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1. UVOD
Spoštovani animatorji, animatorke,
veseli nas, da ste se odločili, da boste nadgradili svoje zanje in ga kot animator in izvajalec modela Druženja
na vasi delili še med ostale.
Na Razvojni agenciji Sotla, Ljudski univerzi Rogaška Slatina in CPU smo veseli, da lahko z vami delimo znanja,
ki smo jih zbrali ob pripravi modela Druženje na vasi in ga nadgradili v dveh izvajanjih. Zaradi razmer,
povezanih z novim koronavirusom, smo eno izvedbo izvedli fizično v vasi Kostrivnica, medtem ko smo drugo
ponovitev izpeljali kot dogodek na spletu.
Če boste ob prebiranju gradiva imeli kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnete na koordinatorje projekta,
ki smo hkrati tudi pripravljavci gradiva:
 Razvojna agencija Sotla: rasotla@siol.net, 03 817 18 60,
 Ljudska univerza Rogaška Slatina: jasna.colnaric@lu-rogaska.si, 03 818 24 40,
 Center ponovne uporabe: ajda@cpu-reuse.com, 031 305 608.
Veselim ose sodelovanja in izvedb novih ponovitev Druženja na vasi.
Projektna skupina Pametnih vasi za jutri na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko
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2. USPOSABLJANJE – pripravil partner v operaciji: Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
2.1. PONOVNA UPORABA
2.1.1. KAJ JE PONOVNA UPORABA?
Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug
ali pa z manjšimi posegi dobi drugo življenje. Premislite, ali za staro posteljnino, čevlje ali gospodinjski aparat,
ki ste ga nadomestili z novim, res ni druge možnosti, kot da jih zavržete. Ko namreč zavržemo določen izdelek,
zavržemo tudi vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem življenjskem ciklu.
Ponovna uporaba ni zgolj enkratno dejanje, temveč je odnos do stvari, miselnost in življenjska filozofija, ki jo
lahko udejanjimo s šestimi preprostimi koraki:







Premislite – Že med nakupovanjem premislite, ali izdelek resnično potrebujete in ali lahko kupite tak
izdelek, ki vam bo večkrat uporaben.
Izposodimo si – Koliko stvari, jih imamo doma, koristimo in z veseljem uporabljamo? In koliko stvari
zelo slabo izkoriščamo?
Izmenjajmo – Izmenjujemo lahko oblačila, igrače, knjige, pridelke, ponesrečena novoletna darila ipd.
Predelajte – Preden zavržete izdelek, razmislite, ali ga lahko kako drugače uporabite, in mu z
manjšimi posegi spremenite namembnost.
Podarimo – Tisto, česar ne potrebujete več, podarimo bližnjim ali prijateljem ali odpeljimo v najbližji
center ponovne uporabe.
Kupujmo rabljeno – Predelani ali popravljeno. Izbirajmo stvari, ki so trajne po kakovosti in obliki.

2.2. NAJ ODVEČNE STVARI NE KONČAJO MED ODPADKI – NEKAJ NASVETOV, KAM S STVARMI, KI JIH
NE POTREBUJETE VEČ
Premajhna oblačila, smuči in električni mešalnik, ki ga niste uporabljali že leta. Tetina posteljnina, stare
značke, škatla neuporabljenih kopalniških ploščic. Pasji povodec, deset let staro kolo, kuhinjski stoli, stari
izvodi Cicibana ... Za vas so te stvari brez vrednosti in bi jih brez težav lahko odložili med odpadke. Kaj pa, če
jih nekdo potrebuje in bi jih lahko koristno uporabil?
 Center ponovne uporabe (Reuse center)
Center ponovne uporabe pri občanih ali podjetjih/ustanovah prevzame, odpelje in pripravi za ponovno
uporabo izdelek, ki za nekoga predstavlja odvečno blago. Gre za pohištvo, opremo za dom, računalniško
opremo, gospodinjske aparate, igrače, športno in otroško opremo, knjige itd. V CPU je na voljo skoraj vse, kar
najdete tudi na bolšjih sejmih in v starinarnicah. Naprodaj so tudi predmeti, ki so jim vešče roke mojstrov in
umetnikov spremenile namembnost – na primer omarica za čevlje, ki je bila v prejšnjem življenju igralni
avtomat.
Center ponovne uporabe (CPU) deluje kot socialno podjetje v sklopu mreže centrov ponovne uporabe in
omogoča zaposlovanje predvsem ranljivim skupinam delojemalcev. V CPU izdelke pred vnovično uporabo
pregledajo, očistijo in obnovijo, nato pa jih dajo naprodaj po simboličnih cenah. Dejavnost ponovne uporabe
prispeva k večji okoljski ozaveščenosti, zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, varčevanju z naravnimi
viri in zmanjšanju socialnih razlik. Prvi tovrstni center v Sloveniji je že od leta 2011 ter obratuje v ZC Tuncovec
pri Rogaški Slatini.
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 Bolšji sejem, oglasniki, sejem starin in podarjanje
Ljudje potrebujejo ali si želijo vse mogoče – od orodja in volne do rastlin ali lopate. Vse to lahko za kak evro
prodate na lokalnem bolšjem sejmu, seveda pa lahko za vas odvečne stvari na ogled postavite in prodate tudi
s pomočjo spletnih oglasnikov. Če imate starine, jih lahko ponudite obiskovalcem sejmov starin, ki so v mestih
pogosti ob vikendih, ali pa jih ocenite v najbližji starinarnici. Vzmetnico, štedilnik, še zapakiran laminat ali
zbirko starih revij lahko kadarkoli podarite, svoje daritvene ponudbe pa lahko posredujete tudi na radijske
postaje in v uredništva mnogih revij in časopisov.
 Posredovalnica rabljenih predmetov
Posredovalnice rabljenih predmetov z veseljem sprejemajo predmete, ki so pri vas že odslužili svoj namen.
Predmete s prodajo po nizkih, simbolnih cenah vključijo v ponoven obtok.
 Komisijske trgovine z rabljeno otroško opremo ter oblačili za otroke in odrasle
Če stvari ne želite prodajati sami, je izvrstna možnost komisijska trgovina, ki vam denar nakaže, ko vašo stvar
prodajo. V teh trgovinah sprejemajo in prodajajo rabljena oblačila ter različno otroško opremo (vozičke,
avtosedeže, posteljice itd.).


Dobrodelne organizacije, materinski domovi, varne hiše in zavetišča za brezdomce ter zavetišča za
živali
Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in otroška oprema ter igrače so dobrodošla pomoč
številnim ustanovam. Ker v le-teh včasih nimajo prostora za shranjevanje, prav tako pa je tudi škoda, da bi
stvari stale, medtem ko bi jih nekje drugje zares potrebovali, je morda še najbolje, da najprej pokličete v
posamezno ustanovo in se dogovorite za prevzem. Informacije o materinskih domovih in varnih hišah ter
zavetiščih in dnevnih centrih za brezdomce dobite na vsakem Centru za socialno delo.
V zavetiščih za živali z veseljem sprejmejo odeje in brisače ter povodce, ovratnice, hrano in igrače. Za prevzem
se predhodno dogovorite z osebjem v zavetišču.
2.3. IN KAM S STVARMI, KI POTREBUJEJO SAMO POPRAVILO
Stvari, ki so vam ljube, a so se čez leta izrabile ali pa imajo manjše napake, pa nikar ne zavrzite. Popokan šiv,
odlepljen podplat ali nedelujoč gumb je mogoče popraviti. Pri tem vam lahko pomagajo strokovnjaki.
 Čevljarji in šivilje
V Sloveniji je veliko nadarjenih obrtnikov, ki strgano obleko, nahrbtnik ali čevelj popravijo, utrdijo in izdelku
omogočijo daljše življenje.
 Mizarji, restavratorji
Pohištva, ki se ga podedovali od starih staršev ne zavrzite, pri obnovi vam lahko pomagajo mizarji in
restavratorji, ki vam svetujejo tudi o nadaljnji negi in vzdrževanju popravljenega pohištva.

 Popravljalnice koles
Predrto zračnico, zvite vilice ali kakšno drugo napako lahko popravijo v lokalni popravljalnici koles, kjer vam
bodo kolo preventivno pogledali tudi na drugih mestih in omogočili brezskrbno vožnjo.


