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Vabilo na medobčinsko srečanje občank in občanov oz. piknik
občin Šmartno pri Litiji in Litija
Vabimo vas, da se nam
pridružite na pikniku v
ŠRC Reka, kjer bo
vsak lahko našel nekaj
zase. Piknik bo v nedeljo, 21. junija 2015, v
športnorekreacijskem
centru Reka. Ves dan
bodo vsem zainteresiranim na razpolago igrišča
za
ulično
košarko,
odbojko na mivki, mini
rokomet, namizni tenis, badminton in balinišče z
dvema stezama. Za otroke bodo na voljo otroška

Otroci, ki bodo želeli igrati nogomet, bodo imeli
priložnost ob 15. uri, ko bodo najprej imeli tekmo
otroci, stari od 7 do 10 let, takoj nato pa še otroci
od 11. do 14. leta. Po tekmah manjših kategorij
se bodo začele družabne igre, v katerih bodo lahko sodelovali vsi prisotni. Poskrbljeno bo tudi za
hrano in pijačo ter za klopi in mize, zato vabljeni tudi »gledalci in navijači«. V primeru, da
nam uspe pripraviti še kakšno presenečenje, pa
vas bomo o tem obvestili preko info table na Gradiških Lazah in društvene spletne strani.

Vodenje po zeliščnem vrtu na kmetiji Pr` Janez v Zelenc`
V sklop izobraževanj, ki jih je v zimskem času
organiziralo društvo Laz, spada tudi ogled in strokovno vodenje po zeliščnem vrtu za katerega
skrbi naša krajanka Pavla Rozina. Ogled zeliščnega vrta bo v četrtek, 14. maja 2015 ob 17.
uri.

Novice iz Jablaniške doline

igrala, od 13. ure dalje pa tudi veliko napihljivo
igralo.

opojne vonjave zelišč, ki so meseca maja v bujni
rasti.
V primeru dežja se ogled prestavi na četrtek,
21. maja.

Udeležba je brezplačna. Prijave zaradi lažje orgaOb ogledu in sprehodu skozi vrt boste začutili nizacije sprejemamo na GSM: 070 303 321 in epošti: drustvo.laz@gmail.com.

Društvo LAZ je vodilni partner na evropskem projektu »DOCPIE«
vali izkušnje in dobre prakse iz lastnega okolja,
ter na ta način poskušali povečati stopnjo ozaveščenosti o evropski identiteti, državljanstvu, o nujnosti sodelovanja v evropskih volilnih procesih
razvoja strategij delovanja.
Do sedaj se je v okviru pripravljalnih aktivnosti
odvilo uvodno srečanje v madžarski Kistarcsa,
kjer smo udeleženci pregledali vsebino projekta,
določili aktivnosti in odgovornosti posameznih
partnerjev in komunikacijskih strategijah.

L E T N I K

Projekt je povezal 13 evropskih držav in 15 part- Zapisala: Katja Strmljan, Društvo Laz
nerskih organizacij, ki bodo na petih srečanji v
različnih evropskih državah razpravljali, izmenje-
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UVODNIK
Po daljšem premoru izhajanja Jablaniških novic, so
le-te spet pred vami.
V preteklem obdobju se je
zgodilo marsikaj zanimivega, a seznanili bi vas radi
predvsem o dogodkih, ki
so pred nami. V maju in
juniju bo v Jablaniški dolini
zelo živahno. Od občinskega orientacijskega tekmovanja gasilcev, ogleda
zeliščnega vrta v Zelencu,
velike vrtne veselice v
Jablanici, do Dneva jagod
in špargljev na Bregu in
Sen poletne noči ter številčnih športnih dogodkov v
ŠRC Reka.
Vsi tisti, ki bi radi prispevali k razgibanosti naših
novic, vabljeni, da svoje
prispevke pošljete na email
drustvo.laz.@gmail.com
oz. po pošti na naslov
Društvo LAZ, Zg. Jablanica 1, 1275 Šmartno pri
Litiji.

V tednu Evrope, med 8. in 10. majem, se je v
Dresdnu v Nemčiji odvil prvi mednarodni dogodek projekta DOCPIE. Nemški državljani so se
skupaj s predstavniki sodelujočih držav srečali na
Prostovoljski akademiji, kjer je bilo govora o
pomenu prostovoljstva in evropski prostovoljski
službi pri izgradnji evropske identitete in zavedanja skupne preteklosti Evrope.

