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Ømartno na sejmu v Bergamu
V œasu med 27. in 31. oktobra 2007 se je Obœina Ømartno predstavljala na
27. vzorœnem sejmu v Bergamu, Italija.

ÆUPANOV KOTIŒEK

Moøt se je preimenoval v vino
Za nami je praznik sv. Martina, ki bo po odloœitvi svetnikov v naslednjem
letu tudi obœinski praznik.
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V prihodnjih letih bomo obœinski
praznik zaznamovali  s  prireditvami
in slavji, ki jih ta œas æe desetletja nosi
s seboj. Veliko je bilo ugibanj,
vpraøanj in zgodovinskih dogodkov,
ki bi lahko vplivali na datum praznika
obœine Ømartno pri Litiji: Baron Janez
Vajkard Valvazor, pisatelj Slavko
Grum, æupnik Jurij Humar, Nobelov
nagrajenec Fric Pregelj, ustanovitelj
pevskega druøtva Zvon Ivan Bartl in
øe kdo, s katerim se lahko ponaøa naøa

dan datum ura prireditev kraj

KOLEDAR PRIREDITEV V NOVEMBRU

ÆUPANOV KOTIŒEK

Moøt se je preimenoval v vino
Za nami je praznik sv. Martina, ki bo po odloœitvi svetnikov v naslednjem
letu tudi obœinski praznik.

Podnebne
spremembe
Zaradi vroœine in suøe v zaœetku
poletja kakega izjemnega pridelka
na njivah letos ni bilo priœakovati.
So pa zato nekatere rastline, vaje-
ne takega podnebja, priøle na svoj
raœun.

Tako so se banane, katerim pa  je po-
letje øe vedno prekratko, araøidi in ka-
kiji poœutili kot v svojem domaœem
okolju. Fige so dozorele dvakrat. Da je
temu res tako, kaæejo slike, posnete v
Gradiøœu pri Primskovem.

M.Ovnik

Varna pot v øolo
Ali je naøa pot v øolo res varna? To
je najbolj pogosto vpraøanje, ki si
ga postavljamo uœenci, starøi in
uœitelji skozi celo øolsko leto.

Uœenci od prvega do petega razreda na
zaœetku øolskega leta prehodijo skupaj
z razredniœarkami, spremljevalci in
policisti varno øolsko pot. Hitro spoz-
namo, da je naøa pot v øolo varna, ima
pa veliko ne-varnih mest, kot so ozke
ulice brez ploœnikov, prehodi za peøce
na nepreglednih mestih, premalo
peøpoti in øe bi lahko naøtevali.

Zahvalili bi se Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu obœine
Ømartno, ki s svojimi akcijami pripo-
more k temu, da smo kot udeleæenci v
cestnem prometu vsako leto bolj varni.
V letoønjem letu so v prvem tednu po-
magali najmlajøim udeleæencem v pro-

Na povabilo æupana naøe pobratene
obœine Telgate Luca Feroldija se je
obœino Ømartno konec oktobra pred-
stavila na velikem sejmu bergamske
pokrajine v Bregamu. Gre za med-
narodni sejem s tradicijo, ki vsako leto
privabi okoli 124.000 obiskovalcev.
Sejem je po vsebini zelo podoben naøe-

Ømartno na sejmu v Bergamu
V œasu med 27. in 31. oktobrom 2007 se je obœina Ømartno predstavljala
na 27. vzorœnem sejmu v Bergamu v Italiji.

Obiskal nas je tudi predsednik pokrajine Bergamo (prvi z leve)

Lepo urejen predstavitveni prostor

mu Celjskemu sejmu, saj so na dobrih
16.000 m2 predstavljeni izdelki in sto-
ritve domaœih in tujih proizvajalcev:
od gradbenih materialov do tekstila in
kulinarike. V sklopu predstavitve turi-
stiœne ponudbe tujih dræav pa je svoje
lepote preko Ømartna predstavila tudi
Slovenija. 

Gostovanje v
Telgatu
Pevsko druøtvo Zvon iz Ømartna pri
Litiji je v sodelovanju s tambu-
raøkim orkestrom Javorje v lastni
reæiji in ob pomoœi svojih sponzor-
jev v soboto, 22. septembra 2007,
izvedlo odmeven koncert zbora in
orkestra na Trgu Alpincev v pobra-
teni obœini Telgate. S tem smo tudi
dostojno predstavili obœino Ømart-
no pri Litiji v Italiji. 

Koncert je bil vraœilo obiska moøke-

mu pevskemu zboru Coro Fiordaliso,

ki je pri nas gostoval zadnjo nedeljo v

maju 2007.

Na skupnem koncertu, ki se je priœel

ob 21h, je najprej zapel deset pesmi

moøki zbor Coro Fiordaliso, nato pa

sta izvedla meøani pevski zbor Zvon

deset pesmi, tamburaøki orkester pa

devet skladb. Koncert smo zakljuœili z

dvema skupnima pesmima ob sprem-

ljavi tamburaøkega orkestra. Gostova-

nje je s svojo prisotnostjo poœastil tudi

æupan Ømartna pri Litiji g. Milan Izla-

kar z nekaterimi svojimi prijatelji.

Pevke, pevci in tamburaøi se zahva-

ljujemo za podporo sponzorjem,

predvsem pa smo za nesebiœno

pomoœ, spremljanje in podporo hva-

leæni gospodu æupanu obœine Telgate

Lucu Feroldiju.
Milan Klanœnik

metu, avtobusna postajaliøœa oznaœili z
ustreznimi oznakami, obnovili talne oz-
nake varne øolske poti. Veliko nalog pa
ostaja dolgoroœnih, kot so ploœnik na
Jezeh, dvignjen prehod za peøce pred
OØ Ømartno, ureditev prometa skozi
Jablaniøko dolino in ostale tekoœe zade-
ve, ki so pomembne tako za posamez-
nike, kot za øirøo javnost.

za  SPVCP Darja Gorøe

skupnost. Vendar so vsi æiveli in delali
v popolnoma drugaœnem okolju in v
povsem drugi politiki. »Politika  je gi-
balo druæbe,« mi vedno reœe æupnik s
Primskovega, »ona lahko zdruæuje,
vodi k napredku, ali pa dela razdor in
zdrahe med obœani.« No, œe se v prete-
klosti velikokrat ømarski obœani niso
zedinili, so se prav gotovo takrat, ko
so gradili cerkev Sv. Martina. Ta us-
peh naøih pradedkov in mojstrov so-
sednih dræav, Italije, Nemœije, Avstrije,
nam je lahko za vzgled in v posnema-
nje, da je tudi sedanja generacija spo-
sobna ustvarjati rezultate, ki bodo v
zgodovini vidni. Uspeh pa je veliko-
krat odvisen od poøtenosti, skromno-
sti, pridnosti in skupnega sloænega na-
stopa. Prav vse te vrline pa je imel  sv.
Martin, ki s svojo podobo krasi pro-
œelje ømarske cerkve. 

Naj nas obœinski praznik obœine
Ømartno pri Litiji, 11.november, nav-
daja z moœjo zahvale za preteklost in
œim boljøo odloœnost za prihodnost.

Vaø æupan

Milan Izlakar

Ob pripravi na sejem smo se povezali s
Slovensko turistiœno organizacijo, ki
nas je opremila s propagandnim mate-
rialom ter slovenskim predstavniø-
tvom agencije za podjetniøtvo (JAPTI)
v Milanu, svojo pomoœ pa nam je po-
nudila tudi zadruga Jarina iz Litije. Z
odzivom obiskovalcev naøega razstav-
nega prostora smo zelo zadovoljni.
Navduøevali so se predvsem nad lepo-
tami pokrajine, øe posebej pa so se za-
nimali za lovski turizem, ki bo morda v
prihodnost lahko tudi naøa træna niøa.

Udeleæba na sejmu v tujini je nova, a
pozitivna izkuønja, ki jo bomo v pri-
hodnjih letih gotovo nadgradili. Po-
sebno veseli bomo, œe bomo za sodelo-
vanje na sejmu lahko navduøili tudi
kakøno od naøih podjetji, ki bo pre-
poznalo svojo priloænost tudi na za-
hodnem trgu.

Karmen Sadar

sobota 10.11. 19.30 koncert: 10 let Zbora sv. Nikolaja cerkev sv. Nikolaja Litija

torek 13.11. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija

œetrtek 15.11. 19.00 Tone Partljiœ: Øtajerc v Ljubljani, gled. skup. Gimnazije Litija Kulturni center

sobota 17.11. 10.00 Otroøka matineja: Jaka se odloœi, Igralska skupina Sonœek Kulturni center

poned. 19.11. 19.00 Potopisno predavanje: KOLUMBIJA, Æiga Kokalj Knjiænica Litija

torek 20.11. 19.00 Predstavitev zbornika o Knjiænici Litija Knjiænica Litija

ob 40. letnici matiœnosti in dnevu sploønih knjiænic

œetrtek 22.11. 19.30 Gledaliøki abonma: Blazno resno slavni Kulturni center

torek 27.11. 18.00 Ura pravljic Knjiænica Litija

KOLEDAR PRIREDITEV V NOVEMBRU

Nekaj vtisov uœencev, ki vsakodnevno hodi-
jo po varni poti ali se vozijo z avtobusom.

V øolo hodim skupaj s soøolcem Andraæem.
Vedno greva po varni poti. Varna pot je do-
bro oznaœena, saj je na njej narisan znak
øole. Matej 3. r
V øolo hodim po varni poti. Ko preœkam ce-
sto na prehodu za peøce pri cerkvi, me je
strah, ker izza nepreglednega dela ceste pre-
hitro pripelje avto. V ogledalu ga ne vidim,
zato moram pozorno posluøati, œe prihaja
kakøen avto. Andraæ 3. r
Œe prijatelji ne upoøtevajo pravil za preœka-
nje ceste, jih na to opozorim. Luka 3. r 
Na cesti bi morali biti varnostniki celo øolsko
leto. Matic 2. r

Foto: S. Femec



Nova knjiga:
Ko se korenine
razraøœajo
Galerija Knjiænice Litija je bila v to-
rek, 2. oktobra premajhna za vse
prijatelje, sorodnike in znance Joæe
Gombaœ iz Litije, ki je predstavila
knjigo Ko se korenine razraøœajo.

Topla pripoved o æivljenju generacij
na Dolenjskem in na obmoœju Litije,
se je dotaknila tudi obiskovalcev, ki so
za knjigo, ki ni bila na prodaj, prispe-
vali prostovoljne prispevke. Vseh 30
izvodov je hitro poølo. Zbrani denar se
bo na æeljo avtorice predal za otroke
socialno ogroæeni druæini. Kulturni
program so svojim petjem obogatile
pevke skupine Mavrica DU Litija. 

ZADNJI ROMAN NEJKE OMAHEN

Spremembe, spremembe

Slovenske kamnite znamkeTeden otroka

Rastem s knjigo

Ta veseli dan
kulture

Knjiænica Litija – MojA Knjiænica

Srediøœe za vseæivljenjsko
uœenje tudi v Knjiænici Litija

Znova med PregljiPrelepa je ta
ømarska fara… 
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Nova knjiga:
Ko se korenine
razraøœajo
Galerija Knjiænice Litija je bila v to-
rek, 2. oktobra, premajhna za vse
prijatelje, sorodnike in znance Joæe
Gombaœ iz Litije, ki je predstavila
knjigo Ko se korenine razraøœajo.

Topla pripoved o æivljenju generacij
na Dolenjskem in na obmoœju Litije se
je dotaknila tudi obiskovalcev, ki so za
knjigo, ki ni bila na prodaj, prispevali
prostovoljne prispevke. Vseh 30 izvo-
dov je hitro poølo. Zbrani denar se bo
na æeljo avtorice predal za otroke so-
cialno ogroæeni druæini. Kulturni pro-
gram so s svojim petjem obogatile
pevke skupine Mavrica DU Litija. 

