
Gasilsko društvo Breg in Tenetiše se je tudi letos 
udeležilo občinskega članskega tekmovanja, 
ki je potekalo v soboto, 29. maja 2010, v Rib-
čah. Tekmovalo je 13 članskih ekip, tekmovanje 
pa je bilo oteženo tudi zaradi dežja in mokrega 
terena, zato je marsikatera ekipa dosegla slabši 
rezultat kot bi ga sicer. Seveda slabo vreme ne 
sme biti izgovor za slabo uvrstitev na tekmo-
vanju. Nekatere ekipe imajo boljše, nekatere 
pa slabše pogoje za same priprave na tekmo-
vanjih, npr. boljša in novejša gasilska oprema, 
dovolj kandidatov za sestavo dobre ekipe. Bolj 
kot sama oprema so pomembni ljudje, ki kažejo 
pripravljenost na sodelovanje na samih gasil-
skih vajah in na koncu še na samem tekmova-
nju. Letos je bila najbolj uspešna članska ekipa 
iz Vač, ki je zasedla prvo mesto na tekmovanju. 
Po končanem tekmovanju je sledila gasilska ve-
selica v Ribčah, ki pa je popestrila večer vsem 
udeležencem gasilskega tekmovanja. 

Letos je potekalo tudi občinsko pionirsko in 
mladinsko tekmovanje v Jevnici in sicer 15. 
maja 2010. Udeležili so se ga tudi pionirji in mla-
dinci iz prostovoljnega gasilskega društva Breg 
in Tenetiše. Ekipo iz PDG Breg in Tenetiše so 
po funkcijah sestavljali naslednji mladinci: Nika 
Marn, Tim Pavlič, Nika Svenšek, Monika Po-
nebšek, Klara Andrejčič, David Andrejčič, Jan 
Vidic, Žiga Urbas, Andraž Vidic in Blaž Poneb-
šek. Na koncu je ekipa zasedla sedmo mesto 
od osmih ekip v kategoriji mladincev. 

Uroš Kozlevčar, PGD Breg

Novice iz Jablaniške doline
USPEŠNO IZVEDENA PRIPREDITEV DAN JAGOD IN 
ŠPARGLJEV NA BREGU

www.listentothevoiceofvillages.org

www.razvoj.si

GASILCI NA OBČINSKEM 
TEKMOVANJU

Prireditev Dan jagod in špargljev so skupaj or-
ganizirala vsa društva, ki delujejo na Bregu in 
krajevna skupnost Breg-Tenetiše. Strokovno 
pomoč pri izpeljavi prireditve je v okviru evrop-
skega projekta Listen to the voice of villages 
izvedel Center za razvoj Litija, ki na pilotnem 
območju Jablaniške doline razvija podeželski 
turizem. K odličnemu obisku je prispevalo pred-
vsem dobro obveščanje na celotnem območju 
Srca Slovenije. Promocija je bila skrbno načr-
tovana, saj smo želeli doseči specifi čno ciljno 
skupino, t.j. predvsem družine z otroki. Veseli 
nas, da je bil odziv obiskovalcev tako množičen 
in pozdravljamo odločitev organizatorjev, da pri-
reditev na Bregu postane tradicionalna. S tem 
smo izpolnili tudi enega od ciljev projekta Listen 
to the voice of villages, saj je prav ustvarjanje 
nove turistične ponudbe in motivacija posame-
znikov ključna za turistični razvoj in prepoznav-
nost območja.

