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Novice iz Jablaniške doline
UVODNIK
Aktivnosti projekta Prisluhi glasu vasi (ang. Listen to the voice of
vilages) se z začetkom leta 2012 zaključujejo. Tudi na naših treh
pilotnih območjih (Velika planina, Jablaniška dolina in Oglarska dežela) zaključujemo aktivnosti in se dogovarjamo o nadaljnjih možnostih sodelovanja ter izvajanja aktivnosti. V ta namen bodo v mesecu decembru in januarju potekale zaključne delavnice z lokalno
vodenimi skupinami, sodelujočimi v projektu in predstavniki občin.
Želja vseh je, da združimo moči in najdemo možnosti ter priložnosti
za nadaljnji razvoj turizma na podeželju.
Vsem prebivalcem Jablaniške doline želimo vesele decembrske
praznike!
Vsaka želja se spremeni v resničnost takrat, ko pogledamo v
svojo dlan in vidimo, da srečo v resnici nosimo s seboj. Takrat, ko jo nehamo iskati drugje. V Srcu Slovenije živimo čudoviti ljudje, ki znamo ustvarjati in se uresničevati s svojim
delom.
Aleksandra Gradišek, Center za razvoj Litija

PROSTOVOLJSTVO – ODSKOČNA DESKA
ZA SLUŽBO

Leto 2011 je bilo evropsko leto prostovoljstva pod geslom »Spreminjaj svet«. V Sloveniji smo dobili Zakon o prostovoljstvu in celo
leto so potekale aktivnosti za spodbujanje ljudi, da se vključijo v društva in prostovoljno delo. Potrebe okolja so zlasti velike na socialnem področju, za pomoč ljudem v stiski ter za izboljšanje kakovosti
življenja v lokalni skupnosti. S prostovoljnim delom ljudje pokažejo,
da jim ni vseeno kako drugi živijo, kaj se dogaja s skupnostjo in želijo
spreminjati svet na bolje.
Društva v Jablaniški dolini se trudimo, da z aktivnostmi popestrimo
življenje v domačem okolju, da bolj zdravo in varno živimo. Večji zalogaj so projekti, ki potegnejo za seboj precej organizacijskega in
administrativnega dela. V preteklih letih smo koristili možnost javnih
del, ko se vključijo brezposelni in dobijo plačo financirano s strani
Zavoda za zaposlovanje. Za leto 2012 društva brez finančne pomoči
občine težko zaposlimo osebno preko javnih del, kar bo zmanjšalo
obseg projektov, ki se jih upamo lotiti. Razen, če pridobimo prostovoljce, morda mlade, ki so brez službe in si z delom na projektih lahko pridobijo dragocene izkušnje in reference. Projekti so lahko tudi
priložnost za zaposlitev na projektu. Zainteresirane prostovoljce
vabimo, da pokličejo na 041 355 927.

