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1 UVOD
Gozd pokriva skoraj 60 odstotkov slovenskega ozemlja in s svojim deležem pomembno
vpliva na izgled krajine. Gozd je obnovljivo naravno bogastvo in ob upoštevanju osnovnih
načel gospodarjenja z njim, lahko uresničuje vse vloge gozda, tako proizvodne in okoljske,
kot socialne. Oglarjenje, ki ga v nalogi obravnavamo, uvrščamo med proizvodne in med
socialne vloge.
Beseda oglarstvo, oglarjenje ali oglarija pomeni pridobivanje oglja v kopah. Ta način
izkoriščanja lesa je znan že iz davnine. Poogljevanje se vrši pri omejenem dostopu zraka in
edini glavni proizvod je oglje. Kuhanje oglja poteka z nepopolnim zgorevanjem lesa v
jamah, kopah ali prenosnih pečeh (Jerman, 1953).
Proizvodnja oglja je v prazgodovini pomenila osnovni pogoj za pridobivanje kovin
predvsem bakra, brona in železa. Proizvodnja kovinskih predmetov je zapletena, vendar so
metalurgijo, neodvisno drug od drugega, odkrili na več krajih. V nekaterih predelih Evrope
in Bližnjega vzhoda so že nekaj stoletji pred bronasto dobo uporabljali manjše število
bakrenih predmetov. Oglarjenje je bilo osnovni izvor sredstev za balzamiranje trupel oseb
v egipčanski kulturi (3100 do 332 pr.n.št.). Pravimo lahko, da je ves čas oglje spremljalo
človeške kulture tudi do srednjega veka, posebno v tistih krajih, kjer se je razvijalo
rudarstvo in pridobivanje železa. Pri nas se je šele v dobi renesanse razmahnilo
železarstvo, vendar pa ga brez gozdov in obsežne proizvodnje oglja ne bi bilo. Z razvojem
rudarstva in prometa, predvsem železniškega, je premog začel nadomeščati oglje v
metalurgiji, vendar pa ga ni povsem nadomestil, predvsem v fužinarstvu ne. V teh časih
gozd ni imel take vrednosti, kakor danes. Oglje je bilo pomemben proizvod vse do
devetdesetih let devetnajstega stoletja, ko se je bukov les začel uporabljati tudi v tehnične
namene in je dosegal boljšo ceno kot oglje (Prah, 2002).
V času železne dobe se je razmahnila obdelava železa in razvoj Keltske družbe v
železnodobni Evropi z zmerno klimo, na ozemlju današnje Francije, Velike Britanije in
sosedov (Mežek, 1999).
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V tem času se je hitrost krčenja gozdov hitro povečala zaradi odkritja tehnologije
pridobivanja obdelave železa ter pridobivanja obdelovalnih površin v kmetijstvu. Orožje,
okrasje in pivsko posodje kažejo za ta čas visoko stopnjo spretnosti pri obdelavi kovin.
Kelti so pridobivali veliko količino železa za izgradnjo za ta čas značilnih naselbin
imenovanih gradišča, saj so samo za povezovanje brun izdelali na stotine ton žebljev
(Mežek, 1999).
V Sloveniji vsako leto oglari več kot petdeset oglarjev, ki zložijo in skuhajo eno do dve,
nekateri celo več oglarskih kop. Med njimi jih je največ v Dolah pri Litiji, kjer jih oglari
šestnajst oglarjev, pri tem pa zložijo in skuhajo tudi dve kopi in zanje porabijo okrog tri
mesece do polovico leta. Vzpodbudno je dejstvo, da so med njimi tudi mladi oglarji, ki
bodo to tradicijo nadaljevali in jo prenesli tudi na svoje otroke. Za bodočnost oglarjenja se
torej res ni potrebno bati.
Danes je kuhanje oglja gospodarska in kulturna dejavnost, ki ima prihodnost tudi v
turizmu. Oglje je kakovostno, saj se večina skuha iz trdih listavcev (bukve) in ima visoko
kurilno vrednost. Prihodnost oglarstva je odvisna od oglarjevih prodajnih možnosti oglja.
Oglarjenje lahko povežemo z kovačijami, te pa naprej z drugimi dejavnostmi. Današnji
oglar ni več tisti, ki ohranja kulturno krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških površin in
opravlja nego v mladem gozdu, ampak je raziskovalec, učitelj in vodič. Poleg oglja trži
dobrine in lastne pridelke. Današnje oglarjenje omogoča ohranitev identitete in značilne
podobe določenega območja.
V zadnjem času se oglje uporablja za pripravo jedi na žaru, manjše količine pa uporabljajo
tudi v kemični industriji, gumarstvu (pnevmatike), pri spajkanju bakrene in pocinkane
pločevine in za proizvodnjo specialnega jekla v železarstvu. Ogleni prah je nepogrešljiv
kot tiskarsko barvilo za fotokopirne stroje in pri izdelavi samokopirnega papirja.
Kvalitetno oglje uporabljajo umetniki za risanje in upodabljanje v črno beli tehniki.
Aktivno oglje ima veliko absorpcijsko sposobnost, saj lahko vpije tudi do 60 % vode in
tako je uporabno za razne filtre pri čiščenju vode in plinov (Kos, 2001).
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2 NAMEN NALOGE
Diplomska naloga vsebuje dva dela. V prvem delu bomo obravnavali zgodovino, ter razvoj
oglarjenja na slovenskem. V drugem delu naloge pa želimo opisati in prikazati vse delovne
postopke oglarjenja. V nalogi želimo ugotoviti tudi, ali je kuhanje oglja rentabilna
dejavnost, zato bomo pri vsakem postopku spremljali porabo časa in strošek dela od
priprave drv do pakiranja oglja. Ugotavljali bomo tudi vlažnost, ki bistveno vpliva na
izkoristek v procesu poogljevanja. S pomočjo ankete bi radi prikazali tudi vso pestrost pri
delu oglarjev v Sloveniji.

3 METODA DELA
V prvem delu naloge smo v splošnem podali zgodovino oglarjenja na slovenskem, še
posebej pa na območju Ribnice in Kočevja. V drugem delu naloge pa smo opisali in
prikazali vse delovne postopke oglarjenja. Vse postopke: pripravo drv, urejanje kopišča,
postavljanje stržena, zlaganje kope, pokrivanje kope z mahom in zemljo, kuhanje in
razdiranje kope, ter pakiranja oglja smo časovno natančno izmerili do minute. Pred
začetkom postavitve kope smo za vsa pripravljena kalana drva izmerili njihovo
prostornino, nato pa jih še stehtali. Prav tako pa smo na koncu izračunali še razmerje med
maso drv, ki so bila pripravljena za kopo in maso oglja, ki smo ga pridobili po končanem
kuhanju. Prav tako smo izračunali razmerje med prostornino pripravljenega lesa - drv in
prostornino skuhanega oglja. Želeli smo tudi ugotoviti, koliko kilogramov lesa
potrebujemo za en kilogram oglja. Merili smo tudi vlažnost bukovega lesa, ki smo ga
uporabili v kopi. Na vseslovenskem srečanju oglarjev v Rakitnici smo z izvedbo ankete
anketirali oglarje. Anketa je vsebovala 37 vprašanj.
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4 OGLARJENJE NA SLOVENSKEM

4.1 OGLARJENJE NEKOČ
Oglarstvo sega v Sloveniji daleč v preteklost. Oglje je namreč potrebovalo železarstvo, ki
ima v prazgodovini pomembno nalogo. V času razcveta železarske industrije so imela
večja industrijska podjetja svoje gozdove, v katerih so najeti slovenski oglarji pridobivali
oglje (Sevnik, 1936).
V naših krajih je bilo že za časa venetskih Ilirov in Japodov, najstarejšega znanega naroda
v teh krajih, razvito rudarstvo in kovinarstvo. Arheološka izkopavanja prof. Valterja Šmida
leta 1935 dokazujejo, da so v okolici vasi Vače, Sela pri Šumberku in pri Mokronogu že
pred približno 3000 leti kopali in predelovali razne rude (Sevnik, 1936). Rudarstvo in
kovinarstvo je cvetelo tudi še pod Kelti in Rimljani. Preseljevanje narodov je cvetočo
industrijo uničilo, dokler ni proti koncu srednjega veka zopet oživelo in se v novem veku
zopet zelo razvilo. V zadnjih stoletjih se je nahajalo v naših krajih predvsem več železarn.
Arhivski viri od 16. stoletja naprej omenjajo kraje, ki se nanašajo na drvarjenje in
postavljanje kopišč. Od leta 1555 so rudarski sodniki podeljevali pravice do oglarjenja. V
okolici Železnikov je taka pravica obsegala 3-5 oralov gozda, s tem pa se problematika
koriščenja gozdov ni povsem rešila. Ureditev gozdne posesti in gospodarjenja z gozdovi je
bila nujna. Urejanje razmer je bilo predvideno s popisom iz leta 1978, s katerim so
nameravali urediti preskrbo prebivalstva z drvmi in omejiti nadaljnje pustošenje gozdov.
S terezijanskim gozdnim redom je vlada začela omejevati porabo lesa, tako da noben
lastnik ni smel sekati lesa več, kot je bilo prirastka. Vendar pa terezijanski gozdni red ni
zaživel, ker ni bilo ustreznega strokovnega kadra za nadzor.
Jožef II. je z dvornim dekretom leta 1783 ukinil oddajo vnaprej določene količine oglja
obratom s koncesijo, in je tako oglar smel prodati oglje najboljšemu ponudniku.
Uporabniki oglja so si tako skušali zagotoviti stalnega dobavitelja s predplačili, vendar je
pri tem prihajalo do zlorab.
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Največji razmah je oglarstvo doživelo v 19. stoletju, ko je bilo fužinarstvo najbolj razvito
in razširjeno. Samo Kranjska industrijska družba je že ob svojem nastanku potrebovala za
tekočo letno proizvodnjo okrog 80.000 m3. In tako je bilo leta 1826 na Jelovici kar 838
kopišč (Lipoglavšek, 1994; Gašpirc, 1997).
Na Primorskem so se z oglarstvom največ ukvarjali na območju Nanosa in Gore, vendar so
tam oglarili v večini tuji oglarji. Največ jih je prišlo iz Čičarije, Istre, Furlanije in Italije. S
seboj so prinašali svoje šege in navade, svoj način prehrane, predvsem pa veliko revščino,
saj so prihajali iz najrevnejših krajev. Ti oglarji se niso naselili nikjer za stalno, bili so
imenovani tudi potujoči oglarji. Na območju Trnovskega gozda so prihajali oglarji iz
Beneške Slovenije.
Oglarjenje se je zmanjšalo, ko so se razvili modernejši načini železarstva. Približno okrog
leta 1930 se je letna proizvodnja oglja zmanjšala na 28-34 tisoč ton, predvsem namenjeno
izvozu. Gozdna gospodarstva Novo mesto, Kočevje in Postojna so v petdesetih letih
proizvajala samo še po nekaj tisoč ton oglja na leto. Ostanki kop so ostali po vsej Sloveniji
le še kot posebnost posameznih krajev. Ker je najkakovostnejše oglje bukve, se je sečnja le
tega drevesa močno povečala in je bila zelo intenzivna okrog kopišč, marsikje tudi na golo.
Na taka gola področja so potem nasadili smreko (Hladnik, 1955).

