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OŽIVLJANJE PODEŽELJA IN VAŠKIH
DOMOV
V letu 2016 nadaljujemo z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja za potrebe
krajevnih skupnosti občine Kočevje – OŽIVLJANJE PODEŽELJA IN VAŠKIH
DOMOV, ki vzpodbujajo vaščane, da čim aktivnejše, strokovno in racionalno
izkoristijo življenje na podeželju. Na ta način širimo pomen izobraževanja na
podeželju, po vaških domovih v okolici Kočevja.
Različna usposabljanja in delavnice izvajamo v Kočevski Reki, Livoldu, Mozlju,
Gorenju, Črnem Potoku, Koprivniku, Šalki vasi, Predgradu, Željnah in na pobudo
vaščanov tudi v Klinji vasi, Dolgi vasi, Ložinah, Mahovniku in Stari Cerkvi.
Na podlagi vsebinskih in datumskih dogovorov z vaškimi skupnostmi določimo plan
izvajanja in praviloma po dve aktivnosti v vsakem okolišu, nekaj pa je tudi skupnih,
kjer se zberejo vse vaške skupnosti. V nadaljevanju vam predstavljamo izvedena
usposabljanja.

Spomladansko cvetje
Pomladno razstrupljanje –
zdrava prehrana
Izdelava nakita iz perlic

Mentorica: Dubravka Klančar
Lokacija: Gorenje

Boste rekli, da se ponavljamo, ko vam predstavljamo delavnico Vitalno telo – dobro
počutje – zdravje. Morda res. A pričujoči udeleženci delavnice na fotografiji
izžarevajo zanimanje, sproščenost, vitalnost, izražajo zdravje. Vabljeni ste, da se
nam prihodnjič pridružite, če se želite počutiti enako.

Ali poznam svoj domači kraj!?
Recikliranje starih obuval
(barvanje in druga predelava
za druge namene)

VITALNO TELO – DOBRO POČUTJE – ZDRAVJE

Recikliranje jeansa (stare
kavbojke in izdelava torbice)
Vitalno telo – dobro počutje –
zdrava prehrana
Cvetje za poletje
Ročne spretnosti – pletenje in
kvačkanje

Koordinatorica in idejni vodja: Majda Valda, dipl.org.-menedžerka

ROČNE SPRETNOSTI – pletenje in kvačkanje

ALI POZNAM SVOJ DOMAČI KRAJ !?

Mentori: Društvo upokojencev Kočevje

Mentor: Mihael Petrovič, ml., publicist

Lokacija: Mozelj, Livold

Lokacije: Stara Cerkev, Kočevska reka

Res, da smo skoraj pozabili na kvačkanje in pletenje, saj to je bil čas naših mater
in babic. Znati si pričarati, narediti svoj izdelek pa je vrednota, ki je ne moremo
oceniti po tržnih vsakdanjih vrednostih.

Ob pogledu na fotografijo se mi zavrti film, ki ga vidim kot sprehod skozi svoj
domači kraj. Poznam pot do doma ter dobro uhojeno cesto do šole, stopnišče do
svojega prijatelja/prijateljice, stezico in kraj prvega srečanja z ljubljeno osebo. In
poznam poti…o kateri me ljudje, ki obiščejo moj kraj, povprašujejo?! Lahko rečem,
da poznam svoj domači kraj in upam, da ga bom še dolgo spoznaval - znova in
znova.

SPOMLADANSKO CVETJE

RECIKLIRANJE JEANSA (stare kavbojke in izdelava torbice)

Mentorica: MESTNA CVETLIČARNA Sara Lovšin s.p.

Mentorica: Društvo upokojencev Kočevje

Lokacija: Livold, Črni Potok, Kočevska Reka, Dolga vas

Lokacija: Ložine

Čas prebujanja narave in čas prvega cvetja je pomladni čas s prijetnim pomladnim
soncem. Vse navedeno smo ujeli na delavnicah spomladanskih zasaditev.

Vsako dekle in vsaka žena si želi torbice, v katero shranjuje svoje »zaklade«. Bolj
kot je torbica unikatna, bolj je cenjena in osebna. Še posebno, če je narejena iz
ponošenih starih kavbojk. Za vse naše moške, ki pridno delajo na domačih vrtovih,
pa smo izdelale iz njihovih starih strganih kavbojk pas z žepi, v katerih shranjujejo
delovno orodje.

RECIKLIRANJE STARIH OBUVAL (barvanje in predelava za
druge namene)

IZDELAVA NAKITA IZ PERLIC
Mentor: Društvo upokojencev Kočevje

Mentor: Društvo upokojencev Kočevje
Lokacija: Mahovnik
Lokacija: Klinja vas

Ali v vašem podstrešju še vedno samevajo stara, ponošena, premajhna, prevelika
obuvala? Morda še iz časov vaše babice in ne veste kam z njimi? Je to za vas
navadna šara?!
Zgornja fotografija prikazuje delavniško umetnost recikliranja, ko obuvalo iz
starega preide v novo uporabo.

Najrazličnejša ljudstva so se že od nekdaj izražala skozi načine okraševanja sebe
in svojega okolja. Ob tem se poudarja nota kreativnosti, ustvarjalnosti, skupaj z
izbiro materialov. Na delavnici ročnih spretnosti smo izbrali izvedbo kreacij iz perlic,
ki smo jih nanizali, dokler ni nastala ogrlica, zapestnica ali prstan.
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POMLADNO RAZSTRUPLJANJE – zdrava prehrana

CVETJE ZA POLETJE

Mentor: Anja Janeš, univ. dipl. ing. živ. teh.

Mentorica: MESTNA CVETLIČARNA Sara Lovšin s.p.

Lokacija: Klinja vas, Željne, Gorenje, Mozelj, Črni potok

Lokacija: Ložine

V pomladnem času se ponovno prebujamo v novo optimistično obdobje
življenjskega ciklusa in zelo dobro storimo, če se očistimo »zastalega,
nepotrebnega, odvečnega«, ki se je nakopičilo v naših vitalnih organih, skratka v
naših telesih.

Predlog okrasja za dom in preostale prostore je nastal na delavnici v Ložinah.
Vedno dišeča vrtnica je cvetlica, ki se odpira soncu, v pisanih barvah in vonjavah.
Toliko raznovrstnih vrtnic, zbranih na okenski polici predstavlja dišečo oazo in
lepoto.

