OGLAR stvo
V PRETEKLOSTI ZA
PRIHODNOST

09. do 16. junij 2010
Jasa, Dolenjske Toplice

OGLAR stvo
Oglarstvo je oblika obrti, ki je našemu kmetu dajala pomemben
dopolnilni zaslužek. Bilo je neposredno povezano s fužinarstvom,
železarstvom in kovaštvom, pomembna središča kuhanja oglja pa
so bili kočevski in dolenjski gozdovi.
Oglarji so postavljali kope na ravnem prostoru v gozdu, na gozdni
jasi imenovani kopišče. Poleg kope je bila postavljena še shramba
za oglje in oglarska koliba, zasilno narejena iz ogredja in pokrita s
svežim smrekovim lubjem.
Za izdelavo kope sta dva oglarja potrebovala do 10 dni. Uporabljala
sta hlodovino in debelejše veje, dolge do 1. metra. Kope pa so merile
okoli 5 do 6 metrov, večje pa tudi na 8 metrov. Čez les so položili
smrekove veje, čeznje pa dve pedi prsti. Kopa je segala v višino kakih
5 metrov, v sredini pa je bila luknja, ki je segala do tal. S kuhanjem so
začeli tako, da so na vrhu kope pri luknji zakurili močan ogenj. Ko se
je razgorel, so ga vrgli v luknjo, nanj pa nalagali novo kurivo, dokler ni
bila cela luknja polna in goreča. Takrat pa so luknjo zamašili z zemljo
in ogenj je ugasnil v vsej višini luknje.
Čeprav preneha goreti, začne v kopi tleti, in sicer od zgornjih plasti
vedno bolj proti dnu kope. Ker pa je tudi za tlenje poterbno nekaj
zraka, so oglarji v kopo naredili nekaj lukenj. Ko so drva v luknji
zgorela, jih je moral oglar nametati nova, kar je ponavljal, dokler ni
bilo oglje povsem kuhano.

»Salutem morituris! Tako bi smeli klicati danes temu nekdaj
tako slovečemu obrtu. Ni ga skoraj pogorja na Kranjskem, kjer bi
temnočrna prst ne pričala, da je tu nekdaj kraljeval oglar. Pravljic
se ga spominjajo, v pesmih ga je opeval slovenski narod; a vse to
– nekdaj; sedaj se ga spominjajo le še očanci, ki so v mladih dneh
ogljarili s svojimi rajnimi očeti.«
Revija Dom in svet leto 1905 avtor Janko Jovan

9. 6. 2010
10.00
16.00

Začetek postavljanja kope, oglarske barake,…
Strokovno vodenje ob oglarski kopi
(Zbirno mesto pred KKC-jem Dolenjske Toplice)

11.6.2010
10.00

Strokovno vodenje ob oglarski kopi
(Zbirno mesto pred KKC-jem Dolenjske Toplice)

12. 6. 2010

20.00 Slavnostni prižig kope s kulturnim programom
(Folklorna skupina in ljudske pevke DPŽ
Dolenjske Toplice), pokušino oglarske malice
in nastopom Ansambla Petra Finka

14.6.2010
9.00

10.00

Likovna kolonija ob kopi
(vodi akad. slikar Jože Kumer). Vsa dela bodo
razstavljena Avli I., v KKC-ju Dolenjske Toplice,
od 15. 6. 2010
Oglarska delavnica z OŠ Dolenjske Toplice

15.6.2010
10.00
17.00

Strokovno vodenje ob oglarski kopi
(Zbirno mesto pred KKC-jem Dolenjske Toplice)
Voden ogled Arheološke poti Cvinger z
Borutom Križem
(Zbirno mesto pred OŠ Dolenjske Toplice)

16.6.2010
16.30
17:00

19.00

Otvoritev Teka za zdravje
1. Oglarski tek (Prijave zbiramo v TIC-u
Dolenjske Toplice, do 16. junija 2010, do 15. ure)
Predstavitev prehranskih navad oglarjev/
gozdarjev z degustacijo in živo glasbo in
Predvideno razdrtje kope in razglasitev
rezultatov 1. Oglarskega teka

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Partnerji v projektu:
dolenjske toplice

Aktivnost je del projekta Oglarstvo v preteklosti za prihodnost (LIN 2010). Projekt soﬁnancira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), pristop LEADER in Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine.

Oglarstvo danes in jutri
Če danes cilj oglarstva ni v njegovem primarnem smislu, to je pridobivanje oglja,
pa je bolj pomemben sekundaren oz. sekundarni cilji. Oglarjenje je zelo zanimiva turistična atrakcija, katere cilj je seznanjanje obiskovalcev z našo kulturno
dediščino in njih povezovanje, saj je bilo sodelovanje različnih družbenih skupin
in posameznikov bilo vedno v ospredju.
Posebno doživetje lahko predstavlja preživeti noč z oglarjem v oglarski koči,
samo postavljanje in razdiranje kope, pokušina prave oglarske malice in še
več, kar je za vsakega doživetje in veselje, da je del nečesa, kar ima prihodnost.
Danes in jutri.

