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Napovednik 
POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE: 31. marec 2012 

POHOD PO POHODU: 14. april 2012 

UVODNIK 

Pomlad nam je potrkala na 

vrata in vsi ţe pridno ureja-

mo okolico in svoje vrtove. 

Ţal letos šmarski del Jabla-

niške doline ni vključen v 

akcijo Očistimo Slovenijo 

2012, kar pa ne pomeni, da 

je pred našim pragom vse 

čisto. Sami moramo poskr-

beti, da svojim odpadkom 

najdemo primerno mesto, 

ki ni v najbliţji grapi. 

Jablaniška dolina je prekra-

sen del Slovenije in naj tak-

šna tudi ostane.  

 

Vsi tisti, ki bi radi prispevali 

k razgibanosti naših novic, 

vabljeni, da svoje prispevke 

pošljete na  e-mail 

drustvo.laz.@gmail.com oz. 

po pošti na naslov Društvo 

LAZ, Zg. Jablanica 1, 1275 

Šmartno pri Litiji. 

Pozdravljeni ljubitelji pohodništva, lepe narave in 

dobre volje! 

Tudi letos vas Društvo za razvoj podeţelja LAZ vabi 

na 9. tradicionalni pohod po prelepih obronkih Jabla-

niške doline in sicer v soboto 31. marca 2012, 

Gre za prijetno hojo, s postanki ob domačijah, na 

katerih vas domačini presenetijo z različno ponudbo. 

Pot je dolga pribliţno 15 km. Start pohoda je pri 

gasilskem domu v Zgornji Jablanici od 7.00 do 10.30 

ure, kjer boste lahko potrdili kontrolni kartonček in 

se okrepčali. Zaključek z zabavnim programom se bo 

odvijal v Gradišču pri Litiji na kmetiji Pr` Kokol s 

pričetkom ob 13.30. 

Za vse sodelujoče pri organizaciji in izvedbi pohoda 

pa kot vsako leto tudi letos »Pohod po pohodu« in 

sicer 14. aprila 2012. 

Za informacije pokličite Društvo LAZ na telefonsko 

številko 070 303 321. 

9. pohod po obronkih Jablaniške doline 

MINIMALNE HIGIENSKE ZAHTEVE ZA 

TRANSPORT IN PRODAJO NA TRŢNI 

STOJNICI 

V Jablaniški dolini imamo kar nekaj tradicio-

nalnih dogodkov, ki so povezani z lokalno 

ponudbo kulinaričnih specialitet. V ta namen 

je bilo v preteklem letu izvedeno osnovno 

izobraţevanje o rokovanju s hrano ob raznih 

priloţnostih in dogodkih. V društvu LAZ 

smo se odločili, da s programom izobraţe-

vanj nadaljujemo in s tem dvignemo kvalite-

to storitev. Kako mora biti opremljen pro-

dajni prostor in kakšna mora biti urejenost 

prodajalca ţe vemo. Na letošnji delavnici, pa 

je pogovor tekel v smeri minimalnih zahtev 

za prevoz hrane, peke in prodaje palačink 

ter drugih sladic, prodaje jedi na ţlico, prip-

rave in prodaje jedi iz špargljev in jagod ter 

priprava in prodaje doma pridelanih pijač. 

Nekaj besed za osveţitev znanj, saj je pred 

nami ena izmed bolj obiskanih prireditev v 

Jablaniški dolini, Pohod po obronkih Jablaniš-

ke doline. 

Proizvodnja in promet ţivil se mora izvajati 

skladno z načeli higiene ţivil, ki predpisujejo, 

da objekti, prostori in prodajna mesta ustre-

zajo higienskim in zdravstveno-tehničnim 

zahtevam. Glede opremljenosti in minimal-

nih zahtev za prodajo je odvisno, za kakšen 

prodajni program gre. 

