
Območje Srce Slovenije se je uspešno predstavilo na največjem 
turističnem sejmu v Sloveniji, Alpe-Adria: Turizem in prosti čas 
2011, ki je potekal zadnji vikend v januarju na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani. Pod skupno znamko je letos sodelovalo devet 
občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lu-
kovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Trzin. V štirih sejemskih dneh se 
je na razstavnem prostoru Srca Slovenije zvrstilo preko 300 nasto-
pajočih iz območja, skupaj s koordinatorji pa nam je uspelo povezati 
42 različnih organizacij. 

Na sejmu se je pred-
stavila tudi Jablaniška 
dolina, in sicer z zbirko 
savskih prodnikov ter 
kmetijo odprtih vrat 
Bancerl. Predstavnici 
društva sta za obisko-
valce sejma pripravili 
animacijsko delavnico 
- barvanje na  prodnike. 
Prav tako je bila pred-

stavljena ostala ponudba ožjega in širšega okolja. Slogan skupne 
predstavitve območja Srce Slovenije je bil »Zdravje letos cveti v 
Srcu Slovenije«, zato je bil poudarek na tradicionalnem pohodu Po 
obronkih Jablaniške doline, ki bo letos v soboto, 2. aprila. Z 
zdravjem pa je povezana tudi zdrava prehrana. Obiskovalci so imeli 
priložnost okusiti lokalne proizvode.
Poleg Jablaniške doline so se v okviru občine Šmartno pri Litiji pred-
stavili še Društvo vinogradnikov ŠTUC in EKO kmetija na Jasi z de-
lavnico suhega polstenja.

Aleksandra Gradišek, 
direktorica Centra za razvoj Litija

Društvo za razvoj podeželja Laz je bilo uspešno na razpisu ame-
riške ambasade s projektom Voda mene briga. Namen projekta 
je osveščanje ljudi o pomembnosti ohranjanja vodnih virov. 
V preteklosti je v vaseh Breg in Tenetiše imela vsaka hiša svoj 
vodnjak, kateri danes niso več v uporabi. Danes pa bi lahko ti vo-
dni viri veliko vlogo pri spreminjanju navad prebivalcev pri uporabi 
pitne vode. Prav tako so vodnjaki po drugih vaseh Jablaniške doli-
ne, nekateri še vedno v uporabi. Zavedati se moramo, da ima voda 
neprecenljivo vrednost. Koliko območji v Sloveniji se že spopada s 
problemi pitne vode? Da o svetu sploh ne govorimo.

S prvimi aktivnost-
mi na projektu so 
pričeli najmlajši in 
sicer s popisova-
njem in zbiranjem 
podatkov o vaških 
vodnjakih na ob-
močju Jablaniške 
doline. Po popisu 
vodnjakov bodo od-
vzeti vzorci vode 
za brezplačno ana-

lizo. Izvedle se bodo raziskave na območju Jablaniškega potoka 
in Save (odsek pri Bregu), na temo onesnaženosti vode in živalskih 
vrst, ki prebivajo v tem okolju. Pripravljena bo sprehajalna pot, ki 
bo služila tudi kot šolska učna pot v povezavi s stalno razstavo 
prodnikov v gasilskem domu Breg. Na dan Save bo organizirana 
prireditev, kjer bodo predstavljeni rezultati raziskav. 
Več o projektu bo na voljo na spletni stran (www.jablani-
skadolina.si/vodamenebriga), ki bo kmalu zaživela. Vlju-
dno vabljeni vsi, ki bi radi prostovoljno sodelovali pri projek-
tu oziroma vas ta tematika zanima, da se nam oglasite preko  
e-maila info@jablaniskadolina.si ali telefona 070 303 321.                                 

Društvo LAZ

Novice iz Jablaniške doline

www.listentothevoiceofvillages.org

www.razvoj.si
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SKRB ZA OHRANJANJE VODNIH VIROV 
- PROJEKT VODA MENE BRIGA

Že tretje leto zapored je Center za 
razvoj Litija izdal knjižico z naslo-
vom »Utrip prireditev v Srcu Slo-
venije«, v kateri so zbrani dogodki, 
ki se bodo odvijali v tekočem letu 
znotraj območja Srce Slovenije ozi-
roma v občinah Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Ivančna Gorica, Ka-
mnik, Litija, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Šmartno pri Litji, Trzin 
in Zagorje. Prireditve v naravi kot 
v kulturnih ustanovah, likovne in 
fotografske razstave, gledališka 
ustvarjanja, predstavljanje dedišči-
ne in folklore, plesne in glasbene 
prireditve, rekreacijska in zabavna 

druženja, kulturni festivali, tradicionalni sejmi, daljši in krajši pohodi 
ter kmečki prazniki vas vabijo na druženje s prijatelji, sosedi, znanci 
in družino. Utrjujmo medsebojne vezi tudi na prireditvah! 
Knjižico lahko dobite na Centru za razvoj Litija na Kidričevi 1 v Litiji, 
ogledate pa si jo lahko tudi na spletnem naslovu www.razvoj.si.

