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V okviru operacije: »DOŽIVLJAJSKE TOČKE NOTRANJSKE (Doživljaj. No) - NOVE 

STORITVE ZA ZELENA DELOVNA MESTA« je Društvo Modro nebo, podružnica 

Zeleno polje, v soboto, 25. 8. 2018, organiziralo brezplačno delavnico za Varstveno 

delovni center Cerknica: nova storitev in pilotna izvedba - VISOKODEBELNI 

SADOVNJAK, PAŠNIK IN PTICE NA NOTRANJSKEM S POUDARKOM NA 

PAŠNIŠTVU NA BLOŠKI POLICI NEKOČ. 

 

Delavnica je bila prilagojena odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, uporabnikom 

VDC Cerknica. Tradicionalna znanja in veščine smo si želeli prenesti kakovostno in hkrati 

na čim bolj preprost in sproščujoč način, tako da je bila poleg prenosa znanja poudarjena 

tudi kvaliteta druženja in življenja z ranljivo skupino prebivalstva. 

Z udeleženci delavnice smo se najprej sprehodili do interpretativne točke, kjer smo se 

spoznali, si ogledali okolico ter predstavili program sobotnega druženja. Posedli smo se v 

krog ob ognju, domačin Matej Kržič pa nam je pripovedoval o pašništvu na Bloški Polici 

nekoč. Povedal je tudi, da se visokodebelni sadovnjaki, kot domači vir zdrave hrane za 

ljudi in živali, opuščajo. Nadvse pomembno znanje o starih tradicionalnih sortah, ki so 

prilagojene na tukajšnje klimatske razmere, se tako počasi izgublja. Visokodebelni 

sadovnjaki so zelo pomembni tudi za ptice, ki gnezdijo v njihovih krošnjah in jedo 

drevesne škodljivce. Izvajalec je udeležence spodbudil, da povejo kakšen spomin na 

njihovo mladost in življenje na kmetiji. Razvil se je sproščen pogovor med vsemi 

prisotnimi. 

Ker se življenje na tradicionalen način izgublja in s tem znanje iz omenjenih vsebin, smo 

pripravil manjši razstavni prostor z eksponati, ki so se nekoč uporabljali pri izdelovanju 

preje. Udeležencem smo prikazali različne postopke dela z volno, od sortiranja in pranja 

volne, do mikanja in preje na kolovrat. 
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Sledil je prikaz polstenja - filcanja, procesa, pri katerem ročno polstimo kose volnenih 

vlaken. Poznamo dve tehniki polstenja, udeležence smo poučili o tako imenovanem mokrem 

načinu. Vsak  si je nato s pomočjo mentorja izdelal unikatni prtiček. 

Ker ima filcanje tudi terapevtske učinke, saj glajenje volne na človeka učinkuje 

pomirjujoče in sproščujoče, se nam je ta postopek zdel še posebej primeren za odrasle 

osebe z motnjo v duševnem razvoju. Poleg tega predhodne znanje o postopku za njegovo 

uspešno izvedbo ni potrebno. 

 

 

Druženje smo nadaljevali ob ognju, zvokih kitare in enolončnici iz kotla. 
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