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OGLARČEK, 3. mesečni informator OGLARSKE DEŽELE                                             februar 2010             

 
 
Spoštovane prebivalke in prebivalci Oglarske dežele, pred vami je 
tretji Oglarček, v katerem lahko preberete o aktivnostih, ki so se 
na območju Oglarske dežele izvajale v januarju in februarju. 

 
Oglarska dežela na sejmu Turizem in prosti čas  
Oglarska dežela se je v okviru skupne blagovne znamke Srce 
Slovenije predstavila na največjem turističnem sejmu v Sloveniji, ki 
je potekal od 21. do 24. januarja 2010 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Na razstavnem prostoru Srca Slovenije se je v 
štirih dneh predstavilo preko 240 nastopajočih iz sedmih občin 
območja Srca Slovenije. Centru za razvoj Litija je tako uspelo 
povezati 25 različnih organizacij, ki so na razstavnem prostoru 
prikazali utrip kulturne in naravne dediščine, kulinarike in zdravega 
načina življenja Razstavni prostor Srca Slovenije je bil zasnovan kot 
atelje z velikimi slikarskimi stojali, kjer se rojeva navdih in 
ustvarjalnost.  
 
Del razstavnega prostora Srca Slovenije je bil v soboto, 23. januarja 
opremljen z maketo oglarske kope, oglarskim orodjem in raznimi 
vrstami oglja. Obiskovalce smo seznanili tudi s prireditvami, ki se 
bodo v letošnjem letu odvijale v Oglarski deželi in jih pogostili z 
odličnim kruhom z »oglarskim namazom«. Pri predstavitvi našega 
območja na sejmu Turizem in prosti čas so sodelovali Oglarska 
domačija Brinovec, Jože Oblak in Mitja Dolinšek iz Oglarske 

domačije Oblak, Miha Hribar, Irena Bostič in Nina Kotar. Vsem 
sodelujočim pri predstavitvi se zahvaljujemo. 
 
Kaj lahko jaz prispevam k razvoju mojega kraja? 
V sredo, 13. januarja 2010, je na Dolah potekalo delovno 
srečanje v okviru projekta »Listen to the voice of villages« oz. 
»Prisluhni glasu vasi«. Cilj srečanja, ki ga je vodila Violeta Bulc, je 
bil poiskati odgovore na vprašanje »Kaj lahko jaz prispevam k 
razvoju mojega kraja?«.  
 
Namen srečanja je bil pogovor o potencialih in človeških virih na 
področju turizma in trajnostnega razvoja območja Oglarske 
dežele. Srečanje smo začeli s kratko predstavitvijo glavnih ciljev 
projekta »Listen to the voice of villages«. Vsak udeleženec je 
predstavil svoja pričakovanja. Prisotni so se strinjali, da je 
potrebno Oglarski deželi dati nov zagon, pri tem pa se soočajo s 
problemom pomanjkanja časa in financ.  
 
V nadaljevanju srečanja je moderatorka predstavila pet disciplin 
inoviranja, s katerimi smo oblikovali »zdrava jedra«. Po razpravi so 
bila oblikovana tri zdrava jedra, ki jih lahko prepoznamo na 
območju: predelava živil živalskega izvora, oglarjenje in 

predelava lesa ter turizem. Za vsa tri zdrava jedra so bili izbrani 
tudi vodje, ki bodo sestavili svoje ekipe, s katerimi bodo delali. 
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Pomembno je, da se domačini zavedamo, da smo pomemben 
del zgodbe razvoja Oglarske dežele. Srečanje se je zaključilo z 
začrtanimi novimi nalogami in izzivi za prihodnost, ki jo moramo 
krojiti domačini. Naslednje delovno srečanje na to temo 
načrtujemo v prvem tednu marca. 
 
Obisk na Oglarski  domačiji Brinovec  
V okviru projekta Listen to the Voice of Villages so Oglarsko deželo 
18. januarja obiskali sodelavci Centra za razvoj Litija. Obiskali so 
Kmečki turizem Pr`Krjan, kjer so se seznanili z dejavnostmi, s katerimi 
se ukvarjajo. Odpravili so se tudi na sankališče na Dole, dan pa 
zaključili z obiskom Oglarske domačije Brinovec, kjer jim je 
gospodar, g. Mirko Brinovec, razkazal svojo domačijo in predstavil 
svoje delo in ideje za nadgradnjo šolskih programov, s poudarkom 
na aktivnem sodelovanju pri oglarjenju.  
 
Obisk partnerjev iz Univerze v Trentu v Oglarski deželi  
Od 16. do 17. februarja smo v Oglarski deželi gostili dva 
predstavnika italijanskega partnerja pri projektu »Listen to the voice 
of villages«, ki prihajata iz Univerze v Trentu. Srečanje smo začeli z 
predstavitvijo destinacijskega menedžmenta in možnosti 
ustanovitve destinacijske organizacije. Gre za model, ki je 
vzpostavljen na določenem turističnem območju z namenom, da 
skrbi za razne promocijske aktivnosti, oblikuje skupne turistične 
produkte ter poskuša najti najboljše tržne poti, ki v nadaljevanju za 
določeno območje pomenijo povečanje števila obiskovalcev. 
Torkov večer sta gosta v družbi predstavnikov Centra za razvoj Litija 

preživela na smučišču na Dolah in poklepetala z vodjo 
smučarske sekcije pri Športnem društvu Dole pri Litiji, g. Dušanom 
Makom. V sredo sta obiskala Oglarsko domačijo Brinovec in 
Oglarsko domačijo Medved ter okusila domače dobrote na 
Kmečkem turizmu Pr`Krjan. Obiskali smo tudi preostali dve pilotni 
območji: Jablaniško dolino in Veliko planino. 
 
Nadaljevanje projekta Listen to the voice of villages: 
V spomladanskih mesecih se bodo nadaljevale predvidene 
aktivnosti v okviru projekta. Oživili bomo spletno stran območja in 
nadaljevali z delom s ponudniki na terenu. 
 
Kam po informacije: 
Odgovore na vaša vprašanja v zvezi z razvojem Oglarske dežele 
lahko dobite na spodnjem kontaktu pri Nini Kotar. 
 

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.si 

 

 


