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UVODNIK
Z zadnjimi Novicami iz
Jablaniške doline v preteklem letu se je zaključil
projekt Prisluhni glasu vasi,
ki je omogočil izdajo 21.
številk od julija 2009 do
decembra 2011. Zahvaljujemo se ekipi Centra za razvoj Litija in upamo, da bodo
našo dolino lahko vključili
še v kak projekt.
Z izdajanjem Jablaniških
novic bomo nadaljevala
društva iz doline ob podpori koordinacije KS. Obveščali vas bomo o projektih,
aktivnostih in prireditvah, ki
jih organiziramo društva. K
sodelovanju ste vabljeni tudi
vi, da napišete kakšen članek, mali oglas ali sporočite
dogodek za katerega ţelite,
da zvejo tudi drugi.
Novice bodo izhajale mesečno, prinesel jih bo poštar
kot nenaslovljeno pošto
vsem gospodinjstvom v
naseljih Breg, Bukovica,
Cerovica, Gradišče, Gradiške Laze, Jablaniške Laze,
Jablaniški potok, Selšek,
Spodnja Jablanica, Tenetiše
in Zgornja Jablanica. Če
imate na poštnem nabiralniku nalepko, da nočete
reklam, tudi Jablaniških
novic ne boste prejeli, zato
nam sporočite vašo ţeljo,
da vam jih pošiljamo naslovljeno.

www.jablaniskadolina.si
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Jablaniška dolina majhna in prepoznavna
V Društvu za razvoj podeţelja Laz smo se v ţelji, da
Jablaniško dolino, kljub svoji majhnosti prepozna in
obišče čim večje število ljudi tudi letos udeleţili
sejma Turizem in prosti čas (od 27.1 do 29.1.2012)
na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Kmetije s
ponudbo so tudi letos dobile priloţnost, da se v
okviru društva udeleţijo sejma s svojimi izdelki in
tako poskrbijo za večjo prepoznavnost. Obiskovalcem smo tako pribliţali lepoto naših krajev in jih
seznanili, kako lahko svoj prosti čas na aktiven in
zanimiv način preţivijo tudi v naši dolini. Tako kot
pravi stari pregovor, kamen na kamen palača, tako

tudi mi vsako leto vztrajno širimo krog ljudi, ki jim
naša dolina ni več neznanka.

II. Cviček cup v sredo 8. februarja
Letošnja zima ni pisana na koţo ljubiteljem
zimskih radosti in športa. Vsi neučakano pričakujemo vremensko napoved za prihodnje,
kdaj bo ţe zapadel sneg. A sodobna tehnologija omogoča športno rekreativnim centrom,
da si pomagajo z umetnim zasneţevanjem.
Tako je tudi na Starem vrhu, kjer bo letos »II.
CVIČEK CUP«.

bne prireditve je tako uspešno prestala svojo prvo
izdajo. Slava ni šla samo zmagovalcem v posamezni
tekmovalni kategoriji ter zmagovalni ekipi, temveč
kar vsem, ki smo se odločili, da praznični dan preţivimo skupaj in ga poleg tekmovanja namenimo predvsem utrjevanju naših prijateljskih vezi.
Zato vas dragi prijatelji belih strmin vabimo,
da se pridruţite naši druščini tudi letos v sredo, 8. februarja. Svojo udeleţbo potrdite do 1.
februarja na št. GSM 041 228 266 (Marko Hauptman)
PRISPEVEK (KOTIZACIJA) NA UDELEŢENCA

8. februarja 2011 je na smučišču Kobla v 9. kategorijah, v okviru I. cviček cupa, na veleslalomski progi
tekmovalo 106 udeleţencev. Odločitev, da se ljubitelji belih strmin pomerimo v okviru športno – druţa-

-odrasli: 35€/osebo
-otroci (6 – 15 let): 25€/osebo
-gledalci: 15€/osebo
V kotizacijo je vračunano: dopoldanska smučarska karta, uporaba tekmovalne proge, dobrodošlica,
kosilo, spominska mapa, organiziran avtobusni prevoz n relaciji Moravče pri Gabrovki – Ljubljana –
Stari vrh.
Vse podrobnejše informacije boste prejeli ob prijavi.
Smučarski pozdrav od ekipe organizatorjev.