EVROPSKA SREDSTVA V ŠRC REKA
V temeljnem aktu športnega društva Dolina je med drugim zapisano,
da skrbi za rekreacijo krajanov in krajank naše doline. Ker se v društvu zavedamo, da brez primerno urejenih športnih površin ne more
biti večjega zanimanja za aktivnosti, si že od ustanovitve društva
dalje prizadevamo
posodabljati športne površine. V zadnjih letih smo uredili tudi nekaj novih
športnih površin. V
prenovljenem programu društva smo
leta 2000 zapisali,
da želimo v ŠRC
Reka v srednjeročnem obdobju izdelati športna igrišča za vse štiri najbolj razširjene
kolektivne športne panoge v Sloveniji. Poleg igrišča za odbojko na
mivki in nogometa na travi smo si postavili cilj izdelati še igrišče za
ulično košarko in manjše igrišče za mini rokomet. Ob tem pa smo
zapisali, da želimo ŠRC Reka obogatiti tudi z igriščem za badminton,
mizo za namizni tenis in baliniščem. O teh idejah nismo veliko govorili, ker smo dobro vedeli, da so za takšen napredek poleg delavnih
rok članov športnega društva potrebna tudi finančna sredstva, ki
pa jih v prostovoljnih društvih ni nikoli dovolj. Kljub temu smo imeli
veliko željo, ki nas je vodila naprej. Zato smo se pomikali z majhnimi
koraki in začeli s posodabljanjem ŠRC Reka ter najprej postavili kozolec, izdelali rezervoar in potegnili cevi za zalivanje igrišča, izdelali
in postavili klopi in mizo pod kozolcem, postavili stranišče, izdelali
mini nogometne gole, tlakovali pot do hišice, izdelali in postavili koše
za smeti, izdelali premične tribune za gledalce, tlakovali pot okoli
hišice, kupili in postavili ograjo za goloma na nogometnem igrišču,
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izdelali in postavili drogove za zastave, postavili kontejner, naredili
in postavili igrala za otroke, kupili in postavili ograjo ob igralih za
otroke, kupili in postavili zunanji umivalnik, postavili kamin, obnovili
vlečnico za zimske radosti otrok, izdelali igrišče za ulično košarko
za otroke in odrasle, tlakovali pot od hišice do kontejnerja, postavili
eko kotiček za smeti, itd. Ko smo poskrbeli, da je v lanskem oktobru
v hišici prvič zagorela žarnica, smo začeli glasno izpostavljati idejo
o razsvetlitvi igrišč v ŠRC Reka. Zavedali smo se, da je to velik
finančni zalogaj, zato smo na občnem zboru ŠD Dolina v letošnjem
aprilu predstavili idejo, na kakšen način je možno posodobitev ŠRC
Reka še pospešiti. Velika večina članov je idejo podprla z dvigom
rok. Posledica te podpore je dejstvo, da je danes nogometno igrišče
opremljeno s šestimi drogovi, na katerih je dvanajst reflektorjev,
narejena so zemeljska dela in položene cevi za osvetlitev tudi drugih
delov ŠRC Reka, izdelano igrišče za mini rokomet s postavljenim
golom, ki se lahko uporablja tudi za mini nogomet, pripravljen teren
za postavitev igrišča za badminton, narejeno je popolnoma novo
balinišče, postavljena ograja ob potočku z dvojnimi vrati, prenovljeno je otroško igrišče, dodano je novo igralo, nabavljena je miza za
namizni tenis, zabojniki za ločevanje odpadkov, klopi in mize.
Tega projekta, ki smo ga dokončali v dveh delovnih fazah, ne bi mogli izvesti, če ne bi imeli pomoči sredstev LEADER (evropska sredstva), ki smo jih pridobili na javnem pozivu LAS Srce Slovenije, in
seveda brez pomoči mladih in mladih po srcu, ki so se udeleževali
delovnih akcij. Na delovnih akcijah je bilo opravljenih več kot dva
tisoč ur prostovoljnega dela. Rekordna je bila delovna akcija, na
kateri je sodelovalo dvaintrideset »bork« in »borcev«. Naš srednjeročni cilj posodobitve ŠRC Reka je tako izpolnjen.
Čaka nas še »tretja faza«, to
pa je vračanje najetih kreditov.
Evropska sredstva bodo namreč
društvu izplačana šele po predložitvi plačanih računov. Več o
prihodnjih načrtih v ŠRC Reka
pa v kateri od naslednjih številk
lokalnega glasila.
Tomaž Rozina, predsednik ŠD Dolina

KAKŠNA JE VODA V JABLANIŠKI
DOLINI?

