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Povzetek:  

Z operacijo rešujemo izzive izboljšanja poznavanja kulturne dediščine in zgodovine na podeželju, 

sinergijskega bivanja z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji. Spodbujamo 

medgeneracijsko sodelovanje, s ponudbo delavnic na področju vseživljenjskega učenja namreč 

povečujemo in izboljšujemo kakovost ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter 

zdravega in aktivnega življenjskega sloga na podeželju. Izvedba operacije bo potekala v dveh fazah 

po 6 mesecev. Operacija zasleduje horizontalne cilje Evropske unije, ki so opredeljeni v strategiji 

lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Operacija 

zasleduje oz. prispeva k uresničevanju treh horizontalnih ciljev EU. Horizontalni cilj OKOLJE 

zasleduje tako, da skozi aktivnosti prispeva k ohranjanju in izboljšanju kulturne dediščine na 

območju, ki ga operacija zajema. Skozi aktivnosti - postavljeno oziroma izboljšano infrastrukturo na 

podeželju ter izvedbo različnih motivacijskih, učnih in praktičnih delavnic, bomo spodbujali 

vseživljenjsko učenje, mreženje ljudi znotraj vaških skupnosti in jih spodbujali k čim večjem 

udejstvovanju pri razvoju lokalne skupnosti tudi po zaključku projekta. Horizontalni cilj operacija 

INOVACIJE zasleduje tako, da povečuje in izboljšuje kakovost ponudbe na področju 

vseživljenjskega učenja. Z ureditvijo vaškega jedra v naselju Dolnja Briga (s postavljeno nadstrešnico 

in urbano opremo) bo vaški skupnosti omogočeno druženje in izvajanje različnih aktivnosti v za to 

namenjeni nadstrešnici. V urejenem vaškem jedru in postavljeni nadstrešnici se bodo člani srečevali 

in se udeleževali aktivnosti na različne teme, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja na 

podeželju in bodo omogočale dodatna usposabljanja. Z ureditvijo vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih 

bo vaška skupnost imela urejen prostor za izvajanje različnih aktivnosti – od druženja do športnih 

iger. Na štirih lokacijah v različnih občinah bomo prebivalcem z inovativnimi andragoškimi pristopi 

ponudili možnost prepoznavanja lastnih potencialov in priprave osebnih portfoliev, s čimer bo 

zvišana njihova zaposljivost in ne nazadnje izboljšana lastna samopodoba, hkrati pa bomo spodbudili 

občutek pripadnosti okolju, v katerem živijo ter skrb za to okolje. Horizontalni cilj ENAKOST MED 

SPOLOMA IN NEDISKRIMINACIJA pa operacija zasleduje tako, da bomo pri izvajanju aktivnosti 

in vključevanju udeležencev delovali nediskriminatorno in bomo vključevali vse zainteresirane ne 

glede na versko, etnično in rasno pripadnost. 

 

Cilji operacije:  

- urediti vaško jedro (s postavljeno urbano opremo) v Zgornjih Cvišlerjih; 

- urediti vaško jedro (s postavljeno urbano opremo in nadstrešnico) v naselju Dolnja Briga; 

- izvesti otvoritev vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih; 



 

- izvesti otvoritev vaškega jedra v Dolnji Brigi; 

- izvesti 18 motivacijskih delavnic in s tem povečati medgeneracijsko povezovanje med krajani 

Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice in Sodražice 

ter izboljšano poznavanje zgodovine in kulturne dediščine krajanov Gorenja, Kočevske Reke, Vasi 

(Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice, Sodražice, Zgornjih Cvišlerjev ter Dolnje 

Brige; 

- izvesti 26 učnih delavnic in s tem izboljšati poznavanje smernic zdrave prehrane in 

pomembnosti rednega gibanja ter seznaniti prebivalce podeželja s priporočljivimi telesnimi vajami za 

ohranjanje kondicije in s tem telesnega in duševnega zdravja; krajani se bodo naučili izdelati košarico 

iz lesa ter uporabe zdravilnih rastlin, ki jih obkrožajo v njihovem okolju, izdelave krem in mazil na 

bazi iz oljčnega olja; 