Dežnikarstvo
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Vsakega pokvarjenega dežnika še ni treba zavreči. V Sloveniji je še vedno mogoče najti dežnikarje –
strokovnjake za popravilo dežnikov, ki oživijo pokvarjene dežnike.
2.4. NASVETI O PONOVNI UPORABI
Ponovna uporaba je odlična priložnost za spodbujanje kreativnosti in pridobivanje novih veščin ter znanja,
obenem pa je dobro povabilo za kakovostno preživljanje prostega časa v družbi najbližjih. Pripravili smo nekaj
izhodišč in praktičnih nasvetov, s katerimi stvari prelevite v nove izdelke.
2.4.1. POHIŠTVO
Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki so praviloma ločeno zbrani od ostalih odpadkov in zaradi velikosti,
oblike ali teže niso primerni za zbiranje v zabojnikih, ki jih imamo doma. Med kosovne odpadke na primer
sodijo odslužene gospodinjske naprave, televizorji, pohištvo, preproge, smuči in podobno.
Predlogi obnov pohištva, kaj lahko naredite sami, preden predmet odvržete med kosovne odpadke.
a. Tapiciranje stola
Potrebujemo:
 tkanino za sedež stola
 škarje
 izvijač
 spenjalne klešče
Postopek tapeciranja stola:
(1) Z izvijačem ločimo sedež od stola.
(2) Izbrano tkanino položimo na tla, in sicer tako, da je njen zgornji del obrnjen navzdol. Nato zgornji del
sedeža položimo na tkanino, ga izmerimo, na vsaki strani dodajmo štiri centimetre ter s pikicami
označimo dobljeno velikost.
(3) Izrežimo.
(4) Umaknimo preostalo tkanino in na njen izrezani del spet položimo sedež.
(5) Če smo izbrali vzorec, se prepričajmo, da je postavljen pravilno, nato pa novo tkanino s pištolo za
spenjanje pripnimo na staro.
(6) Še posebno natančno moramo tkanino pripeti ob kotih; paziti moramo, da se tkanina ne naguba.
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2.4.2. TEKSTIL
Tekstilni izdelki so med najbolj razširjenimi potrošnimi dobrinami in so najhitreje rastoči odpadki v EU, kar
slabo vpliva na okolje, saj celoten cikel nekega tekstilnega izdelka, od njegove proizvodnje do odstranjevanja,
prispeva svoj delež k degradaciji okolja. V Sloveniji še nimamo sistemsko urejene možnosti za oddajo
tekstilnih odpadkov poleg že uveljavljenega ločenega zbiranja plastične embalaže, stekla, papirja in organskih
odpadkov. Zato jih potrošniki še vedno v veliki meri zavržejo med mešane komunalne odpadke, ki v Sloveniji
pomenijo 64 odstotkov odpadkov v celotni masi odpadkov, od tega se jih odloži okoli 70 odstotkov. Med
mešanimi komunalnimi odpadki je ocenjenih okoli 4,9 odstotka tekstila.
V zadnjih 15 letih se je zaradi razmer na trgu razširila »hitra moda«, ki je glavni vzrok za povečanje količine
popotrošnih tekstilnih odpadkov. Oblačilna industrija hitre mode se osredinja na nizkocenovno – masovno
proizvodnjo, ki se najpogosteje odvija v državah v razvoju (Indija, Kitajska, Kambodža ipd.), kjer še niso
uvedeni strogi zakoni glede uporabe nevarnih kemikalij, ravnanja z odpadki ipd. Omenjena moda je kopija
visoke mode v ceneni izvedbi, dostopnejša širšemu krogu potrošnikov, ki s sezonskim menjavanjem smernic
pripomore k umetnemu krajšanju življenjske dobe oblačil.
Predlogi izdelkov, kaj lahko sami naredite iz odpadnega tekstila:
a. Izdelava vrečke za sadje in zelenjavo
Potrebujemo:
 Šivalni stroj
 Blago (Š 30 cm / D 71 cm)
 Vrvico (70 cm)
Postopek in spletna povezava za izdelavo vrečke za sadje in zelenjavo: https://svetmetraze.si/blogpost/trajna-vrecka-za-sadje-inzelenjavo?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbty7uyN2cdjB0izGIWo9bAs9
56uQU-V67oG3SBeHyGUdKdEATcFeahoC3eEQAvD_BwE

b. Izdelava zaščitne maske za obraz
Potrebujemo:
 Bombažno blago
 Elastiko, marker
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Sukanec žičko
Šivalni stroj

Postopek:
1. Ukrojimo dva zunanja in dva notranja dela.
2. Oba dela položimo z licem na lice. Zunanja dela sestavimo po okroglini v celoti, notranja dela z
odprtino. Na notranjem delu zašijemo približno 3cm na zgornjem in 3cm na spodnjem delu okrogline.
Šive zatrdimo.
3. Dodatek za šiv na notranjem delu prišijemo s cik cak šivom.
4. Na zunanji del maske prišijemo elastiko. Namestimo jo 1cm od roba. Dolžino elastike prilagodimo
velikosti glave. V našem primeru smo uporabili 2x 15cm elastike širine 6mm.
5. Zunanji in notranji del maske položimo z licem na lice in v celoti obšijemo. Sredinski šiv razpremo.
6. S cik cak šivom v dodatek za šiv na zgornjem delu maske prišijemo žičko. Uporabili smo vezice za
zavezovanje vrečk z živili. Žička nam omogoča, da masko prilagodimo nosnemu delu obraza.
7. Maski prečno porežemo vogale, jo obrnemo in izdelamo šiv, ki je od zgornjega roba oddaljen
0,5cm. Preostale robove mask polikamo.
8. Tik ob robu prešijemo še preostale robove.
9. Maski smo ustvarili žep v katerega lahko vstavimo papirnat robček, serviet ali podobno. Vstavljen
robček bo maski služil kot dodatni filter. robček po uporabi zavržemo.
10. Po potrebi maski izdelamo všitka, da se lepše prilega obrazu. Masko prepognemo na polovico po
dolžini in odmerimo 4cm. Začetno točko označimo 0,5cm od pregiba. Povežemo označeni točki.
11. Zašijemo označeno linijo.
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2.4.3. DEKORATIVNI IN GOSPODINJSKI DEL
Predlogi idej, kaj lahko sami naredite iz gospodinjskih in dekorativnih predmetov, preden jih odvržete med
odpad.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sveče iz odpadnega olja - uporabimo skodelice, kozarce v katere nalijemo odpadno olje
Tabla ne pozabi – uporabimo leseno desko za rezanje, uporabimo podstavke iz plute, …
Lončki za shranjevanje – uporabimo kozarce, skodelice, kozarce za vlaganje, …
Lončki za rože malo drugače – rože, zelenjavo posadimo v skodelice za kavo
Pladenj za pecivo – uporabimo krožnike, skodelice, svečnike, kozarce, …
Stojalo za nakit – uporabimo krožnike, skodelice, svečnike, kozarce, …
Cvetlični lončki - cvetličnemu lončku spremenimo namembnost, postane lonček za shranjevanje
Stenske ure – prenova stare ure
Okvirji za slike – okvirju spremenimo namembnost, postane tabla, stojalo za nakit,
Svečniki – uporabimo kozarce za vlaganje, uporabimo skodelice, …

