
Jablaniške novice so brane! Na to kažejo odmevi 
bralcev, ki so nas opozorili na prepozno objavo piknika. 
Zalomilo se je pri tiskarju, za zamudo se opravièujemo. 
Prviè se je sestal uredniški odbor in za naslednjo 
številko doloèil nove stalne rubrike.
V tej številki pa poroèamo o rezultatih razpisa LAS, o 
dosežkih naših gasilcev na gasilskih tekmovanjih, o 
delovnih akcijah pri cerkvah, predstavljamo airsoft itd. 
Par prispevkov smo morali izloèiti zaradi omejenega 
obsega èasopisa – da je Društvo LAZ predstavljalo 
Jablaniško dolino na Prešernovem trgu v Ljubljani, kako 
je bilo na pikniku v Reki; nekatere pa bomo objavili v 
naslednji številki.
Kar nekaj je povabil: udeležite se lahko kostanjevega 
piknika, shoda èarovnic ali se vèlanite v športno društvo, 
pridružite gasilcem. Sadje in zelenjavo lahko ponudite 
Jarini za oskrbo šol in vrtcev.
Projekt Prisluhni glasu vasi vam omogoèa brezplaèno 
strokovno pomoè pri razvoju in registraciji ponudbe na 

kmetiji oziroma vaši domaèiji (tudi, èe nimate kmetije). 
Oglasite se na Centru za razvoj ali pri Mojci na Jarini.

Jelka Babiè

UVODNIK

Uredniški odbor: Ana Savšek, Jelka Babiè, Mateja 
Zaman, Tjaša Bajc (manjka Helena Lovše) in 

morda se nam pridruži še kdo…
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V septembru se je s sejo razvojnega sveta Lokalne 
akcijske skupine za razvoj podeželja -  LAS Srce 
Slovenije zakljuèil javni poziv za leto 2010. Med 20 
prijaviteljev je bilo razdeljeno dobrih 239.500 EUR 
sredstev Leader in lastnih sredstev LAS, kar mora 
potrditi še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
Iz Jablaniške doline so bili potrjeni projekti 
Športnega društva Dolina, Športnega društva 
Breg-Tenetiše in kolesarskega servisa Vidic. 
Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev za 
izvedbo vseh projektov znaša preko 37.000 EUR.
ŠD Dolina je pridobilo sredstva za opremo 
otroškega igrišèa in poèivališèa za vašèane, 
Športno društvo Breg-Tenetiše in kolesarski servis 
Vidic, pa bosta nadgradila obstojeèo kolesarsko 

RAZDELJENA SREDSTVA LAS SRCE SLOVENIJE 
ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA LETO 2010

ponudbo z nabavo koles in opreme za izposojo, 
vodenimi kolesarskimi izleti in usposabljanjem 
kolesarskih vodnikov za pridobitev nacionalne 
licence.
Izkušnje s èrpanjem evropskih sredstev za razvoj 
podeželja osi Leader že ima Društvo LAZ, ki je v 
lanskem letu pridobilo sredstva za ureditev 
celostne podobe in promocije zbirke savskih 
prodnikov, ki je postavljena v gasilskem domu na 
Bregu. 
Projekt je izbran kot primer »dobre prakse« in ga 
društvo  predstavlja številnim obiskovalcem, tako 
iz drugih slovenskih LAS-ov, kot tudi tujim 
skupinam.

Saša Ceglar

Kdo sploh smo, nas poznate? S èim se ukvarjamo? 
Kako lahko postanete èlani društva?
Od ustanovitve našega športnega društva je minilo 
leto in pol. Veèina našega èlanstva je z Brega in 
Tenetiš, nekaj pa tudi iz nekoliko širše okolice. 
Želimo pa si, da bi dejavnost našega društva 
spoznali tudi na obmoèju celotne Jablaniške doline 
in se nam pridružili.  Èlan društva lahko postanete 
tako, da izpolnite pristopno izjavo, ki jo najdete na 
s p l e t n i  s t r a n i  h t t p : / / w w w . s r c e - m e -
povezuje.si/sd-bit ali pa zanjo zaprosite 
predsednika ali tajnika (051-672-148 Blaž 
Groboljšek, 031-566-291 Peter Vidic). Njima 
izpolnjeno prijavnico tudi oddate in poravnate 
s imbol ièno è lanar ino.  Ukvar jamo se z 
raznovrstnimi športnimi dejavnostmi, ki jih 

