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Ozirati se v preteklost je smiselno, œe
æeliø v prihodnosti stvari izboljøati. In
tega si obœinska uprava in tudi jaz
moœno æelimo. Sledimo œasu, ki name-
nja pozornost ohranjanju narave, do-
bremu poœutju starejøih in bolnih, saj
je  zemeljsko æivljenje zelo kratko in
hitro mine. V tem letu se je rodilo
spodbudno øtevilo novih obœank in
obœanov, kar nam vliva upanje v pri-
hodnost, po drugi strani pa so od nas
odøli prijatelji, znanci, sorodniki, ki
smo jih ljubili, ostali nam bodo v
veœnem spominu. Zimski œas je name-
njen poœitku narave, upoœasnitvi pre-
hitrega tempa æivljenja in klepetu.
Œlovek s pogovorom odæene samoto
in si z lepo besedo priœara dober
obœutek. Romantiko nam  priœara
lepa zima z rahlim sneæenjem pobelje-
nih poljan. Stopimo pokonœno v novo
leto, zaæelimo si vse najboljøe,v
boæiœnem œasu pa veliko druæinskega
miru, brez nepotrebnih pirotehniœnih
sredstev.

Vaø æupan

Milan Izlakar

ÆUPANOV KOTIŒEK

Bela sneæinka
ki pada,
sneg, prvi sneg
Melodije zelo znane pesmi ozna-
njajo romantiko zimske idile,
œarobnost œasa, ki prihaja. Leto bo
naokrog, prednovoletni œas  pri-
naøa veselo razpoloæenje, priœako-
vanje novega leta in upanja, da
ostane vse tako,œe æe ne more biti
boljøe.

Tradicionalno bo 27. decembra ob 19.
uri v øportni dvorani v Litiji. Koncert
bo tudi letos darilo vsem obiskoval-
kam in obiskovalcem, zato bo vstop
prost. Godbenice in godbeniki verja-
mejo, da bo dvorana polna kot vsa
leta doslej. Tudi zato, ker so v goste
povabili Edvina Fliserja, znanega pev-
ca in avtorja zabavne in narodno za-
bavne glasbe. Orkester se bo na kon-
certu skupaj z gostom spomnil skup-
nega prijatelja, nedavno preminulega
glasbenika Vilija Kralja. Pridite, s spo-
mini, dobro glasbo in lepimi æeljami
preæet koncert naj vam polepøa praz-
niœne dni.

Gorazd Mavretiœ

PIHALNI ORKESTER LITIJA

Novoletni
koncert
Pihalni orkester Litija æe intenzivno
vadi program za letoønji novoletni
koncert.

Glede na negotove napovedi nas je v

Ljubljani priœakalo idealno vreme za

tek – brez padavin, ne preveœ hladno,

proti koncu tekmovanja smo doœakali

tudi sonce. Ømarski otroci so tekmova-

Ømarski øolarji
na ljubljanskem maratonu
V soboto, 27. oktobra 2007, se je 46 uœencev in uœenk naøe øole (OØ
Ømartno) udeleæilo Ljubljanskega maratona v kategoriji øolskih tekov. 

li v øtirih kategorijah: uœenci 6. in 7.
razreda, uœenke 8. in 9. razreda, uœenci
6. in 7. razreda, uœenke 8. in 9. raz-
reda. Pot je tekmovalce vodila po ljub-
ljanskih ulicah, kjer ni manjkalo navi-
jaœev. Udeleæba na prireditvi je bila
tudi sicer øtevilna, saj se je v vsaki kate-
goriji za najboljøa mesta potegovalo
veœ kot 250 tekmovalcev. Naøi uœenci
in uœenke so 2100 metrov dolgo progo
pretekli v izjemno lepih œasih in se med
osnovnimi øolami ekipno uvrstili na
14. mesto. Na koncu so bili vsi zado-
voljni. Veselili so se tudi spominskih
medalj, majic in ostalih priboljøkov, ki
so jih prejeli po prihodu v cilj. 

Sandra Kapus

Regiijska sreœanja tamburaøkih in
mandolinskih orkestrov in skupin se
odvijajo po veœ koncih Slovenije in
predstavljajo nekakøen predizbor za
tovrstno dræavno tekmovanje, ki se bo
aprila naslednjega leta dogajalo pri
nas, v Ømartnem. Na dræavno revijo se
uvrsti le deset orkestrov oziroma
skupin, ki si vstopnice priborijo prav
na regijskih sreœanjih.

Œlani domaœega tamburaøkega orkes-
tra smo se na omenjeno regijsko sreœan-
je temeljito pripravljali. Pod umet-
niøkim vodstvom Helene Vidic smo
zaigrali øtiri skladbe. Za rezultate tek-
movanja izvejo nastopajoœi kasneje,
zato z nestrpnostjo priœakujemo, katero
od priznanj smo si priborili. Strokovni
spremljevalec revije mag. Damir Zajec
je bil z naøim igranjem zelo zadovoljen,
pohvalil pa je tudi ostale nastopajoœe.
Navduøen je bil nad izvajanjem skladb,
saj je omenil, da malokdaj sliøi toliko
muziciranja, kot ga je ta veœer. 

K nam v goste so tokrat priøli øe Petrovi
tamburaøi iz Øempetra, Mandolini
»Serenate« iz Pirana, Tamburaøka
skupina KD Karla Øtreklja iz Komna,
Tamburaøki orkester Danica iz
Dobravelj ter Starejøa skupina KD
Vipavski tamburaøi iz Vipave. 

Organizator prireditve in ømarski tam-
buraøi se zahvaljujemo vsem, ki ste
pomagali pri organizaciji in izvedbi
glasbenega dogodka, posebej pa se
zahvalaljujemo Tinetu Feletu, ki je
povezoval program.

Tamburaøki orkester FS Javorje pa se
je v mesecu novembru odzval øe na dve
povabili. 

10. novembra smo se na povabilo
Turistiœnega druøtva Œateæ udeleæili
osrednje prireditve ob zakljuœku
letoønjega popotovanja od Litije do
Œateæa. Zbrano mnoæico je nagovoril
prof. dr. Boøtjan Æekø, predsednik
Slovenske znanosti in umetnosti. V
kulturnem programu nas je nastopilo
kar sedem razliœnih skupin, za veselo
popoldansko vzduøje pa je poskrbela
øe pevka Nuøa Derenda.

14. novembra sta Prosvetno druøtvo
Ømartno in Æupnija Ømartno orga-
nizirala dobrodelni koncert Klic
dobrote 2007 ob 19. uri v Kulturnem
domu v Ømartnem. Poleg drugih
domaœih skupin in posameznikov
smo s svojim programom prireditev
popestrili tudi tamburaøi. Veseli smo,
da smo tudi mi lahko pomagali lju-
dem, ki so pomoœi øe kako potrebni. 

Marinka Pivk

Regijsko sreœanje
24. novembra 2007 se je v Kulturnem domu v Ømartnem odvijalo regijsko
sreœanje tamburaøkih skupin in orkestrov.

KKOOLLEEDDAARR  OOTTRROO©©KKIIHH  PPRRIIRREEDDIITTEEVV  VV  DDEECCEEMMBBRRUU
dan datum ura prireditev kraj

Vse prireditve so brezplaËne!

Ponedeljek 3.12. 8.00 Boæiœno novoletne delavnice OØ Ømartno
Torek 4.12. 16.30-18.00 Prodajna razstava izdelkov OØ Ømartno
Œetrtek 5.12. 16.00 Miklavæevanje Kulturni dom Ømartno
Torek 18.12. 18.00-20.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno
Sreda 19.12 18.00-20.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno
Œetrtek 20.12. 16.00 Delavnica - izdelovanje okraskov Kulturni dom Ømartno

za novoletno smreko v Ømartnem
Petek 21.12. 16.00 Kraøenje smreke in okrasitev kulturnega doma Ømartno 
Sobota 22.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno
Nedelja 23.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno
Poned. 24.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno
Œetrtek 27.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno

16.00-18.00 Pokaæi kaj znaø za otroke Kulturni dom Ømartno
Plesna delavnica

Petek 28.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno
17.00 Koncert »Z roko v roki« za nakup igral Kulturni dom Ømartno

v OØ Ømartno
Sobota 29.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno

15.00 Boæiœkov prosti strel Prostor pred Kulturnim domom Ømartno
– øportni poligon za otroke

17.00 Predstava Halo, Rdeœa kapica – gledaliøœe Unikat Kulturni dom Ømartno
Prihod dedka Mraza

Nedelja 30.12. 10.00-12.00 Bazen – igre v vodi, kopanje Bazen OØ Ømartno

dan datum ura prireditev kraj

KOLEDAR PRIREDITEV V DECEMBRUKOLEDAR PRIREDITEV V DECEMBRU

sobota 8.12. 15.00 Ustvarjalna delavnica za otroke Mladinski center

torek 11.12. 18.00 URA PRAVLJIC Knjiænica Litija

œetrtek 13.12. 19.30 Senior komedija: ØTEFKA IN POLDKA Kulturni center

KUD France Preøeren

œetrtek 13.12. 20.00 PERKAKØNS: Koncert z gosti Gimnazija Litija

petek 14.12. 19.00 PD LIPA: Koncert z gosti Kulturni center

sobota 15.12. 15.00 Ustvarjalna delavnica za otroke Mladinski center

sobota 15.12. 17.00 Otroøka matineja: ÆOGICA MAROGICA in Dedek Mraz Kulturni center

Kranjski komedijanti

torek 18.12. 19.00 Potopisno predavanje: Potovanje na konec sveta z ladjo Explorer Knjiænica Litija

Damjan Koneœnik

torek 18.12. 19.30 Gledaliøki abonma in izven: 5MOØKIH.COM Kulturni center

Øpasteater

petek 21.12. 18.00 BOÆIÆNO-NOVOLETNI KONCERT: Glasbena øola Litija-Ømartno Kulturni center

petek 21.12. 15.00 PODEÆELJE V PRAZNIŒNEM MESTU mestno jedro Litija

sobota 22.12. 9.00 PODEÆELJE V PRAZNIŒNEM MESTU mestno jedro Litija

torek 25.12. 19.30 BOÆIŒNI KONCERT: Zbor sv. Nikolaja cerkev sv. Nikolaja Litija

œetrtek 27.12. 19.00 Boæiœno-novoletni koncert: Pihalni orkester Litija øportna dvorana

petek 28.12. 10.00 NOVOLETNI ØOTOR pred obœino Litija

sobota 29.12. 10.00 NOVOLETNI ØOTOR pred obœino Litija

nedelja 30.12. 10.00 NOVOLETNI ØOTOR pred obœino Litija

poned. 31.12. 10.00 NOVOLETNI ØOTOR pred obœino Litija

poned. 31.12. 22.00 SILVESTROVANJE z ansamblom NAVIHANKE øportna dvorana Litija

00.30 OGNJEMET



Obiski po domovih

Razdelitev
hrane

OBMOŒNO ZDRUÆENJE RDEŒEGA KRIÆA LITIJA

Jesensko sreœanje KORK
Gradiøœe

Aktivnosti
druøva
upokojencev
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Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji na podlagi Odloka o izvrøevanju proraœuna obœine Ømartno pri

Litiji za leto 2007 (Ur. l. RS, øt. 23/07, 64/07, 99/07) in Pravilnika o øtipendiranju dijakov

in øtudentov smeri, ki jih v Obœini Ømartno pri Litiji primanjkuje (Ur. l. RS, øt. 76/06) po-

novno objavlja

Javni razpis
za pridobitev øtipendije za øolsko leto 2007/2008 

za srednjeøolske programe

Predmet javnega razpisa

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

skem letu 2007/2008. 