- izvesti 36 praktičnih delavnic in s tem izboljšati veščine urejanja vrtov in vaškega središča, 

priprave starih jedi, ki so značilne za posamezno področje, vplivati na pridobitev ali izboljšanje 

veščine kvačkanja ali pletenja, izboljšati poznavanje raznih vaških in družinskih iger in posledično 

vplivati na več medsebojnega druženja vaščanov in tudi druženja med različnimi lokalnimi okolji 

oziroma vasmi 

- vplivati na prepoznavanje lastnega potenciala udeležencev in kako le-tega vnovčiti s 

samozaposlitvijo v obliki samostojnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela ali pri predstavitvi 

delodajalcem. 

 

Glavne aktivnosti:   

FAZA 1  

Vodenje in koordinacija operacije – v izvedbi vodilnega partnerja Podjetniški inkubator Kočevje; 

Promocija operacije – v izvedbi vodilnega partnerja Podjetniški inkubator Kočevje. Promocija bo 

potekala preko družabnih omrežij, spletnih strani, tiskanega materiala ter objave prispevkov TV 

Kočevje; 

Ureditev vaškega jedra 1 – Zgornji Cvišlerji – v izvedbi partnerja Občine Kočevje; 

Ureditev vaškega jedra 2 – Dolnja Briga – v izvedbi partnerja Občine Kočevje; 

Izvedba motivacijskih delavnic – delavnice medgeneracijskega povezovanja na lokacijah Gorenje, 

Kočevska Reka, Vas (Kostel), Predgrad, Koblarji, Loški Potok, Osilnica in Sodražica ter delavnice o 

zgodovini in kulturni dediščini domačega kraja na lokacijah Gorenje, Kočevska Reka, Vas (Kostel), 

Predgrad, Koblarji, Loški Porok, Osilnica, Sodražica, Zgornji Cvišlerji in Dolnja Briga; 

Izvedba učnih delavnic – delavnice o zdravi prehrani in gibanju na lokacijah Gorenje, Kočevska 

Reka, Vas (Kostel), Predgrad, Koblarji, Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Zgornji Cvišlerji in Dolnja 

Briga; 

Izvedba praktičnih delavnic – delavnica urejanja vrtov in vaškega središča v Gorenju, Predgradu, 

Zgornjih Cvišlerjih in Dolnji Brigi in delavnica priprave starih jedi na moderen način v Vasi (Kostel), 

Koblarjih, Loškem Potoku in Sodražici. 

 

FAZA 2  

Vodenje in koordinacija – v izvedbi vodilnega partnerja Podjetniški inkubator Kočevje; 

Promocija operacije – v izvedbi vodilnega partnerja Podjetniški inkubator Kočevje. Promocija bo 

potekala preko družabnih omrežij, spletnih strani, tiskanega materiala ter video promocijskega filma; 

Izvedba učnih delavnic – delavnice izdelovanja izdelkov iz lesa ter delavnice o zdravilnih rastlinah na 

podeželju, pri čemer bosta dve od slednjih navedenih delavnic namenjeni izdelavi krem in mazil, na 

lokacijah Gorenje, Kočevska Reka, Vas (Kostel), Predgrad, Koblarji, Loški Potok, Osilnica in 



 

Sodražica; 

Izvedba praktičnih delavnic – delavnica urejanja vrtov in vaškega središča v Gorenju, Predgradu, 

Zgornjih Cvišlerjih in Dolnji Brigi; delavnica priprave starih jedi na moderen način v Vasi (Kostel), 

Koblarjih, Loškem Potoku in Sodražici; delavnica kvačkanja in pletenja, delavnica vaških in 

družinskih iger ter delavnica prepoznavanja lastnih potencialov in priprava osebnega portfolia na 

lokacijah Kočevska Reka, Vas (Kostel), Loški Potok in Sodražica. 