12

13

3. USPOSABLJANJE – pripravil partner v operaciji: Ljudska univerza Rogaška Slatina
3.1. ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (komunikacija s starostniki)
Pri komunikaciji s starejšimi je izrednega pomena, na kakšen način naredimo prenos sporočila. Starejši lahko
imajo težave s sluhom, vidom ali druge težave, ki bi lahko ovirale njihovo sprejemanje sporočila. Učinkovito
komuniciranje je tisto, pri katerem prejemnik razume sporočilo pošiljatelja tako, kot ga je le-ta zasnoval.
Komuniciramo lahko besedno in nebesedno. Besedno: govorno, pisno. Nebesedno: govorica telesa, osebni
predmeti, obleka, prostor, čas, vonj, otip. Še kako pomembna je pri starostnikih tudi govorica telesa in
mimika obraza, saj so mnogi zaradi težkih življenjskih izkušenj postali introvertirani in je pomembno, da to
pri komunikaciji tudi upoštevamo.
Prvi vtis s starostniki (tudi oboleli z demenco in ostalimi možganskimi poškodbami) je ključnega pomena. Ob
tem moramo vedeti naslednje:
1. Nasmeh: iskren nasmeh spodbudi druge ljudi, da se nasmehnejo nazaj, saj z nasmehom dajemo vtis
dostopnosti in občutek zadovoljstva. Nasmeh sporoča, da smo osebi, s katero smo v stiku, naklonjeni
in le-ta se bo v naši družbi počutila avtomatično bolje, hkrati pa bo tudi njeno mnenje o nas boljše.
2. Zadovoljstvo in optimizem: že sami moramo imeti to v sebi, saj naše misli izjemno vplivajo na naše
vedenje.
3. Očesni stik: starejšo osebo moramo med pogovorom gledati v oči, saj mu sporočamo, da smo oseba,
na katero se lahko zanesejo in ji tudi zaupajo.
4. Stisk roke: ob tej kretnji sogovorniku izražamo tudi svojo samozavest, pazimo pa, da bo stisk roke
primerno močan ob srečanju ali slovesu.
5. Urejenost: s tem mislimo na skladna oblačila. Ob pregovoru obleka naredi človeka se moramo vedno
vprašati, s kom bomo komunicirali. Pravilna izbira oblačil lahko pripomore k temu, da komunikacija
prej steče.
Zelo velikokrat lahko s starejšimi prihajamo tudi v konflikte. Da bi se temu izognili, upoštevajmo naslednje:
1. Poslušajmo sogovornika do konca, kaj nam ima za povedati. Potrudimo se, da ga ne prekinjamo in
pozorni bodimo na to, da jim ne začne delovati obrambni mehanizem.
2. Ostanimo osredotočeni. Pretekle situacije ne smejo vplivati na sedanjost. S kazanjem empatije in
sprejetosti konflikt počasi spreminjamo v pozitivno smer.
3. Povejmo, kaj si mislimo tako, da sogovorec ni v pogovoru prizadet. To lahko naredimo na več načinov,
najboljši pa je, da uporabljamo JAZ STAVKE (jaz mislim, meni se je zgodilo to in to ipd.). Sogovorec
mora dobiti občutek, da v konfliktnih situacijah ni sam in da so konflikti nekaj vsakdanjega.
4. Ob konfliktu, ki ga imamo s starejšo osebo, v nas vzbudi slab občutek in v nas se prebudi obrambni
mehanizem, s katerim se začnemo ščititi. Pomembno je, da poslušamo, kaj nam oseba želi povedati.
5. Priznajmo tudi svoje napake, saj nas to, da se zavedamo lastnih napak, dela močnejše.
6. Sporazum. V konfliktu moramo poiskati rešitev, ki bo ugajala vsem v komunikaciji.
7. Premor. Če naletimo na sogovornika, ki izraža več negativnih čustev kot pozitivnih, si vzemimo
premor. Morda je vmes čas za pripovedovanje kakšne zgodbe, opis dogodka, ki je na nas vplival
pozitivno, da razbijemo negativno sporočilnost.
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Konflikti so vedno lahko nekaj pozitivnega, kjer pa moramo upoštevati naslednje:
- vedno se v vsaki komunikaciji učimo drug od drugega,
- skušajmo razumeti motive sogovornika in vzroke nasprotovanja,
- poiščimo skupne točke nasprotij in rešitve,
- potrebo po nadvladi drugega spremenimo v obvladovanje samega sebe.
Pri starejših osebah je sporočilo pogosto potrebno prevesti tudi v njihov razumljiv jezik. Vemo, da se tudi
osebnost spreminja z leti in tudi sprejemanje sporočil. Vsako sporočilo ima svojo čustveno noto, ki poudari
vsebino in jo poveže v doživljanje. Doživljanje starejših oseb je povezano z izgubami in mnogi lahko tudi
sporočila razumejo depresivno. Naša sporočila morajo biti zato jasna, kratka, vsebinsko bogata, razumljiva in
osebna s poudarkom na notranjem doživljanju in empatiji do starostnika. Naša komunikacija naj bo vljudna,
kulturna, prijazna in naj odraža stopnjo osebne zrelosti. Glede na našo socialno kulturo je pomembno
izkazovanje pozornosti, izražanje dobrodošlice, predstavljanje, upoštevanje pomembnosti imena, pozorno
poslušanje, optimističen pogled na življenje, upoštevanje osebne pristnosti in sposobnost za pohvalo.
Starostnik pogosto potrebuje pomoč in naša pozornost mu olajša komunikacijo, sprosti napetost in strah pred
neznanim. Prijaznost pokažemo z nasmehom, stiskom roke, priklonom, očmi, primerno bližino.
Pomembno je tudi, da poznamo asertivno vedenje, ki ga najbolje opišejo naslednje iztočnice:
- govorimo v prvi osebi ednine (jaz mislim, jaz čutim ipd.),
- povemo, kako se počutimo in to povemo jasno in iskreno,
- smo neposredni in odkriti,
- poskušamo ločiti dejstva od mnenj,
- razumemo in sprejemamo, da imajo ljudje o istih stvareh različne predstave,
- opogumljamo druge, da izražajo čustva,
- kar izrečemo, mora biti skladno z našo telesno govorico.
Komunikacija z dementnimi
Demenca je pridobljeni sindrom, ki se lahko pojavi pri številnih boleznih. Gre predvsem za upad spoznavnih
sposobnosti, kot so spomin, razmišljanje, govor, računanje, logično in abstraktno razmišljanje in še veliko
drugega. Postopoma z napredovanjem bolezni z demenco bolniki postanejo žalostni, morda razdražljivi, jezni,
imajo prisluhe, privide, tavajo, so nespečni ali celo agresivni. Ker se v svojem svetu ne znajdejo več, počasi
izgubljajo samostojnost in postajajo odvisni od drugih. Starejši, ki imajo demenco, zaradi težav pri govornem
izražanju potrebe ali zamisli vse teže izražajo besedno, je nebesedno sporazumevanje toliko pomembnejše
in z napredovanjem bolezni postopoma prihaja v ospredje. Pojavijo se težave z govornim sporočanjem, kar
se kaže kot izguba govorne tekočnosti, osiromašenost govora, upočasnjen govor, napačna izgovorjava ali
uporaba besed, izpuščanje zlogov ali pri tvorbi celotnih stavkov. Čez čas postane govor enoznačen in besedno
sporazumevanje postane skorajda onemogočeno.
Kako komunicirati z dementnimi?
- Zagotovimo mirno, prijetno okolje (v ozadju naj ne bo nobenih hrupov),
- držimo se rutine in tega, da je vse čim bolj preprosto,
- vzemimo si čas in aktivno poslušajmo,
- sogovornika spoštljivo ogovarjamo in mu govorimo neposredno pred seboj,
- izgovarjamo jasno in dovolj glasno,
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-

ne dvigujemo glasu ali kažemo nestrpnosti,
govorimo počasi in v kratkih stavkih,
stavke ponavljamo vedno z istimi besedami in pomenom,
ne končujemo stavkov namesto njih,
jih ne prekinjamo in jih ne postavljamo pred odločitve,
ne postavljamo več vprašanja ali več navodil hkrati,
ne vztrajamo, če sogovornik ne zna, ne zmore odgovoriti ali se ne spomni,
se ne prepiramo in ne vsiljujemo svojega mnenja ali opažanj,
ne popravljamo, ne sodimo in ne prepričujemo,
pogovor spremljamo z naklonjenim obraznim odzivom in umirjeno držo telesa,
pomagamo si lahko s predmeti ali z dogodki, ki so bolniku blizu.

Če smo v skupini, lahko izvedemo naslednjo vajo:
Vaja trening spomina (tudi za starostnike z demenco)
Udeleženci ustvarijo krog. Pred vsakim delom dejavnosti vodja delavnice daje udeležencem navodila o
aktivnosti. Trener stoji na sredini kroga z žogo (ali drugim predmetom). Med sodelujoče poda žogo naključno.
Vsaka vaja naj ne traja več kot 5 minut.
1. Vaja
Protipomenke
Ko vodja delavnice sodelujoči vrže žogo (ali drug predmet), mu pove besedo, udeleženec pa mora
povedati nasprotno od te besede. Če si ne more zamisliti ustrezne besede, pomagajo ostali
udeleženci.
Primer: vodja pravi novo, udeleženec pravi staro.
2. vaja
Sopomenke
Ko vodja delavnice sodelujoči vrže žogo (ali drug predmet), mu pove besedo, udeleženec pa mora
povedati sinonim te besede. Če si ne more zamisliti ustrezne besede, pomagajo ostali udeleženci.
Primer: trener pravi lepo, udeleženec pravi prijetno.
3. vaja
Sestavljanje pridevnikov s samostalniki
Ko vodja delavnice udeležencu vrže žogo (ali drug predmet), mu pove pridevnik in udeleženec mora
povedati samostalnik, kar bi ustvarilo smiselno besedno zvezo. Če si ne more zamisliti ustrezne
besede, pomagajo ostali udeleženci.
Primer: vodja delavnice pravi poroka, udeleženec pravi zlata.
4. vaja
Iskanje podpomenk
Ko vodja delavnice sodelujoči vrže žogo (ali drug predmet), mu ta pove nadpomenko in udeleženec
poskuša našteti toliko podpomenk, ki se jih lahko spomni, ne da bi se ustavil. Ko ustavi, lahko drugi
udeleženci dodajo več besed.
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Primer: vodja delavnice pravi pohištvo, udeleženec reče stol, miza, omara ...
3.2. ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (psihosocialna pomoč pri iskanju smisla v
trenutkih krize)
Odkrivanje smisla je dinamičen proces, v katerem človek nikoli ne pride do dokončnih odgovorov. Po Viktorju
Franklu (ustanovitelju logoterapije) se vprašanja smisla pojavljajo v vseh življenjskih obdobjih, torej tako v
otroštvu in mladosti kot tudi v zrelih letih in starosti. Ne glede na življenjsko obdobje, v katerem se nahajamo
in ki sama po sebi terja določene odgovore, se nam sredi vsakdanjosti dogajajo situacije, zaradi katerih je
potrebno ponovno osmisliti naše izbire in odločitve (npr. dogodki nepričakovanega trpljenja, bolezni, izgube,
smrt bližnjih, razpad odnosov itd.). V življenju posameznika se smisel življenja konkretno izraža v idealih in
vrednotah, ki jih človek živi:





