
                            Dole pri Litiji, kraj kjer še živi oglarstvo.  

  

 
 
 

 

Oglarstvo je pomemben element naše kulturne dediščine. 

            Je ena redkih dejavnosti, ki še ohranja prvinski stik človeka z gozdom in daje smisel življenju ljudi, ki vztrajamo na tem koncu Slovenije   

O
b

lik
o

v
a

n
je

 in
 v

se
b

in
a

: 
R

C
L

, 
 p

o
le

tj
e

  2
0

11
 

 

OGLARČEK, 7. informator OGLARSKE DEŽELE                                                                   poletje 2011              

 
Spoštovane prebivalke in prebivalci Oglarske dežele,  

pred vami je informator Oglarček, v katerem lahko preberete o 
aktivnostih, ki so se na območju Oglarske dežele izvajale tekom 
projekta Prisluhni glasu vasi (angl. Listen to the voice of villages). 

 
Sredi julija je Center za razvoj Litija gostil vse partnerje projekta Prisluhni 
glasu vasi, ki so prišli z namenom, da si ogledajo naše rezultate na terenu. 
Glede na to, da je bilo na enodnevnem obisku dovolj časa le za ogled 
enega pilotnega območja – Velike planine, smo 20 obiskovalcem 
predstavili vse naše dosedanje delo in novo nastale produkte. 
Strokovnjaki na področju turizma in ostali partnerji so bili iskreno navdušeni 
nad izvedenim delom. 
 
Želimo vam lepo poletje!   
 
Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija 
 
Izvedene projektne aktivnosti 
V sklopu evropskega projekta Prisluhni glasu vasi je bila izdelana celostna 
grafična podoba Oglarske dežele vključno z novim znakom Oglarske 
dežele.  

Prvi cilj izdelane celostne grafične podobe in uporabe njenih elementov 
ter znaka je, da se boste lahko vsi prebivalci prepoznavali pod tem 
znakom in tako skupaj gradili na prepoznavnosti, kvaliteti dela in življenja 
v Oglarski deželi.  

V kratkem bo določen skrbnik spletne strani in celostne grafične 
podobe Oglarske dežele, ki bo na območju bedel nad dosledno 
uporabo elementov celostne grafične podobe ter znaka.  

Preko leta je uspešno zaživela spletna stran Oglarske dežele na 
spletnem naslovu www.dole.si, kjer na enem mestu lahko preberete o 
območju. Spletna stran se uspešno širi in dobiva nove razsežnosti, 
predvsem preko novih podstrani raznih društev in ostalih organizacij ter 
združenj.  

Za večjo prepoznavnost in dostopnost območja so bile v sklopu 
projekta izdelane označevalne table na meji Oglarske dežele, 
smerokazi za oglarske domačije in smerokazi za Oglarsko pot. V 
kratkem pa bosta postavljeni še dve veliki informacijski tabli. Na njih so 
na kratko predstavljene geografske značilnosti območja, zgodovina, 
oglarstvo z oglarskimi domačijami in Oglarska pot ter ostala turistična 
ponudba območja. Vse informacije so tudi grafično prikazane v 
preglednem zemljevid območja, vključno z vsemi kontaktnimi podatki 
in ostalimi uporabnimi informacijami za obiskovalca. Informacijska tabla 
je izdelana v slovenskem in angleškem jeziku.  

Študijski obisk projektnih partnerjev 
Sredi julija je pri partnerjih projekta Prisluhni glasi vasi  v Avstriji in Sloveniji 
potekal študijski obisk. Na Dunaju smo se udeležili mednarodne 
delavnice z naslovom Energetski turizem, nato pa se odpravili na 
njihovo pilotno območje, mesto Güssing. Tam smo si ogledali energetski 
solarni kamp. Študijski obisk smo nadaljevali v Sloveniji, kjer smo si 
ogledali pilotno območje Velika planina. Goste je najprej sprejel 
kamniški župan, seznanili pa se tudi Regijskim parkom Kamniško - 
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Savinjske Alpe v ustanavljanju. Obiskali so tudi Turistično informacijski 
center Kamnik. V popoldanskem času je sledil obisk Velike planine. 
Partnerji so se seznanili s projektnimi rezultati, poizkusili pastirsko malico, se 
urili v izdelovanju sira "Trniča" ter si ogledali Preskarjev muzej. Zaključek 
dneva in obiska je potekal v Pustolovskem parku Geoss na Slivni, partnerji 
pa so bili nastanjeni v Termah Snovik. 
 
Usmerjevalne table na Veliki planini 

V okviru projekta Prisluhni glasu vasi smo na Veliki 
planini v sodelovanju z vsemi glavnimi akterji postavili 
več kot 300 enotnih usmerjevalnih tabel na 61 
različnih lokacijah. Tako sedaj celotno območje 
Velike planine kaže enotno podobo in usmerja 
obiskovalce do glavnih znamenitosti na planini. 
Slavnostna otvoritev novih tabel je bila v soboto, 30. 
julija. V okviru projekta je bila izdana tudi knjižica »Po 
pastirskih poteh«, postavljenih je bilo 5 informativnih 
tabel, začeli pa smo tudi s postopki za zaščito sira 
Trniča, posebnosti Velike planine.  
 

Uspela prireditev Dnevi jagod in špargljev ter Dnevi odprtih vrat v 
Jablaniški dolini 
Zadnjo majsko nedeljo je več kot 3.000 ljudi na Bregu pri Litiji obiskalo 
prireditev Dan jagod in špargljev, ki so jo skupaj organizirala vsa društva, 
ki delujejo v Jablaniški dolini, strokovno pomoč pa je v okviru projekta 
Prisluhni glasu vasi nudil Center za razvoj Litija. Letos je bila ponudba še 
bolj obogatena s kulinariko. Izkupiček od prireditve je bil namenjen za 
obnovo gasilskega doma. V juniju in juliju pa so bili na posameznih 
kmetijah po Jablaniški dolini tudi Dnevi odprtih vrat. Obisk je bil 

spremenljiv, vendar odziv kaže da bi bilo 
potrebno s tem nadaljevati tudi v 
prihodnosti in omogočiti ljudem na 
kmetijah dodatni zaslužek s prodajo 
izdelkov na domu. Podobne dneve 
odprtih vrat bi lahko organizirali tudi na 
kmetijah v Oglarski deželi in tako 
povečali turistično ponudbo. 
 
 

 
Prižig kope velikanke 
Ob mednarodnem letu gozdov, je 24. junija, v Oglarski deželi potekal 

prikaz sečnje in spravila lesa po starem, z 
»amerikankami« in konji, prikaz kako so nekoč 
tesali »švelarje« in tramove ter slavnosti prižig 
kope velikanke. Ta se je odvijal na Suhadolah, 
na Oglarski domačiji Medved. Prižiga kope v 
kateri je bilo zloženih več kot 100 kubičnih 
metrov drv in je imela velikost 5 metrov se je 
udeležil tudi minister za kmetijstvo g. Dejan 

Židan in župan občine Litija g. Franci Rokavec. 
 

Kam po informacije: 
Odgovore na vaša vprašanja v zvezi z razvojem Oglarske dežele preko 
projekta ali o samem projektu Prisluhni glasu vasi lahko dobite na spletni 
strani www.razvoj.si in na kontaktu:  
Gašper Kleč, GSM:  051 312 306, e-mail: gasper.klec@razvoj.si

 