ŠPORTNO DRUŠTVO VABI NOVE ÈLANE
enakomerno porazdelimo skozi celotno leto. Zato 
sem se odloèil, da vam v vsaki številki »Jablaniških 
novic« predstavim eno izmed njih. Ker je naše 
geslo, da akcija pove veè od besed, bom 
prenehal dolgoveziti z uvodom in vam predstavil 
športno dejavnost, ki smo jo organizirali konec 
meseca septembra – airsoft. 
In kaj nas èaka v prihodnje? 24.10.2009 v zgodnjih 
popoldanskih urah organiziramo kostanjev piknik 
pri gasilskem domu na Bregu. Druženje si bomo 
popestrili s peko kostanja in kakšno športno 
aktivnostjo.
Vabljeni, da se nam pridružite in se na lastne oèi 
preprièate kako je pri nas.

Blaž Vidic

Znaèilnosti kmetijstva v Jablaniški dolini z obronki 
so manjše, razdrobljene družinske kmetije, nizka 
stopnja specializacije, zarašèanje kmetijskih 
površin in velik delež obmoèja z omejenimi 
možnostmi za kmetovanje. Posledice so dražja 
pridelava in prireja, relativno nizka produktivnost in 
slabši dohodkovni položaj kmetijskih gospodarstev. 
Navkljub vsemu se èuti, da prebivalci želimo 
obdržati svoje kulturne in razvojne znaèilnosti.
Jablaniška dolina z obronki je nedvomno privlaèno 
okolje za življenje, delo in sprostitev. Opaziti je željo 
po gospodarski povezanosti in soodvisnosti med 
podeželjem in nekoliko bolj urbanim svetom. 
Živimo blizu mesta, pa vendarle na podeželju. V 
zadnjem èasu je èutiti, da so nekateri prebivalci 
obmoèja prišli do spoznanja, da je lahko vir 
dohodka na kmetijskem gospodarstvu tudi 
dopolnilna in dodatna dejavnost. 
Na omenjenem obmoèju so na kmetijah še velike 
možnosti tovrstnega razvoja. Zato smo se na 
zadrugi Jarina odloèili aktivno sodelovati na 
projektu Prisluhni glasu vasi. S svojim znanjem in 
izkušnjami želimo pomagati zainteresiranim 
posameznikom, da skupaj poišèemo novo 
perspektivno pot, ki bo vodila tako k razvoju 
posamezne kmetije oz. gospodinjstva, kot do dviga 
kvalitete življenja v ožjem in širšem obmoèju.
Analiza ankete, ki smo jo med poletnimi meseci 
opravili je pokazala, da smo prebivalci v veèini 
ponosni na svoj kraj, na svoje korenine, našo 

MOŽNOSTI ZA KVALITETNEJŠE BIVANJE V JABLANIŠKI DOLINI
kulturo, predvsem pa na neokrnjeno naravo, ki nas 
obdaja. Vašèani nekaterih zaselkov so tesno 
povezani in èutijo pripadnost skupini, kjer pa tega ni 
si nedvomno želijo. Le kdo bo naredil prvi korak? 
Utrip doline se èuti tudi v aktivnih društvih. Zase 
pravimo, da smo gostoljubni. Kaj pa pravijo 
obiskovalci, ki jih je iz leta v leto veè? V veèini 
opazujejo številne dvojne kozolce, ki jih mi sami 
skoraj ne opazimo, urejene domove, obdelane 
kmetijske površine, prijaznost in odprtost 
domaèinov, okusno kulinariko. Lepo kajne? 
Pogrešajo pa toèke – kmetije, kjer bi lahko malo 
posedeli, pojedli kaj domaèega, poklepetali z 
domaèini in nato s polnimi nahrbtniki domaèih 
dobrot odšli proti domu. Za tiste, ki pa imajo veè 
èas, pa bi se prilegla tudi kakšna ponudba z 
noèitvenimi kapacitetami. Danes ni prepovedano 
spanje na seniku. Morda je za zaèetek ta vrsta 
ponudbe dovolj. Jesen in zima sta prav gotovo 
primerni za kovanje novih idej, ki seveda ne smejo 
ostati samo pobožne želje, temveè jih je potrebno 
realizirati. Glede na naše poznavanje obmoèja in 
na vaš interes prièakujte, da vas kontaktiramo. 
Pogovorili se bomo o možnosti registracije 
dejavnosti, vrstah, pogojih, postopku pridobitve, 
sanitarnih in živilskih zahtevah.
Kontakt: 01 897 21 04, mojca@jarina.si 

