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Napovednik 
PRIJATELJSKI MNOGOBOJ V ŠRC REKA: 8. september 2012 od 15.30 ure dalje 

DRUŽINSKI DAN V ŠRC REKA—OTROŠKI ŽIV ŽAV: 9. september 2012 od 14.30 ure dalje 

ZAČTEK  PEVSKIH VAJ: 11. september 2012 ob 20.00 v GD Jablanica 

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE: oktober 2012 v Jablanici 

SREČANJE IN MARTINOVANJE V HRVAŠKEM ZAGORJU: 9,, 10. in 11. november 2012 

 

UVODNIK 

 

Vročina je popustila, 

narava si je opomogla, 

društva oživela. Pripravili 

smo vam vrsto priložnos-

ti, kjer se želimo srečati, 

družiti in se imeti lepo. 

Največja nagrada za 

trud, ki ga je potrebno 

vložiti v navduševanje 

prostovoljcev, v organiza-

cijo dogodkov in tisoč 

skrbi, ki sodijo zraven, je 

velika udeležba na 

dogodkih. Namenjeni so 

prav vsem, iz vseh vasi 

Jablaniške doline od Bre-

ga do Mamolja in tudi 

sosedom, mladim in malo 

manj mladim. Tudi tako 

bomo laže prebrodili te 

krizne čase. Torej se 

vidimo na pikniku v Reki, 

na gasilskem tekmovanju 

v Jablanici, na izletu v 

Hrvaško Zagorje, na pev-

skih vajah,..  dekleta, ki 

gredo na Sicilijo pa nam 

bodo poslala razglednico. 

Smo kaj spregledali?  

 

Vsi tisti, ki bi radi prispe-

vali k razgibanosti naših 

novic, vabljeni, da svoje 

prispevke pošljete na: 

info@jablaniskadolina.si 

oz. po pošti na naslov 

Društvo LAZ, Zg. Jablani-

ca 1, 1275 Šmartno pri 

Litiji ali pokličete 041/355

-927 

 

 

 

Nedelja, 9. septembra 2012 je v Športno rekre-

acijskem centru Reka namenjena družinam. 

Člani športnega društva Dolina bodo pripravili 

različne brezplačne ustvarjalne delavnice, špor-

tne delavnice in štafetne igre. Cilj celotne prire-

ditve je preživeti športno sobotno popoldne v 

naravi. Za otroke bodo pripravljene različne 

športne in ustvarjalne igre. Udeleženci lahko 

igrajo nogomet, košarko, odbojko ali pa balinajo 

oz. le uživajo ob spremljanju dogajanja. 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno! 

Družinski dan v ŠRC Reka—otroški ŽIV ŽAV 

V petek 9. novembra popoldne se bomo odpravi-

li na obisk v občino Breznički Hum (med Zagre-

bom in Varaždinom). V programu do nedelje 11-

ega se bomo družili z gostitelji in spoznavali 

lepote in dobrote hrvaškega Zagorja ter njihove 

izkušnje pri razvoju podeželja. Srečanje je ena 

izmed aktivnosti projekta LAGEX, ki ga je občina 

Šmartno pri Litiji v sodelovanju z Društvom LAZ 

prijavila na razpis Evropa za državljane in ga 

financira Evropska komisija. Za člane Društva 

LAZ je to vsakoletni jesenski izlet, vabljeni pa 

tudi drugi članih drugih društev iz občine Šmart-

no. Prispevek za izlet je 10 EUR, ostali stroški 

so kriti s strani projekta. Prijave in informacije : 

Društvo LAZ 070 303 321. Program na: 

www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz  

 

 

 

Na pobudo krajanov 

želimo sestaviti mešani 

pevski zbor Jablaniške 

doline. Prve pevske 

vaje se pričenjajo v 

torek 11. septembra ob 

20. uri v gasilskem 

domu v Jablanici. Vab-

ljeni vsi, ki imate veselje 

do petja in ste pripravljeni sodelovati na domačih 

oz. lokalnih prireditvah in druženjih. Zbor bo 

vodila profesorica glasbe, gospa  Ana Tori. Prija-

ve in informacije – Jelka 041 355 927. 

 

Društvo LAZ 

Srečanje in martinovanje 
v hrvaškem Zagorju 

Prijateljski mnogoboj- ŠRC Reka 
sobota 8.9.2012 od 15.30 ure dalje 

 

ŠD Dolina vabi da se udeležite enega izmed 

štirih turnirjev (nogomet na travi, ulična košar-

ka, odbojka na mivki, balinanje) in aktivno 

preživite sobotno popoldne in večer.  Tudi če 

nimate svoje ekipe, lepo vabljeni - nekaj ekip 

se bo sestavilo tik pred žrebanjem ob 

15.50 ... vabljeni pa tudi tisti, ki si boste želeli 

le ogledati katero od tekem!!!  

Za žejo in lakoto bo poskrbljeno...  

