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Obœina Ømartno pri Litiji
na sejmu v  Gornji Radgoni

Zahvala donatorjem dohodnine

Tamburaøi v
novo sezono

ÆUPANOV KOTIŒEK

Jesenski œas

Glasilo obœine Ømartno pri Litiji - øtevilka 8 - leto izdaje 3 - oktober  2008

To pa nikakor ni dobro, saj se pri taki
temperaturi æe priœnejo ustvarjati ne-
varne, œloveøkemu zdravju økodljive
bakterije. Med obœani je to povzroœilo
kar precejønje razburjanje in ugotav-
ljanje razlogov za nastalo situacijo; ne-
kateri so menili, da vzrok tiœi v pre-
plitkem polaganje vodovodnih cevi.
Takim trditvam ne morem stati ob
strani, saj podatek o porabi vode go-
vori drugaœe. Vse preveœ mirujoœa
voda in vroœe poletje segrevajo vodo,
ki v vodohranih dræi temperaturo do

13º C, odvisno od lege. V poletnih me-
secih je tako priporoœljivo porabo
vode obdræati na istem nivoju kot po-
zimi, saj s tem ohranjamo pravo tem-
peraturo vode, ki omogoœa zdravo pit-
je in prepreœuje vdor bakterij. Zagoto-
vim lahko, da se bodo obœinske sluæbe
na infrastrukturi trudile, da vode ne bo
primanjkovalo in da bo œimbolj sveæa
pritekla iz vaøih pip.    

Vaø æupan

Milan Izlakar

dan datum ura prireditev kraj

ÆUPANOV KOTIŒEK

Jesenski œas
Leto se nagiba v jesenski œas in temperature se bodo poœasi
spustile na normalni nivo. Letoønje poletje smo analize vzorcev vode vzete
iz naøih vaøkih vodovodov pokazale nenavadno visoko
temperaturo vode. Pri nekaterih gospodinjstvih tudi œez 20° C.

Naø prvi nastop v novi sezoni je bil

na Kmetijsko-æivilskem sejmu v Gor-

nji Radgoni. Popestrili smo predstavi-

tev naøe in sosednjih obœin, ki so

predstavljale svoje pridelke in izdelke

nekaterih uspeønih podjetnikov in

zdruæenj.

Prvo septembrsko soboto smo sodelo-

vali v kulturnem programu okroglega

jubileja jablaniøkih gasilcev. Poletje se

je vedno bolj nagibalo proti jeseni.  V

slovo temu letnemu œasu smo zaigrali

na Dalmatinskem veœeru v Litiji, ki

sta ga organizirala Javni zavod za kul-

turo in izobraæevanje Litija in Obœina

Litija. Naøe melodije so bile pod vods-

tvom Helene Vidic v oporo moøki vo-

kalni skupini Lipa, oktetu Valvasor in

dekliøkemu kvartetu Z.I.M.A.

14. septembra smo se skupaj z Zvo-

nom odpravili v avstrijsko Globasnico,

kjer smo se prviœ predstavili avstrij-

skim Koroøcem, v soboto, 20. septem-

bra, pa smo zaigrali pred Kulturnim

domom v Ømartnem, kjer je potekalo

dræavno tekmovanje v striæenu ovc in

razstava avtohtonih pasem drobnice. 

Tamburaøi v
novo sezono
Poœitnice so bile skorajda prekrat-
ke, saj smo bili v prvi polovici juli-
ja øe na turneji v Bosni, 25. avgu-
sta pa smo otvorili æe novo sezono. 

Popoldne pa smo se preselili v drevored
pod gradom Bogenøperk. Tam smo raz-
veselili naøo tamburaøico Barbaro Za-
man, ki se je tega dne poroœila. Bila je

œudovita nevesta - lepa in sreœna. Vsi
tamburaøi ji æelimo, da bi bilo tako tudi
njeno zakonsko æivljenje. 

Marinka Pivk

NAPOVEDNIK:
12.oktober - izlet
BANJØKA IN TRNOVSKA PLANOTA 
Skupaj bomo preæiveli sproøœujoœ dan v naravi z
nekaj lahkotne hoje, odliœnim vodenjem po
zeliøœnih vrtovih, predstavitev zeliøœarskega centra
v Grajskih Ravnah, domaœo hrano z zeliøœnimi
aromami, ogled kulturne dediøœine v druæbi
prijaznih domaœinov. 
21.oktober - delavnica
IZDELOVANJE ZELIØŒNIH PRIPRAVKOV 
Delavnica zajema spoznavanje zeliøœnih priprav-
kov: œaji, poparki, tinkture, mazila, kreme…
s praktiœnim prikazom izdelave in recepturami.
Delavnico bo vodila priznana gorenjska zeliøœar-
ska, ki ima ekoloøko zeliøœno kmetijo.
Prijave do 14.10.2008.
11.november – delavnica REFLEKSNA MASAÆA
Primerna je za vse, ki bi se radi nauœili refleksne
masaæe za pomoœ pri zdravljenju raznih alergij,
migren, odpravi boleœin v nogah, hrbtenici…
Delavnico bo vodila prof. Helena Alenka Bizjak,
avtorica knjige o refleksni masaæi Telo govori.
Prijave do 4. novembra 2008.
Info: www.podezelje-laz.si 
Prijave: 070/ 303-321 ali drustvo.laz@gmail.com 

Zahvala donatorjem dohodnine
MDI Litija – Ømartno se v imenu invalidov obeh obœin zahvaljuje vsem,
ki so se odloœili del svoje dohodnine nameniti invalidom.

Izroœitev voziœkov naøima invalidoma na sreœanju 28. junija 2008

Z do sedaj zbranim denarjem smo krili del stroøkov za nabavo dveh voziœkov na
elektriœni pogon, ki smo ju dali v uporabo naøima invalidoma.

V imenu druøtva vam zagotavljamo, da bomo tudi v bodoœe ves zbrani denar na-
mensko porabili za invalide, ki so te pomoœi najbolj upraviœeni.

Obœanom, ki se øe niste odloœili, da del dohodnine namenite humanitarnim orga-
nizacijam se priporoœamo, da to moænost izkoristite in jo namenite naøemu druø-
tvu. Naøa davœna øtevila je 36065862. Podrobnejøe informacije o postopku lahko
pridobite na sedeæu naøega druøtva ali po telefonu  01/ 8981- 284.

Predsednik druøtva:  Miro Vidic
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Obœina Ømartno pri Litiji
na sejmu v  Gornji Radgoni

Skupaj z Zavodom za gozdove in TRD Kampelc se je  predstavilo obmoœje Lokal-
ne akcijske skupine (LAS) »Srce Slovenije«. Srce Slovenije je geografsko zao-
kroæeno obmoœje v obliki srca med Veliko Planino in Radeœami ter med Trojana-
mi in Stiœno. Obmoœje je v okviru sejma celovito predstavilo svojo turistiœno po-
nudbo: kulinariko, dediøœino, turistiœne programe, doæivetja, itd. 

Sejemski dan Obœine Ømartno pri Litiji je bil ponedeljek,  25. avgust 2008, ko so
se predstavljali naøi œebelarji, tamburaøki orkester, druøtvo LAZ, Javni zavod Bo-
genøperk, za degustacijo vina je poskrbelo Vinogradniøko druøtvo ØTUC Ømart-
no, na povezanost krajev z bogato kulturno dediøœino sta obiskovalce opozarjala
Ana Maksimila Valvasor in grajski oskrbnik Jurij z Bogenøperka. Razstavni pro-
stor v parku sejma si je ogledal tudi æupan Milan Izlakar. 

Joæi Vovk

KLEDAR PRIREDITEV V OKTOBRUKLEDAR PRIREDITEV V OKTOBRU

torek 7. 10. 19.00 Økotska – ekologija v sodobni kulturi bivanja Knjiænica Litija

Irena Tiœar; predavanje: 

poned. 13. 10. 19.30 Gledaliøki abonma: Greva se jeæka; Pernarœiœ&Pernarœiœ Kulturni center

torek 14. 10. 18.00 Pravljiœna ura Knjiænica Litija

sreda 15. 10. 19.00 LITIJSKI OBRAZI: Predstavitev knjige Martina Brileja Kulturni center

œetrtek 16. 10. 18.00 Pravljiœna ura Knjiænica Ømartno

œetrtek 16. 10. 19.00 Literarno-likovni veœer Knjiænica Ømartno

Magda Groznik – pesnica in Dragi Benœiœ

sobota 18. 10. 10.00 Otroøka matineja: MUCA COPATARICA Kulturni center

Lutkovno gledaliøœe Jesenice

torek 21. 10. 19.00 Trubarjevo leto: Matjaæ Kmecl – Anatol Øtern Kulturni center

Trubar pred slovensko procesijo; monodrama

œetrtek 23. 10. 19.00 Potopis: JEMEN; Lojze Vrankar Knjiænica Litija

torek 28. 10. 18.00 Pravljiœna ura Knjiænica Litija

œetrtek 30. 10. 18.00 Pravljiœna ura Knjiænica Ømartno



Aktivnosti
druøva
upokojencev

DRUØTVO DIABETIKOV LITIJA

V prvem polletju nismo poœivali
Volilni rezultati
na voliøœih
obœine Ømartno
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OBVESTILO

Dne 14. oktobra 2008 poteœe rok do katerega lahko najemniki – prejønji imet-

niki stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za

izdajo odloœbe o ugotovitvi upraviœenosti iz 173. œlena SZ-1, kar pomeni ugo-

tovitve upraviœenosti do pridobitve nepovratnih gotovinskih in kreditnih sred-

stev ter vrednostnih papirjev, z namenom nakupa  tega ali drugega stanovanja

ali stanovanjske hiøe. Svoje vloge lahko naslovijo na Ministrstvo za okolje in

prostor, Dunajska 48, Ljubljana øe do vkljuœno 14. oktobra 2008. Ta rok ve-

lja za vse tiste najemnike, katerih stanovanje je bilo vrnjeno s pravnomoœno

odloœbo o denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je do vkljuœno 14. okto-

bra 2003. 

Za stanovanja, ki so bila vrnjena upraviœencem do denacionalizacije po 14.

oktobra 2003 pa velja  pet letni rok od pravnomoœnosti posamiœne odloœbe o

denacionalizaciji. To pomeni, da najemniki teh stanovanj pravice iz 173. œlena

lahko uveljavljajo tudi po 14. oktobra 2008, vendar le znotraj petletnega roka

od pravnomoœnosti odloœbe o denacionalizaciji.

Ministrstvo za okolje in prostor

WWW.PODARIMO.SI

SLOVENSKI DARITVENI OGLASNIK

BREZPLAŒNA STANOVANJSKA
IN RAŒUNALNIØKA OPREMA ZA ØTUDENTE

Ljubljana, 30. septembra 2008 – øtudentje se v teh dneh ne sooœajo le s po-

manjkanjem øtudentskih sob temveœ tudi s pomanjkanjem opreme v njih. Do-

brodelno druøtvo Podarimo Si tako v teh dneh v okviru spletnega daritvenega

oglasnik Podarimo.si pripravlja akcijo »Za øtudente« v kateri spodbuja ljudi k

darovanju stanovanjske opreme. Na portalu Podarimo.si tako darovalci lahko

doloœijo, da æelijo predmete, ki jih podarjajo, podariti izkljuœno øtudentom.

Poleg tega druøtvo v sodelovanju s slovenskimi podjetji pripravlja akcijo brez-

plaœne raœunalniøke opreme za øtudente, saj si raœunalnika kljub nizkim cenam

zaradi stroøkov povezanih s øtudijem veliko øtudentov ne more privoøœiti.