ne gre za to, kaj lahko pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj življenje pričakuje od nas;
smisla ni mogoče izbrati, temveč ga je potrebno odkriti;
iskanje smisla je svobodno, temveč hkrati odgovorno početje;
smisel se razlikuje od človeka do človeka in od trenutka do trenutka.

Vsakdo ima v življenju neko poslanstvo, da opravi konkretno nalogo, ki zahteva uresničitev. V tej nalogi je
človek nenadomestljiv in tudi njegovo življenje se ne more ponoviti. Tako je naloga vsakogar edinstvena in
enako njegova posebna priložnost, da jo udejanji.
V skladu z logoterapijo je smisel mogoče odkriti na tri različne načine:
 z ustvarjalnim delom ali delovanjem;
 s tem, da nekaj izkusimo ali se z nekom srečamo;
 z lastnim odnosom, ki ga vzpostavimo do trpljenja, ki je neizogibno.
Pogovor v skupini ali individualno nadaljujemo v stilu, kaj oni radi počnejo oz. kaj je tisto, kar jih ob težkih
trenutkih zamoti in krepi njihovo ustvarjalnost. Če nimajo ničesar, jih z dodatnimi vprašanji motiviramo, da
poskušajo najti dejavnosti (npr. Kaj vas dela srečne? Imate kakšen hobi? Opravljate kakšno prostovoljno
delo? A berete? Kaj pa te nazadnje prebrali?). Pomembno je, da ozavestimo tudi lastna čustva, da jasno
povemo, kako se počutimo.
Npr. ob smrti nam drage osebe: »Počutim se jezno, krhko, izgubljeno. Ne vidim več smisla življenja brez
nje/njega.«
Ob takšnem pogovoru aktiviramo logoterapevtski pogovor s posebnim načinom tvorjenja vprašanj:
 A mi lahko poveš, kdo si?
 Kaj misliš, kaj ti oddajaš okolici, v kateri si?
 Kaj pričakuješ od sebe?
 A bi se rad spremenil? Zaradi koga/kaj bi to naredil?
 Po čem te sprašuje življenje?
 Kaj je bil zate tvoj najboljši čas v tvojem življenju?
 Kdaj je bilo tvoje življenje najbolj smiselno?
 Kaj se je zgodilo takrat in kakšne cilje si takrat dosegel?
 Imaš kakšen vzor v tvojem življenju?
 Kaj misliš, kaj vodi ta vzor v njegovem življenju?
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Zakaj ta oseba živi tako polno življenje?
Kaj ti preprečuje, da bi ti storil enako kot on/ona?
Za koga pa si ti pomemben?
A veš, da si tudi ti nekomu vzor?
Katere naloge te še čakajo, da jih izpolniš?
Kdo v tvojem okolju te še posebej potrebuje? Vedno je nekdo.

»Ko ne moremo več spremeniti situacije, smo izzvani, da spremenimo sebe.« (Viktor Frankl)
Povemo zgodbo:
Prav neverjetno je, kako nekateri dogodki ali stavki ostanejo zasidrani v spominu. Usmerjajo našo pozornost
in so tolažilni. Pacientka, ki je imela raka na dojki, se je v času adolescence dolgo in grenko spopadala s svojim
vedno nezadovoljnim očetom. Hrepenela je po drugačnem odnosu z njim. Zato je bila vesela, da jo bo oče
peljal na fakulteto, saj bo tako lahko preživela z njim nekaj časa. Toda dolgo pričakovano potovanje se je
izkazalo kot katastrofa. Oče se je obnašal tako kot vedno. Ves čas je sitnaril zaradi umazanega, s smetmi
napolnjenega potoka, ki je tekel zraven ceste. Dekle, ki je sedelo na drugi strani avtomobila, ni videlo nobenih
smeti v čistem vaškem potoku. Ni našla primernega načina, kako reagirati na očetovo obnašanje. Na koncu
sta pristala v tišini, ne da bi pogledala drug drugega. Pozneje, ko je bila na tisti cesti sama, je z začudenjem
ugotovila, da sta tam dva potoka. Na vsaki strani ceste je bil eden. »Tokrat sem jaz šofirala«, je dejala žalostno,
»in potok, ki sem ga videla z voznikove strani, je bil prav tako umazan in onesnažen, kot ga je opisoval oče.«
Toda ko se je naučila gledati skozi očetovo okno, je bilo že prepozno. Njen oče je bil mrtev in pokopan.
Uporaba logoterapevtskih metod:
- Namerna nepozornost (derefleksija): odpravimo določeno pretirano pozornost na način, da
človekovo pozornost tako močno usmerimo v druge, pozitivne vsebine njegovega življenja, da pozabi
na svoj simptom in ta zaradi nepozornosti izgine.
- Nasprotna namera (paradoksna intencija): s strahom pričakovani predmet bojazni paradoksalno si
sami želimo priklicati, kar blokira pričakovano bojazen in s tem krči simptom. To pomeni, da človeka
spodbujamo, naj dela ali si želi, da bi se zgodilo ravno tisto, česar se boji. Pomagamo si lahko s
humorjem, kjer se naučimo smejati lastnim bojaznim in prisilam. Zdravilni učinek nasprotne namere
je v tem, da se okrepi človekova zmožnost za odmik od sebe.
Priporočamo za branje: Elisabeth Lukas: Vse se uglasi in izpolni in bibliotekarske zgodbe Boža Rustje.
3.3. ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH (prva pomoč in negovanje na domu)
Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovani ali nenadno oboleli na kraju dogodka
in čim prej po dogodku, z improviziranimi pripomočki.
Prvo pomoč nudimo:
- da ohranimo življenje,
- da preprečimo poslabšanje zdravstvenega stanja,
- da poskrbimo za strokovno pomoč prizadeti osebi s klicem na številko 112.
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3.3.1. TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA (TPO) ODRASLIH
1. Varnost je zelo pomembna prvina pri reševanju, kjer moramo poskrbeti za lastno varnost, varnost
poškodovanca in ostalih. Za varnost poskrbimo tako da npr. zavarujemo mesto prometne nesreče,
izklopimo gospodinjski tok ali prezračimo prostor, v katerem so strupeni plini.

2. Odzivnost poškodovanega preverimo tako, da položimo roke na ramena, ga rahlo stresemo in ga
glasno vprašamo »Ali ste vredu?«. K poškodovancu vedno pristopimo od spredaj, da nas lahko vidi in
da mu ni treba obračati glave.
a) Če poškodovani na vprašanje odgovori oziroma se premakne, ga pustimo v obstoječem položaju
(razen, če mu ne grozi nevarnost iz okolice), povprašamo ga, kaj se je zgodilo, po potrebi
pokličemo 112 in v rednih presledkih preverjamo stanje prizadetega.
b) Če se poškodovani ne odziva, poskušamo priklicati pomoč iz okolice z glasnim vzklikom »na
pomoč«, poškodovanega obrnemo na hrbet in razpremo zgornji del oblačil.

3. Dihalna pot moramo sprostiti, da lahko ugotovimo ali poškodovani diha. To storimo tako, da glavo
zvrnemo nazaj ( eno roko položimo na čelo, 2 prsta druge roke pod brado, s palcem odpremo usta).