Gašper Kleč, Center za razvoj Litija

Lepa in sončna nedelja, 23. maja, je omogočila, 
da je bil obisk Dneva jagod in špargljev nad pri-
čakovanji, česar smo bili organizatorji še poseb-
no veseli. Obiskovalci so lahko kupili domače 
jagode in šparglje, s katerimi nas že nekaj časa 
razveseljuje kmetija Pr̀  Mežnarčk na Bregu. 
Na preostalih stojnicah so si obiskovalci lahko 
ogledali in kupili zelišča, balkonsko cvetje, lese-
ne izdelke, ročne izdelke iz volne, skulpture iz 
kovine, slamnike, miniaturne kozolce in vozove, 
dišeče blazinice in druge domače dobrote.
Največja gneča je bila pri stojnici, kjer je kuhar 
Marko s pomočjo Slavi Lenart pripravljal jedi 
iz špargljev in pri stojnici, kjer so pridne roke 
pripravljale palačinke ter jagodne napitke. Za 
glasbene ritme je poskrbel ansambel Litijski od-
mev, skozi dogajanje na prireditvi pa nas je vo-
dila Mojca Hauptman. Popoldne je Športno dru-
štvo Breg in Tenetiše pripravilo družabne igre. 
Med odraslimi ekipami so se v žaganju hloda z 
»amerikanko«, prevozom sena s samokolnica, 
hojo z zvezanimi nogami in kvizom o furman-
stvu, pomerile ekipe M'line, Društvo podeželske 
mladine Litije in Šmartno in VID. Zmagovalna 
ekipa VID je za nagrado prejela odojka. Otroci 
so se med seboj pomerili v skakanju z vrečo, 
zlaganju kamenja v višino in hoji po »klocih«. 
Zmagovalci Hudiči so za nagrado prejeli škatlo 
presenečenja. Po družabnih igrah je sledilo še 
ugibanje na koliko kosov se bo razrezala velika 
jagodna torta. 

Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem, ki ste ka-
korkoli pomagali in s tem pripomogli, da je bil 
prvi Dan jagod in špargljev tako uspešen. 

Doris Ravšl, Društvo LAZ

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. 



POGOVOR S ŠMARSKIM ŽUPANOM 
O NAČRTOVANIH INVESTICIJAH V 
JABLANIŠKI DOLINI

Društvo za razvoj podeželja LAZ v prihodnosti načrtuje prenovo in ponatis 
zloženke o Jablaniški dolini. Vabimo torej vsa društva in druge ponudni-
ke v dolini, da nam podate svoje predloge glede vsebine nove zloženke.  
Za več informacij pokličite na telefon 070 303 321 ali pišite na elektronski 
naslov drustvo.laz@gmail.com. Dosedanjo zloženko si lahko ogledate na 
spletni strani www.srce-me-povezuje/drustvolaz.

Društvo LAZ 

V Društvu za razvoj podeželja LAZ si prizadevamo za izboljšanje življenja 
na podeželju v naseljih v Jablaniški dolini, poleg tega pa se trudimo poskr-
beti tudi za otroke in mladino. Z prijavljenim projektom Jablaniška pripo-
ved smo pridobili evropska sredstva iz programa Mladi v akciji, v okviru 
katerega se bodo mladi ukvarjali s fotografiranjem, oblikovanjem, seveda 
ob prijetnem druženju in raziskovanju Jablaniške doline. Vabimo vas torej, 
da se nam pridružite. 

Društvo LAZ vas skupaj z 
Mladinskim centrom Litija 
vabi tudi na tri tematske 
dneve namenjene  vsem 
otrokom in mladini. Na 
zanimivo popestritev po-
čitnic ste vabljeni ob na-
slednjih petkih od 9.00 do 
11.00 ure:
- 16. julij 2010 ob 9.00: pri 
gasilskem domu na Bregu 
boste preko kamnov, ki jih 
je odložila Sava na litijska 
prodišča in so razstavljeni 
na Bregu, spoznavali na-
stanek zemlje, si ogledali 
film o savskih prodnikih 
in se na igrišču pomerili 
v zabavnih igrah, ki jih bo 
vodil ŠD BiT.
- 30. julij 2010 ob 9.00: 
Pr' Pleskovec na Bregu je 

naše izhodišče za raziskovalni izlet ob Jablaniškem potoku. Brodili bomo 
po potoku, spoznavali zelišča, lovili kačje pastirje, morda ujeli ribo in na cilju 
v Gradiščih Lazah pobožali kuštrave škotske bikce.
- 20. avgust 2010: pri gasilskem domu na Bregu se bomo spoznavali z 
vsemi možnostmi digitalnega fotoaparata in se zabavali ob fotografiranju. 
Fotografije bomo nato skupaj pregledali in ocenili ter se naučili kako narediti 
dober posnetek. 
Za nekoliko mlajše otroke, od 5 do 14 let, so zanimivi podeželski tabori v 
neokrnjeni naravi in sicer na kmetiji Vovk v Gradišču pri Litiji. Otroci boste 
spoznali domače živali ter opravila, si ogledali lovsko opazovalnico, kurili 
taborni ogenj, spoznavali zelišča in ustvarjali na delavnicah. Taborjenja se 
lahko udeležite v sledečih terminih: 12. - 16. julij 2010, 26. - 30. julij 2010, 
16. - 20. avgust 2010. 
V Jablaniškem potoku na kmetiji Bancerl za vas pripravljajo 7-dnevno 
taborjenje, kjer se boste v »učilnici v naravi« naučili osnov španščine, do-
polnili znanje angleščine, spoznavali živali in rastline ter poizkušali španske 
jedi. Tabora se lahko udeležite v terminu od 19. do 25. julija 2010, za poja-
snila se obrnite na Barbaro (051 757 704).
Za več informacij pokličite na telefon Društva LAZ (070 303 321) ali pa 
obiščite spletno stran www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz

ŠE NE VESTE KAKO BI PREŽIVELI 
POLETNE POČITNICE? 
NAJ VAM POMAGAMO Z NEKAJ NAMIGI!

V športnem društvu Breg in Tenetiše smo se letos prvič odločili, da or-
ganiziramo tečaj za voditelja čolnov. Ideja je zorela že nekaj časa, saj 
je bilo v društvu nekaj zelo zainteresiranih članov. Tako smo skupaj s 
podjetjem Nautica organizirali predavanja, ki so potekala od 17. do 19. 
maja. Zaradi prostorske omejenosti naše predavalnice v gasilskem domu, 
smo kljub velikemu interesu število kandidatov omejili na 16. Z opravlje-
nim tečajem so si kandidati pridobili pravico upravljati čoln, ki služi za 
osebne namene ali za prevoz blaga oziroma potnikov v omejenem plovb-
nem območju. Izpit je mednarodno priznan in velja za čolne do dolžine 
24 m ne glede na vrsto in moč pogona. Glede na izkazan interes, smo 
se odločil, da tečaj drugo leto ponovimo. Vse ostale dogodke, ki jih pri-
rejamo v Športnem društvu Breg – Tenetiše si lahko ogledate na naši 
spletni strani: www.srce-me-povezuje.si/sd-bit.    

Matic Poglajen, ŠD Breg in Tenetiše

Jutranje sonce je napove-
dovalo lep dan. In res me je 
v svoji pisarni ves prešerno 
nasmejan sprejel šmarski 
župan g. Milan Izlakar. Z 
navdušenjem mi je povedal, 
da so svetniki sprejeli prvo 
branje proračuna in s tem 
dali veliko možnost izved-
bi investicij za tekoče leto.
Povprašala sem ga, kakšni 
so načrti za razvoj in izved-
bo investicij za območje 
Jablaniške doline. Povedal 
je, da je Občina Šmartno 
naročila izdelavo biolo-
škega poročila o kapaci-
teti vode za vasi Jablani-
ške Laze in Bukovica. Na 
najvišje ležeči točki (700 
m n.v.) v Bukovici, pri domačiji Izlakar, je v globini 100 m vrtina z zelo 
kvalitetno pitno vodo. Kapaciteta izvira je 1,5 l na sekundo. Omenjena 
kapaciteta bi zadostovala tudi za ostale vasi v neposredni bližini Buko-
vice. Dogovori so potekali tudi z Občino Litijo, vendar je vložek, ki ga 
je zahtevala sosednja občina (1.200.000,00 EUR), previsok. Naročili so 
predračune za vrtino in podali vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor, 
ki naj bi podalo dokument o legalizaciji vrtine in izdal vodno dovoljenje.
Pogovor sva nadaljevala v smeri izgradnje čistilne naprave, ki 
naj bi služila za čiščenje fekalij za vasi Cerovico in Selšek. Župan 
pravi, da se je zataknilo pri podpisu služnosti dveh lastnikov ze-
mlje, ker bi potekal kanalizacijski sistem. Sama čistilna naprava 
naj bi bila na lokaciji ob potoku pri Kmetovem peskokopu. Vizualno 
naj bi objekt imitiral slovenski kozolec, ki bi se lepo vklapljal v oko-
lje, saj je namreč blizu omenjene lokacije območje Nature 2000.
Ob tej priliki se župan zahvaljuje vsem vaščanom Cerovice, ki so slu-
žnost že podpisali in upa na razumevanje s strani preostalih lastnikov, 
da bi bila služnost čim prej podpisana in s tem prižgana zelena luč za 
izvedbo investicije.

Mojca Hauptman

PRENOVA IN PONATIS ZLOŽENKE

MAJSKO DOGAJANJE V ŠPORTNEM 
DRUŠTVU BREG IN TENETIŠE