Ste vedeli, da sobe v øtudentskih domovih niso opremljene s televizijo, niti

raœunalnikom, œe pa se pokvari hladilnik, morajo novega kupiti øtudentje

sami? Ste vedeli, da se veliko stanovanj oddaja neopremljenih? 

V letoønjem letu se je na daritvenem oglasniku Podarimo.si objavilo æe preko

7000 oglasov, od tega se je podarilo preko 100 hladilnikov, 130 pralnih stro-

jev, 180 sedeænih garnitur, 350 postelj in preko 600 najrazliœnejøih omar. Zato

smo se v druøtvu Podarimo Si odloœili, da z oktobrom organiziramo akcijo, v

kateri bomo veœ pozornosti namenili øtudentom, ki si z novim øtudijskim le-

tom urejajo stanovanja v bliæini svojih fakultet. Tako si v druøtvu prizadevamo

k spodbujanju ljudi k darovanju, poleg tega pa smo darovalcem v oglasih na

spletnem daritvenem oglasniku omogoœili navedbo, da predmete darujejo iz-

kljuœno øtudentom. Dejstvo je namreœ, da se veœina predmetov podari v dobrih

desetih minutah, saj pri darovalcih øe vedno velja princip »kdor prej pride, prej

melje«. To pa pomeni, da tisti, ki bolj poredko pregledujejo daritveni oglasnik

Podarimo.si, redko najdejo stvari, ki jih potrebujejo. 

Poleg omenjenega druøtvo pripravlja tudi sodelovanje s slovenskimi podjetji v

okviru darovanja uporabne raœunalniøke opreme. Zaradi tehnoloøkega zasta-

revanja se namreœ raœunalniøka oprema v podjetjih odpiøe v roku treh let, kar

pomeni, da veliko podjetij raœunalniøko opremo, ki je mlajøa od petih let in

tako øe zelo uporabna, ob menjavi preda v uniœenje, v kolikor ni druge alterna-

tive. Druøtvo s tem postaja vezni œlen med podjetji in øtudenti, saj podjetja

sama ne morejo darovati osnovne opreme podjetja fiziœnim osebam. 

Ljudi in podjetja tako pozivamo, naj darujejo uporabno pohiøtvo in raœunal-

niøko opremo, saj bi bilo økoda, da se jo uniœi, œe je na drugi strani veliko ta-

kih, ki bi jo potrebovali.  

Dodatno gradivo na naslovu: http://www.podarimo.si/novica/

Dodatne informacije in intervjuji: Miha Jereb, idejni vodja projekta,

telefon: 051 810 388, e-mail: drustvo@podarimo.si

Volilni rezultati
na voliøœih
obœine Ømartno
SOBRAŒE
SDS - 61,60%
SLS - 8,93%
SD - 6,25%

ZGORNJA JABLANICA
SDS - 41,25%
SD - 16,19%
SNS - 12,53%

KULTURNI DOM ØMARTNO
SD - 30,64%
SDS - 27,94%
ZARES - 13,73

ZAVRSTNIK
SDS - 39,91%
SD - 23,47%
SNS - 8,92%

ØTANGARSKE POLJANE
SDS - 45,04%
SD - 16,03%
SNS - 13,74%

ŒRNI POTOK
SDS - 45,60%
SD - 15,20%
SNS - 10,40%

VELIKA ØTANGA
SDS - 50,00%
SD - 15,63%
SLS - 14,58%

REKA GOZD
SDS - 56,67%
SLS - 25,00%
SD,SSN - 3,33%

JAVORJE
SDS - 48,42%
SD - 25,26%
DESUS - 6,32%

VELIKA KOSTREVNICA
SDS - 56,04%
SD - 11,74%
ZARES - 7,32%

LIBERGA
SDS - 57,36%
ZARES - 13,24%
SD - 10,29%

GRADIØŒE- PRIMSKOVO
SDS - 55,41%
SD - 13,06%
SLS - 7,21%

ØOLA ØMARTNO
SDS - 38,26%
SD - 20,43%
ZARES - 10,00%

DRUØTVO DIABETIKOV LITIJA

V prvem polletju nismo poœivali
Pester program naøega druøtva je poskrbel, da v prvem polletju ni bilo ni-
komur dolgœas. Organizirali smo sreœanje zasavskih diabetikov na Vaœah,
o katerem smo vam æe poroœali. Udeleæili smo se øportno – rekreativnega
sreœanja diabetikov v Slovenj Gradcu, hodili po Jurœiœevi poti, obiskali
Grossglockner. Izvedli smo tudi vse ostale dejavnosti. Pripravljamo pa se
æe na pestro jesen, ki nam bo prinesla organizacijo dræavne proslave ob
dnevu sladkorne bolezni.

Na cilju Jurœiœeve poti

Na 13. øportno – rekreativno sreœanje
diabetikov Slovenije smo se letos od-
pravili v Slovenj Gradec. Po kulturnem
programu smo se lahko udeleæili raz-
nih øportnih aktivnosti. Najveœ ude-
leæencev pa se je sprehodilo po mestu
in si ogledalo zanimivosti kot je cerkev
sv. Elizabete, Koroøki pokrajinski mu-
zej in Galerijo likovnih umetnosti.

Torek, 12. avgust, pa je bil za kar 100
udeleæencev posebno doæivetje, saj
smo se odpravili na Grossglockner ali
Veliki Klek. Na poti smo se ustavili v
idiliœni vasici Heiligenblut (Sveta kri –
1301 m), kjer smo si ogledali zname-
nito cerkev sv. Vincenca. Pot smo na-
daljevali do razgledne ploøœadi Franz
Josefs Hohe (2369 m) od koder smo
imeli lep razgled na ledenik Pastirica,
v æivo smo videli svizce, le najviøji vrh
(Grossglockner - 3798 m) so zakrivali
oblaki. Pot nas je vodila øe na Edel-
weisspitze (2571 m). Vraœali smo se
zadovoljni in polni lepih vtisov.

Vsak œetrtek smo osvajali bliænje in
daljne vrhove med njimi Zasavska gora
in Mrzlica, sprehodili smo se ob strugi
Kamniøke Bistrice. Prehodili smo tudi
tradicionalna pohoda po obronkih
Jablanøke doline in pohoda od cerkvice
do cerkvice (Polønik). V lepem spomi-
nu nam bo ostal pohod po Jurœiœevi
poti. Udeleæili smo se tudi tradicional-
nega pohoda na Sneænik in si mimogre-
de ogledali øe obnovljeni grad Sneænik,
ki nas je oœaral v vsej svoji lepoti. 

Bili smo tudi na okrevanju v Ømar-
jeøkih toplicah, enkrat meseœno smo se

kopali v Zdraviliøœu Laøko, za razgiba-
vanje je dvakrat tedensko skrbela fi-
zioterapevtka. Organizirali smo nekaj
zanimivih predavanj: Prehrana diabe-
tikov in izraœun ogljikovih hidratov,
Medsebojni vpliv diabetesa in bolezni
ustne votline, med drugimi smo obi-
skali tudi Kano Æalec, kjer so nas
pouœili o oskrbi diabetiœnega stopala.
Po predavanju in opravljenih pediku-
rah smo se odpeljali v Ømarje pri Jeløah
in si ogledali Kalvarijo in cerkev sv.
Roka, ki je uvrøœena med sedem slo-
venskih œudes. 

Vsako prvo sredo v mesecu smo merili
sladkor, holesterol in krvni tlak. Tra-
dicionalno smo obiskali oskrbovance
Doma Tisje in jim pripravili kratek
kulturni program.

Po kratkem predahu se polni energije
vraœamo z rednimi dejavnostmi (poho-
di, telovadba, kopanja, merjenja in
predavanja). Naø najveœji izziv pa bo
organizacija dræavne proslave ob sve-
tovnem dnevu diabetesa, hkrati pa
bomo poœastili tudi 20. letnico delova-
nja Druøtva diabetikov Litija. Proslava
bo 15. novembra ob 17.00 uri v Øport-
ni dvorani v Litiji. 

Na koncu bi se radi zahvalili vsem, ki
ste namenili svoj deleæ dohodnine
naøemu druøtvu. Tisti, ki imate øe æeljo
na ta naœin pomagati druøtvu lahko
obrazce dvignete v druøtveni pisarni. 

Vse informacije lahko dobite v
druøtveni pisarni na Parmovi ulici 7 ali
po telefonu 01/8981-584.  

Nada Sonœar

Zgodilo se je
Zadnji petek v avgustu smo organizi-

rali popoldanski izlet za starejøe œlane;

obiskali smo Dobrovo pri Ljubljani in

Zaklanec pri Horjulu. Prve tri dni v

septembru smo sodelovali v akciji Sve-

ta za preventivo v cestnem prometu

obœine Ømartno, ko smo pomagali

najmlajøim øolarjem pri varnih preho-

dih œez cesto.

Prvi œetrtek v istem mesecu smo izved-

li izlet v neznano; bili smo na turistiœni

kmetiji v Zgornjih Ivancih, obiskali

vinsko klet v Gornji Radgoni, nato pa

smo se s turistiœnim vlakcem popeljali

skozi vinograde do Negove, kjer smo

si ogledali cerkev in obnavljajoœi grad.

Aktivnosti
druøva
upokojencev

V sredo, 10. septembra, smo v druøt-

veni pisarni organizirali merjenje hole-

sterola, krvnega pritiska in sladkorja,

dva dni pozneje pa izvedli pohod Lu-

pinica – Bernadovec – Jeæni vrh –

Viønji grm – Jagodnik – Velika Ko-

strevnica.

Tretjo soboto, 20. septembra, smo

najprej nakupovali na sejmu v Mokro-

nogu, nato pa nas je eden izmed naøih

œlanov povabil na svoj vikend blizu

Træiøœa, kjer nam je pripravil malico.

Vseh naøtetih dejavnosti se je udeleæilo

153 naøih œlanov.

Pripravljamo…
17. oktobra bomo prviœ obiskali ljub-
ljansko Dramo, kjer si bomo ogledali
œrno komedijo Jez, kamor øe posebno
vabimo vse ljubitelje gledaliøœa.

V istem mesecu bomo za pohodnike
izvedli izlet Jevnica – Janœe- Øtanga, na
druæabno sreœanje v gostilni Maœek
pa bomo pisno povabili vse letoønje
jubilante.

7. novembra pa pripravljamo v enem
od bliænjih gostiøœ martinovanje, za
pohodnike pa izlet v neznano.

Boris Æuæek
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Dvorana Pungrt – nova
pridobitev ømarske obœine

Zaœetki
Ideja o novi øportni dvorani je rasla
skupaj z novo obœino Ømartno pri Li-
tiji. Ko se je pojavila dilema ali obno-
viti dotrajano øolsko telovadnico ali

Dvorana Pungrt – nova
pridobitev ømarske obœine
Petega septembra se je v Ømartnem zgodila otvoritev nove veœnamenske
dvorane Pungrt. Na mestu, kjer je øe pred dobrim letom stala stara øolska
telovadnica, je zrasla nova, sodobno opremljena dvorana, namenjena
pouku øportne vzgoje v OØ Ømartno, izvajanju letnega programa øporta
predvsem domaœih øportnih druøtev in drugim prireditvam.

instalacij podjetje Elcom d.o.o. iz
Ljubljane, za vgradnjo opreme pa
Elan Inventa d.o.o. iz Begunj. Vred-
nost podpisanih pogodb je znaøala
2.403.488,13 €.

