroøke za refinanciranje obresti,

• za æe izvedena dela pred letom 2007, 

• investicije, ki se izvajajo izven obmoœja obœine,

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

5. Potrebna dokumentacija

Prijavitelj vloæi vlogo za pridobitev pomoœi na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko

øtevilko, davœno øtevilko, øtevilko raœuna in ime banke.

Vlogi morajo biti priloæena naslednja dokazila in dokumentacija:

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

• mnenje o upraviœenosti in ekonomiœnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna sluæba; v primeru, da je investicija veœja od 50.000 €

je potrebno predloæiti poslovni naœrt,

• ponudbo oziroma predraœun za nameravano investicijo,

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

6. Pogoji za dodelitev sredstev

• vlagatelj mora predloæiti popolno vlogo,

• investicija mora biti zakljuœena pred izplaœilom sredstev,

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

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

mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davœni zavezanec,

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v teæavah,

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

• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoøtevane vse pred-

pisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit æivali; œe je investicija namenjena izpolnjevanju teh zah-

tev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zakljuœka investicije,

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

GERK-ih.

7. Finanœne doloœbe

• finanœna pomoœ se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,

• najviøja stopnja pomoœi znaøa do 50 % upraviœenih stroøkov za obmoœja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upraviœenih stroøkov inve-

sticije za ostala obmoœja. V kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost

pomoœi lahko poveœa za 10%;

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

8. Dodatna merila za ocenjevanje

• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

• ali je investicija finanœno upraviœena,

• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,

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

9. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Obœine Ømartno pri Litiji. Obœina Ømartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zah-

teva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upraviœenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev

proraœunskih sredstev. 

Upraviœencem bo izdan sklep o viøini odobrenih sredstev. 

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

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

• dokazila o plaœilu obveznosti,

• poroœilo o opravljenem delu.

10. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12. 11. 2007.

Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izloœene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveøœeni. Vlagatelji bodo o izidu jav-

nega razpisa obveøœeni najkasneje v roku 30 dni po zakljuœenem razpisu.

Vloge se oddajo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se poøljejo priporoœeno po poøti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na

hrbtni strani ovojnice z naslovom poøiljatelja in na prednji strani ovojnice z oznaœbo: "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NALOÆBE V KMETIJ-

SKA GOSPODARSTVA", na naslov: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno pri Litiji.

11. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

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

tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Obœina Ømartno pri Litiji



Razstava
rezbarja
Draga Koøirja

Po poteh slavnega prednika

Kratka zgodovina gradu
Bogenøperk
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Ob~ina [martno pri Litiji

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

(Uradni list RS, øt. 50/07), 20. œlena Pravilnika o dodeljevanju dræavnih pomoœi za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in podeæelja v obœini Ømartno pri Litiji  za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, øt.

89/07) in Odloka o proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007 (Uradni list RS, øt. 23/07, 58/2007),

objavlja naslednji

Javni razpis
za sofinanciranje zagotavljanja tehniœne podpore za leto 2007

1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa

V proraœunu Obœine Ømartno pri Litiji za leto 2007, so v okviru proraœunske

postavke 11214209 »Finanœne pomoœi kmetijstvu«, zagotovljena sredstva v

viøini do 4.038 € za sofinanciranje zagotavljanja tehniœne podpore.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroøkov izobraæevanja in usposab-

ljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sej-

mov, sodelovanja na tekmovanjih, øirjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in

spletiøœ.

Upraviœenci do sofinanciranja so druøtva, zdruæenja ter registrirani izvajalci.

Obœina Ømartno pri Litiji sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z iz-

branim upraviœencem pogodbo o pokrivanju do 100 % upraviœenih stroøkov. 

3. Potrebna dokumentacija

Prijavitelj vloæi vlogo za pridobitev pomoœi. V vlogi prijavitelj navede osnovne

podatke - naziv in sedeæ, odgovorno osebo, telefon, davœno in matiœno øtevil-

ko, øtevilko raœuna in ime banke. 

Vlogi morajo biti priloæena naslednja dokazila in dokumentacija:

• dokazilo o registraciji druøtva, zdruæenja ali izvajalca,

• letni finanœno ovrednoten program, 

• izjavo o toœnosti navedenih podatkov,

• reference o izvajanju programa,

• izjavo, da upraviœenec za ta namen v tekoœem letu øe ni prejel sredstev iz

dræavnega ali obœinskega proraœuna ali mednarodnih virov, œe pa je, navede

vir in viøino sredstev.

4. Obravnavanje vlog

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Obœine Ømartno pri Litiji.

Obœina Ømartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna

pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje

upraviœenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proraœunskih sredstev. 

Upraviœencem bo izdan sklep o viøini odobrenih sredstev. 

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

godbo.

5. Rok in mesto oddaje vlog na javni razpis 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12. 11. 2007.

Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izloœene iz nadaljnjega postopka,

vlagatelji bodo o tem posebej obveøœeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpi-

sa obveøœeni najkasneje v roku 30 dni po zakljuœenem razpisu.

Vloge se oddajo na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se

poøljejo priporoœeno po poøti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni stra-

ni ovojnice z naslovom poøiljatelja in na prednji strani ovojnice z oznaœbo "NE

ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TEHNIŒNA PODPORA", na naslov: Obœina

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

6. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upraviœenci

dobijo na Obœini Ømartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770,

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

ali na spletnih straneh: www.smartno-litija.si
Obœina Ømartno pri Litiji

Z gotovostjo lahko reœemo, da so Bo-
genøperk, kot ga poznamo danes, po
letu 1511 zaœeli zidati gospodje Wag-
ni. Omenjenega leta jim je namreœ
moœan potres poøkodoval bliænji Lich-
tenberg, srednjeveøko utrdbo, ki je s
tem postala neprimerna za bivanje.
Tako je nastala renesanœna stavba z
znaœilnima okroglima stolpoma.

Bogenøperk je poleg svojih arhitektur-
nih prvin øirøi javnosti poznan kot
dom znamenitega polihistorja in razi-
skovalca Janeza Vajkarda Valvasorja,
do danaønjih dni edinega œlana an-
gleøke kraljevske druæbe iz ozemlja
naøe dræave.

Valvasor, rojen leta 1641 v Ljubljani,
umrl v Krøkem leta 1693, je imel Bo-
genøperk v posesti v letih 1672 - 1692.
V œasu njegovega bivanja na Bo-
genøperku je po veœini nastal njegov

znameniti opus, posebej se je proslavil

z izdajo monumentalnega dela Slava

vojvodine Kranjske, ki so jo natisnili

leta 1689 v Nürnbergu. Delo, ki obse-

ga preko 3.500 strani, nudi enkraten

prikaz osrednjega dela danaønje Slove-

nije pred tristo leti in pomeni dandanes

pomemben vir za strokovnjake, ki se

ukvarjajo z zgodovino naøega prostora

v preteklih stoletjih.

Zadnji lastnik grajskega kompleksa je

bila od sredine 19. stoletja do italijan-

ske kapitulacije septembra 1943 rodbi-

na Windischgraetz. Po letu 1945 je bil

grad popolnoma izropan, najveœje dra-

gocenosti pa so ob svojem odhodu od-

nesli øe zadnji lastniki. Po letu 1970 so

priœeli sistematiœno obnovljati grad. Ta

danes predstavlja - zaradi Valvasorjeve

dediøœine - enega najpomembnejøih kul-

turnih spomenikov na Slovenskem, saj

Kratka zgodovina gradu
Bogenøperk
Tako rekoœ v srediøœu Slovenije, nekako na pol poti med geometriœnem
srediøœem Slovenije in srednjeveøkim samostanom Stiœna ter v bliæini
glavnih cestnih povezav z Dolenjsko, Zasavjem in Ljubljano, se nahaja
eden najpomembnejøih kulturnih spomenikov na Slovenskem – renesanœni
grad Bogenøperk.

je bil v letu 1999 razglaøen za spomenik
dræavnega pomena. Objekt je danes v
lasti obœine Ømartno pri Litiji, z njim pa
od leta 1998 upravlja Javni zavod Bo-
genøperk.

Kaj nam grad ponuja danes? 

Predvsem vpogled v æivljenje in delo
Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je svoj
obøirni znanstveni opus poveœini us-
tvaril ravno na tem mestu. Med
muzejskimi zbirkami si boste obisko-
valci lahko ogledali Valvasorjevo de-
lovno sobo z originalom Slave vojvo-
dine Kranjske, bakrotiskarno, zbirko
vraæeverja in noø, slovensko geodet-
sko zbirko, geoloøko zbirko ter lov-
sko sobo. Med sprehodom po graj-
skih hodnikih boste odkrili knjiænico,
skrito sobo, grajski atelje z deli akad.
slik. Joæeta Megliœa, grajsko kapelo,
rekonstruirano viteøko sobo ter grajs-
ko galerijo. 

Danes je grad protokolarni objekt, v
katerem zaroœencem pripravimo ne-
pozabni poroœni obred in slavje, graj-
ski prostori in park so edinstveni za
pripravo poslovnih sreœanj, konferenc
in kongresov, organizacija raznovrst-
nih kulturnih prireditev ima na gradu
Bogenøperk zelo bogato tradicijo in
pomeni pomembno dopolnitev turi-
stiœne ponudbe v tem delu Slovenije.

J. Vovk

Po poteh slavnega prednika
V œetrtek, 6. septembra, je Javni zavod Bogenøperk organiziral obisk
Ljubljane, Bogenøperka in Medije Egona Ehrlicha, Valvasorjevega
novoodkritega potomca. 

Zakonca Ehrlich pred Valvasorjevo spominsko ploøœo na Mediji

Egon Ehrlich (1931) z Dunaja, upoko-
jeni polkovnik avstrijske vojske, je
Valvasorjev (1641 - 1693) potomec v
osmem kolenu. Ehrlicha je kot Valva-
sorjevega potomca identificiral zgodo-
vinar dr. Boris Golec, sodelavec
Znanstveno raziskovalnega centra
SAZU in predavatelj na Filozofski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani. Do pred
kratkim je namreœ veljalo, da je Valva-
sorjev rod izumrl, nato pa je dr. Golc

odkril njegovo neznano hœerko Regino
Kostancijo por. Dienersperg in sledil
njenemu potomstvu do danes.

Zanimivo je, da je Golcu v ljubljanskih
in graøkih arhivih uspelo izslediti Val-
vasorjeve potomce le do leta 1919 in
bi iskanje mlajøih rodov najverjetneje
opustil. Tu pa mu je nehote priskoœil
na pomoœ Egon Ehrlich, ki je le malo
pred tem, konec leta 2006, na spletu
objavil rodovnik svoje druæine za do-

brih dvesto let v preteklost. V njem je,
ne da bi vedel, zajel eno vejo Valvasor-
jevih potomcev od polihistorjeve vnu-
kinje dalje.

Ob vzpostavitvi osebnega stika z Ehr-
lichom se je izkazalo, da Valvasorjev
potomec ni vedel niti nikoli sliøal za
znamenitega prednika, zato se je z ve-
likim  zanimanjem odpravil po poteh
J. V. Valvasorja. Po sprejemu v Na-
rodnem muzeju Slovenije, ogledu Val-
vasorjevega opusa v muzejski knjiænici
in polihistorjevega spomenika v mu-
zejskem parku je sledil sprehod po me-
stu do Valvasorjeve rojstne hiøe. Ob
12. uri je na gradu Bogenøperk Ehrlic-
ha s soprogo sprejel in pozdravil
æupan obœine Ømartno pri Litiji Milan
Izlakar. Zatem si je Valvasorjev 6  krat
pravnuk ogledal grad Bogenøperk in
se odpravil øe na grad Medija, kjer naj
bi bil Valvasor domnevno tudi poko-
pan.

