
Ponudniki iz Jablaniške doline vse bolj prepoznavajo priložnosti, ki 
jih ponuja razvoj na podeželju, kar dokazuje nedavna dobra ude-
ležba na delavnicah na temo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in na 
strokovni ekskurziji, ki je bila organizirana z namenom seznanitve s 
tovrstnimi dobrimi praksami na Koroškem. V prihajajočem mesecu 
maju se bo odvijala pomembna prireditev za območje – »Dan jagod 
in špargljev«, preko katere bomo s skupnimi močmi skušali privabiti 
čim več obiskovalcev. Aktivnosti, ki jih podpiramo v okviru projekta 
»Prisluhni glasu vasi« je vedno več in veseli nas, da le te prepozna-
vate kot priložnosti za razvoj vašega okolja.  
Vsak projekt ima svoj konec, tudi »Prisluhni glasu vasi«, ki se bo 
zaključil letos decembra, kar pa ne pomeni, da se bodo končale tudi 
aktivnosti, ki jih izvajajmo in razvijamo. Pomembno je spoznanje, 
da evropski projekt omogoča le zagon novih aktivnosti za razvoj 
turistične ponudbe kot dejavnika trajnostnega razvoja v določenem 
okolju. Skupaj moramo najti načine, ki omogočajo nadaljevanje ak-
tivnosti tudi po koncu projekta, kar doprinese k dodani vrednosti re-
zultatov projekta. 
Kreativnost in iznajdljivost ne pozna meja. Izkoristite pridobljeno 
znanje tekom projekta in pomagajte ustvarjati turistični trajnosti ra-
zvoj v vašem okolju. 

Aleksandra Gradišek, Center za razvoj Litija
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Eden od uspešnih rezultatov projekta Prisluhni glasu vasi, 
pod okriljem katerega izhajajo Novice iz Jablaniške doline 
Jablaniške novice, je tudi prireditev Dan jagod in špargljev. 
Letos bo potekal v nedeljo, 29. maja, od 10. ure dalje pri gasil-
skem domu na Bregu.

Lanski dober obisk nas za-
vezuje, da se letos še bolje 
pripravimo. V organizacijo 
so vključena vsa društva 
– PGD, športno društvo 
BIT in LAZ ter KS, ven-
dar tako velike  prireditve 
ni moč speljati brez pomoči 
večjega števila domačinov 
in prijateljev. Potrebujemo 

pomoč pri pripravi prostora, redarje na parkiriščih, pripravi 
in izvedbi degustacij, v šanku, za strežbo, pri srečelovu itd. 
Povabilo za vključitev v delovno ekipo velja za vse – svojo 
pripravljenost sporočite na telefon 070 303 321.
Tako kot lani je posebnost prireditve domača kulinarika, s pou-
darkom na jagodah in špargljih, ob zabavnih družabnih igrah. 
Prednost pri ponudbi hrane na stojnicah imate domačini Jablaniške 
doline. Sporočite željo po stojnici, da vas povabimo na sestanek.
Sosedje iz drugih vasi Jablaniške doline pa sestavite ekipo za tek-
movanje v družabnih igrah – nagrade so zanimive (lani je bil pujs 
glavna nagrada). 
S skupnimi močmi in ob lepem vremenu bo prireditev gotovo 
uspela in pripomogla, da se bo mošnjiček za obnovo gasil-
skega doma na Bregu še dodatno napolnil.
Na prireditev ne pozabite povabiti znance, sodelavce in prijatelje!

Jelka Babič

PRIPRAVE NA DAN JAGOD IN 
ŠPARGLJEV

TOPLO SPOMLADANSKO VREME 
PRIVABILO PREKO 1000 POHODNIKOV
8. pohod po vrsti je privabil preko 1000 pohodnikov na obronke 
Jablaniške doline. Ponudba ob poti je iz leta v leto pestrejša. Tudi 
vizualna podoba ponudnikov se je poenotila, kar so letošnji obisko-
valci opazili in tudi pohvalili. Zavedamo se, da na komplimentih ne 
smemo zaspati, ampak se potruditi vzdrževati trenuten nivo izved-
be, torej kvaliteto in pristnost.

