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lzobrailevanje za mentorje nateiaja "Ko5ara - izdelek slovenskega
pletarstva.. v Tuitanju
BESEDILO IN FOTOGRAFI」 E180」 ANA DORIC

P

letarstvo v Morav5ki dolini ima dolgo zgodovino, saj so predvsem na kmetijah 5tevilni posamezniki
za lastne potrebe izdelovali predmete pletene iz naravnih materialov ie pred mnogimi leti in se ta

spretnost prenaia iz roda v rod vse do danaSnjih dni.

IZObratteValliepedagOgOV

(-) rg, nizirali so zobraZeva nje pedagogov \-/ mentorjev, ki Zelijo spodbuditi svoje udence k
i

Po zaslugi pletarske 5ole lztoka Urbanije, ki deluje Ze deseto Ieto, je pletenje iz naravnih materialov znano po na5i domovini. Glas o kakovostnih
izdelkih in tehniki, kijo uporablja, je segla tudi do
etnologa in umetnostnega zgodovinarja prof dr.
Janeza Bogataja . Zlztokovimi pletarskimi izdelki
se je seznanil konec poletja na Rokodelskem dnevu
na gradu TuStanj.
V Dru5tvu katoli5kih pedagogov Slovenije so
prav od dr. Bogataja rzvedeli za lztokovo spretnost
pletenja koSar, saj omenjeno dru5tvo sodeluje z
znanim slovenskim etnologom.
DruStvo katoli5kih pedagogov Slovenije je bilo
ustanovljeno leta 1989 v Dravljah v Ljubljani. Njihovi
dlani niso le pedagoSki delavci katoliSkih vrtcev in
5ol, temved tudi pedago5ki delavci 5tevilnih javnih
slovenskih 5ol, ki so nosilci evangelijskih vrednot,
strokovnosti in ustvarjalnosti Pri svojem pedagoikem delu se trudijo za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne svobodne in ustvarjalne
ljudi, ki razvijajo svoje telesne, du5evne in duhovne
zmoZnosti. V skladu s tem poslanstvom organizirajo
ra z idne dejavnosti : predava nja i n de lavn ice, sem ina rje, i zob ra Zeva nja, strokovne posvete, e ksku rz ije,
nate-aje, mednarodne konference in drugo.
S temi aktivnostmi Zelijo slovenski narod ozavestiti, da ohranimo in obudimo znanje na5ih prednikov. Tudislovensko rokodelstvo je imelo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske razpoznavnosti
in istovetnosti, zato sov letu 2O2Trazpisali natedaj
I

- izdelek slovenskega pletarstva<< v povezavi
s 4 mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do
domovine in drZave.

>>Koiara

sodelovanju. Na natedaj so povabili strokovnjaka na
tem podro-ju prof. dr. Janeza Bogataja za teoretidni
del in Iztoka Urbanijo zaizvedbo praktidnega dela.
IzobraZevanje je potekalo 10. decembra 2027 v
brunarici DruStva krajanov TuStanj.
UdeleZili so se ga pedagogi iz razlidnih 5ol po
Sloveniji. Uvodni pozdrav je imela koordinatorka
seminarjev pri DKPS NeZa Bevc, ki je pozdravila
vse udeleZence in izvajalce in se zahvalila DruStvu
krajanov TuStanj za prijazen ln gostoljuben sprejem
v svoji brunarici na Cegunci. Prisotneje nagovorila
tudi Dragica Motik, dobitnica najviSje nagrade RS
na podrodju 5olstva za leto 2OZl, ki je prestavila
delovanje druitva in poudarila pomen ohranjanja
kulturne dediSdine in Zivljenja z njo.