Upraviœenci

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

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

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

bim uspehom.

Viøina sredstev za øtipendije

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

razpisa znaøa 3.000 EUR

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

sicer okvirno za naslednja podroœja oz. poklice:

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

orodjar, mesar, natakar, mizar – 6 øtipendij

• Srednje strokovno in tehniøko izobraæevanje za poklice gradbeni tehnik,

mizarski tehnik, strojni tehnik, æivilski tehnik – 4 øtipendije

Naœin prijave in razpisni rok

Rok za oddajo vloge je 28. decembra 2007 do 12. ure, na naslov: Obœina

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

Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za øti-

pendijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom poøiljatelja na

zadnji strani ovojnice.

Vsebina vloge

Prijavi na razpis je potrebno priloæiti:

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

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

• dokazilo o vpisu v tekoœe øolsko leto

• dokazilo o uœnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraæevanja

• potrdilo o dræavljanstvu

• dokazilo o stalnem bivaliøœu Obœini Ømartno pri Litiji

• æivljenjepis

• kopijo dohodninske odloœbe za leto 2006 starøev ali skrbnikov

• izjavo dijaka, da ne prejeme nobene druge øtipendije

• priporoœilo pristojnega zdruæenja dejavnosti.

Dodatne informacije

Vloga mora biti poslana na naslov v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za øti-

pendijo – ne odpiraj!« na sprednji strani kuverte in z naslovom poøiljatelja

na zadnji strani ovojnice.

Dokumentacijo lahko kandidati brez plaœila prevzamejo na Obœini Ømartno

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

voljo tudi na internet naslovu: www.smartno-litija.si.

Dodatne informacije so v œasu odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan

med 9. in 12.uro, kontaktna oseba Karmen Sadar, tel. 8962-770, e-mail: kar-

men.sadar@smartno-litija.si.

Øtevilka: 604-001/2007

Datum: 22. 11. 2007

obœina Ømartno pri Litijji

Æupan: Milan Izlakar

Ob~ina [martno pri Litiji

Obvestilo

Obœane in obœanke obveøœamo, da bo na sedeæu Obœine Ømartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Ømartno pri Litiji v œasu od 7. 1. 2008 do 7. 2. 2008 po-
tekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Obœinskega podrobnega pro-
storskega naœrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico
Ømartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347, istoœasno bo javna
razgrnitev potekala tudi na sedeæu Obœine Litija.

Na javni obravnavi dopolnjenega osnutka, ki bo 31. 1. 2008 ob 16.00 uri v
Sejni sobi Obœine Ømartno pri Litiji in ob 18.00 uri na sedeæu Obœine Litija
bodo podrobneje predstavljene naœrtovane reøitve. 

V œasu javne razgrnitve, to je najkasneje do 7. 2. 2008, lahko na javno razgr-
njeni predlog podajo pripombe vsi organi, organizacije in posamezniki, v
knjigo pripomb na mestu razgrnitve, ustno na javni obravnavi ali pisno na
naslov Obœina Ømartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Ømartno pri Litiji,
oz. Obœina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija. 

Ob~ina [martno pri Litiji

Obœina Ømartno pri Litiji je skupaj z Zavodom za zdravstveno varstvo iz No-
vega mesta,  organizirala izobraæevanje za upravljavce javnih vodovodov, ki
jih doloœa Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

Izobraæevanje, katerega se je udeleæila veœina vabljenih predstavnikov vodo-
vodnih odborov, je potekalo  8. 11. 2007 v Sejni sobi  Obœine Ømartno pri
Litiji in je vkljuœevalo tri sklope predavanj.

Prvi sklop je osvetlil pomen zdrave pitne vode za œloveka in njegovo zdravje.
Predstavljene so bile tudi nalezljive bolezni, ki jih lahko povzroœa onesnaæena
pitna voda. Drugi sklop predavanj je temeljil na predstavitvi glavnih smernic
za vzpostavitev HACCP naœrta, katerega morajo vodovodi ob pomoœi
obœine pripraviti do konca leta. Zadnji sklop pa je skuøal predstaviti bolj
praktiœno plat vzdræevanja vodovodov, in sicer od œiøœenja pa do dezinfekci-
je v praksi. Na koncu je sledila razprava v obliki vpraøanj strokovnjakom iz
ZZV Novo mesto.

Vsi udeleæenci strokovnega izobraæevanja bodo prejeli potrdilo o udeleæbi na
izobraæevanju Smernice za izvajanje dobre higienske prakse po naœelih siste-
ma HACCP pri oskrbi s pitno vodo.

Razdelitev
hrane
OZRK Litija je glede na razpis
Ministrstva za delo  druæino in
socialne zadeve  pridobilo  za
obœane  Obœine Litija in Obœine
Ømartno pri Litiji tudi v letoønjem
letu kar veliko koliœino hrane.

Tako smo v mesecu novembru prejeli
æe tretji del pomoœi, in to: 8019 l alp-
skega mleka, 729 kg (1458 kom.  po
0,5 kg)  keksov, 1325 kg (2650 kom
po 0,5 kg) testenin  ter 3000 l  œoko-
ladnega mleka  (15000 kom. po 0,2 l)
ter 2061 kom koruznega zdroba.  Vsa
æivila so iz slovenske proizvodnje, mle-
ko, pa  je proizvod Ljubljanskih mle-
karn s trimeseœnim rokom trajanja. 

Iz skladiøœa humanitarne pomoœi
OZRK Litija na Maistrovi 6 v Litiji
bomo pomoœ razdeljevali  v mesecu
decembru 2007 pred boæiœno novolet-
nimi prazniki. Krajevne organizacije
RK Litija smo æe zaprosili, da pristopi-
jo k pripravi seznamov na obmoœju, ki
ga pokrivajo s svojo KORK.

Zgodilo se je
V soboto, 27. oktobra, smo se s kopal-
nim vlakom peljali na kopanje v
Laøko in Atomske Toplice v Podœetr-
tek. Ni nas bilo veliko, a je bilo vseeno
prijetno.

V sredo, 7. novembra, so se spet sesta-
le œlanice pletilskega kroæka, ki se
bodo zbirale vsako prvo in tretjo sredo
v mesecu ob 17. uri v naøi druøtveni
pisarni.

Dan pozneje, 8. novembra, smo orga-
nizirali martinovanje v gostiøœu Krz-
nar. Priølo nas je 58, kjer smo se zaba-
vali ob zvokih ansambla Zimzelen.

V petek, 9. novembra, smo se prviœ
predstavili na Martinovem sejmu v
kulturnem domu. Skupaj z druøtvom
diabetikov Litija smo organizirali tudi
merjenje krvnega pritiska in sladkorja.

Izlet z vlakom v Mursko Soboto, ki
smo ga naœrtovali za 16. november,
smo prestavili na prihodnjo pomlad,
ko bodo dnevi tudi daljøi.

V petek, 23. novembra, smo za po-
hodnike izvedli izlet Preska- Gobnik-
Laze. Œeprav nam vreme ni bilo pre-
veœ naklonjeno, smo skupaj preæiveli
prijetno dopoldne.

Pripravljamo…
Za ljubitelje hoje organiziramo praz-
niœni pohod æe v sredo, 2. januarja.
Peø se bomo podali po poti Preseka –
Jeløa – Cerovica – Ømartno. Na pot
bomo odøli ob 13. uri izpred druøtve-
ne pisarne. 

V januarju naœrtujemo øe dve dejavno-
sti, za kateri pa ne vemo toœnega datu-
ma. Ljubitelje zabave bomo peljali na
snemanje televizijske oddaje Na
zdravje, ljubitelje resne glasbe pa na
ogled opere Carmen v Cankarjevem
domu v Ljubljani.

Boris Æuæek

Aktivnosti
druøva
upokojencev

Kulturni program so izvedli uœenci OØ
Dole pri Litiji pod mentorstvom ga.
Rezke Mrhar. Po konœanem kultur-
nem programu sta nas pozdravila øe
gosta, predsednik krajevne skupnosti
g. Mirko Brinovec, ki je pohvalil delo
organizacije in sreœanje, ter predsed-
nik KO RK Dole pri Litiji g. Joæe
Luøina, ki je povedal, da smo v mesecu
oktobru delili hrano iz EU starejøim in
socialno ogroæenim œlanom. 

Po programu in pozdravu gostov je sle-
dilo merjenje krvnega pritiska, ki ga je
izvajala gdœ. Andreja Jamøek. Merjenja

OBMOŒNO ZDRUÆENJE RDEŒEGA KRIÆA LITIJA

Jesensko sreœanje KORK
Gradiøœe
V  nedeljo, 28. oktobra 2007, smo pripravili sreœanje za œlane in krvodajal-
ce v domu krajanov na Gradiøœu.

se je udeleæilo 19 œlanov. Pripravili smo
tudi pogostitev in ker je jesen, smo pe-
kli tudi kostanj. Za dobro voljo sta skr-
bela g. Mirko in ga. Meri Vresk s igra-
njem, pripovedovanjem øal in petjem.
Na harmoniko sta nam zaigrala tudi
mladi œlan Aleø Luøina in Bojan Gra-
car. Kljub slabemu vremenu smo
preæiveli prijetno popoldne in se zveœer
dobre volje vraœali na svoje domove. 

Vsem nastopajoœim in tistim, ki so ka-
korkoli pomagali pri izvedbi priredi-
tve, se najlepøe zahvaljujem. 

Irena Pivec

Obiski po domovih
V decembrskih dneh, posebno pa v predboæiœnem œasu aktivisti
prostovoljci krajevnih organizacija iz obœine Litija in obœine
Ømartno pri Litiji   obiskujejo svoje starejøe obœane, bolne in invalide.

Z  obiski na domovih, s  skromnim darilcem, kratkim klepetom in spodbudo za
novo leto  jim krajøajo zimske veœere. Lepa beseda vedno mesto najde, ki jo œlo-
vek posebno obœuti, ko se sreœa  s starostjo ali boleznijo.  

Tudi na naøe krajane, ki so zaradi starosti ali bolezni naøli novi dom v Domu Tis-
je, nismo pozabili. Prostovoljci iz posameznih  krajevnih organizacij  jih bodo
obiskali  v predboæiœnem œasu, nekatere  pa   takoj po novem letu.