Teden otroka
Teden otroka je v knjiænici v Litiji in
Ømartnem privabil precej otrok.
Malœki iz vrtca in øolarji od 1. do 5.
razreda osnovne øole in celotna po-
druænica s prilagojenim programom
OØ Litija so s pravo radovednostjo
prisluhnili knjiæniœarkam o obnaøanju
v knjiænici, ravnanju s knjigami, spoz-
nali stare knjige, na koncu pa prisluh-
nili zgodbici. Vzgoja o primernem rav-
nanju s knjigami je pomembna popot-
nica za æivljenje.

ZADNJI ROMAN NEJKE OMAHEN

Spremembe, spremembe
Nejka Omahen iz Ømartnega pri Litiji je znana mladinska pisateljica, ki je
zaœela pisati med poœitnicami pred vstopom v 7. razred.

Danes, 9 let pozneje, so naøe knjiæne

police bogatejøe æe za 7 njenih del.

Spremembe, spremembe je njena zad-

nja knjiga, ki je izøla letos. Knjiga je

zelo iskano branje, kot veœina Nejki-

nih zgodb, literarni veœer z Nejko in

njeno iskrivo zgodbo so v Knjiænici

Ømartno pripravili 11. oktobra. Vsi, ki

so priœakovali kakøne pomenljive

spremembe, so pomirjeni spoznali, da

Nejki »pero« øe vedno dobro teœe, da

je ostala prijetna in simpatiœna oseba,

ki se bo najverjetneje kmalu zaposlila

kot uœiteljica, saj je tik pred diplomo.

Sreœanje so s svojim petjem dopolnile

mlade pevke GØ Litija Ømartno pod

vodstvom Polonce Demøar. 

Srediøœe za vseæivljenjsko
uœenje tudi v Knjiænici Litija
V dneh od 15. do 21. oktobra  je potekal Teden vseæivljenjskega uœenja.

To je vseslovenski praznik uœenja in œlan mednarodnega gibanja festivalov uœen-
ja. Njegov pobudnik, glavni nosilec in koordinator, je vse od leta 1996 Andra-
goøki center Slovenije, osrednja ustanova za razvoj izobraæevanja odraslih. Med
prireditelji, ki øirijo izobraæevanje, je bila tudi Knjiænica Litija, ki je v tem tednu
pripravila veœ prireditev. V ponedeljek, 15. 10. so ob 13. uri odprli srediøœe za
vseæivljenjsko uœenje. Æe obstojeœim raœunalnikom v e-knjiænici se je pridruæilo øe
6 novih. Slavnostni govornik na krajøi slovesnosti ob otvoritvi je bil æupan obœine
Litije, gospod Franci Rokavec, namen srediøœa je predstavila direktorica
knjiænice, gospa Andreja Øtuhec, v kulturnem programu so sodelovali uœenci OØ
Gradec, z zborovodkinjo, gospo Judito Nemeœek. 

Gradivo, namenjeno samostojnemu uœenju, so za laæje prepoznavanje opremili z
marjetico. Knjiæniœarji bodo pri samostojnem uœenju pomagali z nasveti, veseli pa
bodo vaøih predlogov in pobud na temo samostojnega uœenja, saj bi radi sooœili
potrebe in æelje na eni strani ter moænosti oz. ponudbe na drugi strani. O nekate-
rih projektih, kot je na primer pravilna uporaba slovenøœine v vsakdanjem æivlje-
nju (primer proøenj, æivljenjepisov in drugih uporabnih sestavkov) ali uœenje ro-
kodelskih spretnosti in oblikovanja razliœnih materialov vas bomo kmalu sezna-
nili in povabili k sodelovanju. Æivljenje je uœenje – naj bo veselo! 

V teden uœenja za odrasle je bila vkljuœena tudi bralna urica v Domu Tisje. Æe ne-
kaj let  knjiæniœarke Knjiænice Litija pripravljajo bralne urice, tokrat je bila urica
øe posebej zanimiva, saj je svojo knjigo predstavila Joæa Gombaœ. Sreœanje je bilo
v petek, 19. oktobra.

Slovenske kamnite znamke
Slovenske kamnite znamke - œudovite freske v litijski knjiænici

Dragocene so priloænosti, ko lahko
obœudujemo dela akademskih slikar-
jev, ki s svojo umetnostjo presegajo
slovenske meje. Ena izmed njih je
tudi Maja Øubic, vrhunska ilustrator-
ka mnogih knjiænih del, ki je izdelala
serijo kamnitih znamk na temo Dar-
winovega potovanja z ladjo Beagle.
Gre za freske na lehnjaku, dimenzije
80 x 110 x 45 cm. S svojo razstavo je
gostovala tudi v  Shrewsbury-ju v An-
gliji v œasu Darwinovega festivala.
Knjiænica Litija je umetnici prepustila
svojo galerijo v torek, 16. oktobra;
Maja Øubic, hœi znanega slikarja Ive
Øubica, je svoje freske dopolnila s œudo-
vitimi akvareli. V kulturnem programu
je sodeloval kitarist Joøt Gombaœ. Raz-
stavo je popestril tudi  filatelistiœni stro-
kovnjak, Janko Øtamfl, ki je znova nav-
duøil ljubitelje znamk, saj je pripravil
nekaj pravih biserœkov - seveda na
temo Darwinovega popotovanja.

S tokratno razstavo nedvomno prese-
gamo domet razstav, ki ste jih vajeni
ob obisku naøe knjiænice. Upraviœeno
smo ponosni na sodelovanje s prizna-
no umetnico in  vas toplo vabimo, da
uæivate ob obisku naøe galerije. Raz-
stava Maje Øubic bo na ogled do kon-
ca novembra.

pripravili: Aleksandra Mavretiœ

in Andreja Øtuhec

Rastem s knjigo
Oktobra sta knjiænici v Litiji in Ømartnem gostili sedmoøolce iz Litije in
Ømartnega. Tudi letos ob letu kulture poteka projekt Rastem s knjigo,
z njim naj bi sedmoøolcem pribliæali knjigo in knjiænico.

Letos je na sreœanje priøla mladinska
pisateljica Nejka Omahen, ki je pred-
stavila svojo zadnjo knjigo Spremem-
be, spremembe. Ob koncu sreœanja
so sedmoøolci prejeli øe knjigo Slavka
Pregla Spriœevalo. Na sreœanje z Nej-
ko so se ømarski uœenci odliœno pri-
pravili, saj so Nejki posvetili kar kul-
turni dan, imeli kviz, Nejki pa so po-
darili veliko knjigo, ki povzema vse
njene podatke.

Prelepa je ta
ømarska fara… 
V Knjiænici Ømartno si lahko
ogledate slike, ki so nastale na
Ex temporu - Ømartno 2007.

Prvi september je povezal ljubitelje sli-
kanja, ki so motive in navdih iskali v
Ømartnem in okolici. Kaj je uzrlo oko
in ustvarila roka, bo na ogled do kon-
ca novembra. Obiskovalce preseneœa
kvaliteta in hkrati raznolikost razstav-
ljenih del, kar daje zadnjemu Ex tem-
poru v organizaciji JSKD OI Litija øe
posebno teæo. 

Likovni dogodek je dopolnila øe pred-
stavitev nove ovojnice Villa Litta klu-
ba, fondacije Litija, Knjiænice Litija in
Planinskega druøtva Litija o Ferdu To-
mazinu, organizatorju planinstva. 26.
oktobra je minilo 70 let od njegove
smrti, njegovo osebnost, delo in po-
men za øirøo javnost pa nam je slikovi-
to predstavil gospod Borut Vukoviœ. 

Veœer so z ljudsko pesmijo prepletle
Ljudske pevke FS Javorje.

Znova med Preglji
Fritz Pregl, najznamenitejøi med Preglji, je prvi Slovenec, ki je prejel
Nobelovo nagrado.

Predstavitev rodbine Pregelj, raziskavo
o znameniti druæini, ki izhaja iz
Ømartnega, je opravil Joæe Sinigoj, lju-
biteljski rodoslovec, ki svoje delo jem-
lje zelo predano, in jo v zadnjem œasu
øe dopolnil. Iz rodu Pregljev izhajajo øe
drugi znameniti Slovenci in Slovenke
ter øtevilne ømarske druæine, zato
sreœanje in klepet o koreninah izzveni

zelo domaœe in prijetno. 

Poseben izziv predstavlja tudi upodo-
bitev druæinskih dreves. Marija in Pa-
vel Smolej, tudi oba ljubitelja rodo-
slovja, po srcu in duøi pa predana li-
kovnika, sta nam predstavila umet-
niøki izziv sreœevanja s koreninami.
Sreœanje s Preglji je bilo 8. novembra v
Knjiænici Ømartno.

Knjiænica Litija – MojA Knjiænica
20. november je dan sploønih knjiænic in nadvse primeren dan za predstavitev
zbornika ob 40. letnici matiœnosti Knjiænice Litija in 135. letnici narodne œitalni-
ce v Ømartnem. V zborniku  bodo prispevki o vlogi knjiænice nekoœ in danes, o
zgodovini, predstavljene bodo posebne zbirke-zakladi knjiænice, spomini in vizije.
K pisanju prispevkov so pritegnili upokojene sodelavce, œlane knjiænice in stro-
kovne delavce knjiænice. Prireditev ob izidu zbornika bo v Knjiænici Litija 20. no-
vembra ob 19. uri. Vabljeni v druæbo z NAØO novo knjigo!

Ta veseli dan
kulture
Vrata vsem ljubiteljem kulture
PREØERNO odpirata tudi obe naøi
knjiænici.

V Litiji bomo pripravili odmevno raz-
stavo likovne skupine LILA. Likovnice
in likovniki so se sooœili z aktom.
Kako jim je ta veœni slikarski izziv us-
pel, se prepriœajte na njihovi razstavi;
odprli jo bomo 3. decembra ob 19. uri
v Knjiænici Litija. 

Ømarska knjiænica pa praznik kulture
pozdravlja z vnoviœno postavitvijo
stalne zbirke akademskega slikarja
Joæeta Megliœa. Po letu premora si
bomo gotovo spet s slastjo ogledali
mojstrovine iz razliœnih obdobij njego-
vega ustvarjanja. 



Invalidi gledajo
naprej

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA

Novice

Roæmarinke gostile priljubljeno
slovensko novinarko

Europa Donna  – Tek za upanje
2007 Ljubljana. 

DRUØTVO ZA RAZVOJ PODEÆELJA – LAZ

Bela krajina nas je oœarala
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Roæmarinke gostile priljubljeno
slovensko novinarko
Skupina za samopomoœ – Roæmarinke, smo v novo øolsko leto vstopile s
praznovanjem rojstnih dni in kostanjevim piknikom. Zdaj, ko je zunaj mrz-
lo, smo najraje na toplem in je priøel œas za zunanje goste. Tokrat sva s
sovoditeljico Darjo v goste povabili mag. antropologije, øtudentko pedop-
sihiatrije na medicinski fakulteti, izjemno priljubljeno novinarko Urøko
Kriøelj Grubar.

Urøka je tudi pevka na slovenski glas-

beni sceni, je æena in mati malemu sinu

in s starostniki nima preveœ izkuøenj,

zato se je radovedno odzvala najinemu

povabilu. Povabilu pa se je odzvala

tudi naøa direktorica ga. Vida Lukaœ. 

