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Novice iz Jablaniške doline
UVODNIK
Tudi v letošnjem letu Center za razvoj Litija
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na
turističnem sejmu Alpe-Adria: Turizem in
prosti čas organizira skupno predstavitev
ponudbe območja Srce Slovenije. Sejem
bo potekal od 27. do 30. januarja 2011, za
obiskovalce pa bo odprt od 10. do 19. ure.
V okviru predstavitve območja imamo namen pod skupno znamko Srce Slovenije v
štirih sejemskih dneh povezati ponudnike iz
9 občin Srca Slovenije. Združili bomo turistične ponudnike, društva, podjetnike in posameznike, za katere bomo izdelali skupne
promocijske letake ter omogočili promocijo

in prodajo turističnih produktov območja.
S tem želimo spodbujati povezovanje in
sodelovanje med turističnimi ponudniki in
ostalimi akterji iz območja.

PONUDNIKI IZ
JABLANIŠKE DOLINE NA
PRIREDITVI PODEŽELJE V
PRAZNIČNEM MESTU

svojo domačo ponudbo privabi marsikaterega kupca. Svojo ponudbo sta predstavili
tudi debitantki zeliščarka ga. Pavla Rozina
s kmetije Pr` Janez in ga. Fani Poglajen
z izdelki iz predelanega sadja. Tržne viške
omenjenih ponudnikov lahko kupite tudi na
njihovih domovih.

V okviru tradicionalne prireditve Podeželje
v prazničnem mestu, ki je v starem mestnem jedru Litije potekala 23. in 24. decembra 2010, se je na stojnicah predstavilo 27
različnih ponudnikov. Svojo raznovrstno ponudbo je v dveh dneh predstavilo kar šest
ponudnikov iz Jablaniške doline, kar je
veliko za tako majhno območje. Po kratkem
premoru se je ponovno s svojimi mlečnimi
izdelki predstavila Domačija Paternoster.
Že stari znanci te prireditve sta EKO kmetija Bancerl in EKO kmetija Kokol z odličnimi krušnimi izdelki. Najdlje na omenjeni
prireditvi, pa tudi na sobotni podeželski tržnici v Litiji, vztraja ga. Anica Bitenc, ki s

Sejem je edinstvena priložnost, da pokažemo novo destinacijo v slovenskem prostoru, ki gradi na konkretnem povezovanju
različnih turističnih in gospodarskih akterjev
na nov, inovativen, vsebinsko bogat način.
Hkrati je tudi dobra priložnost za izmenjavo
dobrih praks, preverjanje lastnih turističnih
strategij in spodbuja dvigovanje kriterijev
kakovosti ponudbe območja Srca Slovenije.

Mojca Hauptman

Podrobnejši program dogajanja na razstavnem prostoru Srca Slovenije je objavljen na
spletni strani www.razvoj.si.
Vljudno vabljeni na sejem Alpe-Adria:
Turizem in prosti čas 2011 na Gospodarsko razstavišče v Ljubljano od 27.
do 30. januarja! Pričakujemo vas na razstavnem prostoru Srca Slovenije v Hali
B (Marmorna dvorana).
Aleksandra Gradišek,
direktorica Centra za razvoj Litija

VABILO: NOČNI POHOD K
CERKVICI SV. MAGDALENE
V GRADIŠČE
V petek, 21. januarja 2011, vas vabimo na
nočni pohod k cerkvici Sv. Magdalene
v Gradišče. Zbirna mesta so na običajnih
lokacijah: Tenetiše pri kolesarskem servisu
ob 19.30, Gradiške Laze pri kapelici ob 20.
uri ter v Zgornji Jablanici pri kašči ob 20.
uri. Na Gradišču pri cerkvici se dobimo ob
približno 21. uri.
Letošnja novost: Za pohodnike bosta
odprli svoja vrata EKO kmetija Pr` Kokol in EKO domačija Vovk. Pohodniški
pozdrav!
Društvo Laz

»VODA MENE BRIGA«

NOVA ZGIBANKA S TURISTIČNO
PONUDBO JABLANIŠKE DOLINE
Po petih letih smo ponovno uspeli pridobiti sredstva od Občine
Šmartno pri Litiji in Evropske komisije (Mladi v akciji) za izdajo promocijske zgibanke o Jablaniški dolini. Osvežili smo podatke in
dodali novo ponudbo. Ko imate priložnost, da promovirate
našo dolino in obronke, vam
je zgibanka na voljo. Pokličite
Društvo LAZ in poslali ali prinesli vam bomo želeno število
izvodov.
Društvo LAZ

Je naslov projekta, ki ga bo s finančnimi sredstvi ameriške ambasade v Sloveniji izvajalo Društvo LAZ. Namen projekta je dvigniti zavest o pomenu zdrave pitne vode v Jablaniški dolini.
Na Bregu in Tenetišah je skoraj pri vsaki hiši »štirna«, ki niso v
uporabi in propadajo. K sodelovanju smo povabili strokovnjakinjo
za ekoremediacije prof. dr. Ano Vovk Korže, ki bo izvedla delavnice
in nam svetovala kaj lahko sami storimo za ohranjanje vodnjakov.
Zdrava pitna voda bo v prihodnosti naše največje bogastvo.
K sodelovanju vabim vse tiste, ki jih ta tematika zanima. Projekt
je lahko tudi priložnost za študente, da se vključijo v izvedbo in si
naberejo dragocene izkušnje, s katerimi bodo lažje dobili službo.
Oglasite se na društven mail: drustvo.laz@gmail.com ali na GSM
041 355 927.
Jelka Babič

SMUČARSKA AVANTURA – I. CVIČEK
CUP

Vsi smučarskih užitkov željni prisrčno vabljeni na enkratno smučarsko avanturo - I. CVIČEK CUP, ki bo potekal v torek, 8. Februarja 2011, na smučišču Kobla nad Bohinjem. Zbirna mesta
po dogovoru.