Spoøtovani krvodajalci !
Te besede so le izraz skromne pozornosti

za vaøe plemenito delo, ko æe vrsto let pomagate
œloveku, ki je v stiski in nujno potreben pomoœi,
pomoœi krvodajalca, da zanj daruje to ælahtno

tekoœino, ki ji reœemo KRI.
V imenu vseh, ki jim je morda prav vaøa kri

vrnila zdravje in pokazala pot nazaj v æivljenje,
NAJLEPØA HVALA !



Noœ œarovnic

Uspeøna jesen mladih gasilcev
PGD Ømartno

Tamburaøki tabor
v Rogaøki Slatini

Iz grajskega æivljenja
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To leto se je œarovniøki rod moœno
okrepil, saj je bilo na Bogenøperku
krepko preko 1000 œarovnikov,
œarovnic, obiskovalcev in drugih
mask. Skozi program prireditve je

Iz grajskega æivljenja
Predstavitev dokumentarne oddaje Kako æivijo slovenski gradovi:
Bogenøperk in Medija ter odprtje Ambientalnih prikazov v Slovenski geo-
detski zbirki na gradu Bogenøperk.

Izobraæevalni program Televizije Slovenija in Javni zavod Bogenøperk sta v petek,
23. novembra, na gradu Bogenøperk  pripravila predstavitev dokumentarne od-
daje Kako æivijo slovenski gradovi: Bogenøperk in Medija. Snemalna in igralska
ekipa je to poletje teden dni na gradu ustvarjala omenjeno oddajo. Nastal je zani-
miv prikaz Valvasorjevega æivljenja in njegove dediøœine. Pod scenarij oddaje se je
podpisala Tatjana Markoøek, film je reæiral Aleø Æemlja. Oddaja je nastala v
uredniøtvu izobraæevalnega programa Televizije Slovenija. 

Oddajo Kako æivijo slovenski gradovi: Bogenøperk in Medija si boste lahko ogle-
dalina na prvem programu TV Slovenija v torek, 25. decembra 2007, ob 17.30.
Vabljeni k ogledu!

Valvasor je na gradu Bogenøperk ustvaril svoja najpomembnejøa dela, med njimi
tudi veliko zemljevidov. Velja za zaœetnika slovenskega zemljemerstva in karto-
grafije, kar je bil razlog za umestitev Slovenske geodetske zbirke na grad Bo-
genøperk.  V œetrtek, 6. decembra 2007, ob 14. uri smo na gradu Bogenøperk
odprli Ambientalne prikaze v Slovenski geodetski zbirki ob njeni dvajsetletnici ter
praznovali tridesetletnico obstoja Dolenjskega geodetskega druøtva. Ob tej pri-
loænosti je bil tudi podpisan dogovor o upravljanju Slovenske geodetske zbirke
med Geodetsko upravo Republike Slovenije, Javnim zavodom Bogenøperk,
Obœino Ømartno pri Litiji, Tehniøkim muzejem Slovenije in Zvezo geodetov Slo-
venije. Veœ o dogodku v prihodnji øtevilki.

Joæi Vovk

GRAD BOGENØPERK

Martinov sejem 07
V petek,  9. novembra, so se ob 10. uri tudi to leto v Kulturnem domu odpr-
la vrata tradicionalnega Martinovega sejma.

Martinov sejem smo pripravili v JZ
Bogenøperk ob sodelovanju z Obœino
Ømartno pri Litiji. Obiskovalci so lah-
ko kupili izdelke, ki so jih pridne roke
rokodelcev, obrtnikov, vzgojiteljev in
vzgojiteljic ustvarjale skozi leto.  Na
letoønjem sejmu se je predstavilo 21.
ponudnikov iz obœine Ømartno pri Li-
tiji, Litije, Moravœ in Ivanœne Gorice. 

Zahvala velja vsem ponudnikom, ki so
se odzvali vabilu kot tudi pevskemu
zboru OØ Ømartno, vrtcu Ciciban ter
stanovalcem in zaposlenim v domu

Tisje, ki so z lepimi pevskimi nastopi
oblikovali kulturni program ob otvori-
tvi letoønjega Martinovega sejma. Za
organizacijsko pomoœ se zahvaljujemo
Jarini z.o.o.

Med zanimivo paleto roœnih izdelkov
in kulinarniœnih dobrot je gotovo
vsakdo lahko naøel izvirno darilo, ki
mu je morda prihranilo zadrego v teh
prazniœnih dneh. Vrata sejma so se za-
prla ob 19. uri, ko se je priœelo marti-
novanje na glavnem trgu v Ømartnem.

Joæi Vovk

Noœ œarovnic
Na zadnjo oktobrsko noœ so
œarovnice zavzele grad Bogenøperk.

zbrane v vlogi Valvasorja popeljal
Tomaæ Lapajne iz gledaliøœa Unikat. 

V prvem delu programa so obiskoval-
ci ustvarjali v likovni delavnici, væigali
v les, rezljali buœe, nakupovali na
trænici, si poslikali obraz ali si ogledali
grad ob vodstvu grajskih coprnic. V
kleti gradu so œlanice Slovenskega
druøtva za prouœevanje in varstvo ne-
topirjev, zvestih sopotnikov œarovnic,
obiskovalce pouœile o njihovem pome-
nu za naøe naravno okolje.  

Zbrano obœinstvo je s œarovniøkimi
triki navduøil œarodej Saturno, sledila
je predstava druæinskega gledaliøœa
Kolenc, ob 18. uri  pa so ob spremlja-
vi tolkalne skupine Perkakøns zarajale
œarovnice plesne skupine KIKE. Raz-
glasili smo najlepøo izrezljano buœo ter
izbrali naj coprnico Bogenøpersko za
leto 2007. S svojimi spretnostmi je
obœinstvo prepriœala mlada œarovnica
z imenom Modri sneg. Kot se spodobi
je na koncu zagorela grmada in œaro-
dej Sturno je s srednjeveøko magijo
sklenil prijetno druæenje ob noœi
œarovnic na gradu Bogenøperk.

Joæi Vovk

Tamburaøki tabor
v Rogaøki Slatini

Slovensko tamburaøtvo se razvija, zato
je potrebno njegov razvoj nadgraditi in
œlanom orkestrov dodati øe veœ
izkuøenj, znanj in novih ciljev. Ker
vemo, da znanje nikoli ne pride samo
od sebe, smo se ømarski tamburaøi
odloœili, da se v kar najveœjem øtevilu

udeleæimo tamburaøkega tabora, ki ga
je organiziral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti in je
potekal od sobote, 27., do ponedeljka,
29. oktobra 2007, v Rogaøki Slatini. 

Tovrstnih izobraæevanj je v Sloveniji
zelo malo, zato se nas je prijavilo kar

osem œlanov naøega orkestra. Na ta-
boru je skupno sodelovalo 28 ude-
leæencev, ki so prihajali iz devetih raz-
liœnih slovenskih tamburaøkih skupin
in orkestrov. Tabor je bil namenjen
predvsem izpopolnjevanju tehnike
igranja na razliœne tamburaøke instru-
mente. Predavatelj na taboru je bil
znani hrvaøki dirigent in pedagog gos-
pod Draæen Varga. Ømarski tamburaøi
imamo v svojem repertoarju kar nekaj
njegovih priredb. 

Vse tri dni tabora smo udeleæenci trdo
delali, saj smo naøtudirali kar 12 no-
vih skladb, nekateri udeleæenci pa so
se uœili tudi dirigirati orkestru. Pridob-
ljeno znanje smo ovekoveœili na za-
kljuœnem nastopu, ki je potekal v piv-
nici mineralne vode v Rogaøki Slatini.
Izmed vseh nauœenih skladb smo iz-
brali osem tistih, ki so nam najbolj pri-
rasle k srcu, dve izmed njih sta nam di-
rigirali œlanici naøega orkestra Helena
in Marina. 

Udeleæenci tabora se zahvaljujemo
JSKD Litija in vodstvu naøega orke-
stra, da sta nam omogoœila udeleæbo
na taboru. Pridobili smo veliko nove-
ga znanja in dragocenih izkuøenj.
Tudi v prihodnje se bomo trudili, da
ostane naø orkester med najboljøimi v
Sloveniji. 

Ana in Marika Savøek

Likovna dela
mladinske
komisije GZ
Ømartno pri
Litiji

Tako je ekipa pionirjev (letnik 1997-
2000) dosegla 1. mesto na obœinskem
gasilskem tekmovanju v Zavrstniku. S
tem so si priborili tudi udeleæbo na re-
gijskem gasilskem tekmovanju, ki je
potekalo v Komendi. Tudi na tem tek-
movanju se je ekipa pionirjev odliœno
odrezala in se izmed 19 ekip v njihovi
kategoriji uvrstila na 2. mesto, za pr-
vouvrøœeno ekipo pa so zaostali za
bori 0,2 sekundi. S tem si je ekipa pio-
nirjev priborila udeleæbo na dræavnem
tekmovanju, ki bo leta 2008. Pri tem
pa ne smem pozabiti na mentorico Si-
mono, ki je ekipo odliœno pripravila.
Seveda smo mladim gasilcem po na-
pornem tekmovanju povrnili moœi s
"pico da te kap" v Pizzeriji Julœi v
Ljubljani, potem pa smo si ogledali øe
film – komedijo v Koloseju, ter tako
zakljuœili uspeøen dan. 

Uspeøna jesen mladih gasilcev
PGD Ømartno
Mladi gasilci PGD Ømartno pod vodstvom mentoric mladinske komisije so
v septembru in oktobru 2007 dosegli lepe rezultate na tekmovanjih.

Naslednji uspeh, ki so ga dosegli naøi
mladi gasilci, pa se je zgodil najprej na
obœinskem kvizu, ki je potekal v Kul-
turnem domu v Ømartnem. Kviza smo
se udeleæili s tremi ekipami (ekipo se-
stavljajo trije tekmovalci) v treh kate-
gorijah. Izvrstno pripravljeni ekipi
mladincev in mlajøih pionirjev sta do-
segli 1. mesti, ekipa starejøih pionirjev
pa 2. mesto. Tako so se vse tri ekipe
uvrstile na regijski gasilski kviz, ki je
letos prav tako potekal v Ømartnem
pri Litiji. Ponovno sta mentorici Suza-
na in Simona odliœno pripravili ekipe.
Mladinci so tudi na regijskem kvizu
dosegli 1. mesto, starejøe pionirke pa
2. mesto. Obe ekipi sta se uvrstili na
dræavni kviz, ki bo 24. 11. 2007 v Ga-
silski zvezi Œrnomelj. Ekipa mlajøih
pionirjev pa je za dosegla 3. mesto in
samo za 1 toœko zgreøila uvrstitev na
dræavni kviz. Vendar kljub temu ni-
smo razoœarani, saj mladi gasilci iz
Ømartna æe dolga leta niso bili
uvrøœeni na dræavno tekmovanje, kaj
øele na dræavni kviz. Tudi tekmovalci s
kviza so si povrnili moœi s pizzo ter se
sprostili v igri bowlinga v Litiji. 