Obe gostji sta pripomogli k spontane-

mu pogovoru in odpiranju zanimive

teme, ki nas je zasanjala v œudovite

mlade dni. Naøe sanje so naøa skriv-

nost, ki pa jo razkrivamo na naøih

preœudovitih tedenskih sreœanjih. Na-
smeh na obrazih me je prepriœal, da je
izbrana gostja prava za naøe œlanice, ki
tako kot vedno zmorejo odpreti svoja
srca tudi drugim. Urøka Kriøelj Grubar
se je prepriœala, da lahko tudi v domo-
vih, oz. v domu Tisje, sleherni œlovek
najde neverjetno tople in sreœne ljudi.

Zakljuœila bom z njenim stavkom, ki
ga je izrekla »ob slovesu«: Vaøe æivlje-
nje ima smisel.

Mija Loc

DRUØTVO ZA RAZVOJ PODEÆELJA – LAZ

Bela krajina nas je oœarala

V soboto, 20. oktobra, smo z druøt-
vom Laz odøli raziskovati lepote Bele
krajine. Kljub slabi vremenski napove-
di nam je bilo vreme naklonjeno. Sla-
bo voljo smo pregnali, pri tem nam je
pomagal tudi naø vodnik g. Avbelj, ki
nam je poleg zanimivih stvari o Beli
krajini povedal øe nekaj øal, ki smo se
jim od srca nasmejali.

Naø prvi postanek je bil v Soseki zida-
nica Draøiœi, ki je nekakøna vinska

banka. Prijazni gospod nam je razloæil
zgodovino te vinske banke in kako se
je sploh vse zaœelo ter kakøen pomen
ima tudi v sedanjih œasih. Pili smo
vino, ki ima kar 48 lastnikov, oziroma
je 48 œlanov soseske oddalo moøt, ki je
v enem sodu dozorelo v vino.

Pot nas je nato vodila v okolico
Semiœa, kjer so nas prijazno sprejeli na
Vinarsko-sadjarski kmetiji Malnariœ.
V njihovi kleti smo bili deleæni degu-

stacije njihovih vin, obenem smo spoz-
nali tudi del belokranjske kulinarike,
saj so nam postregli z belokranjsko
pogaœo. Ker je imel œlan naøega druøt-
va s seboj harmoniko, smo skupaj za-
peli in se poveselili.

Pot smo nadaljevali v bliæino Adle-
øiœev, natanœneje, ustavili smo se v
Rimu! Da, tudi v Sloveniji imamo
Rim. Na domaœiji Raztresen nas je
priœakal gospodar. Obleœen v bela la-
nena oblaœila je zunaj pekel belokranj-
ske pogaœe, ki so bile malce drugaœne
kot tiste, ki smo jih okusili prej. Po-
stregel nam je tudi z domaœim bio ja-
bolœnim sokom. Nato nam je predsta-
vil predelavo lanu, pri nekaterih opra-
vilih so sodelovali tudi udeleæenci
naøega izleta. Nato nas je povabil v
prostor, kjer nam je gospa prikazala æe
skoraj pozabljeno opravilo, predenje
na kolovrat in na preslico. Prav tako
smo videli, kako se izdelujejo drsanke
in pisanice, kako se tke laneno platno
ter øe marsikaj. 

Naøa zadnja postaja je bila Turistiœna
kmetija Æagar v Damlju, kjer smo
imeli pozno kosilo. Tudi tukaj smo
æeleli poizkusiti belokranjsko kulinari-
ko in seveda smo jedli jagenjœka. Na
kmetiji imajo tudi zelo lepo urejene
prenoœitvene zmogljivosti. Narava ob
Kolpi pa je seveda tudi prekrasna.

Preæiveli smo prijeten dan, imeli smo
se lepo, tako da je lahko tistim, ki se
nam niso pridruæili, æal! Bodo pa seve-
da øe priloænosti, da se nam pridruæite,
saj ta izlet zagotovo ni bil zadnji! 

Irema V.

DRUØTVO INVALIDOV LITIJA

Novice
Visoko priznanje naøemu œlanu
Milan Slabe, rojen 28. novembra
1951, je za svoje delo v invalidski or-
ganizaciji predvsem na øportnem po-
droœju, prejel pomembno mednarod-
no priznanje. Vpraøajmo ga:
Za kakøno priznanje gre?
»Priznanje mi je podelil olimpijski ko-
mite ZDA s sedeæem v Californiji v
letu 2007.«
Kaj so vam poslali ?
»Medaljo in pisno priznanje z napisi:
IN RECCOGNITION OF M. S.
THANK YOU in FOR INSPIRING
GREATNESS.«
Œestitamo! Kje ste bili nazadnje zapo-
sleni in zakaj ste invalid?
»Delal sem v Izobraæevalnem øolskem
centru Litostroj. Invalid sem zaradi
poøkodb na hrbtenici in na kolku.«

Upravni odbor je zastavil delo
Na junijskem zboru œlanov kadrov-
sko okrepljeni Upravni odbor je za-
stavil delo. Med pomembnimi
osveæitvami so trije œlani Druøtva, ki
so se odloœili pomagati. To so: Vera
Bric, ki bo podpredsednica Druøtva,
zadolæena za socialno podroœje; Ivan
Godec bo skrbel za obveøœanje in
Lado Obolnar, ki bo vodil øportno re-
kreativno dejavnost.

Na septembrski seji je bil poleg druge-
ga sprejet obseæen program socialne
komisije. Poudarek je bil na odpravi
arhitektonskih ovir v obeh obœinah, ki
invalidom ovirajo dostop do pomem-
bnih objektov. Zadevo bodo posredo-
vali ustreznim obœinskim organom.

Konec oktobra poteœe 18-meseœna po-
godba o delu strokovni sodelavki v
druøtvu, ki je zaposlena preko javnega
razpisa »pomoœ pri zaposlovanju dol-
gotrajno brezposelnih æensk« in je fi-
nancirana iz sredstev Evropskega so-

cialnega sklada. To delo bo nadaljeva-
la druga sodelavka preko sistema jav-
nih del, ki ga omogoœata Obœina Litija
in Zavod RS za zaposlovanje.

Zaradi nemotenega in sprotnega
opravljanja administrativnih in fi-
nanœnih opravil UO prosi vse œlane,
da obiskujejo pisarno Druøtva v œasu
uradnih ur: ponedeljek od 9. do 12. ,
sreda od 9. do 11. in od 14. do 17. ter
petek od 9. do 12. ure.

Izlet v Rezijo
Jesenski izlet so invalidi tokrat izkori-
stili za ogled doline Rezije in  doline
Soœe. Izleta se je udeleæilo kar 90 inva-
lidov, zato so ga izvedli v dveh dneh (
25. in 29. septembra). Del stroøkov iz-
leta je bil poravnan iz ustreznega so-
cialnega programa, ki ga sofinancirata
obœini Litija in Ømartno pri Litiji in
FIHO preko Zveze delovnih invalidov
Slovenije.

Miro Vidic in Ivan Godec  

Europa Donna  – Tek za upanje
2007 Ljubljana. 
V soboto, 6. oktobra, je zjutraj lilo kot iz økafa, ko se je devet œlanska sku-
pina delavcev iz Doma Tisje odpravila v Ljubljano, na Europa Donna – Tek
za upanje 2007. V takønem vremenu bi marsikateri raje ostal v topli poste-
lji, a je za tekaœe æe poznano, da jih ne zaustavi øe tako slabo vreme.

Tek je bil namenjen vsem, tekaœem in
pohodnikom. Startnina, ki smo jo
prispevali, je bila namenjena za nov
aparat za zgodnje odkrivanje raka na
dojkah, ki je po Sloveniji vse bolj

razøirjen. Delavke in delavci v domu
Tisje smo o tem problemu ozaveøœeni,
zato smo izpolnili obljubo, ki nas je
obvezala, da preteœemo ali prehodimo
tistih nekaj kilometrov. Vodja naøe re-
kreativne skupine je bila direktorica
Vida Lukaœ. Deæ je neusmiljeno padal,
ko se nam je na pol poti pridruæil v
svojem tekaø-kem slogu ljubljanski
æupan g. Zoran Jankoviœ in nekaj œasa
tekel z nami. In ko smo z roko v roki
pritekle v cilj, do koæe premoœene, je
naøa srca obsijalo nevidno sonce. 

Hvala Ljubljana, hvala organizator-
jem, delavci doma Tisje bomo tudi
drugo leto tekli in hodili na humani-
tarnem Donna teku 2008.

Mija Loc

Invalidi gledajo
naprej
Leto 2007 poœasi ugaøa. Pribliæuje
se naslednje leto. Zato je upravni
odbor Druøtva invalidov Litije in
Ømartno pri Litiji pripravilo
program za leto 2008.

Delovno zagnanost druøtva øe posebej
vzpodbuja poveœanje øtevila œlanov, ki
je poraslo na preko 400 œlanov. V pro-
gramu predvidevajo: obœni zbor,
spomladanski izlet, sreœanje teækih in-
validov, ustvarjalne delavnice, abon-
majske predstave v dvorani na Stav-
bah v Litiji, ekskurzijo in prednovolet-
no sreœanje. Program bodo sproti do-
polnjevali in vas obveøœali.
Na podroœju øporta bodo organizirali:

kegljanje, balinanje, namizni tenis,
øah, pikado, plavanje, ribolov, tenis in
streljanje.
Pomembna za ohranjanje zdravja so
tudi letovanja, ki jih organizirajo v
Izoli, Termah Œateæ, Termah Ptuj, Ra-
dencih in Fiesi. Invalidi, ki æelijo leto-
vati, naj to sporoœijo v druøtvo do 17.
decembra 2007. Nadaljevali bodo z
organiziranimi prevozi na kopanje v
Laøko.
Druøtvo invalidov vabi vse œlane in
kandidate za œlane, da se oglasijo
osebno v pisarni druøtva Parmova 7
ali pokliœejo po telefonu na øtevilko:
01/ 898 12 84.
Uradne ure:
ponedeljek od 9. – 12.,
sreda od 9. – 11. in 14. – 17.
in ob petkih od 9. – 12. ure.
Prepriœani so, da boste poleg druæenja
naøli tudi dobre informacije.

Posebej pa ste vabljeni na letoønje no-
voletno sreœanje, ki bo v petek 14.
decembra2007 ob 17. uri v Kulturnem
domu Ømartno.

Ivan Godec

Rdeœi kriæ Slovenije
OBMOŒNO ZDRUÆENJE LITIJA 
Trg na Stavbah 1, 1270 Litija

Spoøtovani obœani !

Obmoœno zdruæenje rdeœega kriæa Litija, obveøœa vse obœane,
da je  skladiøœe OZRK Litija na Maistrovi 6, v Litiji 

odprto vsako prvo in tretjo sredo v mesecu in to dopoldan
od 10.30 do 12. ure in popoldan od 15.30 do 17. ure.

Prostovoljci OZRK Litija sprejemajo œista oblaœila,
obutev in ostale stvari, ki jih ne potrebujete veœ.

Uporabna oblaœila in obutev oddamo ljudem, ki jih potrebujejo. 

Hvala za sodelovanje! 
OZRK Litija



Novo øolsko leto v glasbeni øoli
Litija – Ømartno

Odmevni priznanji œlanoma
Øentjakobskega gledaliøœa
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Odmevni priznanji œlanoma
Øentjakobskega gledaliøœa
Na 46. Linhartovem sreœanju v Postojni sta odmevni priznanji za svoje lju-
biteljsko gledaliøko ustvarjanje prejela tudi œlana Øentjakobskega gleda-
liøœa Ljubljana Tatjana Rebolj in Saøa Klanœnik.

Tatjana Rebolj prejema iz rok direktorja JSKD Igorja Terøarja Linhartovo listino za
odmevne doseæke na podroœju gledaliøkih dejavnosti.