Gradnja
Ruøitev stare øolske telovadnice se je
zaœela konec avgusta 2007. Ker je ob-
jekt stal na dokaj nestabilnih, nasutih
tal, je bilo potrebno temelje dobro utr-
diti in precej poglobiti, zato se stene
kar nekako niso hotele dvigniti iznad
tal. Kljub temu so dela potekala sklad-
no s terminskim planom in brez veœjih
zapletov. Med samo gradnjo se je po-
javilo nekaj dodatnih idej, ki ji je  pro-
jektant upoøteval. Tako je bila nak-
nadno izgrajena kurilnica, ki je sedaj
loœena od øolske, dograjena sta bila
dva vezna hodnika: povezava øola-ba-
zen-dvorana v pritliœju in øola-mala te-
lovadnica (nekdanji balkon) v prvem
nadstropju, na novo so bile urejene
stare garderobe pri mali telovadnici in
sama mala telovadnica, ki jo Druøtvo
prosti œas uspeøno preureja v plezalni-
co za mlajøe plezalce, ter dodatni vhod
nad kurilnico. Pred zakljuœkom inve-
sticije je bilo pridobljeno tudi dopol-
nilno gradbeno dovoljenje za zunanjo
ureditev, tako, da so bila dodatno izve-
dena tudi ta dela. Vrednost dodatnih
del znaøa slabih 500.000 €. 

Z novo dvorano je so se nekdanje po-
krite øportne povrøine pri OØ Ømartno
iz 636 m2 poveœale za 1619,30 m2. Od
novih 2.255, 30 m2 povrøin jih je v
pritliœju objekta 1.755,80 m2. Tu je 5
garderob, dva kabineta za uœitelje,
soba upravnika, sanitarije za usluæben-
ce in uporabnike, prostor za œistila ter
skladiøœe øportne opreme. Povrøina te-
lovadnice znaøa 1.405 m2, s predelnimi
zavesami jo je mogoœe razdeliti na tri
vadbene enote. Medetaæa, kjer so tri-
bune, sanitarije za obiskovalce, blagaj-
na, mala telovadnica in dve garderobi,
obsega 600 m2. Dvorana ima 420 se-
deæev na montaænih tribunah v mede-
taæi, 136 sedeæev na omarnih tribunah
ob igriøœu, predvidenih stojiøœ pa je
okrog 300. V mesecu oktobru bo dvo-
rana dobila øe novo, precej veœjo in
viøjo plezalno steno.

Uporabno dovoljenje za obratovaje
dvorane Pungrt je UE Litija izdala
3.9.2008 in vse je bilo nared za otvori-
tveno slovesnost, 5. septembra.

Otvoritev
Zaradi vsebine prireditve je otvoritev
morala potekati v veœernih urah.
Obœinska uprava si je dogodek zami-
slila kot veœer poln energije in mla-
dostne razigranosti. Udeleæence slove-
snosti je œakalo pravo preseneœenje:
laser show, nastop sky-diverjev,
atraktivni so bili domaœi øportniki (ro-
kometaøi, taekwondoisti in ritmiœne
gimnastiœarke), vrhunec pa je priredi-
tev dosegla z nastopom naøe edine
olimpijke v gimnastiki, Adele Øajn, ki
je izvedla svojo vajo na gredi. Pro-

gram so popestrili øe bobnarji Sloven-
skega tolkalnega projekta, plesalci
swinga ter voditelj prireditve Boøtjan
Romih. Slavnostna govornika sta bila
æupan Milan Izlakar in minister za
øolstvo in øport, dr. Milan Zver. 

Za konec
Zaradi gradnje dvorane Pungrt je bilo
moœno okrnjeno øportno æivljenje v
Ømartnem in okolici, vendar smo vsi
skupaj dokazali, da se z dobro voljo in
potrpeæljivostjo lahko doseæe marsi-
kaj. Veliko obojega ni primanjkovalo
uœiteljskem zboru, øe posebej ravnate-
lju OØ Ømartno, g. Albertu Pavliju,
predvsem pa uœencem in øportnim pe-
dagogom ter mladim rokometaøem s
trenerji, ki so dolgo v jesen in zimo
zmrzovali na øolskem igriøœu. Z veliko
razumevanja nam je na pomoœ pri-
skoœil æupnik Marjan Lampret, ki je
otrokom v uporabo dovolil stari telo-
vadni dom, pa ravnateljica Gimnazije
Litija gospa Vida Poglajen, ki je nekje
vendarle naøla øe en termin za rokome-
taøe. 

Skratka, projekt je bolj kot ne za-
kljuœen, zato je prav, da se zahvalimo
nekaj glavnim »krivcem«, da nam je
uspelo tako kot smo priœakovali, mor-
da celo bolje. V prvi vrsti je potrebno
omeniti, da je z gradnjo dvorane »di-
hala« celotna obœinska uprava na œelu
z æupanom, ki je z neizmerno koliœino
pozitivne energije in optimizma bdel
na projektom. Ko so bili trenutki naj-
teæji, smo skupaj vedno naøli pravo
reøitev. Vsebino objekta je do potan-
kosti izpilil æe omenjeni g. Vital Grab-
nar iz Tendence; da je gradnja poteka-
la nemoteno in pravoœasno sta za-
sluæna predvsem dva moæa podjetja
Trgograd d.o.o.: njegov direktor g.
Andrej Poglajen in vodja gradbiøœa, g.
Tomo Kres; dvorana ima dovolj svet-
lobe zaradi podjetja Elcom d.o.o. in
gospodov Staneta Zorca in Antona
Kavøka, za toploto in zraœnost je po-
skrbelo podjetje Domstan d.o.o.,  iz
Velenja ter g. Zdravko Kokolj, gospa
Janja Vrhovnik iz Elana Inventa d.o.o.
je dvorano dovrøeno opremila, piko na
pa je gotovo dodal g. Jani Vozel z obli-
kovanjem celostne podobe ømarske le-
potice. Izredno pomembno nalogo je
opravila tudi naøa podaljøana roka –
nadzor, ki ga je izvajalo podjetje Pino
d. o. o. oz. njegov direktor g. Joæe Po-
glajen s sodelavcema, g. Matejem
Baøem in g. Aleksandrom Viønikarjem.

Dvorana Pungrt je polno zasedena od
jutra do noœi, tudi ob sobotah in nede-
ljah, vedno veœ obœanov pa se zanima
tudi za najem bazena. Œe so se v
zaœetku porajali dvomi o upraviœenosti
gradnje, je v tem trenutku æe jasno, da
je objekt v celoti dosegel svoj namen.
Vsi smo se zavedali, da javni objekti
predstavljajo doloœeno breme za
obœinski proraœun, vendar pa se mi
zdi, da je zadovoljstvo otrok in njiho-
vih starøev vendarle vredno veliko veœ.

Karmen Sadar

izgraditi novo, veœjo dvorano, je pri
odloœitvi prevladala slednja. Tako je
obœinska uprava æe v letu 2005
naroœila izdelavo idejnega projekta.
Kljub temu, da je predvidena vrednost
investicije presegala zmoænosti obœin-
skega proraœuna in da se je obœini v
tem letu izmuznil tudi program izgrad-
nje odlagaliøœe NSRAO, ki bi bistveno
obogatil obœinsko blagajno, æupan
Milan Izlakar ni izgubil upanja, da
bomo dvorano ob podpori svetnikov
vendarle uspeli zgraditi. 

V letu 2006 je obœinska uprava vloæila
vlogo na razpisa Ministrstva za øols-
tvo in Fundacije za øport, in s prijavo
uspela. Pridobljena sredstva glede na
viøino investicije resda niso bila velika
(153.918 € MØØ, 48.000 € Fundacija
za øport), vendar se je bilo takrat po-
trebno odloœiti ali s projektom nada-
ljevati ali realizacijo ideje prepustiti
naslednjim rodovom. Obœinski svetni-
ki so tako v zaœetku leta 2007 sprejeli
proraœun za isto leto, v  katerem so
bila zagotovljena zaœetna sredstva za
gradnjo nove dvorane. Obœinska
uprava je tako dobila zeleno luœ za
zaœetek postopka novogradnje.

Izbrani projektant, g. Vital Grabnar iz
podjetja Tendenca d.o.o. Litija, ki je
pripravljal vso potrebno dokumenta-
cijo za pridobitev gradbenega dovolje-
nja, je dosledno upoøteval vse strokov-
ne predloge s strani naroœnika in upo-
rabnikov, in s tem dosegel maksimal-
no funkcionalnost objekta. Eden iz-
med glavnih ciljev je bil povezati øolski
bazen z dvorano in tako omogoœiti
veœjo uporabnost bazenskih povrøin. 

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja
poleti 2007, smo na obœinski upravi
zaœeli z vsemi potrebnimi postopki za
izbor izvajalcev. Ocenjena vrednost
investicije, po investicijskem progra-
mu, je znaøala 2.518.017,00 €. Ker je
bila investicija oœitno finanœno zani-
miva, so se na javni razpis za izvedbo
gradbenih in obrtniøkih del javila tudi
vsa najveœja slovenska gradbena pod-
jetja (SCT, Primorje, Vegrad, Begrad,
Gradis, GPG in drugi). Na upravi smo
tako spoznali ves »œar« javnega naro-
œanja v slovenskem prostoru in med
drugim doæiveli tudi vloæeno revizijo
postopka s strani SCT-ja, vendar smo
vse preizkuønje uspeøno prestali. Na
osnovi najniæje ponudbene cene je bilo
za izvajalca gradbenih in obrtniøkih
del izbrano podjetje Trgograd d. o. o.
iz Litije, za izvedbo elektro in strojnih



Projekt CO2 - NeuTrAlp se bo
izvajal tudi v Ømartnem
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Slovenec po domovini, Evropejec
po duhu: J. V. Valvasor
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V œetrtek, 25. septembra 2008, je  v
prenovljenih prostorih gradu Bo-
genøperk direktor British Counil Slo-
venia, gospod Robert Monro, slav-
nostno otvoril razstavo kopij Valva-
sorjeve korespondence z angleøko
Kraljevo druæbo iz Londona. 

V uradni del dogodka je zbrane s pe-
smijo popeljala Ljoba Jenœe, svobodna
umetnica, ki se æe dvajset let posveœa
zbiranju in poustvarjanju slovenskega
ljudskega ustnega izroœila. Doma je na
Notranjskem, v osrœju Cerkniøkega je-
zera. Ob prihodu na grad so obisko-
valci sliøali srednjeveøke dude, na ka-
tere je igral glasbenik Janez Jocif, ki se
s posebno pozornostjo posveœa zbira-
nju in igranju na glasbila, ki so rekon-
strukcije njihovih upodobitev na got-
skih freskah slovenskih cerkva. V
uradnem delu odprtja razstave Slove-
nec po domovini, Evropejec po duhu:
J.V. Valvasor, so o pomenu dogodka
spregovorili direktorica Javnega zavo-
da Bogenøperk, Joæi Vovk, direktor
Tehniøkega muzeja Slovenije, dr.
Orest Jarh, avtorica razstave mag.
Martina Orehovec ter direktor British
Councila Slovenia, gospod Robert
Monro.

V nadaljevanju je s prebiranjem svoje-
ga prvega pisma angleøki Kraljevi
druæbi obiskovalce za dobrih 320 let v
preteklost starega gradu popeljal sam
Valvasor. Iz velike raziskovalne vne-
me, odloœnosti in ljubezni do domaœe
zemlje je na gradu Bogenøperk s pere-
som v pismo zapisal prvo predstavitev
naravnih znamenitosti deæele Kranj-
ske, predstavil je sebe, svojo rodbino,
dosedanje delo in naœrte ter pismo po-
slal œlanom angleøke Kraljeve druæbe.
Zaprosil je za œlanstvo v tej najstarejøi
in najuglednejøi znanstveni druæbi, ki
ga je s œlanstvom poœastila 14. decem-
bra 1687. 