Z gasilskimi pozdravi!

Predsednik MK PGD Ømartno
Klemen Repovø

Øtefanovo sreœanje,

Druøtvo za razvoj podeæelja
LAZ

Druøtvo za razvoj podeæelja
LAZ

Vstop prost!

Grad BogenøperkGrad Bogenøperk
petek, 14. december, ob 18. uri.

Vljudno vabljeni na koncert
moøke vokalne skupine SOTOŒJE

pod vodstvom Anke Aleksiœ.
•

Koncert bo s krajøim gledaliøkim
nastopom oplemenitila 

viteøka skupina Ostrovrhar.

Umetniki prihajajo iz
Podgrada pri Ljubljani.

vas vabi na tradicionalno

Øtefanovo sreœanje,
ki bo v sredo, 26. 12., od 14. ure dalje

v gasilskem domu v Jablanici.

Na programu bo tako kot vsako leto
Pokaæi kaj znaø za otroke, otroøke delavnice,

pozabili pa ne bomo niti na odrasle.
Vljudno vabljeni!

Likovna dela
mladinske
komisije GZ
Ømartno pri
Litiji
Kot vsako leto v mesecu oktobru – me-
secu poæarne varnosti, smo tudi letos
organizirali po gasilskih druøtvih likov-
ne delavnice. Letoønja tema je bila ga-
silci in poplave, ki smo jo doloœili na
eni prejønji seji mladinske komisije.
Otroci so po svojih druøtvih v sprems-
tvu mentorjev risali, slikali in tudi lite-
rarna dela so prispela. Vsa dela smo
ocenili in jih razvrstili po razredih ter
jih v dogovoru z ravnateljem OØ Ømart-
no tudi rastavili v zgornji avli, kjer si jih
lahko tudi ogledate.

Za vsa dela, ki so prispela na MK, smo
podelili bronasta, srebrna in zlata priz-
nanja.

Mentor pri MK
Joæef Verbajs – Œ. G.
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Spored december 2007 

Grdi raœek in veseli december
V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana je letos Miklavæ najmlajøim prinesel
vizualizacijo znane Andersenove pravljice o grdem raœku, za katerega pa
se na koncu izkaæe, da je obœudovanja vreden labod.

V Øentjakobskem gledaliøœu Ljubljana bo decembra zabavala obœinstvo Prebrisana vdova.

Foto: B. Slana

Saj poznate znameniti stavek Malega
princa, ki pravi, da je bistvo oœem
skrito. In enko bi lahko zapisali tudi
ob Grdem raœku, znani pravljici slovi-
tega danskega pisca H. C. Andersena.
Oziroma nekoliko drugaœe: stvari so v
resnici mnogokrat precej drugaœne ka-
kor so videti na prvi pogled.

Æivahna, æivopisna in sodobnemu
malœku prilagojena predstava v Øentja-
kobskem gledaliøœu Ljubljana nosi s se-
boj sporoœila tudi za nekoliko "starej-
øe" otroke. Opozarja nas, da tudi da-
nes, v navidez pluralistiœni, demokratiœ-
ni, strpni druæbi, vse preveœkrat sodimo
in izkljuœujemo ljudi zgolj na podlagi
njihovega videza in prvega vtisa.

Morda bi kdo utegnil pripomniti, da
to ni niœ kaj primerna tematika za za-
bavi in veselju namenjeni december. A
tisti, ki so si ogledali premiero, so se
lahko prepriœali, da bo Grdi raœek s
svojim razgibanim dogajanjem in do-
miselno in barvito kostumografijo za-
gotovo razveseljeval malœke in njihove
spremljevalce. Øe posebej kadar jih bo-
sta na koncu pozdravila øe dedek
Mraz ali Boæiœek.

December pa v Øentjakobskem gleda-
liøœu ne bo namenjen le razveseljeva-
nju najmlajøe, paœ pa tudi odrasle pub-
like. Prebrisana vdova bo s svojo mo-
derno postavitvijo in odpiranjem ne-
katerih sodobnih, danaønjemu œasu
prilagojenih tem zagotovo zadovoljila
marsikaterega, sprostitve in duhovite
komedije æeljnega obiskovalca. Dobri
vojak Øvejk, za upodobitev katerega je
Saøa Klanœnik pred kratkim prejel øe
eno nagrado, Œufarjevo plaketo, pa je
tako ali tako æe klasika, ki jo je treba
videti.

Vrata naøega œastitljivega ljubiteljske-
ga gledaliøkega hrama pa bodo, tako
kot vsako leto, odprta tudi na silve-

strovo. Ta najdaljøi veœer v letu si
bodo gledalci lahko popestrili prav
tako z ogledom Prebrisane vdove. Ob
tem v Øentjakobskem gledaliøœu obi-
skovalcem obljubljajo, øe prav poseb-
no novoletno preseneœenje.

Œeprav je december predvsem name-
njen obraœunu z doseæenim, pa v Øent-
jakobskem gledaliøœu æe potekajo tudi
temeljite priprave na prihodnost. V
delu sta namreœ æe kar dve novi pred-
stavi. Kralj na fiziki, glasbeno-scenski
spektakel, ki bo namenjen predvsem
maturantom, a bo verjetno, glede na
priljubljenost njegovega glavnega
tvorca – Jureta Karasa (slona iz zna-
menitega dvojca Slon in sadeæ) verjet-
no privabil tudi marsikaterega druge-
ga gledalca ter Bog, eno prvih in naj-
bolj znanih gledaliøkih del Woodya
Allena, sicer bolj slavnega po svojem
filmskem opusu. Reæija te iskrive so-
dobne allenovske komedije je zaupana
naøemu znanemu igralcu in komiku
Gaøperju Tiœu.

Kakovostnih in zanimivih gledaliøkih
dogodkov torej v Øentjakobskem gle-
daliøœu tudi v novem letu ne bo manj-
kalo. Do takrat pa vam æelijo sreœno,
zdravo in predvsem komedije polno
leto, ki prihaja.

Sreœko Krermavner

Dobri vojak Øvejk, Saøa Klanœnik, je po
harlekinu in matiœku dobil øe Œufarjevo
plaketo za najboljøo moøko vlogo.

Foto: B. Slana

Ponedeljek, 10. 12. 2007

Ob 9.00, 11.00 in 17.00 H. C. Andersen: GRDI

RAŒEK (predstava za otroke), reæija Dejan Spasiå

ZAKLJUŒENE

Torek, 11. 12. 2007

Ob 9.00, 11.00 in 17.00

H. C. Andersen: GRDI RAŒEK 

(predstava za otroke), reæija Dejan Spasiå

ZAKLJUŒENE

Sreda, 12. 12. 2007

Ob 9.00 in 11.00 H. C. Andersen: GRDI RAŒEK

(predstava za otroke), reæija Dejan Spasiå

ZAKLJUŒENE

Sreda, 12. 12. 2007

Ob 19.30 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA

(komedija), reæija Luka Martin Økof

ABONMA KOMEDIJA-RED SREDA IN IZVEN

Œetrtek, 13. 12. 2007

Ob 19.30 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA

(komedija), reæija Luka Martin Økof

IZVEN

Petek, 14. 12. 2007

Ob 19.30 C.Goldoni: PREBRISANA VDOVA

(komedija), reæija Luka Martin Økof

ABONMA KOMEDIJA-RED PETEK IN IZVEN

Sobota, 15. 12. 2007

Ob 10.00, 12.00, 15.00 in 17.00 H. C. Andersen:

GRDI RAŒEK (predstava za otroke), reæija Dejan

Spasiå

ZAKLJUŒENE

Nedelja, 16. 12. 2007

Ob 10.00, 12.00, 15.00 in 17.00 H. C. Andersen:

GRDI RAŒEK (predstava za otroke), reæija Dejan

Spasiå

ZAKLJUŒENE

Ponedeljek, 17. 12. 2007

Ob 9.00 in 11.00 H. C. Andersen: GRDI RAŒEK

(predstava za otroke), reæija Dejan Spasiå

ZAKLJUŒENE

Torek, 18. 12. 2007

Ob 9.00 in 11.00 H. C. Andersen: GRDI RAŒEK

(predstava za otroke), reæija Dejan Spasiå

ZAKLJUŒENE

Sreda, 19. 12. 2007

Ob 9.00 in 11.00 H. C. Andersen: GRDI RAŒEK

(predstava za otroke), reæija Dejan Spasiå

ZAKLJUŒENE

Petek, 21. 12. 2007

Ob 19.30 Jaroslav Haøek: PRIGODE DOBREGA

VOJAKA ØVEJKA, œrna komedija, reæija Gojmir

Leønjak – Gojc  

IZVEN

Ponedeljek, 31. 12. 2007

Ob 19.30 C. Goldoni: PREBRISANA VDOVA

(komedija), reæija Luka Martin Økof

IZVEN (SILVESTRSKA PREDSTAVA)

Spored december 2007 

20710001

Boleœina da se skriti,

solze teæko zatajiti.

Luœke ljubezni

ti noœ in dan gorijo,

lepi spomini ostali so sami.

28. decembra mineva tretje leto, odkar nas je za vedno zapustil

ANTON POGLAJEN
1952 - 2004

iz Jablaniøkih Laz

Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
postojite ob njegovem preranem grobu in priæigate sveœe.

Æalujoœi tvoji najdraæji: æena Marija, sin Simon ter hœi Darja z Francijem

V SPOMIN

20710002

Ostala je praznina

v srcu boleœina.

Ostale so sledi povsod, 

od dobrote tvojih pridnih rok

Nebeøki oœe je k sebi poklical
naøega dragega oœeta in dedka

FRANCA ROVØKA
rojenega 28.9.1939

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem.
Posebna zahvala novomeøkemu økofu msgr. Andreju Glavanu, g. arhidiakonu Franciju Øuøtarju,

ter vsem ømarskim in drugim duhovnikom za lep cerkveni obred.
Hvala tudi dr. Ptiœarju in reøevalni ekipi ter pevcem in pogrebcem.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20710003

V 64. letu starosti nas je zapustil
moæ, oœe, dedek in tast

FRANC CEGLAR
1942 - 2007

iz Ømartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœena soæalja,
sveœe in darovane maøe ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se æupniku Marjanu Lampretu za izkazano podporo v œasu njegove bolezni in za lepo
opravljen obred zadnjega slovesa. Iskrena hvala dr. Nikolaju Benediœiœu in patronaæni sestri Tini

Berœon ter njenim sodelavkam za poærtvovalno skrb v œasu njegove bolezni.

Vsi njegovi

ZAHVALA

20710004

V 88. letu starosti nas je zapustila

MARIJA SOTLAR
6.8.1920 - 3.11.2007

Ob boleœi izgubi naøe ”mame Minke” se zahvaljujemo vsem,
ki ste jo pospremili na njeni ganljivi zadnji poti, darovali sveœe,

nam izrekli soæalje in œutili z nami.