Zapisala za Jarino, z.o.o.
Mojca Hauptman  

Obiskovalci na Domaèiji Paternoster

Otroci na uènem programu
 v Jablaniškem potoku



Pozdravljeni s strani prostovoljnega gasilskega 
društva Breg, kjer se vedno kaj dogaja. V tem 
mesecu smo se udeležili tekmovanja v Litiji iz 
gasilsko športnih disciplin èlanov A, kjer smo zasedli 
10. mesto. Tekmovanje je potekalo na parkirišèu 
trgovine LIDL. Naši fantje so tokrat izvajali mokro 
vajo s trodelnim napadom. Vseh teh tekmovanj se 
udeležujemo zato, ker želimo ohraniti in obnavljati 
znanje v gasilstvu. V prihodnje pa želimo privabiti 
še starejše gasilce – veterane, saj bi radi oživeli 
tekmovanja tudi za veterane. Zato tudi prijetno 
vabimo vse, katerim je skupen interes druženje in 
dober izkoristek svojega prostega èasa. Priprave na 
tekmovanja potekajo v našem prostem èasu 
približno mesec pred tekmovanjem, zadnje dni pa so 
seveda priprave malo bolj intenzivne. Po tekmovanje 
pa se radi malce poveselimo in družimo. 

V letošnjem letu bi radi pohvalili naše male 
nadobudneže, saj so v maju tekmovali v gasilsko 
športnih disciplinah. V preteklem mesecu so prav 
tako opravljali tudi gasilske znaèke. 
V oktobru nas èaka 23. kviz gasilske mladine, ki bo 
potekal v Gabrovki, zato našim tekmovalcem 
želimo veliko sreèe in predvsem veliko znanja. 
Za mentorje bo v novembru izpeljana mentorijada, 
kjer bodo mentorji iz gasilske zveze Litija 
izmenjavali svoje izkušnje in se tudi kaj novega 
nauèili. 
Ker se naša vas v zadnjem èasu razvija in je tudi 
pridobila kar nekaj novih prebivalcev, naše društvo 
prav vse lepo vabi k sodelovanju pri naših 
dejavnostih. Z gasilskim pozdravom NA POMOÈ!

Rebeka Drnovšek

MOKRA VAJA ZA 10. MESTO

Šolsko leto je že v popolnem teku, z njim pa tudi 
razliène aktivnosti ki se jih otroci udeležujejo. Tako 
smo tudi v gasilskem društvu Jablanica že na 
zaèetku novega šolskega leta zavihali svoje 
rokave in se z vso moèjo lotili gasilskih vaj, s 
katerimi smo se pripravljali na obèinsko gasilsko 
tekmovanje gasilske zveze Šmartno. 
Ker je poletje èas oddiha in poèitnic smo v tem 
èasu mladi gasilci mirovali, saj je èasovna 
uskladitev skorajda nemogoèa, zato pa smo vse 
nadoknadili v prvih septembrskih dneh, saj smo se 
14 dni, z izjemo vikendov, vsak dan sestali in 
pridno trenirali. Vsaka kategorija mladih gasilcev 
se je morala izuriti v dveh vajah. Pionirji in pionirke 
so z vodo urno polnili brentaèe in z njimi zbijali 
tarèe, njihova druga naloga pa je bila štafeta z 
vodo. Mladinci in mladinke pa so imeli trodelni 
napad z vodo in štafeto z ovirami. Dnevi vaj so hitro 
minili in že je prišel dan, ko smo morali pokazati, 
kaj smo se nauèili. Tekmovanje se je prièelo 19. 
septembra 2009 ob 9.00 uri zjutraj v Zavrstniku na 
letališèu. Otroci so se zbrali pred gasilskim domom 
v Jablanici od kjer jih je z gasilskim kombijem 
odpeljal prijazen šofer Uroš. Ekipe so po 
èasovnem razporedu poèasi prihajale na 
prizorišèe in kmalu je bilo v Zavrstniku polno otrok, 
ki so tekmovali in njihovih staršev, ki so jih 
spodbujali. Spodbujati pa nas je prišel tudi 
predsednik društva Jože Ponebšek. Iz 
Jablanice so se tekmovanja udeležile 4 ekipe, in 
sicer iz vsake kategorije po ena: mlajši pionirji z 
mentorico Tino, mlajše pionirke z mentorico 
Matejo, mladinci z mentorjem Lukatom in 
mladinke z mentorjem Mitjatom, z nami pa sta bila 