Tudi predsednik DK Tu5tanj Franci Cerar je izrekel
vsem prisotnim dobrodoilico in na kratko predstavil

domadi kraj in delovanje druStva. Za7elel jim je
prijetno in delovno popoldne ter jih povabil naj se
vrnejo v njihov kraj na ogled gradu in na prvomajsko
sre-anje. V imenu druStva je poskrbeltudr za pijaio
in jedado za te-ajnike.
Pohvala moravikim rokodelkam in rokodelcem

profesor dr. Janez Bogataj je v uvodu poudaril
I- vlogo Morav5ke dolrne priohranjanju in promociji
rokodelskih dejavnosti predvsem z dejavnim Dru5tvom rokodelcev - Rokodelskim centrom Moravde.
Zal je aktivnih pletarjev vedno manj Iztokovo znanje, ki ga razdaja 5tevilnim te-ajnikom in prirodnik
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POhodniki DU Moravこ e
BESEDILO:VOJKA REBOLJ,FOTOGRAFI」
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o praktianem izdelovanju ko5ar in koSev, ki ga
je izdal leta 2O2O in je iele tretje pisno gradivo
o posameznih rokodelskih dejavnostih na Slo_
venskem (do sedaj klekljanje in barvanje pirhov),
s katerim si bodo lahko pomagali v 5olah pri
praktidnem usposabljanju in na teaajih pletenja.
Dr. Bogataj je ob pomodi projekcije zanimivih
p ri ka zov p Ieta rs ki h i zde I kov, r azloZil zgod
ovi no
pletarstva na Slovenskem od 19. stoletja dalje.

Ali ima pletarstvo prihodnost?

l)letarstvo je danes v 5olah zapostavljeno.
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A:MARTIN RIBIC

V
prihodnosti bi lahko imelo pomembno vlogo v

5oli, ne samo rodna dejavnost, tudispoznavanje
narave, rastlin in velik del na podro-ju varovanja
okolja. Podedova n i m sp retnosti m i z preteklosti
je potrebno dodati nove tehnologije in postalo
bi pomemben vir zasluZka v prihodnosti za vse
ge ne racije.
Praktitni del izobraZevanja je prevzel lztok Ur_
banija. Iztok je strokovno in nazorno te-ajnikom
razloiil in praktidno prikazal nastanek ko5are od
nabiranja materiala, priprave posamez nih f az
izdelave in kondnega pletenja. Tedajnikiso lahko
praktidno izdelovalivitre, ro-aje in se preizkusili
v pletenju. Iz vsega nastalega materiala, je ob
koncu nastala velika kmedka koSara, kijo uporabljajo v Iztokovem domadem kraju. Tedajniki so
se ob koncu preizkusilitudiv pletenju peharjev.
Vsak je s pomodjo izkuienih pletark, spletel liten
pehardek, ki so ga za spomin odnesli s seboj.
Ceprav je bil program tedaja obseien, so ob
koncu ugotavljali, da so ob intenzivnem delu in
Iztokovem nazornem vodenju, opravili vse nadrtovane naloge. Zeleli so si te, da bi bilo vei iasa
za praktidno delo, saj jih je pletenje navduiilo in
ie komaj iakajo, da svojim udencem posredujejo
pridobljeno znanje.
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′malo pa
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Vpliva10 na pOhOdnike′ da so kot za Sa10 prerna―
gOvali strmo pOt′ kijlh je pripeljala do dOmaこ ije
Martina in Stanke.Prijazna dOmaこ ina se nikogar
nista pust‖

a mimO brez dobrOdoζ lice.TOrej sO se

morali ustaviti na domaこ em′ sajje b‖ a tudi velika
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u.Takrat so se Se pOgO∨ a tta li
O pOhodu 2.januatta na Limbarsko goro′
町er so
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Lu kovice.丁 oda obiこ a」 no ze10 dobrodOSlo sreこ anje′
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je za vsak slutaj′ da bi
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REDNI TETNI OBENI ZBOR
v gostilno Peterka Marija s. p. Drtija.
Va5o prisotnost, prosimo, potrdite na
GSM 037634377 do 10.Z.ZOZZ"
Veljali bodo takratni ukrepi glede epidemije

Vljudno vabljenit
Uprovni odbor
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