4. Dihanje ugotavljamo tako, da skušamo začutiti ali slišati sapo in z opazovanjem premikanja prsnega
koša. Torej gledamo, poslušamo in čutimo. Za oceno dihanja imamo na voljo 10 sekund. Istočasno ko
preverjamo dihanje, lahko na vratni arteriji preverimo prisotnost pulza.
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a) Če poškodovanec diha in se ne odziva, ga damo v položaj za nezavestnega, pokličemo 112,
pošljemo nekoga po pomoč, medtem pa nadzorujemo dihanje.

b) Kadar poškodovanec ne diha oziroma ne diha normalno (agonalno dihanje), pokličemo reševalce
na številko 112 in si poskušamo pridobiti avtomatski defibrilator (AED). Če smo sami, kličemo 112
in pričnemo s TPO, če nas je več, en kliče, ostali pa izvajajo TPO. AED uporabimo takoj, ko je na
voljo.
Obveščanje
V primeru nujnih stanj je potrebno poklicati reševalce na številko 112 in povedati sledeče:
- KDO kliče in vašo telefonsko številko
- KAJ se je zgodilo?
- KJE se je zgodilo (naslov)?
- KDAJ se je zgodilo?
- KOLIKO je poškodovanih?
- KAKŠNE so poškodbe?
- KAKŠNE so okoliščine nesreče?
- KAKŠNO pomoč potrebujemo?
Na vezi ostanemo toliko časa, dokler se operater ne poslovi od nas !!!
5. Masaža srca in umetno dihanje
Temeljne postopke oživljanja pri odraslemu začnemo s stisi prsnega koša. Pokleknemo na stran osebe
in iztegnemo roke v komolcih. Stise izvajamo na sredini prsnega koša (spodnja polovica prsnice),
globina stisa naj bo vsaj 5 cm in ne več kot 6 cm. Stise prsnega koša izvajamo s frekvenco vsaj
100/minuto in ne več kot 120/ minuto. Stise izvajamo na golem prsnem košu v razmerju 30:2.
Po 30 stisih sledita 2 vpiha. Najprej sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo in dvignemo brado.
S palcem in kazalcem roke, ki leži na čelu, stisnemo nos. Z usti objamemo usta poškodovanega in
vpihnemo. Vpih naj traja eno sekundo (500-60 ml zraka). Nato se umaknemo, da omogočimo izdih,
ki je pasiven ( 1 sekunda). Nato damo še en vpih in nadaljujemo z masažo srca.
Z masažo srca in umetnim dihanjem nadaljujemo v razmerju 30:2, dokler ne pride služba nujne
medicinske pomoči, dokler poškodovani ne začne samostojno dihati, dokler smo fizično še zmožni
izvajati TPO.
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6. AED – avtomatični eksterni defibrilator
AED je prenosna naprava za električni sunek, ki analizira srčni ritem in preko računalniškega algoritma
prepozna motnjo srčnega ritma, ki jo je potrebno defibrilirati. Podaja glasovna navodila za izvedbo postopka.
Uporabimo ga takoj, ko je na voljo.

Namen uporabe AED je z električnim sunkom prekiniti motnjo srčnega ritma ki je zaustavila normalno
delovanje srca.

Uporaba AED
-

Odpremo AED in po potrebi pritisnemo
tipko za vklop.
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-

Sledimo navodilom aparata.

-

Namestimo elektrode na goli prsni koš.

-

Eno elektrodo namestimo pod desno
ključnico, drugo pa na levo srednjo
pazdušno liniji v peti medrebrni prostor.

-

Če je prsni koš moker, ga prej obrišemo.

-

Odmaknemo se od poškodovanca, žic in
aparata.

-

Po navodilu aparata sprožimo sunek.

-

Nadaljujemo z masažo srca in umetnim
dihanjem.

3.3.1.1.

KRVAVITVE

Krvavitev je izguba krvi iz srca in žil navzven, v telesne votline ali tkiva. Z zasilnim ustavljanjem krvavitev
rešujemo življenja. Krvavitve razlikujemo glede na izvor in lokacijo.
Krvavitve glede na izvor:
a) arterijske krvavitve so posledica poškodovane arterije, iz katere kri izteka v močnem curku in
običajno v ritmu utripanja srca. Arterijska kri je obarvana svetlo rdeče, saj je bogata s kisikom.
Poškodovana oseba lahko zelo hitro izkrvavi.

b) venske krvavitve so posledica poškodovane vene. Venska kri je obarvana temno rdeče, saj je kisik
deloma porabljen. Kri iz vene izteka počasneje, saj je tlak v venah nižji. Pri daljši krvavitvi iz večje vene
lahko poškodovani prav tako izkrvavi.
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c) kapilarne krvavitve se pojavijo pri vsaki rani. so najmanjše krvne žile, ki so povezava med arterijami
in venami. Pri kapilarni krvavitvi gre za majhno izgubo krvi. Ponavadi se takšne krvavitve ustavijo
same.

Krvavitve glede na lokacijo:
a) zunanje krvavitve so vedno vidne, zato lahko takoj ukrepamo. Kri odteka iz telesa ali iz telesnih votlin
navzven.
b) notranje krvavitve so krvavitve v telesne votline, tkiva ali organe. Največkrat so posledica poškodb
(topih udarcev, vbodnih ran, zlomov kosti).
Notranje poškodbe so lahko vidne (krvavitev iz pljuč, želodca, črevesja, kri se pojavi v izločku) ali
nevidne ( krvavitve v lobanjsko, prsno ali trebušno votlino).
Znaki hude krvavitve:

-

POŠKODOVANEC OBČUTI:
slabost, utrujenost, žeja
pred očmi se mu megli in temni
šumenje, zvonjenje v ušesih
občutek omedlevice in strah
splošna slabost

MI OPAZIMO:
- bledica kože
- hladna, potna, lepljiva koža
- pospešeno dihanje
- poškodovanec je nemiren, agresiven
- v najhujših primerih nezavest

Načini zaustavljanja krvavitev
a) Pritisk s prsti na krvavečo rano
Nadenemo si rokavice za enkratno uporabo in na rano pritisnemo s sterilnim povojem, gazo, čisto krpo, s
kosom oblačila ali pa kar s prsti.
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b) Digitalni pritisk področne arterije ob kost
Da bi uporabili ta način zaustavljanja krvavitve, moramo poznati mesta, kjer potekajo glavne arterije in kje jih
lahko pritisnemo ob kost. Krvavečo arterijo pritisnemo ob kost med mestom krvavitve in srcem.
1 Na senci pritiskamo senčnično arterijo ob kost.
2 Na obrazno arterijo pritisnemo ob spodnjem
robu mišice žvekalke.
3 Na vratu pritisnemo glavno vratno arterijo ob
hrbtenico.
4 Na nadlahtu pritisnemo na nadlahtno arterijo.
5 V pazduhi pritisnemo pazdušno arterijo ob kost.
6 Na stegensko arterijo pritiskamo s konicami
štirih prstov na medenico.
7 Na podkolensko arterijo pritiskamo ob kost na upognjeni strani kolena.
c) Kompresijska obveza
Večino krvavitev lahko ustavimo s kompresijsko obvezo, ki pritiska tesno na rano.
NAMEŠČANJE KOMPRESIJSKE OBVEZE

a) Najprej stisnemo npr. nadlahtno arterijo ob nadlahet
in dvignemo ud. Sterilno pokrijemo rano z gazo in jo
s povojem pritrdimo.

b) Trd predmet pritisnemo na rano in s povojem pritrdimo.
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c) Ud imobiliziramo in damo v položaj za šokiranega.
Na 5–10 minut preverjamo PGO (prekrvavitev, gibljivost
in občutljivost).

3.3.1.2.

PRVA POMOČ PRI ZAPORI DIHALNE POTI S TUJKOM

Sprostitev dihalne poti je ključnega pomena pri pacientih, ki imajo zaradi zapore dihalne poti ogroženo
življenje. Ločimo delno in popolno zaporo dihalne poti. Pogosto delna zapora dihalne pori vodi v popolno
zaporo. Vzroki za zaporo dihalne poti so bruhanje, tujki ( igrača, hrana, zobje,…), poškodba obraza ali vratu,…
Prepoznava dušenja je ključ do dobrega izida. Pomembno je, da dušenja ne zamenjamo za omedlevico,
srčnim napadom, krči pri epilepsiji.
Znaki zapore dihalne poti
Delna zapora:
- oseba še lahko odgovori,
- dražeče kašlja in kiha,
- oseba še (oteženo) diha.

Popolna zapora:
-

oseba ne more govoriti,
ne more kašljati,
ne more dihati,
potna, bleda ali modra v obraz.