4.2 OGLARJENJE NA KOČEVSKEM GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU
Večina ljudi se sploh ne zaveda, kaj pomeni les v življenju človeštva in razvoju industrije.
Predelan les, kuhan ali žgan - oglje je omogočilo začetek pridobivanja in predelave kovin.
Začetki oglarjenja segajo v 15. stoletje v obdobje fužinarstva. Po zgodovinskih virih so v
večjem obsegu oglarili na področju Goteniškega pogorja in gozdovih okoli Dragarske
doline za preskrbo železarne v Čabru. Kočevski gozdarji pravijo, da so bili najboljši gozdni
delavci iz zgornje Kolpske doline. Leta 1796 se zadnjič omenja plavž v Čabru – to leto
začne delovati železarna na Dvoru. Čabrčani so najprej dolgo drvarili za železarno v
Čabru, saj jim je to omogočilo dodaten vir za preživljanje. Ko se pojavi druga možnost,
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začnejo drvariti v Kočevskem Rogu. Čabrčani so kasneje ostali najbolj cenjeni gozdni
delavci v naših gozdovih.
Za steklarno v Glažuti je bilo v obdobju dvajsetletnega delovanja izsekano od 350 do 400
ha gozdov oziroma okoli 8000 prostorninskih metrov lesa letno. Ogolele površine so bile
zasajene s smreko ali so se naravno pomladile. Za potrebe oglarstva in pepelikarstva je bilo
na kočevskem posekanih okoli 1.560.000 m3 lesa. Večina oglja se je pridobila v kmečkih
gozdovih brez načrtnega gospodarjenja, kar je vodilo v devastacijo gozdov (Žagar, 1976).
Za pridobitev tone železa se je porabilo 100 prm lesa oziroma okoli 60 m3. Ločimo več
vrst oglarjenja, kar je bilo odvisno od namena uporabe oglja. Kovači so za lastne potrebe
sprva sami kuhali oglje, enako kot so kolarji in mizarji sami sekali les za lastne potrebe. Ko
so potrebe po oglju postale večje zaradi taljenja večjih količin rude različnih vrst in
kasnejše predelave kovin, se pojavijo gozdni delavci drvarji in tisti, ki kuhajo les, oziroma
oglarji. Ravno oglarjenje pomeni začetek poklica – sekač - drvar, saj je pripravljanje drv
zahtevalo celoletno delo v gozdu.
Zaradi poceni oglja je bila leta 1796 zgrajena železarna na Dvoru ob Krki. Za potrebe
železarne na Dvoru so letno na Rogu posekali od 17.000 do 34.000 prostorninskih metrov
bukovega lesa (Mohorič, 1958). Oglje je železarna proizvajala sama, zato je zaposlila
stalne oglarje, ki so oskrbovali okoli dvajset kopišč in več stalnih drvarjev in voznikov. Na
primernih mestih so krčili gozdne površine – frate, ki so jih, če se niso same zarasle,
umetno pogozdili s smreko in macesnom, ki pa se ni obnesel. S takim načinom
izkoriščanja gozda so postopoma na golo posekali 1.500 ha gozda. Tako so začeli
spreminjati naravno sestavo kočevskih gozdov (Gozdnogospodarski načrt...., 1958). Leta
1896 je železarna na Dvoru prenehala delovati, vendar pa je bilo tudi po opustitvi fužin na
Dvoru oglarstvo največja gozdna proizvodnja. Z ustavitvijo obratovanja železarne na
Dvoru se je oglarjenje razvijalo na zahodnem delu kočevskega, na Goteniškem pogorju.
Glavna izvozna postaja oglja je bila Straža. Leta 1884 se je odprl izvoz oglja v Trst,
deloma tudi v Švico. Glavni odjemalec je postala železarska industrija Alpske rudarske
družbe (Alpine Montana Gesselschaft), s katero je zaradi večjega izkoriščanja gozdov
Auerspergova gozdna uprava leta 1880 sklenila pogodbo za večjo dobavo oglja, predvsem
za železarno v Tržiču. Poleg tega je Auersperg zgradil v Trstu lastno skladišče oglja, ki ga
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je prodajal za lokalno potrošnjo. Ta drobna prodaja ni uspevala dolgo, saj je trajala le v
zimskem času, cena pa je komaj pokrivala proizvodne in transportne stroške. Prodajne
cene in proizvodni stroški oglja pogosto niso dovoljevali oglarjenja v odročnih gozdovih,
ki niso imeli gozdnih cest. Gozdna uprava veleposestva in kmetje so se trudili, da bi tudi ta
les pooglenili in sicer s prodajo lesa na panju po nizki ceni. Uprava si je neuspešno
prizadevala doseči znižanje železniške tarife za oglje. Z izgradnjo kočevske in dolenjske
železnice do Kočevja in Straže pri Novem mestu, se je oglarstvo razširilo na vse gozdove
na kočevskem. Tako se je pocenil transport in posledično tudi cena oglja. S tem so se
pojavili novi kupci, ki so najraje kupovali oglje, kuhano iz okroglic. Tako oglje se je
najlaže proizvajalo iz lesa, dobljenega pri redčenju mladih bukovih sestojev, ki se je
izvajalo predvsem v kmečkih gozdovih. Kmalu so se pojavili razni trgovci in
prekupčevalci, ki so poleg oglja kupovali tudi les oziroma prevzemali posek lesa za oglje
»na čez«. Kmetom so običajno plačevali premalo. Kupci so bili v glavnem Italijani ob
pomoči domačih posrednikov, s seboj pa so pripeljali tudi svoje oglarje (Žagar, 1976).
Kriza v oglarstvu je nastopila tudi zato, ker so v železarnah namesto bukovega oglja začeli
uporabljati koks.
Gozdna železnica na Rogu je imela dva velika zaboja za prevoz oglja, ki so ga v Kočevju
nalagali na železnico. Za skladišče so zgradili veliko lopo, ki je kasneje služila lesni
špediciji v Kočevju. Po II. svetovni vojni so poskušali oglariti v posebnih prenosnih
železnih pečeh. Pri tem načinu je bilo treba les narezati na kratka polena in zložiti v velike
okrogle posode. Poleg oglja se pri tej pooglenitvi pridobiva tudi katran in ocetna kislina, pa
tudi generatorski plin, ki pa se v gozdu, kjer peč stoji ne da porabiti. Prednost teh peči je
bila ravno v tem, da so jih lahko prevažali po gozdovih, vendar pa se v kočevskih gozdovih
niso uveljavile.
Oglarjenje se je še posebno razmahnilo po letu 1850, ko se je v gozdove kočevskega Roga
naselilo 40 oglarskih družin. Med obema vojnama je bilo oglarjenje še precej razširjeno,
večino oglja pa se je iz slovenskih gozdov izvozilo. Tudi po II. svetovni vojni se je še
kuhalo oglje, po letu 1950 pa je oglarjenje večjega obsega zamrlo. To priča tudi zapuščena
oglarska kopa v KE Grčarice, v gozdnem revirju Glažuta (slika 1). V bližini te kope je bila
še ena zapuščena kopa, ki pa so jo gozdarji zaradi izgradnje vlake podrli.
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Po pogovoru z okoliškimi gozdarji naj bi bila kopa zapuščena po II. svetovni vojni okoli
leta 1950.

Slika 1: Zapuščena oglarska kopa (foto: J. Ilc)

Po pripovedovanju J. Kluna iz Dolenjih Lazov so oglje po Ribnici in njeni okolici kuhali
Italijani. Italijani so s svojimi družinami živeli v barakah v Dulah za Sveto Ano. Tu okoli
se je hkrati kadilo iz 4, 5 ali celo 6 kop. Na njivah za Sveto Ano so oglarji sadili krompir
za lastne potrebe. Tako je bilo do leta 1914, ko se je začela I. svetovna vojna in so bili
tukajšnji oglarji mobilizirani (Bartol, 1991).
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4.3 OGLARJENJE DANES
V marcu 2009 je bil ustanovljen Klub oglarjev Slovenije, ki predstavlja prostovoljno,
samostojno, ter nepridobitno združenje oglarjev.
Klub oglarjev zasleduje naslednje cilje in načela:
•

širi idejo oglarjenja,

•

seznanja

ljudi

z

naravnimi,

etnološkimi,

zgodovinskimi

in

kulturnimi

znamenitostmi Slovenije in turistično ponudbo,
•

prispeva k promociji slovenskega oglja,

•

širi načela varovanja narave, okolja in lastnine v naravnem okolju (Oglarski klub
Slovenije, 2009).

Slika 2 : Kipec oglarjev Slovenije (foto: J. Ilc)
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Kot turistično znamenitost so v letu 2009 izpeljali člani kluba oglarjev Slovenije
vsesplošen prižig 20-ih oglarskih kop. To pomeni, da so ob tednu gozdov istočasno
prižgali kope na več mestih. Kope so se prižigale v Dolah pri Litiji (Suhadole, Gradišče,
Berinjek), Jagnjenici (Radeče), Rakitnici (Ribnica), Podturnu (Dolenjske toplice),
Jagodniku, Sitnem Kalu (Ključevica), Močile pri Starem trgu ob Kolpi, Hudih Ravnah,
Cerkno–Gornji Novaki, Slemena pod sv. Mohorjem (Selška dolina), Gozd Martuljek,
Kozje- Lapova domačija na Trebčah, Šmartno na Pohorju - Bojtina, Pristava - Ravne nad
Šoštanjem, Završe – Graška gora, Lokovec na Banjški planoti, Dolenja Trebuša in v
sodelovanju s tujino tudi v Srbiji. Leta 2010 pa so člani kluba ob tednu gozdov organizirali
vseslovensko srečanje oglarjev v Rakitnici. Predstavili so tudi kipec oglarjev (slika 2),
(Oglarski klub Slovenije, 2009).
5 OGLARJENJE NA KOČEVSKEM GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU
5.1 OGLARSKO ORODJE
V današnjem času uporabljajo oglarji poleg spodaj navedenega orodja (slika 3) tudi
motorno žago, traktor, vitel in cepilec lesa. Večinoma uporabljajo orodje, namenjeno za
delo doma, oziroma na kmetiji:
•

zagozda ali klin,

•

bat,

•

žaga,

•

sekira,

•

kramp ali rovnica,

•

tolka,

•

lopata,

•

vile,

•

luknjač ( zašiljeno poleno s premerom 3 cm, ki služi za vrtanje lukenj v kopo),

•

kljuka (železen kavelj zasajen na lesen ročaj, rabi se za izvlečenje oglja iz kope),

•

grablje ( železne ali lesene, služi za razprostiranje oglja),

•

bokalnica ( raven lesen drog, ki služi za žokanje v kopo),

•

tehtnica za tehtanje oglja.
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Slika 3: Oglarsko orodje (foto: J. Ilc)

5.2 PRIPRAVA LESA
Oglarska drva so navadno mešanica kalanic in okroglic od debeline 2 cm naprej. Drva v
obliki okroglic premera 2 do 8 cm dajejo oglje boljše kakovosti. Drva se izdelujejo v
dolžini 1 m do 1,5 m. Največkrat se uporabijo drva dolžine 1 m (Sevnik, 1936). Vsaka
drevesna vrsta ima drugačno anatomsko zgradbo, kemično sestavo in maso. Zato tudi
vsaka drevesna vrsta rabi tudi drugačno temperaturo, pri kateri ogleni. Kakovost oglja je
odvisna od vrste lesa, vlage, starosti, zdravosti, oblike, ter dimenzije lesa (Kos, 2001).
Priporočljivo je poogljevati vsako vrsto lesa posebej, ločeno iglavce in listavce. Danes se
proizvaja oglje v glavnem iz lesa listavcev. Železarski obrati so nekdaj zahtevali oglje
največ iz lesa iglavcev, ker je lažje od oglja listavcev. Les listavcev delimo na take, ki
dajejo težko ali lahko oglje (Jerman, 1953). Težko oglje predstavljajo bukev, graden, cer,
jerebika, vrste javorjev in vrste jesenov, lesnika, lažje oglje pa jelša, brest, topol, breza,
lipa, češnja. Najboljše oglje dobimo iz bukve, leske in belega gabra. Za kuhanje so najbolj
primerna zračno suha drva, vlažnosti med 20 % in 25 % vlage. Pri izparevanju vlage v lesu
se rabi toplota, zato je postopek slabše izkoriščen. Če so drva prevlažna pri kuhanju
razpokajo in imamo oglje slabše kakovosti.
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Oglje iz mladega lesa je boljše in težje kot pa iz starega lesa. Prestara, pirava, trohnela,
mokra in sveža drva otežujejo delo oglarja in dajejo oglje slabše kakovosti (Sevnik, 1936).
Na sliki 4 vidimo kalana bukova drva, ki so pripravljena za kuhanje oglja.