Po Evropi, veœinoma v Avstriji, a tudi
v Nemœiji, na Madæarskem in Finskem
danes  æivi øe kakønih dvajset Valva-
sorjevih potomcev.

J.Vovk

E. Ehrlich v bakrotiskarni

Razstava
rezbarja
Draga Koøirja
Razstavo je v petek, 7. septembra,
na gradu Bogenøeprk slovesno
odprl Peter Svetik, dolgoletni prija-
telj gradu Bogenøperk kot tudi rez-
barja, kiparskega samorastnika
Draga Koøirja.

V grajski galeriji bo do 7. novembra
razstavljenih 38 reliefov, rezbarskih
motivov iz Valvasorjeve Slave vojvodi-
ne Kranjske. Drago Koøir se je rodil

leta 1921 v Jelovcu pri Sodraæici. Raz-
stavlja æe od leta 1948 in je do danes
imel æe veœ kot 60 samostojnih raz-
stav, sodeloval pa je tudi na mnogih
skupinskih razstavah doma in v tujini.
Zasnoval je zajetno øtevilo vsebinsko
zaokroæenih ciklusov pa tudi posa-
miœnih kipov. Njegova ustvarjalnost je
izredna, saj je æe presegla øtevilo 3.000
del. Med zanimivejøe upodobitve go-
tovo sodijo reliefi v lesu, ki jih je pos-
vetil velikemu polihistorju Janezu Vaj-
kardu Valvasorju. Tu se je naslonil na
zgodovinarjeve upodobitve v Slavi in
jih z marljivostjo in zanimivimi prije-
mi pribliæal danaønjemu œloveku. Ot-
voritev so z glasbenim programom
zaokroæili œlani vokalno instrumental-
ne skupine Zagømalit. 

J. Vovk

Otvoritev rajanja s trænico in prikazom
izdelave izdelkov domaœe obrti, ustvarjalne

delavnice, predstave za otroke,
ogledi gradu, izbor najlepøe izrezljane buœe, 

izbor najcoprnice Bogenøperske!
Za jedaœo in pijaœo bo poskrbljeno.

Vabljeni!

Œarovniki in œarovnice – prost vstop!

Sreda, 31. oktober 2007,
od 15. ure dalje

na gradu Bogenøperk.
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Soæitje œlovek – æival

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Razmiøljanje…Ogled dobrih praks
na avstrijskem øtajerskem

Grad Œrni potok ima novo
podobo in novo usodo
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Zakljuœek veœ kot deset let trajajoœega
denacionalizacijskega postopka je
Domu Tisje prinesel v upravljanje
dræavno premoæenje, ki obsega funk-
cionalno zemljiøœe in zgradbe, ki so
vkljuœene v naøo dejavnost. S tem je
bila odpravljena »plomba« v zemljiøki
knjigi, ki je onemogoœala vsa veœja in-
vesticijsko-vzdræevalna dela na gradu
in ostalih objektih. 

Takoj po konœanem denacionalizacij-
skem postopku smo v Domu Tisje
priœeli s pripravo projektov za nujna
vzdræevalna dela na gradu in ostalih
objektih, ki so opredeljeni kot kulturni
spomenik lokalnega pomena. Financi-
ranje investicije smo zagotovili s prido-
bitvijo ekoloøkega kredita, tretjino
sredstev investicije pa smo financirali iz
lastne amortizacije. Tako smo v no-
vembru 2006 priœeli z zamenjavo veœ
kot 200 let starih oken na gradu, kjer

prebiva 59 stanovalcev doma, in na ob-
jektu, ki danes sluæi za stanovanja 5 de-
lavkam, zaposlenim v domu. Zamenja-
li smo jih z okni, izdelanimi iz sibirske-
ga macesna, ki po zunanjem izgledu iz-
polnjujejo zahteve zavoda za spome-
niøko varstvo, po funkcionalnosti pa
zagotavljajo vse okoljevarstvene zahte-
ve ekoloøkega zavoda. V avgustu 2007
smo zamenjali dotrajano azbestno kri-
tino. Grad smo prekrili z bobrovcem,
ki daje stavbi podobo, kakrøna pripada
kulturno-zgodovinskim objektom iz
œasa J. V. Valvazorja. Prvi del investi-
cijsko-vzdræevalnih del smo konœali z
zamenjavo radiatorjev za centralno
ogrevanje. Novi radiatorji so opremlje-
ni s termostatskimi ventili, s œimer
bomo zagotovili veœjo energetsko uœin-
kovitost objekta. Za letoønje leto ima-
mo v naœrtu øe zniæanje stropov s knauf
sistemom v drugi etaæi gradu, kar je za-
radi veœje varnosti stanovalcev zahteval

Grad Œrni potok ima novo
podobo in novo usodo
V oktobru 2006 je Upravna enota Litija izdala konœno odloœbo o denaciona-
lizacijskem postopku, katerega predmet lastninjena so bila zemljiøœa, grad
in ostali gospodarski objekti, kjer deluje Dom Tisje.

poæarni inøpektor.

V strateøkih dokumentih razvoja
Doma Tisje imamo zapisano na-
daljnjo obnovo gradu, ostalih objek-
tov in izgradnjo prizidka. Realizacija
naœrtov bo odvisna predvsem od skle-
pa odloœbe socialne inøpekcije, ki nam
je naloæila zmanjøanje øtevila stano-
valcev v øtiri in veœ-posteljnih sobah
(predvsem v gradu) na najveœ tri sta-
novalce. To pomeni, da ni novih spre-
jemov v dom do zmanjøanja øtevila
stanovalcev iz zdajønjih 195 na 174.
Zmanjøanje posteljnih kapacitet za 23
postelj bi po naravni poti potekalo
vsaj dve leti in bi pomenilo po-
daljøanje æe tako dolge œakalne dobe
za bodoœe uporabnike. Øtevilo œaka-
joœih z aktivno vlogo je skupaj 319.
Hkrati pa ukrep pomeni tudi zman-
jøanje æe pridobljenih pravic in
poveœanje socialne problematike sta-
rejøih na podroœju UE Litija.  

Da bi nadomestili izgubljena mesta
zaradi zmanjøanja posteljnih kapaci-
tet, si prizadevamo pridobiti nujna
sredstva za izgradnjo prizidka. S pri-
zidkom bi pridobili 36 postelj za sta-
novalce z demenco, ki so sedaj na-
stanjeni v spodnji etaæi gradu v do se-
demposteljnih sobah in kjer jim arhi-
tektonske ovire prepreœujejo normal-
no gibanje.

Z mnenjem socialne inøpekcije se stri-
njajo tudi predstavniki ministrstva za
delo, druæino in socialne zadeve, ki
dodajajo, da je grad v celotni gledano
neprimeren na bivanje stanovalcev.
Vsi smo si enotni, da tudi sanacija ne
bi prinesla predpisanega bivalnega
standarda, vlaganje pa je vpraøljivo
tudi zaradi kulturno-spomeniøke
zaøœite. Da bi v celoti reøili usodo gra-
du, bi Dom Tisje potreboval nov ob-
jekt za 60 stanovalcev.

Mojca Ocepek

Soæitje œlovek – æival
Œloveku so æivali æe od njegovega obstoja pomagale preæiveti. Udomaœitev
æivali je bila v prazgodovini najpomembnejøa sprememba v odnosu œlove-
ka do æivali. Œlovek je s svojim razumom dojel, da mu æivali doloœene
vrste lahko nudijo doloœene koristi, marsikdaj so mu pomagale preæiveti
teæke œase.

V Domu Tisje dajemo poudarek kakovostnemu preæivljanju tretjega æivljenjskega
obdobja in æelimo si, da bi stanovalci æiveli œim bolj podobno, kot so æiveli v svo-
jem domaœem okolju. V ta namen smo se povezali s kinoloøkim druøtvom iz Za-
gorja, da bi stanovalcem, ki so imeli hiøne ljubljenœke obogatili popoldan.

Predsednik druøtva nam je podrobno predstavil pomembne napotke, ki jih je po-
trebno vedeti in upoøtevati o psih, stanovalce je povpraøal po izkuønjah o psih,
sledila je praktiœna predstavitev s Chico in Balijem, skupaj sta pokazala nekaj tri-
kov (slalom med nogami, preval, prikaz izhodiøœnega poloæaja…)

Stanovalci so pozneje pse boæali, jih hranili, pri tem so doæivljali mnoge pozitivne
obœutke, kot so neænost, ljubezen, hrepenenje, nasmeh, veselje ter obujali prijetne
spomine.

Æivali so nas tako navduøile, da smo æe œez teden dni imeli ponovno stik z njimi.
Obiskali so nas œlani Slovenskega druøtva za terapijo s pomoœjo psa, poimenova-
ni TAŒKE POMAGAŒKE in predstavili so nam to terapijo. Vodniki so s seboj
pripeljali kraljevega pudla Gustava, japonsko Œin Oli in zlato prinaøalko.

Predstavili so nam, kako poteka terapija s psi ter individualno ali skupinsko
vkljuœevanje stanovalcev v terapijo s psi.

Ob 30. obletnici delovanja Kinoloøkega druøtva iz Zagorja smo bili povabljeni na
njihov dan odprtih vrat z naslovom Druæenje s psi. V druæbi vodnikov in njihovih
øtirinoæcev smo preæiveli v drugem okolju prijetno popoldne. 

V prihodnje si æelimo øe veliko tesnega sodelovanja za dosego ciljev, ki smo si jih
pri omenjenem projektu zastavili.

V Domu Tisje æe imamo na enoti Nagelj in enoti Grajske gospe 3 morske
praøiœke, za katere zelo lepo skrbi stanovalka gospa Marija.

Pogovor z gospo Marijo:

Vsako jutro æe ob 5. uri odidem na enoto Nagelj. Najprej prezraœim prostor, oœis-
tim kletko, zamenjam æaganje, morskega praøiœka Miøka nahranim s solato,
krmo in briketi, nalijem mu œiste vode. Na koncu ga vsaj 20 minut »crkljam«. Za
sabo oœistim øe okolico. Vse skupaj traja 45 minut.
Ob 5.45 uri do 6.40 opravim enako delo na enoti Grajske gospe, kjer stanujem
tudi jaz. Za razliko, da sta tu kar dva morska praøiœka Taœka in Cofko. Stara sta
3 leta. Cofko je samec, bele barve in nanj sem øe posebno moœno navezana. Taœka
je samica, ki je skotila æe 9 mladiœev, v naslednjem mesecu zopet priœakujemo
mladino. Njen prvi mladiœek je Miøko, ki stanuje na enoti Nagelj, ostale mladiœe
smo oddali delavkam, ki so si æelele imeti morske praøiœke.
Tudi v zgodnjih veœernih urah opravim enako delo.
To imam za hobi, za kratek œas, jaz jih imam zelo rada, nanje sem zelo navezana,
z njimi se veliko pogovarjam. Bojim se le, da ne bi kdo umrl prej kot jaz.
Lepo mi je, ko grem po hodniku in æe zasliøim vik,vik, to je znak, da me zaœutita
in prepoznata.
Obœutek, da je œlovek sprejet in nekomu potreben, œetudi æivali, lahko daje æivlje-
nju velik smisel.

