
Ustvarili in predstavili
rokodelske izdelke mladih
v soboto, 17. 10. 2015 je v Šentjurju potekala čezmejna partnerska kulturna prireditev ROK 4 '- Moč rokodelstva
preteklosti daje znanje sedanjosti in ohranja prihodnost. Vodilni partner projekta je Ljudska univerza Šentjur,
združena s partnerji iz Ljudske univerze Kočevje, Turističke zajednice opč/ne (tur/stičnega združenja občine)

Štrigova in Turističke zajednice opčine (turističnega združenja občine) Marija Bistrica, slednja prihajata iz Hrvaške.
S projektom so začeli 1. februarja letos in ga bodo zaključili 31. marca prihodnje leto.

Kulturna dediščina
nas povezuje tudi

preko meja
Partnerji iz Slovenije in Hrvaške so
se združili z namenom ohranjan-
ja kulturne dediščine na program-
skem območju in da bi mlajše gen-
eracije podučili o rokodelstvu, ki
je vsem skupno ter o posebnostih,
ki zaznamujejo vsakega partnerja
posebej. Izobraževalni program je
sestavljen iz treh modulov, in sic-
er lončarstvo, skupna kulinarika
(kruh) ter specifična rokodelska
obrt (pletarstvo).
Učenci so na svojih stojnicah pred-
stavili izdelke, ki so jih naredili na
ustvarjalnih delavnicah na temo
omenjenih modulov. Tako so sto-
jnico Ljudske univerze Šentjur kra-

sili lončeni izdelki, pletene košarice
pa tudi »pršjača« ni manjkala. Na

stojnicah ostalih projektnih part-
nerjev so si mimoidoči lahko ogle-
dali posebno tehniko iz lesa, ki se
imenuje intarzija, lesene igračke,
izdelke iz lecta in nepogrešljive
pripomočke, ki so jih nekoč upo-
rabljali pri kovaštvu. Spremljali so
jih rokodelci, na šentjurski stojni-
ci sta bila lončarka Živa Zupane
Buser in pletar Štefan Novak, ki
je prikazoval, kako nastajajo plete-
ni izdelki.
Rokodelske obrti pri projektnih
partnerjih so nato vodilni v projek-
tu predstavili na prireditvenem od-
ru na Mestnem trgu, kjer je potekal
tudi kulturni program. Mladi so se
med seboj družili, spoznavali in za-
bavali, predvsem pa so spoznali,
da nas meje ločujejo le na papirju,
kulturna dediščina pa nas vse pov-
ezuje. (S.K.)

Anja, Osnovna šola Slivnica
pri Celju: »Na naši šoli imamo
lončarske delavnice in mislim,
da so vsem zelo všeč, saj smo ze-

lo spretni. Komaj čakamo, da se
tudi v prihodnosti udeležimo več
delavnic. Naslednji mesec bomo
imeli pletarstvo. Med počitnicam
smo bili na ekskurziji v Štrigovi,
kjer nam je bilo vsem zelo všeč. V
prihodnosti nas čakata še dve ek-
skurziji, in sicer v Marijo Bistri-

co ter Kočevje. Všeč nam je, da so tudi udeleženi otroci oziroma
učenci iz drugih držav, saj se lahko družimo in učimo novega jezi-
ka. Druženje med generacijami je odlična priložnost, da se spozna-
mo med seboj in zato nam je projekt ROK4 zelo všeč. Upamo, da bo
še več takšnih projektov. Prav se mi zdi, da bi vsi učenci spoznavali
rokodelstvo, ker so ga poznali naši predniki. To je del naše zgodo-
vine, del nas. Trudili se bomo, da bomo to ohranjali.«

Tinkara, Osnovna šola
Dramlje: »Lončarske de-
lavnice so zelo zanimive, na-
jbolj pa mi je všeč delo na
vretemt, čeprav sem najprej
mislila, daje to nekaj lahke-
ga, a ko sem poskusila, je bi-
lo zelo težko. Naredila sem
nekaj posodic, ena je bila za
sladoled, druga je bila za
juho , tretja je bila za oreščke.
Naredila pa sem tudi posod-
ico iz kačie za kosmiče. Bila

sem tudi na delavnici peke kruha. Delavnice so mi bile zelo všeč,
pekli smo pa pršjačo. V novembru pa nas čakajo pletarske de-
lavnice in upam da mi bodo tako všeč, kot sta mi bili minuli dve.
Najbolj od vsega pa so mi bile všeč lončarske delavnice in im-
am doma lep izdelek. «
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