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OGLARČEK, 2. mesečni informator OGLARSKE DEŽELE                                             januar 2010              

 
Spoštovani krajani in krajanke KS Dole pri Litiji, 

za nove časa vam želimo veliko srčne kondicije! 
 
Delovanje  Centra za razvoj Litija 
Na Dolah pri Litiji Center za razvoj Litija s pomočjo evropskih sredstev 
izvaja projekt Prisluhni glasu vasi, kot razvojni akter pa v lokalnem 
okolju deluje že od leta 2000. Na območju občin v obljubljanskem 
pasu je prepoznan kot koordinator uresničevanja skupnih razvojnih 
ciljev, s svojimi projekti, ki jih snuje glede na zaznane potrebe med 
ljudmi, pa postaja čedalje bolj uveljavljen tudi v evropskem okolju. 
Najbolj aktivno deluje na območju med seboj povezanih občin 
Kamnik, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji in Domžale. 
 
 

Na Dolah pri Litiji smo v preteklem obdobju izvedli: 
- V decembru 2009 smo oživili (turistično) info točko v stari 

osnovni šoli na Dolah. 
- V nastajanju je celostna grafična podoba Oglarske dežele.  
- Pripravlja se vsebina za spletno stran Oglarske dežele.  
- V pripravi je predlog lokacij označitve Oglarske dežele in 

smerokazov.  
- V decembru 2009 so bili opravljeni razgovori s posameznimi 

turističnimi ponudniki (oglarji, oglarskimi domačijami, …).  
 
 
 

Model upravljanja območja po načelih trajnostnega 
razvoja turizma 
Ko delovanje na določenem območju preseže društvene in 
prostovoljne okvire, je potrebno iskati nove rešitve in modele 
upravljanja. Takšne težave pri organizaciji se pojavljajo tudi v drugih 
evropskih državah. Na Dolah se bomo zato potrudili, da bomo 
spodbudili medsebojno povezovanje, ustvarjanje novih ponudb in 
poskušali izdelati strategijo (model) upravljanja za trajnostni razvoj 
turizma na našem območju. Želja je ustvariti dodano vrednost na 
podeželju, kar pa nam bo uspelo le s skupnimi močmi, zato upamo 
in računamo na vašo podporo. 
 
Sejem Turizem in prosti čas  
Na sejmu Turizem in prosti čas, ki se bo odvijal od 21. do 24. januarja 
2010 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bo v okviru 
blagovne znamke Srce Slovenije predstavila tudi Oglarska dežela, 
in sicer v soboto, 23. januarja od 10.00 do 13.00, na temo zdravje 
(kolesarstvo/pohodništvo/šport na splošno). Vse dni sejma se bodo 
predstavljali zanimivi predstavniki in turistični ponudniki območja 
Srca Slovenije.  
Predstavitev Oglarske dežele bomo pripravili kot prikaz življenja v 
naših krajih: na prizorišču bo postavljena maketa oglarske kope, 
prikazano bo oglarsko orodje, razne vrste oglja in še kakšna 
zanimivost iz Oglarske dežele. Vse zainteresirane vabimo k 
sodelovanju pri predstavitvi na omenjenemu sejmu.  
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Blagovna znamka Srce Slovenije 
V zadnjem obdobju Center za razvoj Litija deluje predvsem za razvoj 
območja Srce Slovenije, ki smo ga začrtali v obliki srca in sega od 
kamniških planin do dolenjskih gričev. Blagovna znamka Srce Slovenije 
postaja na tem območju sinonim za srčnost ljudi, kakovost bivanja in 
raznolikost ponudbe ter podpira ne le skupni turistični razvoj pač pa 
tudi druge projekte, ki vplivajo na večjo kakovost bivanja.  
Regijsko zaokroženo območje v obliki srca, z geometričnem središčem 
Slovenije »Geoss« kot središčno točko območja, ima izjemen potencial 
za trajnostni sonaravni razvoj, ki vključuje številne aktivne projekte, 
iniciative in dogodke. Kot velik potencial prepoznavamo tudi 
Oglarsko deželo, ki ob povezovanju in vsebinskem nadgrajevanju pod 
enovito blagovno znamko lahko dosega večjo prepoznavnost in 
posledično večjo dodano vrednost.  
 

Delovanje Zadruge za razvoj podeželja Jarina 
S trženjem produktov iz območja Srca Slovenije se ukvarja Jarina, ki 
deluje kot zadruga za razvoj podeželja. Organizira predvsem 
enodnevne in večdnevne izlete po območju Srca Slovenije, počitnice 
na kmetiji, učne programe za otroke in oglede dobrih praks. Jarina kot 
podeželsko razvojno jedro na območju Srca Slovenije želi s svojim 
delovanjem povečati podjetniško aktivnost na podeželju, aktivirati 
neizkoriščene prostorske in človeške potenciale na podeželju. 
Zagotoviti želi dodatna delovna mesta ter povečati turistično 
privlačnost podeželja. Jarina je v letu 2009 pričela z vzpostavljanjem 
mreže ponudnikov in kupcev zdrave hrane iz lokalnega okolja in se 
tako poleg turizma ukvarja tudi s trženjem ponudbe pridelkov s 
podeželja. 

 

Smučišče Dole pri Litiji 
V sezoni 2009/2010 je začelo obratovati smučišče Dole pri Litiji. 

Obratovalni čas smučišča: 
od ponedeljka do petka: od 17h do 21h (nočna smuka) 
sobota: od 9h do 16h in od 17h do 21h (nočna smuka) 

nedelja: od 9h do 16h 
Smučarsko rekreacijski center Dole pri Litiji obsega 4 ha površine z 
dolžino prog 1 km, ki so v celoti razsvetljene za nočno smuko. 
Smučišče je namenjeno tako tistim, ki se smučarskih veščin šele 
učijo, kot tudi boljšim rekreativcem. V dolini je tudi 2 km tekaških 

prog in urejena sankaška proga. 
Vabljeni vsi ljubitelji dogodivščin na snegu! 

 

Kam po informacije: 
Odgovore na mnoga 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

 