Renata Ozimek

Razmiøljanje…
Poletje, œas dopustov in teæko
priœakovanih poœitnic. Za mnoge
lepi trenutki doæivetij, za mnoge pa
œas  øe veœje osamljenosti. Takrat
se poglobiø v œase, ko smo bili
mladi in tudi mi doæiveli marsikaj.
Tudi takrat ni bilo vse roænato,
marsikdo je bil prikrajøan za veliko
lepega.

Vsak po svoje iøœe nova pota, spreje-

ma izzive, ki jih prinaøa æivljenje. Vsa-

ko jutro se vpraøamo, kaj nam bo pri-

nesel novi dan. Vsi æelimo, da bi bili

dnevi polni dobrot, zadovoljstva, pri-

jateljstva in razumevanja med ljudmi.

Vendar smo mnogokrat razoœarani.

Æivimo v krogu ljudi, razliœnih navad

in pogledov na æivljenje.Vendar smo

kljub temu lahko sreœni in zadovoljni,

da lahko jesen æivljenja preæivljamo v

lepem domu, v œudoviti okolici in med

osebjem, ki nam je vedno pripravljeno

pomagati in prisluhniti, ko nam je

hudo. Edino, kar pogreøamo v polet-

nem œasu, je dan v tednu, ko imamo

skupino za samopomoœ. Vendar æe v

septembru se ponovno snidemo. 

Vsak v sebi nosi svojo boleœino, smo

pa vsi stanovalci istega doma. Zato si

poglejmo v oœi, niœ ni pomembno, ali

si reven ali bogat, invalid ali z dru-

gaœno okvaro. Pomemben je odnos do

soœloveka, topel pogled, iskren pogo-

vor, prijazen nasmeh in veliko pleme-

nito srce. To naj bi bilo naøe vodilo za

lep øo starost.

Mnogo lepih doæivetij, mnogo dobre

volje, mnogo uspehov na vseh po-

droœjih vam vsem æelim.                         
Silva Boøtjanœiœ 

Stanovalka Doma Tisje

Aktivnosti
druøva
upokojencev
Zgodilo se je…
Prvo septembrsko nedeljo smo pohod-

niki obiskali Dolenjsko. Do Velikih

Poljan nad Ortnekom smo se pripelja-

li z avtobusom, nato pa smo se peø

povzpeli na bliænjo Grmado, od koder

se nam je nudil lep razgled po dobre-

poljski in ribniøki dolini. Po kosilu

smo se zapeljali øe v vas Sveti Gregor

in si ogledali lepo obnovljeno cerkev

na Veliki Slevici.

Letos smo tudi ømarski upokojenci

sodelovali v akciji Sveta za preventivo

in varnost v cestnem prometu, da smo

øolarjem prve dni pouka omogoœili

varen prehod œez cesto na najbolj ne-

varnih cestnih odsekih v Ømartnem.

Øestega septembra smo se udeleæili,

bilo nas je 20, skupnega izleta vseh

upokojenskih druøtev litijske in ømar-

ske obœine. Œeprav je bilo ta dan sla-

bo vreme, smo vseeno uæivali v spla-

varjenju na reki Dravi, med Muto in

Dravogradom.

Letoønje zakljuœno sreœanje upokojen-

skih druøtev iz obeh obœin je bilo 14.

septembra na Dolah. Po kulturnem

programu, nagovoru gostov in podeli-

tvi pokalov za sodelovanje v tekmova-

njih (streljanje, balinanje, pikado, ru-

sko kegljanje, metanje polen, kviz in

pletenje), se je zaœelo na øportnem

igriøœu druæabno sreœanje, ki je trajalo

do veœernih ur. Ømarœani smo bili øe

posebej razpoloæeni in veseli, saj smo

dosegli v tekmovanju prvo mesto, za

kar vsem tekmovalkam in tekmoval-

cem iskreno œestitamo in se jim zahva-

ljujemo za sodelovanje.

Pripravljamo…
Zadnjo soboto v oktobru vabimo

vse ljubitelje kopanja na izlet s ko-

palnim vlakom v Atomske toplice v

Podœetrtek.

V œetrtek, 8. septembra, bomo za vse

ljubitelje plesa in zabave organizirali

martinovanje v gostiøœu Krznar, ki se bo

zaœelo ob 16. uri. Za prijetno razpo-

loæenje bo skrbel ansambel Zimzelen.

V petek, 16. novembra, vas vabimo

na enodnevni izlet z vlakom v Prek-

murje – v Mursko Soboto. V øestih

urah, kolikor œasa se bomo tam mu-

dili, si bomo ogledali znamenitosti

mesta in okolice.

Teden dni pozneje, 23. novembra, pa

bomo za ljubitelje hoje pripravili po-

hod od Velike Preske (do tja se bomo

pripeljali) do izletniøke kmetije »Pr

Posilnc«, ki je v Lazah pri Gabrovki.

Hoje v obe smeri bo pribliæno tri ure.
Boris Æuæek

Ogled dobrih praks
na avstrijskem øtajerskem
V ponedeljek, 17. septembra 2007, je zadruga Jarina v sodelovanju s
Centrom za razvoj Litija organizirala ogled dobrih praks v avstrijski regiji
Vulkanland. Udeleæili so se jo predstavniki lokalnih skupnosti, podjetniki,
zaposleni v turizmu pa tudi predstavniki razliœnih druøtev iz obœin
Razvojnega partnerstva srediøœa Slovenije.

Øtajerska vulkanska regija se ponaøa z
razgibano griœevnato pokrajino, ki je
podobna naøemu obmoœju, z bogato
kulturno in naravno dediøœino ter ro-
dovitno vulkansko prstjo, ki omogoœa
gojenje sadja, vinske trte, buœ in osta-
lih kultur. Omenjena regija se je pred
veœ kot desetletjem sreœevala z negativ-
nimi trendi razvoja tako v prebivals-
tvenem kot tudi v gospodarskem po-
gledu. Ljudje so se z obmoœja izrazito
odseljevali, saj obmoœje ni imelo razvi-
te lastne identitete in je bilo kot takøno
neprepoznavno, pa tudi med vsemi av-
strijskimi deæelami najslabøe razvito.
Prenekaterega prebivalca te deæele je
bilo sram priznati, od kod prihaja. 

Æupani 14 obœin so leta 1994 ustano-
vili agencijo za razvoj, ki je danes ne-
kakøen center za izvajanje projektov
regionalnega razvoja, izobraæevanja in
druge dejavnosti v Feldbachu. To je
bilo prvo medobœinsko sodelovanje na
tem obmoœju. Agencija ne pripravlja
zgolj projektov za pridobivanje sreds-
tev programa LEADER, temveœ je te-
sno povezana z regionalno razvojno
agencijo in obœinami tega obmoœja. 

Danes razvoj regije usmerja 13 æupa-
nov in 13 strokovnjakov z najraz-
liœnejøih podroœij. Vsaka obœina letno
prispeva 1 € na prebivalca, kar prinese
90.000 € na letnem nivoju za razvoj
obmoœja. Ostala finanœna sredstva pri-
dobivajo skozi projekte EU ter iz za-

sebnega sektorja. V blagovno znamko
Steierisches Vulkanland, ki so jo zaœeli
razvijati s 14 ljudmi, je danes zdru-
æenih 75 partnerjev, ki træijo pod skup-
no blagovno znamko.

Nekdanja vulkanska pokrajina, ki je
danes prekrita z gozdovi in obdelana
do zadnjega kotiœka z vinsko trto, sa-
dovnjaki, koruzo, buœami in zeliøœi, je
v desetletju razvoja postala prepoznav-
na avstrijska deæela. Ljudje se niœ veœ
ne sramujejo porekla. Pravzaprav se æe
na daleœ vidi, da so naravnost ponosni
na svoje korenine. Zgleden primer je
obnavljanje zapuøœenih starih domaœij,
ki so vkljuœene v projekt poœitnic na
vasi ali Eurovillages.

Udeleæenci strokovne ekskurzije smo si
ogledali inovacijski center, manjøo pi-
vovarno, turistiœno kmetijo z nastani-
tvijo, predelavo kisa in æganih pijaœ ter
okusili in degustirali tradicionalno
hrano in pijaœo. Ugotovili smo, da je
tudi naøe obmoœje »Srca Slovenije« v
mnogih pogledih podobno Vulkanlan-
du. Imamo œudovito naravo, ohranje-
no kulturno in naravno dediøœino, do-
bra vina, stare domaœe jedi, obrti ter
gostoljubne domaœine. Kje je torej raz-
lika? »Recept je v povezovanju«, pra-
vijo Avstrici. Recept je tudi v spoøtova-
nju samega sebe, v spoøtovanju svoje-
ga dela in spoøtovanju svoje zgodovine
in identitete. 

Jarina z.o.o.
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Gasilsko-øportno tekmovanje
Pri gasilcih nikoli ni dolgœas, to ve vsak, ki sodeluje z naøo organizacijo ali
pa spremlja naøe delo. Øe posebej delovni so prav zadnji meseci v letu.
Osrednji dogodek tekmovalnega znaœaja je za naøo GZ prav gotovo
tekmovanje, ki se je odvijalo 15. septembra v Zavrstniku. 

Tabor mladih
gasilcev
Kot vsako leto smo se tudi letos
kmalu po zakljuœku øole mladi ga-
silci zbrali na taboru Gasilske zve-
ze Ømartno pri Litiji. Letoønji je bil
æe œetrti, odkar zveza deluje.

Tekmovanje
starejøih
gasilcev regije
Ljubljana III
Œeprav je Gasilska zveza Ømartno
najmlajøa zveza v ljubljanski regiji,
pa kljub temu deluje s polnim
zagonom.Dokaz za dobro delo zve-
ze so tudi odloœitve sveta Regije
Ljubljana III, da nam zaupa vse veœ
organizacij sreœanj in tekmovanj.
Tokrat smo gostili tekmovanje sta-
rejøih gasilcev.

Starejøe pionirke PGD
Kostrevnica postale dræavne
prvakinje v orientacijskem teku
Po zmagi na obœinskemu in po drugemu mestu na regijskemu
orientacijskem teku je ekipa pridobila pravico sodelovanja na dræavnem
tekmovanju.