Ukrepanje ob tujkih v dihalnih poteh
Kadar pacient kaže blage znake obstrukcije (zožitve) dihalne poti, ga pomirimo ni ga spodbujamo da, počasi
zajame sapo in močno kašlja.
Kadar pacient kaže znake hude obstrukcije dihalnih poti in je pri zavesti, naredimo sledeče:
-

stopimo ob bok žrtve nekoliko zadaj,
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-

z eno roko podpremo prsni koš, žrtev nagnemo naprej, da ji tujek nebi zdrsnil globlje v dihala,
s peto dlani jo do petkrat udarimo plosko med lopaticami (udarci naj bodo usmerjeni navzgor proti
vratu),
po vsakem udarcu preverimo, če se je dihalna pot sprostila,
če s petimi udarci nismo uspešni, poskusimo z do petimi pritiski na trebuh
postavimo se za žrtev tako, da si jo prislonimo na naš bok in položimo obe roki na zgornji del trebuha,
žrtev nagnemo naprej,
eno roko stisnemo v pest in jo položimo na sredino med popkom in žličko,
z drugo roko primemo prvo in na kratko močno sunkovito potisnemo navznoter in navzgor,
postopek ponovimo do petkrat,
če dihalna pot še ni sproščena, izmenično ponavljamo pet udarcev med lopaticama in pet pritiskov
na trebuh.

3.4. SLOVSTVENA FOLKLORA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA


Babi, pripoveduj!

Najprej razvijamo pogovor o kmečkih opravilih in običajih na Obsotelju in Kozjanskem, ali poznajo kakšno
ljudsko pesem, ki je značilna za te kraje. Če jo kdo pozna, ga posnamemo s kamero in prispevek objavimo v
obliki kratkega vloga na socialnih omrežjih. Na takšen način bomo ohranili ustno izročilo in tudi ustvarjali na
nek način novo.
Vprašamo jih, ali poznajo razbojnika Guzeja, ali poznajo kakšno legendo o Boču, Donački gori, pilštanjski Emi,
ali poznajo kakšno anekdoto, pripovedko, pravljico, šaljivo izštevanko, ki je značilna za te kraje. Zbrane
poskušamo motivirati, da zapojejo kakšno ljudsko pesem – pesem zapišemo in jo zapojemo skupaj.
Spodbujamo tudi ljudski ples. Udeležence razdelimo v 3 ali 4 skupine in jih prepustimo, da zapišejo svoje
»ljudske spomine«.
Poskušamo tudi pridobiti informacije, kako je bilo v šoli včasih, kakšni so bili učitelji, ali se spomnijo pouka v
tistih časih. Če je med zbranimi dovolj zainteresiranih, se ustvari igra »Stara kozjanska šola«, kjer zbrani s
svojim pripovedovanjem pomagajo napisati scenarij. V prilogi je primer scenarija – ustvari se lahko povsem
drugi tekst, ker je jezik živ.
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Skoraj izumrli poklici Obsotelja in Kozjanskega

Z udeleženci se pogovarjamo tudi o poklicih, ki so nekoč bili prisotni na Obsotelju in Kozjanskem. Pričakujemo,
da se bodo spomnili urarja, kovača, dimnikarja, pletilcev iz šibja ipd. Če je med njimi kakšen z omenjenim
poklicem, ga prosimo, da pove nekaj o svojem poklicu. Poskušamo izvedeti, ali imajo zbrani kakšne spomine
na te poklice. Glede na to, da je delavnica živa, ker ne vemo vnaprej, kakšne zgodbe bomo pridobili iz
pripovedovanja, se lahko enake zgodbe ponovijo na drugi delavnici ali pa so povsem različne.
Območje Obsotelja in Kozjanskega je bogato s slovstveno folkloro. Mnogi poklici so na območju že skoraj
izumrli (kovač, dimnikar, urar, pletenje iz šibja). Imamo zelo bogato ustno izročilo, ki je skozi desetletja iz roda
v rod prenašalo različne zgodbe, pesmi, anekdote razbojnikov, dobrih vil in folklornih plesov.
S skupino lahko naredimo pouk v Stari kozjanski šoli.
-----------------------------------------------------------------------------------Stara kozjanska šola (1949. leta)
(2 deklici, 1 fant, bosi revno kmečko oblečen, klop, tablice za pisanje), za razred: tabla, mala miza, stol za učiteljico,
mapa, šiba)
Pozdrav v razredu
Učiteljica: »Za domovino –» (glasno, resna)
Učenci: »S Titom naprej!«
Učiteljica: »Sedite. Zahtevam red in disciplino. Če želi kdo kaj vprašati, začne stavek s TOVARIŠICA UČITELJICA. Je to
jasno?«
Učenci: »Ja, tovarišica učiteljica.«
Učiteljica: »Dobro. Ničesar se ne dotikate. (roke imajo na hrbtu, zravnano sedijo)
V šolo vedno hodimo čisti in urejeni! Bomo kar na licu mesta preverili. Vsi roke na klop! Poglejmo, kako snažne----nesnažne so vaše ročice.«
Učiteljica (pregleduje roke): »No ja, bo še šlo, vode pa res nimate doma na pretek. Tomaž, kaj imaš to ti tukaj pod nohti?
Kaj je to črno o o o? A ste jesenski krompir pobirali, pa si kar z rokami ril po zemlji?«
Janez: »Ja, tovarišica učiteljica, ni glih tak.«
Učiteljica: »Lepo od tebe, da pomagaš doma. Samo pionirji pa morajo biti kljub temu čisti. Do jutri tole nesnago odstrani.
Za kazen ---- reči mami, naj ti v cejo naloži nekaj krompirja, pa ga jutri prinesi v šolo (tiho, zaupno). Pa bom to nesnago
spregledala. A prav?«
Tomaž: »Ja, tovarišica učiteljica, saj za koš ga pa nimamo, mama ga mora oddati za javno oddajo, ko pri sosedu niso vse
dali je njihov ata šel na prisilno delo v Rogaško Slatino.« (šepeta nekaj sošolki na uro, se smeji, s prsti se premika po klopi)
Neža se kraspa po glavi.
Učiteljica (pregleduje roke naprej po razredu s pripombami): »No ja, dobro, dobro, ko bomo pa imeli vsi na Kozjanskem
vodovod in potem še kopalnice kot v Rogaški Slatini, bo bolje. Imenitno bo v naši novi domovini. Zapomnite si, higiena
je povsod najbolj pomembna.«
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Učiteljica (na hitro še preveri ušesno higieno in opazi, da je Neža prišla v šolo nepočesana): »Ja kakšna pa si??? Vstani!
Prišla si v šolo kot kaka čarovnica! Poglejte jo! Obrni se proti razredu! Kakšne morajo hoditi deklice v šolo?
Vsi v en glas: »Čisteee, počesaneee.«
Tomaž (se glasno smeji in gladi sošolko po glavi): »Bom pa jaz pogledal, če je kaj uši tu notri, da ji ne bodo pojedle še to
malo možganov, hahaha. Maš glavo ko bodeža neža!«
Učenka (sramežljivo gleda v tla): »Tovarišica učiteljica, jutri bom prišla v šolo s kitkami, če mi bodo čez noč zrasli lasje,
pa še mama mi bo rdeče mašne zavezala na nje.«
Učiteljica opazi, da Marija sedi poleg fantka: »A ne veš, da morajo deklice sedeti ločeno od dečkov? Takoj se presedi!«
Tomaž (se kraspa močno po glavi): »No, pa če ima uši, so že itak pri meni.«
Učiteljica nadaljuje pouk (resna): »Danes ne bomo imeli slovenščine, matematike. Danes bomo ponovili zgodovino.«
Učenci (vsi glasno): »Hura, kaj pa telovadba?«
Učiteljica: »Pa saj dosti telovadite, ko delate doma. Ti tam v zadnji klopi (ja, tebe gledam učenec), vstani! Kako se z eno
besedo imenuje naša država?«
Tomaž vstane: »Tovarišica učiteljica, naša država se imenuje SFRJ Jugoslavija.«
Učiteljica: »Odlično, učenec. Sedaj pa naštej vse države, naše brate in sestre, ki so vključeni v našo veliko Jugoslavijo?«
Tomaž: »Tovarišica učiteljica, države so Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija.«
Marija: »Ni res, pozabil je butec nejeverni Tomaž (s prstom trka po čelu), še Črna Gora je.«
Tomaž: »Ta je itak mala pa daleč od nas je.«
Učiteljica: »Marija, povej, kako se glasi kratica naše države?«
Marija: »Tovarišica učiteljica, kratica SFRJ pomeni Socialistična federativna republika Jugoslavija.«
Učiteljica: »Piflarka! Iz tebe pa še nekaj bo. Sedi! Kolarjev Tomaž! Pridi k tabli in nariši Slovenijo!«
Tomaž pride k tabli in poskuša narisati Slovenijo. Nekaj riše neprepoznavnega, podobno je bolj prašiču kot kokoši.
Učiteljica: »A ne veste, Slovenija ima obliko kokoške. Glava je obrnjena na desno stran. Krono ima kokoš na glavi!! Katero
geografsko območje je v kroni?«
Tomaž: »To je Prekmurje, tam je veliko Romov. Ja pa na Dolenjskem je tudi velika romska skupnost, še pri nas na
Kozjanskem jih je nekaj – kradejo pa ko cigani.«
Učiteljica (povzdigne glas, udari s palico po mizi, pa rahlo po njegovi glavi): »Pa kaj to rišeš, kokoši pa ja poznaš? Bolj
debela mora biti! Kaj je čisto pri zadnjih nogah, katero geografsko območje? To je Primorska! Tam živijo primorski
Slovenci. Zapomni si to.«
Učenci (vsi na glas): »Trst je naš! Trsta ne damo! Tako je rekel naš ata, ko je prišel iz hoste!«
Učiteljica: »In glavno mesto Slovenije Tomaž?«
Tomaž (se zamisli): »Ne vem, nisem še bil tam. Je bela Ljubljana?«