Slika 4: Kalana bukova drva (foto: J. Ilc)

5.3 PRIPRAVA KOPIŠČA
Raven prostor, na katerem se postavi kopa, se imenuje kopišče. Oglar izbere prostor tako,
da lahko dostavi nanj čim več drv s čim manjšim trudom, da lahko oskrbuje več kop
naenkrat, ter da je odvoz oglja lahek (Sevnik, 1936). Na ravnem terenu odstranimo samo
vrhnjo plast zemlje. Če so tla zbita in trdna ni potrebna nobena posebna priprava tal, če pa
tla niso ravna, jih izkopljemo glede na njihovo oblikovanost tako globoko, da dobimo
povsem ravno kopišče. Nasipanje kopišča ni dobro, ker se prst seseda, prav tako pa jo v
deževju voda odnaša. Na primer na jarkih in skalnatem terenu se napravi oder, ki ga
sestavlja pod iz debelejših debel. Na ta pod nato nasujemo najmanj od 50 cm do 80 cm
debelo prst, ki jo dobro stlačimo, zato, da ne prepušča zraka.
Kopišča, ki so postavljena na skalnatem ali na jarkastem terenu se oglar izogiba, ker
pogosto prepuščajo v kopo zrak (Jerman, 1953). Najboljše mesto oziroma prostor za
postavljanje kope je staro kopišče. Tu je gorelo že več kop. Taka tla so zbita in že
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prirejena, najbolj pa je važna stara, že večkrat uporabljena zemlja, ki je najboljša za
črnjenje kope. Taka zemlja je izgubila večino žvepla, zato je primerna za pokrivanje kope.

Slika 5: Oglar utrjuje kopišče (foto: J. Ilc)

Velikost kopišča se ravna po terenu in velikosti kope. Potek poogljevanja je zelo odvisen
od kopišča. Oglar najprej izravna prostor, odstrani panje, korenine in kamne, nato pa
nasuje sloj zemlje v debelini do 50 cm. Iz te zemlje mora z grabljami odstraniti vse
koreninice, mah, kamenje in les. Po vrhu potolče zemljo s tolko, ali pa tlači oglar z nogo,
tako kot vidimo na sliki 5. Najboljša zemlja za kopišče je ilovica, ker se jo da dobro zbiti,
da ne prepušča skozi zraka. Na sredini bodoče kope se kopišče nekoliko dvigne, da lahko
voda oziroma tekočine iz kope odtekajo. Ta naklon znaša povprečno 5 %. To je potrebno
napraviti tudi zaradi pravilnega poteka poogljevanja.
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5.4 ZLAGANJE KOPE
Oglarji najprej navozijo drva okrog kopišča, nato pa jih pričnejo zlagati. Za kuhanje oglja
so najbolj primerna zračno suha drva z okrog 20 do 25 % vlage (Kos, 2001).
Kope ločimo po velikosti:


MULEC (kopa, ki vsebuje okrog 10 prm. lesa in na dnu ima premer do 5 m),



MALA KOPA ( vsebuje od 10 do 40 prm. lesa na dnu ima premer do 5 do 6,5 m),



SREDNJE VELIKA KOPA ( vsebuje od 40 do 80 prm. lesa s premerom na dnu
od 6,5 do 8 m, povprečna višina kope je do 2,6 m),



VELIKA KOPA ( z vsebino nad 80 prm. lesa s premerom na dnu nad 8 m)
(SEVNIK, 1936).

Na sredini kopišča oglarji zabijejo v obliki trikotnika s stranicami okoli 25 do 30 cm
ravne drogove, debele okoli 5 cm (slika 6). Redkeje jih zabijejo v obliki četverokotnika.
Ti drogovi se imenujejo strženice. Oglarji med te strženice priveže obročke, spletene iz
vej, največkrat pa imajo oglarji te obročke izdelane železne obroče za večkratno uporabo.
Prvi obroček pritrdijo oglarji na strženico na višini 1 m in nato v enakih razdaljah
navzgor proti vrhu kope (Kos, 2001). Naloga teh obročkov je držati strženico vsako sebi
in nanj oglarji naslanjajo tudi pokonci postavljena drva.
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Slika 6: Pripravljeno kopišče s strženom (foto: J. Ilc)

Na sredini med strženicami nastane dimnik, ki se imenuje stržen. Na dno stržena oglarji
položijo za srečo pri kuhanju oglja dve mali deski v obliki križa (slika 7).

Slika 7: Križ na dnu stržena (foto: J. Ilc)
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Okoli stržena se nato začne pokončno zlagati prvi sloj drv in sicer pod kotom 750 (slika 8).
Pri strženu oglar zlaga bolj drobna in suha drva čim bolj pokončno in čim bolj na gosto, da
se hitreje vžgejo in da pride ogenj čim prej do vrha stržena. Ta kolobar okoli stržena
imenujemo gnezdo. Potem pridejo na vrsto debelejša drva proti obodu in na obod tanjša in
najtanjša drva. Tako nastane okoli stržena kolobar drv različne debeline, ki prehajajo drug
v drugega (Sevnik 1936).

Slika 8: Zlaganje kope (foto: J. Ilc)

Da dobi oglar potrebni naklon kope, zlaga drva tako, da najprej spodaj drva nekoliko
odmakne, ali pa začne zlagati kopo s pomočjo koničnih kalanic. Ponavadi oglarji zlagajo
kopo tako, da poleg prvega sloja, zlagajo že drugi sloj na prvega (slika 9). Tako vedno s tal
z roko dosegajo drugi sloj. Tako delo je hitrejše in lažje. Drugi sloj zlaga oglar ponavadi po
kotom 65 0 , tretjega pa še bolj položno (Kores, 2000). Če oglar ne zlaga lesa dovolj na
gosto, se pojavi med poleni prazen prostor, skozi katerega lažje kroži zrak. To povzroča
hitrejšo oglenitev, višje temperature, hitrejše izsuševanje lesa.
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Slika 9: Zlaganje kope, prvi in drugi sloj (foto: J. Ilc)

Zato se les seseda in tako deformira obliko kope. Pri tem se poveča tudi količina vodne
pare in zračni tlak, kar lahko odvrže prsteni pokrov kope. Včasih se ti nastali plini
vnamejo, zato oglarji pravijo, da kopa piha oziroma kopa bruha (Prah, 2002). Ponavadi
oglarji postavljajo kope z dvema slojema drv. Na zgornjem skladu oblikujejo oglarji še
glavo kope. Ta je narejena iz krajših drv oziroma ostankov prejšnje kope (karabini). Ti kosi
lesa niso daljši od 50 cm . Oglarji jih zložijo v radialni smeri, nagnjeni so proti strženu.
Tako velja, da je položnejša kopa boljša od strme, tudi zaradi nevarnosti pojavljanja
vetrov, ki na strmih kopah lahko odnesejo prst (Kos, 2001). Ploskev med dvema slojema
drv imenujemo sklep, ploskev med zgornjim slojem in glavo pa ramena (Jerman, 1953).
Ko oglar odreže stržen na vrhu glave, kot vidimo na sliki 10, je kopa zložena (slika 11).
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Slika 10: Odstranitev stržena na vrhu glave (foto: J. Ilc)

Oblike stoječih kop imajo obliko paraboloida. Prostornino kope izračunamo po obrazcu za
prostornino paraboloida ( Sevnik, 1936).
Lahko pa računamo tudi po obrazcu :

V=

o2 v
8π

o = obseg kope
v = višina kope

…(1)
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Slika 11: Zložena kopa (foto: J. Ilc)

Kopa iz slike 11 meri v dolžino 4,30 m, v višino pa 2,15 m. Prostornino kope smo
izračunali po obrazcu 1. Izračunana prostornina kope znaša 15,6 prm.

5.5 POKRIVANJE KOPE
Ko je kopa zložena, jo je treba pokriti. Pokrivanje je sestavljeno iz dveh postopkovgrasanja in črnjenja kope. Najprej oglar zloženo kopo pokrije s smrekovimi vejami,
listjem, mahom, praprotjo, žaganjem ali travo. Na sliki 12 vidimo, da oglarji ponekod
pokrivajo kopo samo z narobe obrnjenim mahom. To pa napravijo oglarji zato, ker narobe
obrnjen mah skoraj v celoti zgori in je zato pri razdiranju kope manj dela s čiščenjem oglja
in zemlje. To plast imenujejo oglarji grasa, ali ponekod srajca. Postopku pokrivanja kope
pa grasanje. Namen grase je preprečevanje vsipanja prsti med zložena polena. Nato sledi
črnjenje kope.
Za pokrivanje oziroma črnjenje kope je najboljša zemlja iz starega kopišča, ki je že
prežgana. Pomešana je tudi z oglenim prahom. Ta zemlja se imenuje kopišnica. Na novem
kopišču pa mora biti čista humozna zemlja. Ta prst se imenuje novina. Zemlja ne sme biti
ne prevlažna, ne presuha, ne sme vsebovati preveč peska, ali ilovice. Če zemlja iz starega
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kopišča vsebuje že preveč oglenega prahu to ni dobro, ker začne na kopi pod vplivom
toplote tleti in dobi na površini svetlo barvo. Oglarji pravijo, da kopa beli. Takšna prst se
imenuje prhavka. Zato je treba tako zemljo pomešati s svežo humozno zemljo, da postane
uporabnejša (Sevnik, 1936).