Vsi njeni

ZAHVALA

20710005

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje

zapolnjevalo tvoje je æivljenje.

Nato poøle so ti moœi, 

zaprla trudne si oœi.

Sedaj spokojno spiø,

a z nami øe naprej æiviø.V 76. letu starosti nas je zapustila
draga æena, mama in babica

ANA BERŒAN
26.11.1931 - 4.11.2007

iz Gozd Reke 18, Ømartno pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœeno soæalje, darovano cvet-
je, sveœe in sv. maøe. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo obiskali v œasu njene bolezni. Iskrena hvala dr.

Ptiœarjevi in patronaæni sestri Sandri. Za lepo opravljen pogrebni obred se zahvaljujemo
p. Joæetu Petku, dr. Andreju Sajetu in duhovniku Slavku Bereøiœu iz Zagreba, pevcem, pogrebcem,

ministrantom in vsem, ki ste jo v tako velikem øtevilu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi ses-
tram hœera Marije pomoœnice iz Bleda ter Inøpektorjatu Ljubljana.

Æalujoœi vsi njeni

ZAHVALA

20710006

Za vedno nas je zapustil

JOÆE BERDAJS
28.3.1928 - 20.9.2007

iz Javorja 13

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izreœeno soæalje, darovano
cvetje, sveœe in sv. maøe. Øe posebno se zahvaljujemo gasilcem in g. kaplanu za lepo opravljen

pogrebni obred. Iskrena hvala tudi tistim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA
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Na kmetiji

Strokovno izobraæevanje
knjiæniœark

Leto 2007 in
naøa knjiænica

Vrtec se predstavi

Tekmovanje iz logike

Akcija zbiranja
odpadnega
papirja

Torkove uriceTekmovanje iz angleøkega jezika
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Uœenci in uœitelji Glasbene øole Litija – Ømartno
bomo v mesecu decembru priredili

dva prazniœna koncerta:

Boæiœno-novoletni koncert v Ømartnem,
sreda, 19. decembra 2007, ob 18. uri,

dvorana Kulturnega doma Ømartno
in

Boæiœno-novoletni koncert v Litiji,
petek, 21. decembra 2007, ob 18. uri,

dvorana na Stavbah.

Vabimo vas, da se nam pridruæite
in praznujete z nami in naøo glasbo.

Tekmovanje iz logike
V navadi je æe, da je eno izmed prvih tekmovanj v øolskem letu tekmovanje
iz logike, ki se ga udeleæi lepo øtevilo uœencev predmetne stopnje na øoli v
Ømartnem. 

Tekmovanje je potekalo v œetrtek, 22. 11. 2007, v prostorih OØ Ømartno. Uœenci
so morali prebrati knjigo Matilda v angleøkem jeziku, potem pa so na tekmova-
nju reøevali naloge. Vsi, ki so reøili 75% nalog in veœ bodo prejeli bronasta priz-
nanja, tisti pa, ki so reøili veœ kot 85% , pa se bodo udeleæili dræavnega tekmova-
nja v januarju 2008.

Bronastih priznanj se letos veselijo: Mojca Juterøek, Klemen Lovøin, Lavra Am-
broæ, Veronika Vidic, Martina Flisek – Sojer, Petra Komat. Tekmovali sta øe Lau-
ra Vozel in Manca Kolar.

Dræavnega tekmovanja se bodo udeleæili Mojca Juterøek, Klemen Lovøin in Lavra
Ambroæ. Vsi uœenci si za trud, dobro voljo in uspeh zasluæijo vso pohvalo.

prof. Katarina Kragelj

Tekmovanje iz angleøkega jezika
Tako kot æe vrsto let, so uœenci devetih razredov naøe øole tudi v letoønjem
øolskem letu 2007/08 sodelovali na øolskem tekmovanju iz angleøkega
jezika.

Øolsko tekmovanje je potekalo konec

septembra z udeleæbo kar 60 uœencev od

5. do 9. razreda. Tekmovanje pritegne

uœence, saj se zanj ni potrebno posebej

pripravljati, uœenci pa na njem preizku-

sijo svoje logiœno razmiøljanje. Nekateri

so bolj, drugi manj uspeøni, vsi pa so za-

gotovo veseli udeleæbe na enem izmed

øtevilnih øolskih tekmovanj. 

Dræavno tekmovanje je tudi letoønje

leto potekalo na OØ Ivana Cankarja v

Trbovljah. Ømarsko obœino so zasto-

pali Nataøa Maren in Domen Hostnik,

uœenca 7. razreda; Izidor Benediœiœ,

Jure Hostnik in Laura Slapniœar, uœen-

ci 8. razreda, ter dve uœenki 9. b raz-

reda, Mojca Juterøek in Petra Komat.

Vsi predstavniki so se pred tekmova-

njem dobro pripravljali in reøevali pri-

pravljalne naloge, tako da smo v Tr-
bovlje potovali optimistiœno razpo-
loæeni. Optimizem nas tokrat ni pustil
na cedilu, saj je Jure Hostnik zasedel
drugo mesto v dræavi, za prvim je zao-
stal le eno toœko. Povedati je potrebno,
da je bilo letos med tekmovalci 8.
razreda kar 7 dræavnih prvakov (vsi z
enakim øtevilom doseæenih toœk), ta-
koj za njimi se je uvrstil naø Jure. Tik
pod zlatimi priznanji sta konœala tudi
Mojca in Izidor ter si z dobrim reøe-
vanjem prisluæila srebrni priznanji.
Ostali so se prav tako lepo uvrstili,
vendar jim je za priznanja æal zmanj-
kalo nekaj toœk in sreœe.

Ob zakljuœku tekmovanja æelim œesti-
tati vsem udeleæencem za pogumno in
dobro reøevanje.

Bojan Bric

Zanimiv naravoslovni dan smo  4. ok-
tobra izvedli na Primskovem v sodelo-
vanju 2. a razreda iz matiœne øole in 1.
in 2. razreda podruæniœne øole Prim-
skovo. Po skrbno pripravljenem naœrtu
obeh razredniœark  Polone Zagorc in
Marinke Vidgaj je dan potekal takole:

Udeleæenci smo se zbrali na Primsko-
vem v vasi Poljane. Ogledali smo si
domaœe æivali v hlevu pri Pancarjevih
in jezdili konja. Nato smo se podali na
bliænji paønik in si ogledali œredo ovac.
Na polju smo prepoznavali jesenske
poljske pridelke. Priliko smo imeli
opazovati tudi oranje njive.

V drugem delu so se uœenci na
kmeœkem dvoriøœu razdelili v skupine

za ustvarjalne delavnice: liœkanje koru-
ze, luøœenje fiæola, poslikavanje buœ in
oblikovanje pajacev iz koruznih listov.

Dan smo zakljuœili z ogledom Po-
druæniœne øole Primskovo.

S takim delom – sodelovanjem mati-
œne in podruæniœne øole smo poleg
uspeøne realizacije dosegli øe nekaj veœ
– medsebojno spoznavanje in druæenje
uœencev, uæivanje v naravi, neposred-
no opazovanje, spoznavanje øirøega
øolskega okoliøa, torej vse tisto, kar
uœence obogati in jim ostane v spomi-
nu. Ob tej priliki se lepo zahvalim g.
Slavko Pancarju za prijazen sprejem in
vodenje na kmetiji.

Marinka Vidgaj

NARAVOSLOVNI DAN

Na kmetiji
Kako realizirati naravoslovni dan je pogosto vpraøanje, ki si ga zastavljamo
uœitelji, ko naœrtujemo vsakoletne  delovne programe od junija do septem-
bra. Sodelovanje, izmenjava izkuøenj, iskanje razliœnih didaktiœnih oblik in
metod dela, razliœnih poti, pripomoœkov – vse to in ideja pride na plan.

Urice na vsebujejo samo ene dejavno-

sti, ampak so prepletene z gibalnimi,

glasbenimi in besednimi igrami, pet-

jem, izdelavo instrumentov in pestrim

likovnim ustvarjanjem. Otroci pri uri-

cah radi sodelujejo, saj jih dejavnosti

vsestransko bogatijo, zabavajo in med
seboj povezujejo. Sedaj so za nami æe
tri sreœanja. Delavke vrtca smo enotne -
s torkovimi uricami bomo na naøe za-
dovoljstvo in veselje otrok, nadaljevale!

Vlasta Logar

Zbrali smo 1550 kg papirja. Zabojnik
so odpeljali in pustili pred vrtcem no-
vega. Tudi ta se z veliko hitrostjo pol-
ni, tako da bo naø nabirek verjetno
podoben prvemu. Otroci vedo, da s
tem varujemo okolje, pa tudi da bomo
dobili denar.

Vzgojno osebje vrtca Ciciban si æeli za
svoje varovance kar se da najboljøe.
Kako k temu prispevati, pa je nemalo-
krat problem. Otrokom lahko zagoto-
vimo prijazno okolje, topel objem, pri-
jazne besede. Kljub temu pa otroci po-
trebujejo veœ. Potrebujejo ustrezne di-
daktiœne materiale, igre itd. 

Z izkupiœkom od prodaje papirja,
bodo dobri moæje priøli polnih rok in
otrokom bomo omogoœili pestro in
ustvarjalno igro.

Hvala vsem, ki ste nam pri tej akciji
pomagali.

Maja Toplak Primc

Radi se predstavimo v naøem kraju, s
tem popestrimo ponudbo,  pa tudi po-
vemo, da obstajamo. Najstarejøi otro-
ci v vrtcu – pikapolonice in œebelice –
so nastopili na otvoritveni proslavi s
pesmicama in plesom. Otroci so po-
nosni, da lahko soustvarjajo takøno
prireditev. 
Glavni namen sejma pa je prodaja iz-
delkov. Delavke vrtca smo pred tem
pridno ustvarjale. Veliko prostih
veœerov smo ærtvovale in izdelovale
razliœne izdelke, ki so lahko darilo,
spomin ali pa igraœa za otroke. Æene

nas æelja, da s tem pomagamo us-
tanovitelju in vrtcu, ne nazadnje tudi
naøim otrokom, da s skupnimi moœmi
izboljøujemo pogoje za æivljenje otrok
v vrtcu. Ves izkupiœek bo namenjen
dobrim moæem, ki prihajo v mesecu
decembru in njihova vreœa bo s tem
morda nekoliko veœja.  
In nismo se øe ustavile. Ustvarjamo øe
naprej, izdelujemo tudi prazniœne
voøœilnice – vse to pa bo moœ kupiti na
Miklavæevem sejmu pred ømarsko
cerkvijo in v vrtcu v mesecu decembru.

Agata Lambergar

Torkove urice
Novembra smo v vrtcu Ciciban pripravile torkove urice. Otroci so se lahko
vkljuœili v plesne, glasbene ali  pravljiœne dejavnosti.

Akcija zbiranja
odpadnega
papirja
V vrtcu Ciciban smo se letos odloœili
za akcijo zbiranja odpadnega papir-
ja. Vsi smo ga prav pridno prinaøali
in novembra naroœili zabojnik.

