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OGLARČEK, 1. mesečni informator OGLARSKE DEŽELE                                       december, 2009                                                   

 

 
Spoštovani krajani in krajanke KS Dole pri Litiji, 

 

pred vami je prvi informator Oglarske dežele, ki smo ga simbolično poimenovali 

»Oglarček«. Nastaja pod okriljem projekta Prisluhni glasu vasi. 

 
Opis projekta: Listen to the voice of villages – Prisluhni glasu vasi 
V okviru potrjenega transnacionalnega projekta za krepitev in razvoj 

turizma v vitalnih središčih hribovskih vasi (Cilj 3: program Central Europe),  

na Centru za razvoj Litija, kot projektnem partnerju, na območju 

Krajevne skupnosti Dole pri Litiji, izvajamo evropski projekt Listen to the 

voice of villages – Prisluhni glasu vasi, kjer kot t.i. pilotno območje, 

območje kjer se projekt izvaja, obravnavamo Oglarsko deželo, drugi 

dve območji sta Jablaniška Dolina in Velika Planina.  

 

Projekt se je začel izvajati v začetku letošnjega leta in je financiran iz 

evropskih sredstev ter se ukvarja s trajnostnim turizmom na slabše 

razvitih podeželskih območjih. 

V času izvajanja projekta (treh letih) želimo turistični ponudbi in 

prepoznavnosti Oglarske dežele dati nov zagon ter s tem povečati 

turistični obisk in prihodek iz naslova turizma. 

 
 
Pilotne - vzorčne aktivnosti … 
… bodo obsegale izdelavo strategije (modela) upravljanja območja 

po načelih trajnostnega razvoja turizma, oživili bomo (turistično) info 

točko, ki se bo nahajala v stavbi stare osnovne šole, vzpostavili 

močnejši kontakt in komunikacijo s posameznimi turističnimi 

ponudniki (oglarji, oglarskimi domačijami, skrbnikom smučišča, 

gospodarji na kmečkem turizmu …), nudili pomoč pri oblikovanju 

turističnih programov v okviru obstoječe turistične ponudbe, skrbeli 

za promocijo in trženje turistične ponudbe (oglarjev, oglarjenja, 

Oglarske dežele in aktivnosti v Oglarski deželi) ter nudili pomoč pri 

razvoju nove, dodatne, turistične ponudbe pri posameznikih (osebni 

pristop k potencialnim ponudnikom), usklajevali razvoj ponudbe v 

okviru produkta Oglarska dežela, izdelovali promocijska gradiva 

(Celostna grafična podoba - CGP, spletna stran, letaki …), posebno 

pozornost namenili označevanju Oglarske dežele ter spodbujali 

posameznike in društva k celostnemu, turističnemu razvoju 

območja.  

 

V letu 2009 smo že izvedli precej projektnih aktivnosti – oblikovali 

lokalno vodeno skupino, z njenimi člani opravili razvojne pogovore 

in pripravili podrobno analizo območja ter potencialov za razvoj 

turizma na podeželju. 

Iz opravljene analize in na območju prepoznanih potencialov nas 

bodo nadaljnje aktivnosti vodile k cilju, da se prepoznani potenciali 

nadgradijo v turistične atrakcije. Iz turistično slabše razvitega 

območja želimo ustvariti prepoznavno destinacijo s kakovostnimi 

turističnimi ponudniki in produkti, za kar pa bo potrebno 

sodelovanje vseh vas, dragi krajani in krajanke KS Dole pri Litiji, saj le 

s skupnimi idejami in močmi lahko našo Oglarsko deželo razvijamo v 
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smeri dobre, prijazne in gostoljubne destinacije v katero bodo 

obiskovalci radi zahajali. 

Kot izziv projektu smo si zadali ugotoviti in razviti čim več podjetniških in 

turističnih idej. Prvi razgovori na terenu s potencialnimi ponudniki, 

oziroma nosilci turistične ponudbe so se že pričeli, v začetku meseca 

decembra pa se bodo intenzivno nadaljevali.  

Preko omenjenega projekta lahko pomagamo vsem, ki imate kakršne 

koli zamisli ali ideje v zvezi z razvojem območja. Pomagamo vam 

lahko preko različnih svetovanj: za pridobitev pogojev za opravljanje  

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pri oživitvi kulturne dediščine (stari 

mlini in žage, črne kuhinje, kozolci …), razvoju potencialov za nove 

rekreativne površine, piknik in kamp prostorov, oglarjenju, pripravi 

novih oglarskih produktov, zgodb in dogodivščin.  To so le nekatere 

možne zamisli in ideje, ki jih lahko s skupno močjo, razvijemo v 

kvaliteten produkt.  

Odprli bomo priložnost za povečanje turistične promocije in 

povezovanje ponudbe – organiziranje skupne logistike in prodaje.  

 

Kdo oz. kaj je OGLARČEK? 
To je list, ki ga držite pred seboj in ravnokar berete najnovejše novice v 

zvezi z izvajanjem evropskega projekta Listen to the voice of villages – 

Prisluhni glasu vasi na območju Oglarske dežele.  

To je prvi Oglarček, izhajal bo vsak mesec, do konca trajanja projekta. 

Prejemali ga boste po pošti na dom, polnega novosti in novic o 

aktualnem dogajanju v Oglarski deželi.  

Kam po informacije: 

Z zagotovljenimi projektnimi viri želimo doseči izboljšanje turistične 

ponudbe. Delovali bomo povezovalno, s spodbujanjem celostnega 

razvoja območja, saj ima Oglarska dežela še ogromno 

neizkoriščenih virov. 

Zaposlena sem na projektu in vesela sem, da vam bom lahko 

pomagala pri uresničevanju vaših misli in idej. Mogoče kdo razmišlja 

o registraciji dopolnile dejavnosti, mogoče si katera od gospodinj 

želi vpeljati sistem HACCP, da bo spečen kruh lahko prodajala brez 

slabe vesti, mogoče kdo razmišlja o registraciji novega podjetja, 

mogoče kdo ne ve, kaj bi s svojimi viški pridelkov, mogoče kdo še 

nima ideje kaj bi počel v življenju, se že ukvarjate s kakšno 

dejavnostjo, pa ne veste kako naprej, v vas tli ideja pa niste vedeli 

kam bi se obrnili po nasvet. Odgovore na vsa ta in mnoga druga 

vprašanja v zvezi z razvojem Oglarske dežele lahko dobite v 

informacijski pisarni v stari osnovni šoli na Dolah pri Nini Kotar. 

 

Delovni čas info pisarne: 
 

Info pisarna v stari osnovni šoli na Dolah 

Dole 10, 1273 Dole pri Litiji 

 

Sreda od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 

 

Kontakt: 

Nina Kotar 

GSM: 031 643 625  

TEL: 01 8972 097 (pisarna) 

E-MAIL: nina.kotar@razvoj.si
 

Predstavite nam 
svoje misli in 
skupaj jih bomo 
uresničili … 