Društvo LAZ



Predstavniki treh pilotnih območij projekta Prisluhni glasu vasi smo se 
9. aprila odpravili na strokovno ekskurzijo na območje mislinjske in 
dravske doline. Po treh uspešnih letih aktivnosti na projektu smo se pred-
stavniki območij imeli možnost spoznati med seboj. Pot do Koroške smo 
izkoristili za predstavitve posameznih akterjev, ki so se vključili v projekt. 
Z zanimanjem smo prisluhnili posameznikom in ob zaključku predstavite 
ugotovili, da je s pomočjo projekta posamezno območje pridobilo po-
trebno znanje in osnove za razvoj turistične dejavnosti na lokalnem 
nivoju. 

Znanje smo nadgradili z ogledi zanimivih primerov dopolnilnih dejavno-
sti na kmetiji. Nad Ribniškem Pohorjem smo si ogledali primer predela-
ve mleka. Mlada družina nas je navdušila s svojo pripadnostjo zemlji, saj 
uspešno razvija poslovno pot na osamljeni gorski kmetiji dvajset kilometrov 
od urbanega sveta in vidi svetlo prihodnost na kmetiji. 

Povsem drugačna zgodba je bila v bližini Dravograda, kjer v sožitju treh 
generacij Klančnikovih raste družinsko podjetje na kmetiji. Sedem družin-
skih članov dela na kmetiji in se z njo tudi preživlja. Vsak odgovarja za svoje 
področje dela. Dopolnilne dejavnosti s katerimi dopolnjujejo osnovno de-
javnost, živinorejo, so predelava mesa, izletniški turizem, reja damja-
kov in muflonov. Sodobna kmetijska oprema (robot za molžo ter drugi 
pripomočki) jim omogoča, da je nedelja gospodov dan in praviloma na 
ta dan ne delajo. Udeleženci ekskurzije smo uživali ob navdušujoči in hu-
domušni predstavitvi kmetije.

V marsikaterem gospodarskem poslopju v naši dolini bi se našlo staro 
kmečko orodje, ki ne služi svojemu namenu. Gre za kulturno etnološko in 
tehnično dediščino, ki je primerna za dopolnitev turistične ponudbe. Ka-
kšen pomen so stari kmetijski opremi dali Korošci smo si ogledali v 
Libeličah, mejni vasi med Slovenijo in Avstrijo, ki je poznana po tem, da je 
po koroškem plebiscitu edina pripadla Sloveniji.

Prijaznosti Korošcev smo bili še posebej deležni na kmetiji Lešnik nad Slo-
venj Gradcem. Gospodinja se je potrudila in nam pripravila pravo koroško 
»košto«. S ponosom nam je razložila, da v kulinariki uporablja recepte 
svojih prednikov. Za posebno vzdušje je na koncu poskrbel sin, ki je mla-
dinski državni prvak v igranju na diatonično harmoniko.

Za konec smo si predstavniki pilotnih območji obljubili, da se obiščemo 
med letom na raznih lokalnih prireditvah. Želja vseh je, da se vezi tudi po 
zaključku projekta obdržijo.

Mojca Hauptman

IZLET NA PRIMORSKO IN POHOD NA 
ČAVEN
V organizaciji športnega društva  Breg – Tenetiše smo se v soboto, 16. 
aprila odpravili na že tretji spomladanski izlet na Primorsko. Tokrat smo 
se odločili za Čaven na Primorskem. Do minute točno smo se ob 7:00 
odpeljali  izpred vrtnarije Klinc na Bregu. Nekaj pohodnikov smo pobrali 
še v Litiji, Hotiču in Dolu. V prijetnem ozračju je vožnja do Ajdovščine hitro 
minila. 