 

Pričakovani rezultati operacije:  

- urejeno vaško jedro (s postavljeno urbano opremo) v Zgornjih Cvišlerjih; 

- urejeno vaško jedro (s postavljeno urbano opremo in nadstrešnico) v naselju Dolnja Briga; 

- izvedena otvoritev po ureditvi vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih; 

- izvedena otvoritev po ureditvi vaškega jedra v Dolnji Brigi; 

- izvedenih 18 motivacijskih delavnic in s tem povečano medgeneracijsko povezovanje med 

krajani Gorenja, Kočevske Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice in 

Sodražice ter izboljšano poznavanje zgodovine in kulturne dediščine krajanov Gorenja, Kočevske 

Reke, Vasi (Kostel), Predgrada, Koblarjev, Loškega Potoka, Osilnice, Sodražice, Zgornjih Cvišlerjev 

ter Dolnje Brige; 

- izvedenih 26 učnih delavnic in s tem izboljšano poznavanje smernic zdrave prehrane in 

pomembnosti rednega gibanja ter seznanitev prebivalcev podeželja s priporočljivimi telesnimi vajami 

za ohranjanje kondicije in s tem telesnega in duševnega zdravja; krajani se bodo naučili izdelati 

košarico iz lesa ter uporabe zdravilnih rastlin, ki jih obkrožajo v njihovem okolju, izdelave krem in 

mazil na bazi iz oljčnega olja; 

- izvedenih 36 praktičnih delavnic in s tem izboljšane veščine urejanja vrtov in vaškega 

središča, priprave starih jedi, ki so značilne za posamezno področje, pridobljena ali izboljšana veščina 

kvačkanja ali pletenja, izboljšano poznavanje raznih vaških in družinskih iger in posledično več 

medsebojnega druženja vaščanov in tudi druženja med različnimi lokalnimi okolji oziroma vasmi; 

udeleženci se bodo naučili prepoznati lasten potencial in kako le-tega vnovčiti s samozaposlitvijo v 

obliki samostojnega podjetništva ali osebnega dopolnilnega dela ali pri predstavitvi delodajalcem. 

 

Kazalniki: 

- 1 urejeno vaško središče (s postavljeno urbano opremo) v Zgornjih Cvišlerjih,  

- 1 urejeno vaško središče (s postavljeno urbano opremo in nadstrešnico) v Dolnji Brigi, 

- 1 izvedena otvoritev vaškega jedra v Zgornjih Cvišlerjih; 

- 1 izvedena otvoritev vaškega jedra v Dolnji Brigi, 

- izvedenih 18 motivacijskih delavnic: 8 delavnic Medgeneracijsko povezovanje, 10 delavnic 

Zgodovina in kulturna dediščina kraja, 

- izvedenih 26 učnih delavnic (10 delavnic Zdrava prehrana in gibanje, 8 delavnic Izdelovanje 

izdelkov iz lesa, 8 delavnic Zdravilne rastline in podeželje), 

- izvedenih 36 praktičnih delavnic (8 delavnic urejanje vrtov in vaškega središča, 8 delavnic 

Stare jedi na moderen način, 8 delavnic kvačkanja in pletenja, 8 delavnic Vaške in družinske igre, 4 

delavnice Prepoznavanje lastnih potencialov in priprava osebnega portfolia), 

- vključenih  400 udeležencev delavnic, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Medgeneracijsko povezovanje, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Zgodovina in kulturna dediščina kraja, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Zdrava prehrana in gibanje, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Izdelovanje izdelkov iz lesa, 



 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Zdravilne rastline in podeželje, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Stare jedi na moderen način, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici Urejanje vrtov in vaškega središča, 

- 1 prispevek na TV Kočevje o delavnici kvačkanja in pletenja, 

- 1 promocijski video film, 

- 44 objav na Facebooku, 

- 44 novic na spletni strani Ljudske univerze Kočevje, 

- 4 prispevki v lokalnem časopisu. 

 

 

 

 

 

 