Program aktivnosti je sestavila mla-
dinska komisija GZ Ømartno, ki je ta-
bor tudi izpeljala. Prostore za bivanje
nam je prijazno odstopila Osnovna
øola Ømartno v podruæniœni øoli Prim-
skovo. Tabora, ki je potekal od 25. do
29. 6. 2007, se je udeleæilo 32 otrok iz
sedmih od osmih druøtev v naøi obœi-
ni. Zanje so skrbeli øtirje mentorji,
vodja tabora in tako imenovana »de-
klica za vse«, ki skrbi za logistiko.
Skupaj smo preæiveli pet pestrih in za-
nimivih dni. Prvi dan smo se nastanili
in se spoznali med seboj ter oblikovali
øtiri ekipe, ki so skozi cel teden tekmo-
vale med seboj v razliœnih gasilskih in
øportnih disciplinah. Jutranji urnik je
bil veœ ali manj isti, vstajanje ob 7. uri,
jutranja telovadba, dvig zastave, umi-
vanje (make-up), zajtrk. Po zajtrku so
sledile aktivnosti po zaœrtanem pro-
gramu. Zaœeli smo z nogometnim tur-
nirjem in balinanjem. Drugi dan smo
se zapeljali v BTC, kjer smo si ogledali
poæarno-varnostno enoto. Predstavili
so nam svoj obiœajni delavnik in opre-
mo, po konœanem ogledu pa je sledilo
kopanje v vodnem mestu Atlantis. V

sredo smo imeli pohod po Primsko-
vem in okolici, kjer smo se nahajali, da
kraj bolje spoznamo. Ogledali smo si
znamenitosti kraja. Popoldan se je na-
daljevalo tekmovanje med skupinami.
Œetrti dan so se k nam pripeljali polici-
sti s konji, motorjem, psom in patrulj-
nim avtomobilom in so nam podrob-
no in zanimivo opisali svoje delo.
Prviœ se je zgodilo, da so bili otroci dve
uri in pol z odprtimi usti tiho. Po kosi-
lu smo se  zaœeli pripravljati na za-
kljuœni veœer, kamor so povabljeni
starøi in drugi, ki so pripomogli k
izvedbi tabora. Skupine so se gostom
predstavile s skeœi in igricami. Za za-
kljuœek so otroci s starøi pekli hrenov-
ke. Vmes seveda ni manjkal obvezni
krst za vse, ki so bili na taboru prviœ.
Peti zadnji dan je minil v prijetnem
vzduøju druæabnih iger. Po kosilu pa
pospravljanje in slovo æalostnih src.

Na koncu bi se rad v imenu Mladinske
komisije gasilske zveze zahvalil vsem,
ki ste nam kakorkoli pripomogli k iz-
vedbi tabora, za vnaprej se pa øe pri-
poroœamo.

Sebastjan Martinœiœ

Narava je pokazala vso svojo moœ in

opustoøila dobrøen del Slovenije, æe

nekaj dni kasneje, v soboto, 22. sep-

tembra, pa se je zopet pokazala v vsem

svojem sijaju. Lepo sonœno dopoldne

je v Zavrstnik privabilo 21 ekip gasil-

cev in gasilk iz osmih gasilskih zvez.

Med seboj so se pomerili v gasilskih

disciplinah in ob tem pokazali, da niti

sluœajno niso stari, saj bi nekaterim

bila teæko kos marsikatera mlajøa eki-

pa. Regijskega tekmovanja se je prviœ

udeleæila tudi ekipa starejøih gasilcev

iz naøe GZ, ki so jo sestavljali œlani

razliœnih druøtev. Na koncu so zasedli

solidno deveto mesto, zmagovalci pa

so postali gasilci iz PGD Jarøe-Rodica.

Pri gasilkah se zaradi drugih obvezno-

sti ekipa iz Ømartna tekmovanja ni

udeleæila, zmagale pa so œlanice PGD

Mengeø.

Ob razglasitvi rezultatov je regijski

poveljnik Joæe Oblak izrekel posebno

zahvalo za odliœno izpeljano organi-

zacijo, organizatorji pa smo bili za-

dovoljni, da se tudi na takøen naœin

lahko zahvalimo gasilcem, brez kate-

rih naøe organizacije zagotovo ne bi

bilo veœ.
Mitja Jesenøek

»Dirkanje«, kot vœasih gasilci poime-
nujemo naøe tekmovanje, ni le doka-
zovanje moœi posamezne tekmovalne
enote, ampak tudi izpopolnjevanje
doloœenih taktiœnih postopkov in pa
predvsem pridobivanje fiziœnih spo-
sobnosti. V dopoldanskem delu smo
izvedli tekmovanje pionirskih in mla-
dinskih ekip, v popoldanskem pa œlan-
skih.

Kljub temu da se vaje iz leta v leto
spreminjajo, udeleæba ekip pri mladih
glede na druøtvo ostaja ista. Øe vedno
najveœ ekip mladih prihaja iz PGD Ko-
strevnica, Liberga, Jablanica in Ømart-
no, øe bolj razveseljivo pa je, da se tek-
movanja udeleæujejo prav vsa druøtva.
Drugaœna slika je æal pri œlanih, saj tri
druøtva niso imela tekmovalne enote
ne pri œlanih in ne pri œlanicah. Vsako
tekmovanje je paœ za nekoga zmaga,
za drugega poraz in tako je bilo tudi
tokrat. V naøi »paradni disciplini«, ka-
tegoriji œlanov A (starost do 30 let), je
po treh letih Kostrevnica zaradi obilo
napak morala priznati premoœ Libergi,
prav tako pa so po mnogih letih nasto-
pile na tekmovanju tudi œlanice B (sta-
rost nad 30 let) iz Liberge, ki so tudi
dosegle soliden rezultat. Vsem omenje-
nim æelimo œim veœ sreœe na regijskem
tekmovanju, ki se bo odvijalo 29. sep-
tembra v Kamniku. Tja se je uvrstila
tudi ekipa œlanov B iz Zavrstnika in pa
œlanic A iz Kostrevnice, ki pa so æal
tudi tokrat tekmovale brez konkuren-
ce, saj nobeno drugo druøtvo ni prija-
vilo ekipe v tej kategoriji. Prviœ smo
imeli tudi udeleæbo ekip starejøih ga-
silk in gasilcev. Gasilke so prihajale iz
PGD Ømartno, gasilci pa so sestavili
ekipo iz œlanov razliœnih druøtev.

Zahvala gre vsem tekmovalcem, men-
torjem in sodnikom, poleg tega pa tudi
PGD Zavrstnik za soizvedbo tekmova-
nja in gospodoma Vojku Ceglarju, ki
nam je odstopil travnik, in Matjaæu
Peskarju iz Aerokluba Milan Boriøek,

ki nam je ponudil uporabo njihovega
kontejnerja in pa ozvoœenja, da je bilo
tekmovanje øe prijetnejøe.

In øe rezultati:

Pionirke:
1. Kostrevnica 874,51 toœk
2. Jablanica 866,60 toœk
3. Liberga 865,74 toœk

Pionirji:
1. Ømartno 863.11 toœk
2. Kostrevnica 859,35 toœk
3. Vintarjevec 856,85 toœk

Mladinke:
1. Kostrevnica 987,70 toœk
2. Jablanica 962,38 toœk
3. Liberga 954,68 toœk

Mladinci:
1. Liberga 1002,37 toœk
2. Javorje 991,80 toœk
3. Vintarjevec 963,97 toœk

Œlanice A:
1. Kostrevnica 766,80 toœk

Œlani A:
1. Liberga 857,03 toœk
2. Kostrevnica 838,85 toœk
3. Javorje 834,30 toœk

Œlanice B:
1. Liberga 824,40 toœk
2. Ømartno 810,52 toœk

Œlani B:
1.Zavrstnik 826,36 toœk
2.Javorje 799,29 toœk

Starejøe gasilke:
1. Ømartno 823,00 toœk

Starejøi gasilci:
1. Ømartno (zdruæena ekipa) 848,20 toœk

Mitja Jesenøek

Kljub rahlim meglicam, ki so se
pojavljale nad kostrevniøko dolino v
drugi septembrski soboti, je bilo
priœakovati krasen dan. Pot nas je
vodila v PGD Jezero na Brezovici, kjer
je potekalo tekmovanje v orientaciji za
mlade gasilce. Samo tekmovanje se ni

kar je kljub nekaj napakam na

posameznih  toœkah dajalo upanje za

odliœen rezultat. 

Œakanje na razglasitev rezultatov je

bilo kot vedno muœno, øe bolj zato,

ker je organizator (Gasilska zveza

Slovenije) priœel z objavo rezultatov

pri starejøih pionirkah. Izmed 19-ih

ekip smo bili na vrsti zadnji, kar je

pomenilo prvo mesto in s tem naslov

dræavnih prvakinj.

Seveda je bilo zadovoljstvo na vrhun-

cu, øe posebno pa se nam je v spomin

vtisnil sprejem, ki smo ga doæiveli pred

gasilskim domom v Kostrevnici.

Dekleta so priœakali starøi, prijatelji,

gasilci in vodstvo druøtva ter jim izrek-

li œestitke.

Tanja, Alja in Kristina, œestitke øe

enkrat tudi ob tej priloænosti!

Ob tem pa ne smemo pozabiti niti na

uvrstitev starejøih pionirjev iz

Zavrstnika, ki so po doseæenem tret-

jem mestu v regiji prav tako sodelovali

na dræavnem tekmovanju. Kljub smoli

na poti so zasedli øe vedno zelo dobro

11. mesto. Œestitke!
Mitja Jesenøek

bistveno razlikovalo od tistega na
obœinski ravni, ki sem ga opisal æe v
junijski øtevilki. Naloge so bile podob-
ne. Naøe pionirke so se odrezale
odliœno in tako pokazale, da se tudi v
povsem drugem okolju hitro znajdejo.
Pot  so pretekle v najhitrejøem œasu,

Javni zavod za izobraæevanje odraslih
Ljudska univerza Litija
Trg na stavbah 8a, Litija

Razpisuje vpis v naslednje javno veljavne izobraæevalne programe:

I. EKONOMIJA

1. Trgovec, IV. stopnja
- poklic: prodajalec
Pogoj za vpis je konœana osnovna øola. Izobraæevanje traja 2 leti.

2. Trgovec - dokvalifikacija
- poklic: prodajalec
Pogoj za vpis je nedokonœana srednja øola IV. ali V. stopnje,
izobraæevanje traja od enega semestra do enega leta.

3. Prekvalifikacija v trgovca
- poklic: prodajalec
Pogoj za vpis je konœana 3-letna poklicna øola. Izobraæevanje traja en semester.

4. Ekonomski tehnik - prekvalifikacija
- poklic: ekonomski tehnik / tehnica
Pogoj za vpis je konœana øola V. stopnje. Izobraæevanje traja eno leto.

5. Ekonomski tehnik - dokvalifikacija
- poklic: ekonomski tehnik / tehnica
Pogoj za vpis je nedokonœana øola V. stopnje. Izobraæevanje traja eno do dve leti.

6. Ekonomski tehnik, V. stopnja, poklicno-tehniøko izobraæevanje
- poklic: ekonomski tehnik / tehnica
Pogoj za vpis je konœan program srednjega poklicnega izobraæevanja trgovec,
administrator ali poslovni tajnik. Izobraæevanje traja dve leti.

II. STROJNIØTVO

1. Strojni tehnik, V. stopnja
- poklic: strojni tehnik
Pogoj za vpis je konœana kovinarska øola. Izobraæevanje traja 2 leti.

Prijave sprejemamo v prostorih zavoda vsak dan od 8. do 17. ure,
pokliœete pa lahko tudi po telefonu na øtevilko (01) 898 05 70

Vpis v vse izobraæevalne in strokovno-funkcionalne programe je mogoœ skozi celo leto.



DRUØTVO DIABETIKOV

Naœrtujemo delovno jesen

OBMOŒNO ZDRUÆENJE RK LITIJA

Izlet starejøih
in invalidnih
Obmoœno zdruæenje RK Litija je v
skladu s programom aktivnosti v
œetrtek, 27. septembra 2007, orga-
niziralo enodnevni izlet za starejøe
in invalidne osebe iz obmoœja
Obœine  Litija in Obœine Ømartno
pri Litiji.

V Ljubljani smo se ustavili na Kongre-
snem trgu. Zaradi  obilnih padavin,
smo prevoz z  ladjico prestavili na
veœerni œas.  