Naša izhodiščna točka je 
bila vas Kamnje. Dobre 
volje smo zagrizli v hrib, 
pred nami je bil prekra-
sen sončen dan, pa še 
burja je šla na dopust. 
Vroča čela in razgrete 
hrbte nam je hladil le ne-
koliko močnejši veter. Pot 
nad vasjo je bila kamnita, 

sprana in je resnično opravičila ime vasi v kateri smo začeli in končali naš 
pohod. Vila se je po z borovci in značilnim krškim rastlinjem poraščenim 
pobočju. Na jasah so nas pozdravljale živobarvne cvetlice.

Do koče na Čavnu smo premagali okoli 1000 višinskih metrov, za kar 
smo najpočasnejši porabili dve uri in pol. Tu smo si privoščili zaslužen po-
stanek, med katerim smo spraznili zalogo iz nahrbtnikov, pa tudi v koči so z 
veseljem pogasili našo žejo in lakoto. Imeli so odličen, sveže pečen jabolčni 
štrudel. V koči smo odkrili kitaro in harmoniko, ki so nam jih z veseljem 
posodili, da si popestrimo dogajanje. Peter in Uroš sta nam zaigrala nekaj 
viž, sledilo skupinsko slikanje. Kot bi nas narava hotela spomniti, kdo je 
tu gospodar, se je skoraj v trenutku pooblačilo. Iz sivih oblakov je priletelo 
nekaj snežink, po nekaj minutah pa se je zopet prikazalo sonce. Čas je bil 
za povratek.

Nekaj najbolj vztrajnih se je odpravilo še do bližnje razgledne točke, ostali 
pa smo jo pospešeno ubrali v dolino. Prijetno utrujeni smo vstopili na avto-
bus, ki nas je odpeljal do na »Osmico« v Vrabče. Tu smo v prijetni družbi, 
ob obilici domače hrane in pijače preživeli preostanek dneva. Ob po-
vratku smo bili enotnega mnenja, da smo preživeli res prijeten dan ter da 
se naslednjega pohoda zanesljivo udeležimo. Upam, da bo še kakšen pred 
naslednjo pomladjo.          Alenka Vidic

NA KOROŠKEM JE BLO` FLETNO…

Na zadnjem občnem zboru ŠD Dolina smo sprejeli odločitev, da bomo v 
tem koledarskem letu poskusili dodatno posodobiti ŠRC Reka. Določe-
na dela v to smer so bila izvedena že konec lanskega leta, ko smo se lotili 
temeljite prenove igralne površine nogometnega igrišča. Med cilji, ki smo si 
jih zadali za prihajajoče leto je tudi nadaljevanje in nadgradnja programov, 
s katerimi smo začeli v lanskem letu. Uvedli bomo pomladne petkove 
športne večere in nedeljske športne popoldneve, na katere boste va-
bljeni vsi, ki vas zanima ulična košarka, odbojka na mivki, mini nogo-
met, badminton, tek, hoja v naravi ali le druženje s krajani. Najmlajši se 
bodo ta čas lahko družili, zabavali na igralih in mini igriščih. Datumi bodo 
objavljeni na naši spletni strani http://www.srce-me-povezuje.si/sddolina/ 
in na oglasni deski športnega društva Dolina na Gradiških Lazah. 

Bliža se tudi prva akcija kolesarske sekcije. Zato vabljeni vsi, ki vas vo-
žnja s kolesom veseli, da se udeležite tradicionalnega izleta na Zaplaz. 
Izlet bo v ponedeljek, 2. maja 2011. Zbor imamo ob 7:45 pred gasilskim 
domom v Jablanici. Udeležba bo na lastno odgovornost.

Tomaž Rozina

POSODOBITEV ŠPORTNO 
REKREACIJSKEGA CENTRA REKA

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. 


