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Oglarstvo,  

možnost za vključevanje več 

vlog gozda v produkt razvoja 

 
Jože Prah 

Klub oglarjev Slovenije in 

 Zavod za gozdove Slovenije 

prah.joze@volja.net,  

041 657 560  
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FUNKCIJE GOZDOV 

socialne  

okoljske 

proizvodne 



Zavod za gozdove Slovenije 

Območna enota Brežice 

Gozd > les ! 

SOCIALNE  
VLOGE 

GOSPODARSKE  
VLOGE 

EKOLOŠKE  
VLOGE 
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Območna enota Brežice OGLARSTVO 

Oglarstvo 

lahko danes  

ponovno 

zadovoljuje in 

aktivira več 

vlog gozda, 

predvsem pa 

proizvodne  

in socialne. 
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PROIZVODNJA OGLJA 

Danes v 

Sloveniji 

pridelamo 

okoli 500 

ton oglja 
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KJE OGLARIMO 

Oglarska dežela Dole pri Litiji 

Selca pod sv. Mohorjem v Selški 

dolini 

In še več kot na 20 mestih po 

Sloveniji 
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SLOVENSKI OGLARJI 

Klub oglarjev 

Slovenije 
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VSESLOVENSKI PRIŽIG KOP 

ZAVOD ZA GOZDOVE 

SLOVENIJE 
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KULTURNA IDENTITETA IN 

PREPOZNAVNOST KRAJA  

            ?? 
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POMEN PRIDOBIVANJA 

OGLJA 

 
Na okolje 
• Velik delež gozdov je v mlajših razvojnih fazah. Mnogo več 

kot kažejo naše „slike“. Z ustreznimi ukrepi, predvsem s 
sečnjo v letvenjakih in drogovnjakih, lahko v razmeroma 
kratkem času pospešimo prehod mlajših gozdov v starejše 
razvojne faze. Velika količina drobnejšega in manj 
kvalitetnega lesa, ki ga lahko  uporabimo za kope (dodana 
vrednost), je že količina, ki pomaga pri reševanju problema 
redčenj v mlajših sestojih in trženja na tržišču manj vrednih 
lesnih sortimentov.  

• Za oglarjenje lahko s pridom uporabimo tudi les s travnatih 
površin v zaraščanju. Tako upočasnimo zaraščanje kmetijskih 
površin in pripomoremo k ohranjanju značilnosti kulturne 
krajine. 
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Za lastnika 
 
Za  oglarja ima lahko pridobivanje oglja večplasten 
pomen, ki bi ga lahko razdružili na sociološki in 
denarno pridobitveni del. 
Naš oglar ni več samo tisti, ki ohranja kulturno 
krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških površin in 
opravlja nego v mladem gozdu, temveč postaja 
učitelj, raziskovalec in vodič. Lahko začuti, da zna 
delati nekaj posebnega in vrednega. 
Poleg oglja lahko prodaja še naravno in kulturno 
krajino, oglarsko kolibo, lastne pridelke od 
jabolčnika do kruha.  
Z druženjem dviga sam sebe in okolico.  
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DOPOLNILNA DEJAVNOST 

 OGLARSTVO – domače izdelovanje 

oglja v oglarskih kopah v gozdovih 

kot ohranjanje domače obrti spada v 

okvir domače in umetnostne obrti. 

Potrebno je pridobiti poseben 

certifikat Obrtne zbornice Slovenije 
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PRODAJA OGLJA 
ODKUPNA CENA 

OGLJA 

PRIDOBLJENEGA 

NA 

TRADICIONALEN 

NAČIN, 

POKRIVA LE 59 % 

PROIZVODNIH 

STROŠKOV. 
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OGLARJENJE V SLOVENIJI NEKOČ IN DANES 
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OGLARSKI DNEVI, POHOD PO OGLARSKI 

POTI (OGLARSKE POTI) 
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PREDSTAVITVE NA SEJMIH IN DRUGIH 

VEČJIH PRIREDITVAH 

ZAVOD ZA GOZDOVE 

SLOVENIJE 
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OGLARSKA NOČ 
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SLIKARSKE KOLONIJE, FOTO DRUŽENJA, 

BRALNI VEČERI, KOPA IN ZVEZDE 
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EKSKURZIJE OGLARJEV, DRUŽENJA 
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RAZVOJ PODEŽELJA 

 

• Uspeh razvoja podeželja je, če je del zgodbe 

… oz. razvoja širše paradigme trajnostnega 

razvoja (interdisciplinaren pristop, zavedanje 

identitete).  

•  Razmišljaj globalno, deluj lokalno. 

• Razvoj naj dopolnjuje  tradicionalen način 

življenja ljudi. 

• Lokalno pobudo je potrebno “obogatiti z 

državo”. 

• Ključno je delo z ljudmi. 

• Pomembno je izobraževanje podeželanov. 

•    Važne različne oblike povezovanja, tako 

formalne kot neformalne. 
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BITI PA ŽELIMO ČUDOVITI IN ENKRATNI 

PREDVSEM PA SE IMETI LEPO 

 
SLOVENSKI 

OGLARJI TO 

ZNAMO 

ZAVOD ZA GOZDOVE 

SLOVENIJE 
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Hvala za 

pozornost  

in  

nasvidenje  

ob  

oglarski  

kopi ! 
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