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Napovednik 
PRIREDITEV OB 10-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA LAZ: 16. marec 2013 ob 18.00 v Kulturnem domu Šmartno 

10. POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE : 6. april 2013, start od 7.00 od 10.00 ure pri Gasilskem domu v Zg. Jablanici 

IZLET DRUŠTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ na VISOKI KRAS: 13. april 2013 (prijave Mojca H. 051 127 739) 

 

UVODNIK 

 

Narava se je prebudila, 

prav tako tudi društva. 

Vabljeni ste na praznova-

nje obletnice, k sodelova-

nju na pohodu, na izlet,… 

gasilci so dobili novo 

vodstvo, pripravljajo se 

na nadomestno gradnjo 

gasilskega doma v Jabla-

nici, športniki pa si želijo 

čim boljšo zasedenost 

ŠRC Reka. 

Kaj pa je novega pri vas? 

Vabljeni, da napišete 

članek za novice in ga 

pošljete na  

drustvo.laz@gmail.com. 

 

 

SESTANEK ZA PONUDNIKE OB POTI NA  

10. POHODU PO OBRONKIH JABLANIŠKE 

DOLINE  

bo v sredo, 20. marca ob 18.30 uri v gostilni Pustov 
mlin, Obnovili bomo navodila za varno ravnanje s hrano 
HACCP in se dogovorili za obseg in vrsto ponudbe posa-
mezne kmetije oz. domačije. Pohod bo 6. aprila.  

Predavanje: od semena do semena 
Predavanje, ki je bilo 7.marca je bilo zelo dobro 

obiskano. Od Fanči Perdih, ki se ukvarja z ekolo-

ško semensko pridelavo (Amarant), smo izvedeli 

veliko praktičnih napotkov za pridelovanje zdrave 

zelenjave in semen. Razveseljivo je, da je preda-

vanje poslušalo veliko mladih mamic, ki jim ni 

vseeno kakšno hrano jedo njihovi otroci. Društvo 

LAZ pripravlja še nekaj predavanj, o katerih boste 

obveščeni z vabilom na dom.   

Vabimo vas na letno stro-

kovno ekskurzijo društva 

LAZ, ki bo potekala 13.4. 

2013. Odhod je ob 7. uri 

izpred GD v Zg. Jablanici. 

V sklopu ekskurzije se 

bomo podali v smeri Pos-

tojne, v osrčje Javorniških 

gozdov, na planoto Snež-

nik,do Pivških jezer, Mošu-

na in gradu Snežnik. 

Ekskurzija bo vodena s 

strani lokalne vodičke v 

gozdovih, pa nam bo za 

informacije na voljo revirni 

gozdar. Med postanki si 

bomo privoščili tipične jedi 

te pokrajine. 

CENA: 20,00 EUR po ose-

bi za člane društva.  

Prijave in informacije: 

051 312 739, moj-

ca.hauptman@razvoj.si     

Izlet na Kras 



S T R A N  2  

 J A B L A N I Š K E  N O V I C E  

Zakon o društvih nala-

ga vodstvu društev, da 

enkrat letno skličejo 

redni občni zbor. V 

našem društvu podpi-

ramo povezovanje in sodelovanje 

društev, zato smo imeli v soboto, 23. 

2. 2013, v gostilni Pustov mlin redni 

občni zbor istočasno kot društvo 

Laz. Po predstavitvi poročil za prete-

klo koledarsko leto smo predstavili 

načrt za leto 2013. Podobno kot lani 

bomo tudi letos v juniju organizirali 

piknik ŠD Dolina. Novost bo, da 

bomo na popoldanski del srečanja 

povabili vse občane in občanke 

občin Litija in Šmartno pri Litiji. 

Oddali bomo tudi kandidaturo za 

prireditelja zaključnega turnirja 

občinskih lig malega nogometa na 

travi, kjer sodelujejo ekipe iz štirih 

občin. V primeru, da nam bodo zau-

pali pripravo omenjenega turnirja, 

bomo v juniju pripravili vikend šport-

ne rekreacije na vseh sedmih igriščih 

v ŠRC Reka. Tretja  večja prireditev, 

ki jo bomo poskušali pripraviti, pa bo 

tretji Družinski dan. Ustvarjalnim in 

športnim delavnicam za otroke bomo 

dodali še zabavne igre za starše. 

Več informacij o tej prireditvi boste 

lahko prebrali v eni izmed naslednjih 

številk Jablaniških novic. Poleg ome-

njenih prireditev bomo podobno kot 

lani pripravili pomladanske, poletne 

in jesenske športne večere, kolesar-

ski izlet na Zaplaz, sodelovali s tremi 

ekipami v občinskih ligah malega 

nogometa na travi, dvakrat na teden 

bomo organizirali usmerjeno vadbo 

nogometa, pripravili izlet v hribe, 

konec leta pa tudi smučanje in tek 

na smučeh, če bo v ŠRC Reka 

dovolj snega. Ustanovili bomo bali-

narsko sekcijo in sekcijo za osnov-

nošolsko mladino. Tudi letos bomo 

ŠRC Reka oddajali v najem za razna 

srečanja sorodnikov, praznovanja 

obletnic, fantovščine, dekliščine, 

razredom oz. skupinam ob koncu 

šolskega leta, podjetjem za pogosti-

tev poslovnih partnerjev, za seminar-

je na prostem itd. Več informacij o 

najemu dobite na telefonski številki 

031/790-914 (gospod Edvard Izla-

kar) in na spletni strani društva. Na 

spletni strani je tudi povezava do 

reklamnega filma o ŠRC Reka in do 

datoteke, kjer si lahko ogledate pros-

te termine za leto 2013. 