Vrtec se predstavi
Na povabilo Javnega zavoda Bogenøperk se je vrtec ''Ciciban'' predstavil
na Martinovem sejmu, v petek, 9.11.2007, v kulturnem domu Ømartno.

Strokovno izobraæevanje
knjiæniœark
Sredi novembra je v Knjiænici Litija potekalo tridnevno strokovno izo-
braæevanje za knjiæniœarke v potujoœi knjiænici in øolske knjiæniœarke.

Predavanja so bila razdeljena v tri
sklope: prvi dan je predavala dr. Silva
Novljan, dolgoletna svetovalka za
sploønoizobraæevalne knjiænice v
Dræavni matiœni sluæbi za knjiæniœars-
tvo v Narodni univerzitetni knjiænici
in predavateljica na FF, Oddelku za
bibliotekarstvo. Dr. Novljanova je
spretna predavateljica, s svojimi go-
vornimi sposobnostmi vedno pritegne
sluøatelje, tokrat je zbranim predavala
o pismenosti, kakøne moænosti ponuja
knjiænica za boljøo pismenost prebi-
valstva, s poudarkom na øolski
knjiænici. Mag. Tilka Jamnik, zaposle-
na kot bibliotekarka v Centru za mla-
dinsko knjiæevnost v Knjiænici Otona
Æupanœiœa,  je bila predavateljica dru-
gega dne. Predavanje »Branje in mla-

di« je bilo zelo slikovito, poudarila je
spodbujanje branja pri mladih, æe
predøolskim otrokom je potrebno bra-
ti. Starøi naj otrokom œim veœ berejo,
saj je to kljuœnega pomena za intelek-
tualni otrokov razvoj. Mag. Jamnik je
zbranim razdelila knjige in jih prosila,
naj na svoj naœin predstavijo, kako bi
to knjigo pribliæali mladim. Podrobne-
je je predstavila letoønji knjiæni kviz in
na koncu povedala pravljico, na naœin,
ki je privlaœen za malœke in odrasle. 

Tretji dan predavanj je bil v domeni
strokovnih delavcev knjiænice, biblio-
tekarki Erna Juriœ in Majda Juriœ Sirk
ter knjiæniœar Iztok Kirm so predstavi-
li teme: Knjiænica kot informacijsko
srediøœe, vrste informacijskih virov,
pridobivanje gradiva, obdelava gradi-
va, postavitev gradiva, izposoja,
medknjiæniœna izposoja, podatkovne
baze in posebne zbirke. Sluøateljicam
so tako praktiœno in teoretiœno pred-
stavili delo knjiæniœarjev, ki zdruæuje
œedalje veœ podroœij in znanj. Skupna
ocena in kritika sluøateljic je bila
odliœna, kar je nedvomno velika
vzpodbuda za nadaljnje delo in pre-
priœani smo, da se na podobnem izo-
braæevanju øe sreœamo. 

Aleksandra Mavretiœ

Leto 2007 in
naøa knjiænica
Leto 2007 je bilo resniœno bogato za
naøo obœino. Podarili smo si novo
knjiænico. Kako siromaøen bi bil kraj
brez nje, lahko uvidimo øele zdaj, ko
uæivamo v njenih prostorih polnih to-
pline, vsebine, zgodovine, uœenosti, ra-
zigranosti. Ømarska knjiænica v srcu
kraja izpolnjuje svoje poslanstvo, ki
smo ji ga namenili: postaja krajevno
srediøœe znanja, informacij in kulture.
Ima bogato zaloæeno zbirko knjig in
neknjiænega gradiva, ponaøa se s œaso-
pisno œitalnico, sodobno je opremljena
s 6 raœunalniki – ima umetniøko gale-
rijo. Naøa krajevna knjiænica je svet v
malem, v njem se sreœujemo z znanci
in spoznavamo nove prijatelje, si po-
dajamo roke z izkuønjami, ki jih øe ne
poznamo. Pogumni smo, zato po-
skuøamo tudi kaj novega, saj nas
takøne izkuønje bogatijo, z njimi raste-
mo in presegamo meje.

Pogumna je bila odloœitev obœine in
svetnikov, ki so se odloœili za to pote-
zo. Vsi, ki vstopate, nam dokazujete,
da je bila ta odloœitev pravilna in mo-
dra: odidete s knjigo, prebranim œaso-
pisom, posluøate predavanje, obœudu-
jete likovna dela, spoznavate literate, s
øiroko razprtimi oœmi posluøate prav-
ljico, se sreœate s prijatelji, sedete za
raœunalnik. 

Veselimo se vaøega obiska v prihod-
njem letu!

Andreja Øtuhec

Boæiœno-novoletni koncertBoæiœno-novoletni koncert
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Ponovno med najboljøimi

Slikarska
razstava aktov

Literarni veœer
v knjiænici

Nejka Omahen
øe enkrat z
uœenci

PREDSTAVITEV ZBORNIKA MOJA KNJIÆNICA

Dan sploønih knjiænic
Pedagoøka ura
z Majo Øubic
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Druøtvo »PROSTI ŒAS« Ømartno pri Litiji bo v œasu zimskih poœitnic organiziralo zimovanje na Treh Kraljih

na Pohorju za øolske otroke od 6. – 14. leta starosti.

Osnovni namen zimovanja je, da otroci in mladina koristno in zanimivo preæivijo del svojih poœitnic, se druæijo z

vrstniki in se tudi marsiœesa nauœijo.

Vsebine, ki smo jih izbrali, so prilagojene mladim in so rezultat dolgoletnih izkuøenj pri pripravljanju in izvedbi

podobnih programov. 

Zimovanje na Treh Kraljih na Pohorju za 45 otrok 

(namestitev – penzion Jakec)

Termin: 16. – 20. februar 2008

Vsebine dela: øola smuœanja in teka na smuœeh, druæabne in kulturne dejavnosti, elementarne igre na snegu,

zabavni veœeri, sprehodi ...

Cena zimovanja na Treh Kraljih je: 180 EUR – vkljuœeno je 5-dnevno bivanje (polni penzion),

smuœarska vozovnica, øola smuœanja ter teka na smuœeh, prevoz, vodenje in organizacija.

Prijave in informacije: tel. 031 721-013, e-poøta: info@drustvoprosticas.si

www.drustvoprosticas.si

Dejavnosti druøtva PROSTI ŒAS
Hura, prosti œas
Kopanje na bazenu med novoletnimi poœitnicami. Ponedeljek, 24. 12. 2007, œetrtek, 27.12.2007, petek
28.12.2007 od 10. do 12. ure. Kopanje med vikendi poteka po normalnem urniku.

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,
I. triletje – œetrtek od 18.00 do 19.00.
II. triletje – torek od 18.00 do 19.00

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!

O vseh dejavnostih vas bomo obveøœali sproti, prek naøe spletne strani in ostalih lokalnih medijev.
Informacije: tel. 031 721-013, prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si
ter spletni strani www.drustvoprosticas.si .
Veœ o plezalni dejavnosti si lahko preberete na spletni strani http://plezanjedpc.spaces.live.com 
Prijave zbiramo prek e-poøte: info@drustvoprosticas.si ali na tel. 031 721-013.

Nastopil je v kategoriji œlanov do 30
let, œrni pasovi. Kljub malce slabøi pri-
pravljenosti je po vseh treh krogih
obdræal uvrstitev in na koncu zasedel
odliœno 2. mesto. Za odtenek boljøi je
bil le hrvaøki reprezentant, ki se je rav-
nokar vrnil s svetovnega prvenstva v
Koreji.

Tekma je bila predvsem pripravljalne-
ga znaœaja, saj se bliæa Dræavno pr-
venstvo, ki bo na vrsti 15. decembra v
Mariboru. 

V spomladanskem ciklu tekmovanj se
je Rok udeleæil øe enega turnirja na
Hrvaøkem – Dan Gun open, kjer je v
œlanski kategoriji v hudi konkurenci
nazadnje pristal na 2.mestu.

Vrhunec letoønje sezone pa je poleg pri-
hajajoœega Dræavnega prvenstva pred-
stavljalo opravljanje izpitov za viøje pa-
sove na zaœetku meseca februarja. To-
krat so izpiti za œrne pasove in viøje
Dan stopnje potekali pod mojstrom g.

Andelkom Vuœenikom 7. dan, s Hrvaø-
ke. Mojster in veœletni trener hrvaøke
reprezentance ima zelo visoke kriterije
za napredovanja, kar je Rok tudi æe
osebno preveril. Pred 10 leti je namreœ
sodeloval na tedenski pripravah v Puli,
kjer je tudi imel moænost opravljanja iz-
pita za modri pas. Med 20 kandidati pa
je bil Rok eden od øtirih, ki so preiskus
tudi uspeøno opravili.

Po napornem preverjanju, ki je zahte-
valo od posameznika tako fiziœno kot
psihiœno pripravljenost, je mojster pre-
veril celotno znanje kandidatov od os-
nov do najbolj zahtevnih tehnik, na
koncu je sledil øe test moœi – razbijanje
desk. Vsak kandidat je moral razbiti 4
deske z razliœnimi tehnikami.

Po konœanem izpitu je mojster komen-
tiral pripravljenost taekwondoistov in
œestital tistim, ki so izpit uspeøno opra-
vili. Med njimi je bil tudi Rok, ki si je
kot edini pridobil naziv œrni pas 4. dan.

TAEKWONDO

Ponovno med najboljøimi
V soboto, 24. novembra 2007, je v Zagrebu potekal mednarodni turnir
5. Maksimirjev pokal taekwondoja v tehniki. Kot prejønja leta je tudi letos
zastopal barve Slovenije le Rok Mohar. 

Nejka jim je predstavila zadnji mla-
dinski roman, Spremembe, spremem-
be in spregovorila o svojem æivljenju.
Uœenci so ob koncu sreœanja v dar pre-
jeli knjigo Slavka Pregla Spriœevalo.
Namen projekta, ki ga s knjiænim da-
rilom sofinancira Ministrstvo za kul-
turo, z literarnim gostom pa realizirala
sploøna knjiænica, je spodbujati branje
in mlade privabiti v knjiænice. Kdor se
enkrat zaveæe knjigi, ji ostane zvest za
vedno. Aleksandra Mavretiœ

V naslednjih dneh bodo naøi nabiralniki polni lepih æelja in voøœil. 
Œe se vam bo izpolnil vsaj del od prejetega, potem boste v novem letu sreœni in zdravi.

In zato nas boste obiskovali, z nami brali, uæivali na razstavah, literarnih veœerih
in se vsaj za trenutek oddaljili od napornega delovnega ali domaœega ritma.

In veseli bomo, œe vam bomo pri tem pomagali.
Danes, jutri in vse dni leta 2008!  Dobrodoøli v naøih prijaznih hiøah knjig!

Pedagoøka ura
z Majo Øubic
Kamnite znamke akademske
slikarke Maje Øubic na temo
Darwinovega popotovanja z ladjo
Beagle, so zbudile zanimanje
osnovnoøolcev in njihovih uœiteljev.