Slovenec po domovini, Evropejec
po duhu: J. V. Valvasor
Razstava kopij Valvasorjeve korespondence s Kraljevo druæbo (The Royal
Society) v Londonu.

Razstavo Slovenec po domovini, Evro-
pejec po duhu – J. V. Valvasor smo v
Javnem zavodu Bogenøperk v sodelo-
vanju s Tehniøkim muzejem Slovenije
zasnovali kot celostno predstavitev
osebnosti in dela enega najpomem-
bnejøih moæ v slovenski zgodovini, ki
je s svojim raziskovalnim delom æe
pred 320. leti postavil Slovenijo na
znanstveni zemljevid Evrope. Razsta-
va je bila prviœ na ogled javnosti 23.
aprila 2008 v prostorih angleøke Kra-
ljeve druæbe v Londonu, in sicer ob
slovesni predaji digitalnih kopij Valva-
sorjeve korespondence Republiki Slo-
veniji. 

V ospredju predstavitve je ohranjena
VALVASORJEVA korespondenca z
angleøko Kraljevo druæbo s poudar-
kom na razpravi o Cerkniøkem jezeru,
ki je Valvasorju prinesla œlanstvo v
najstarejøi in najuglednejøi znanstveni
druæbi te vrste na svetu. Valvasorjeva
korespondenca s Thomasom Galeom,
tajnikom angleøke Kraljeve druæbe, je

potekala tri leta (1685-1688). Ohrani-
la so se tri originalna Valvasorjeva pi-
sma, med njimi pismo z razpravo o
ulivanju kipov s tankimi stenami
(1686) in pismo z razpravo o Cerk-
niøkem jezeru (1687). Pet pisem je
ohranjenih v prepisu.  

Ohranjena korespondenca je izjemen
dokument, ki priœa o Valvasorjevi pre-
danosti raziskovanju in znanosti z
æeljo, da bi Evropi predstavil najveœje
znamenitosti naøe domovine. 

Bil je prvi uœenjak z danaønjega slo-
venskega ozemlja, ki je postal œlan
Kraljeve druæbe v Londonu. S svojo
znanstveno razgledanostjo je bil v sa-
mem vrhu takratnega evropskega zna-
nja. Kraljeva druæba v Londonu je
prva ustrezno ovrednotila in priznala
Valvasorjevo delo, hkrati pa je bilo to
edino priznanje za njegove znanstvene
doseæke za œasa æivljenja. Edino, ven-
dar izjemno pomembno, saj se je s
œlanstvom tudi formalno uvrstil med
intelektualno elito svojega œasa.

Korespondenca Janeza Vajkarda Val-
vasorja z Royal Society v Londonu do-
kazuje, da smo Slovenci velik in ple-
menit narod, z moœnimi in prepoznav-
nimi predniki, ki so pomembno pris-
pevali ne samo k zgodovini naøe
deæele, ampak tudi Evrope in øirøe. 

Razstava je potujoœa in bo na gradu
Bogenøperk do konca meseca novem-
bra, æe 3. decembra bo njeno odprtje v
Cerknici. Na grad Bogenøperk se bo
vrnila kot del stalne muzejske predsta-
vitve Janeza Vajkarda Valvasorja. 

Joæi Vovk

Izlet za stanovalce doma, ki za svoje
gibanje uporabljajo invalidske voziœke
– zadnje vroœe dni v letoønjem septem-
bru smo izkoristili za izlet »Z voziœki
do Krznarja«. Letoønje leto se nam je
pridruæilo veœje øtevilo svojcev. Spre-
hod sta nam popestrila naøa zvesta
prijatelja gospod Mirko ter gospa
Mari Vresk z Dol pri Litiji.  Gospod
Mirko je igral na harmoniko do Krz-
narja in nazaj. Lepo se zahvaljujemo
tudi litijskim policistom, ki so nas va-
rovali.

Izlet za stanovalce doma, ki se ukvar-
jajo s prostoœasnimi aktivnostmi – le-
tos smo obiskali dve gori. Najprej smo
se zapeljali na Limbarsko, kjer smo si
ogledali cerkev Sv. Valentina in pri-
sluhnili bogati zgodovini Moravøke
doline, nato pa smo se zapeljali øe na
Zasavsko goro, kjer smo imeli kosilo v
tamkajønjem planinskem domu.

Novice iz doma Tisje

Projekt CO2 - NeuTrAlp se bo
izvajal tudi v Ømartnem
S 1. septembrom se je uradno zaœelo izvajanje projekta »CO2-NeuTrAlp«
- CO2 Neutral Transport for the Alpine Space, ki je bil eden od 12
odobrenih projektov na prvem razpisu programa Obmoœje Alp.

Center za razvoj Litija je eden od 15 partnerjev na projektu, ki se bo tri leta uk-
varjal z evropsko pereœim problemom - zmanjøevanjem izpustov CO2 v sektorju
prometa oziroma mobilnosti. 

Naøe pilotne aktivnosti bomo izvajali na delu obmoœja Srca Slovenije, ki se sooœa
s poznanimi problemi na podroœju prometa, zlasti veliko dnevno migracijo na
delo in v øolo z osebnimi vozili v Ljubljano, nizko stopnjo ekoloøke prometne
osveøœenosti tako lokalnih skupnosti kot øirøe javnosti in pomanjkanjem dolgo-
roœne strategije naœrtovanja trajnostne mobilnosti. 

Projektna skupina, v kateri sodeluje tudi podjetje Rudi Tours iz obœine Ømartno
pri Litiji, se je prviœ sestala 8. septembra, iz prispevkov udeleæencev pa smo obli-
kovali veœ vsebinskih sklopov projekta – primer dobre prakse taksi sluæbe, sode-
lovanje dijakov pri raziskovalnih nalogah v okviru izbirnih vsebin pri fiziki, sode-
lovanje osnovne øole, zasebnega prevoznika in lokalne skupnosti na podroœju øol-
skih prevozov, sodelovanje øol pri javnih promocijskih kampanjah ipd. 

Saøa Ceglar, Center za razvoj Litija

20808002

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje

izpolnjevalo tvoje je æivljenje.

Poøle so ti moœi, zaprl trudne si oœi.

In œeprav spokojno spiø,

z nami kakor prej æiviø.

Ob boleœi izgubi

dragega moæa, oœeta, strica, dedka in pradedka

ANTONA ØKODE st.
iz Gozd Reka 27

1921 - 2008

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste nam izrekali soæalje,
prinaøali cvetje, sveœe ter darovali za svete maøe. Posebna zahvala g. æupniku Joæetu Petku za lepo

opravljen obred, vnukinji Suzani za ganljive besede slovesa ter pevskemu zboru in pogrebcem.
Vsem in vsakomur posebej øe enkrat iskrena hvala, da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: æena Marija, otroci z druæinami, 15 vnukov in 8 pravnukov.

ZAHVALA

20808001

Tam kjer si ti, ni sonca in ne luœi,

le tvoj nasmeh nam v srcih øe æivi.

Nihœe ne ve kako boli,

ko se zavemo, da te veœ ni.

Mnogo prezgodaj,
v cvetu najlepøih trenutkov in priœakovanj,

nas je zapustil ljubljeni sin in prijatelj...

ANDREJ KAMNIKAR
1981 - 2008

Iskrena zahvala vsem, ki ste nam ob izgubi naøega Andreja kakorkoli pomagali,
stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti v prerani grob.

Æalujoœi: oœi Rado, mami Traudi in vsi njegovi

ZAHVALA

Potopisno predavanje o Norveøki –
gospa direktorica Vida Lukaœ nam je
predstavila lepote, znamenitosti ter
kulturo te severne deæele.

Bralna urica s knjiæniœarko – tokrat
nam je gospa Aleksandra Mavretiœ
predstavila knjigo  Jane Mlakar Ada-
miœ – Teknilo  nam je.

Leonida Razpotnik

20808003

Nenadoma nas je zapustil dragi moæ in oœe

FRANCI FEMEC
1932 - 2008

iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darovano cvetje
in sveœe. Hvala g. kaplanu za pogrebni obred, govorcu g. Milanu Povøetu za besede slovesa, pevcem
za soœutno zapete pesmi in trobentaœu. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Æalujoœi: æena Francka, sinova Stojan in Aco

ZAHVALA



Recept polhkovega dne v vrtcu

Tretji ekoloøki sejem v Kisovcu

Ovce in koze v Ømarnem pri Litiji

Srce Slovenije se aktivno
predstavlja in povezuje

Mozaik Srca Slovenije
– fotografska razstava dediøœine
Srca Slovenije
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Mozaik Srca Slovenije
– fotografska razstava dediøœine
Srca Slovenije
V preteklem mesecu se je na gradu Bogenøperk zgodil pomemben dogo-
dek za promocijo projekta Trkamo na vrata dediøœine in hkrati tudi Srca
Slovenije.

27. avgusta v veœernih urah smo na-
mreœ pripravili odprtje fotografske
razstave Mozaik Srca Slovenije s kul-
turnim programom, v katerem je so-
delovala Romana Kranjœan s svojimi
prijetnimi poletnimi øansoni. Razstava
predstavlja mreæo Trkamo na vrata

dediøœine v malem, saj na njej pred-

stavljamo detajle vrat posameznih

toœk, ki so vkljuœene v projekt. Iz vsa-

ke od vkljuœenih obœin sta to dve

toœki. Vrhunske fotografije so delo

Mateja Povøeta.

Razstavo bomo v letu, ki je pred nami,

selili po celotnem obmoœju Srca Slove-

nije, v oktobru bo tako na ogled v

Knjiænici Domæale. Vzpodbuja nas, da

pokukamo za vrata dediøœine ter spoz-

namo bogato zapuøœino naøih predni-

kov. Odkrijte tudi vi delœek manj zna-

ne zakladnice slovenstva, ki se skriva v

prijetnem podeæelskem okolju Srca

Slovenije. 

Mija Bokal, Center za razvoj Litija

Srce Slovenije se aktivno
predstavlja in povezuje
V preteklem mesecu smo na Centru za razvoj Litija in zadrugi Jarina izvedli
øirom po Sloveniji øtevilne predstavitve Srca Slovenije, kamor se umeøœa
tudi Ømartno pri Litiji.

Med najuspeønejøe predstavitve spada

letoønji kmetijsko-æivilski sejem v Gor-

nji Radgoni, s katerim smo sproæili ve-

lik interes za obisk skupin na naøem

obmoœju. V septembru smo se

predstavljali na Otroøkem bazarju v

Ljubljani, na MOS v Celju, na Jesen-

skem sejmu v Dolskem ter na Dnevih

narodnih noø v Kamniku pa tudi na

Dræavnem prvenstvu v striæenju ovc v

Ømartnem pri Litiji. Pri omenjenih pri-

reditvah je sodelovalo veliko druøtev iz

obœine Ømartno pri Litiji. Gostili bomo
tudi dve LAS - iz obljubljanskih obœin
ter øirøe okolice Celja, za nami pa sta
tudi dva mednarodna obiska iz Srbije
in Makedonije. 

Ti obiski so odliœna priloænost za na-
vezovanje stikov za bodoœe skupne
projekte, za izmenjavo znanj in
izkuøenj, pa tudi za samo promocijo in
s tem poveœevanje obiska na naøem
obmoœju. 

Saøa Ceglar, Center za razvoj Litija

Tretji ekoloøki sejem v Kisovcu
11. oktobra 2008 se bomo æe tretjiœ zbrali v Kisovcu in si ogledali sejem
ekoloøkih kmetov, œlanov zdruæenja Zdravo æivljenje.