Med enostavnejše sodi prodaja primarnih 

dobrin kot so sadje, zelenjava, suho sadje, 

zelišča, sokovi, kompoti, marmelade,..Prej 

omenjeni izdelki se lahko prodajajo prosto 

na odprtem delu trţnice in stojnici. Nasled-

nja skupina je prodaja kruha in pekovskega 

peciva, jajc, kislega zelja in repe. Med bolj 

zahtevne izdelke pa spadajo mlečni izdelki, 

sveţe meso in suhomesnati izdelki ter sveţe 

ali zamrznjene ribe in ribji izdelki. Za tretjo 

skupino so primerni zaprti prodajni objekti 

(zaprti prostori ali vitrine) oziroma potujoči 

objekt, ki je prilagojen za prodajo (vgrajene 

police in hladilne vitrine). 

Ponudniki ob poti, če boste uredili prijeten 

prodajni prostor, si zavezali LAZov predpas-

nik in nadeli klobuček, boste prepričali še 

tako zahtevnega pohodnika o varnosti ni 

neoporečnosti vašega prodajnega produkta. 

Več si lahko preberete na spletni strani 

društva: 

www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz 

Zapisala Mojca Hauptman 

 

 

Poskrbimo za varno in pravilno rokovanje s hrano 
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V soboto, 24. marca 2012, bo potekala prostovoljska akcija, Očistimo Slovenijo.  

V akciji sodeluje tudi KS Breg Tenetiše. Pridruţite se nam, ob 9:00 in skupaj bomo poskrbeli, da bo naša KS 

še lepša. 

Zbirno mesto za prostovoljke in prostovoljce bo pred gasilskim domom. Na zbirnem mestu boste prejeli 

rokavice in vrečke za čiščenje. Letošnje leto se odpadki zbirajo ločeno. Zbirno mesto za pobrane odpadke v  

KS Breg - Tenetiše je na ekološkem otoku pri gasilskem domu, za odpadke, ki se bodo pobirali ob reki Savi 

pa pri kozolcu ob glavni cesti.                                                          Koordinator akcije v KS Breg—Tenetiše 

Matjaţ Andrejčič 

Očistimo Slovenijo 

Naša organizacija 

je ob zaključku 

leta analizirala 

svoje delo in 

ugotovila, da smo bili dokaj uspešni. Glede 

na to, da je v  večjih krajih kot sta Šmartno 

in  Litija, delo KORK zamrlo, se v bolj odda-

ljenih okoljih obeh občin aktivnost prosto-

voljk RK zelo uspešno odvija. 

V letu 2011  so bile v KORK Jablanica izve-

dene vse planirane akcije: 

-   razdelilo se je 2.223 kg hrane iz evrop-

skih sredstev socialno ogroţenim druţinam, 

-   prav tako smo razdelili 16  kom FIHO 

paketov, 

-   organizirali smo druţabno srečanje sta-

rejših v Pustovem mlinu z zdravstvenim  

predavanjem, z naslovom »Rak bolezen 

sodobnega časa – rak prostate in rak dojke, 

-   naši člani so se udeleţili jesenskega izleta 

na Ptujsko goro in Kidričevo, 

-   sodelovali smo na krvodajalskih akcijah, 

katerih so se udeleţili krvodajalci iz naše 

doline v lepem številu, 

-   udeleţili smo se dobrodelnega koncerta v 

Ljubljani pod sloganom »Lepo je deliti«, 

-   sodelujemo pri organizaciji letovanja 

otrok na  Debelem Rtiču v okviru RK, in 

sodelovanjem socialne mreţe osnovnih šol, 

-   ob koncu leta smo obiskali starejše in jim 

pripravili skromna darilca, 

-   prav tako smo obiskali naše krajane v 

Domu Tisje, 

-   ob svetovnem dnevu hrane , (16. okto-

ber),  smo sodelovali v projektu Drobtinica, 

kjer se zbira denar za subvencioniranje šol-

ske prehrane iz socialno  ogroţenih druţin. 