Foto: J. Eræen

Konec septembra je v Postojni poteka-
lo æe 46. Linhartovo sreœanje, tradicio-
nalni festival na katerem slovenska
ljubiteljska gledaliøœa predstavljajo
svoje najboljøe doseæke preteklega ob-
dobja. Festival ima tudi nekaj tekmo-
valnega naboja, saj je triœlanska æirija,
kateri je letos predsedoval naø prizna-
ni igralec, nosilec borøtnikovega prsta-
na, Bine Matoh na koncu proglasila
tudi najboljøo predstavo in igralce.
Med slednjimi je za vlogo dobrega vo-
jaka Øvejka v istoimenskem delu Jaro-
slava Haøka najviøje igralsko prizna-
nje, matiœka za glavno vlogo prejel
œlan Øentjakobskega gledaliøœa iz
Ljubljane Saøa Klanœnik.

"Saøa Klanœnik je dobrega vojaka
Øvejka odigral konsistentno in prepriœ-
ljivo. Njegov nastop posebej odlikuje
duhovita in sproøœena igralska prezen-
ca, s katero obvladuje odrski prostor
in tako publiki pridræi Øvejkovo zrca-
lo, v katerem lahko brez naprezanja
prepoznamo naø bebav vsakdanjik."
je med drugim pisalo v obrazloæitvi
nagrade.

Poleg tega pa visoko priznanje za svo-
je dolgoletno delo na podroœju ljubi-
teljske gledaliøke dejavnosti, Linharto-
vo listino, prejela tudi Tatjana Rebolj,
prav tako œlanica Øentjakobskega gle-
daliøœa Ljubljana. Reboljeva je v sko-
raj øtriridesetletnem delovanju na tem
podroœju odigrala veœ kot 800 pred-
stav v 45 razliœnih vlogah. Poleg tega
je bila zelo aktivna tudi v drugih orga-
nih druøtva in bila nekaj let celo njego-
va predsednica.

Oba nagrajenca sta se ob podelitvi
strinjala, da omenjeni priznanji pome-
nita vzpodbudo in obvezo za øe boljøe
in prizadevnejøe delo v prihodnje.

Sicer pa bo Martinova nedelja prine-
sla prvo premiero v Øentjakobskem
gledaliøœu Ljubljana v novi sezoni. To
bo komedija priznanega mojstra
commedie dell'arte Carla Goldonija
Prebrisana vdova. Seveda v novi, so-

dobnejøi preobleki mladega reæiserja
Luke Martina Økofa, ki sodi med na-
øe najobetavnejøe reæiserje najmlajøe
generacije.

Kot je razvidno æe iz naslova, se zgod-
ba suœe okrog lepe vdove mogoœne be-
neøke trgovske hiøe, Rosaure. Po smrti
moæa jo v zagato spravi odvisnost od
svaka Pantalona, ki podeduje bratovo
premoæenje. Bistveni vir konfliktov pa
je njena ponovna poroka.

Zaradi pritiska Pantalona se mora od-
loœiti hitro in doseœi ideal hkratne var-
nosti in ljubezni. Svoj model ji ponudi-
jo øtirje snubci, vsak s svojo osebnost-
jo, ki jo Goldoni prilagodi kulturnemu
okolju, od koder prihajajo.

Seveda pa Evropa v Goldonijevem œa-
su øe zdaleœ ni bila enoznaœna. Tako
kot ni, œeprav zdruæena, niti danes.
To daje omenjenemu besedilu, ki sko-
zi snubce iz razliœnih evropskih dræav
na humoren naœin kaæe razlike med
kulturami in znaœilnostmi evropskih
narodov, svojevrsten, aktualen pridih.
Øe posebej, œe imamo v mislih skorajø-
nje predsedovanje Slovenije Evropski
zvezi.

Skratka, ne dvomimo, da bo tudi le-
toønji uvodv novo gledaliøko sezono v
Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana,
kot je v navadi, humoren in zabaven.
Na kar se boste na lastne oœi v drugi
polovici novembra lahko prepriœali
tudi sami. 

Sreœko Krermavner

Dobri vojak Øvejk v interpretaciji Saøe
Klanœnika je navduøil æirijo in
obœinstvo na 46. Linhartovem sreœanju

Foto: Bor Slana

Novo øolsko leto v glasbeni øoli
Litija – Ømartno
Zakorakali smo v novo øolsko leto,
ki kot nepopisan list œaka, da ga
obarvamo z novimi spoznanji in lepi-
mi trenutki.

Vsem, ki ste se vpisali v naøo glasbeno
øolo, øe zlasti tistim, ki so z nami prvo
leto, æelimo, da bi se dobro poœutili v

druæbi s svojimi soøolci in uœitelji ter
skupaj odkrivali œudoviti svet glasbe.
Vsem uœencem v øolskem letu
2007/2008 æelimo veliko dobre volje,
vztrajnosti in uspeha.

ravnateljica GØ Litija-Ømartno

ga. Janja Galiœiœ, univ. dipl. muzik. Utrinek iz nastopa: Tjaøa in Gregor Mele 20709005

Odøla si z zadnjim jesenskim sonœnim æarkom.

Vonj po snegu in mrazu, hladen jesenski piø.

Dajejo vedeti, da te ni.

Tvoja zadnja jesen...

...a ti æiviø.

V naøih srcih.

Ob boleœi izgubi æene, mame stare mame in prababice

ALOJZIJE LAMBERGAR
14.10.1925 - 11.10.2007

iz Gradiøœa pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaøœanom, sodelavcem in znancem,
ki ste nam v teækih trenutkih slovesa stali ob strani, izrekli soæalja, darovali cvetje, sveœe

in sv. maøe. Hvala g. kaplanu, g. Antonu Zavrlu za ganljive besede slovesa, vsem sodelujoœim za
lepo opravljen pogrebni obred in vsem, ki ste jo pospremili na njeni poslednji poti.

Hvala tudi vsem, ki se jo boste spominjali in postali ob njenem grobu.

Æalujoœi: moæ Alojz, sin Silvo in hœerki Marija in Milena z druæinami.

ZAHVALA

20709004

Srce je omagalo,

dih je zastal,

a spomin nate,

bo vedno ostal.

V 70. letu starosti nas je prehitro zapustil

MARJAN JEREB
13.4.1937 - 11.10.2007

iz Œrnega Potoka

Ob boleœi izgubi dragega moæa, oœeta in ata, se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in sovaøœanom za izreœeno soæalje, cvetje, sveœe in maøe, æupniku Marjanu Lampretu pa za obred
zadnjega slovesa. Posebej se zahvaljujemo dr. Nikolaju Benediœiœu za skrb v œasu njegove bolezni,

Franciju Grozniku za oporo ob prvih teækih trenutkih ter pevcem.

Æalujoœi: æena Marija ter otroci Tatjana, Branka, Marjan in Mateja z druæinami

ZAHVALA

20709003

Ni te na vrtu veœ,

ne  med gredicami, 

ni te na polju veœ,

tam med stezicami.

PAVLA MEDVED
iz Liberge

10. let je minilo, odkar te ni veœ med nami.
Lepo se zahvaljujemo vsem, ki obiøœete njen grob in priæigate sveœe.

Vsi njeni

V SPOMIN

20709002

Sreœo in ljubezen delil si naokrog,

a bolezen huda, prekriæala je pot.

Ko sonce znova vølo bo, 

ko deæ se posuøi,

na veke vekomaj v srcih ostajaø z nami ti.

V 70. letu starosti starosti nas je zapustil
moæ, oœe, dedek, pradedek in tast

ANTON LOKAR
1937 - 2007

iz Velike Kostrevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za darovane sveœe in
izreœeno soæalje. Øe posebej se zahvaljujemo g. Lampretu za opravljen obred, podjetju KSP Litija,
pevskemu zboru Zvon, œebelarskemu druøtvu in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20709001

Ob boleœi izgubi naøe ljubljene mame,
taøœe, stare mame in prababice

TEREZIJE KRAØOVEC
rojena Rozina, iz Sevnega (23.12.1918 - 30.9.2007)

Iskreno se zahvaljujemo neœakinjam, neœakom in drugim sorodnikom, dobrim sosedom in krajanom,

znancem, prijateljem in vsem dobrim ljudem, ki so nam v teækih trenutkih stali ob strani z besedo tolaæbe,

se poklonili njenemu spominu in jo pospremili na zadnji poti. Najlepøa hvala ge. Pepci Ptiœek, g. Tonetu

Golobu, g. Rudiju Ovniku, ge. Mariji, g. Janku Selanu, pevcem, pogrebnikom, g. Perparju in kolektivu

Osnovne øole L. Adamiœa Grosuplje. Lepo se zahvaljujemo ge. Marinki Vidgaj in Marti Kovaœiœ za ganljive

besede slovesa, g. æupniku prof. Pavlu Spornu za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi osebju

Diabetoloøkega oddelka KC in Doma starejøih obœanov Grosuplje za zdravljenje, nego in skrb. Øe enkrat

najlepøa hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveœe, za sv, maøe ter vsem, ki ste se udeleæili pogreba.

sinova Boæidar in Miroslav z druæino

ZAHVALA

Nedelja, 11. 11. 2007 ob 19.30

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

PREMIERA

Sobota, 17. 11. 2007 ob 19.30

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

REDNI ABONMA-RED SOBOTA IN IZVEN

Ponedeljek, 19. 11. 2007 ob 19.30

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

REDNI ABONMA-RED DIJAØKI IN ØTUDENTSKI

TER IZVEN

Torek, 20. 11. 2007 ob 18.00

W.Shakespeare: KOMEDIJA ZMEØNJAV,

reæija Dejan Sariœ

GOSTOVANJE V TRBOVLJAH

Sreda, 21. 11. 2007 ob 19.30

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

REDNI ABONMA-RED SREDA IN IZVEN

Œetrtek, 22. 11. 2007 ob 19.30

Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA VOJAKA

ØVEJKA, œrna komedija,

reæija Gojmir Leønjak – Gojc  

GOSTOVANJE V SEVNICI

Petek, 23. 11. 2007 ob 19.30

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

REDNI ABONMA-RED PETEK IN IZVEN

Sobota, 24. 11. 2007 ob 18.00

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

ZAKLJUŒENA

Sreda, 28. 11. 2007 ob 20.00

KRIVICA – Produkcija Teater Paradoks, Druøtvo

srbska skupnost

PREMIERA

Œetrtek, 29. 11. 2007 ob 17.00

C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA (komedija),

reæija Luka Martin Økof

REDNI ABONMA-RED POPOLDANSKI IN IZVEN



Na pomoœ!

Izlet s kostanjevim piknikom

Vrtec Ciciban
v novem
øolskem letu

PGD LIBERGA

Gasilstvo na Libergi ima
globoke korenine

Pomoœ v
Æeleznike
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Vrtec Ciciban
v novem
øolskem letu
Krepko smo æe stopili v tok jese-
ni… Z novim øolskim letom, novi-
mi otroki in starøi, novimi idejami,
æeljami in priœakovanji vseh zapo-
slenih v naøem vrtcu.

Vrtec se poœasi, a vztrajno spreminja

– dobiva novo, lepøo podobo. Tudi

med nami, zaposlenimi, je priølo do

nekaterih sprememb, vsi pa smo z

elanom in polno novih zamisli priœeli

delati. Zavedamo se, da lahko skupaj

doseæemo najveœ za naøe malœke. Za

nami je æe uvajalno obdobje, ki ga

vsak otrok in starøi doæivljajo dru-

gaœe, s starøi smo se sreœali æe na rodi-

teljskem sestanku in na jesenskem iz-

letu, z otroki smo preæiveli pester te-

den otroka, ko smo otrokom vsak

dan v tednu pripravile nekaj posebne-

ga. Vzgojiteljice smo v letoønjem letu

pripravile nekaj novosti, kot so tor-

kove tematske urice, zbiranje starega

papirja, projekt Gremo v øolo, raz-

liœna sreœanja s starøi, sodelovale

bomo s krajem, v svoje okrilje bomo

veœkrat povabile tudi otroke, ki ne

hodijo v vrtec. Œaka nas tudi velika

slovesnost – 80-letnica VVZ Litija in

odcepitev enote Ciciban od litijskih

vrtcev ter prikljuœitev k OØ Ømartno.