Z vodiœi smo zapluli po reki Ljubljani-
ci skozi prestolnico. Reka Ljubljanica
zaznamuje mesto s svojimi zanimivimi
mostovi in slikovitimi nabreæji v sta-
rem mestnem jedru, nekoœ pa je bila
kot plovna pot tudi eden glavnih virov
preskrbe. Ogledi z ladjico so prijetno
in zanimivo doæivetje mesta iz druge
perspektive.

Ogledali smo si obnovljeno Stolnico
(Cerkev Sv. Nikolaja) s øtevilnimi
umetninami, se povzpeli z vzpenjaœo
na ljubljanski grad, z grajskega stolpa
pa smo si ogledali Ljubljano.

Pot   smo nadaljevali  do gostinsko re-
kreacijskega centra GRC ZAPOLJE
pri Logatcu , kjer je bilo skupno kosi-
lo. Kosilu je sledil kulturni program in
druæabno sreœanje, sodelovali pa so,
tako kot je v navadi  vsi udeleæenci iz-
leta ,Tudi letos  so se nam pridruæili
mladi prostovoljci  RK  Aleø  s harmo-
niko ter Tanja in Irena .

Danica Sverøina 

Na strokovno ekskurzijo po nova
znanja in tehnologijo
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DRUØTVO DIABETIKOV

Naœrtujemo delovno jesen
Po poletnih poœitnicah smo se œlani upravnega odbora Druøtva diabetikov
Litija sredi avgusta spet sestali in se dogovorili za potek razliœnih
dejavnosti vse tja do novega leta. Pestra bo izbira øportnih dejavnosti,
izobraøevalnih predavanj in druøabnih aktivnosti. Dobrodoøli so tudi novi
œlani.

Septembra vas ponovno vabimo na
laæje planinske pohode, ki bodo kot do
sedaj vsak œetrtek. Zadnji rok za prija-
vo je v sredo do 11. ure.

Vsi, ki bi se æeleli prikljuœiti organizira-
nim uram telovadbe pod vodstvom fi-
zioterapevtke, vas vabimo, da se nam
pridruæite ob ponedeljkih in sredah ob
18.50 v øportni dvorani v Litiji. S seboj
prinesite blazino. Poleg lanskih œlanov
ste vabljeni tudi novi œlani. Øe vedno
bomo vsak drugi torek hodili na kopa-
nje v Laøko. Prviœ gremo 11. septem-
bra, drugiœ pa 9. oktobra. Prijavite se v
druøtveni pisarni.

9. oktobra bomo obiskali salon za pe-
dikuro Kana v Æalcu, kjer nam bodo
izurjene pedikerke pregledale in uredi-
le noge. Imeli bomo tudi moænost na-

kupa razliœnih izdelkov za nego nog.

V septembru in oktobru dve zdravs-
tveni predavanji. Prvo bo 26. septem-
bra, z naslovom Zdrava prehrana
sladkornega bolnika je lahko okusna.
Drugo bo 17. oktobra z naslovom Bo-
lezni ledvic pri sladkorni bolezni. Obe
predavanji bosta v Zdravstvenem
domu Litija.

Tudi letos bodo v jesenskem in zim-
skem œasu v prostorih druøtva poteka-
le ustvarjalne delavnice. Prva bo øe v
œetrtek, 4. oktobra, ob 17. uri. V naœr-
tu je vlivanje sveœ in mila, ustvarjanje
novoletnih bonsajev, izdelovanje no-
voletnih voøœilnic in øe kaj.

Na predlog nekaterih naøih œlanov se
trudimo organizirati plesni teœaj stan-
dardnih plesov pod strokovnim vods-

tvom plesne uœiteljice. Ples je zelo pri-
merno gibanje za sladkorne bolnike,
zato se prijavite in si popestrite jesen-
ske in zimske veœere ter zapleøite z
nami. 

Øe naprej bo potekalo øe ustaljeno
merjenje krvnega sladkorja in krvne-
ga tlaka ter holesterola vsako prvo
sredo v mesecu od 8. do 10. ure v
druøtveni pisarni na Parmovi 7. Prav
tako lahko v prostorih druøtva kupite
po ugodni ceni razliœne izdelke za
lajøanje teæav vseh vrst, razliœne knji-
ge o diabetesu, aparate za merjenje
sladkorja, merjenje krvnega tlaka…

Lahko pa œisto preprosto vstopite v
druøtveno pisarno na Parmovi 7 v Li-
tiji in postanete naø œlan ali podporni
œlan. Potem boste po poøti prejemali
obvestila o vseh dejavnostih, ki jih ni
malo, brezplaœno boste prejemali tudi
revijo Sladkorna bolezen, ki razjasni
marsikatero vpraøanje in dvom slad-
kornega bolnika. Seveda nas lahko
tudi pokliœete na telefon 01/ 898 12
84 ali 041/ 388 767. Uradne ure so
ob sredah od 8. do 10. ure, vsako
prvo sredo v mesecu pa tudi popold-
ne od 14. do 17. ure.

Helena Muzga

Na strokovno ekskurzijo po nova
znanja in tehnologijo
Tudi letos smo na Kmetijski svetovalni sluæbi Litija v sodelovanju z
Govedorejskim druøtvom Litija organizirali za kmete strokovno ekskurzijo v
Gornjo Radgono. Zanimanje je bilo zelo veliko, zato smo morali pri
zapolnitvi sedeæev na dveh avtobusih nekaj zainteresiranih æal zavrniti.

Pred ogledom samega sejma smo se us-
tavili na kmetiji Kolar v Logarovcih,
kjer se ukvarjajo s praøiœerejo in proi-
zvodnjo bioplina.  Zelo ambiciozen
lastnik kmetije in podjetja, gospod
Marjan Kolar, nam je ob ogledu kme-
tije in bioplinarne povedal kar nekaj
zanimivih podatkov o proizvodnji.

Kmetija je tradicionalno æivinorejske-
ga tipa in o njeni zgodovini priœajo do-
kumenti iz leta 1864. Skozi vsa obdob-
ja se je razvijala in prilagajala trgu. V
zadnjem stoletju je kmetija izkljuœno
praøiœerejska in se tej dejavnosti po-
drejajo tudi druge, ki jih razvijajo na
kmetiji. Kot prva v Sloveniji je ta kme-
tija leta 1988, dobila status rejskega
srediøœa za proizvodnjo plemenskih
mladic. Zaradi nenehne øiritve so mo-
rali preseliti æivinorejsko proizvodnjo
na drugo, bolj primerno lokacijo za iz-
gradnjo sodobne farme. Kmetija je bila
tudi prva, od prikljuœenih œlanic EU,
prejemnica SAPARD sredstev s pogod-
bo øt. 01, se rad pohvali gospodar.
Praøiœe (pasme segers) na kmetiji vzre-
jajo izkljuœno za KRAS SEÆANO,
merjasce pa imajo uvoæene iz Økotske.
Za boljøo oskrbo z osnovno krmo za
æivali, ima kmetija registrirano kmetij-
sko podjetje tudi na Madæarskem.
Tam pridelujejo œez 500 ha koruze in
nekaj æita (jeœmen, pøenico). Za ta
zemljiøœa pridobivajo tudi subvencije
in koristijo sredstva strukturnih skla-
dov za sofinanciranje naloæb.

Bioplinska naprava sovpada z osnov-
no praøiœerejsko proizvodnjo. Celotna
naloæba bioplinske naprave je presegla
5 mio evrov. Bioplinska naprava ima
1000 kW elektriœne in 1200 kW ter-
miœne energije na uro. Vhodni substrat
je gnojevka iz praøiœje farme, zmoglji-
vosti 600 plemenskih svinj in 3500
praøiœev pitancev ter koruzna silaæa
celotne rastline v koliœini 50 ton dnev-
no. Elektrarna deluje 24 ur na dan in
proizvaja okrog 450 m3 bioplina na
uro. Bioplin z vsebnostjo 56% meta-
na, se v plinskem  motorju s 1600
konjskimi moœmi pretvori v energijo.

Po mnenju gospoda Kolarja ima bio-

plin v Sloveniji øe razvojne moænosti,
predvsem za reøevanje bioloøkih od-
padkov in povezovanje æivinorejsko-
poljedelske proizvodnje. Pri odloœanju
za investicijo pa je potrebno biti previ-
den in dosleden za dolgoroœno zagoto-
vitev vhodnih komponent. Trenutna
situacija za pridelavo bioplina je slaba,
vendar se bo v bliænji prihodnosti bis-
tveno izboljøala, saj je naøa dræava za-
vezana po proizvodnji energije iz ob-
novljivih virov energije.

G. Kolar nas je po tej predstavitvi po-
vabil na bliænji Kmeœki turizem Kolar,
kjer je nosilka dejavnosti njegova se-
stra. Z njo smo bili æe dogovorjeni za
kosilo.

Iz Logarovcev smo se potem odpravili
v Gornjo Radgono, kjer smo se malo
porazgubili po razstaviøœnem prostoru
in si vsak po svoje ogledovali najno-
vejøo kmetijsko mehanizacijo in druge
razstavne kotiœke sejma.

Po ogledu sejma nas je pot vodila øe na
æivinorejsko-vinogradniøko kmetijo
Leban–Braœko v Zgornjo Kungoto,
kjer nas je sprejela in pozdravila Simo-
na Hauptman, spec. za vinogradniøtvo
pri KGZ Maribor. Po njenem pozdra-
vu je sledila predstavitev kmetije, ki so
jo pred nedavnim posodobili z novim
hlevom za krave molznice (prosta
reja). Zelo prijazna gospodinja, polna
energije in naœrtov za prihodnje raz-
vojne korake, nam je povedala vse o
prosti reji krav molznic in poœutju
æivali v enostavnejøih lesenih objektih,
ki so namenjeni tej reji. Kasneje smo
bili deleæni tudi degustacije sirov iz nji-
hovega mleka, ki jih izdelujejo v bliæn-
ji sirarni, gospodinja je postregla tudi s
sveæim domaœim kruhom. K vsemu
temu so krasno sovpadala  njihova
vina, ki smo jih degustirali in so re-
sniœno vrhunske kakovosti.

Polni novih znanj in z lepimi obœutki
(ob odhajanju iz vinske kleti) smo se
podali na pot proti domu in naøim æe
ustaljenim vsakdanjikom, ki jih bomo
po tej ekskurziji mogoœe vsaj malo
spremenili.

Sonja Zidar Urbanija, KSS Litija

OBMOŒNO ZDRUÆENJE RK LITIJA

Izlet starejøih
in invalidnih
Obmoœno zdruæenje RK Litija je v
skladu s programom aktivnosti v
œetrtek, 27. septembra 2007, orga-
niziralo enodnevni izlet za starejøe
in invalidne osebe iz obmoœja
Obœine  Litija in Obœine Ømartno
pri Litiji.

V Ljubljani smo se ustavili na Kongre-
snem trgu. Zaradi obilnih padavin,
smo prevoz z ladjico prestavili na
veœerni œas. 

Z vodiœi smo zapluli po reki Ljubljani-
ci skozi prestolnico. Reka Ljubljanica
zaznamuje mesto s svojimi zanimivimi
mostovi in slikovitimi nabreæji v sta-
rem mestnem jedru, nekoœ pa je bila
kot plovna pot tudi eden glavnih virov
preskrbe. Ogledi z ladjico so prijetno
in zanimivo doæivetje mesta z druge
perspektive.