Slika 12: Pokrivanje kope z mahom oziroma grasanje kope (foto: J. Ilc)

Oglarji začnejo z osipanjem kope v vznožju, kjer mora biti sloj prsti tanjši, ob sklepu in
ramenih debelejši in v glavi najdebelejši (slika 13). Stržena se ne zasuje, zato je pokrit s
pokrovom. Zemljo nato nanašajo hkrati v višino in širino kope. Pri tem pa jo morajo tudi
zbijati z plosko lopato, da obstane na kopi. Zemlja za nanos ne sme biti ne prevlažna, ne
presuha. Zemljo se nanaša v debelini od 10 do 15 cm, oziroma v taki debelini, da
popolnoma prepreči uhajanje dima. Namen črnjenja je preprečevanje dostopa zraka v
kopo. Sesedanje zemlje preprečujejo oglarji z pokončno in prečno postavitvijo kalanic, ki
držijo prst ob kopo. Te kalanice oglarji imenujejo obstavljači, ponekod pa tudi špire (slika
14). Pri večjih kopah postavljajo oglarji na spodnje še zgornje obstavljače, pri manjših
kopah zadostuje le ena vrsta obstavljačev. Obstavljači služijo tudi za hojo okrog kope.
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Slika 13: Črnjenje kope (foto: J. Ilc)

Slika 14: Pripravljena kopa z obstavljači pred zažiganjem (foto: J. Ilc)

5.6 ZAŽIGANJE KOPE
Kopo se prižge v ognjišču. Oglar to stori na tak način, da na dno stržena skozi dimnik vrže
nekaj drobnih trsk, nato pa vrže nekaj lopat žerjavice (slika 15). Zažiganje kope oglar
nadaljuje tako, da na žerjavico v strženu nasuje do vrha stržena trsk in dračja ali pa
drobnega oglja. Te trske so ponavadi bukove, oglarji pa jih imenujejo »budlovci«. Ko se
ogenj razgori in je notranjost stržena že dobro razbeljena se na dnu kope napravi z
luknjačem luknje, ki služijo za dovajanje zraka. Te luknje imenujemo »zračnice«.
Zažiganje traja od 4 do 6 ur, če so drva mokra pa še dalj (Hladnik, 1955). Kopa je
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prižgana, ko se iz dimnika začne kaditi bel dim, kot vidimo na sliki 16. Oglje iz stržena je
zelo drobno in nekvalitetno, ker je zelo prežgano. Oglarji ga imenujejo tudi »braška«.

Slika 15: Zažiganje kope (foto: J. Ilc)

Slika 16: Prižgana kopa (foto: J. Ilc)
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5.7 SEGREVANJE KOPE
Namen segrevanja kope je osušiti drva. Segrevanje kope se prične, ko ogenj v dimniku
preneha goreti in les v kopi začne tleti. Priporočljivo je čim bolj enakomerno in vzporedno
tlenje. Temperatura v kopi se postopoma dviga, dim, pare in plini pa ne morejo uhajati, ker
je stržen zaprt, temveč se kondenzirajo na glavi, zaradi česar se začne prst solziti (Kores,
2000). Segrevanje kope traja pri svežih drveh dalj časa (3 do 4 dni), kot pa pri suhih (1
dan). Ko oglar vidi, da je kopa dovolj segreta, napolni stržen do vrha z lesom, tako da se
ogenj hitro dvigne do vrha. Pri tem si pomaga z bokalico, kjer gorivo zrahlja in pospeši
tlenje (slika 17).

Slika 17: Segrevanje kope (foto: J. Ilc)

5.8 OGLENITEV KOPE
Oglenitev oziroma kuhanje oglja je fizično kemični postopek spreminjanja lesa v oglje.
Kuhanje oglja poteka pri temperaturi od 240 do 2800 C. Temperatura je odvisna od vrste,
kakovosti, debeline ter omejenega pristopa zraka. Če segrevamo les pri omejenem pristopu
zraka tako, da ne gori, ampak le ogleni, dobimo oglje. Na ta način zmanjšamo lesu
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prostornino za polovico do ene tretjine, težo do ene petine, toplotno moč pa mu povečamo
celo dvakratno in več (Jerman, 1960).
Masa 1 prostorninskega metra oglja je različna, in znaša od 180-240 kg (Miklič, 2010).
Lesno oglje predstavlja kemijska formula C32H10O2 (Hladnik, 1955). Lesno oglje je
sestavljeno iz ogljika (80 %- 90 %), kisika in dušika (5 %- 10 %), vodika ( 2 %- 4 %),
pepela (2 %-3 %), higroskopske vode ( 5 % - 10 %), (Cimperšek, 1999). Pri temperaturah
pod 2400 C dobimo slabo kvalitetno oglje, saj je oglenitev lesa nepopolna, pri temperaturah
nad 2800 C pa dobimo prežgano ali pregnano oglje. Tako oglje se zelo drobi in je zelo
lahko. Takšno manj vredno oglje dobimo vedno ob strženu, kjer so bile visoke temperature
v času oglenitve. To oglje imenujemo tudi » strženina«. Izhodišče oglenitve je v ognjišču.
Kuhanje uravnava oglar z odpiranjem lukenj za odvajanje dima (slika 18). Te luknje se
imenujejo dimnice, oglar pa jih napravi z luknjačem na prstenem pokrovu, pri tem pa
poskuša zadeti med dve poleni, da lahko vleče zrak (slika 19).

Slika 18: Odprte dimnice na kopi (foto: J. Ilc)
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Slika 19: Napravljanje dimnic z luknjačem (foto: J. Ilc)

Oglenitev se začne najprej v glavi, torej na vrhu kope, nato pa se širi proti vznožju kope.
Oglar ugotovi začetek oglenitve po tem, da mu pri hoji po kopi okoli stržena pod nogami
zahrešči. Oglarjevo hojo po kopi vidimo na sliki 20.

Slika 20: Hoja po kopi (foto: J. Ilc)

To pomeni, da je oglje kuhano in se pod njegovo težo lomi in seseda. Ko se to zgodi, je
čas, da naredi prve dimnice okoli stržena, se pravi med ramenom in glavo. Dimnice morajo
biti postavljene približno na isti višini v krogu, med seboj pa morajo biti oddaljene od 15
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do 30 cm. Iz teh lukenj začne prihajati dim. Barva dima je znak za potek oglenitve. Ta dim
je odvisen od vrste in kakovosti lesa, ter vremena. Sprva je dim belkast, ker je v njem
veliko vodne pare, nato prehaja v sivo, rjavo in modro barvo. Modra barva pomeni, da se
oglenitev bliža koncu. Ko pa dim postane končno svetel oziroma prozoren pomeni, da je
poogljevanje v tem območju končano. Nato te dimnice zapre in napravi nove dimnice v
krogu na ramenih. Ko začne tu prihajati svetel dim, je cela glava kuhana in dimnice
prestavi zdaj na sklep. Nato dimnice prestavi pod sklep in sicer približno v sredi med
sklepom in vznožjem kope in tako jih premika vse do vznožja kope. Ko pride oglenitev
čisto do tal je kopa kuhana. Ponavadi se oglenitev ne razširja enakomerno na vse strani, se
pravi, da na nekaterih mestih kuhanje zastaja ali pa hiti naprej. Vzroki za nepopolno
razširjanje oglenitve so ponavadi nepravilno kopišče, slabo zložena drva, prepih v eno
smer, nabiranje tekočin na dnu kope.
Na oglenitev pa vplivajo tudi zunanji dejavniki kot so dež, veter, hud mraz,… V takih
primerih mora oglar spraviti kuhanje v pravilen tek. To stori tako, da zapira ali pa odpira
luknje na eni ali pa drugi strani. Kuhanje ne sme biti prepočasno, ne prehitro, da ne nastane
prežgano oglje. V pasu oglenitve se prst zelo segreje in postane sipka in se vsipa med
kuhanjem v kopo. Zato nastajajo v prsti luknje. Te luknje je treba čim prej zamašiti s
prstjo, ker se lahko iz njih vname ogenj.
Ločimo pridobivanje oglja;
• v kopah (prej opisani postopki);
•

pri poogljevanju v pečeh je postopek podoben, le da pridobivamo poleg oglja še
lesni ocet in katran, ki v kopi stečeta v zemljo. Tudi les v pečeh je bolje izkoriščen
(21 do 28 % teže suhega lesa ) kot v kopah (le 18 do 20 %). Poznamo stabilne
zidane in prenosne železne peči. Oglenenje v prenosni peči z vsebino 5 prm traja
16 do 22 ur (odvisno od debeline drv), hlajenje pa 6 do 8 ur. Peč ima spodaj
odprtine (zračnice), zgoraj pa dimnik z zavitimi cevmi, v katerih se ohlajajo hlapi
lesnih sokov, ki se zgoščujejo v kapljice lesnega oceta in katrana. Tekočino
prestrežemo v posodo na spodnji strani cevi. Drva naj bodo čim drobnejša (od 5 do
30 cm). V peč jih zlagamo na gosto. Oglenenje v pečeh je enakomernejše kot v
kopah in ni odvisno od vremenskih razmer;
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•

suha destilacija je oglenenje lesa s segrevanjem od zunaj. Pri tem uporabljamo vse
mogoče drobne kose (odpadke, celo žagovino), ki jih mečemo v železne kotle in
segrevamo pri 360 do 4000 C. Na vrhu kotla je cev, skozi katero uhajajo med
segrevanjem nastali hlapi in plini. Te vodimo skozi hladilnike s tekočo hladno
vodo, kjer se ohlajajo in zgoščujejo v tekočine, npr. v metilni alkohol, ocetno
kislino, terpentin, aceton, katranska olja, razne pline za kurjavo itd. Glavni
proizvod je oglje, ki ostaja v kotlu. To oglje je enakomerno žgano in povsem suho
ter 20 do 25 % lažje od oglja iz kope. Posamezni destilati hlapijo iz kotla pri
določeni temperaturi in določenem pritisku, s katerimi uravnavamo časovno
izhlapevanje posameznih destilatov. Suha destilacija lesa je pomembna veja
kemične industrije in daje važne proizvode raznim industrijskim panogam
(Jerman, 1960).

5.8.1 Pihanje ali bruhanje kope

Po začetku kuhanja je v glavi opaziti, da se začne kopa potiti. To potenje izvira od
hlapljivih proizvodov, ki se kondenzirajo v prsti. To pomeni, da se je kuhanje dobro
razvilo, je pa tudi znak za nevarnost pihanja. Bruhanje kope ponavadi povzročijo mokra,
nagnita ali pa preperela drva, ker se razvije prehuda vročina, vodna para in plini. Bruhanje
kope povzroči prevelik pritisk pare in dima. Da oglar prepreči bruhanje zapre zračnice in
odpre še več dimnic. Pri pogostem bruhanju je oglje slabše kakovosti.

5.8.2 Bokanje ali dopolnjevanje kope

V procesu poogljevanja se kopa neenakomerno seseda, kar pomeni, da se oglje krči. Pri
sesedanju kope se pojavijo odprtine oziroma votline, zato jih mora oglar kar se da hitro
zapolniti – bokati. Bokanje pri srednje veliki kopi in pri pravilnem poogljevanju opravi
povprečno dvakrat na dan (Hladnik, 1955). Oglar mora pri bokanju zamašiti vse zračnice,
dimnice pa pusti odprte. Potem odpre kopo in požoka z bokalico na vse strani (slika 21) .
Nastalo votlino napolni z drobno nasekanimi, suhimi in zdravimi drvmi, ali pa suhimi
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ogorki od prejšnje kope (Sevnik, 1936). Kopo nato ponovno zapre s prstjo. Na mestu
bokanja se zdrobi in prežge mnogo oglja. Oglar se pri bokanju zaradi varnosti upira na
lopato ali pa kar na kakšno močnejšo palico, da se lahko z njeno pomočjo izvleče iz kope.
Hoja po kopi je zelo nevarna, ker se pod težo telesa morda nenadoma udre plast nad
kakšno votlino in se oglar pogrezne. Zato je bokanje nevarno delo.