Eden izmed ukrepov, s katerimi želi Evropska
unija spodbuditi vključenost državljanov v
procese odločanja je program Evropa za državljane, katerega del je tudi projekt DOCPIE Democratic Ownership and Civic Participation
in Europe, kjer je Društvo za razvoj podeželja Poleg srečanja v Dresdnu bodo razprave potekale še v grškem Serresu, kjer bodo udeleženci
LAZ vodilni partner.
med 26. in 27. junijem. 11. septembra bo DrušGlavnih cilj projekta je usposobiti ljudi in organiza- tvo Laz gostilo projektne partnerje v Ljubljacije, da bodo bolj dejavni na področju demokratič- ni . Zadnje srečanje, pa bo potekalo v italijanski
ne vključenosti in aktivne državljanske participaci- Breši. Na zadnje srečanje, ki bo v začetku meseje pri oblikovanju skupne Evropske Unije, ki bi ca oktobra vabimo člane društva LAZ, da se nam
bila po meri ljudi.
pridružite.

6 ,

Letos bo že sedma ponovitev prireditve, ki privablja veliko število obiskovalcev. Pestro
dogajanje pri gasilskem domu bo od 10. ure dalje, pa do večera. Špargljeve jedi in
sladice iz jagod bodo dopolnjevale jedi iz žara in dobrote na številnih stojnicah. Rokodelci, ki bodo popestrili ponudbo na dogodku, pa vas bodo povabili k ustvarjanju unikatnih
izdelkov. S svojo ponudbo se bodo predstavili tudi domači ponudniki. Seveda pa ne bo
manjkalo sladkih jagod in svežih špargljev.
Za bolj aktivne bodo preko dneva potekale zabavne športne igre. K sodelovanju vabimo
domače ekipe (društva), ki se bodo pomerile za praktične nagrade. Poskrbljeno bo tudi za
animacijo najmlajših, ki se bodo vključili v ustvarjalne delavnice ali se igrali na otroškem
igrišču.
Za veselo vzdušje bosta igrala Bogdan in Dušan, letos bo urejeno tudi plesišče.
Ker se bodo gasilci PGD Breg ta dan udeležili občinskega gasilskega tekmovanja, bodo

letos Društvu LAZ pri izvedbi prireditve pomagali člani litijskega ženskega rokometnega
društva. Društvo Laz je izkupiček od prejšnjih prireditev namenil za obnovo fasade na
gasilskem domu na Bregu, letošnji pa bo namenjen ureditvi notranjih sanitarij. Podprite
dober namen z vašo udeležbo.
Vabljeni na kulinarično doživetje v naravi! Ni treba daleč, da se imamo lepo.
Več informacij in prijave ekip: www.laz.si, drustvo.laz@gmail.com, gsm 070 303 321.

Velika vrtna veselica v Jablanici, sobota,16. maj 2015
V soboto, 16. maja bodo člani PGD Jablanica organizirali veliko vrtno veselico s pričetkom ob 19. uri na parkirišču gasilskega doma v Jablanici. Za veselo razpoloženje in zabavo bo poskrbel ansambel Nemir, za pijačo in jedačo pa domači gasilci.
Na pomoč!

Napovednik
OGLED ZELIŠČNEGA VRTA V GRADIŠČU: četrtek, 14,.maj 2015
VELIKA VRTNA VESELICA: sobota, 16. maj 2015 od 19. ure dalje v Zg. Jablanici
DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV: nedelja, 24. maj 2015 od 10. ure dalje na Bregu pri Litiji
IZLET: sobota, 30. maj 2015
ZAKLJUČNI TURNIR OLMN LITIJA: 12. in 13. junij 2015 v ŠRC Reka
NOGOMETNI TURNIR Z MEDNARODNO UDELEŽBO: sobota, 20. junij 2015 v ŠRC Reka
SEN POLETNE NOČI: sobota, 20. junij 2015 na Bregu pri Litiji
MEDOBČINSKO SREČANJE OBČANK IN OBČANOV: nedelja, 21. junij 2015 v ŠRC Reka
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Živahno delovanje PGD Jablanica

V prvi polovici letošnjega leta,
smo bili jablaniški gasilci zelo
aktivni na področju izobraževanj
in izpopolnjevanj ter delu z mladino.

