Dole pri Litiji, kraj kjer še živi oglarstvo.

Oglje, oglar, Oglarska dežela, so besede ob katerih pomislim na kraj, kjer
je tradicija oglarjenja, na ljudi ki so kljub mnogim spremembam v načinu
življenja na podeželju s trdim delom obdržali tisto, česar se še do
predkratkim nismo zavedali. Pogostokrat mora človeka nekdo opomniti,
da dela nekaj posebnega, da naj se tega ne sramuje in da naj iz tistega
potegne še več. Največkrat je to tisti, ki je odmaknjen od tega
dogajanja.
Toda na Dolah se je ta zavest prebudila v nas samih pred več kot
desetletjem. Začele so se prve aktivnosti posameznikov in pa Športnega
društva, tako za boljšo prodajo oglja, kot tudi za možnosti trženja v druge
namene, predvsem v smeri turizma. Sprva majhno skupino ljudi so kmalu
podprli še nekateri ostali posamezniki, predvsem oglarji, pa tudi nekateri
drugi, ki so videli priložnost. V zgodbo sta se kmalu vključila tudi Zavod za
gozdove Slovenije in Center za razvoj Litija, ki še vedno aktivno sodelujeta
pri razvoju območja. Po nekaj letih dela in predvsem dobrih rezultatov
(dobra prodaja oglja, povečan obisk ljudi v Oglarski deželi…) pa smo
spoznali, da je treba storiti korak naprej.
Ob pripravljenosti na povezovanje in sodelovanje ter ob pomoči Občine
Litija smo pristopili v evropski projekt Listen to the voice of villages
(Prisluhnimo glasu vasi). Ob začetnem pozivu k sodelovanju v projektu so
se v začetku pojavili nekateri dvomi o uspehu. Toda aktivnosti Centra za
razvoj Litija so tekle naprej, udeležbe na delavnicah pa so pokazale, da
hočemo nadgraditi tisto, kar so začeli naši predniki pred mnogimi leti.
Sodelovanje med KS Dole, Občino Litija, Centrom za razvoj Litija in krajani

september 2011
Dol je bilo dobro. V to se lahko prepričamo, če se sprehodimo po
Oglarski deželi. Bolj kot mi sami, bo to opazil obiskovalec, ki je morda
prvič
v
kraju.
Usmerjevalne
in
označevalne table, ki
so
postavljene
ob
cestah in obiskovalca
popeljejo
do
posamezne točke so
ena od tistih osnovnih
stvari, na katero smo
dolgo
čakali,
kajti
planota je velika in to
nedvomno potrebuje.
Glede na to da se
projekt letos zaključuje,
mislim da bomo na
koncu lahko rekli, da znamo delati, hočemo sodelovati in smo odprti
do drugih. Spoznali smo vrednote, ki jih imamo, zato smo tudi uspešni in
hočemo pot nadaljevati.
In prva priložnost je že 10. september 2011 ob krajevnem prazniku z
naslovom Oglarska dežela 2011. Zato vabim vse krajane, da se nam
pridružite, če ne drugače vsaj kot obiskovalci. Kajti že sama pripadnost
kraju je veliko in nam je v pomoč pri razvoju kraja.

Miroslav Brinovec, predsednik KS Dole pri Litiji
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
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Oglarska dežela 2011 - program prireditve

Na Dolah bo v soboto, 10. septembra 2011 potekala tradicionalna
etnološka prireditev Oglarska dežela, na kateri boste obiskovalci spoznali
dejavnosti, ki so povezane z oglarjenjem in življenjem v Oglarski deželi.
Rekreativci se lahko v jutranjih urah iz Litije, Radeč in Trebnjega podate
na kolesarski vzpon na Dole, organiziran pa bo tudi brezplačen izlet z
avtobusom po Oglarski deželi.

9:00-10:00 Kolesarski vzpon v Oglarsko deželo iz Litije, Radeč in
Trebnjega

Okusite utrip podeželja in življenja v Oglarski deželi nekoč in danes, pridite
na Dole pri Litiji – v kraj, kjer še živi oglarstvo!

15:00 Novinarska konferenca »Razvojne priložnosti v Oglarski deželi«
15:45 Odprtje novih turistično-informativnih tabel
16:00 Zabavne igre med društvi, predstavitev gozdarske opreme,
predstavitev starodobnikov, oglarska razstava in zlaganje oglarske
kope
18:30 Slavnostni prižig kope
19:00 Oglarska veselica z ansamblom Veseli Dolenjci

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
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Na prireditvi Oglarska dežela 2011, ki jo organizira Krajevna skupnost Dole
pri Litiji v sodelovanju z lokalnimi društvi, Občino Litija, Centrom za razvoj
Litija, zadrugo Jarina in Zavodom
za gozdove RS, bodo obiskovalci
spoznali tradicijo oglarjenja, ki je
danes ena skoraj že izginulih obrti.
Obiskovalci se bodo lahko ob 11.
uri
udeležili
brezplačnega
vodenega izleta z avtobusom po
Oglarski deželi. Potekala bo tudi
novinarska konferenca ter odprtje
novih
turistično-informativnih
tabel, ki so bile postavljene v
okviru
projekta
evropskega
Prisluhni glasu vasi. V popoldanskih urah se bodo na Dolah odvijale
zabavne igre med društvi, oglarji bodo prižgali kopo, na stojnicah bodo
na voljo domače dobrote, za razpoloženje pa bo poskrbel ansambel
Veseli Dolenjci.

11:00 Voden izlet z avtobusom po Oglarski deželi