Slika 21: Dopolnjevanje kope ali bokanje kope (foto: J. Ilc)

5.9 ČIŠČENJE, HLAJENJE IN RAZDIRANJE (ŠTORANJE) KOPE
Ko je postopek kuhanja kope končan se kopo očisti. Namen čiščenja in hlajenja je zadušiti
vsako žarenje oglja in hlajenje oglja, da se pri razdiranju kope kje ne vname (slika 22).
Oglar čisti kopo le v suhem vremenu. Tako z grebljico potegne prst s kope in jo ob vznožju
kope z grabljami dobro prečisti. Tako se prst ohladi, potem pa jo z lopato nameče nazaj na
kopo. To dela, dokler cela kopa ni očiščena. Po končanem čiščenju se pokrov zgladi in
zapre vse odprtine. Tako očiščeno kope se pusti nekaj dni, da se ohladi (Hladnik, 1955).
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Slika 22: Ohlajanje kope (foto: J. Ilc)

Štoranje oziroma razdiranje kope lahko naredimo v dveh korakih, z vrha ali pa od strani.
Pri razdiranju z vrha oglar s kope odstrani pokrov zemlje. Čez kopo položi desko, na kateri
stoji oglar, ko vleče s kljuko z vrha posamezne kose oglja. Prednost tega načina je v tem,
da poteka hitreje in da se oglje manj drobi. V primeru dežje pa je cela kopa mokra. Še tleče
kose oglja mora oglar metati na poseben kup in jih pokriti z zemljo, da zaduši tlenje (slika
23). Ob kopi se mora razprostrto oglje hladiti več ur (24 – 48).

Slika 23: Še tleči kosi oglja (foto: J. Ilc)

Pri razdiranju s strani se najprej v progah odstrani z grebljo prst s kope. Pri tem načinu ima
kopa do konca obliko stožca (Sevnik, 1936). Pri tem ostane pretežni del kope pokrit, kot
vidimo na sliki 24. Odkrit je samo tisti del, od kjer se s kljuko izvleče kose oglja. Pri
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razdiranju s strani je oglje vedno pokrito, tako, da v primeru dežja ostane cela kopa pokrita.
Slabost tega načina pa je v tem, da ima oglar več dela, poleg tega pa se tudi oglje bolj
drobi.

Slika 24: Razdiranje kope s strani (foto: J. Ilc)

Po končanem razdiranju kope oglar pospravi kopišče, počisti in premeša prst, ter jo nasuje
v krogu okoli kopišča za prihodnjo kopo. Ko je razdiranje kope končano najdejo oglarji
ponavadi tudi deske v obliki križa, ki so ga postavili na dno kopišča med stržen v času
zlaganja kope (slika 25). Ob kopi pripravljeno in razprostrto oglje mora ostati zunaj več ur,
da se popolnoma ohladi. Razprostrto oglje vidimo na sliki 26.

Slika 25: Križ na dnu stržena po končani oglenitvi kope (foto: J. Ilc)
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Slika 26: Razprostrto oglje ob kopi (foto: J. Ilc)

5.10 TEHTANJE OGLJA
Tehtanje oglja lahko poteka ob kopi, na glavnem skladišču, na javni tehtnici, na železniški
tehtnici. Danes poteka povečini tehtanje oglja kar ob kopi. Včasih so oglje prevažali kar
nasuto v odprtih vozovih, običajno pa v vrečah iz jute, ki so se imenovale oglarske vreče.
Prazna vreča je tehtala okoli 1 kg. Danes oglarji povečini uporabljajo papirnate vreče.
Oglarji polnijo vreče z vilami, tako da izpade drobno oglje, prah in zemlja, ter pridejo v
vreče le večji kosi oglja. Običajno mora imeti oglar še pomočnika za polnjenje vreč, tako
delo je najlažje (slika 27). Ko je vreča polna, jo zaveže z vrvico, ter položi na tehtnico. Po
končanem tehtanju je oglje pripravljeno za prodajo (slika 28).
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Slika 27: Pakiranje vreč z ogljem (foto: J. Ilc)

Slika 28: Pakirano oglje v malih in velikih vrečkah, pripravljeno za prodajo (foto: J. Ilc)
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6 REZULTATI RAZISKAVE

Oglarstvo v Ribnici iz leta v leto pridobiva na veljavi. V letu 2010, ko smo izvajali
meritve, so oglarji Grčaric in Rakitnice v sodelovanju s Klubom oglarjev Slovenije,
Gozdarskim društvom Medved, Zavodom za gozdove Slovenije, ter Športnim društvom
Lončar prižgali že 6. oglarsko kopo. Kopo so prižgali ob tednu gozdov, hkrati pa je bilo
takrat organizirano prvo vseslovensko srečanje oglarjev Slovenije. Oglarji vsako leto v
času kuhanja oglja organizirajo tudi oglarske dneve. Na oglarskih dnevih različna društva
prikazujejo in predstavljajo svoje dejavnosti, kot so lovske šege in običaji, likovna kolonija
na temo oglarske kope, predstavitev šeg in navad oglarjev, ter gozdnih delavcev,
tekmovanje lastnikov gozdov z motorno žago, prikaz izdelovanja šinder, predstavijo se
furmani, kovači tesarji, suhorobarji, ter raznorazna tekmovanja, kot je tekmovanje v
vlečenju vrvi,…
Vse delovne postopke pri poogljevanju smo spremljali v občini Ribnica, natančneje v kraju
Rakitnica. Vsak delovni postopek smo časovno izmerili. Vodja kope, oziroma glavni oglar
je bil Danilo Rus iz Grčaric.
Kot prvo delovno fazo, smo spremljali delavce pri pripravi drv. Vsa drva oziroma bukovo
hlodovino (preglednica1) smo najprej s premerko, ter metrom izmerili, nato pa smo iz teh
podatkov izračunali njihovo prostornino. Vseh bukovih hlodov je bilo 11,54 m3.
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Preglednica 1: Prostornina bukovih hlodov
Debelina {cm}
25
15
36
18
19
35
17
16
17
25
37
15
22
19
26
29
35
38
18
26
31
27
35
33
45
15
22
32
34
28
30
25
18
29
31
28
26
30
23
16
19
22
19
25
37
29
32
34

Dolžina {m}
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

m3
0,20
0,07
0,42
0,10
0,12
0,39
0,09
0,08
0,09
0,20
0,44
0,07
0,16
0,12
0,22
0,27
0,39
0,46
0,10
0,22
0,31
0,23
0,39
0,35
0,65
0,07
0,16
0,33
0,37
0,25
0,29
0,20
0,10
0,27
0,31
0,25
0,22
0,29
0,17
0,08
0,12
0,16
0,12
0,20
0,44
0,27
0,33
0,37
11,54
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Ko so delavci vse hlode razrezali ter razcepili na metrske kalanice smo vsa drva zložili,
tako da smo lahko najprej izmerili prostorninske metre. V našem primeru je kopa
vsebovala 15,6 prostorninskih metrov klanih bukovih drv. Po velikosti predstavlja malo
kopo. Ta drva so oglarji potem pustili zložena v skladovnici dva tedna, da so se malo
osušila na zraku, nato pa se je bližal čas postavitve kope. Preden so oglarji začeli zlagati les
v kopo, smo s preprosto tehtnico stehtali vso maso uporabljenega lesa (slika 29). Stehtali
smo vsako kalanico. Skupna masa vsega uporabljenega lesa je bila 8128,1 kg.

Slika 29: Tehtanje kalanic (foto: M. Ilc)
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Preglednica 2: Prikaz porabljenega časa in stroškov za posamezno fazo dela

STROŠKI DELA:

Št. delavcev

Trajanje (h) Skupaj (h)

Cena (€/h) Skupaj (€)

Priprava drv za kopo

4

8

32

4

128

Priprava kopišča

3

1,4

4,2

4

16,8

Zlaganje kope

4

5

20

4

80

Priprava grase

3

1,5

4,5

4

18

Črnjenje

3

1,2

3,6

4

14,4

Nadziranje oglenitve

1

148

148

4

592

Razdiranje kope

6

3

18

4

72

Pakiranje oglja

8

3

24

4

96

171,1

254,3

1017,2

Celotni skupaj izmerjeni delovni čas za posamezne delovne faze je 171,1 ur. Ta čas
predstavlja delo celotne skupine v našem primeru. Če pa bi to delo opravljal samo eden
oglar, bi za to delo potreboval 254,3 ur. Izmerjene čase za posamezne delovne postopke
vidimo v preglednici 2. Za urno postavko smo vzeli 4 €. Kot je razvidno iz slike 29 porabi
največ časa oglar za nadziranje oglenitve, v našem primeru je potreboval slabih 7 dni, kar
znaša 85 % vsega časa oziroma 148 ur. Nadziranje oglenitve znaša 592 €, kar predstavlja
velik strošek. Prav zato oglarji le redkokdaj kuhajo samo eno kopo, saj lahko v času, ko
ena kopa gori, zlaga novo kopo, ter razdira tisto, ki je že kuhana. Zato delo z eno samo
kopo ni ekonomsko upravičeno, saj je delovni čas oglarja, ki nadzoruje kuhanje kope zelo
slabo izkoriščen.

Največji strošek dela predstavlja v našem primeru nadziranje oglenitve in znaša 592 €. Od
posameznih delovnih faz predstavlja nadziranje oglenitve kar 85 % vseh stroškov dela.
Najmanjši strošek dela pa predstavljajo posamezne delovne faze, kot so priprava kopišča,
priprava grase in grasanje, ter črnjenje (slika 30).

36

Ilc J. Oglarjenje na kočevskem gozdnogospodarskem območju
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2011

5%

1%
3%

2%
2%

1%
1%

Priprava drv za kopo
Priprava kopišča
Zlaganje kope
Priprava grase in grasanje
Črnjenje
Nadziranje oglenitve
Razdiranje kope- štoranje

85%

Pakiranje oglja

Slika 30: Deleži posameznih postopkov pri oglarjenju

Materialni stroški kope predstavljajo drva in pakirne vreče. Drva je v našem primeru
podarilo Gozdno gospodarstvo Novo mesto, zato jih v kalkulaciji stroškov oglarjenja ne
bomo upoštevali. V našem primeru smo uporabljali dve vrsti vrečk in sicer majhne in
velike. Cena za malo vrečko je 0,15 €, za veliko pa 0,5 €. V malo vrečko gre okoli 5 kg
oglja, v veliko vrečko pa približno 15 kg oglja. V našem primeru smo za celotno količino
oglja potrebovali 108 malih in 64 velikih vrečk. V male vrečke smo dajali 4 kg oglja, v
velike vrečke pa 14 kg oglja.
Skupne stroške smo dobili tako, da smo skupaj sešteli vse stroške dela in vse stroške
surovin. Stroški dela znašajo 1017,2 €, stroški surovin pa 38,6 €. Ugotovljeni stroški dela
in stroški surovin skupaj znašajo 1055,8 €, od tega predstavljajo stroški dela 96 % delež,
stroški surovin pa 4 % delež (slika 31).
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Slika 31: Stroški dela in stroški surovin