28

Učiteljica: »Sedi, zemljepis ti ne gre. Reci očetu, naj jutri pride v šolo. 2 kokoški sta potrebni, da pozabim na tvoje
neznanje in še plucer slivovke, če bodo premastne. Si me razumel?«
Tomaž: »Da, tovarišica učiteljica, samo da me ne boste več letos spraševali, kje kdo živi? Mi smo vsi skupaj bratje na
svoji zemlji.«
Učiteljica: »Zdaj se nahajamo v Rogaški Slatini. Po naših krajih so hodili že Kelti in Rimljani. Legenda o nastanku rogaških
mineralnih vrelcih pa pravi, da je čez naše kraje potoval krilati konj Pegaz in s kopitom zadel v hribovje, kar je povzročilo
premike zemeljske plasti. Tako so na površje privreli vrelci. Danes to vodo imenujemo Donat Mg in Tempelj.«
Učiteljica: »Neža, pridi k tabli in nariši krilatega konja Pegaza.«
Učiteljica: »Kaj to zmaja rišeš? A se norce delaš?? Koliko nog ima konj? S čim konj leti? Nariši mu krila! Napiši KONJ, da
bomo vedeli, da je to konj.«
Marija (dvigne dva prsta): »Mi smo pa na obrobju Kozjanskega in Obsotelja. Skoraj vsaka hiša ima vinograd. Pri nas pa
imamo dovolj dobrega vina, v kleteh so polni sodi vina, ki se dobro meša s to vodo, potem pa dobimo po nekaj litrih vsi
krila, kar letamo od kleti do kleti.«
Učiteljica vpraša Tomaža: »Tomaž, povej mi, katero vino je najboljše?«
Tomaž odgovarja: »Šmarnica, bolj učeno izabela, ko pa tako lepo diši in takoj si vesel JU HU HU.«
Učiteljica (ni zadovoljna z odgovorom): »Ne nakladaj mi zdaj. Še enkrat te vprašam, katero vino je najboljše? A ne veš???
Prodano in plačano vino je najboljše. Je to jasno??? Za kazen jutri prinesi liter izabele, da se prepričam, če bom vesela
letala po Rogaški Slatini.«
Učiteljica: »Katera pesem je najbolj značilna za območje Kozjanskega in Obsotelja?«
Marija: »Tovarišica učiteljica, najbolj značilna pesem za to območje je En hribček bom kupil.«
Učiteljica: »Imenitno, učenka, pa bomo imeli še danes kar uro petja. Zdaj jo pa vsi skupaj zapojmo. Vzemite pesem v
roke in zapojmo.«
Sladko vince piti to me veseli,
dobre volje biti svoje žive dni,
(2x) svoje žive dni brez vseh skrbi,
to me srčno veseli.
Učiteljica: »Tomaž, zdaj boš pa ja to vedel. Naštej vsa večja mesta Kozjanskega in Obsotelja.«
Tomaž našteva: »Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli.«
Učiteljica vpraša Tomaža: »Katera reka pa teče tukaj in meji na dve državi?«
Tomaž odločno odgovori: »Tovarišica učiteljica, reka Sotla.«
Učiteljica: »Odlično, učenec. Zdaj mi pa povej, kakšne ribe plavajo v Sotli?«
Tomaž našteva: »Za šarane vem, ostale ne poznam.«
Učiteljica vpraša: »Čigave so te ribe?«
Tomaž ne ve točno in prestrašeno pove: »Naše in njihove.«
Učiteljica zakriči: »Kako pa ti veš, katere so naše in katere so njihove?«
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Tomaž: »Tovarišica učiteljica, naše imajo na sebi slovenski grb, njihove pa hrvaški. Pa naše plavajo s tokom, njihove pa
proti toku.«
Učenci se glasno smejijo!
Učiteljica vpraša Tomaža: »Kdo se je rodil v sosednji državi v Kumrovcu?«
Učenci: »Tovarišica učiteljica, v Kumrovcu se je rodil naš maršal Josip Broz Tito.«
Učiteljica (odločno): »Še veste zaprisego? Tako je, vi vsi ste maršalovi otroci. Pred leti ste pionirsko zaprisegli: Danes, ko
postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da bom zvest
in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo.« (Učenci ponavljajo za učiteljico.)
Učiteljica vpraša učence: »Učenci, kaj pomeni PIONIR?
Učenci vsi v en glas: »Pošten, iskren, olikan, neustrašen, iznajdljiv, radodaren.«
Za domovino – s Titom naprej.
Učiteljica: »Tako je, zato je gospodarstvo Jugoslavije v razcvetu. Ponosni smo na naše blagovne znamke in tovarne:
Cocta, Jupi, Donat MG, Steklarna Borisa Kidriča, Kors, Bohor Mestinje, Frutal Mestinje, Atomske toplice, Tempel,
Zdravilišče Rogaška, Radio Štajerski val, Steklarska šola, Belinka, Droga Portorož, Peko, Kraš, Gavrilović, Nogavice Polzela,
Elan, Alpina. Jugoslavija bo svetovni čudež, Slovenija bo postala druga Švica, saj že delamo točno kot švicarske ure.«
Učiteljica vpraša in pokaže na Tomaža: »Kako pihajo steklo v Rogaški Slatini?
Tomaž: »ROČNO!«
Učiteljica: »Pridi učenec ven in pokaži pred razredom.«
Tomaž pride pred tablo in piha balon iz žepa.
Učiteljica vpraša učence: »Gre katerim državljanom boljše kot nam?«
Učenci odgovorijo: »Tovarišica učiteljica, mi smo najboljši.«
Učiteljica vpraša učence: »Ima še kdo boljšo zdravilno vodo kot mi?«
Učenci odgovorijo: »Nobeden nima boljše zdravilne vode od nas.«
Učiteljica: »Tako se govori. Tudi iz tebe Kolarjev Tomaž še nekaj bo.«
Učiteljica: »V socializmu se Imenitno živi! Učenci, tipična slovenska jed je kranjska klobasa in potica. Kaj vse pa damo v
potico? No pri nas na Štajerskem se imenuje potratna potica in je kraljica potic. Kaj vse pa damo v potratno potico?
Marija, povej!«
Marija ne ve najbolje opisati potice, je kar tiho. Učiteljica (glasno): »Si me slišala?«
Marija: »Ja, tovarišica učiteljica, mama kar naprej govori, da nima kaj v roke vzet, pa bi nam tak rada vsaj zafrkjačo
spekla.«
Učiteljica: »No, no, pa saj ste vsi pridni doma iz Pametne vasi na lepem Kozjanskem, pa se boste že nekako preživeli.«
Marija vzdigne dva prsta: »Naša mama pravi, da otroci moramo iti na Rokovo v Šmarje na božjo pot prosit, da bo vsega
pri hiši.«
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Učenci šepetajo polglasno: »Ata ne sme vedet za naš pohod.« Učenci glasno prišepetajo: »Saj je bil partizan na Bohorju,
ne verjame v svetnike.«
Učiteljica: »Za domovino – s Titom naprej. Tako je, s Titom naprej v naslednji razred gredo:
Učiteljica razdeli spričevala in konec pouka.