KNJIŽICA S PRIREDITVAMI V SRCU 
SLOVENIJE V LETU 2011

Glasilo izhaja v okviru projekta „Listen to the Voice of Villages“ (Prisluhnimo glasu vasi), ki je 
bil odobren v programu Srednja Evropa in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Center za razvoj Litija je partner v tem projektu. 

Člani in simpatizerji Prostovoljnega gasilskega društva Ja-
blanica, vljudno vabljeni na tradicionalno prireditev pod Pon-
cami! 
V znak zahvale za opravljeno delo na področju gasilstva v letu 
2010 in spodbudo za leto 2011 vas vabimo, da se nam pridružite 
na veselem avtobusu, ki bo v soboto, 19. marca 2011 odpeljal 
vse fan-e v Zgornjesavsko dolino, kjer bomo skupaj spremljali tek-
mo v smučarskih poletih. Za malico bo poskrbelo gasilsko 
društvo, stroške organiziranega prevoza pa si bomo razdelili 
glede na število udeležencev. 
Vse informacije na tel. številki: 041 953 851 (Jože Ponebšek).

S PGD JABLANICA V PLANICO



V torek, 8. februarja 2011 je na smučišču Kobla potekal I. Cvi-
ček cup na katerem se je v 9 kategorijah na veleslamosko po-
stavljeni progi pomerilo 106 tekmovalcev. Malce nenavadno 
poimenovanje za smučarsko tekmovanje? 

Niti ne. Pobudnik tek-
movanja, Franci Smr-
ke, je po rodu in biva-
lišču iz gabrovškega 
konca, kjer pa ima 
ta cenjeni posebnež 
med slovenskimi vini 
upravičeno tudi enega 
od svojih domicilov; 
da so pri organizaciji 
in na tekmovanju pre-

vladovali Dolenjci pa gre samo v prid temu. Ideja o organizaciji 
tekmovanja je bila aktualna že nekaj zadnjih let, ko smo začeli 
organizirati smučarske izlete. Ko se je stalnim udeležencem belih 
poljan od Italije do Avstrije pridružil še omenjeni Franci, ki ima bo-
gate izkušnje z organizacijo podobnih tekmovanj je bila sprejeta 
določitev, da v letu 2011 začnemo s tovrstnimi srečanji, ki imajo 
seveda poleg tekmovalnega predvsem družabni značaj. Za prvo 
prizorišče smo si izbrali smučišče Kobla na bohinjskem koncu, 
ki ima bogate izkušnje tudi s tekmovanji pod okriljem FIS.
V sončnem in prazničnem torku sta tako že v zgodnjem dopoldne-
vu v Bohinjsko Bistrico prispela dva avtobusa udeležencev, ki so 
se po dobrodošlici okrepčali z zajtrkom ter nato prevzeli štartne 
številke. Ob 10. uri je šlo že zares in sicer v sledečih kategorijah 
(po skupinah): A deklice od 6 do 10 let, B deklice od 10 do 15 let, 
C dečki od 6 do 10 let, D dečki od 10 do 15 let, E ženske nad 35 
let, F ženske od 15 do 35 let, G moški nad 50 let, H moški od 35 
do 50 let, I moški od 15 do 35 let. Začel se je boj z vratci, ki jih je 
zakoličil bivši tekmovalec in s sekundami. Ne samo s sekundami, 
na koncu so kot je značilno za ta šport, odločale stotinke in to 
dobesedno v večini kategorij. Po tekmovalnem delu je sledilo še 
kosilo za vse udeležence in nato še drugi vrhunec tekmovalnega 
dne – razglasitev rezultatov. Medaljo so dobili vsi otroci (26), ki 
so se upali spopasti s tekmovalno strmino, posebno priznanje (kot 
se za ime tekmovanja spodobi je bila to cvičkova penina) so dobili 
najhitrejša tekmovalka in tekmovalec ter najstarejša tekmovalka 
in tekmovalec. In nenazadnje je največ štelo ekipno tekmovanje 
(upoštevana sta bila po dva najboljša rezultata članov ekipe v po-
samezni kategoriji), kjer je premočno zmagala ekipa ŠD Dolina, 
ki je nastopila pod imenom sponzorja Obreza d.o.o. Ob tej pri-
liki sponzorju iz Jablaniške doline g. Boštjanu Obreza velika 
hvala. V veselem vzdušju se je smučarski praznik pod Koblo tudi 
zaključil – z željo, da se ob letu osorej na belih strminah ponovno 
srečamo in dobimo nove zmagovalce – takrat na II. cvičkovem 
cupu. Prireditev je upravičila svojo premeirno izvedbo. Zatorej na-
svidenje 8. februarja 2012. 