Vsega kuhanega oglja je bilo 1328 kg. Skupno količino oglja smo ugotovili s tehtanjem
malih in velikih pakirnih vreč. Cena oglja je 1 € za kilogram. Ker se letno v Rakitnici
skuha le ena kopa in še ta bolj zaradi turističnih namenov, pravijo oglarji, da je lahko cena
oglja malo dražja, kot pa v praksi. Prodaja oglja je bila uspešna, saj se je prodalo vse oglje.
Tako je prihodek od prodaje oglja znašal 1328 €. Poogljevanje v kopi je bilo v našem
primeru ekonomsko pozitivno, saj je dobiček znašal 272,2 €. V primeru, da les ne bi bil
podarjen, bi bil ekonomski izračun seveda precej drugačen. Tako poogljevanje ne bi bilo
ekonomsko upravičeno. Oglarji bi morali razmisliti o zmanjšanju stroškov dela, saj
predstavlja nadziranje oglenitve velik strošek, poleg tega pa bi morali razmisliti tudi o
večjem številu kop. Tako bi se stroški dela bolje porazdelili in bili zato tudi nižji.
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Slika 32: Masa drv in masa oglja

Masa drv v raziskovani kopi je znašala 8128,1 kg, masa oglja pa 1328 kg (slika 32).
Razmerje med ogljem in uporabljenimi drvi je 1: 6,12. Tako smo za en kilogram oglja
potrebovali v naši raziskovani kopi 6,12 kilogramov lesa.
Ob analizi naše kope ugotovimo, da je pridobljena masa oglja v primerjavi z maso drv, ki
so bila uporabljena v raziskovani kopi, znašala eno šestino mase drv. Jerman navaja, da les
segrevamo pri omenjenem pristopu zraka tako, da ne gori, ampak le ogleni. Na ta način
zmanjšamo težo do ene petine (Jerman, 1953). Če primerjamo maso oglja z maso drv
ugotovimo, da je delež oglja 16,3 %. Največ nepoogljenelih kosov lesa je ostalo v
spodnjem delu kope, masa teh kosov pa je znašala 135 kg, kar dokazuje, da je kopa srednje
dobro pooglenela, saj oglarji pravijo, da je bilo v preteklih letih kuhanja oglja teh kosov
manj.
Prostornino oglja pa smo izračunali tako, da smo izmerili premer in višino male in velike
vreče oglja. Nato smo s temi podatki izračunali približno prostornino posameznih vrečk in
upoštevali njihovo skupno število. Ugotovljena skupna prostornina oglja znaša 4,53 m3
oglja.
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Slika 33: Prostornina lesa in skuhanega oglja

Prostornina lesa znaša 11,54 m3, prostornina oglja pa 4,53 m3. Razmerje med prostornino
oglja in prostornino lesa prikazuje slika 33 in znaša 1: 2,5.
6.1 VLAGA LESA
Les je kapilarna porozna snov, zgrajena iz različnih celic. Rast drevesa je odvisna od vode,
ki v zunanjem delu beljave transportira rudninske snovi iz korenin do listov. V živem
drevesu se voda nahaja v lumnih in stenah celic. Količina vode v deblu ni enakomerno
razporejena, največ vode v deblu vsebuje zunanji del beljave, proti jedrovini pa se količina
vode zelo zmanjša (Gorišek, 2009).
Vlažnost lesa je v lesni tehnologiji izražena relativno kot količina vode na maso lesa v
absolutnem suhem stanju:
U=

mvl − m0
100
m0

…(2)

Pri čemer velja:
U= lesna vlažnost

[kg/kg], [%]

m 0= masa absolutno suhega lesa

[kg]

m vl= masa vlažnega lesa

[kg]
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Količina proste vode v deblu drevesa se med letom spreminja. Vlažnost lesa je najnižja
pozimi, najvišja pa spomladi in zgodaj poleti. Takoj po poseku je vlažnost svežega lesa
odvisna od časa sečnje, vrste lesa in starosti drevesa, porazdelitve vlažnosti v lesu in
velikosti krošnje (Gorišek, 2009).
Vlažnost lesa je eden od osnovnih podatkov o lesu in jo v praksi ugotavljamo na dva
načina:


z metodo tehtanja,



z metodo merjenja električne prevodnosti.

Vzorec lesa stehtamo in dobimo maso vlažnega lesa, nato vzorec vložimo v laboratorijsko
sušilnico in ga izsušimo pri temperaturi 103+ 20 C do konstantne temperature. To težo ima
vzorec, ko gre iz njega vsa voda in je po dveh zaporednih tehtanjih njegova teža enaka.
Imenujemo ga sušilniško suh vzorec.
Tako nam torej na primer 15 % vlažnost pomeni, da 100 g absolutno suhega lesa vsebuje
15 g vode.
V raziskovani kopi smo merili vlago lesa pred poogljevanjem kope. Ko smo zlagali les v
kopo, smo naključno izbirali kalanice. Te kalanice smo vzeli iz prvega in drugega sklada
kope. V prvem skladu smo ob strženu vzeli 3 kalanice, na obodu pa 2 kalanice, prav tako
smo naredili v drugem skladu. Nato smo iz vsake kalanice iz sredine odrezali vzorec lesa,
v našem primeru košček lesa v dolžini 10cm. Vseh naključno izbranih vzorcev je bilo 10
(preglednica 3). Ko smo odrezali koščke smo jih takoj vsakega posebej zavili v nepredušno
vrečko. Vzorce smo še isti dan odnesli v laboratorij Biotehniške fakultete na Oddelku za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. V laboratoriju smo najprej stehtali njihovo maso na
tehtnici, nato pa smo jih dali v peč na temperaturo 1040 C, kjer smo jih sprva sušili 48 ur.
Po 48 urah smo jih stehtali, nato pa smo jih dali nazaj v peč še za 96 ur. Po 96 urah in
ponovnem tehtanju smo ugotovili, da se jim masa bistveno ni spremenila.
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Preglednica 3: Masa vzorcev lesa

Vzorec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Osnovna
masa(g)
377,98
381,02
465,81
301,66
473,94
566,58
640,63
451,84
426,58
243,15

Masa- 48 ur
(g)
268,53
262,24
334,66
223,18
329,08
395,64
447,82
318,95
288,08
181,89

Masa- 144 ur
(g)
268,36
261,89
334,49
222,99
328,86
395,42
447,54
318,74
287,9
181,83

///

///

///

///

Odvzeta
masa(g)
109,62
119,13
131,32
78,67
145,08
171,16
193,09
133,1
138,68
61,32
Povprečna
vlaga

Vlaga
(%)
40,85
45,49
39,26
35,28
44,12
43,29
43,14
41,76
48,17
33,72
41,51

Po formuli smo izračunali vlažnost lesa naših vzorcev. Ugotovljena povprečna vlažnost
lesa je v raziskovani kopi znašala 41,51 %. Tako lahko smatramo, da les ni bil primerno
osušen, saj Sevnik navaja, da so za kuhanje oglja najbolj primerna zračno suha drva,
vlažnosti med 20 % in 25 % (Sevnik, 1936). V našem primeru pa je bila povprečna vlaga
lesa 41,51 %.
Če bi bila drva bolje osušena, bi bilo razmerje v teži med drvmi in ogljem seveda
drugačno. Večja vlažnost pomeni, da se mora les v kopi dlje časa segrevati oziroma dlje
kuhati. To pa pomeni, da rabi voda ob večji vlažnosti lesa več časa, da izpari.
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7 ANKETIRANJE

Glavnino podatkov o oglarjenju na slovenskem smo pridobili s pomočjo ankete. Zanimale
so nas razlike v navadah oglarjev in njihovim delom v Sloveniji. Anketo smo izvedli na
vseslovenskem srečanju oglarjev Slovenije v Rakitnici. Večino oglarjev smo anketirali na
mestu samemu, nekaj pa smo jih zaprosili za podatke pozneje po pošti. Vseh anketirancev
je bilo 9. Anketiranci so odgovarjali na vnaprej pripravljena vprašanja. Anketiranci so bili
iz naslednjih krajev: po eden iz Ribnice - Grčarice, Rakitnica in Goriča vas, dva iz Dol pri
Litiji, eden iz Dolenjskih Toplic- Podturn, eden iz Boča, eden iz Močil pri Starem trgu ob
Kolpi, ter eden iz Lokovca na Banjški planoti.

7.1 VSEBINA ANKETE
Anketa je bila sestavljena iz 37 vprašanj in je priložena kot priloga A. Vseh 37 vprašanj
smo združili v 9 sklopov, predvsem zaradi lažje in natančnejše analize. Prvi sklop vprašanj
(1. do 5.) je bil splošen. Vprašanja so se nanašala na oglarja samega: koliko časa že oglari,
od kod je pridobil znanje, koliko rodov že oglari, ter socialni status. Z drugim sklopom
vprašanj (6. do 11.) smo pridobili podatke o številu kop, ki jih oglarji skuhajo na leto, o
velikosti kope, ter količini skuhanega oglja, pogostosti oglarjenja, metodi in vzrokih
oglarjenja. V tretjem sklopu vprašanj (12. do 23.) smo jih povprašali o izbiri mesta
kopišča, vrsti in kvaliteti lesa, načinu zlaganja lesa in oglarjenju pozimi. Četrti sklop
vprašanj (24) se nanaša bolj na vraževernost oglarjev. V petem sklopu vprašanj (25. do
28.) smo spraševali o načinu grasanja in črnjenju, primernosti in debelini zemlje. V šestem
sklopu vprašanj (29. do 30.) smo spraševali o načinu ugotavljanja kvalitete oglja. V
sedmem sklopu vprašanj (31.) sprašujemo oglarje o času oziroma kje živijo v času kuhanja
oglja. V naslednjih sklopih (32. do 37.) pa smo jih povprašali o možnostih prodaje oglja, o
lastni porabi in uporabi ter vrsti orodja, ki ga pri svojem delu uporabljajo.
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7.2 REZULTATI ANKETE
Prvi sklop vprašanj (priloga A)
Današnji oglarji so se kuhanje oglja večinoma (78 %) naučili od staršev. Oglarji večinoma
oglarijo že dva rodova (78 %), 11 % oglari en rod, ostalih 11 % pa kar že 4 rodove. Poleg
tega najstarejši oglar kuha oglje kar že 65 let (Dole pri Litiji), najmanj pa 6 let (Ribnica).
Kar 67 % oglarjev je kmetov, 33 % pa je upokojenih gozdarjev. Oglarjenje jim povečini
služi kot dopolnilna dejavnost in s tem dodaten vir zaslužka.
Drugi sklop vprašanj (priloga A)
Večina (56 %) jih oglari zaradi dodatnega zaslužka in porabe lesa, ki je slabše kakovosti in
neprimeren za prodajo, ostali (44 %) pa oglarijo zaradi različnih potreb društev in zadrug.
Oglarjenje jim pomeni druženje s prijatelji. 67 % oglarjev v povprečju skuha po eno kopo
na leto, 11 % skuha v povprečju dve kopi, ostalih 22 % pa ne oglari več. Najmanjša kopa,
kar so jih postavili anketirani oglarji je vsebovala 6 prm, največja pa 60 prm. Količina
skuhanega oglja se giblje med 1 in 5 tonami oglja, pri tem pa vsi oglarji uporabljajo
kombinacijo slovenske in nemške metode kuhanja.
Tretji sklop vprašanj (priloga A)
Vsi oglarji imajo kopišče v neposredni bližini doma. Izbira mesta kopišča je zelo
pomembna, saj mora biti v nižini, brez prepiha, tla morajo biti zbita in v bližini vode.
Kopišče mora biti čim manj prepustno za zrak. Po mnenju vseh oglarjev je najboljše
kopišče staro kopišče. Les pripravijo večinoma v zimskem času, dobijo pa ga iz ostankov
sečnje, čiščenja pašnikov ali pa ga kupijo. Pri tem uporabljajo cepanice in okroglice v
enakem deležu. Po mnenju oglarjev pridobimo kvalitetnejše oglje iz okroglic. Debelejši les
zložijo v notranjost kope, tanjši les pa bolj na obod kope. Včasih, ko so bile potrebe po
oglju večje kot danes, so oglarji kuhali tudi po več kop naenkrat, danes pa nič več. Najbolj
intenzivno oglarijo od meseca aprila do septembra. Pozimi ponavadi ne oglarijo, ker je
zemlja zmrznjena, pri delu jih ovirata mraz ter sneg. Res pa je, da oglenitev poteka hitreje,
vendar pa kopa po mnenju anketirancev bolj nagaja.
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Četrti sklop vprašanj (priloga A)
Vsi oglarji po Sloveniji vedno položijo dve trski v obliki križa na dno stržena za božji
blagoslov kope in njih samih.
Peti sklop vprašanj (priloga A)
Za prekritje drv pred osutjem s zemljo uporabljajo oglarji seno, smrekove veje, mah, steljo,
listje in travo. Oglarji, ki uporabljajo mah, ga obračajo različno. Na območjih Boča,
Podturna, Močil pri Starem trgu ter Lokovca na Banjški planoti ga obračajo z zemljatim
delom navzdol (proti notranjosti kope), v Ribnici pa ravno obratno. Slednji trdijo, da je pri
štoranju kope lažje delo, saj mah skoraj v celoti zgori. V nasprotnem primeru je kasneje
več dela s čiščenjem oglja. V Dolah pri Litiji pa mahu ne uporabljajo, največ uporabljajo
smrekove veje in steljo. Smrekove veje položijo na prvi sklad, steljo pa položijo ponavadi
v drugi sklad. Pri črnjenju oziroma osutju s zemljo oglarji uporabljajo čim bolj razsipno
zemljo. Ta zemlja ne sme biti prevlažna. Debelina nanosa je od 10 cm do 15 cm. Proti
zdrsu zemlje pa vedno postavijo pokončna polena in nanj police.