JABLANIŠKA PRIPOVED - PROJEKT
PROGRAMA „MLADI V AKCIJI“

Okvirni program:
- Ob prihodu na smučišče tekoča in malo manj tekoča dobrodošlica,
- prosto za smučanje oz. individualno pripravo na tekmovanje,
- smučarsko tekmovanje v različnih kategorijah: otroci (a, b, c, d),
ženske (e, f), moški (g, h, i), skupinsko tekmovanje,
- kosilo,
- podelitev priznanj udeležencem tekmovanja.
Prispevek udeleženca:
- odrasli: 30 EUR/ osebo
- otroci: 25 EUR/osebo
- gledalci: 25 EUR/osebo
Program vključuje: celodnevno smučarsko karto, tekmovanje, dobrodošlico ob prihodu, kosilo in avtobusni prevoz.
Za prijave in vse dodatne informacije pokličite do 30. januarja 2011 na GSM: 041 228 266 (Marko H.).
ŠD Dolina

JABLANIŠKA DOLINA SE PREDSTAVLJA
NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V
LJUBLJANI
Od 27. do 30. januarja bo Društvo LAZ predstavljalo turistično ponudbo Jablaniške doline na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti
čas 2011. Sejem bo odprt od 10.00 do 19.00, naša stojnica bo v
stekleni dvorani, kjer se pod okriljem Turistične zveze Slovenije
predstavlja 90 turističnih krajev oz. območij.
Na sejmu lahko sodelujete tudi domačini s svojo ponudbo. Posebej sobota in nedelja sta prodajno zanimiva dneva, saj je med
obiskovalci veliko družin in tistih, ki cenijo domačo hrano. Če vas
zanima sodelovanje na sejmu nas pokličite na 041 355 927.
Lepo ste vabljeni na našo stojnico in na razstavni prostor Srca
Slovenije, ki se predstavlja v Marmorni dvorani z bogatim turističnim, kulturnim in kulinaričnim programom občin Srca Slovenije.
Društvo LAZ

Več let zapored smo mladi iz Jablaniške doline med počitnicami zbirali ustno izročilo in drugo gradivo o življenju naših babic in dedkov
v Jablaniški dolini. Nastalo je gradivo o navadah in običajih, hišnih
imenih, značilnih jedeh in oblačilih.
Publikacija je nastala v okviru projekta »Jablaniška pripoved«, ki ga
je izvajalo Društvo za razvoj podeželja Laz in financirala Evropska
komisija v okviru pobude »Mladi v akciji«. Pridobili smo sredstva
za nov fotoaparat, oblikovanje brošure in njen tisk. Na delavnicah
društva smo se mladi naučili uporabe fotoaparata, fotografiranja in
oblikovanja fotografij.
Ker je knjižica že natisnjena, smo se odločili, da naše delo predstavimo tudi širši javnosti. Prva predstavitev »Jablaniške pripovedi« je
bila v sredo, 12. januarja 2010 v prostorih litijske knjižnice, druga pa
v sredo, 19. januarja v šmarski knjižnici. Vsak obiskovalec je prejel
izvod knjižice.
V imenu nas mladih, ki smo zbirali dediščino in v imenu Društva
Laz, se še enkrat vsem domačinom zahvaljujem za pripoved o starih časih, obenem pa se opravičujemo za kakršnokoli napako, ki
smo jo napravili ob pisanju knjižice.
Sodelujoči v zbiranju gradiva in v projektu »Mladi v akciji«: Aleksandra Zaman, Ana Marn, Anja Hauptman, Barbara Dernovšek, Jana
Pajk, Klara Lambergar, Klavdija Jerin, Klavdija Vidic, Laura Lambergar, Laura Vozel, Lea Obreza, Maja Koprivnikar, Maja Poglajen, Mateja Zaman, Nina Medvešek, Sara Poglajen,
Stanka Zidar, Špela Zaman, Tadej Urbas,
Tina Logar, Tanja Hauptman, Urša Medved,
Vesna Poglajen in Zala Kuretič.
Klara Lambergar, Društvo LAZ
Dogodek je del projekta »Jablaniška pripoved«, ki ga financira Evropska unija v okviru pobude Mladi v akciji.

Glasilo izhaja v okviru projekta „Listen to the Voice of Villages“ (Prisluhnimo glasu vasi), ki je
bil odobren v programu Srednja Evropa in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Center za razvoj Litija je partner v tem projektu.