Peter Avbelj

I. CVIČEK CUP JE USPEL
V okviru športnega društva 
Dolina od lanskega leta deluje 
sekcija za alpsko smučanje. 
V sekciji smo se dogovorili, da 
bomo navdušence smučanja 
poleg enodnevnih smučar-
skih aktivnosti povabili tudi na 
večdnevne smučarske užitke. 
Letos smo izbrali vikend smu-
čanja na smučišču na Ko-
pah, in sicer od petka, 11. marca, do nedelje, 13. marca 2011. Cena 
za BOOM vikend za odrasle je 109 EUR, za otroke od 4 do 12 leta 
pa 89 EUR. V to ceno je vključena: 
           - nastanitev (petek - nedelja)
           - 2 x polpenzion (zajtrk, večerja) 
           - 3-dnevna smučarska karta 
           - animacija na smučišču
Doplačati je potrebno turistično takso. Smučarska karta prič-
ne veljati v petek ob 14. uri. V ceno paketa je vključena tudi 
nočna smuka. Prevoz ni organiziran. Več informacij o špor-
tno smučarskem vikendu dobite na spletni strani ŠD Dolina -  
http://www.srce-me-povezuje.si/sddolina/.

Tomaž Rozina, ŠD DOLINA

SMUČANJE NA KOPAH

BOMO GASILCI LETOS PRESEGLI 
LANSKE USPEHE?
Naše delovno leto se je že zaključilo in pripravljeni smo na nova zna-
nja in veščine. Tako smo mladi gasilci imeli v februarju zbor mladih 
gasilcev, kjer smo osvežili spomin na minule dosežke in že skovali na-
črte za novo delavno leto. Da se malo pohvalimo, smo bili v prejšnjem 
letu kar pridni, saj smo tudi na tekmovanjih dosegli lepe rezultate. Na 
tekmovanju iz gasilske orientacije smo dosegli sledeče rezultate:
              - mlajši pionirji: 3. in 10. mesto 
              - mlajše pionirke: 2. in 4. mesto
              - starejši pionirji: 1. in 8. mesto in 
              - starejše pionirke: 6. mesto
Ekipi, starejših pionirjev in mlajših pionirk, ki sta dosegli 1. in 2. mesto 
sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, kjer sta zasedli 9. mesto. 
V poletnih mesecih, in sicer v prvem tednu šolskih počitnic, smo se 
udeležili gasilskega tabora v Kokarjah pri Mozirju, kjer so otroci pre-
živeli čudovit teden v šotorih, poln športnih in gasilskih disciplin. Iz 
našega društva sta na tabor odšla 2 otroka in 1 mentor, ker pa se 
tabor organizira tudi v letošnjem letu, bi na tem mestu povabila vse 
zainteresirane otroke stare od 9 do 13 let, da se prijavijo. Sodelovali 
smo tudi na občinskem gasilskem tekmovanju v Kostrevnici, kjer 
so naše društvo zastopale 3 mladinske ekipe, ki so dosegle naslednje 
rezultate:
               - mlajše pionirke 2. mesto
               - mlajši pionirji 3. mesto (od 4 ekip) in
               - mladinci 2. mesto (od 5 ekip)
V oktobru pa smo se udeležili 8. občinskega kviza z dvema ekipa-
ma, kjer je ekipa starejših pionirjev in pionirk dosegla 3. mesto. Ekipa 
mlajših pionirjev in pionirk je najprej dosegla 2. mesto, a so po pritožbi 
po ponovnem preverjanju rezultatov naslednji dan ugotovili, da smo 
dosegli 1. mesto, kar nam je omogočilo sodelovanje na regijskem 
kvizu v Gabrovki, kjer je ekipa mlajših pionirjev in pionirk dosegla 5. 
mesto.
Na sestanku smo se dogovorili, da se bomo tudi v letošnjem letu ude-
leževali tekmovanj, ki bodo potekala po enakem razporedu kot v lan-
skem letu. Seveda pa bomo poskušali svoje rezultate še izboljšati.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

Mateja Zaman, PGD Jablanica