Šesti sklop vprašanj (priloga A)
Kopa je po mnenju anketirancev pripravljena za zaprtje, ko se iz odprtin oziroma stržena
preneha kaditi bel dim, izhajati začne dim modrikaste barve. Vsi anketirani oglarji se
strinjajo, da so veliki in trdi kosi oglja bolj kakovostni. Ob prelomu je takšno oglje črno
modrikaste barve in daje jasen zvok.
Sedmi sklop vprašanj (priloga A)
V času kuhanja oglja so nekdaj oglarji prebivali neposredno ob kopi v oglarskih bivakih,
danes pa povečini prebivajo doma, saj so današnja kopišča zaradi različnih transportnih
sredstev v bližini oglarjevega doma. V oglarskih bivakih prebivajo oglarji iz Ribnice,
Podturna, Močil pri Starem trgu ob Kolpi, doma pa prebivajo oglarji iz Dol pri Litiji in v
Lokovcu na Banjški planoti.
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Osmi sklop vprašanj ( priloga A)
Po mnenju oglarjev se danes oglje lažje proda kot včasih, ker je oglarjev vedno manj.
Največkrat ga prodajajo zasebnikom in zadrugam. Cena oglja bi bila lahko po mnenju
oglarjev primerjavi z vloženim trudom in delom višja. Če oglarji prodajajo oglje v zadruge
ali drugim velikim odjemalcem, dosegajo ceno med 0,60 in 0,65 € za kilogram. Tisti
oglarji, kateri oglarijo zaradi različni potreb društev, ohranjanja tradicije in navsezadnje
zaradi turizma pa dosegajo boljšo ceno. Ta cena se giblje okoli 1 €, ker je prodaja bolj
razdrobljena.
Deveti sklop vprašanj (priloga A)
Pri nadzoru oglenitve po mnenju oglarjev ni toliko dela, kot ga je s celotno pripravo kope.
Najbolj je pomembno, da je oglar v bližini kope in da jo opazuje, saj lahko pride med
potekom oglenitve do različnih pojavov na kopi, kot so pihanje ali bruhanje kope,
neenakomerno sesedanje kope, dopolnjevanje kope, sesipanje zemlje,.. Včasih so med
nadzorom oglenitve pripravljali les za drugo kopo, zlagali kopo, razdirali že kuhano kopo,
ter še druga potrebna dela. V času oglenitve ponujajo oglarji v turistične namene razgovore
in oglede oglarskih kop. Med kuhanjem oglja jim je tudi že zagorelo in sicer v fazi
ohlajanja. To se je zgodilo oglarjem iz Ribnice, Podturna in Dol pri Litiji, ker niso bili
pozorni na še tleče kose oglja. Pri svojem delu uporabljajo orodja, kot so: motorna žaga,
vitel, cepilec lesa, zagozda ali klin, bat, sekira, kramp, tolka, lopata, vile, luknjač, kljuka,
grablje, bokalnica in tehtnica.
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8 ZAKLJUČKI

Glede na to, kakšne naravne danosti imamo v Sloveniji, bi bilo potrebno res razmisliti tudi
o prihodnosti oglarjenja na Slovenskem. Gozd pokriva skoraj 60 odstotkov slovenskega
ozemlja in je pomemben dejavnik krajine. Prav tako je gozd obnovljivo naravno bogastvo
in ob upoštevanju osnovnih načel gospodarjenja z njim uresničuje proizvodne, okoljske in
socialne vloge gozda.
V Sloveniji je velik delež gozdov v mlajših razvojnih fazah. Z ustreznimi ukrepi, predvsem
s sečnjo v letvenjakih in drogovnjakih bi lahko pospešili prehod mlajših gozdov v starejše
razvojne faze. Tako bi dobili veliko količino manj kvalitetnega in drobnejšega lesa, ki bi ga
lahko uporabili v kopah, prav tako bi lahko uporabili les iz travnatih površin, ki jih je v
Sloveniji čedalje več. Tako bi lahko rešili problem s trženjem manj vrednih lesnih
sortimentov.

Naša raziskovana kopa je vsebovala 15,6 prostorninskih metrov bukovih drv. Skupna masa
drv je znašala 8128,1 kg, masa oglja pa 1328 kg. Izmerili smo tudi prostornino vsega lesa –
ta je znašala 11,54 m3, prostornina skuhanega oglja pa 4,53 m3. Prihodek od prodaje je
znašal 1328 €.
Največji strošek dela oglarjenja predstavlja nadzor oglenitve in sicer v višini 85 % vsega
dela. Smiselno bi bilo, da bi oglarji v času nadziranja oglenitve še dodatno izrabili ta čas.
To bi storili tako, da bi lahko zlagali še eno kopo, ter pospravljali oglje iz že skuhane kope.
Tako bi bil strošek nadziranja oglenitve ekonomsko ugodnejši. V našem primeru vsekakor
ni bil.
Potrebno je poudariti, da v naši kalkulaciji nismo zajeli stroškov uporabljenih drv. Če bi
upoštevali še ta strošek bi bilo poogljevanje v naši raziskovani kopi ekonomsko negativno
oziroma neracionalno. V naši raziskavi smo ugotovili, da oglarjenje oziroma oglarstvo še
ne bo zamrlo, saj se starejšim generacijam oglarjev pridružujejo tudi mlajši. Vendar pa je v
današnjih časih pridobivanje oglja ekonomsko upravičeno le še v povezavi s turizmom.
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Tako oglarji danes poleg oglja tržijo tudi sam proces njegovega pridobivanja. V času
kuhanja oglja imajo oglarji organizirane vodene oglede kope, kjer vsem obiskovalcem
prikažejo in povedo vse o posameznem postopku priprave kope in kuhanja oglja.
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9 POVZETEK

Beseda oglarstvo, oglarjenje ali oglarija pomeni pridobivanje oglja v kopah. Ta način
izkoriščanja lesa je znan že iz davnine. Poogljevanje se vrši pri omejenem dostopu zraka,
glavni proizvod je oglje. Kuhanje oglja poteka z nepopolnim zgorevanjem lesa v jamah,
kopah ali prenosnih pečeh.
Proizvodnja oglja je v prazgodovini pomenila osnovni pogoj za pridobivanje kovin
predvsem bakra, brona in železa. Oglarjenje je bilo osnovni izvor sredstev za balzamiranje
trupel oseb v Egipčanski kulturi (3100 do 332 pr.n.št.). Oglarstvo sega v Sloveniji daleč v
preteklost. Oglje je namreč potrebovalo železarstvo, ki ima v prazgodovini pomembno
nalogo. V času razcveta železarske industrije so imela večja industrijska podjetja svoje
gozdove, v katerih so najeti slovenski oglarji pridobivali oglje. Pravimo lahko, da je ves
čas oglje spremljalo človeške kulture tudi do srednjega veka, posebno v tistih krajih, kjer
se je razvijalo rudarstvo in pridobivanje železa. Z razvojem rudarstva in prometa,
predvsem železniškega, je premog začel nadomeščati oglje v metalurgiji, vendar pa ga ni
povsem nadomestil, predvsem v fužinarstvu ne. Oglje je bilo pomemben proizvod vse do
devetdesetih let devetnajstega stoletja, ko se je bukov les začel uporabljati tudi v tehnične
namene in je dosegal boljšo ceno kot oglje.
Oglarska drva so navadno mešanica kalanic in okroglic od debeline 2 cm naprej.
Največkrat se uporabijo drva dolžine 1 m. Najboljše oglje dobimo iz bukve, belega gabra
in leske. Velikost kopišča se ravna po terenu in velikosti kope. Oglar izbere prostor tako,
da lahko dostavi nanj čim več drv s čim manjšim trudom, da lahko oskrbuje več kop
naenkrat, ter da je odvoz oglja lahek. Najboljše mesto oziroma prostor za postavljanje kope
je staro kopišče, saj je na takšnem mestu gorelo že več kop. Za kuhanje so najbolj primerna
zračno suha drva, vlažnosti med 20 % in 25 % vlage. Okoli stržena se nato začne pokončno
zlagati prvi sloj drv in sicer pod kotom 750, drugi sloj zlaga oglar ponavadi po kotom 650 ,
tretjega pa še bolj položno. Ko je kopa zložena, jo je treba pokriti. Najprej oglar zloženo
kopo pokrije s smrekovimi vejami, listjem, mahom, praprotjo, žaganjem ali travo, nato pa
še z zemljo. Za pokrivanje oziroma črnjenje kope je najboljša zemlja iz starega kopišča, ki
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je že prežgana in je pomešana z oglenim prahom. Nato sledi prižig kope. Oglar to stori na
tak način, da na dno stržena skozi dimnik vrže nekaj drobnih trsk, nato pa vrže nekaj lopat
žerjavice. Kopa je prižgana, ko se iz dimnika začne kaditi bel dim.
Kuhanje oglja je postopek spreminjanja lesa v oglje in poteka pri temperaturi od 240 do
2800 C. Če segrevamo les pri omejenem dostopu zraka tako, da ne gori, ampak le ogleni,
dobimo oglje. Kuhanje uravnava oglar z odpiranjem lukenj za odvajanje dima. Te luknje se
imenujejo dimnice. Oglenitev se začne najprej v glavi, torej na vrhu kope, nato pa se širi
proti vznožju kope. Ko je postopek kuhanja kope končan se kopo očisti. Namen čiščenja in
hlajenja je zadušiti vsako žarenje oglja in hlajenje oglja, da se pri razdiranju kope kje ne
vname. Razdiranje kope lahko naredimo na dva načina, z vrha ali pa od strani. Pri
razdiranju kope je treba oglje prebrati, saj so v njem nezogleneli kosi lesa. Ko je oglje
razprostrto po tleh morajo oglarji še tleče kose oglja pokriti s zemljo, da ugasnejo. Ko je
oglje dobro ohlajeno, se ga pospravi v vreče, ter stehta. Poleg tega bi lahko bil izkoristek
drv boljši, če bi bila drva bolje osušena.
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10 SUMMARY

The word charcoal-burning means extraction charcoal from charcoal piles. This mode of
exploitation of wood is known already from the past. The charcoal- burning shall take
place in a restricted access of air, the main product is the charcoal. Cooking course is
conducted with incomplete combustion of charcoal wood in the caves, piles or mobile
ovens.