Med ponudniki dobrot proizvedenimi
na ekoloøki naœin bodo tudi kmetje iz
obœine Ømartno pri Litiji. Izdelke iz
medu bo predstavil Vozel Ladislav, so-
lato – ozimnico – proizvode iz sadja
Doblekar; Menegalja, marmelade,
æganja, likerje, Kukovica Vinko; øitake
Moæina. 

Tu si bo mogoœe ogledati razstavo sad-
ja po starih sortah s strokovnim ko-

mentarjem. Izvedeli boste lahko skoraj
vse o ekoloøkem kmetovanju in o nad-
zoru pridelave hrane na ta naœin.
Najmlajøi se bodo lahko udeleæili de-
lavnice za otroke, starejøi pa razstave
starodobnih vozil. Kulinarika bo pred-
stavljena izkljuœno iz ekoloøkih proi-
zvodov. 

Vredno ogleda!
Bancerl

Pribliæno 800 obiskovalcev se je lahko
na lastne oœi prepriœalo, da tisto kar
vidijo po TV ni fotomontaæa. V nape-
tem finalu kjer so se udarili øtirje naj-
boljøi iz predtekmovanja dvanajstih
tekmovalcev v striænji z elektriœnimi
økarjami je zmagal evropski prvak
Alojz Novak (10 ovc v 11-ih minu-
tah), drugi je bil Ron Metz, tretji tek-
movalec iz Haloz in za »miøjo dlako«
odliœen œetrti naø Janez Boriøek. V æen-
ski konkurenci je med tremi tekmoval-
kami zelo dobro drugo mesto zasedla
Maja Boriøek. 

Vidno so uæivali pri posluøanju okteta
Valvasor, tamburaøkega orkestra
KUD Javorje in pevskega zbora »Pri-
jatelji« iz Stiœne. Da nam pri speciali-
tetah iz ovœjega in jagnjeœjega mesa ni
bilo dolgœas je poskrbel ansambel
Sreœa in povezovalec programa Miran
Juriœ, ki je, mimogrede, opravil nalogo
profesionalno. 

Razstavljene æivali so bile so bile v
centru pozornosti zlasti mlajøih obi-
skovalcev in seveda rejcev, ki so bud-

Ovce in koze v Ømarnem pri Litiji
V soboto, 20. septembra 2008 smo œlani Druøtva rejcev drobnice Litija
– Ømartno pri Litiji »Pastirci« in DRD Sostro, spravili pod streho
13. dræavno tekmovanje v striænji ovc in 5. dræavno razstavo drobnice.

no opazovali delo ocenjevalne komisi-

je druge priznane rejske organizacije

pod vodstvom ga. Ajde Kermavner. V

tej komisiji je sodeloval Anton Pogla-

jen, ki je œlan rejske komisije za pasmo

burskih koz. Med nagrajenci naj ome-

nim Kotar Ivana – Stanko z JSR pa-

smo ovc, Pirnat Staneta iz Sostrega s

srnasto pasmo koz, Antona Mehleta iz
Sostrega s sansko pasmo koz in pre-
jemnika priznanja po Ministru za
kmetijstvo Adamiœ Vojka za bursko
pasmo koz. 

S tem pa dogajanja øe ni bilo konec.
Pred dvorano Kulturnega doma je raz-
stavljalo sedem predstavnikov sirars-
tva, volnene in druge obrti, otroøke
delavnice in oglarstva. V Kulturnem
domu pa øtirinajst iz vrst druøtev kme-
tijskega sektorja iz naøega podroœja ter
zavoda Bogenøperk, LAS Srce Sloveni-
je, druøtvo LAZ, Zdruæenje ekoloøkih
kmetov Zdravo æivljenje in svetovalne
sluæbe Litija. Veliko pozornosti so
poæele tudi kmeœke æene iz Polønika s
tradicionalnim prikazom predenja
volne. Kmetje, ki so æeleli dokazilo o
opravljenem ogledu prireditve, po-
trebno za SKOP in KOP program, so
ga lahko dobili na stojnici Kmetijske
svetovalne sluæbe Litija kjer je sveto-
valec Lojze Lokar poskrbel za to in øe
kakøna druga vpraøanja.   

Na sploh je prireditev uspela in se na
tem mestu zahvaljujem v imenu rejcev
drobnice Slovenije vsem, ki ste kakor-
koli prispevali k temu, øe posebej pa
gre zahvala æupanoma obeh obœin g.
Izlakarju in g. Rokavcu, Kmetijski sve-
tovalni sluæbi Litija, Mojci Hauptman,
Marjani Cvirn, Meti Æenko, Duøanu
Birtiœu ter œlanom druøtva Pastirci in
Sostro za izkazano prizadevanje pri tej
prireditvi.

Bancerl

Recept polhkovega dne v vrtcu Od doma prinesi: zvrhan koø dobre

volje in zaupanja. 

Tukaj dobiø: polno mero ljubezni,

ki jo obogatiø z obœutkom varnosti

in bogato vsebino.

S kuhanjem pridobiø znanje in

izkuønje, zaœiniø øe s øœepcem

potrpeæljivosti in prilagodljivosti.

In skuhano dobroto uporabljaø vse

æivljenje. 

Ja, mi smo tako zastavili in se obnese!

Œe ne verjamete pa vpraøajte naøe

starøe ali pa vzgojiteljice. Vsi se po-

œutimo dobro.

Viruski nam sicer æe malce nagajajo, a

kaj zato, œe se mi v vrtcu imamo lepo

in vse manj jokamo. 

jesensko-poløji pozdrav vam poøiljamo

polhki z Alenko, Duøi in Pijo



Ømarske prvoøolke je obiskal
zajœek Rudi

Odprtje novega gasilskega doma
v Kostrevnici

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

Aco Moæina, s tipiœnim klobukom, pastir iz ekoloøke kmetije Bancerl iz Jabla-

niøkega potoka, predsednik Druøtva rejcev drobnice Litija – Ømartno »Pastirci«,

podpredsednik v Zdruæenju ekoloøkih kmetij Zdravo æivljenje Lukovica, aktiven

v Zvezi rejcev drobnice, harmonikar, øahist, veterinarski tehnik, ki po hribih po-

maga æivalim pri manjøih posegih.

V soboto, 20. septembra, je v Ømart-
nem potekalo 13. dræavno tekmovanje
v striænji ovc in 6. dræavna razstava
ovc in koz. Kako ste se lotili priprav
tako velikega dogodka?  
Organizator dogodka je bila Zveza

druøtev rejcev drobnice Slovenije,

Druøtvo rejcev drobnice Litija – Ømart-

no »Pastirci« in  Druøtvo rejcev drob-

nice Ljubljana – Sostro. Prireditev je

zahtevala veliko organizacije in dela.

Samo od naøega druøtva Pastirci je ak-

tivno sodelovalo 20 œlanov, s katerimi

smo uredili prireditveni prostor. V

pomoœ so nam bile tudi zunanje orga-

nizacije, predvsem LAS Srce Slovenije,

druøtvo Laz, Kmetijsko svetovalna

sluæba Litija, GD Jablaniøka dolina,

Kostrevnica, Ømartno pri Litiji. Stro-

kovna podpora pri ocenjevanju æivali

je bila iz priznane rejske organizacije z

Biotehniœno fakulteto in Kmetijskim

zavodom. Prireditev se je odvijala na

sokolskem pri Kulturnem domu, kjer

je bil postavljen oder, na katerem se je
odvijalo tekmovanje v striænji ovc, po-
leg so bile razstavljene æivali. Prikaza-
no je bilo vse, kar je povezano z ovœje-
rejo in kozjerejo: od predelave volne,
izdelkov iz ovœjega in kozjega mleka,
mesni izdelki, oprema ipd. Vse skupaj
je spremljal bogat kulturni program, ki
ga je povezoval Juriœ Miran. V Kultur-
nem domu pa so se predstavili lokalni
ponudniki in druøtva.   

Kaj pomeni takøna prireditev za stro-
ko, rejo drobnice in naøe obmoœje?
Menim, da smo s to prireditvijo lju-
dem pribliæali in predstavili naø naœin
dela z æivalmi,  predstavili samo
striæenje, predvsem so ljudje dobili ne-
posreden stik z rejci drobnice, kar je
dobra promocija za tovrstne izdelke,
saj smo jim predstavili kaj vse jim lah-
ko ponudimo, kje lahko te izdelke do-
bijo ter jih osveøœali  o zdravi prehrani.
Pridobitev organizacije tega tekmova-
nja je veliko priznanje naøemu druøtvu

in spodbuda za nadaljnje delovanje.

Prireditev je bila dobro izpeljana.
Ocenjujete, da jo je obiskalo veœ kot
800 ljudi. Ali lahko naslednje leto zo-
pet priœakujemo dræavno prvenstvo v
striæni ovc zopet v Ømartnem?  
Takøne prireditve ne moremo priœako-
vati v bliænji prihodnosti, tekmovanje
namreœ vsakiœ organizira drugo druøt-
vo, teh pa je 28.

Æe veœ let izvajate uœno pot Pastirci, ki
se zaœne v Zgornji Jablanici in zakljuœi
na vaøi kmetiji v Jablaniøkem potoku.
Kaj vkljuœuje ta uœna pot in kaj je
otrokom najbolj vøeœ?
Uœna pot je namenjena vrtcem in prvi
triadi osnovne øole. Otroci spoznajo
delo pastirja, predstavi se jim zdravil-
na zeliøœa, ekoloøko kmetijstvo,
striæenje ovc in izdelke iz ovœje volne,
ogledajo in nahranijo ribe ter ovce.
Najbolj jih navduøi samec Miha, to je
potoœna postrv, ki je star deset let.
Zelo uæivajo tudi v tem, da si lahko
sami na æerjavici speœejo hrenovke,
zaigram jim na harmoniko ter skupaj
zapojemo pastirske pesmi in se igramo
pastirske igre. 

Øe razmiøljate o projektu Mojstrske
kmetije ali vas obisk ljudi bolj navaja
na razvoj turizma na kmetiji?
O projektu Mojstrske kmetije zelo re-
sno razmiøljam. To je uœna kmetija v
povezavi s 3 - 4 podobnimi kmetijami
iz obmoœja zdruæenja ekoloøkih kme-
tov Zdravo æivljenje, na katerih bi
predstavljali praktiœni del ekoloøke
kmetijske proizvodnje; to je za srednjo
in viøjo stopnjo. O turizmu na kmetiji
sem malo manj navduøen.

Lahko reœemo, da je klobuk vaø pre-
poznavni znak. Od kje vam pravza-
prav ta vaø imidæ? 
Ta mi je nekako prirasel na glavo od
obiska olimpijskih iger v Avstraliji.
Oœala øe kje pozabim, klobuka pa øe
nisem. 

Katerega projekta se nameravate lotili
v prihodnje? 
28. septembra pripravljamo dan odpr-
tih vrat na naøi ekoloøki kmetiji Ban-
cerl, 11. oktobra se bomo udeleæili
ekoloøkega sejma v Kisovcu ter pred-
stavitve ekoloøkih kmetov v Ljubljani
na sejmu Narava zdravje od 2. do 5.
oktobra V novembru pa se pripravlja
uvajalni in nadaljevalni teœaj za eko-
loøko kmetovanje.

Pogovor pripravili v Druøtvu Laz.

Vsem volilkam in volilcem se iskreno zahvaljujem

za izkazano zaupanje na volitvah v Dræavni zbor RS.