V februarju smo organizirali
osnovni tečaj za gasilca in kasneje v sodelovanju z GZ Šmartno tudi nadaljevalni tečaj, ki je
potekal v prostorih našega novega gasilskega doma. Tečaj je
uspešno opravilo 6 jablaniških
gasilcev, ki lahko sedaj aktivno
sodelujejo na operativnem področju.
7 gasilcev našega društva je
opravilo tečaj za vodjo skupine
in mentorja mladine ter tečaj za
višjega gasilca. V mesecu marcu
je en član društva opravil tudi

Ženski pevski zbor LAZ prvič zapel v tujini
tečaj za gasilskega častnika 1.
stopnje.
V mesecu marcu je v prostorih
OŠ Šmartno potekal občinski
kviz za mlade gasilce, katerega
sta se udeležili ekipa pripravnikov in ekipa mladincev. Vse
pohvale članom ekip, ki so se
več tednov pripravljali na tekmovanje.
Pretekli vikend, pa smo organizirali in uspešno izpeljali orientacijsko tekmovanje gasilske zveze Šmartno pri Litiji. Udeležilo se
ga je preko 150 udeležencev.
Laura Potisek, PGD Jablanica

Zaključni turnir OLMN Litija
Športnemu društvu Dolina je bila
letos zaupana organizacija zaključnega turnirja nogometu. Turnir se bo odvijal v petek, 12., in
soboto, 13. junija 2015. Vse tekme bodo odigrane v ŠRC Reka,
nekatere tudi v večernih urah,
pod reflektorji. Vabljeni na ogled
tega
zanimivega
športnega

dogodka, ki se v ŠRC Reka
ponovno vrača po več kot 10-ih
letih. Za hrano, pijačo in dobro
voljo bo poskrbljeno.
Razpored tekem in dodatne
informacije bodo objavljene po
1. juniju na facebook profilu
športnega društva Dolina.

Najem ŠRC Reka za piknike in praznovanja
Ker se je povpraševanje po
najemu ŠRC Reka že začelo,
vabimo vse zainteresirane, da
si na naši spletni strani ogledate proste termine. Rezervacije sprejema g. Edvard Izlakar
na tel. št. 031 790 914. Zaradi
velikosti in opremljenosti prosto-

ra 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.). Lahko pa izkoristite tudi

popuste pri najemu ŠRC Reka
od ponedeljka do četrtka.
Več informacij o dogajanju v
ŠRC Reka si lahko preberete na
naši spletni strani www.srce-mepovezuje.si/sddolina.

Predstavitev KO Rdečega križa Breg pri Litiji
Pajk ter Jože Bajc, katerim se
iskreno zahvaljujemo za njihovo
skrb za sočloveka. V začetku
leta smo nove članice Katarina
Možina - predsednica, Irena
Videc - blagajničarka, Natalija
Pirnauer - tajnica ter Eva Dobravec - aktivna članica prevzele
naloge KORK Breg.

Z letošnjim letom
je ekipa
KORK Breg pridobila nekaj
novih članic. Nadaljevale bomo
uspešno delo zelo aktivnih članic
Vere Videc, Zdenke Zajc, Milene
JABLANIŠKE
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Februarja smo se nove članice
udeležile posveta RK Slovenije
na Debelem rtiču, kmalu nato je
stekla vseslovenska krvodajalska akcija. Konec marca smo
se v skupni organizaciji s KORK
Polšnik s starejšimi krajani
odpravili na izlet na Bizeljsko.
Leta še ni konec, pripravili bomo
vsaj še en dogodek, razdelili
pakete pomoči, ter z obiski starejšim popestrili dan. V svojo
družbo vabimo nove prostovoljce, saj več kot nas je, več lahko
naredimo za boljši jutri. Pišite na
katarina.mozina@gmail.com ali
pokličite na 031 694 687.

Prostovoljci Rdečega križa se
srečujemo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, kot so starejši krajani,
ki jih obiskujemo na domovih ter
najbolj socialno ogrožene družine, ki prejmejo pakete pomoči.
Organiziramo izlete ter srečanja
krajanov, nudimo pomoč ob
hudih nesrečah, pa tudi akcije za Katarina Možina, Predsednica
zbiranje finančne pomoči priza- KORK Breg
detim.

