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OGLARČEK, 4. mesečni informator OGLARSKE DEŽELE                                                maj 2010              

 
Spoštovane prebivalke in prebivalci Oglarske dežele, pred vami je 
četrti Oglarček, v katerem lahko preberete o aktivnostih, ki so se na 

območju Oglarske dežele izvajale v spomladanskih mesecih. 
 
Kaj lahko jaz prispevam k razvoju mojega kraja? 
Po mesecu in pol, kolikor so imeli udeleženci prvega delovnega 
srečanja na razpolago, je Center za razvoj Litija na Dolah pri Litiji 
organiziral naslednje delovno srečanje, in sicer v sredo 3. marca 2010. 
Namen drugega srečanja je bil pregled opravljenega dela in 
opredelitev nalog za naprej. Poudarjeni so bili koncepti t.i. zdravih 
jeder, ki so bili oblikovani na prvem delovnem srečanju. Vodje 
posameznega zdravega jedra so se z zadano nalogo dobro spoprijeli 
in vsak je pripeljal vsaj enega člana svoje ekipe. Med tem časom, ko 
so vodje zdravih jeder razmišljali, se dogovarjali in pogovarjali z 
možnimi kandidati za svojo delovno ekipo se je na Dolah obudila 
tradicija smučišča. Smučišče Dole pri Litiji je po treh zelenih zimah v 
letošnji sezoni ponovno pričelo z obratovanjem. S požrtvovalnim 
delom posameznikov pri Športnem društvu Dole pri Litiji, jim je uspelo 
zgraditi sodoben način umetnega zasneževanja smučišča in s tem 
zagotoviti daljšo smučarsko sezono ter obiskovalcem ponuditi ugodno 
smuko, ki je trajala kar 59 dni. 
Na srečanju se je pod drobnogled vzelo zdravo jedro turizem, kamor 
so udeleženci umestili smučišče, pohodništvo, kopo in konjeništvo. 
Konjeništvo v Oglarski deželi bi bilo lahko naslednje zanimivo zdravo 
jedro, v okvir katerega lahko spadajo počitnice za otroke, postojanka 
za konjenike in razni dogodki. To je potencial, iz katerega se lahko 

razvijejo dodatna prenočišča, dodatna ponudba hrane in šola 
jahanja.  
Kopa lahko predstavlja primer dobre prakse na oglarskih 
domačijah, novi učni program, potencial za prodajo hrane in 
različni turistični dogodki.  
Ob koncu delovnega srečanja je bilo dogovorjenih več nadaljnjih 
aktivnosti. Za zainteresirane se organizira skupinski ogled ene ali 
dveh kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in 
vzpostavljenim HACCP sistemom. Na njih bo možno dobiti 
uporabne informacije v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, 
poudarek bo na predelavi živil živalskega izvora. V Oglarski deželi ni 
kmetij, ki bi imele urejen HACCP sistem, zato bi morali zainteresirani 
ponudniki začeti s postopki pridobitve. Ideja je bila, da se 
standardizira »oglarska malica«, ki bi jo ponujale kmetije, v sklopu 
skupne promocije standardizirane stalne ponudbe na kmetiji in bi 
uredile vse potrebne pogoje. V načrtu je tudi organizacija enega 
večdnevnega dogodka v zvezi s prikazom kuhanja oglja v Oglarski 
deželi, ki se bo predvidoma zgodil jeseni 2010 ali spomladi 2011. 
Delovno srečanje se je zaključilo z novimi nalogami, ki jih je 
potrebno opraviti do naslednjega skupnega srečanja. 
 
Obisk strokovnjakov v Oglarski deželi 
V sredo, 7. aprila 2010 je zainteresirane kmetije v Oglarski deželi 
obiskala strokovnjakinja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in 
razvoj podeželja, Olga Pregl iz Zavoda Vedoma, skupaj z Mojco 
Hauptman iz Zadruge za razvoj podeželja Jarina in Gregorjem 
Steklačičem, strokovnim sodelavcem iz Centra za razvoj Litija. Na 
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vsaki kmetiji je potekal individualni sestanek, kjer so svetovalci 
predlagali možne rešitve za razvoj posameznih kmetij. Svetovalci so 
obiskali Oglarsko domačijo Brinovec, Boštjana in Simona Vrtačnika, 
Oglarsko domačijo Medved, Kmetijo Vresk in Kmečki turizem Pr`Krjan.  
 
Oglarska dežela na Rokovnjaški poroki v Lukovici 
V soboto, 10. aprila se je v Lukovici odvijala Poroka v deželi 
rokovnjačev. Za obiskovalce so oglarji iz Oglarske dežele dan prej 
postavili simbolično oglarsko kopo. 
 
Oglarska dežela med cvetočimi tulipani 
V Arboretumu Volčji Potok se je v okviru tradicionalne razstave 

tulipanov med 12 občinami Srca Slovenije predstavila tudi Občina 
Litija, ki so jo zastopali tudi ponudniki iz Oglarske dežele.  
 
Nadaljevanje projekta Listen to the voice of villages: 
V spomladanskih mesecih se bodo nadaljevale aktivnosti v okviru 
projekta. Oživili bomo spletno stran območja, dokončali celostno 
grafično podobo Oglarske dežele, pripravili osnove za označitev in 
nadaljevali z delom s ponudniki na terenu, s poudarkom na pomoči 
pri prijavi na aktualne razpise. 
 

Vabilo na 10. tradicionalni pohod po Oglarski poti – sobota, 10. 
maj 2010 

Izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lovskega doma na 
Dolah pri Litiji, med 7.00  in 9. 00 uro. Pot je dolga 12,5 km. Za hojo 
boste potrebovali približno 4 ure. Oprema pohodnikov naj bo 
primerna za sredogorje. Pohodniki hodijo na lastno odgovornost. Vsi, ki 

se boste prijavili in poravnali startnino, prejmete dnevnik pohodov, 
zloženko o poti, ki vam služi kot vodnik in spominsko majico 10. 
tradicionalnega pohoda. Ob Oglarski poti se boste seznanili z 
oglarjenjem, tesanjem »švelarjev«, spravilom lesa s konjem, 
kovačem, se pogovorili z oglarji, in si ogledali razstavo unikatnih 
izdelkov iz lesa v Valvasorjevem lovskem dvorcu. Pritegnila vas bo 
bogata kulturna in naravna dediščina območja. Več informacij 
najdete na novi spletni strani www.dole.si. 
 
Kam po informacije: 
Odgovore na vaša vprašanja v zvezi z razvojem Oglarske dežele ali 
evropskim projektom Listen to the voice of villages lahko dobite na 
spodnjem kontaktu. 
 
Vabilo na prireditev  Dan jagod in špargljev: 
Društva iz Jablaniške doline (pilotno območje projekta »Listen to the 
voice of villages«) vas vabijo na prireditev Dan jagod in špargljev, ki 
bo potekala v nedeljo, 23. maja od 12. ure dalje pred gasilskim 
domom na Bregu pri Litji. Več informacij: www.razvoj.si  
 

Delovni čas info pisarne: 
Info pisarna v stari osnovni šoli na Dolah, Dole 10, 1273 Dole pri Litiji 

Po dogovoru na spodnji kontakt. 

 
Kontakt: 

Nina Kotar: GSM 031/643-625, e-mail: nina.kotar@razvoj.si 
Gašper Kleč: GSM 051/312-306, e-mail: gasper.klec@razvoj. 

 