Øe naprej si æelimo dobrega sodelova-

nja z Obœino Ømartno, prav tako pa

upamo na lep sprejem s strani øole. 
Agata Lambergar

Na pomoœ!
Ker je mesec oktober mesec
poæarne varnosti, smo se v vrtcu
Ciciban odloœili, da povabimo
medse gasilce PGD Ømartno pri Li-
tiji. Ob njihovem obisku smo
zdruæili prijetno s koristnim ter iz-
vedli vajo evakuacije za primer, œe
bi v naøem vrtcu priølo do poæara. 

Zaœelo se je... Poæar! Poklicali smo

112! Pospremili otroke na varno! Za-

sliøali sirene in æe so gasili! Z nosili so

reøili naøo vzgojiteljico, ki je bila ujeta

v poæaru! Po konœani vaji so nam ga-

silci razkazali avtomobile, opremo ter

predstavili njihovo delo, otroci pa so

bili ves dan polni vtisov.Ob tej pri-

loænosti se zahvaljujem v imenu celot-

nega kolektiva gasilcem PGD Ømart-

no pri Litiji za hitro pomoœ in dobro

voljo. 

Melita Jerøin

Skupaj nas je bilo kar preko 80. Bila je

kar pisana druøœina otrok, tako

takønih, ki so bili øe v voziœkih ali

nahrbtniku, kot pravih korenjakov, ki

so se na pot podali kar peø. Malce

nam je ponagajala megla, ki nam je

zakrivala sonce. To nas ni ustavilo, da

ne bi osvojili cilja, ki smo si ga zastavi-

li. Pot nas je vseskozi vodila skozi

gozd, v katerem je na tisoœe barv, na

tleh pa listja, ki ti prijetno øelesti pod

nogami. Æe na zaœetku smo opazovali

koze, ki so se nam priøle pokazat. Med

potjo smo pobirali tudi kostanje, ki so

se sluœajno znaøli pod naøimi nogami.

Kaj hitro so bili æepi prepolni. Tako je

œas hitro mineval in nihœe ni priœako-

val, da bomo tako hitro prispeli. Kma-

lu smo zagledali planinski dom na

Janœah, kjer je bil tudi cilj naøega po-

Izlet s kostanjevim piknikom
Zakorakali smo æe v jesen in odloœili smo se, da se odpravimo malce v na-
ravo. Tako smo se v soboto, 13. oktobra, zbrali v Veliki Øtangi, 25 druæin –
starøi in otroci.

hoda. Na vrsti je bila majhna nagrada
v obliki bonbona in pa malica, ki so jo
starøi prinesli v nahrbtnikih ali pa so
jo naroœili kar v domu. Popili smo øe
œaj ali sok, se malce »pofotkali« in se
odpravili nazaj proti Veliki Øtangi. Pot
tudi sedaj ni bila utrudljiva, saj smo
komaj œakali na peœen kostanj ki so ga
pekle tovariøice, tako da smo ga lahko
takoj jedli, ko smo prispeli. Na nogo-
metnem igriøœu nas je priœakalo sonce,
ki smo ga zjutraj zaman iskali. Po ne-
kajminutnem oddihu, je bilo æe po-
trebno tekati za æogo, se gugati, vrteti
na vrtiljaku in se igrati v peskovniku.
A kaj, ko so naøi starøi navajeni gleda-
ti na uro in tako je bilo treba kar pre-
hitro  domov. Vsi smo bili enotnega
mnenja, da je bil izlet lep, øe boljøi pa
peœen kostanj in igre na igriøœu.

Dani Repina

Pomoœ v
Æeleznike
Pride œas rojstva, œas dozorevanja
in tudi œas pomoœi. Naø œas je se-
daj - œas pomoœi. Dajemo ga z ve-
seljem, tako kot tudi vse druge
stvari v gasilskem æivljenju.

Ne vemo, œe smo storili vse, kar bi
morali, vemo pa, da smo storili veœino
tega, kar smo mogli. Ostalo je øe veli-
ko tega, kar bi radi storili, na æalost pa
œas ne nudi popravnih izpitov. In prav
je tako! Za nami prihajajo drugi, ki
bodo imeli moænost, da storijo to, kar
mi nismo in øe veliko veœ. 

Vodna ujma je vzela veliko, morda

preveœ, tudi æivljenja. Zato smo se

odloœili, da del sredstev, ki smo jih do-

bili za organizacijo letoønje veselice,

namenimo najbolj ogroæeni druæini z

otroci v obœini Æelezniki. To skromno

pomoœ, smo osebno izroœili druæini, ki

je te pomoœi najbolj potrebna.

Po posvetu z poveljnikom PGD

Æelezniki smo se odpravili 14. okto-

bra, k druæini Mohoriœ. Veseli so nas

bili, œeravno niso priœakovali tolike

pozornosti tudi z dolenjske. Na krat-

ko smo jim predstavili naøe delovanje

in seveda kraj in pokrajino, iz katere

izhajamo in v kateri delujemo kot ga-

silska desetina.

Ja, tako kot sem æe nekajkrat dejal. Na-

rava zahteva svoje. Ne æelimo si take

ujme pri nas. A vseeno smo se gasilci iz

Primskovega œutili dolæni, da tem lju-

dem pomagamo, kolikor je v naøi moœi.

Moram priznati, da sem osebno œutil

nekakøno zadovoljstvo, prav ponosen

sem bil, da sem del dobrih ljudi, ki so

razumeli hudo stisko soljudi. In ni mi

æal, da smo se tako odloœili. Tista iskri-

ca v oœeh teh ljudi, ki smo jih s svojim

dejanjem presenetili, mi je dala vedeti,

da smo ravnali prav.

Veliko takønih iskric si æelim v njiho-

vih oœeh. Da zanetijo plamen prija-

teljstva, ravno tak, kakor se je vnel

med nami.

Moram pa øe pohvaliti poveljnika

PGD Æelezniki, ki nam je ob koncu

obiska pokazal njihovo orodjarno.

Boæidar Zupanœiœ

PGD LIBERGA

Gasilstvo na Libergi ima
globoke korenine
Kakor æe mnogo jeseni nas tudi letoønja obdarja s øtevilnimi darovi.
Zaœelo se je 15. septembra 2007 na obœinskem gasilskem tekmovanju v
Zavrstniku, Ømartno pri Litiji.

Æenska desetina Liberga – œlanice B,
osvojile 1. mesto v konkurenci.
Moøka desetina Liberga – œlani A za-
sluæeno 1. v svoji skupini. Ker pa iz
malega raste veliko, so se tokrat odre-
zali tudi mladi iz naøega kraja in dose-
gli odliœen rezultat. Mladinci 1. mesto,
pionirke in mladinke so obœinsko ga-
silsko tekmovanje zakljuœile na 3. me-
stu. Z osvojenimi rezultati so se œlan-
ice B in œlani A uvrstili na regijsko tek-
movanje, ki je za œlane potekalo v Me-
kinjah pri Kamniku dne 29. septem-
bra. Mladinci in pionirke pa so se re-
gijskega tekmovanja udeleæili v Ko-

mendi 13. oktobra, od koder so pio-

nirke prinesle pokal za osvojeno 1.

mesto. Mekinje pri Kamniku pa je

kraj, katerega bodo œlanice Liberøkega

PGD pomnile øe vrsto jeseni. Kajti od

tam so se vrnile z bliøœem. Osvojen je

bil pokal za 2. mesto. 1. mesto pionirk

in 2. mesto œlanic B je uvrstitev, katera

jih pelje naravnost na dræavno prvens-

tvo, ki bo potekalo spomladi 2008.

Takrat pa se zopet oglasijo s svojim

doseækom. 

Z gasilskim pozdravom: Na pomoœ!

PGD Liberga – œlanice B

Ob~ina [martno pri Litiji

objavlja

Javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb

za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje pisarniøke dejavnosti, za

doloœen œas do 31. 12. 2012, v objektu Staretov trg 25 (del bivøega krajevnega ura-

da), v Ømartnem pri Litiji, ki obsega: pisarno v izmeri 21,25 m2. 

Najemnik z lastnimi sredstvi opremi poslovni prostor za opravljanje ponujene de-

javnosti. Poslovna stavba je prikljuœena na mestni vodovod in na javno kanalizaci-

jo, izveden je prikljuœek na nizkonapetostno elektro omreæje (moœ) in na telefonsko

omreæje. Ogrevanje poslovnega prostora je moæno s pomoœjo peœi na elektriko. 

Pogoje razpisa za oddajo poslovnega prostora v najem in vse druge informacije, do-

bijo zainteresirani:

na Obœini Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2 v Ømartnem (tel.: 01/ 89 62 770) ali na

KSP Litija d.o.o., Ponoviøka cesta 15 v Litiji (tel.: 01/ 89 00 013). 

Interesenti za najem poslovnega prostora morajo oddati pisno ponudbo z vsemi zah-

tevanimi prilogami v zaprti kuverti do srede, 21. novembra 2007, do 12.00 ure (oseb-

no ali po poøti) na naslov: Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Ømartno

pri Litiji. Na kuverti mora biti napis:

“Ne odpiraj: “Ponudba za poslovni prostor, Staretov trg 25, Ømartno pri Litiji!”

obœina Ømartno pri Litijji

Æupan: Milan Izlakar

Ob~ina [martno pri Litiji

obveøœa 

da je od 5. 11. 2007 na oglasni deski Obœine Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275

Ømartno pri Litiji, na oglasni deski pri Gasilskem domu Sobraœe, na oglasni deski na

Debelem Hribu (bivøi dom), na oglasni deski na Gradiøœu (Kopaœija), oglasni deski na

øoli Primskovo in na spletni strani Obœine Ømartno pri Litiji - http://www.smartno-liti-

ja.si objavljeno Obvestilo o objavi seznama dejanskih upraviœencev za vraœilo vlaganj

v javno telekomunikacijsko omreæje v obœini Ømartno pri Litiji za obmoœje KS Prim-

skovo ter priloæen Seznam dejanskih upraviœencev za vraœilo vlaganj v javno teleko-

munikacijsko omreæje v obœini Ømartno pri Litiji za obmoœje KS Primskovo.

V skladu z 10. œlenom Odloka o naœinu in pogojih vraœanja vlaganj v izgradnjo jav-

nega telekomunikacijskega omreæja na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji (Ur. l.

RS, øt. 124/2003) je pogoj za vraœilo vlaganj uvrstitev na seznam dejanskih upra-

viœencev in vloæitev zahtevka za njihovo vraœilo, ki ga mora dejanski upraviœenec s

seznama vloæiti na Komisijo za sestavo seznama dejanskih upraviœencev za vraœilo

vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje  na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji,

Tomazinova ulica 2, 1275 Ømartno pri Litiji, v roku dveh mesecev od objave seznama.

Komisija za sestavo seznama dejanskih upraviœencev

za vraœilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje

na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji

Predsednik: Tomaæiœ Janez l.r.