Ogledali smo si obnovljeno Stolnico
(Cerkev Sv. Nikolaja) s øtevilnimi
umetninami, se povzpeli z vzpenjaœo
na ljubljanski grad, z grajskega stolpa
pa smo si ogledali Ljubljano.

Pot smo nadaljevali do gostinsko re-
kreacijskega centra GRC ZAPOLJE
pri Logatcu, kjer je bilo skupno kosilo.
Kosilu je sledil kulturni program in
druæabno sreœanje, sodelovali pa so,
tako, kot je v navadi, vsi udeleæenci iz-
leta. Tudi letos so se nam pridruæili
mladi prostovoljci RK, Aleø s harmo-
niko ter Tanja in Irena .

Danica Sverøina 

In Memorian

Rihard Urbanc

V zaœetku avgusta nas je nenadoma pretresla æalostna vest, da je prenehalo
biti plemenito srce naøega prvega in edinega predsednika Obmoœnega
zdruæenja veteranov vojne za Slovenijo Litija–Ømartno g. Riharda Urbanca.

Rodil se je leta 1933 v rudarski druæini na Dolu pri Hrastniku. Po osnovni
øoli se je vpisal na Uœiteljiøœe v Ljubljani in njegovo prvo delovno mesto je
bilo v vasi Konjøica, kjer je spoznal svojo bodoœo æeno Roæo, s katero imata
tri otroke: Matjaæa, Alenko in Janeza.

Nato se je zaposlil na osnovni øoli Gabrovka, postal ravnatelj in zaœel graditi
hiøo v Litiji, kamor so se preselili leta 1963. Dve leti pozneje se je vkljuœil v
Lovsko druæino Gabrovka, kjer so ga kmalu izbrali za stareøino in to
dolænost je s krajøim presledkom opravljal 33 let. Bil je tudi med ustanovite-
lji lovskega muzeja na Bogenøperku. Za dolgoletno delo v lovski organizaciji
je prejel veœ njenih priznanj. 

Od leta 1969 je bil zaposlen najprej na oddelku za ljudsko obrambo v Litiji,
kasneje pa je bil poveljnik Obœinskega øtaba Teritorialne obrambe v Litiji. V
œasu osamosvojitvene vojne je poveljeval Obmoœnemu poveljstvu v Ljubljani,
nato pa Obmoœnemu poveljstvu v Grosupljem, kjer se je leta 1994 upokojil.

Njegova pot upornika z razlogom se je zaœela leta 1990, ko se je kot povelj-
nik Obœinskega øtaba TO Litija odloœno uprl oddaji oroæja, kot sta takrat
zahtevala jugoslovanska armada in dræavno vodstvo v Beogradu. S tem je
omogoœil zaœetek delovanja Manevrske strukture narodne zaøœite, bil med
njenimi ustanovitelji, za kar je prejel spominski znak. V œasu osamosvojitve-
ne vojne za samostojno Slovenijo je poveljeval 51. obmoœnemu poveljstvu
TO in odgovoren za obrambo mesta Ljubljane. Za opravljanje te odgovorne
dolænosti so mu izroœili zlato medaljo generala Rudolfa Maistra. Posmrtno je
bil odlikovan z bronastim redom Manevrske strukture narodne zaøœite, ki ga
bodo prejeli svojci.

Leta 1994 je sodeloval pri nastajanju veteranske organizacije Slovenije. Sku-
paj z ostalimi litijskimi veterani je ustanovil Obmoœno zdruæenje veteranov
vojne za Slovenijo Litija, postal njegov prvi predsednik in ga vodil vse do svo-
je prezgodnje smrti.

Moœno si je prizadeval in pomagal, da je bilo v geometriœnem srediøœu Slove-
nije na Spodnji Slivni pri Vaœah postavljeno spominsko obeleæje, kjer je
vsako leto proslava v poœastitev veteranskega praznika 17 maj.

Od predsednika Riharda smo se z vojaøkimi, veteranskimi in lovskimi œastmi
poslovili 6. avgusta na litijskem pokopaliøœu. Veterani ga bomo ohranili v
svojem spominu kot tihega, vendar predanega, skrbnega in delovnega sobor-
ca ter prijatelja. Zapustil nam je œvrsto in v okolju prepoznavno organizaci-
jo, zato se bomo trudili, da bomo po njegovem vzoru to delo nadaljevali. 

Vsem svojcem pa izrekamo v imenu veteranske organizacije iskreno soæalje.

Obmoœno zdruæenje veteranov

vojne za Slovenijo Litija-Ømartno

20708001

Nikoli veœ te jutro ne zbudi,

od boleœin utrujen si zaspal,

a v naøih srcih za vedno boø ostal.

V 94. letu starosti
nas je zapustil naø ata, stari ata in tast

ANTON PIVEC st.
iz Vrat

12.6.1912 - 25.8.2007

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za darovane sveœe in izreœeno soæal-
je, øe posebno pa se zahvaljujemo za vso nudeno pomoœ Milki Pivec, trobentaœu Radu za lepo
zaigrano tiøino, g. kaplanu za opravljen obred, PGD Javorje, øe posebno g. Øtefanu Mandlju,
KSP Litija in øoferju Tonetu, Predilnici Litija in Gimnaziji Litija za darovano cvetje ter vsem,

ki ste nam stali ob strani in ste naøega ata pospremili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: sin Tone in Ivan z druæino ter hœi Magdi z druæino

ZAHVALA

20708002

Pride œas,

ko si izmuœeno srce æeli le spati,

v sen veœni potovati,

ko æivljenje je zakljuœeno.

Po æivljenju, pretkanem z boleznijo,
nas je zapustil naø dragi

FRANC BUŒAR
iz Ømartnega pri Litiji

1936 - 2007

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena soæalja,
darovano cvetje, sveœe in sv. maøe. Hvala g. æupniku za lepo opravljen obred in vsem,

ki ste ga pospremili na njegovi poslednji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

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

KRVODAJALSKE AKCIJE,
ki bo 8. in 9. novembra 2007

v prostorih zdravstvenega doma Litija.

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

ZATE, ZA VSAKOGAR. 



Glasbena pravljica GLEDALIØŒE

Znani letoønji harlekini

BRALNE URICE

Potovanje v neznano  

Ømarski tamburaøi in Zvonaøi v
pobratenem mestu Telgate

Poletna øola v naravi

ØOLSTVO, KULTURAOKTOBER 2007 • ØT. 8 7

GLEDALIØŒE

Znani letoønji harlekini
Septembra so v øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana podelili svoje
tradicionalne nagrade za najvidnejøe doseæke v minuli sezoni, harlekine.

Nina Cijan je prejela harlekina za glavno
æensko vlogo v predstavi Vrnitev Blaæonovih.

Zaœetek nove sezone je bil v Øentjakob-
skem gledaliøœu Ljubljana vedno tudi
priloænost za zadnji obraœun s staro.
Na "izjemno prisrœni in duhovito vode-
ni" prireditvi so razdelili tradicionalne
nagrade, harlekine za sezono 2006/07.
Letos so se zanje potegovali v devetih
kategorijah: za glavni moøko in æensko
vlogo, za stranski moøko in æensko vlo-
go, za reæijo, kostumografijo, scenogra-
fijao, najboljøo predstavo v celoti in po-
sebno nagrado pet minut slave, ki jo
dobi œlan, ki je v minuli sezoni s svojim
delovanjem najbolj zaznamoval doga-
janje v gledaliøœu.

Glasovanje je potekalo tako, da je se-
demœlanska strokovna komisija naj-
prej izbrala nominirance, izmed kate-

rih so nato œlani gledaliøœa s tajnim
glasovanjem doloœili zmagovalce. Z
najveœ lovorikami se je okitila pred-
stava Prigode dobrega vojaka Øvejka,
ki je zmagala v kategorijah za najbolj-
øo predstavo, za glavno (Saøa Klanœ-
nik) in starnsko (Mario Dragojevi_)
moøko vlogo  in reæijo (Gojmir Leø-
njak Gojc).

Æenske so se najbolj izkazale v pred-
stavi Vrnitev Blaæonovih, v kateri je
Nina Cijan dobila harlekina za glav-
no, simpatiœni DPZ tete Æefe pa za
stransko æensko vlogo. Najvøeœnejøo
kostumografijo je zasnovala Petra Aliœ
za predstavo Komedija zmeønjav, sce-
nografijo pa Karatina Zalar za Prese-
netljivo popotovanje kositrnega voja-
ka. Tudi harlekin za pet minut slave je
po svoje povezan s predstavo Prigode
dobrega vojaka Øvejka, saj ga je prejel
Bojan Vister za veœkratni vskok v
omenjeni predsatvi.

Sicer pa se gladeliøka maøinerija Øent-
jakobskega gledaliøœa Ljubljana vse
bolj ogreva na obiœajno delovno tem-
peraturo. Medtem ko œakamo na prvo
premiero v novi sezoni, gledalce zaba-
vajo z nekaterimi uspeønicami iz prete-
klih sezon, gostovanji, udeleæbami na

festivalih (Pikin festival v Velenju, Lin-
hartovo sreœanje v Postojni). Ter vpi-
sovanjem novih abnentov, seveda.
Slednje poteka vse do 18. oktobra,
tako da imate vsi, ki vas je program
Øentjakobskega gledaliøœa Ljubljana,
ki smo ga natanœneje predstavili æe v
prejønji øtevilki Martinovega glasu,
pritegnil in prepriœal, øe moænost, da si
zagotovite svoj stalni sedeæ za sezono
2007/08.

Naj na hitro ponovimo, da si boste
lahko ogledali Goldonijevo komedijo
Prebrisana vdova, ki z znaœilno formo
commedie dell'arte skozi snubce iz
razliœnih deæel, ki se potegujejo za
roko postavne, lepe vdove, izpostavlja
glavne znaœilnosti nekaterih evropskih
narodov, kar bo v œasu predsedovanja
Slovenije EU øe posebej aktualno in
zabavno. Po novem letu bo z odra
Øentjakobskega gledaliøœa Ljubljana
zadonel in zabliskal øe Bog Woodyja
Allena, pristna slovenska kriminalka
Kdo je umoril Anico L.?, ljubitelji gi-
balnega gledaliøœa pa bodo uæivali na
Trgu æabjih dlak, zanimivem gledaliø-
kem poskusu reinterpretacije bolj ali
manj znanih prizorov iz nekaterih ne-
mih filmov.

Øe pred tem pa bo v novoletnem prese-
neœenju najmlajøe obiskal Grdi raœek,
maturantje pa se bodo lahko zabavali
ob Kralju na fiziki. Torej, tudi letos
boste odgovor, kako kar œim bolje
opraviti z maturo dobili v Øentjakob-
skem gledaliøœu Ljubljana.

Sreœko Krermavner

Zadnje poletne dni so preæiveli v Simo-
novem zalivu v Izoli. Nadgrajevali so
svoje znanje plavanja, doæivljali in spoz-

navali naravne znaœilnosti primorskega
sveta in spletali ter utrjevali medsebojne
odnose in prijateljstvo. Z ekskurzijami

Skozi celo øolsko leto smo na pevskih
vajah spoznavali slovenske øege in na-
vade, igre, plese ter ljudske in narodne
pesmi. Vse to smo povezali v prijeten
venœek in nastala je glasbena pravljica.
Ob petju in plesu smo poskuøali prika-
zati delo pastiric, pastirjev in æanjic.
Pokukali smo tudi v hram k sladkemu
vinœecu, si ogledali delo peric ... potem
pa v øolo k strogemu uœitelju. Zveœer
so na vasi lepo zapeli fantje, ki so se
kasneje tiho prikradli pod okna svojih
izbrank. Pri tem smo se dodobra na-
smejali, predvsem pa spoznali, da œas,

v katerega smo le za kratek œas stopili,
ni bil posut z roæ'cami, ampak ga je
zaznamovalo trdo delo. 