Vinko Logaj

V ta namen bomo v PGD Ømartno iz-
vedli nekaj ustaljenih, nekaj pa novih
dejavnosti, tako za œlane druøtva, kot
za krajane Ømartnega.
V Osnovni øoli Ømartno bodo tako
otroci posluøali predavanja o dogod-
kih usposobljenih in ''prekajenih'' ga-
silcev ter se sreœali z osnovami gorenja
in gaøenja. Na enem izmed objektov
naøem kraju bomo v oktobru izvedli
gasilsko vajo s poudarkom na evakua-
ciji. Œe bi radi, da to poskuøamo izve-
sti tudi na vaøem objektu, nas pokliœite
in dogovorili se bomo o moænostih za
vajo. 
Ker so velik del naøega druøtva tudi
mladinci in pionirji, smo se skupaj z
njimi odloœili, da v gasilskem mesecu
izvedemo akcijo zbiranja starega pa-
pirja. Vse, ki ne veste kam bi s starimi
œasopisi in ostalim papirjem,
obveøœamo, da boste imeli med 17. in
22. oktobrom pred gasilskim domom
v Ømartnem, moænost sodelovanja v
veliki akciji. Ves star papir boste lahko
pripeljali in odvrgli v ogromen zaboj-
nik na parkiriøœu doma. Œe nimate
moænosti dostave papirja, pa bi se ga
vseeno radi znebili, nas pokliœite (041
877 343 Domen) in z veseljem vam ga
bomo odpeljali. Na ta naœin nam boste
pomagali, da bomo naøo in vaøo gasil-
sko mladino odpeljali na zasluæen iz-
let. 

Ker pa je oktober mesec, ko se »gasilci
na ogled postavijo«, smo za krajane
pripravili øe ''veœer odprtih vrat''. Vse,
ki jih zanimajo gasilci v domaœem kra-
ju, vljudno vabimo v sredo 22. okto-
bra, od 17. do 21. ure, v naø gasilski
dom. Predstavili vam bomo naøa vozi-
la, katerih nabavo ste omogoœili tudi
vi, s svojimi prispevki in opremo v
njih, razkazali vam bomo orodjarno in
sobo v kateri se gasilci ponavadi hitro
oblaœimo. Na voljo bodo tudi uspo-
sobljeni gasilci, ki vam bodo pokazali
tipe gasilnih aparatov in vas nauœili
pravilno rokovati z njimi. 
Vsem, starim ali mladim, ki so vam ga-
silske vrste æe, ali pa vam øe postajajo
vøeœ, seveda vabimo, da se nam pri-
druæite. Pridne roke nam vedno pride-
jo prav, bodisi pri gaøenju, œiøœenju,
vzgoji otrok ali druæenju. V svoje vrste
vabimo predvsem osebe, ki jih veseli
delo z mladino, saj nam mentorjev za-
radi øtevila otrok in njihovega zanima-
nja za gasilstvo, kar na enkrat pri-
manjkuje. 
Ømarœani in vsi ostali, pridite na obisk
in nas spoznajte!
Krajanom in vsem ostalim pa se ob tej
priliki øe enkrat najlepøe zahvaljujemo
za prispevke namenjene iz naslova na-
menitve dela dohodnine za donacije.
Z gasilskim pozdravom Na pomoœ!

Predsednik PGD: Domen Merze

Mesec poæarne varnostiMesec poæarne varnosti
Oktober je mesec, ko gasilci z raznimi aktivnostmi skrbimo za øe boljøo
poæarno varnost. Naøe obœane in obœanke vseskozi opozarjamo na
morebitne nevarnosti in pomanjkljivosti. V tem mesecu pa se osveøœanju
pred poæarnimi nevarnostmi øe posebej posveœamo.

Vse se je zaœelo æe pred devetimi leti z
prvo idejo in æeljo po pridobitvi novih
prostorov za potrebe kostrevniøkih ga-
silcev. Æelje so postale resniœnost in
pred petimi leti smo zaœeli graditi nov
gasilski dom.

Z zavzetim delom gasilcev, krajanov,
podjetnikov od blizu in daleœ smo æe
prvo leto dom dogradili do te mere, da
smo v njem lahko opravljali svoje de-
javnosti. Vendar to ni bilo vse, saj je
bilo potrebno postoriti øe marsikaj,
tako na objektu kot na okolici. Po ne-
koliko manjøi zagnanosti v letih 2004
in 2005 (predvsem zaradi finanœnih
sredstev), smo pred dvema letoma zo-
pet posvetili veœ œasa gradnji. Tokrat
prepriœani da investicijo dokonœamo.
Naœrt nam je uspel v lanskem letu, ko
smo v mesecu decembru pridobili vso
tehniœno dokumentacijo in s tem dovo-
ljenje za javno uporabo objekta. 

Preko 9600 brezplaœno opravljenih de-
lovnih ur, ogromno podarjenega mate-
riala, podarjenih popustov in donacij,
ter æelja da na slovesen naœin predamo
v uporabo gasilski dom nas je vodila
do odloœitve, da izpeljemo uradno ot-
voritev 15. junija 2008.

Slavnostni prevzem je bil tudi pri-
loænost da se zahvalimo vsaj tistim, ki
so izdatnejøe pripomogli k uresniœitvi
naøega cilja. Tako smo v petek 13. 6.
izdali broøuro, ki opisuje zgodovino
gasilskega doma v Kostrevnici in kro-
nologijo gradnje novega. V soboto 14.
6. smo imeli plan izpeljati veselico z

ansamblom Modrijani in skupino Tur-
bo Angels, vendar nam jo je zagodlo
vreme, zato smo prireditev odpovedali. 

Tudi na dan otvoritve 15. junija nam
narava ni bila prizanesljiva, zato smo
otvoritev izpeljali s pomoœjo priredi-
tvenega øotora. Okoli 80 gasilcev in
preko 500 gostov je najprej pozdravil
predsednik PGD Kostrevnica Mitja Je-
senøek, ki se je vsem prisotnim in tistim
kateri na otvoritev niso uspeli priti,
zahvalil za pomoœ pri gradnji. Tudi os-
tali govorniki Klemen Repovø povelj-
nik GZØmartno, Matjaæ Markovøek
œlan upravnega odbora Gasilske zveze
Slovenije in æupan obœineØmartno Mi-
lan Izlakar so izrekli zahvale øirokemu
krogu podjetij in posameznikov, ki so
pomagali graditi in œestitali kostrev-
niøkim gasilcem za novo pridobitev.
Okoli uro in œetrt dolgo otvoritveno
slovesnost so popestrili uœenci po-
druæniœne osnovne øole Kostrevnica in
mladi gasilci iz Primskovega. Podelje-
nih je bilo tudi 120 zahval.

Teæko priœakovan trenutek so izvedli
predsednik PGD Kostrevnica in æupan
obœine Ømartno, ki sta prerezala otvo-
ritveni trak in ømarski æupnik Marjan
Lampret, ki je novi objekt blagoslovil. 

Po konœanem uradnem delu je sledila
pogostitev povabljenim v znak zahvale
za pomoœ pri gradnji in druæenje z an-
samblom Krigl, ki je kljub hladnemu
vremenu trajalo pozno v noœ.

Tajnik PGD Kostrevnica:

Igor Martinœiœ

Odprtje novega gasilskega doma
v Kostrevnici

Ømarske prvoøolke je obiskal
zajœek Rudi

Prvega septembra je prag ømarske øole
prviœ prestopilo øestdeset nadobudnih
in uka æeljnih otroøkih glavic matiœne
øole in podruæniœnih øol Øtangarske
Poljane, Kostrevnica in Primskovo.
Sprejele so jih njihove uœiteljice in

vzgojiteljice, pozdravil pa jih je tudi
ravnatelj, g. Albert Pavli. Æupan
obœine Ømartno, g. Milan Izlakar, je
vsem uœencem in njihovim starøem
zaæelel veliko prijetnih trenutkov in
vsakemu uœencu za spomin podaril

slovensko zastavo. Zbrane je nagovo-
ril tudi policist in jih opozoril na neka-
tere nevarnosti, ki preæijo na njih na
vsakodnevni poti v øolo in domov.
Nato se je priœel za prvoøolœke najza-
nimivejøi del. Na oder je namreœ priøla
pevka Alenka Kolman, ki je s pesmico
priklicala øe zajœka Rudija. K sodelo-
vanju sta povabila tudi otroke in jih
popeljala v svet øole in uœenja. Uœenci
so tako na zabaven naœin spoznali
øolo in delo v njej. Po konœani predsta-
vi so dobili rumene rutice in kapice z
logotipom øole Ømartno, nato pa so s
svojimi uœiteljicami odøli v uœilnice,
kjer so se posladkali s sladoledom,
sadjem in piøkoti. Prvi øolski dan je
minil, vsi skupaj pa se bomo potrudili,
da bodo tudi ostali øolski dnevi prijet-
ni in zanimivi.    

Bernarda Kralj 



Slovenian open Jelkin hram 2008 Poletna liga
v malem
nogometu 2008

Aktivnosti SPVCP v Ømartnem
ob zaœetku øolskega leta

Dan odprtih vrat

NAJBOLØI POSAMEZNIKI LIGE

Najboljøi strelec: Vrhovec Gaøper
22 golov (Pikapolonica)

Najboljøi vratar: Rupnik Kristjan (CIFRA fips)
Najboljøi igralec: Muratoviœ Miha (Hofer tisk)
Zmagovalna ekipa: CIFRA fips

REZULTATI ZAKLJUŒNEGA TURNIRJA:

1/4 finale
CIFRA fips – Golden 91 1:1 / 2:1 (po 6m)
Pikapolonica – Tatjana bar 15:1
Hofer tisk – Indijanci 5:0
Slikopleskarstvo Jereb – ELMO el. meritve 2:4
1/2 finale
Pikapolonica – Cifra fips 4:4 / 4:5 (po 6m)
Hofer tisk – ELMO el. meritve 7:1
za 3. mesto
Pikapolonica – ELMO el. meritve 2:0 (po 6m)
finale 
CIFRA fips – Hofer tisk 1:1 / 2:1 (po 6m)
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Z organizacijo razliœnih dejavnosti
æelimo predstaviti delo in æivljenje na
øoli. Dejavnosti so namenjene pred-
vsem starøem in drugim obœanom, ki si
bodo skupaj z otroki te dejavnosti og-
ledali in na nekaterih lahko tudi sode-
lovali.

V novi øportni dvorani æelimo prikaza-
ti moænosti uporabe novih prostorov
in razliœne øportne dejavnosti, s kateri-
mi se lahko ukvarjajo starøi skupaj z
otroki. Dejavnosti se bodo odvijale v
øportni dvorani in na bazenu. Starøe in
uœence, ki bi æeleli v øportnih dejavno-
stih aktivno sodelovati, prosimo, da
prinesejo s seboj ustrezno øportno
opremo (øportno obutev, trenirko, ko-
palke …).

Pripravili bomo tudi nekatere druge
dejavnosti. Uœiteljice razredne stopnje
bodo pripravile ustvarjalne in plesne
delavnice, na predmetni stopnji pa
raœunalniøko, pevsko, novinarsko, li-
kovno in naravoslovno delavnico. Za
okrepœilo bodo poskrbeli uœenci izbir-
nega predmeta sodobna priprava hra-
ne, ki bodo pekli piøkote in pripravili

majhno kavarnico. V sodelovanju s
Svetom za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu obœine Ømartno bo pod-
jetje Jumicar pripravilo poligon, kjer
bodo lahko uœenci v praktiœni voænji s
pravimi avtomobili spoznavali pro-
metne znake in prometne predpise.