The production of charcoal, in prehistoric times signified a basic condition for extraction of
metals, especially copper, bronze and iron. The charcoal- burning has been a basic source
of embalming corpses of persons in the Egyptian culture (3,100 to 332 BC No.). The
charcoal- burning extends far into the past in Slovenia. Charcoal was namely need the iron
industry, which had an important task in prehistoric times. At the time of the boom of iron
industry, the latter had more industrial enterprises of their forests, in which hired Slovenian
lumberjacks were gaining charcoal. It can be saidthat charcoal accompained human culture
up to the middle ages, especially in those places with mining and iron production. With the
development of mining and transport, in particular the railway, the coal began to replace
the charcoal in the metallurgical industry, but it has not been entirely replaced, especially
in the iron foundries. Charcoal was a and important product all through the 1990s, when
the beech began to be used also for technical purposes and achieved a better price than
charcoal.
The charcoal firewood is usually a mixture of logs and round logs of thickness from 2 cm
on. Most frequently used wood measured 1 m. Best charcoal is obtained from beech wood,
white beech and hazel. The pile area depends on the ground and the size of a pile.
Charcoal burner selects the space so that you can deliver to him the more firewood with the
minimum effort, it can serve more mining was at one time, and that the removal of the
charcoal easily. The best place or space for constructing a pile is an old pile area. For
cooking the most suitable are air-dry firewood, humidity between 20% and 25% moisture.
Around the core, then starts the portrait of the same first class of logs under the 750, the
second layer is arranged usually with 650 angle, third is even more flat. When folded, the
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site should be covered. First, the charcoal burner stackes pile covered with spruce
branches, leaves, moss, fern, sawdust or grass, and then the soil. Best soil for covering of
the pile is from an old pile area, which is already burned and mixed with charcoal dust.
This is followed by the ignition of the pile. Charcoal burner does so in such a way that at
the bottom of the core through the chimney he throws some tiny chips, then throws a few
shovel heating appliance. The site is lit when the white smoke comes out of the chimneys.
Cooking charcoal is the process of amending the wood into charcoal, and takes place at
temperatures of up to 240 - 2800 C. If the heat for the wood in a restricted access of air is
such as not to burn, but only the carbon is charcoal. Cooking is modulated by the charcoal
burner by opening holes for the discharge of smoke. These holes are called smoke holes. A
carbonization starts first in the head, that means on the top of the pile, then it spreads
towards the bottom. When the process of cooking is completed the pile must be cleaned.
The purpose of cleaning and cooling is to suffocate glowing of the charcoal and the
cooling of charcoal, preventing it from inflaming again, when the pile is demolished. We
can demolish the pile in two steps, from the top or from the side. During the demolition of
the pile, charcoal needs to be sorted off from the uncharred pieces of the wood. When the
charcoal is spread out on the ground, the charcoal workers must extinguish charcoal pieces
with soil coverage. When the charcoal is well chilled, it shall be tucked in a bag, and
weighed. In addition, the recovery could be better, if wood is be better dried.
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Priloga A Anketa o oglarjenju in odgovori
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Priloga A
ANKETA O OGLARJENJU
Spoštovani oglarji, sem študent Jože Ilc, absolvent gozdarstva na Biotehniški
fakulteti.
Za temo diplomske naloge analiziram oglarjenje v Rakitnici, ter drugje po Sloveniji,
zato vas prosim za podatke o dejavnosti s katero se ukvarjate. Zato predlagam nekaj
anketnih vprašanj. Za vaše odgovore se vam lepo zahvaljujem, saj mi bodo pomagali
pri izdelavi diplomske naloge ob zaključku mojega študija.

Ime in priimek anketiranca:
Naslov:
Telefon:
1. Kdo vas je naučil oglarjenja?
Od devetih anketirancev se jih je sedem naučilo oglariti od staršev, dva pa sta se
naučila oglariti od znancev in oglarjev.

2. Koliko let že oglarite?
Najmanj oglari oglar 6 let, najbolj izkušeni pa 65 let.

3. Koliko rodov že oglarite?
V 7 primerih oglarijo dva rodova, en oglari en rod, en pa že 4 rodove.

4. Ali ste koga naučili oglariti?
V šestih primerih so naučili družinske člane, v ostalih 2 primerih pa poleg
družinskih članov še prijatelje, en ni naučil nobenega.

5. Kakšen je vaš socialni status (kmet,…), ter kaj vam pomeni oglarjenje?
Oglarji so v šestih primerih kmetje, ostali trije pa so upokojeni gozdarji. Oglarjenje
jim poleg kmetijstva služi kot dopolnilna dejavnost, obujanje tradicije ter druženje z
ljudmi in prijatelji.
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6. Zakaj oglarite?
Pet jih oglari zaradi dohodka in da porabijo les slabše kakovosti, štirje pa
oglarijo predvsem zaradi druženja s prijatelji, ter potreb različnih društev.

7. Koliko kop skuhate na leto?
V šestih primerih povprečno eno na leto, en oglar pa povprečno dve, dva pa ne
oglarita več.

8. Kako velike so te kope? Najmanjša, največja?
Najmanjša med vsemi oglarji je vsebovala 5 prm, največja 60 prm.

9. Koliko oglja skuhate letno?
Količine skuhanega oglja se gibljejo med 1 in 5 tonami.

10. Ali oglarite vsako leto?
Šest oglarjev oglari vsako leto, trije pa ne.

11. Katero metodo kuhanja oglja uporabljate? Slovensko, nemško, švedsko,
italijansko?
Uporabljajo kombinacijo nemške in slovenske metode.

12. Kje se nahaja ponavadi vaše kopišče?
Vsi oglarji imajo ponavadi kopišče v bližini doma.

13. Ali je izbira mesta kopišča pomembna, zakaj?
Kopišče mora biti v nižini na ravnem, brez prepiha, da je blizu voda in so tla zbita.
Kopišče mora biti čim manj prepustno za zrak, najboljše mesto za kopišče je staro
kopišče.

14. Katere vrste lesa najpogosteje uporabljate za kuhanje oglja?
Bukev, gaber, leska, hrast.
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15. Ali kdaj uporabljate les iglavcev, zakaj ne?
V osmih primerih oglarji ne dajo v kopo les iglavcev, pravijo da so premehki, v
enem primeru pa oglar da kakšen kos iglavcev v kopo.

16. Kje dobite les za kopo ter kakšne kvalitete je ta les (iz redne sečnje, ostanki
sečnje, čiščenje pašnikov,…)?
Les dobijo iz ostankov sečnje, čiščenja pašnikov, ali pa ga kupijo.

17. Koliko časa prej pripravite les za kuhanje oglja?
Les povečini pripravijo v zimskem času, da se primerno osuši.

18. V katerem mesecu največ oglarite?
Oglarji najbolj intenzivno oglarijo od aprila do septembra.
19. Ali kdaj oglarite tudi pozimi? Če ne, zakaj?
V osmih primerih ne oglarijo, ker je zemlja zmrznjena, pri delu pa jih ovira še sneg.
Eden pa oglari, če je lepa zima.

20. Ali kdaj kuhate več kop naenkrat?
Včasih, ko so bile potrebe po oglju velike so kuhali več kop naenkrat, v današnjem
času pa ne.

21. Uporabljate cepanice ali okroglice? Navedite približen delež enih in drugih!
Če je les pripravljen iz čiščenja pašnikov uporabljajo poleg cepanic tudi okroglice.
Približno 50 % cepanic in 50 % okroglic. Odvisno je od lesa.

22. Iz kakšnega lesa je oglje kvalitetnejše – iz cepanic ali okroglic?
Iz okroglic je oglje kvalitetnejše.

23. Kam v kopi zložite debelejši in kam tanjši les?
Povečini debelejši les zložijo oglarji v sredino kope, tanjše kose pa dajo na obod
kope.
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24. Ali na dno stržena položite dve trski v obliki križa za božji blagoslov?
Vsi oglarji vedno.

25. S čim prekrijete drva pred osutjem s zemljo?
Seno, smrekove veje, mah, stelja, listje, trava.

26. Če uporabljate mah pri grasanju kope, na katero stran ga obrnete?
V sedmih primerih oglarji obrnejo mah tako, da je stran z zemljo obrnjena navzdol,
oziroma poleže po zloženih drveh. En oglar mahu ne uporablja. Eden pa ga obrne
tako, da je mah obrnjen navzdol po drveh, zemljana stran pa je obrnjena navzgor.

27. Kakšna mora biti zemlja, ter kolikšna mora biti njena debelina nanosa?
Zemlja mora biti čim bolj razsipna in ne prevlažna. Debelina nanosa je od 10 do 15
cm.

28. Ali ob kopo postavite pokončna polena in nanj police, ki preprečujejo zdrs
zemlje?
Vedno postavijo oboje.

29. Kako spoznate, da je kopa po vžigu pripravljena za zaprtje?
Iz kope se preneha kaditi belo, pojavi se modrikast dim.

30. Kako ugotovite kvaliteto oglja?
Veliki in trdi kosi oglja so boljše kvalitete. Ob prelomu je črno modrikaste barve in
daje jasen zvok.

31. Kje prebivate v času kuhanja oglja?
Štirje oglarji prebivajo v času kuhanja oglja doma, saj imajo kopišče v bližini
doma, pet oglarjev pa prebiva v oglarskih bivakih v neposredni bližini kope.

32. Kako je s prodajo oglja, kam ga najpogosteje prodate?
Povpraševanje po oglju je dobro. Oglarji ga prodajajo zasebnikom in zadrugam.
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33. Ali porabite oglje za lastne potrebe?
Uporabljajo ga povečini za žar ali pa ga ne uporabljajo.

34. Kakšna je cena oglja na trgu danes?
Cena oglja na trgu se giblje med 0,60 in 0,65 € za kilogram. Oglarji pravijo, da bi
glede na vloženo delo cena oglja lahko višja.

35. Ali je veliko dela med nadzorom oglenitve, kakšna dela opravljate v tem času?
Ne, ponavadi je največ dela s zemljo, ki se sesipa, ter nepravilnim sesedanjem kope.
Dela, ki jih opravljajo v tem času so sečnja v bližini kope, priprava druge kope.

36. Ali vam je oglje med njegovim kuhanjem kdaj zagorelo, v kateri fazi kuhanja
največkrat?
Petim oglarjem ni nikdar zagorelo, štirim oglarjem pa zagorelo med ohlajanjem.

37. Katera orodja uporabljate, imenujte ga?
Grablje, vile, žaga, lopata, luknjač, kramp, tolka, tehtnica, bokalnica, kljuka,
sekira, bat.
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