Vabimo vas, da se udeležite čim več 

aktivnosti in dogodkov. Nekateri kot 

aktivni udeleženci, drugi kot sprem-

ljevalci ali gledalci. Eden od naših 

dolgoročnih ciljev je tudi, da ŠRC 

Reka postane prostor za medgene-

racijsko druženje. 

 

Tomaž Rozina  

Športno društvo Dolina 

Letošnje leto je volilno 

leto tako na ravni gasil-

skih društev kot tudi na 

ravni Gasilske zveze. 

Gasilska zveza Šmart-

no je v pričakovanju 

izvolitve novega pred-

sednika, ki bo uspešno in zagnano 

vodil zvezo še naprej, mi pa smo 

svojega novega predsednika in vod-

stvo izvolili v soboto, 16. februarja 

2013, ko  je v Gostilni Pustov Mlin 

potekal redni letni Občni zbor PGD 

Jablanica. Novi predsednik društva 

je  postal Mitja Jerin, na mestu pove-

ljnika pa še naprej ostaja Matjaž 

Borišek. Glavni cilji novega vodstva 

društva za letošnje leto so: dokonča-

na ureditev gradbene dokumentacije 

za gradnjo gasilskega doma z več-

namensko dvorano  ter pričetek gra-

dnje, nabava potrebne opreme za 

operativne namene, usposabljanje 

operativnih članov, obveščanje kra-

janov Jablaniške doline o protipožar-

ni varnosti, priprava desetin vetera-

nov, članov in mladine za tekmovan-

ja, več aktivnosti za mladino in seve-

da vsakoletna priprava srečanja kra-

janov ob žegnanju v Jablanici in tudi 

v Gradišču pri Litiji.  Novi predsednik  

ima veliko volje in je optimističen tudi 

glede gradnje novega gasilskega 

doma z večnamensko dvorano. 

Društvo si že nekaj let prizadeva, da 

bi v Jablanici dobili nov gasilski dom 

z večnamensko dvorano, saj je stari 

gasilski dom za potrebe društva in 

tudi krajanov že zelo dotrajan. Druš-

tvo deluje striktno v javnem interesu 

in že pet let, pridno varčuje in prislu-

žen denar namenja izključno za gra-

dnjo novega doma. Novi gasilski 

dom z večnamensko dvorano bo v 

Jablaniško dolino prinesel nov zače-

tek, tako za gasilce kot za krajane in 

predvsem za mlade, ki bodo imeli 

prostor za druženje in razvijanje. 

Upravni odbor društva je ustanovil 

gradbeni odbor, ki je zadolžen za 

vse aktivnosti v zvezi z gradnjo 

novega gasilskega doma z večna-

mensko dvorano. Več let so aktivno-

sti v zvezi gradnjo mirovale, saj smo 

čakali na sprejetje občinskega pros-

torskega načrta za zazidljivost par-

cele. Lansko leto pa smo zopet 

začeli preverjati možnosti za postavi-

tev objekta. Prioritete projektiranja 

so bile: možna postavitev šotora v 

dimenziji vsaj 25m x 15m, uporabna 

garaža za potrebe gasilcev, pokrito 

skladišče za potrebe gasilskega 

doma, sejna soba, Telekom prostor 

in večnamenska dvorana. Ko je bila 

idejna zasnova skovana, smo prišli 

do ugotovitve, da nam primanjkuje 

uporabnega  zemljišča proti cerkvi. 

Zato je takratni predsednik PGD 

Jablanica Jože Ponebšek  šel na 

pogovor k lastniku g. Hauptmanu in 

se uspešno dogovoril za prepis zem-

ljišča Občini Šmartno, ki nam bo 

dala stavbno pravico za gradnjo v 

površini  62,32m2. Na tem mestu bi 

se g. Hauptmanu in njegovi družini 

radi zahvalili za izkazano dobro voljo 

in odstopljeno zemljišče. 

Tako načrtujemo pridobitev gradbe-

nega dovoljenja do konca aprila, v 

začetku meseca maja pa je predvi-

deno rušenje obstoječega gasilske-

ga doma. Nato je plan do gasilske 

veselice, ki bo 28. Julija 2013 zgradi-

ti nov gasilski dom z večnamensko 

dvorano do tretje podaljšane faze 

vključno z asfaltiranjem. Celotna 

gradnja naj bi bila končana do sredi-

ne leta 2015. Zastavili smo si ambici-

ozen plan, vendar verjamemo da ga 

bomo uresničili. 

Naj vas na tem mestu povabimo, da 

spremljate delo našega gasilskega 

društva na spletni strani www.pgd-

jablanica.com, kjer bodo tudi vsa 

obvestila v zvezi z gradnjo novega 

gasilskega doma z večnamensko 

dvorano. Gasilci si bomo še naprej 

prizadevali za razvoj gasilstva v Jab-

laniški dolini in tudi za razvoj same-

ga kraja. 

Z gasilskim pozdravom » Na pomoč! 

Za PGD JABLANICA, Laura Potisek 

V PGD Jablanica novo vodstvo:  
nova energija in volja  