Ta dan se bodo na øolskem odru v
zgornji avli predstavili uœenci, uœitelji
in starøi z zamejske osnovne øole z
Obœin pri Trstu. Razmere v slovenskih
øolah v zamejstvu so nekoliko dru-
gaœne kot v øolah po Sloveniji. Otroci
v øoli govorijo materni jezik in jezik
dræave, v kateri æivijo. Skupina starøev
te øole se je povezala v zdruæenje
starøev, ki aktivno sodeluje s øolo in
pomaga pri øtevilnih prireditvah. V so-
boto, 11. 10. 2008, bomo imeli pri-
loænost, da jih ob 11.30 spoznamo na
naøem øolskem odru. Predstavili se
nam bodo z igrico Maœek Muri. Z obi-
skom gostov iz Italije æelimo vzposta-
viti sodelovanje dveh øol in prikazati,
kako poteka sodelovanje øole in
starøev na nekoliko drugaœen naœin.

Albert Pavli, ravnatelj

Dan odprtih vrat
V soboto, 11. oktobra 2008, bo osnovna øola Ømartno organizirala dan
øole, ki smo ga poimenovali »Dan odprtih vrat«. 
Starøe, uœence in druge obœane vabimo, da pridete v øolo in si ogledate
øtevilne dejavnosti, ki jih bomo pripravili. Dejavnosti se bodo odvijale od
9. do 13. ure V Ømartno vabimo tudi uœence in starøe podruæniœnih øol.

Aktivnosti SPVCP v Ømartnem
ob zaœetku øolskega leta
V letoønjem øolskem letu je øolski prag prestopilo okoli 60 prvoøolcev,
tako na matiœni øoli, kot na podruæniœnih øolah. Prav je, da na zaœetku
øolskega leta prav vsi udeleæenci v prometu, starøi in uœitelji, poskrbimo
za njihovo varnost.

Na zadnji seji smo œlani SPVCP zavze-
li kar nekaj sklepov in jih do zaœetka
øolskega leta tudi realizirali.

Dogovorili smo se, da:

• pregledamo in vnesemo morebitne
popravke v naœrte varnih øolskih poti,

• osveæimo barvne oznake na varni
øolski poti,

• osveæimo barve na prehodih za peøce,

• razdelimo letake »Varna pot«

• organiziramo policiste, gasilce, upo-

kojence, prostovoljce za varovanje

otrok na poti v øolo in iz nje,

• razdelimo rumene rutice za prvoøolce,

• kupimo kresniœke za otroke prve

triade,

• nabavimo odsevne brezrokavnike.

V øoli smo se najbolj razveselili bre-
zrokavnikov in kresniœk. Æe drugi øol-
ski dan so se prvoøolci sprehodili po
varni øolski poti obleœeni v odsevne
brezrokavnike in tako bili øe bolj vidni
in opozarjali nase.

Nekaj prvoøolcev smo povpraøali, za-
kaj nosijo rumene rutice, kresniœke ali
obleœejo brezrokavnik. Njihovi odgo-
vori so bili nekaj posebnega:

• Da se mi ne bo niœ naredilo na cesti.

• Da se bolje vidim. 

• Da me bolje vidijo vozniki.

• Ker smo prvoøolci.

• Da nas avto ne povozi.

V tednu otroka pa je SPVCP Obœine
Ømartno financiral tudi gledaliøko
predstavo Promet ni hec, ki si jo bodo
uœenci 1. triade lahko ogledali v pone-
deljek, 6. oktobra, v Kulturnem domu
v Ømartnem.

Ob tednu otroka, v soboto, 11. 10.
2008, bomo v øoli Ømartno organizi-
rali dan odprtih vrat za starøe in ostale
krajane ømarske obœine in ob tej pri-
loænosti organizirali na zunanjem ro-
kometnem igriøœu voænjo po poligonu
s pravimi bencinskimi avtomobili. Da
pa bo voænja zanimivejøa, bodo ude-
leæenci (otroci od 8. do13. let) vozili
po poligonu upoøtevajoœ prometne
znake in prometne predpise. Za pope-
stritev dogajanja se zahvaljujemo
SPVCP Obœine Ømartno, ki ta pro-
gram financira.

Za SPVCP: Darja Gorøe

Poletna liga
v malem
nogometu 2008
Letoønje poletje se je v Ømartnem,
pod organizacijo Øportnega druøtva
Ømartno pri Litiji, odvijala druga
poletna liga v malem nogometu.

Tekmovanje je potekalo na igriøœu pri
OØ Ømartno, med vikendi, v veœernem
œasu. Liga se je priœela 21. junija, redni
del tekmovanja je trajal do 23. avgus-
ta, v soboto, 30. avgusta, pa se je odvi-
jal  zakljuœni turnir lige, kjer smo dobi-
li tudi konœnega zmagovalca.

V ligi je sodelovalo enajst ekip iz obœin
Ømartno pri Litiji in Litija. V rednem
delu so se vse ekipe pomerile po siste-
mu »vsak z vsakim«, boj pa se je bil za
prvih osem mest na lestvici, saj so le ta
vodila na zakljuœni turnir. V soboto,
23. avgusta se je zakljuœil ligaøki del
tekmovanja.

Na zakljuœnem turnirju je sodelovalo
najboljøih osem ekip po rednem delu,
katere so se najprej pomerile v 1/4 fi-
nalu, zmagovalne ekipe so se uvrstile v
pol finale, kjer smo potem dobili tudi
oba finalista. Nekoliko presenetljivo,
vendar zasluæeno, je na koncu zmaga-
la ekipa CIFRA fips, ki je v pol finalu
izloœila do tedaj nepremagljivo ekipo
Pikapolonica. Vse sodelujoœe ekipe so
na koncu prejele pokale in praktiœne
nagrade, najboljøe tri pa tudi denarne
nagrade. Zmagovalno moøtvo je na
koncu v zrak dvignilo prehodni pokal,

ki bo eno leto krasil njihove vitrine.

Po uspeøni lanski sezoni je bilo letoønje

tekmovanje prava popestritev za dolge

poletne veœere, kar lahko sodimo po

velikem obisku gledalcev. Ømartno po-

trebuje podobna rekreacijska tekmova-

nja, zato bomo organizatorji iz ØD

Ømartna tudi v prihodnje poskrbeli, da

mladim in mladim po srcu ne bo dol-

gœas. Omenimo øe, da  naœrtujemo v

zimskem œasu tudi »Zimsko ligo« v

malem nogometu, ki naj bi potekala v

novi ømarski lepotici, dvorani Pungrt.

Ampak veœ o tem v naslednji øtevilki.

Ker vsaka organizacija stane, so spon-

zorji in donatorji lepo zaæeljeni. Upa-

mo, da bo v prihodnje veœ posluha z

njihove strani, letos pa se zahvaljujemo

Øportni loteriji, Gostilni Krznar in Piz-

zeriji Sonœek  za njihove prispevke.

Obenem se zahvaljujemo RD Ømartnu.

Jani Groznik (ØD Ømartno)

Prvi tekmovalni dan smo leteli po 58
km dolgi trasi, ki je potekala od Koba-
riøkega stola do Tolmina in nazaj v Ko-
barid.Tako tekmovalci prvi dan spoz-
navajo teren in pogoje za letenje. Matej
æe prvi dan pokaæe vrhunsko formo, saj
skozi celo dirko leti v vodilni skupini in
na koncu osvoji 4. mesto. Tilen, zaradi
teæav z GPS napravo, zaœne med zadnji-
mi, vendar vseeno dokonœa dirko in
pristane na 57. mestu, kar pa ni tako
slabo, saj tekmuje v serijskem razredu,
kjer niso vkljuœena tekmovalna padala.

Naslednji dan zaznamuje moœan
vzhodni veter in visoka oblaœnost.
Tekmovalci sicer vzletijo, vendar øe
pred odprtjem øtartnega markerja or-
ganizator tekmo prekine, zaradi var-
nostnih razlogov. 

V torek imamo, zaradi moœnega vzhod-
nega vetra, krajøo dirko (50 km), ki nas
vodi veœinoma po grebenu Kobariøkega
stola. Cilj pa je postavljen v Dreænici,
pod prelepim Krnom. Matej nas spet
preseneti, saj vodi veœino dirke, vendar

5 km pred ciljem naredi taktiœno napa-
ko in pristane na 10. mestu. Tilen pa
nima posebnih teæav in pride v cilj do-
brih 5 minut za Matejem, kar prinese
28.mesto. Izkazal pa se je v serijskem
razredu, kjer je osvojil 2. mesto. 

Tudi v sredo vzhodni veter ne pojenja,
kar zopet pomeni letenje veœinoma po
Kobariøkem stolu ter dolæino 47 km.
Matej leti vseskozi s prvo skupino in je
zopet odliœen 6. v skupnem seøtevku.
Napreduje na skupno 3. mesto. Tilen
pa osvoji 33. mesto in 4. serijsko.

Naslednji dan imamo odliœno vreme.
Organizator nam doloœi pravo posla-
stico (65 km),  saj letimo do Varde, ki
je 5 km juæneje od Tolmina. To pa
nam omogoœa dve poti. Prva je krajøa,
zelo tvegana, vodi tudi po Italiji, kjer
skorajda ni pristankov in se po njej
praktiœno ne leti. Druga je standardna
pot po Kobariøkem stolu, Krnu in
Mrzlemu vrhu. Pribljiæno tretjina tek-
movalcev se odloœi za prvo pot, med
njimi tudi Tilen in Matej, kar se jima

Slovenian open Jelkin hram 2008
Letoønje dræavno prvenstvo v hitrostnih preletih z jadralnimi padali je
potekalo v Kobaridu od 24. do 30. avgusta. Tekmovanje se je udeleæilo
130 pilotov, od tega veœ kot polovica iz tujine, saj je Posoœje zelo
priljubljen kraj za letenje, k temu pa je tudi pripomogel vodilni poloæaj
Slovenije na svetovni jakostni lestvici. Tekmovanja sta se udeleæila tudi
Matej in Tilen Ceglar, ki sta nas zopet razveselila z vrhunskimi razultati.
Piko na i pa je dodalo odliœno vreme, ki nas je spremljalo skozi cel teden.

obrestuje, saj so pogoji zelo dobri.
Nekje na polovici dirke se Tilen znajde
v teæavah, saj leti prenizko. Matej pa
leti zelo suvereno in konœa na 5. mestu
ter zasede vrhunsko 2. mesto v skupni
razvrstitvi. Tudi Tilen pride v cilj, z
rahlo zamudo, in sicer na 38. mesto.

Predzadnji dan smo imeli najdaljøo tek-
mo na prvenstvu. Kar 87 km dolga pot
nas vodi iz Kobariøkega stola na Æabij-
ski kuk (pri Voglu), Most na Soœi, A
postaja æiœnice v Bovcu in nato iz Vo-
larj v cilj. Bovec A postaja poskrbi za
najveœji preobrat tekmovanja, saj prak-
tiœno vsi najboljøi piloti pristanejo na
Æagi, z njimi vred tudi Matej. Tako iz
2. mesta nazaduje na 6. mesto. Piloti iz
zaœelja pa se odloœijo za manjøi ovinek
proti Kaninu, kar jih reøi predœasnega
pristanka in brez veœjih teæav prispejo v
cilji, z njimi pa je tudi Tilen, ki je konœal
na odliœnem 15. mestu in tako napre-
doval na 2. mesto v serijskem seøtevku.

Œaka nas øe zadnja tekma (45km), ki
jo spremlja slabo vreme. Nebo se je za-
piralo, kar je bilo usodno za veœino
tekmovalcev. Od 130 pilotov jih prispe
v cilj le 19, Matej je 5. in s tem osvoji
4. mesto v skupnem seøtevku, Tilen pa
vendar ohrani 2. mestu v serijskem in
napreduje na 25. mesto v skupnem
seøtevku.