Pevci—pridružite se nove-
mu zboru Jablaniške doline 

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


S T R A N  2  

 J A B L A N I Š K E  N O V I C E  

V septembru in oktobru se bo na našem balinišču v ŠRC Reka prvič odvija-

la jesenska balinarska liga. Večina tekem bo ob petkih zvečer. Tema ne bo 

ovira, ker imamo na balinišču reflektorje. Ekipa mora biti sestavljena iz treh 

članov oz. članic. Dodatne informacije dobite pri g. Marku Hauptmanu na 

telefonski številki 041/228-266. 

Balinarska liga Jablaniške doline 

Počitnice in dopusti so za nami, tako 

da je prišel čas, ko bomo tudi v PGD 

Jablanica zavihali rokave in se poda-

li novim izzivom naproti. V ta namen 

smo že pričeli z vajami ene izmed 

mladinskih ekip, ki je na spomladan-

ski regijski orientaciji dosegla drugo 

mesto. To pa jim je omogočilo nas-

top na državni orientaciji, ki jo bo 15. 

septembra organizirala Gasilska 

zveza Žalec. Ana Mele, Manca Pla-

ninšek in Tina Medvešek so kondici-

jo pridno nabirale že v času počitnic, 

sedaj izpilimo še tehnični del vaj in 

punce bodo pripravljene. Mi pa le še 

stisnemo pesti in jim zaželimo vse 

dobro v Žalcu. 

Prav tako pa počasi začenjamo z 

oblikovanjem in pripravami ekip za 

občinsko gasilsko tekmovanje, ki bo 

letos potekalo v Jablanici sredi okto-

bra. Tako da povabim vse, ki si želite 

malo druženja in športne aktivnosti, 

da se nam pridružite, saj bi si želeli, 

da se oblikujejo tudi desetine  članov 

B in morda vsaj ena veteranska 

desetina. 

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« 

Mateja Zaman 

Športno društvo Dolina je ob svojem 

nastanku, leta 1974, začelo z nogo-

metno sekcijo. S časom se je sekcija 

kadrovsko in organizacijsko spremin-

jala, tako kot samo društvo. Vsa leta 

pa sekcija sodeluje v občinski ligi 

malega nogometa na travi. Na začet-

ku je bila ena liga. V zadnjih letih pa 

je poleg prve in druge lige zaživela 

tudi veteranska liga. V pretekli sezo-

ni so člani naših ekip pokazali veliko 

veselja in želje po rekreaciji, kar se 

je pokazalo tudi na končnih rezulta-

tih. V tretji sezoni veteranske lige so 

člani naše veteranske ekipe uspeli 

zmagati še tretjo sezono zapored. 

Zato so poleg zmagovalnega pokala 

za sezono 2011/12 v trajno last pre-

jeli še prehodni pokal. Ekipa v drugi 

ligi, NK Dolina, je po razburljivem 

zaključku sezone prav tako osvojila 

končno prvo mesto. Član ekipe 

Anton Mele ml. je prejel še pokal za 

naj strelca sezone. V prvi ligi je nas-

topala ekipa Omahen transport, ki je 

na koncu zasedla peto mesto. Pose-

bno mesto v naši vitrini bo imel tudi 

pokal, ki ga je naša ekipa v prvi ligi 

prejela za naj športno obnašanje v 

pretekli sezoni. Šesti pokal v pretekli 

sezoni pa so društvu priigrali člani 

ekipe Omahen transport, ki so na 

zaključnem turnirju v Kostrevnici 

osvojili tretje mesto. 

Za ŠD Dolina Tomaž Rozina 

Uspešna sezona nastopanja v OLMN na travi 

PGD Jablanica na državnem tekmovanju 

Spomladi so mladi iz doline izrazili 

željo, da bi se udeležili  izmenjave v 

kateri od držav, ki so upravičene do 

sredstev evropskega programa Mla-

di v akciji. Pred nekaj leti so dekleta 

že sodelovala v projektu iz programa 

Mladi v akciji - Jablaniška pripoved v 

okviru katerega so popisovala kultur-

no dediščino Jablaniške doline, ki je 

zbrana v knjižici. Pod okriljem druš-

tva LAZ smo vstopili v več partner-

stev za izvedbo izmenjav in bili 

uspešni pri pridobitvi sredstev za 

udeležbo 6-ih mladih 18 do 26 let na 

devetdnevno izmenjavo v Palermu 

na Siciliji. Dekleta se že pripravljajo 

na izmenjavo, da pa bo vse teklo kot 

je treba, sem se v začetku oktobra 

udeležila pripravljalnega sestanka v 

Palermu in bom tudi spremljala 

dekleta na poti. 

Druženje z vrstniki iz drugih evrop-

skih držav je koristna in zanimiva 

izkušnja, zato se bomo v Društvu 

LAZ še trudili pridobiti sredstva za 

izmenjave na bodočih razpisih.  Mla-

de od 13 do 30 let, ki jih zanima 

mladinska izmenjava v tujini,  pa 

vabimo, da nam pišejo na  

drustvo.laz@gmail.com. 

 

Katarina Možina, Društvo LAZ 

Mladi iz Jablaniške doline odhajajo na izmenjavo na 
Sicilijo 

mailto:drustvo.laz@gmail.com