Napovednik
ZAKLJUČEK PROJEKTA VODA MENE BRIGA: 2. februar 2012 ob 11.45: telovadnica gimnazije Litija
SMUČANJE CVIČEK CUP; 8. februar 2012, Stari vrh
OBČNI ZBOR ŠD Dolina in Društva LAZ: 10. marec ob 19-ih, Pustov mlin
PROSTOVOLJSKI ŢUR: 10. marec 2012 ob 20.30h Pustov mlin (vabljeni vsi, ki ste kakorkoli sodelovali pri akcijah gasilcev, izgradnji igrišča
v Reki in izvedbi prireditev v Jablaniški dolini)
POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE: 31. marec 2012
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Nočni pohod v Gradišče
V petek, 6.1.2011, ko je svetila skoraj ţe čisto polna luna je bilo v Gradišču pri Litji ţivahno. Ţe na
tretji nočni pohod so se pohodniki podali iz treh smeri. Najdaljšo pot so imeli tisti, ki so se odpravili iz
Brega oz. Tenetiš, malo krajšo tisti iz Gradiških Laz, najkrajšo pa pohodniki iz Zgornje Jablanice, ki so
potrebovali le dobre pol ure do cilja.
Cilj vseh je bil pri cerkvi Sv. Magdalene v Gradišču. Leto se nas je zbralo pribliţno 150, kar je rekordno do sedaj.
Pot nazaj v dolino pa ni bila enako dolga kot pot v hrib. Pohodniki so se namreč ustavili pri kmetiji pr
Kokol in pr Vovk, kjer so se okrepčali z domačimi dobrotami in se zabavali še dolgo v noč.

Odvoz plastične, kovinske in sestavljene
embalaže od vrat do vrat se uresničuje
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
obvešča, da bo prve dni februarja
po Jablaniški dolini pričelo nameščati namenske zabojnike za zbiranje odpadne plastične, kovinske
in sestavljene embalaţe. Zabojniki
bodo plastični, sive barve, z
rumenim pokrovom in večinoma
volumna 240 litrov. Tovrstne
odpadne embalaţe vam ne bo
treba več odnašati na ekološke
otoke, kajti zagotavljal se bo
prevzem po sistemu od vrat do
vrat.
Odvoz embalaţe bo na 14 dni –
na sode tedne, medtem ko na
lihe tedne odvoz preostanek
komunalnih odpadkov – siv
zabojnik, oziroma zabojnik, ki ga

ţe imate. Dobava in dostava
zabojnika bo znašala za 240 litrski
zabojnik 30 €, za 120 litrski
zabojnik pa 22 €. Navedeni ceni
ţe vključujeta 20 % DDV. Cena
storitve ravnanja s komunalnimi
odpadki bo ostala nespremenjena.
Skrajni čas je, da odpadke, ki
nastanejo v gospodinjstvu, sprejmemo za svoje odpadke. Vsi
povzročitelji odpadkov pa moramo svoje odpadke ločevati, kajti
tega nihče ne more početi namesto nas.
V ZABOJNIK
Z RUMENIM POKROVOM
ODLAGAMO: plastične vrečke
in folije, plastične steklenice,
jogurtove lončke, plastično

embalaţo od čistil, šamponov…,konzerve, pločevinke,
tube, kovinske folije…,embalaţo
tekočih ţivil (mleka, sokov in
drugih napitkov)
Embalaţe mora biti prazna in v
kolikor je mogoče stisnjena.
V zabojnik z rumenim pokrovom
nikakor ne sodi papirna, kartonska in steklena embalaţa, ki se
zbira ne ekoloških otokih, prav
tako ne keramika, tekstil, usnje,
in drugi odpadki, ki sodijo med
preostanek odpadkov (siv zabojnik), prav take ne nevarni odpadki (baterije, zdravila, barve,
laki…) in tudi ne biološko razgradljivi odpadki (trava, plevel, roţe,
zelenjava …).
(povzeto iz spletne strani KSP)

Projekt »Voda mene briga »zaključen

V okviru projekta smo popisali vodne vire in biotsko raznovrstnost v Jablaniški dolini,
izvedli nekaj delavnic o zagotavljanju zdrave pitne vode in
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skrbi za vodne vire, razvili
vodno učno pot in pripravili
strokovno ekskurzijo, kjer
smo si v občini Poljčane ogledali ekoremediacijski poligon s
prikazom rastlinske čistilne
naprave in obiskali center
ponovne uporabe izdelkov za
dom. Iz sredstev, ki jih je
prispevalo ameriško veleposlaništvo v Ljubljani smo tudi
naročili miokrobiološke in
kemijske analize vzorcev pitne
vode iz manjših zasebnih zajetij in vodohranov ter izdelali
spletne strani
www.jablaniskadolina.si/
vodamenebriga, kjer si
lahko ogledate celotne vsebine vseh projektnih rezultatov.

Pripravili smo tudi brošuro
Voda mene briga, ki je priloţena tokratnim Jablaniškim
novicam.
V projektu so poleg domačinov in članov Društva LAZ
sodelovale tudi dijakinje 2.
Letnika gimnazije Litija, ki
bodo v četrtek 2. januarja
2012 ob 11.45 v telovadnici gimnazije predstavile
projekt. Vabljeni na predstavitev, saj s pozornostjo okoljskim temam mladim sporočamo kako pomembno je, da vsi
skrbimo za čisto okolje in
zdravo pitno vodo.