Ob~ina [martno pri Litiji

obveøœa 

da je od 5. 11 .2007 na oglasni deski Obœine Ømartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275

Ømartno pri Litiji, na oglasni deski pri Gasilskem domu v Vintarjevcu, na oglasni de-

ski Zadruænega doma v Kostrevnici, na oglasni deski v Kulturnem domu Velika Øtan-

ga, na oglasni deski pri avtobusnem postajaliøœu in Gasilskem domu v Øtangarskih Po-

ljanah, na oglasni deski pri avtobusnem postajaliøœu v Gozd Reki in na spletni strani

Obœine Ømartno pri Litiji - http://www.smartno-litija.si objavljeno Obvestilo o objavi

seznama dejanskih upraviœencev za vraœilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæ-

je v obœini Ømartno pri Litiji za obmoœje SKS Litija (KS Vintarjevec, KS Kostrevnica,

KS Velika Øtanga, KS Øtangarske Poljane) ter priloæen Seznam dejanskih upraviœencev

za vraœilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje v obœini Ømartno pri Litiji za

obmoœje SKS Litija (KS Vintarjevec, KS Kostrevnica, KS Velika Øtanga, KS Øtangarske

Poljane).

V skladu z 10. œlenom Odloka o naœinu in pogojih vraœanja vlaganj v izgradnjo jav-

nega telekomunikacijskega omreæja na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji (Ur. l.

RS, øt. 124/2003) je pogoj za vraœilo vlaganj uvrstitev na seznam dejanskih upra-

viœencev in vloæitev zahtevka za njihovo vraœilo, ki ga mora dejanski upraviœenec s

seznama vloæiti na Komisijo za sestavo seznama dejanskih upraviœencev za vraœilo

vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje  na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji,

Tomazinova ulica 2, 1275 Ømartno pri Litiji, v roku dveh mesecev od objave seznama.

Komisija za sestavo seznama dejanskih upraviœencev

za vraœilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omreæje

na obmoœju Obœine Ømartno pri Litiji

Predsednik: Tomaæiœ Janez l.r.



Aktivnosti
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Øli smo na Øtajersko…
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Slab teden zatem, ko smo se vrnili s
prijetnega obiska v Italiji, smo æe van-
drali na  severovzhodni konec naøe
domovine. V œetrtek, 27. septembra,
smo  nastopili v Mercator  centru v
Mariboru. Pod vodstvom Helene Vi-
dic smo odigrali pester repertuar
skladb.  Mimoidoœe in tiste, ki so ves
œas vztrajali  ob posluøanju, smo zaba-
vali skoraj dve uri. 

Dva  dni kasneje pa smo se podali na
Koroøko, natanœneje v Slovenj Gra-
dec. Tokrat smo najeli avtobus, tako
da smo med potjo lahko  uæivali ob
pogledu na razgibano pokrajino. Kon-
cert smo imeli ob 10. uri v Mercator
centru. Ker je bila sobota, smo imeli
veliko posluøalcev. Tamburaøki orke-
ster v tem koncu Slovenije ne zaigra
prav pogosto. Zato smo s svojim igra-
njem vzbudili veliko zanimanja. Po

Øli smo na Øtajersko…
Prve jesenske dni smo se ømarski tamburaøi kar trikrat zapored podali na
øtajerski konec.

konœanem koncertu nas je voznik av-
tobusa popeljal øe na krajøi ogled mo-
derno opremljene kmetije v bliænjo
okolico  Slovenj Gradca. Ker je to

hkrati tudi turistiœna kmetija, so imeli
ravno takrat kar nekaj avtobusov go-
stov, ki so prihajali iz razliœnih koncev
Slovenije. Ko so ugotovili, da smo
glasbeniki, smo morali  prijeti za in-
strumente. Zaigrali smo nekaj poskoœ-
nih, oni pa so nam pomagali s petjem.
Naredili smo zares veselo vzduøje.
Najbolj vesel pa je bil gospodar, saj
nam je ob odhodu podaril domaœe
klobase.

Tretji koncert pa se je zgodil 5. okto-
bra v Celju. Spet smo gostovali v Mer-
cator centru. Zaœetek koncerta je bil
ob pol øestih zveœer, igrali pa smo kar
dobri dve uri. Posluøalci so bili izredno
navduøeni, tako da je bilo veselje igra-
ti. Med samim nastopom pa smo z
voøœilom in pesmijo za rojstni dan
presenetili naøega basista Stanœija, ki
je ravno tega dne postal polnoleten.
Tako smo se mu obenem zahvalili tudi
za njegovo prizadevnost in dobro vo-
ljo, ki jo vnaøa v naøo sredino. 

Marinka Pivk

Zgodilo se je
V sredo, 19. septembra je sedem œla-
nov odbora obiskalo maøe œlane, ki bi-
vajo v Domu Tisje. Po dobri uri kram-
ljanja v jedilnici doma smo jih øe
skromno obdarili. Z nami je bila tudi
predstavnica doma, kuharice pa so
poskrbele za pecivo, kavo in sadje.

Prvi œetrtek v oktobru smo organizira-
li celodnevni izlet v neznano, ki se ga
je udeleæilo 49 œlanov. Obiskali smo
Radmirje, kjer smo si ogledali stalno
razstavo maønih plaøœev, darila evrop-
skih vladarjev, franœiøkanski samo-
stan in muzej lesarstva v Nazarjih, v
mozirskem gaju smo obœudovali raz-
stavo buœ, v Topoløœici pa spominsko
sobo, ki je posveœena podpisu nemøke
kapitulacije armadne skupine E.

Dan pozneje, 5. oktobra, je 21 ljubite-
ljev glasbene umetnosti obiskalo Ma-
ribor, kjer smo si v opernem gleda-
liøœu ogledali romantiœno opero
Lakme.

V soboto, 20. oktobra, se je na izlet v
neznano odpravilo øe 20 pohodnikov.
Povzpeli smo se na Ømarno goro, kjer
so se najprej okrepœali v gostiøœu Ledi-
nek, nato pa jih je prijazni gostilniœar
popeljal øe na ogled cerkve in dveh pri-
loænostnih razstav.

Tudi letos je druøtvo povabilo na
druæabno sreœanje v gostiøœe Maœek
vse letoønje jubilante, ki praznujejo
okroglo obletnico rojstva. Priølo jih je
24, med njimi tudi Mimi in Lojze Pod-
logar, ki praznujeta zlato poroko.

Pripravljamo…
V œetrtek, 29. novembra, organizira-
mo s knjiænico literarni veœer, ki bo
ob 17. uri v ømarski knjiænici. Pred-
stavili bomo pesnici Ivanko Tomaæiœ
in Joæo Ocepek, zapeli bodo ljudski
pevci iz Javorja.

Prvo decembrsko nedeljo, 2. 12.,
bomo ljubitelje opere spet popeljali v
Maribor na ogled dveh krajøih oper:
Cavalleria rustikane in Glumaœev.

V œetrtek, 6. decembra, ko goduje
Miklavæ, bomo povabili na sreœanje
vse tekmovalke in tekmovalce, ki so
letos postali zmagovalci. Seøli se
bomo v Gostiøœu Krznar in se pogo-
vorili, kako se bomo pripravljali na
tekmovanja v prihodnjem letu.

V torek, 11. decembra, bomo s po-
hodniki izvedli naø zadnji planinski
izlet; z Vaœ se bomo peø podali na Za-
savsko Sveto goro.

Vse naøe œlane in œlanice pa vabimo
na boæiœno-novoletno sreœanje, ki bo
v ponedeljek, 17. decembra, ob 17.
uri v dvorani kulturnega soma, kjer
se boste lahko ob zvokih ansambla
tudi zavrteli.

Naøe dejavnosti v letu 2007 bomo
sklenili z obiskom naøih œlanov v
Domu Tisje in z obiski bolnih œlanov
po domovih.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev

»V zimskem snegu, v mrzlem dnevu, sreœaø toplo dlan, niœ veœ nisi sam.
Tam sem jaz doma, kjer pozimi najdem toplo dlan, tam dom je moj.«

Vabimo vas na dobrodelni koncert ob obletnici Doma Tisje,
dne 30. novembra 2007, ob 19. uri v Kulturnem domu v Ømartnem pri Litiji.

Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu ortopedskih pripomoœkov za stanovalce doma.
Nastopil bo domski pevski zbor »Tisa« in æenski pevski zbor »Dotik« ter øtevilni gosti.

Iskreno vabljeni!
Stanovalci in delavci Doma Tisje

Kjer naj bo starost brez boleœin!

VABILOVABILO
Planinsko druøtvo Litija

vabi v nedeljo, 9. decembra 2007,
na 27. spominski planinski pohod na Tisje.

Start pohoda bo med 7. in 10. uro
izpred Pleœnikovega spomenika v Litiji.

Ob 11. uri bo na Tisju krajøa slovesnost.

Zakljuœek pohoda bo v zadruænem domu v Kostrevnici,
od koder bodo med 11.30 in 15. uro

na vsake pol ure vozili posebni avtobusi.

Pohod bo v vsakem vremenu.
Vabljeni!
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DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO

Zakljuœek dræavnega prvenstva v
balvanskem plezanju
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DRUØTVO »PROSTI ŒAS« ØMARTNO

Zakljuœek dræavnega prvenstva v
balvanskem plezanju
Tekmovalci Druøtva »Prosti œas« Ømartno so v soboto, 15., in nedeljo, 16.
septembra 2007, sodelovali na finalni tekmi za dræavno prvenstvo v bal-
vanskem plezanju, ki se je odvijala v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Najteæje je bilo zagotovo gostovanje  v
Œrnomlju. Jasno je, da je prva tekma v
sezoni najteæja, poleg tega pa Ømar-
œani na gostovanju v Œrnomlju do se-
daj øe niso zmagali. V zelo æivœni tek-
mi za gledalce in za igralce, z veliko
napakami na igriøœu ter dobrimi
obrambami na obeh straneh, so
Ømarœani povedli øele deset minut
pred koncem sreœanja. Zadnjih 10 mi-
nut so Ømar-œani zaigrali bolje v napa-
du in prednost se je le øe viøala. Po
uvodni zmagi so dosti laæje priœakali
prvo domaœo tekmo z ekipo Sevnice,
ki je øe preteklo leto nastopala v 1. B
ligi. Ømarœani so v tekmi s Sevnico æe
od prve minute pa vse do konca
sreœanja narekovali tempo igre in si æe
ob polœasu priigrali devet zadetkov
prednosti. Ob øtevilnih izkljuœitvah

igra gostom ni stekla in domaœi so
prednost uspeli ohraniti do konca
sreœanja. Trener Simonœiœ, ki je v pre-
tekli sezoni vodil prav Sevniœane, je
domaœe dobro pripravil, saj je bilo
kljub vodstvu in konœni zmagi
domaœih sreœanje vse prej kot lahko.
V tretjem krogu so Ømarœani gostova-
li na Ptuju. Æe od zaœetka so gostite-
ljem pokazali zobe in povedli, vodstvo
pa so uspeli zadræati do konca. V dru-
gem polœasu je razlika narasla na kar
øest zadetkov, a se gostitelji niso pre-
dali in prednost Ømarœanov je poœasi
kopnelai. Na veœ kot dva zadetka se
na sreœo niso pribliæali, nazadnje je
bilo to pri 22 : 24. Ømarœani so v za-
kljuœnih minutah uspeli povesti øe za
nekaj zadetkov veœ, ter zasluæeno os-
vojili dve pomembni toœki.

Na zelo zanimivem tekmovanju z veli-
ko gledalci so naøi tekmovalci v veœini
dosegli svoje najboljøe rezultate letos,
kar dokazuje konstanten napredek
vseh, doœakali pa smo tudi prve stop-
niœke.

V soboto sta nastopila Karin Tomaæiœ
in Miha Jarm. Karin si je z odliœnim
plezanjem (3 x vrh in 1x bonus, vse v
1. poizkusu) priplezala prvo uvrstitev
med prve tri dræavnem prvenstvu.
Miha Jarm je s slabøim plezanjem ne-
koliko razoœaral in dosegel zanj
skromno 14. mesto. V nedeljo sta tek-
movala øe Jernej Celestina in Domen
Brœan, ki se je sploh prviœ udeleæil
dræavnega prvenstva v tej disciplini
øportnega plezanja. Jernej je z 7. me-
stom dosegel svojo najboljøo uvrstitev
doslej, Domen pa je bil na svoji prvi
tekmi 23.