Pravljica prihaja izpod peresa Rahele
Sinigoj, velikoduøno sta ji z idejami
pomagali Ida Doløek in Mateja Zu-
panœiœ. Za prisrœno sceno so poskrbele
Neæa, Dora in Jera Dacar, s harmo-
niko pa je svojevrstno noto dodal Do-
men Hostnik. Veœer, ki nas je resniœno
popeljal v stare œase, nam bo ostal dol-
go v spominu. K vam v vas pa poøilja-
mo naslednje utrinke.

Rahela Sinigoj

Poletna øola v naravi
Od 20. do 24. septembra je 55 petoøolcev iz OØ Ømartno øolske klopi
zamenjalo z uœilnico v naravi.

v Piran, Izolo in Økocijanske jame so se

spoznali z ahitekturno raznolikostjo,

nastankom in razvojem mest ter narav-

nimi lepotami naøe deæele. Œas je minil

prehitro in morali so se vrniti v tirnice

vsakdanjika, v vsakem od teh mladih

ljudi pa bo ostal delœek lepih izkuøenj

in znanj pridobljenih s to obliko vzgoj-

noizobraæevalnega dela.

Na veselje vseh udeleæencev nam je us-

pelo program v celoti realizirati. V

imenu øole se zahvaljujem starøem, ki

so v veliki meri prispevali sredstva za

svoje otroke, da so se lahko udeleæili

øole v naravi, Obœini Ømartno za fi-

nanœno podporo, s pomoœjo katere

smo zmanjøali prispevek starøev, Mi-

nistrstvu za øolstvo in øport Republike

Slovenije, ki vsako leto plaœa vse osta-

le stroøke, in uœiteljicam ter zunanje-

mu sodelavcu, brez katerih poletne

øole v naravi ne bi bilo mogoœe izvesti. 
Tomaæ Rozina

Glasbena pravljica
V sredo, 13. roænika, je Otroøki pevski zbor 1 Osnovne øole Ømartno pripra-
vil glasbeno pravljico z naslovom Tako so mi pravili.

V Telgate nas je pred nekaj meseci po-
vabil æupan gospod Luca Feroldi, ki je
prisostvoval koncertu v podobni za-
sedbi na gradu Bogenøperk. Njegovo
povabilo smo z veseljem sprejeli in se
za obisk  domenili za mesec september. 

Tja smo se odpravili v soboto, 22. sep-
tembra v dopoldanskem œasu, prispeli
pa v poznih popoldanskih urah. Glav-
ni organizator tega izleta je bil pred-
sednik pevskega druøtva Zvon, gos-
pod Milan Klanœnik, ki pa je bil hkra-
ti tudi prevajalec. 

Ob prihodu sta nam izrekla dobrodoø-
lico oba æupana in njuni sodelavci, saj
je delegacija naøe obœine prispela v
Telgate malce pred naøim avtobusom. 

Tamburaøi smo bili nastanjeni v hote-
lu Zlati lev v centru mesta, pevci pa
dva kilometra izven centra. 

Koncert se je priœel ob devetih zveœer
na osrednjem trgu œudovitega starega
mesta. Otvorili so ga domaœi pevci
moøkega pevskega zbora, sledili pa so
jim pevci meøanega pevskega zbora
Zvon. Pod vodstvom zborovodkinje
Marjance Vidic je zbor  zapel ubrano
in z obœutkom, tako da smo jih vsi z
uæitkom posluøali. V zadnjem delu
smo pod vodstvom Helene Vidic zai-
grali øe  tamburaøi. Pri nekaterih
skladbah sta nas spremljala tudi  soli-
sta Martin Dukariœ na trobenti in nje-
gova sestra Eva na violini. Posluøalce
smo navduøili in prijetno ogreli, saj so

Ideja o druæenju ob knjigi, pogovorih o

prebranem in izmenjavi mnenj se je ro-

dila, ko je Knjiænica Litija Domu Tisje

podarila nekaj knjig - bilo je ob

priœetku leta 2005. Zbranim ljubite-

ljem leporeœja smo prebrali nekaj od-

lomkov iz slovenske povesti, kar je bilo

zelo lepo sprejeto. In ker so v Domu

Tisje odprti za vse nove moænosti in

razne oblike dela in preæivljanja œasa s

stanovalci in stanovalkami, smo z de-

lovnimi terapevtkami hitro stkali novo

obliko druæenja; v knjiænici takønim

sreœanjem strokovno pravimo delo z

uporabniki s posebnimi potrebami. 

S kakøno knjigo se odpraviti na obisk,

za nas knjiæniœarje ni veœ dilema, saj

nas doæivljanje prebranega ob obujanju

spominov, primerjavi lastnih izku-øenj,

pripovedovanju lastnih zgodb, vsakiœ

odpelje na drug konec domiøljijskega

sveta. Naøe zgodbe so pisane in raz-

liœne kot vsi zbrani, ki si jih delimo:

najveœkrat polne smeha, da je soba pol-

na nalezljivega ækeœkljivega hahljajna;

vœasih so zgodbe malo æalostne, poseb-

no kadar zbudijo spomine na mladost,

vso œilo in polno zdravja; naøe zgodbe

so tudi pouœne, saj nam odkrivajo svet,

ki ga lahko obiøœemo le na krilih

domiøljije s knjigo v naroœju; vœasih pa

posluøamo zgodbe, ki jih je zapisalo

pravo æivljenje - takrat ostanemo ga-

njeni in povezani s pripovedovalci. In

takrat vsi œutimo, da so se naøe bralne

urice razvile v neko posebnost. 

Kaj vse nam ponuja knjiga, ta modra

in nevsiljiva spremljevalka naøega æiv-

ljenja, se lahko uœimo in nikoli povsem

ne doumemo, vendar pa le strmimo in

BRALNE URICE

Potovanje v neznano  
Ko se pribliæuje œetrtek v mesecu, ko se z ljubiteljicami knjig in branja
sreœamo v Domu Tisje, se priœenja tisti del mojega dela, za katerega
pravimo, da œloveku napolne duøo, tisti delœek obveznosti, ki je postala
prijetno opravilo.

se œudimo, kako polne preseneœenj so
in koliko æivljenja prinaøajo. V Domu
Tisje imajo knjige posebno vrednost,
dajejo jim jo ljudje, ki knjige sprejema-
jo medse. Bralne ure izpolnjujejo in
povezujejo ljudi, ki bi brali, a sami veœ
ne zmorejo, na drugi strani pa tudi ti-
ste, ki nikoli niso pretirano radi brali,
pa jim je vøeœ druæenje, pogovarjanje.
Bralne urice izpolnjujejo vse, ki jim je
vøeœ toplina œloveøkega glasu. Tako je
bralna ura za nekatere urica, ko se (z
zaprtimi oœmi) odpravijo na izlet v
neznano, za nekatere prijeten zven gla-
su, ki popestri vsakdan, za druge pri-
loænost za izmenjavo in primerjavo
doæivetih izkuøenj. 

Sivec, Parljiœ, Karlinova, Jalen, Jurœiœ
in øe mnogi drugi (tudi tuji) pripoved-
niki niso le za kratek œas, vidimo, da je
njihov œas veœen in moœ pisane besede
neizmerna. Gradijo mostove med ge-
neracijami, med ljudmi z razliœnimi
æivljenjskimi izkuønjam in pogledi,
mostove med znaœaji. Most, ki nas je
povezal z ljudmi v Domu Tisje, posta-
ja iz dneva v dan bolj trden, poslikan z
mavriœnimi barvami prijateljstva in
navezanosti. 

Andreja Øtuhec, 
direktorica Knjiænice Litija

Ømarski tamburaøi in Zvonaøi v
pobratenem mestu Telgate
Œlani tamburaøkega orkestra Ømartno in pevci pevskega druøtva Zvon smo
novo sezono otvorili v pobratenem mestu Telgate v Italiji. Na osrednjem
trgu omenjenega mesta smo se skupaj z domaœimi pevci predstavili s
celoveœernim koncertom.

bili ob enajstih zveœer pod milim ne-
bom æe malce prezebli. 

Po koncertu so nas gostitelji pogostili
z dobrotami, ki so znaœilne prav za nji-
hov kraj. Naslednji dan so nam doma-
œini z æupanom na œelu razkazali nji-
hovo mesto, ki leæi 60 kilometrov se-
verno od Milana. Ogledali smo si æup-
nijsko cerkev Janeza Krstnika, obœin-
sko zgradbo in hiøo, iz katere izhaja
Valvasorjeva rodbina. Po øirøem delu
mesta smo se na ogled odpeljali z av-
tobusom. Ogledali smo si industrijsko
cono, kjer kar 70% izdelkov za otro-
ke(igraœe, voziœke in druge pripomoœ-
ke), glede na evropsko proizvodnjo,
izdelajo prav v Telgateju. Imajo zelo
razvito industrijo, primanjkuje pa jim
domaœe delovne sile. Zaradi priselje-
vanja je kar 30% prebivalcev  tujcev. 

Pred leti so na obrobju mesta zgradili
øportni park. Prijetno preseneœeni smo
bili tudi nad tablami, ki  na petih vsto-
pih v mesto oznaœujejo, da je Telgate
pobrateno z mestom Ømartno pri Litiji. 

Okrog poldneva smo se odpeljali øe v
sosednje mesto Bergamo, kjer smo
imeli priloænost ogleda vinske kleti in
degustacije vina. Tako smo sklenili
obisk in se poslovili od prijaznih gosti-
teljev, ki so izrazili æeljo, da bi se med-
sebojno povezovanje øe nadaljevalo.

Hvala vsem, ki ste nam omogoœili ta
prijeten izlet.

Marinka Pivk
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Zaœetek ligaøkega tekmovanja

Trinajstica

POHOD NA GEOSS

Prviœ pod
okriljem
PD Litija
Prvi simbol Slovenije je Triglav, na
drugem mestu pa je po mnenju o
øtevilnih Geoss. Triglav je neloœlji-
vo povezan s planinstvom, v Pla-
ninskem druøtvu Litija pa se trudi-
mo, da bi bilo tako tudi z Geome-
triœnim srediøœem Slovenije.
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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. oktobra 2007

1/16 pokala Slovenije
RD Ømartno 99 – RK Trimo Trebnje
20 : 35, (9 : 5)

Ømarœani so se prvoligaøkemu nas-
protniku v zaœetku tekme dobro po-
stavili po robu in tako prisilili gostu-
joœega trenerja, da je  na igriøœe posta-
vil prvo postavo. Razlika v kvaliteti je
postala oœitna in Trebanjci so potrdili
vlogo favorita ter visoko, s petnajstimi
goli razlike, zmagali.  Medtem ko je
Trimo Trebnje æe v naslednjih dneh
nadaljeval dræavno prvenstvo, je
Ømarœanom ostalo øe nekaj œasa, da so
se pripravili na prvo ligaøko tekmo v
letoønji sezoni. 