ZA LAS ZGREŠILI POKAL NA OBÈINSKEM GASILSKEM TEKMOVANJU

tudi fotografinja Laura in sodnik Matjaž. Skupno je 
na tekmovanju v vseh kategorijah sodelovalo 19 
ekip. In èeprav smo polni energije odšli na 
tekmovanje z namenom, da domov prinesemo 
pokal, nam je sreèa malo ponagajala. Pionirji in 
mladinke so zasedli nehvaležno 4. mesto, 
mladinci so bili 5., mlajše pionirke pa so bile 
diskvalificirane. Morda so bili nekateri otroci malce 
razoèarani, a smo se po tekmovanju kljub vsemu 
skupaj posladkali s sladoledom in polni novih 
izkušenj in vtisov odšli domov.
Popoldan pa so na vrsto, da pokažejo svoje znanje 
in spretnosti, prišli tudi odrasli. Naše društvo je na 
tekmovanju zastopala moška èlanska A desetina, 
pod vodstvom Matjaža Boriška, ki se je odlièno 
izkazala na teoretiènem delu tekmovanja, pri vaji 
razvršèanja (korakanja) so sicer dobili nekaj 
kazenskih toèk a je bila izvedba vaje solidna. 
Tretja kategorija pa je bila vaja trodelnega napada 
z vodo, kjer so polovico vaje opravili veè kot 
odlièno, a je že tako, da nam ponavadi takrat ko je 
to najmanj potrebno, ponagaja orodje in 
primanjkuje izkušenj. Vsaka šola nekaj stane in 
tako so tudi èlani na koncu pristali na 4. mestu. A 
to je le spodbuda, da bo naslednje leto bolje.
S pripravami na takšno tekmovanje ni malo dela, 
zato je najmanj kar lahko naredim, da se zahvalim 
vsem ki so pomagali pri vajah in pri spremstvu 
otrok na samo tekmovanje. Najveè zaslug imajo 
Matjaž Borišek, Mitja Jerin, Luka Zaman, Tina 
Logar, Laura Potisek in Uroš Hauptman. 
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOÈ!«

Mateja Zaman

Èlani PGD Breg na 
tekmovanju v Litiji

Gasilska mladina PGD Jablanica, 
foto Laura Potisek

Èlani A PGD Jablanica, 
foto Laura Potisek
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Airsoft spopad v gozdu
 v okolici Brega

Akcija, taktika, napor, timsko delo, iznajdljivost, 
hitrost in gibanje v naravi. AIRSOFT je skupni 
imenovalec za vse našteto. Airsoft se je razvil v 
Aziji, kjer je zaradi stroge zakonodaje zelo težko 
priti do orožja. Poèasi se je zaèel Airsoft širiti po 
svetu tudi v druge države. Leta 1998 se je razširil 
izven Azije še na druge celine. To je taktièno 
bojna igra, v kateri igralci doživijo prave bojne 
situacije, po navadi v bojnih skupinah - oddelkih.  
Pred zaèetkom spopada se obièajno doloèi 
scenarij in cilj, ki ga more izpolniti ekipa. Uporablja 
se replike orožja, ki je podobno pravemu, kot naboji 
pa nam služijo plastiène kroglice premera 6 mm. 

AIRSOFT - DOŽIVLJANJE BOJEVANJA

Kdo se lahko udeleži airsoft spopada? Airsoft 
spopada se lahko udeleži kdorkoli. Pomembno pa 
je, da upošteva vsa varnostna navodila in uporablja 
zašèitno opremo. 
27.9.2009 smo organizirali airsoft spopad v gozdu 
v okolici Brega. 22 udeležencev se nas je razdelilo 
v dve skupini in sledilo je 5 ur intenzivnega 
doživljanja  bojevanja. Zmagovalci smo bili na 
koncu vsi. Po konèanem spopadu smo zakurili 
ogenj ob katerem smo si privošèili slastno malico, 
sledilo je še prijetno druženje. 

Blaž Vidic



Le zdrav èlovek je lahko sreèen in zadovoljen, ter 
uspešen v šoli. Veseli se tudi drobnih stvari v okolju 
družine, v naravi in s prijatelji. Pomembno je, kako 
se prehranjuje in kakšen je njegov naèin življenja, 
saj to vpliva na njegovo zdravje in poèutje.
Zdrava prehrana je še posebej pomembna v 
obdobju odrašèanja. Ob zagotavljanju ustreznega 
psihofiziènega razvoja, zdrave prehranjevalne 
navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, 
vplivajo na izbiro živil in naèin prehranjevanja tudi v 
kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na 
zdravje v odrasli dobi. 
Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. se 
poleg drugih aktivnosti  ukvarja tudi s 
povezovanjem in skupnim plasiranjem izdelkov na 
obmoèju Srca Slovenije. Odkupujemo pridelke 