Na zadnji tekmi so razglasili tudi
skupne zmagovalce za dræavno prvens-
tvo v balvanskem plezanju v letoønji
sezoni. Naøi tekmovalci so skupno do-
segli naslednje uvrstitve: Domen Brœan
33. mesto, Jernej Celestina 10. mesto,
Karin Tomaæiœ 10. mesto in Miha
Jarm 11. mesto.

V soboto, 20., in nedeljo, 21. oktobra
pa se je nadaljevalo dræavno prvens-
tvo v teæavnostnem øportnem pleza-
nju, ki velja za najbolj prepoznavno
disciplino. Tekmovanje je potekalo na
veliki umetni steni v Kranju, ki æe ne-
kaj œasa velja za eno najbolj zanimivih
sten na svetu, saj se na njej vsako leto
odvija finale svetovnega pokala. Na
tekmovanju so sodelovali øtirje naøi
tekmovalci. V soboto sta v kategoriji
starejøih deklic oz. deœkov nastopala
Karin Tomaæiœ, ki je zasedla 11. me-
sto med 22 tekmovalkami in Miha
Jarm, ki si je priplezal 10. mesto med
22 tekmovalci. V nedeljo sta plezale øe
Jernej Celestina in Domen Brœan. Jer-
nej je v kategoriji mlajøih deœkov med
19 tekmovalci zasedel 13. mesto, Do-
men Brœan pa je med cicibani z 22.
mestom med 36 tekmovalci dosegel
svojo najboljøo uvrstitev. Do konca
letoønje sezone sta øe dve tekmi za
dræavno prvenstvo, kjer si bodo
skuøali tekmovalci priplezati svoje
najboljøe uvrstitve in si s tem zagoto-
viti kar najveœ toœk v skupnem seøtev-
ku dræavnega prvenstva.

Jernej Peterlin

ROKOMET 

Dober zaœetek
œlanske ekipe
Œlanska ekipa je sezono zaœela dobro; v treh sreœanjih so zabeleæili tri
zmage. To jih ob celjski ekipi trenutno uvrøœa v vrh lestvice skupine vzhod.
Sezona se nadaljuje s hitrim tempom in fantje si bodo prvi krajøi premor
zasluæili øele po 15. decembru. 

REZULTATI:

1. KROG 06.oktobra 2007:

RK Œrnomelj - RD Ømartno 9919 : 23

2. KROG 13.oktobra 2007:

RD Ømartno 99 – RK Sevnica 29 : 20

3. KROG 20.oktobra 2007:

MRK Ptuj - RD Ømartno 99 24 : 29

Tudi mlajøe selekcije pridno nadaljuje-
jo tekmovanje. Mladinci so se po po-
razu za vsega en zadetek v Hrastniku
spet zbrali in v domaœi dvorani prema-
gali Breæiœane za øest ter na gostovanju
Ptujœane za øtiri zadetke. Kadeti so v
preteklem mesecu odigrali øtiri sreœan-
ja in zabeleæili tri zmage ter poraz v
Hrastniku. Hrastniœani oœitno v
letoønji sezoni niso ugoden nasprotnik
za naøe rokometaøe, saj so poleg mla-
dincev in kadetov, poraz v hrastniku
doæiveli tudi mlajøi deœki. Mlajøi deœki
so odigrali tudi sreœanje z ekopo iz
Sevnice, kjer so v prvem polœasu pri-
kazali dobro igro in so ob polœasu
zaostajali le za zadetek, æal pa jim je v
drugem polœasu zmanjkalo moœi in
dve toœki sta zasluæeno odøli v Sevni-
co. Starejøi deœki pa so v treh oktober-
skih sreœanjih zaeleæili le eno zmago. Z
borbeno igro so, po visokem porazu z
ekipo iz Ptuja, uspeli premagati
Breæiœane. Tudi v tekmi s Trboveljœani
so zaœeli dobro in v prvem polœasu vo-
dili kar za pet zadetkov. V drugem
polœasu se je Ømarœanom poznala
utrujenost zaradi hitrega tempa v pr-
vem polœasu in favoriti iz Trbovelj so
uspeøno kaznovali vsako njihovo na-
pako. Na koncu so slavili s kar 15 za-
detki razlike.

Vse ømarske ekipe si æelijo dobre igre
in zmage na prihodnjih sreœanjih. Kar
pa je z glasnim in øportnim navijanjem
øe malo laæje. Naj pohvalimo buœno
navijanje na dosedanjih œlanskih tek-
mah, ter plesalke plesne skupine NLP,
ki prav lepo popestrijo odmore med
domaœimi tekmami in vse skupaj us-
tvari res prijetno vzduøje v dvorani.
Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da se
nam pridruæite in tako pomagate ro-
kometaøem do novih zmag. 

RD Ømartno 99

Ømarœani v obrambi

Foto: Damjan Saje

Trije tisoœaki v
enem dnevu
No, pa je padla odloœitev, da
zapiøem nekaj poœitniøkih utrinkov.
Zdruæili smo obisk pri teti v Wörglu
in vzpon na drugi najviøji vrh Av-
strije: Wildspitze (3774m).

Tako smo si v nedeljo, 12. avgusta
2007, pripravili nahrbtnike, ki so bili
teæki okoli 20 kilogramov. No ja,
Anæe je imel malce laæjega, saj je bil
najmlajøi izmed nas. Z avtom smo se
odpeljali proti Ventu. Med voænjo
smo si ogledovali okoliøke gore. Hitro
smo ugotovili in bili enotnega mnenja,
da so naøi hribi veliko lepøi v vsej svoji
belini, ki jo premorejo. Naveliœani
voænje, ki je trajala dve uri, smo

konœno prispeli do parkiriøœa, kjer
smo pustili avto. Kupili smo karte za
sedeænico. Ja, nekateri boste mislili, da
to ni niœ, œe greø v hribe in se potem
peljeø s sedeænico. Imate prav, vendar
pa nam je pot skrajøala le za uro in pol
hoje. Sicer smo se z njo povzpeli le do
viøine 2356 metrov. Od tam smo
zaœeli s hojo, saj nas je œakala pot do
Breslauer hütte, kjer smo tudi prespali.
Pot do hiøe traja pribliæno eno uro in
je ravno pravønja za nedeljski sprehod.
Ko smo prispeli do koœe, smo bili le 20
metrov niæe od naøega najviøjega vrha
Triglava, saj je koœa na viøini 2844
metrov. Odøli smo øe na veœerjo, po-
tem pa v posteljo, saj nas je naslednji
dan œakala naporna tura. Vstali smo
zgodaj, popili øe capuccino in zaœeli
hoditi novim izzivom naproti. Po poti
smo opazovali sonœni vzhod in gore
obsijane z vzhajajoœim soncem. To ti
da kar veliko nove energije. Po enour-
ni hoji smo prispeli do naøega prvega
vrha: Urkundkolm – 3140 m. Na hitro
smo malo pojedli in nadaljevali pot,
saj so oblaki prekrili sonce. Naøa hoja
je tako nekaj œasa potekala v megli,
vetru in mrazu. Morali smo se æe tudi
navezati. Po treh urah smo stali æe na
naøem drugem vrhu: Ötztaler Urkund
– 3554 m. Tu smo æe uporabljali prve
veøœine plezanja, saj smo vseskozi ho-
dili po grebenu. Pot je oznaœena le z
»moæici« (kamniti stolpiœ, ki pohodni-
ku pokaæe pravo smer), ki nado-
meøœajo markacije. Nato smo preœili
manjøi ledenik, ki je kazal æe kar nekaj

razpok. Po skupno sedmih urah hoje
in plezanja smo konœno stopili na vrh
Wildspitze – 3774m. Takrat je kot za
nagrado za naø trud posijalo sonce, ki
nas je malce ogrelo. Na vrhu smo na-
redili øe nekaj posnetkov in se odpra-
vili proti dolini. Iz nahrbtnika smo po-
tegnili cepine, saj smo sestopali po
ogromnem ledeniku, kjer ti adrenalin
naraste na »ful«. Po petih urah hoje
navzdol, smo utrujeni prispeli do
koœe. Odloœili smo se, da øe enkrat
prespimo. Spanec nam je vlil novih
moœi. Naslednje jutro, po obvezni ka-
vici, smo si oblekli palerine, saj je
deæevalo. Bili smo zelo veseli, da nam
je gora prejønji dan dovolila, da smo
stopili na njen vrh. Zaœeli smo se
spuøœati v dolino. Spet nas je œakala
dvourna voænja, vendar je za razliko
od prejønje ta hitro minila, saj so nas v
Wörglu œakale palaœinke, ki jih je spe-
kla babica(bile so zelo okusne). S
palaœinkami se je zakljuœil naø izlet v
Avstrijo in na Wildspitze.

Udeleæenci mini odprave: Joæe, Dani,
Anæe in Janja Repina, ki je kriva za teh
nekaj vrstic branja

Dejavnosti druøtva PROSTI ŒAS
Hura, prosti œas
Kopanje na bazenu med vikendi od oktobra 2007 do konca aprila 2007 od 10. do 12. ure.
Kopanje v okviru projekta Hura, prosti œas je brezplaœno.

Hura, prosti œas – pohodniøtvo
1. Predøolski otroci od 4. leta dalje in otroci I. in II. triletja
24.11.2007, sobota – grad Bogenøperk. Odhod izpred OØ Ømartno ob 9.00
Brezplaœno!  Po zakljuœku ustvarjalna urica na gradu ali v OØ Ømartno.
2. Otroci III. triletje in mladina do 16. leta
25.11.2007, nedelja – pohod na Kum. Odhod izpred OØ Ømartno ob 8.00.
Cena: 3 EUR na udeleæenca.
Prijave za pohode zbiramo do torka 20. novembra 2007 na tel. 031 721-013
ali prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si . Vseh pohodov se lahko ob pravoœasni prijavi udeleæijo tudi starøi. 

Dejavnosti na bazenu v OØ Ømartno
25-urni teœaji – od oktobra 2007 do aprila 2008, vadba bo potekala enkrat tedensko v treh starostnih skupinah: 
predøolski otroci – œetrtek od 17.00 do 18.00, zaœetek: 4. oktober
I. triletje – œetrtek od 18.00 do 19.00, zaœetek: 4. oktober
II. triletje – torek od 18.00 do 19.00, zaœetek: 2. oktober
10.2007 do petka 26. 10.2007

Vodna aerobika
Zaœetek: œetrtek, 5. oktober
Od oktobra 2006 do aprila 2007, ob œetrtkih od 20.00 do 21.00
Najem bazena za organizirane skupine - od septembra 2007 do maja 2008.
(Rojstni dan, podjetja, druøtva …)
Vadbo bodo vodili uœitelji in vaditelji plavanja!

Øportno plezanje
Zaenkrat poteka v okviru øportno-plezalne dejavnosti, zaradi prenove telovadnice, le trening øportnega plezanja
za otroke in mladino. V primeru zanimanja vpisa otroka v trening øportnega plezanja pokliœite na telefon 031
697-961. Veœ o dejavnosti si lahko pogledate na spletni strani http://plezanjedpc.spaces.live.com .

Informacije:
Tel. 031 721-013, prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ter spletni strani www.drustvoprosticas.si .
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KLUB JADRALNIH PADALCEV GEOSS

Hungarian XC Open 2007

NOVEMBER 2007 • ØT. 98 ØPORT, PLANINSTVO

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. novembra 2007

KLUB JADRALNIH PADALCEV GEOSS

Hungarian XC Open 2007
V Kobaridu je od 13. do 17. septembra potekalo tekmovanje v hitrostnih
preletih z jadralnimi padali. Æe drugo leto zapored so ga organizirali naøi
sosedje z Madæarske zaradi zelo ugodnih pogojev za letenje, ki jih omo-
goœa visoko gorovje. 