Zadnji dan pa je odloœal o dræavnem
prvaku, saj je Urban Valiœ izrinil Pri-
moæa Podobnika iz vodilnega poloæa-
ja, tretji pa je bil Jurij Vidic. V serij-
skem razredu je najboljøi Romun Ste-
fan Ceparu, drugi Tilen Ceglar in tret-
ji Poljak Piotr Pawlowski. 

KJP GEOSS

LESTVICA LIGAØKEGA DELA TEKMOVANJA

Poz. Moøtvo tekem zmag remijev porazev zadetki toœk 
1 Pikapolonica 10 10 0 0 58:12 30 
2 Hofer tisk 10 8 0 2 37:21 24 
3 Slikopleskarstvo Jereb 10 7 0 3 39:28 21 
4 CIFRA fips 10 6 0 4 39:25 18 
5 Golden 91 10 5 1 4 32:27 16 
6 ELMO elektro meritve 10 4 1 5 31:31 13 
7 Indijanci 10 4 1 5 29:38 13
8 Tatjana bar 10 3 0 7 22:40 9 
9 UL 10 3 0 7 33:52 9
10 NK Ømartno 10 2 1 7 12:35 7
11 Rozmanov trg 10 1 0 9 22:46 3



Gamsje steœine v vznoæju
severnih sten vzhodnih Julijcev
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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 2008

Letos pa so bili na vrsti prva in druga

etapa. Tine Miheliœ, najboljøi pozna-

valec Julijskih Alp je celotno pot na-

mreœ razdelil na osem celodnevnih

etap in skoraj vsaki tudi doloœil pri-

devnik, ki odraæa njeno bistvo.

Lanskoletna etapa se je imenovala elit-

na, ker poteka pod martuljøkimi prva-

ki in povezuje naøi najlepøi krnici Pod

srcem in za Akom.

Pot sta si v letih 1972 do 1979 zamisli-

la alpinista Duøan Vodeb iz Maribora

in Uroø Zupanœiœ iz Jesenic. Le na ne-

kaj kljuœnih mestih sta pot oznaœila z

rdeœo piko in œrkama PP. Glavni mik

hoje po poti je zato øe danes iskanje

prehodov in øtevilni zelo izkuøeni pla-

ninci so se morali znova in znova vra-

œati na ista izhodiøœa, saj je na øtevil-

nih mestih moæen samo en prehod, ki

ga ni enostavno poiskati.

Gorniøka planinska pot Planica – Po-

kljuka poteka po gamsjih steœinah in

opuøœenih lovskih stezah, veœinoma v

pasu ruøevja, ves œas pa v senci mo-

goœnih vrhov Vzhodnih Julijcev. Od

obiœajnih planinskih poti se loœi po

tem, da na njej ni varoval in markacij

in tudi ne planinskih postojank. Kdor

se loti takøne poti mora obvladati laæje

plezanje in orientacijo v zahtevnem

brezpotju. Seveda ni mogoœe, da bi se

take poti lotili kar sami, brez izkuøene-

ga vodnika, zato smo v litijskem druø-

tvu øe posebej hvaleæni Francu Intihar-

ju, da nam je omogoœil spoznavanje

lepot te poti, saj je to bilo doslej dano

le redkim izbrancem. 

Gamsje steœine v vznoæju
severnih sten vzhodnih Julijcev
Pred letom dni smo se litijski planinci lotili zahtevnega projekta, da bi v
veœjih etapah prehodili celotno gorniøko planinsko pot Planica – Pokljuka.
Franc Intihar – Frenk, litijski alpinist in vodnik je celotno zahtevno pot æe
prehodil, jo posnel z napravo za satelitsko navigacijo in je bil pripravljen
po gamsjih steœinah popeljati tudi druge. Tako smo v septembru 2007 pre-
hodili »elitno etapo« od Krnice pod Riglico do Krnice za Akom, o œemer ste
v Martinovem glasu æe lahko brali.

Zadnjo avgustovsko nedeljo, 31. av-
gusta, sta Franc Intihar in Vito Bukov-
øek 11 prijateljev brezpotja popeljala
po drugi etapi iz Tamarja œez Kumljah
in nato po Gamsovih riæah do Vrat  in
Slemenove øpice. Posebnost te etape so
Gamsove riæe, s øtevilnimi grapami
prekinjen sistem ozkih polic, ki se dvi-
gajo in spuøœajo œez strme stene Trav-
nika in obeh Mojstrovk. Pot je na veœ
mestih hudo izpostavljena in zahteva
vso koncentracijo in zanesljiv korak,
zato so bili udeleæenci ves œas naveza-
ni. Veœino œasa so hodili nad megle-
nim morjem, ki je segalo do spodnjih
polic Gamsjih riæ, vrhovi pa so bili ob-
sijani s soncem. Zaradi zahtevnosti in
povsem drugaœnih pogledov na dolino
Planice udeleæenci øe danes z najveœjim
navduøenjem govorijo o tem podvigu.
V nedeljo, 28. 9. 2008 pa je bila na vr-

sti prva etapa iz Planice v Tamar. Pr-
votno je bila sicer naœrtovana zelo
zahtevna zadnja, „kraljevska etapa“,
ki vodi œez police Luknje peœi nad Ko-
tom, vendar nam jo je zagodel sneg, ki
je pobelil vrhove. Iz Planice v Tamar
poteka øiroka cesta, po katerih se ob
koncu tedna kar valijo trume obisko-
valcev, vendar smo se mi le nekaj mi-
nut za skakalnicami poslovili od
udobnega kolovoza ter se po lovskih
stezah, najprej œez bukov gozd nato pa
med æe zlateœimi se macesni povzpeli
do  Zgornjega grunta in se œez [krbino
Vratica povzpeli na Malo Rateøko
Ponco (1925 m), s katere se odpira
razkoøen razgled na velikane nad
mangartsko dolino. Pot Planica – Po-
kljuka sicer ne poteka œez vrh, vendar
se zaradi bliæine nismo mogli upreti
skuønjavi. Æal so bili najviøji vrhovi v
oblakih, kljub temu pa je bilo slutiti,
kako imeniten je razgled z vrha, zato
smo si obljubili, da se sem øe kdaj vr-
nemo. Lepo jesensko doæivetje je bilo
tudi nadaljevanje poti œez Glave in
Ovœjo stran. Pot se vije nad strmimi
peœinami. 

V hribih se pogosto zgodi, da najlepøi
del dneva nastopi øele potem,  ko je
tura æe konœana. Tudi tokrat je bilo
tako, oblaki so se dvignili in sonce je z
vso moœjo posijalo øele potem, ko smo
æe posedli pred planinskim domom v
Tamarju. Obljubili smo si, da si bræ,
ko bodo vremenske razmere to dovo-
ljevale spet dobimo na eni od etap PP. 

Poseben œar poti je njena samotnost.
Na vseh treh etapah smo hodili cele
dneve in nikoli nismo na poti sreœali
drugih udeleæencev. Izjema je seveda
krnica Pod srcem, na katero vodi mar-
kirana pot in Mala Rateøka Ponca, ki
pa je æe izven trase PP. Samotnih pre-
delov je v naøih hribih œedalje manj,
zato so takøna doæivetja øe toliko bolj
dragocena. 

V Sloveniji je le nekaj druøtev, ki so
sposobni izvesti tako zahteven pro-
jekt, kot je obisk gorniøke planinske
poti Planica – Pokljuka. Ponosni smo
lahko, da je med njimi tudi naøe, litij-
sko planinsko druøtvo. 

Borut Vukoviœ  

Poœitek pod stenami ponc

Naveza pod mogoœno steno Travnika Na kljuœnih mestih ne gre brez
alpinistiœnih spretnosti

Œar poti PP je odkrivanje prehodov

Morje megle je segalo do spodnjih polic
Gamsovih riæ

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

JERNEJ d.o.o.

CCeemmeenntt Anhovo 50 kg 5,60 EUR /vreœa/pal.
CCeemmeenntt Anhovo 25 kg 3,00 EUR /vreœa/pal.

ÆÆeelleezzoo palica fi 10/6m 2,90 EUR/kos
ÆÆeelleezzoo palica fi 14/6m 5,40 EUR/kos
AArrmmaattuurrnnaa  mmrreeææaa 4,2/4,2 10 x 10 26,00 EUR/kos
AArrmmaattuurrnnaa  mmrreeææaa 9/6 54,00 EUR/kos

MMoodduullaarrnnii  bbllookk Ormoæ 0,63 EUR/kos/pal.
PPrreeggrraaddnnii  bbllookk 11,5 x 20 x 50 cm 0,99 EUR/kos/pal.
SSiippoorreexx YYiittoonngg 10 cm 1,84 EUR/kos/pal.

SSttrreeøønniikk  Tondach norma engoba 0,91 EUR/kos
SSttrreeøønniikk Bramac clasic proteckt 0,94 EUR/kos

DDiimmnniikk EKOKER 16 bz 56,00 EUR/m

PPrraannaa  ppllooøøœœaa 40 x 40 1,50 EUR/kos

LLeeppiilloo  zzaa  kkeerraammiikkoo 25 Kemabond 5,90 EUR/kos
LLeeppiilloo  zzaa  SSiippoorreexx 25 kg Kema 5,70 EUR/kos
LLeeppiilloo  ffaassaadd.. 25 kg Klebeløpohtel 8,10 EUR/vreœa

IIzzootteemm sv 4 mm 10m2 22,80 EUR/kos
IIzzoollaacciijjaa URSA Df 40 10 cm 2,90 EUR/m2

IIzzoollaacciijjaa URSA Df 40 15 cm 4,40 EUR/m2

SSttiirrooppoorr eps 70 5 cm 3,10 EUR/m2

SSttiirrooppoorr eps 70 10 cm 6,20 EUR/m2

SSttiirroodduurr 5 cm 6,.50 EUR/m2

CCeevv  ddrreennaaæænnaa fi 100 mm 1,25 EUR/kos
PPVVCC  cceevv Stigma 110/6000 11,40 EUR/kos
PPVVCCcceevv  Stigma 200/6000 32,50 EUR/kos

OObbllooggaa  lleesseennaa 16 mm x 90 6,50 EUR/m2

GGiippss  ppllooøøœœaa KNAUF 2 x 1,25m 5,50 EUR/kos
GGiippss  pprrooffiill CD 3m 2,90 EUR/kos
GGiippss  pprrooffiill UD 3m 1,98 EUR/kos

PPrreemmaazz SSiillvvaannoolliinn 50 l. 80,00 EUR/kos
BBeellttoonn 5 l. 42,00 EUR/kos
SSaannddoolliinn  eexxttrraa 5 l. 42,00 EUR/kos
JJuuppooll 15 l. 17,20 EUR/kos
JJuubboolliinn 25 l. 12,40 EUR/kos

PPeeœœ Viadrus VHU 26 5 œl. 1004,00 EUR/kos
PPeeœœ Viadrus VHU 26 6 œl. 1100,00 EUR/kos
RRaasstteezznnaa  ppoossooddaa 35 l. 32,00 EUR/kos
ŒŒrrppaallkkaa GRUNDFOS basic 65,00 EUR/kos
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AAKKCCIIJJAA
kkooppaallnniiccee  iinn  ssuuhhaa  ggrraaddnnjjaa  oodd  2200..  1100  --  88..  1111..  22000088
AAKKCCIIJJAA zzaakklljjuuœœnnii  sslloojjii  ffaassaaddee  WWeebbeerr,,  RRooffiixx,,  BBaauummiitt  iinn  JJuubb..  PPooppuusstt  oodd  1188  --  1100%%
Izposojamo udarna kladiva in organiziramo prevoz blaga.

www.avtodom-jernej.si
Pravoœasno si rezervirajte termine. Izvensezonska ponudba.
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