VABILA NA DOGODKE
17. december 2011 OB 16.30 URI NA BREGU

Voda predstavlja enega osnovnih pogojev za življenje. V človeškem
telesu je kar 2/3 vode, ki jo potrebujemo za delovanje vseh življenjsko pomembnih procesov v telesu. Dnevna potreba organizma po
vodi je 2,5 litra, pomanjkanje vode v telesu pa povečuje učinke stresa, slabša razpoloženje, zavira čiščenje organizma, povzroča motnje delovanja notranjih organov in ob izgubi večjih količin vode tudi
smrt. Zdrava voda je nenadomestljiva pijača, ki čisti organizem in je
vir energije za življenje. Boljša kot je voda, ki jo pijemo, bolj zdravo
je naše življenje.
Z namenom osveščanja prebivalcev o pomenu zdrave pitne vode
smo v okviru projekta Voda mene
briga v društvu LAZ dali v analizo
vzorce pitne vode iz zasebnih vodovodov na območju Jablaniške
doline. Na žalost so analize vode
potrdile dejstvo, da se slabšanje
kakovosti pitne vode glede mikrobioloških parametrov kaže predvsem pri manjših vodovodih, ki
oskrbujejo manj kot 50 ljudi in kot
taki niso vključeni v državni monitoring pitne vode. Od 16-ih vodovodov na tem območju ima kar 11
zasebnih vodovodov oporečno vodo, s tem pa 12 odstotkov
prebivalcev Jablaniške doline neustrezno pitno vodo.
Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo fekalne ali druge
onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Zaradi možnih akutnih
posledic kot so driska, bruhanje, prebavne motnje, je obvladovanje
mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Viri fekalnih okužb vode so lahko gnojenje kmetijskih površin,
neurejeni odtoki iz greznic ali povečanje meteornih vod.
V ta namen bomo organizirali izobraževanje o vzdrževanju vodovodov, ki bo potekalo v ponedeljek, 19. 12. 2011 ob 17. uri v
gostilni Pustov mlin.
Namenjeno je lastnikom zasebnih vodovodov, vzdrževalcem in
vsem uporabnikom vode, da se seznanijo z rezultati analize ter spoznajo konkretne postopke vzdrževanja vodovodov za bolj zdravo
pitno vodo.
Klara Kržišnik
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KLOVN ŽARE
Klovn Žare vas bo zabaval na Bregu, v okrepčevalnici Pri kozolcu, v soboto, 17. decembra 2011,
ob 16.30 uri. Prisotnost je za željne zabave obvezna. Po predstavi se bo otrokom pridružil tudi
Božiček.
26. december 2011 OB 14. URI V ZG. JABLANICI
ŠTEFANOVO SREČANJE
Božični prazniki bodo popolni z voščilom sosedom in prijateljem!
Vabljeni na druženje v gasilski dom v Zgornji Jablanici na Štefanovo. Pričetek ob 14-ih. Pripravljamo zabaven program za otroke in
odrasle. Dedek Mraz pa bo prišel s polnim košem daril za najmlajše. Prisrčno vabljeni!
KS Jablanica in Društvo LAZ
6. januar 2012 NOČNI POHOD V GRADIŠČE
Vsako leto nas je več tistih,
ki se na večer ob prvi polni
luni v novem letu podamo v
Gradišče. Pridružite se nam
6. januarja 2012. Iz Brega in
Tenetiš bomo krenili ob pol
osmih izpred kolesarskega
servisa, iz Gradiških Laz in
Jablanice pa malo kasneje,
da se okoli 9-ih zvečer vsi
srečamo pri cerkvi sv. Magdalene. Poleg naglavne svetilke ali bakle in malo pijače za po poti ne potrebuješ drugega kakor dobro
voljo. EKO domačija Vovk ter EKO kmetija Pr` Kokol bosta odprli svoja vrata in pohodnikom ob povratku v dolino ponudili
domače dobrote. Potem pa harmonika in petje vse do jutra… Ne
zamudite priložnosti za nočni sprehod v dobri družbi.
Društvo LAZ
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0
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Gradišče, izvir Roje

0

0
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5,5

8,0

Gradišče, izvir Kramarjeva voda

34

2

80

<10

<1,0

6,8

Gradišče, 2 studenca

70

1

>300

24

1,2

7,1

Zg. Jablanica, Mežnarjeva vrtina

0

0

<10

<10

4,5

7,6

Jablaniške Laze, izvir Bukovica rezervoar na
Jablaniških Lazah

32

2

160

193

14,6

6,8

Jablaniške Laze, vrtina, Zaman

48

6

280

31

13,9

7,5

Jablaniške Laze, studenec Zajčevo korito

19

0

160

56

5,3

6,8

Jablaniške Laze, vrtina, Renko

165

0

280

87

11,2

7,5

Jablaniške Laze, studenec

45

3

180

28

6,9

7,5

Bukovica, izvir Stara voda Dolgo Brdo

45

12

>300

59

19,2

6,8

Bukovica, Dolgobrdska voda

74

1

>300

52

31,3

7,7

Jablaniški potok, Star studenec, Ivančič

3

2

160

43

<1,0

7,3

Jablaniški potok, zajetje Bancerl, Možina

9

0

146

<10

2,3

7,4

Analiza je bila opravljena v okviru projekta Voda mene briga