V petek, 30. novembra, so øolarji OØ
Ømartno z veliko radovednostjo pri-
sluhnili slikarki, ki je predstavila svoje
navduøenje nad æivalskim svetom, na-
ravo in vsem lepim.  Kako jo je z Dar-
winom povezala siva knjiga, Potova-
nje z ladjo Beagle, ki jo je brala veœ let
in na koncu se mu je oddolæila s svo-
jim slikarskim opusom. Uœenci so
spoznali, kaj so to pepelke, cinderelle,
v filateliji. Razstavo Majinih pepelk je
v knjiænici pripravil znani filatelistiœni
strokovnjak Janko Øtamfl. 

Druæenje na pedagoøki uri je sklenilo
gostovanje kamnitih znamk v Knjiæ-
nici Litija. Zadnji so jih pri nas
obœudovali œlani filatelistiœne akade-
mije na svoji seji. 

Aleksandra Mavretiœ

Nejka Omahen
øe enkrat z
uœenci
Projekt Rastem s knjigo smo pripe-
ljali do konca, saj so na zadnje
sreœanje z Nejko priøli øe uœenci
sedmega razreda iz Vaœ.

PREDSTAVITEV ZBORNIKA MOJA KNJIÆNICA

Dan sploønih knjiænic
Sploøne knjiænice vsako leto 20. novembra praznujemo svoj dan. Zveza
bibliotekarskih druøtev Slovenije je 20. november izbrala za dan sploønih
knjiænic, letos smo ga praznovali æe øestiœ.

Za letoønjo temo, posveœeno literaturi
in mladim, so se odloœili, ker knjiæ-
niœarji opaæajo velik upad bralcev na
prehodu iz osnovne v srednje øole. Slo-
venske sploøne knjiænice so pripravile
dogodke s pomenljivimi naslovi: Ob
kavi paøe tudi knjiga, Branje – œudeæ-
no potovanje ali Branje je æur. 

Knjiænica Litija je ta dan izbrala za
predstavitev zbornika MojA Knjiænica
ob 40-letnici matiœnosti Knjiænice Li-
tija in 135-letnici narodne œitalnice v
Ømartnem. Prireditev  je v galerijo
knjiænice Litija privabila mnoge ljubi-
teljev knjig in ubranega petja. V kul-
turnem programu je sodelovala Vo-
kalna skupina Pavza z izborom slo-
venskih veœnih popevk. Slavnostna
govornica o 40-letni zgodovini je bila
upokojena direktorica knjiænice Joæa
Ocepek, ki je v zbornik prispevala po-

pis øtiridesetletnega razvoja knjiæ-
niœarstva na obmoœju Knjiænice Litija.
Zbrane sta pozdravila tudi oba æupa-
na; gospod Franci Rokavec je pouda-
ril, da je Knjiænica Litija izvrstno
opravljala nalogo matiœnosti, saj je
malone prisotna v vsaki vasi naøe
obœine. Gospod Izlakar je izrazil nav-
duøenje obœanov nad novo knjiænico v
Ømartnem, ki je kmalu po odprtju do-
kazala, kako zelo smo potrebovali tak
prostor. Ljudje se v galeriji knjiænice v
Ømartnem druæijo, uæivajo ob raz-
liœnih kulturnih dogodkih, mladi s pri-
dom uporabljajo sodobno tehnologi-
jo, povezavo s svetom. Skratka, obe
knjiænici kar na najboljøi moæni naœin
izpolnjujeta svoje poslanstvo in sledita
razvojnim smernicam na vseh po-
droœjih. 

Aleksandra Mavretiœ

Literarni veœer
v knjiænici
Knjiænica Litija in Druøtvo upokojen-
cev Ømartno pri Litiji sta 29. 11. v
knjiænici Ømartno  pripravila literarni
veœer s pesnicama – upokojenkama,
Ivanko Tomaæiœ iz Ømartna in Joæo
Ocepek iz Litije. Sreœanje so popestrili
ljudski pevci iz Javorja. 

Upamo, da se bodo tovrstna snidenja
v tretjem æivljenjskem obdobju nada-
ljevala. 

Ta veseli dan kulture na rojstni dan
Franceta Preøerna æe nekaj let zapored
zdrami kulturne ustanove, da na steæaj
odprejo svoja vrata. V Knjiænici Litija
se je z razstavo aktov predstavila
LILA, likovniki litijskega likovnega
ateljeja. Odprtje razstave je bilo 3. 12.
ob 19. uri, razstavljena dela bodo na
ogled ves december. 

Aleksandra Mavretiœ

Slikarska
razstava aktov

Druøtvo Prosti œas Ømartno
RAZPIS ZIMOVANJA – TRIJE KRALJI na POHORJU 2008

Kolektiv Knjiænice Litija

Ogled vozila je moæen v œetrtek, 20. 12. 2007, med 8. in 10. uro
na sedeæu podjetja, Ponoviøka c. 15, Litija.

(Kontaktna oseba je ing. Bogdan Ahac).
Na sedeæu podjetja bodo zainteresirani kupci prejeli tudi ostale pogoje zbiranja ponudb.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 24. 12. 2007 do 12. ure.

Javno podjetje
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA d.o.o.

Ponoviøka cesta 15, 1270 Litija

ZBIRANJE PONUDB

Objavlja

ZBIRANJE PONUDB
za prodajo odpisanega osnovnega sredstva:

TOVORNO SPECIALNO VOZILO – SAMONAKLADALNIK TAM 190 T, 15B
letnik 1991, 137 KW, neregistrirano



ROKOMET 

Nova podoba
Ømarœanov

OSREDNJA OSEBNOST V ZGODOVINI LITIJSKEGA PLANINSTVA

Ferdo Tomazin 

PLANINSTVO, ØPORTDECEMBER 2007 • ØT. 10 7

Iz tega razloga od 1. decembra dalje vse
ømarske ekipe nastopajo pod imenom
RD Ømartno 99 - Herz Factor banka.
Œlanska ekipa bo od sedaj nastopala v
novih, rdeœe-œrnih, dresih, te barve pa
bodo postale tudi uradne barve ømar-
skih rokometaøev. Kljub novi podobi pa
cilji ostajajo enaki, to je napredovanje v
1. b dræavno rokometno ligo. Za nami
je polovica prvega dela tekmovanja.
Ømarœani dræijo odliœno drugo mesto.
Na prvem mestu je druga ekipa RK Ce-
lje Pivovarna Laøko, ki pa igra izven
konkurence in po pravilih Rokometne
zveze Slovenije ne more napredovati v
viøjo ligo. 

Œlanska ekipa je zadnji vikend v okto-
bru odigrala sreœanje prodi RK Arcont
Radgona na domaœem igriøœu. Kljub
temu da velja Radgona za slabøega nas-
protnika, so se morali fantje na igriøœu
poøteno potruditi. Dobre obrambe
domaœih vratarjev so botrovale k temu,
da so Ømarœani prejeli le 16 golov,

ROKOMET 

Nova podoba
Ømarœanov
Mesec december je za Rokometno druøtvo Ømartno 99 mesec sprememb.
Prva je ta, da smo pridobili veœjo podporo dveh sponzorjev. Prvi je iz
domaœega kraja, to je Herz d.d., drugi pa Factor banka d.d. iz Ljubljane.

konœni rezultat 28:16 pa bi bil ob veœji
zbranosti ekipe lahko tudi viøji.

V novembru so bila odigrana tri zelo
teæka sreœanja:

5. KROG (10. november 2007)
RK Pomurje - RD Ømartno 99 19 : 31 
6. KROG (17. november2007)
RD Ømartno 99 – RK Velika Nedelja 26 : 23 
7. KROG (25. november 2007)
RK Celje – RD Ømartno 99 29 : 24

Na Martinovo soboto je avtobus s
ømarskimi rokometaø konœno prispel
v Mursko soboto. Z dobro igro in
zmago so se igralci oddolæili svojim
navijaœem, ki so jih spremljali tudi na
dolgi poti v Prekmurje. Æe teden dni
kasneje pa je Ømarœane œakalo teæko
sreœanje z Veliko Nedeljo na do-
maœem parketu. Videli smo pravi der-
bi med trenutno drugo in tretje
uvrœeno ekipo vzhoda. Kot je bilo
priœakovati, sta se obe ekipi borili do
zadnjega sodnikovega æviæga. Ømar-
œani pa so si veœjo prednost priigrali
øele pet minut pred koncem tekme in
ob kocu sta øe dve toœki zasluæeno
ostali pri Ømarœanih. Sedma tekma v
letoønji sezoni je bila bolj tekma pre-
stiæa. Tekmo za trenutno prvo mesto
na lestvici so dobili Celjani, na teæki
tekmi v Zlatorogu. Druga ekipa Celja
je skozi celo tekmo vodila. Ømarœani
so se jim pet minut pred koncam uspe-
li pribliæati na samo en gol razlike, a
so v zadnjih dveh minutah popustili in
prvo mesto po sedmih krogih pripada
Celjanom.

RD Ømartno 99

OSREDNJA OSEBNOST V ZGODOVINI LITIJSKEGA PLANINSTVA

Ferdo Tomazin 
Litijski planinci smo pred dvemi leti praznovali 100-letnico delovanja.
Kar eno œetrtino tega obdobja, to je polnih 25 let, pa je litijski podruænici
Slovenskega planinskega druøtva naœeloval Ferdo Tomazin iz Ømartnega
pri Litiji. Æe zgolj to dejstvo bi zadoøœalo, da Ferda Tomazina razglasimo
za najpomembnejøo osebnost v zgodovini druøtva, vendar pa je do 
takønega naziva v resnici upraviœen predvsem zaradi opravljenega dela.

Konec oktobra je fundacija Villa Litta
ob 70-letnici njegove smrti v Knjiænici
Ømartno predstavila spominsko kuver-
to. Prav je, da ob tej priloænosti obudi-
mo spomin na tega izjemnega moæa.

Ferdo Tomazin se je rodil 29. aprila
1869 v Ømartnem pri Litiji. Do sedaj je
veljalo, da  je bil oœe krojaøki mojster,
ki se je ukvarjal tudi s kmetijstvom, Jo-
æe Sinigoj pa mi je sporoœil, da je v ma-
tiœnih knjigah naøel podatek, da naj bi
bil kovaœ. Ferdo je s 17. letom z odliœ-
nim uspehom konœal kmetijsko øolo na
Grmu in nato kot adjunkt in samostoj-
ni oskrbnik sluæboval po raznih grado-
vih v Sloveniji in hrvaøkem Zagorju od
Mokric pri Breæicah do Praønikarjeve-
ga gradu pri Kamniku. V letu 1905 je
iz Kamnika priøel na ustanovni zbor li-
tijske podruænice SPD, kasneje tega leta
pa se je preselil nazaj v Ømartno pri Li-
tiji. Postal je eden prodornejøih lesnih
trgovcev in ob njegovi smrti je dr. Josip
Tominøek zapisal, da bi bil lahko eden
najpremoænejøih ljudi v okraju, a je ve-
liko razdal med reveæe in druøtva. Da je
bil sposoben gospodarstvenik, dokazu-
je tudi to, da ga je v letu 1918 deæelna
vlada za Slovenijo imenovala za sekve-
stra gradov Bogenøperk, Slatna in Gr-
maœe, ki so bili takrat last Windisch-
grätzov, vojvodinje Meklenburøke in
barona Apfaltrena.

