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VABILO MED OGLARJE 

Smo domačija s 100-letno tradicijo oglarjenja, ki leži na stiku Dolenjske, Zasavja in Osrednje 

Slovenije v Oglarski deželi Dole pri Litiji. S spoštovanjem in ponosom do prednikov ohranjamo to 

tradicijo in jo prenašamo iz roda v rod na mlajše generacije. Vse tri generacije, ki živimo pod isto 

streho, se trudimo, da bi se na naši domačiji počutili kar se da domače in odšli s čim lepšimi spomini. 

Že vrsto let se ukvarjamo z oglarstvom, toda pred desetimi leti smo zaradi velikega zanimanja 

obiskovalcev naredili korak naprej. Najprej smo pripravili učne programe za osnovnošolce, kasneje za 

predšolske otroke in nato še za starejšo populacijo. Na robu gozda, kjer se kuhajo kope smo uredili 

prostor  in ga obogatili z oglarsko kočo, v kateri je razstava oglarskega orodja, slik in oglarskih 

pripomočkov, tako da je postal prijeten prostor za druženje in spoznavanje oglarske dediščine. 

Leta 2012 smo bili pri Slovenskem etnografskem muzeju vpisani v register žive kulturne dediščine kot 

prenašalci znanja. Naša prijava je ustrezala kriterijem UNESCO-ve konvencije o varovanju nesnovne 

kulturne dediščine ter merilom za vpis v register žive kulturne dediščine. 

S tem vpisom se je prepoznavnost naše ponudbe še povečala s tem pa tudi obisk gostov. Učenci nas 

najpogosteje obiskujejo v okviru naravoslovnih ali tehniških dni. V zadnjem letu se je predvsem 

povečal obisk starejših obiskovalcev in nekaterim se ob posedanju ob kadeči se kopi ob robu gozda 

spomin vrne nazaj v mlade dni, ko so tudi sami ali pa s starši kuhali oglje in živeli v tesnem stiku z 

naravo. 

Program vključuje prihod skupine na kmetijo in sprejem z aperitivom ter oglarskim kruhom. Sledi 

predstavitev kmetije, kraja in seveda oglarjenja. Sam postopek prikažemo s pomočjo video gradiva, 

kar naredi samo predstavitev zanimivejšo. Ogledali si boste tudi leseno in s slamo krito kočo z 

oglarskim orodjem. Na koncu vas postrežemo z oglarsko malico iz kotla ali oglarskim kruhom iz 

krušne peči in domačimi dobrotami. 

Ker pa je naše sodelovanje z okolico zelo tesno, je možen ogled tudi drugih znamenitosti. Ponudba 

oglarske dežele zajema ogled cerkve, ki ima krasno notranjostjo ter tudi zgodovino – cerkev Marije 

Vnebovzete, ogled najstarejšega sakralnega objekta v občini, cerkev Sv. Katarine v Borju, kmečki 

turizem Pr` Krjan ter pa slap Bena, ki je ob oglarski poti. Vsa ponudba, ki je na dolski planoti temelji 

na neokrnjeni naravi na območju z veliko gozdovi in prijaznimi domačini. 

Zato Vas vabimo, da nas obiščete v Oglarski deželi na Dolah pri Litiji in pobliže spoznate gozd, 

naravo, predvsem pa oglarstvo, po katerem je naše območje prepoznavno ne samo v slovenskem pač 

pa tudi v evropskem prostoru. 

Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na tel. št.: 041 830 834 ali e-pošti: miroslav.brinovec@siol.net. 

Lep pozdrav in dobrodošli v oglarski deželi na domačiji Brinovec 
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