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Pisala se je nedelja 26. septembra, ko so EKO kmetija Bancerl, 
EKO domačija Vovk ter Domačija spominov prvič, pod okriljem 
projekta Listen to the voices of villages, odprla svoja vrata. Na EKO 
kmetijah so za obiskovalce pripravili ekološke pridelke in izdelke, 
Domačija spominov, pa je svoja vrata odprla za ogled razstave o 
času. A vreme, kot si ga ne bodi si treba je zagodlo že kar prvi 
termin. Le malo obiskovalcev so šteli na omenjenih kmetijah. Prav 
tako se je godilo naslednjo soboto, ko sta svoja vrata odprli kmetiji 
Pr` Fakin in Pr` Feliks. A tedaj je bil dan sončen in topel. Glede na 
to, da je bil predlog o uvedbi lokalne ponudbe podan s strani pre-
bivalcev Jablaniške doline, se je upravičeno pričakovalo več obi-
skovalcev. Res pa je, da so tisto sončno soboto potekale trgatve. 
Zato pa je bil zadovoljiv obisk na kmetiji Pr` Janez v Zelencu. Lepo 
nedeljsko vreme je vabilo v naravo, ki je žarela v pravih jesenskih 
barvah. Prijetno kramljanje s prijatelji in znanci ob kozarčku mlade-
ga vina ter drugih dobrotah, ki so jih za izletnike pripravili na kmetiji 
je polepšalo nedeljsko popoldne. A jesen je letos resnično muha-
sta in ni prizanesla Kokolovim v Gradišču. Gospodinja Breda je 
ob zaključku dneva skomignila z rameni, pa kaj, pa naj pada dež. 
Pravih prijateljev  ni odgnal. Kljub slabemu vremenu je bila hiša pol-
na obiskovalcev. V nedeljo 24. oktobra je še enkrat za obiskovalce 
odprla svoja vrata EKO domačija Vovk. Dnevi odprtih vrat so v 
petih zaporednih vikendih postali prepoznavni in dobro sprejeti s 
strani domačinov. 
Vsi ponudniki, so si v nečem enotni. Pravijo, da so letošnjo jesen 
testirali sami sebe in tudi okolico. Čez zimo bodo s pomočjo Centra 
za razvoj Litija združili moči, ugotovili kako privabiti več obiskoval-
cev iz neposredne okolice in daleč, odpravili pomanjkljivosti ter na-
redili strateški plan za prihajajočo pomlad. 
Že sedaj lepo vabljeni na spomladanske dneve odprtih vrat v 
Jablaniški dolini.

Mojca Hauptman  
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. 
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V okviru projekta Listen to the voice of villages 
smo predstavniki Centra za razvoj Litija obiskali 
partnerje iz nemškega mesta Forchheim. Na 
tridnevnem obisku, od 17. do 19. oktobra, smo 
si ogledali njihovo pilotno območje, Frankische 
Schweiz (slov. Frankovska Švica), kjer izvajajo 
dva pilotna projekta. Prvi vzpostavlja sistem pro-
stovoljne pomoči kmetom pri obiranju češenj, 
drugi projekt pa bo povezal značilne nemške 
hiše s tradicionalno arhitekturo, t.i. ˝Half-timberd 
houses˝ v pohodniško pot, dolgo 20 kilometrov. 
Podobno smo tudi pri nas povezali točke in pa-

stirske hiše na Veliki planini, ki je eno od naših treh pilotnih območij. Tre-
tji dan uspešnega obiska je potekala mednarodna delavnica z naslovom 
Regionalni produkti – vodniki v trajnostni podeželski turizem, kjer so nam 
svoje izkušnje predali različni lokalni in regionalni ponudniki ter združenja, 
ki si prizadevajo za večjo uporabo produktov iz lokalnega območja in so 
tako ali drugače vpeti v naš skupen mednarodni projekt. 

Tina Mučič, Center za razvoj Litija 

• Kar ni konca z dopolnjeva-
njem vsebine knjižice o Ja-
blaniški dolini, ki jo je pripravil 
podmladek društva, finančna 
sredstva za tisk pa smo prido-
bili iz programa Mladi v akciji. 
V končne popravke in dopolni-
tve so se vključili tudi starejši 
domačini, mladi zbirajo slikov-
ni material, upajmo, da bo za 
Štefanovo knjižica zagledala 
luč sveta.