Ferdo Tomazin se je za hojo v hribe
navduøil æe v zgodnji mladosti, ko v
visokogorju ni bilo veliko nadelanih
poti in ko so tja zahajali le redki po-
samezniki. Vsako poletje se je odpra-
vil v Julijske Alpe in Karavanke, pred-
vsem pa v njemu najljubøe Kamniøke
Alpe. O njegovi veliki ljubezni do
narave veliko pove æe njegov vzdevek
»Mati Narava«. Po preselitvi v
Ømartno se je ves posvetil Zasav-
skemu hribovju in zanj navduøeval
tudi planince iz drugih krajev.

Podjetnost in pogum, ki ju je Tomazin
pokazal v poslovnem æivljenju, sta mu
øe kako koristila tudi pri planinskem
udejstvovanju. Naœelnik litijske po-
druænice SPD je postal v letu 1912.
Takrat je bilo planinstvo res øe v po-
vojih, v visokogorju je bilo le nekaj
skromnih planinskih koœ, v Posav-
skem hribovju pa sta stali le Jurkova

koœa na Lisci in Hausenbichlerjeva
koœa na Mrzlici. Po zaslugi Ferda To-
mazina je bilo 1. januarja 1927 na
Sveti gori (danes Zasavska sveta gora)
v navzoœnosti velike mnoæice domaœi-
nov odprto prvo skromno zavetiøœe v
gospodarskem objektu pri æupniøœu.
Øe istega leta je obœni zbor sklenil, da
zavetiøœe dobi ime Tomazinova koœa,
v znak priznanja za njegove velike za-
sluge pri izgradnji.

Planinci so æe takrat ljubili druæab-
nost, zato so ves planinski inventar za
zavetiøœe prenesli v okviru skupnega
izleta, ki so ga domiselno oklicali za
„prepeljavo planinske bale“.  Zaradi
vedno veœjega obiska je kmalu postalo
premajhno, zato so se odloœili, da
zgradijo svojo koœo. Ustanovili se kre-
ditno zadrugo „Zasavska koœa
r.z.z.o.z.“, da bi z deleæi œlanov zadru-
ge, darili in posojilom krili stroøke
gradnje, saj podruænica denarja ni ime-
la. Danes lahko le obœudujemo izred-
no podjetnost, s katero so se lotili
gradnje. V troœlanskem gradbenem
odboru sta bila ob Ferdu Tomazinu øe
svetnik Fran Podboj in notar dr. Josip
Krevelj. Z gradnjo so priœeli septembra
1930, manj kot leto kasneje, 9. avgu-
sta 1931 pa je bila æe slovesna otvori-
tev popolnoma dokonœane in oprem-
ljene koœe. Nova planinska postojanka
je stala na vrhu Poæarnice, hriba, ki je
le 5 minut hoje oddaljen od sedanjega
doma na Zasavski sveti gori. Na slove-
snosti ob otvoritvi koœe se je zbralo za
tisti œas neverjetnih 1500 obiskovalcev
iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz so-
sednje Hrvaøke. Lesena zgradba je ob-
segala predsobo, kuhinjo, dve jedilnici,
dve verandi, na podstreøju pa ob os-
krbnikovi sobi øe pet sob za prenoœe-
vanje. Seveda se je tudi nova postojan-
ka imenovala Tomazinova koœa. Fer-
do je bil na svojo koœo moœno nave-
zan. Zadnjiœ se je do nje povzpel 17.
oktoba 1937, v krogu oæjih planinskih
prijateljev je bil  izredno vesel in razpo-
loæen, vriskal je in pel, vendar se je
oœitno æe zavedal svoje bolezni. Sodob-
niki poroœajo, da se kar ni mogel na-
gledati razgleda ter da se je potrt vrnil
v koœo in nato domov v dolino. Le de-
vet dni kasneje je umrl.

Istega leta kot zavetiøœe na Sveti gori je
litijska podruænica SPD zavetiøœe od-
prla tudi na Sveti Planini (kasneje Par-
tizanski vrh). Zavetiøœe je bilo po-
membno za prirejanje smuœarskih te-
œajev, ki jih je vodil znameniti rojak
Adolf Badjura.

Ferdo Tomazin je bil v svojem œasu
eden najbolj prepoznavnih planincev.
Na proslavi ob 40-letnici SPD leta
1933 so ga pozdravili kot starosto slo-
venskih planincev. Njegovo navduøe-
nje za planinsko stvar je bilo narav-
nost nalezljivo, zato œas njegovega vo-
denja podruænice upraviœeno øtejemo
za zlato dobo litijskega planinstva.

Ferdo Tomazin pa ni bil aktiven samo
na podroœju planinstva. Æe od mladih
let je bil sokol, ustanovil je Litijskega

Tomazinova koœa na Poæarnici s Œemøeniøko planino v ozadju. Danes je hrib poraøœen,
vendar se sedaj, ko je listje odpadlo, s pokopaliøœa pri cerkvi med drevjem vidi dimnik, ki
je edini ostal, potem ko so koœo med drugo svetovno vojno poægali.

Zadovoljni smehljaj Ferda Tomazina ob
otvoritvi koœe na Sveti gori 9. 8. 1931

sokola in kasneje postal starosta Ømar-
skega sokola. Sam je bil dober pevec in
dolgoletni predsednik Pevskega druø-
tva Zvon. Bil je predsednik Kmeœke
hranilnice in posojilnice, nekaj let pa
tudi naœelnik gasilskega druøtva. Skrat-
ka, bil je moæ izjemne energije in velike
predanosti delu za skupno dobro.

Ømarœani spomin na velikega rojaka
ohranjajo s Tomazinovo ulico. Litijski
planinci smo leta 2005 v navzoœnosti
ømarskega æupana Milana Izlakarja na
kraju, kjer je nekoœ stala Tomazinova

koœa, postavili spominsko obeleæje.
Kadar boste na Zasavski sveti gori, ga
le obiøœite.  Œez dve leti bo minilo 140
let od rojstva Ferda Tomazina, morda
bi bila to primerna priloænost, da se
mu postavi obeleæje na kraju, kjer je
stala njegova rojstna hiøa. Iz zapisov
vemo, da naj bi ta nosila hiøno øtevilko
48 oziroma 46, zato vabim vse dobre
poznavalce ømarske zgodovine, da
skuøajo ugotoviti, kje natanœno je stala
Tomazinova rojstna hiøa in kakøna je
bila njena usoda.

Borut Vukoviœ

Tomazinova koœa je bila zaradi izrednega razgleda ter vrlega oskrbnika Franca Obidiœa
ves œas obstoja med najbolj priljubljenimi koœami v Posavskem hribovju.

VABIMO VSE LJUBITELJE ROKOMETA,VABIMO VSE LJUBITELJE ROKOMETA,
da si ogledate tako domaœe kot tekme v gosteh.

Vabimo vas tudi, da se pridruæite navijaøki skupini,

da bomo skupaj z glasnim navijanjem pomagali

Ømarœanom do novih zmag.

Dobimo se 10 minut pred zaœetkom tekme

v øportni dvorani oziroma 10 minut pred odhodom

avtobusa pred Osnovno øolo Ømartno.

Zaradi boljøe organizacije prevozov na tekme v gosteh

vas prosimo za predhodno najavo na

elektronski naslov: navijaci.rdsmartno99@siol.net.

Mesto Ekipa Øt.tekem Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. PRZ Toœke PT MT

1. RK CELJE PIVOVARNA 7 7 0 0 229 : 168 (0:0) 14 (0) 0

LAØKO CELJE

2. RD ØMARTNO 99 7 6 0 1 190 : 150 (0:0) 12 (0) 0

3. MRK DRAVA PTUJ 7 3 2 2 196 : 189 (0:0) 8 (0) 0

4. RK VELIKA NEDELJA 7 4 0 3 197 : 194 (0:0) 8 (0) 0

5. RK SEVNICA 7 3 0 4 186 : 196 (0:0) 6 (0) 0

6. RK POMURJE 7 2 1 4 177 : 194 (0:0) 5 (0) 0

7. RK ŒRNOMELJ 7 1 1 5 167 : 181 (0:0) 3 (0) 0

8. RK ARCONT RADGONA 7 0 0 7 150 : 220 (0:0) 0 (0) 0



DECEMBER 2007 • ØT. 108 OGLASI, OBVESTILA

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 € + DDV
Notranja stran: 1 cm2 (barvno) 0,75 € + DDV

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 izjemoma do 31. decembra 2007

Megatrg d.o.o., Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi
((  nnaa  zzaaggoorrsskkii  ttrræænniiccii))

Telefon: (03) 566 48 56 Gsm: 051 812 601, 051 304 247

Mali gospodinjski aparati in bela tehnika:

BOSCH, SIEMENS, MIELE, GORENJE, LIEBHERR,
ELECTROLUX, CANDY, ZANUSSI, WHIRLPOOL, ETIS, ARISTON.

Zanesljivo ugodne cene.

GOSPODINJSKI
APARATI

Akcija do 20. 12. 2007 - Popusti!

GOSPODINJSKI
APARATI

Nakup aparatov je moæen na obroke, brez obresti,
tudi s plaœilno kartico Diners.

Akcija do 20. 12. 2007 - Popusti!

Podjetje za proizvodnjo preciznih kovinskih izdelkov zaposli:

Dva delavca - operaterja na CNC strojih.

Priœakujemo III., IV. ali V. stopnjo izobrazbe, po moænosti tehniœne smeri.
Predznanje dela s CNC strojem ni pogoj, je pa zaæeljeno, v nasprotnem primeru vas priuœimo pri nas.
Delo obsega streæenje, nastavljanje, vzdræevanje in na konœni stopnji usposabljanja øe programiranje strojev.
Kvalitete, ki jih priœakujemo od vas: pridnost, natanœnost in seveda – delo z glavo.
Plaœilo se prilagaja vaøemu znanju in sposobnostim, torej naœelu: “Veœ znaø, veœ veljaø.”

Pridruæili se boste mladi in sposobni 11. œlanski ekipi, v katero se ne bo teæko vklopiti.

ZAPOSLITEV

Vsi zainteresirani lahko pokliœete na gsm: 031 802 407

ZAPOSLITEV

Pridruæite se nam na silvestrovanju ob zabavni glasbi, odliœni hrani in pijaœi.

RReezzeerrvvaacciijjee  sspprreejjeemmaammoo  nnaa  tteelleeffoonn::  ((0011))  889999  2233  6600

Øe ne veste, kje bi preæiveli najdaljøo noœ v letu?