Mladinci so s celotno mladinsko ekipo
nastopili na prvi tekmi v dvorani v Liti-
ji proti ekipi iz Dobove. Skozi celo
sreœanje so narekovali tempo in za-
sluæeno zmagali 30:22. Zasluga za zma-
go gre zelo uigrani ekipi ter odliœnim
obrambam. Del mladinske ekipe igra
tudi za 1. ekipo Ømartna, tako bodo
mladinci v nadaljevanju sezone redkok-
daj nastopili v popolni postavi, za igra-
nje pa bodo veœ moænosti dobili mlajøi.

Kadeti so za nasprotika v 1. krogu do-
bili moœno ekipo iz Velenja. Gostje so
zasluæeno zmagali (27:33), saj so nare-
dili na tekmi predvsem manj napak.
Tekma je bila zanimiva, z nekaj po-
skusi Ømarœanov, da bi vendarle obrni-
li rezultat v svojo korist. Za zmago je
bilo to premalo, a je treba opomniti,
da so bili Velenjœani v generaciji letnik
1992 dræavni prvaki.

Starejøi deœki imajo za seboj dve odi-

grani sreœanji in hkrati dva poraza.

Domaœe sreœanje z  RK Gorenje Vele-

nje 24 : 36 in gostovanje z  MRD Do-

bova 36 : 21. So popolnoma nova eki-

pa, ki temelji na letniku 1994, tako da

je veœina igralcev mlajøih od vrstnikov.

Po dveh visokih porazih bodo fantje øe

bolj trenirali in se nadejamo kmalu

kakøne zmage. 

Mlajøi deœki so prvo preizkuønjo na

velikem igriøœu opravili na domaœih

tleh. Ekipa øe ni popolna, ker nekateri

øe œakajo licence za tekmovanje, saj je

kar nekaj novih obrazov. Prehod z

mini rokometa je velika in tako naøim

najmlajøim v ligaøkem tekmovanju ni

zameriti prvega poraza z ekipo RK

Krøko »B«. Krœani so zmagali z rezul-

tatom 11 : 25.

Po zaœetku ligaøkega tekmovanja mla-

jøih selekcij æe nestrpno priœakujemo

priœetek sezone za œlansko ekipo. Prvo

sreœanje pred domaœimi gledalci bo v

soboto, 13. oktobra, ob 20. uri. Vabi-

mo vse ljubitelje rokometa, da si

sreœanje v litijski øportni dvorani ogle-

date in se pridruæite buœnemu navija-

nju in øportnemu spodbujanju naøih

rokometaøev.

Termine igranja ømarskih ekip lahko
spremljate na oglasni deski pri OØ
Ømartno ali na spletni strani druøtva:
www.rd-smartno99.org.

RD Ømartno 99

ROKOMET 

Zaœetek ligaøkega tekmovanja
Zaœetek mlajøih selekcij ni najbolj obetaven, vendar tudi ne preveœ
kritiœen. Œlanska ekipa je priœakovano izpadla iz pokalnega tekmovanja.
Premoœna je bila prvoligaøka ekipa Trima iz Trebnja.

Informacije:
GOZD LJUBLJANA d.d., Træaøka cesta 2

Telefon: 01/ 24 102 20

LASTNIKI GOZDOV
Delniøka druæba GOZD LJUBLJANA d.d.

vam po konkurenœnih cenah in zagotovljenih plaœilih v roku 7 - 30 dni

Lokalna odkupovalca:
Janez Merzel - gsm: 031 325 765
Franci Primc - gsm: 041 630 831

Kontaktni osebi:
Peter Martinøek - gsm: 041 632 263
Miro Økrjanc - gsm: 041 632 261

ODKUPI VSE SORTIMENTE IGLAVCEV IN LISTAVCEV

PRODAJNI CENTER ØMARTNO PRI LITIJI
Telefon 01/ 898 74 72

e-poøta: jernej.konjar@siol.net

Odprto od ponedeljka do petka od 7. - 18. ure, sobota od 7. - 12. ure

Nudimo izposojo udarnih kladiv in organiziramo prevoz blaga.

NAJEM AVTODOMA 4-6 oseb
Izvensezonska cena 70 EUR / dnevno 

JERNEJ d.o.o.

•• MMoodduullaarrnnii  bbllookk  --  00,,5566  EEUURR
•• AArrmmaattuurrnnaa  mmrreeææaa  RR442244  99//66  --  4455  EEUURR  //  kkooss

•• FFaassaaddaa  ssttiirrooppoorr  1100  ccmm,,  lleeppiilloo  kkeerraatteerrmm,,  mmrreeææiiccaa  --  99  EEUURR  //  mm2

•• MMaavvœœnnaa  ppllooøøœœaa  KKNNAAUUFF  112255  xx  220000  ccmm  --  55,,44  EEUURR  //  kkooss
•• IIzzoollaacciijjaa  UURRSSAA  ddff  4400  1100  ccmm  --  22,,7733  EEUURR  //  mm2

•• KKeerraammiiœœnnee  ppllooøøœœiiccee
•• PPeeœœii  nnaa  ttrrddaa  ggoorriivvaa

•• RRaaddiiaattoorrjjii

AKCIJA

POPUST 15%

POHOD NA GEOSS

Prviœ pod
okriljem
PD Litija
Prvi simbol Slovenije je Triglav, na
drugem mestu pa je po mnenju
øtevilnih Geoss. Triglav je neloœlji-
vo povezan s planinstvom, v Pla-
ninskem druøtvu Litija pa se trudi-
mo, da bi bilo tako tudi z Geome-
triœnim srediøœem Slovenije.

Iz PD Litija so priznanje prejeli Sreœo Erjavec, Milka Rovøek, Lojze Perœiœ, Stane Jerebiœ,
Lojze Hauptman in Marjan Jug.

Tako je Geoss obvezna kontrolna toœ-
ka Zasavske planinske poti in Badju-
rove kroæne poti, upodobljen pa je
tudi v uradnem znaku naøega druøtva.

Vse to je bil razlog, da smo litijski pla-
ninci z velikim veseljem sprejeli pobu-
do druøtva Geoss, da prevzamemo or-
ganizacijo planinskega pohoda na
Geoss. Prvih 17 pohodov sta organizi-
rala druøtvo Geoss in druæba Hopra.
18. pohod, ki ga je prviœ organiziralo
PD Litija. Pohoda, ki poteka od Litije
œez Streøni vrh, vas Konj, Vaœe, Klenik
in Slemøek do Spodnje Slivne, se je
udeleæilo veœ kot 100 pohodnikov iz
raznih koncev Slovenije, iz Zagreba pa
je tudi tokrat priøel velik prijatelj naøih
pohodov Zdenko Juriniå. Pohod je po-
tekal v idealnih vremenskih pogojih,
doline so bile sicer v megli, hribi v oko-
lici Vaœ pa so se kopali v soncu.

Vodja pohoda je bil znani litijski alpi-
nist, gorski reøevalec in planinski vod-
nik Franci Intihar, pa tudi sicer so ce-
lotno ekipo na startu, kontrolnih toœ-
kah na Streønem vrhu in Slemøku ter
na cilju sestavljali œlani AO Litija. Vsi
so se imenitno odrezali, saj je pohod

potekal tako, kot je potrebno, pa tudi
udeleæenci niso imeli nobene kritiœne
pripombe. Celotna trasa pohoda je bila
dobro oznaœena, za kar je v odsotnosti
poøkodovanega vodje markacijskega
odseka poskrbel Rajko Muljavec.

Na cilju je bil tudi krajøi kulturni pro-
gram, ki so ga pripravili podruæniœni
uœenci Osnovne øole Vaœe pod vods-
tvom uœiteljice Barbare Koderman.

Na pohodu so bile prviœ podeljene
znaœke za uspeøno sodelovanje v novi
akciji PD Litija »Iz Geossa na 100 slo-
venskih vrhov«. Vodja akcije Viktor
ebela je izrazil veselje nad odzivom,
saj je v dobrem letu kar 26 planincev
iz 8 planinskih druøtev obiskalo vse
kontrolne toœke, ki so raztresene po
vsej Sloveniji. Trije med njimi  Sreœo
Erjavec iz Litije, Milka Rovøek iz Kre-
snic in Rudi Seneker iz Maribora pa
so v tem œasu dokonœali celo po dva
dnevnika.

Letos je bil pohod po sili razmer v je-
senskem œasu, æe prihodnje leto pa bo
spet v maju, kakor je bila æe uveljav-
ljena tradicija.

Borut Vukoviœ

Trinajstica
Trinajstica velja za nesreœno øte-
vilko, vendar to trinajstih œlanov
planinske sekcije DU pod vodstvom
Marjana Juga ni odvrnilo od tega,
da se en dan po 13. avgustu ne bi
odpravili na Triglav.

Vrh so osvojili skupaj z mnoæico sko-
raj stotih nizozemskih vojakov, ki so
se pred odhodom v Afganistan v gor-
skih veøœinah usposabljali v Bohinjski
Beli. Z njimi je bil tudi znani litijski al-
pinist Goran Turudiœ, pripadnik alpi-
nistiœne enote Slovenske vojske. 

Na poti s Studorskega prevala smo li-
tijski planinci sreœali Boøtjana Haupt-
mana iz Ømartnega s sodelavcem An-
drejem. Uspel mu je prav neverjeten
podvig, saj se je z 10-meseœnim sinom
Gregorjem v nahrbtniku v enem dne-
vu preko Konjøœice œez Planiko povz-
pel na Triglav in nato œez Kredarico
sestopil nazaj na izhodiøœe. Na enak
naœin sta najviøji vrh pred tem osvojila
tudi hœi Anamarija in sin Dominik.
Niœ œudnega, da je mali korenjak po
vseh naporih sladko zaspal na oœkovi
rami. Tudi sicer mlada druæina pogo-
sto skupaj zahaja v hribe. Tako je
Anamarija æe pri treh letih in pol sa-
mostojno prehodila veœ enodnevnih
tur z viøinsko razliko do 1200 metrov,
Dominik pa je pri dveh letih in øtirih
mesecih sam prehodil pot iz Jermance
na Kamniøko sedlo in nazaj.

Litijski planinci smo letos pokukali
tudi v za nas novo podroœje – Karnij-
ske Alpe. Z Ojstrnika, lahko dostop-
nega dvatisoœaka nad Ziljsko dolino,
se Zahodni Julijci pokaæejo v  povsem
drugi podobi, na severu pa se dviga
mogoœni Dobraœ. Vsi bliænji vrhovi
nosijo slovenska imena in z domaœini
na Bistriøki planini smo se lahko pogo-
vorili po slovensko. Litijski planinci se
bomo v Karnijske Alpe prav gotovo øe
vraœali.

Borut Vukoviœ

Dru{tvo za razvoj pode`elja Laz 
vabi vse ~lane dru{tva in tudi ostale,

da se nam pridru`ijo na izletu
v Belo krajino.

Spoznavali bomo pokrajino,
doma~e obrti ter seveda
belokrajnsko kulinariko.

Izlet bo v soboto, 20. oktobra,
prijave pa zbiramo do 15. oktobra.

Vse ostale informacije dobite na:
www.podezelje-laz.si
info@podezelje-laz.si

ali pa pokli~ite na 041 876 183 (Irena).

Lep pozdrav in se vidimo na izletu!Boøtjan Hauptman s sinom Gregorjem na
poti na Triglav.

Vabilo na
jesenski izlet

Vabilo na
jesenski izlet