Kot vsako leto, se bomo za Noè èarovnic 
Jablaniške èarovnice v soboto, 31. 10. 2009, 
zbrale na gradu Bogenšperk. Nadele bomo 
svoje prazniène obleke, potegnile metle iz kota in 
se udeležile rajanja. Novi uroki so že pripravljeni 
in težko bo kdo ušel našim èarom. Vse tiste, ki se 
ne boste pridružili naši družbi, vabimo, da 
obišèete našo stojnico, kjer boste lahko uživali v 
èarobnih okusih dobrot iz jabolk. Prav posebej 

NAPOVEDNIK DOGODKOV: 

JABLANIŠKE ÈAROVNICE POZOR!

bomo za vse, ki jih pestijo ljubezenske težave, 
potrebujejo veè sreèe ali bi radi poveèali svojo 
moè ter okrepili zdravje, pripravile èarobne 
napoje, ki bodo blagodejno delovali na njih. 
Prisrèno vabilo vsem od vodje Jablaniških 
èarovnic Klare. Telefon za vse zainteresirane 
èarovnice je 070/303-321. 

Klara Kržišnik

HRANA Z NAŠIH VRTOV V ŠOLAH IN VRTCIH

in izdelke iz razliènih kmetij v Srcu Slovenije. 
Naši dobavitelji so kmetje, ki pridelujejo hrano na 
tradicionalen naèin, se posebej pa so dobrodošli 
pridelki iz ekoloških kmetij. Na ta naèin oskrbe je 
hrana kakovostna in ima kratko pot distibucije, 
predvsem pa je iz okolja, kjer rastejo otroci, ki 
obiskujejo šolo oz. vrtec. 
Poleg vrtca Litija, z domaèimi izdelki osrbujemo 
tudi šolo Šmartno pri Litiji, kjer pa so kolièine 
manjše in iz tega vidika primerne za dobavo iz 
manjših bližnjih kmetij. Èe imate tudi vi kakšen 
višek pridelkov, nas poklièite na telefonsko številko 
01/89 72 104.

Jarina, z.o.o.
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Zdrava zelenjava iz naših vrtov

Kostanjev piknik   24. oktober 2009 Gasilski dom Breg

Jablaniške èarovnice na Bogenšperku   31. oktober 2009  Grad Bogenšperk

Prispevke za naslednjo številko pošljite na naslov info@razvoj.si do 30. oktobra 2009.

V Jablaniški dolini imamo 10 objektov oz. 
arheoloških nahajališè, ki so vpisani v republiški 
register kulturne dedišèine. Razveseljivo je, da za 
nekatere vašèani sami skrbijo, da ohranjajo svojo 
podobo in ne propadajo. 
Tako so letošnje poletje potekala dela ob cerkvi 
sv. Katarine na Bregu in na strehi cerkvi sv. 
Magdalene v Gradišèu. 
Na Bregu so uredili okolico cerkve. Tone Bajc je 
pripravil naèrt za izvedbo del, tako, da so vašèani 
v juliju z delovno akcijo uredili izkop okrog cerkve, 
uredili drenažo, odvodnavanje z dela strehe, 
položili nove odtoène cevi, nove jaške za 
meteorno vodo, položili robnike, posuli pesek in 
na sprednjem delu položili tlakovce. S 
kakovostnim delom so vašèani pokazali odnos do 

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠÈINE V DOLINI

svoje cerkve. Vašèani so tudi zbrali nekaj denarja, 
za kar se jim kljuèarji zahvaljujejo. Kljuèarji so se 
tudi potrudili, da so zapisali ustno izroèilo o 
zgodovine cerkve in zanimivostih, kar bomo 
objavili v naslednji številki.
Na cerkvi sv. Magdalene v Gradišèu  se je v 
avgustu zamenjala kritina. Vašèani Gradiških Laz 
in Gradišèa so združili moèi in v lepem vremenu 
uspeli odstraniti staro kritino in jo zamenjati z 
novo, olepšati nadstrešek in zamenjati žlebove. 
Stara kritina je bila res dotrajana, saj je že 
zamakalo. Zahvala gre vsem, ki so se pridružili 
delovni akciji, vkljuèno s »kuharicami«, ko so 
poskrbele, da so »delavci« ostali pri moèeh.

Tjaša Bajc

Cerkev sv. Marije Magdalene

Cerkev
 sv. Katarine

 na Bregu

Zadruga za razvoj podeželja
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