• Zbrati moramo še nekaj so-
glasij lastnikov parcel, po kate-

ri poteka Pot po obronkih Jablaniške doline. Večji del poti sicer poteka 
po javnih poteh, za kar soglasja niso potrebna. Tako bo imeli urejene pogo-
je za izvebo pohodov in označevanje trase. V načrtu pa so še počivališča 
in oprema razglednih točk z inforamcijskimi tablami.

• Turistična zveza Slovenije nam je odobrila sredstva za izboljšanje ce-
lostne grafične podobe naše najpomembnejše prireditve – Pohoda po 
obronkih. Oblikovalec Blaž Slapar je uredil logotip društva in izdelal logotip 
Jablaniške doline in oba znaka bosta vezena in natisnjena na jaknah, flisih, 
kapicah in predpasnikih, ki jih bomo nosili organizatorji pohoda.  Verjamem, 
da vam bo jabolček všeč in da ga boste želeli uporabljati pri označevanju 
vaše kmetije, vašega izdelka, spominkov, .... S tem pa se bomo ukvarjali 
naslednje leto. V okviru tega projekta bomo tudi natisnili zgibanko Pot po 
obronkih  z zemljevidom,  zanimivostmi in ponudbo poti.

• Prijavili se bomo še na »turistični« razpis Občine Šmartno pri Litiji za iz-
vedbo promocije. Predstavitvena zgibanka o Jablaniški dolini je že povsem 
pošla, tako da je nujen ponatis, da jo bomo že lahko predstavljali obisko-
valcem na januarskem sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani. Posodobili 
bomo podatke (zanimivosti, ponudba, prireditve ...), morda kaj manjka, zato 
vabljeni, da nam sporočite vsebino. (telefon 070 303 321 ali e-mail laz@
gmail.com)

• Morda je kdo od vas na Zavodu za zaposlovanje in mu lahko v društvih 
zagotovimo enoletno zaposlitev preko javnih del? Pokličite nas – prijave za 
leto 2011 bomo oddajali v sredini novembra.

Jelka Babič

Poletje se je že zdavnaj končalo in čas dopustov je že daleč za nami, tako 
da z vso vnemo hitimo novim dogodkom naproti, ki se kar vrstijo enem 
za drugim. Po uspešnem gasilskem tekmovanju v mesecu septembru 
si nismo niti še do dobra oddahnili in že je tu oktober, ki je verjetno že 
vsem znan kot mesec požarne varnosti. Zato se v tem mesecu odvijajo 
najrazličnejše gasilske aktivnosti. 

Ena izmed njih je tudi gasilski kviz, kjer se naši najmlajši preizkusijo v 
svojem praktičnem in teoretičnem znanju. 8. občinski kviz gasilske mla-
dine, je letos potekal v sredo, 20.10. 2010 v kulturnem domu v Šmartnem, 
kjer smo Jablanški gasilci nastopali z dvema ekipama, in sicer z mlajši-
mi in starejšimi pionirji. Čas nam je malo zagodel, tako da smo imeli za 
priprave le nekaj skupnih uric, a smo se kljub temu kar solidno pripravili 
in na tekmovanje odšli popolnoma optimistično razpoloženi. In splačalo 
se je, saj so naši starejši pionirji, za katere so nastopale Ana Mele, Neža 
Murn in Tina Medvešek zasedle 3. mesto, mlajši pionirji, Nik Ponebšek, 
Kristina in Barbara Hauptman, pa so bili razglašeni na 2. mestu. Vendar 
pa smo že naslednji dan izvedeli, da se je pri obdelavi rezultatov z nami 
poigral majcen škrat, tako da smo po uradni razglasitvi le dobili tako že-
leno 1. mesto in zlati pokal. Kar pa pomeni, da smo morali v soboto 23.  
oktobra 2010 zopet razmigati svoje možgančke in pokazati iz kakšnega 
testa smo na regijskem kvizu v Gabrovki.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«

Mateja Zaman

Sreča se tudi nam nasmiha

Študijski obisk pri partnerjih iz 
Forchheima

Društvo LAZ  zaključuje še par letošnjih 
projektov...