-------------------------------------------------------------------------------------------3.5. KULINARIČNA PREOBRAZBA
Modul namenjen je namenjen temu, da udeleženci iz sestavin, ki jih poznajo, naredijo nove jedi v moderni
preobrazbi. Območje Obsotelje in Kozjansko pozna kar nekaj avtohtonih jedi, ki jih nekateri iz druge regije ne
jedo. Delavnica je namenjena spoznavanju sestavin in jedi ter jih narediti sodobne. Z novimi recepti je namen
približati mestno kulinariko tudi na vas ter tako ustvarjali nove moderne vaške jedi.
3.5.1. PIŠČANČJA PAŠTETA Z BUČNIMI SEMENI

SESTAVINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

200 g belega piščančjega mesa
50 g piščančjih jetrc
Manjša rdeča čebula
Strok česna
Žlica suhih bučnih semen brez lupine
100 ml rdečega vina
Žlica bučnega olja
100 ml jušne osnove
Začimbe: sol, poper, majaron
2 žlici masti ali oljčnega olja za praženje sestavin

PRIPRAVA:
1. V ponvi na segreti maščobi prepražimo na drobno sesekljano čebulo, dodamo piščančja jetrca in
oboje prepražimo. Ko so jetrca pečena, jih skupaj s čebulo odstranimo v drugo posodo. Na ogreti
maščobi opečemo na rezance narezano belo piščančje meso brez kože. Pečeno meso dodamo k
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praženim jetrom in čebuli. Na drobno sesekljan česen rahlo prepražimo na maščobi in ga dodamo v
prepražene sestavine.
2. Bučnice brez lupine na ponvi prepražimo, da zadišijo, nato jih iz ponve odstranimo in na drobno
zdrobimo.
3. Prepraženim sestavinam dodamo začimbe, sol, poper, majaron, dl vina, žlico bučnega olja in
prepražene zdrobljene bučnice in jušno osnovo. S paličnim mešalnikom zmešamo sestavine v gladko
pašteto, po potrebi še dodamo jušne osnove in začimbe.
Pašteto ponudimo na opečenem kruhu, ki ga lahko premažemo z maslom ali pokapljamo z oljčnim oljem.
3.5.2. KOSTANJEVA JUHA

SESTAVINE: (za 4–6 oseb)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

500 g kuhanega kostanja
1600 ml zelenjavne jušne osnove
1 por
4 vejice stebelne zelene
Pest peteršilja
4 žlice oljčnega olja
Začimbe: sol, poper, muškatni orešček
100 g masla
1 dl oljčnega olja

POSTOPEK:
1. Por operemo in na drobno narežemo, prav tako stebelno zeleno. Na ogretem oljčnem olju
prepražimo por in zeleno, dodamo olupljen in na koščke narezan kuhan kostanj, ki ga prav tako
prepražimo.
2. Prepraženim sestavinam dodamo začimbe in prelijemo z jušno osnovo. Juha naj vre 30 minut, nato
jo odstavimo z ognja, dodamo maslo. Juho pustimo, da se nekoliko ohladi. Nato jo s paličnim
mešalnikom zmešamo v kremasto juho.
3. V krožnike nalite juhe dodamo na drobno nasekljan peteršilj in žlico grobo nadrobljenega kuhanega
kostanja.
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3.5.3. CARSKA PEČENKA V RULADI S SUHIMI SLIVAMI

SESTAVINE: (za 4–6 oseb)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1500 g svinjskega mesa-potrebušine s kožo (carsko meso)
150 g suhih sliv brez koščic
3 stroke česna
Začimbe: sol, poper, kumina, timijan, čili, rdeča paprika, lovorov list
1 dl vina
50 g masla

PRIPRAVA:
1. Meso debeline okoli 4 cm operemo pod hladno vodo, nato ga osušimo s servieto. Kožo narežemo na
kvadratke velikosti cca. 1,5 cm. Na meso na delu, kjer ni kože, enakomerno nanesemo začimbe: sol,
sveži na grobo zmleti poper, mleto sladko rdečo papriko, mleto kumino, zdrobljeni lovorjev list in
timijan. Po dolžini položimo suhe slive, ki smo jih vsaj 30 minut namakali v hladni vodi. Meso po
dolžini zvijemo v rulado in ga prevežemo z mesarsko vrvico. Mesno rulado damo v hladilnik vsaj za
nekaj ur, da se meso prepoji z začimbami.
2. Pred peko meso vzamemo iz hladilnika in ga na sobni temperaturi pustimo 1 uro. Pečico ogrejemo
na 250 °C. Na dno pečice damo pekač, na katerega nalijemo vodo v višini 1 cm. Meso položimo na
mrežo v srednjem položaju pečice. Na visoki temperaturi pečemo 15 minut, nato temperaturo
znižamo na 170 °C in pečemo 2–3 ure. Meso mora v sredini doseči temperaturo 75 °C. Med peko
meso večkrat prelijemo z jušno osnovo. Pred koncem peke temperaturo pečice ponovno zvišamo na
250 °C za cca. 10–15 minut, da koža postane hrustljava in se zlatorumeno obarva. Meso položimo na
desko, prekrijemo z naluknjano alufolijo in ga pustimo počivati 20–30 minut. Nato odstranimo
mesarsko vrvico in meso z ostrim nožem narežemo na rezine debele cca. 15 mm.
3. Na dnu pekača postrgamo usedline, predevamo jih v manjšo kozico, dolijemo 4 zajemalke omake iz
pekača, dodamo vino, po potrebi še jušno osnovo in pustimo, da vre nekaj minut, na koncu dodamo
maslo, počakamo, da se raztopi, omako premešamo. Pri serviranju rezine mesa prelijemo z dobljeno
naravno omako.
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3.5.4. ZAPEČENO KISLO ZELJE S PIREJEM KROMPIRJA IN FIŽOLA TER SLANINO

Serviranje zelja s krompirjem in carske pečenke.
SESTAVINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 kg naribanega kislega zelja
500 g krompirja
300 g fižola v zrnju
150 g pečene slanine (hamburger)
Zajemalka jušne osnove
4 žlice oljčnega olja ali masla

PRIPRAVA:
1. Krompir olupimo, ga narežemo na večje kose in v osoljeni vodi skuhamo. Vodo odcedimo, na krompir
dodamo oljčno olje ali maslo in ga pretlačimo oz. naredimo pire.
2. Fižol v zrnju namočimo v hladno vodo za 8 ur. Nato fižol speremo, dolijemo hladno vodo, rahlo
osolimo, dodamo lovorjev list in šetraj in fižol do mehkega skuhamo. S pasirko odstranimo lupine
fižola. Dodamo zajemalko jušne osnove, fižol pretlačimo oz. naredimo pire.
3. Zelje pokusimo, če je prekislo, spremo v hladni vodi. Na vroči masti popražimo 50 g na koščke
narezane hamburške slanine, dodamo zelje in ga ob mešanju rahlo popražimo. Nato zelje položimo
v namaščeno ognjevarno posodo, zalijemo ga z zajemalko jušne osnove (fonda), nato na zelje do
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polovice posode razgrnemo na 3 cm debelo plast krompirjevega pireja. Na drugo polovico posode
razgrnemo fižolov pire. Na oba pireja položimo na rezine narezano slanino.
4. Posodo damo v pečico ogreto na 180 °C in zelje s pirejem pečemo približno 20 minut oz. da se pireja
in slanina zlato rumeno zapečejo.
3.5.5. SALENJAKI S SLIVOVO MARMELADO
SESTAVINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 kg gladke bele moke
40 dag mletega sala
7 dl mleka
1 kocka svežega kvasa
2 žličke soli
2 žličke sladkorja
1 jajce
2 dl olja
7 dl domače slivove marmelade

POSTOPEK:
1. Kvas raztopimo v mlačnem mleku, dodamo 2 žlički sladkorja in, 2 žlički soli. Damo na toplo in pustimo,
da se kvas dvigne.
2. Zamesimo testo: moko, jajce, ostanek mlačnega mleka in raztopljeni kvas. Gladko zamesimo, ne
premehko. Pustimo testo počivati 30 minut.
3. Testo razvaljamo na debelino 1 cm, po celem da namažemo z 1/3 sala, testo prepognemo ,
potolčemo in zopet razvaljamo na debelino 1 cm, ponovno ga namažemo z drugo tretjino sala, testo
ponovno prepognemo, ga potolčemo, da se salo dobro vtre v testo in razvaljamo na 1 cm debeline.
Še tretjič ga premažemo z ostankom sala po celem testu, ga prepognemo, potolčemo in razvaljamo
na debelino 1 cm.
4. S koleščkom ali ostrim nožem narežemo kvadrate velike okoli 7 cm, v sredino damo žličko slivove
marmelade, robove s čopičem namažemo z beljakom, preklopimo jih v trikotnike in nato z roko rahlo
pritisnemo robove.
5. Položimo jih na pekač obložen s papirjem za peko, damo jih v ogreto pečico na 180 stopinj C. Pečemo
jih 20 minut, da se zlatorumeno obarvajo.
6. Pečene salenjake pustimo, da se nekoliko ohladijo in jih nato posipamo s sladkorjem v prahu.
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