Vreme je bilo tekmovalcem naklonje-
no vse øtiri dni in to je bil recept za
varno ter zelo kvalitetno letenje in
druæenje. Poleg tega se je Klub jadral-
nih padalcev GEOSS nadejal z novim
uspehom saj je naø œlan Matej Ceglar
zopet letel odliœno in domov prinesel
bronasti pokal.

Na tekmovanje se je prijavilo 80 pilo-
tov iz razliœnih dræav (Madæari, Polja-
ki, Œehi, Hrvati, Slovenci…), kar je us-
tvarilo zelo moœno konkurenco. Sprva
so imeli organizatorji nekaj teæav s se-
stavljalci disciplin, nato pa jih je iz za-
drege reøil najboljøi Slovenec Primoæ
Podobnik, ki je sestavil optimalne dis-
cipline glede na pokrajino in vremen-
ske pogoje. Prvi dan se je zaœel z 62
km dolgo disciplino, ki je »peljala« od
Kobariøkega stola po œudoviti pokraji-
ni ob Soœi do kraja Most na Soœi ter
nazaj do pristanka v Kobarid. Matej je
bil v cilju 4., kar je bilo odliœno, saj je
spet letel z novim padalom, s katerim
je imel dosti teæav pri vseh potrebnih
nastavitvah padala. 

Drugi dan je letenje zaznamovala niz-
ka viøina baze oblaka (spodnji rob ob-
laka), saj je bilo vzletiøœe na Koba-
riøkem stolu ovito v meglo. Organiza-
tor je moral zato spremeniti vzletno

mesto, ki se je nahajalo nekje na sredi-
ni poboœja, in tip discipline na t.i.
speed run, kar pomeni individualen
øtart tekmovalcev. (Dovoljuje, da tek-
movalec izbira œas øtarta po lastni pre-
soji glede na vremenske pogoje, ki mu
najbolj ustrezajo.) Da 36 km dolga
dirka le ni bila maœji kaøelj, pove po-
datek, da sta le dva tekmovalca odle-
tela celotno nalogo. Matej je bil po-
novno na 4. mestu, zmanjkalo pa mu
je le 600 m do cilja. 

Tako se je tudi drugi dan zanj konœal
uspeøno.

Tretji dan je bilo vreme najbolj ugod-

no. Primoæ je sestavil kar 81 km dolgo

disciplino, ki se je izkazala za zelo zah-

tevno, saj so jo uspeøno zakljuœili le

øtirje piloti. Na tej tekmi se je ustvarila

glavna prednost med do takrat tretje

uvrøœenim najboljøim Madæarom Ver-

tes Balazsom in Matejem, ki je prak-

tiœno skozi celotno tekmo letel v vodil-

nem poloæaju in priletel v cilj kot tretji

z zelo majhno razliko za vodilnim in

ogromno prednostjo pred madæarskim

Vertesom, kar ga je kasneje postavilo

na skupno tretje mesto. Zadnji dan se

je med njima ustvarilo interno tekmo-
vanje, ki ga je dobil Matej, ker  Vertes
ni mogel nadoknaditi zaostanka za
njim.

Po øtirih dneh si je zmago izboril Pri-
moæ Podobnik, drugo mesto je zasedel
Hrvat Damir Biondic, tretji pa je Ma-
tej Ceglar. S tem uspehom si je priletel
vstopnico za reprezentanœne nastope
na tekmah Svetovnega pokala v letu
2008, ki bodo v Italiji, Øvici, Øpaniji,
Bolgariji in Braziliji. Le tako naprej!

Lep leteœ pozdrav!
Klub jadralnih padalcev GEOSS

Pravljiœna
samota pod
martuljøkimi
vrhovi
Na septemberski seji je Vito Bu-
kovøek œlane upravnega odbora PD
Litija seznanil s tem, da je znani li-
tijski alpinist in planinski vodnik
Franci Intihar - Frenk pripravil pro-
jekt izletov po posameznih etapah
gorniøke planinske poti Planica –
Pokljuka in da bo prvi izlet za œlane
naøega druøtva na vrsti æe konec
tega meseca. Œlani upravnega od-
bora smo idejo z navduøenjem
sprejeli in program za letoønje leto
dopolnili øe z izletom po V. etapi te
izredno zahtevne in lepe poti.

V Sloveniji je okrog sto razliœnih veznih
planinskih poti. Po starem smo jim re-
kli transverzale, sedaj pa se je tudi v za-
konodaji uveljavil nov izraz – obhodni-
ce. Najstarejøa in najbolj znana med
njimi je Slovenska planinska pot, ki po-
teka po najlepøih predelih naøih gora
od Maribora do Ankarana. Med naj-
bolj priljubljene obhodnice pa sodi tudi
Zasavska planinska pot, ki na svoji poti
od Bizeljskega do Kuma preœka tudi
ømarsko obœino. Prav gotovo ste sliøali
za Badjurovo kroæno pot, saj je Ømart-
no izhodiøœe za njene kontrolne toœke
na Bogenøperku, Javorju in Tisju. Za
vse te in øtevilne druge obhodnice je
znaœilno, da so poti oznaœene z marka-
cijami in smernimi tablami, da so na
nevarnih mestih zavarovane s klini in
jeklenicami, da so na kontrolnih
toœkah æigi, ki jih odtisnemo v dnevni-
ke ali kontrolne kartonœke in da po-
hodnik na koncu za trud prejme tudi
posebno priznanje, obiœajno znaœko.

Niœ od naøtetega pa ne velja za gor-
niøko pot Planica – Pokljuka, ki je med
planinci znana tudi kot pot PP. Zanjo
ni ne æigov in ne znaœk, pot ni vrisana
na zemljevidih in ni markirana, kaj
øele, da bi bili na njej nameøœeni klini
ali jeklenice. Pravzaprav pogosto ni
niti poti, v obiœajnem pomenu te bese-
de, saj je na PP velikokrat potrebno
plezati œez ruøevje in skalne police, kjer
ni niti najmanjøe sledi o kakøni stezi.

Pot PP je prav gotovo najzahtevnejøa
vezna planinska pot, saj nanjo ne mo-
remo brez œelade in vrvi, na posamez-
nih odsekih pa je potrebno tudi plezati
do druge teæavnostne stopnje. Pot sta v
letih 1972 do 1979 trasirala alpinista
Duøan Vodeb iz Maribora in Uroø
Æupanœiœ z Jesenic. Ko sta avgusta
1988 izdala Gorniøki vodniœek po tej
poti, sta bila æe dolgih 55 let planinska
prijatelja. Ideja za pot PP se je porodi-
la, ko sta za plezanje postala preo-
korna, obiœajne markirane poti pa ju
tudi niso zadovoljevale. Pot poteka po
gamsjih steœinah in opuøœenih lovskih
stezah, veœinoma v pasu ruøevja, ves
œas pa v senci mogoœnih vrhov Vzhod-
nih Julijcev. Najboljøi poznavalec Julij-
skih Alp Tine Miheliœ je celotno pot
razdelil na 8 etap in vsaki doloœil tudi
pridevnik, ki odraæa njeno bistvo.
Franci Intihar je za uvod izbral V eta-
po, ki jo je Miheliœ poimenoval za elit-
no, saj poteka pod martuljøkimi prvaki

in povezuje naøi najlepøi krnici (Pod sr-
cem in Za Akom). Frenk je Uroøa
Æupanœiœa tudi osebno dobro poznal,
saj se je pri njemu veœkrat oglasil, ko je
potreboval kljuœe bivakov, za katere
skrbi PD Jesenice.

V nedeljo, 30. septembra 2007, se nas
je øe v jutranjem mraku pred opuøœen-
im gostiøœem v Gozdu Martuljku
zbralo kar 26 planincev iz raznih kra-
jev Slovenije. Med seboj se vsi niti ni-
smo poznali, imeli pa smo vsaj dve
skupni toœki. Vsak je poznal bodisi
Frenka bodisi Vita in vsi  smo æeleli
prehoditi elitno etapo poti PP. Dobro
shojeno in zaradi vleke lesa tudi
moœno razrito pot na Kurji vrh smo
zapustili na  ovinku, ki se ni po niœe-
mer loœil od vseh prejønjih. Ravno v
tem, da odcepi in prehodi niso razvid-
ni na prvi pogled,  je posebna teæava in
tudi poseben mik naøe poti. Pod strmi-
mi peœinami Ruøice se je zaœelo zares.
Nadeli smo si plezalne pasove in œela-
de, Frenk pa se je ovesil øe z vponkami
in zatiœi ter ostalim alpinistiœnim
okrasjem. Okolica je bila pravljiœno
lepa, med ruøevjem so se dvigali zlato
obarvani macesni, severne stene mar-
tuljøkih vrhov pa so bile odete v prvi
sneg. Nekaj œasa je bila steza dobro
vidna in smo ji brez teæav sledili, kar
naenkrat pa se je konœala v gostem
ruøevju. Zdelo se je, da prehod naprej
ni mogoœ, vendar se je znova pokaza-

lo, da pregovor „kjer je volja, tam je
pot“ øe vedno dræi. Spoznali smo, da
ruøevje ni le ovira na poti, temveœ da
celo omogoœa varen prehod. Frenk
nam je pokazal, kako naj se v strmini
oprimemo vej ruøevja, vaæno je le, da
je izbrana veja primerno debela in da
je ne zagrabimo na koncu. Nekajkrat
smo preœkali strme grape, najbolj iz-
postavljena mesta  pa so Vito, Frenk
in Dæul (Saøo Boriøek) zavarovali z
vrvjo. Posebno doæivetje je bil poœitek
pred Bivakom pod Øpikom. Æe na
startu se je Frenk poøalil, da bomo
med potjo morda celo nabirali ko-
stanj. Pred bivakom pa je iz nahrbtni-
ka res potegnil vreœko kostanja, nace-
pili smo trske in zakurili ogenj ter v
preluknjanem kotliœku, ki je bil sprav-
ljen pri bivaku, spekli kostanj. Seveda
nam je kostanj, peœen na nadmorski
viøini 1624 m øe kako teknil. Tudi na-
daljevanje poti v krnico Za Akom je
nudilo obilo œudovitih razgledov na
greben Karavank, ki se dviga nad
Martuljkom. Sledil je øe kar zahteven
spust ob vrvi skozi strm æleb in nato
hoja po gozdu do Bivaka III. Œasa je
bilo le za krajøi poœitek in slovo od
mogoœne Øiroke peœi. Po markirani
poti mimo Martuljøkih slapov smo se-
stopili do Brunarice pri Ingotu. Dan se
je æe nagibal h koncu in oskrbnica je
ravnokar mislila zapreti in oditi v doli-
no. Seveda so ji bila naøa æejna grla øe

kako hvaleæna, da si je premislila. Ob-
ljubili smo si, da se, potem ko bo mini-
la zima, spet vidimo in  nadaljujemo s
hojo po tej sicer zahtevni, a prelepi
poti. 

Hodili smo cel dan, od jutra do veœera
in kljub œudovitemu vremenu smo le v
krnici Pod srcem sreœali osamljenega
planinca, ki nas je obleœen v kratke
hlaœe spraøeval za pot do bivaka. S
tem izletom je Planinsko druøtvo Litija
moœno obogatilo svojo ponudbo, saj
je v Sloveniji le malo druøtev, ki so
sposobna organizirati tovrstne podvi-
ge. Frenk, øe enkrat, hvala lepa!

Borut Vukoviœ