Ženski pevski zbor LAZ (ŽPZ
Laz) deluje pod mentorstvom
glasbene pedagoginje Ane Tori
že tretje leto. V zboru ubrano
pojemo 19 žensk in deklet, ki se
redno sestajamo na vajah vsak
torek ob 19.30 v GD Jablanica.
Druži nas veselje do petja. Nastopamo na lokalnih prireditvah.
Še posebej ponosne smo na
prva nastopa v tujini. S pesmijo
smo se predstavile na tradicionalni madžarski prireditvi v okolici Budimpešte ter ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja, ki ga letno organizirajo
zamejski Slovenci v Monoštru.

Ob zaključku sezone in številnih
nastopih se rade skupaj odpravimo tudi na izlet.
Lani smo se prvič udeležile
občinske pevske revije. Tudi
letos je ta velik izziv in motivacija že za nami. V juniju bomo
izvedle še zadnji nastop pred
poletjem in sicer nam lahko prisluhnite na novi prireditvi, Sen
kresne noči, ki bo 20. junija
2015 na Bregu.
Če se tudi v Vas skriva pevski
talent se nam lahko pridružite.
Vsake nove pevske moči bomo
vesele. Za vprašanja se obrnite
na Katarino Možina na 031 694
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687 ali, pa se oglasite na kakšni
od vaj.
Katarina Možina
Predsednica ŽPZ LAZ

Sen poletne noči, sobota 20. junij 2015
Poletna muzejska noč je tradicionalna skupna akcija odprtih
vrat slovenskih muzejev, galerij
in stalnih zbirk, v katero se bo
letos priključila stalna zbirka
savskih prodnikov iz Brega pri
Litiji. Vabimo vas, da si v
soboto, 20. junija, ko bo pred
nami najkrajša noč v letu,
vzamete čas in se udeležite
nove prireditve v Jablanški
dolini, ki bo potekala od 18.
do 24. ure. Vse dogajanje se
bo vrtelo okoli prodnikov in njihove energije.

seniku, konjeniško dejavnost).
Na domačiji bodo med drugim
poskrbeli
za
kulinarično
ponudbo. Jedi bodo pripravljali na starodaven način z
vročimi kamni.
Program:
18.00 Ustvarjalne in izobraževalne delavnice za udeležence
dogodka, tako otroke in odrasle.
(barvanje prodnikov, enostavni
kemijski preizkusi)

19.00 Predavanje z naslovom
Čolnarjenje na reki Savi skozi
V času dogodka bodo na čas. Izvajalka ga. Helena HaupDomačiji Paternoster odprta tman, kustosinja Mestnega
vrata vsem obiskovalcem. muzeja Litija.
Paternostrovi so v fazi preusmeritve v turistično kmetijo 20.00 Strokovno vodenje po
(počivališče
za
avtodome, zbirki savskih prodnikov.
kamp, spanje v kajžah in na 21.00 Izvedba kulturnega pro-

grama na Domačiji Paternoster.
Sodelujejo domače kulturne
skupine.
22.00 Strokovno vodenje po
zbirki savskih prodnikov
23.00 Ogled filma o nekoč
živahnem prometu po reki Savi.
Več informacij na www.laz.si

Izlet v spodnje Savinsko dolino, sobota 30. maj 2015
Društvo Laz vas vabi na ogled
dobrih praks v Spodnje Savinjsko dolino, ki bo v soboto, 30.
maja 2015. Zbor udeležencev
ekskurzije je v Zgornji Jablanici pri Gasilskem domu ob
6.45. Peljali se bomo v smeri
Brega pri Litiji, Zagorja ob Savi
do Trojan, kjer si bomo privoščili
jutranjo kavico.
Obiskali bomo: Kmetijo Podpečan, Šolo za hortikulturo in vizualno umetnost , Vrt aromatičnih
rastlin, Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva, Nekropolo, Izletniško kmetija Pri Mlinarju

20.30 in 21.00.
Cena ekskurzije je 40,00 EUR
(vključuje prevoz, organizacijo,
kosilo, degustacije, vstopnine in
oglede)
Člani društva
popusta.
Podrobnejši
www.laz.si

imajo

50%

program

na

Prijavite se lahko preko GSM:
070303321 ali preko e-pošte:
drustvo.laz@gmail.
Prijave sprejemamo do zasedenosti mest (50 oseb).

Domov se bomo vrnili med
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