
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLINA 
 

 

 

Prebivalci Jablaniške doline prav gotovo ne trpijo pomanjkanja športa in rekreacije, saj za ti 

področji že od leta 1974 skrbi Športno društvo Dolina. Ukvarja se s športom otrok in mladine 

ter skrbi za rekreacijo prebivalcev v vseh starostnih obdobjih. 

 

V spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih se večina članov ukvarja z rekreacijo na 

zunanjih igriščih. Društvo je v ta namen pridobilo zemljišče v Reki in tam najprej uredilo 

nogometno igrišče, pozneje pa še igrišče za odbojko na mivki. Zgradili so tudi lep objekt, v 

katerem imajo shranjene rekvizite in cel sklop poimenovali Športno rekreacijski center Reka. S 

tem je bilo druženje krajanov ob športu v toplejših mesecih leta precej olajšano. Zimske 

mesece rekreativci preživljajo v dvoranah – v telovadnici Osnovne šole Gradec v Litiji ter v 

telovadnici Osnovne šole Gabrovka, v zadnjem letu pa tudi v novozgrajeni Športni dvorani 

Pungrt v Šmartnem pri Litiji. 

 

Društvo trenutno šteje 103 člane, ki se lahko ukvarjajo s katerokoli izmed devetih športnih 

panog, ki jih ponuja Športno društvo Dolina. Tisti, ki so jim pri srcu ekipni športi, najdejo veselje 

v košarki, nogometu ali odbojki na mivki. Ljubitelji individualnih športov se lahko lotijo 

badmintona ali namiznega tenisa, lahko pa se kot pohodniki ali kolesarji podajo tudi v naravo. 

Pozimi člani za redno gibanje v naravi poskrbijo s smučanjem ali tekom na smučeh. 

 

Tudi zimski športi se odvijajo v okviru Športno rekreacijskega centra Reka. Zadnja leta na 

njegovem območju v zimskih mesecih Športno društvo Dolina pripravi teren za alpsko 

smučanje za otroke. Če je zima radodarna s snegom, pa v sodelovanju s Telesnovzgojnim 

društvom Partizan Litija in gostilno Pustov Mlin društvo uredi tudi tekaško progo.  

 

Športno društvo Dolina je polno načrtov za prihodnost. Na njihovih objektih neprestano 

potekajo vzdrževalna dela, ki bodo prostore za druženje ob športnih aktivnostih ohranile tudi 

za prihodnje generacije. V Športno rekreacijskem centru Reka trenutno potekajo celo priprave 

za pridobitev elektrike, ki bo v bližnji prihodnosti osvetljevala obe igrišči. Sčasoma pa želijo 

urediti še igrišče za badminton in pridobiti prostor, kjer bi lahko postavili koša za ulično 

košarko in gola za rokomet. V načrtu je še nova miza za namizni tenis. Njihova velika želja je 

tudi to, da bi v večjih vaseh Jablaniške doline našli prostor za igralne kotičke najmlajših, ki bi se 

prelevili v prave vaške športno-družabne centre. 
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