V letošnjem letu imamo v programu vse 

ustaljene naloge, ki smo jih izvajali v prete-

klem letu. 

Zavedamo se, da bodo čedalje večje potre-

be po pomoči, ker se nam ne obeta roţnata 

situacija. 

Ob vedno večjem zapiranju delovnih mest, 

novih merilih za dodeljevanje socialnih 

pomoči, varstvenega dodatka, stroţjih krite-

rijih za dodeljevanje štipendij, zmanjševanju 

dodeljevanja otroških dodatkov in podobno, 

bo vedno več potreb po pomoči. 

DU Šmartno je v letošnjem letu pristopila k 

projektu »Starejši za višjo kakovost ţivljenja 

doma«. Tudi  naše prostovoljke RK iz naše 

doline, bodo v sodelovanju z DU Šmartno 

obiskovale starejše od 69 let,  z namenom, 

da  so pogovorijo z njimi ali potrebujejo 

kakšno obliko pomoči. V kolikor boste 

ţeleli, bomo skušali urediti pomoč v javnih 

zavodih, pri drugih humanitarnih društvih ali 

pa jo bomo organizirali v lastnih vrstah. 

Vse starejše prosimo, da sprejmete prosto-

voljko, ki se bo oglasila pri vas, da se z njo 

pogovorite o tem, kako ţivite in ali kaj pot-

rebujete, da bi se kvaliteta Vašega ţivljenja 

izboljšala. Predvidevamo, da vas je veliko, ki 

ste danes še vitalni in pomoči ne potrebuje-

te, vendar pa boste vedeli, ko se stvari spre-

menijo, kam se lahko obrnete. 

Upamo, da se boste odzvali, ko bomo pobi-

rale članarino za leto 2012, saj lahko le na ta 

način izpeljemo naloge, ki si jih ob začetku 

leta zastavimo. 

Nada Pintar 

V soboto, 10. marca 2012, smo imeli člani ŠD Dolina 

občni zbor v gostilni Pustov mlin. V prvem delu je 

vodstvo ŠDD predstavilo aktivnosti, ki so potekale v 

preteklem letu. Največ pozornosti je bilo namenjene 

posodobitvi ŠRC Reka, ki je bila izvedena s pomočjo 

evropskih sredstev. Vsa sklepe so člani sprejeli oziro-

ma potrdili z dvigom rok. 

V drugem delu občnega zbora so bile izvedene volit-

ve članov novega vodstva, ki je ostalo v enaki postavi, 

kot je bilo v zadnjih dveh letih. Na koncu smo pred-

stavili načrt dela za leto 2012, v katerem bo glavna 

naloga pridobivanje sredstev in vračilo denarja posoji-

lodajalcem. 

Ker se je povpraševanje po najemu ŠRC Reka ţe 

začelo, vabimo vse zainteresirane, da si na naši spletni 

strani ogledajo proste termine. Rezervacije sprejema 

g. Edvard Izlakar na tel. št. 031 790 914. Zaradi veli-

kosti in opremljenosti prostora s sedmimi igrišči ter 

otroškimi igrali je ŠRC Reka primeren predvsem za 

večje skupine (za piknike, obletnice, seminarje na 

prostem, praznovanja, fantovščine, dekliščine, za 

srečanja ob zaključku šolskega leta v naravi itd.). 

Novost so tudi popusti pri najemu ŠRC Reka od 

ponedeljka do četrtka. 

Več informacij o dogajanju v ŠRC Reka si lahko pre-

berete na naši spletni strani www.srce-me-

povezuje.si/sddolina.                           Tomaţ Rozina 

 

 

Najem ŠRC Reka za piknike in praznovanja 

Krajevna organizacija Rdečega križa Jablanica 

http://www.srce-me-povezuje.si/sddolina
http://www.srce-me-povezuje.si/sddolina

