
 

REGIJSKI NVO CENTER 
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete "Institucionalna in administrativna usposobljenost"; 
prednostne usmeritve "spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga." 

 

TUČNJA LANU  
Udeleženci boste z neposredno izkušnjo v skupinskem in 
individualnem delu prispevali k ohranjanju kulturne dediščine 
predelave lanu in okrepili vezi v vašem kolektivu. 

 

 
 
NAZAJ V PRETEKLOST – ZA PROAKTIVNO PRIHODNOST  
Udeleženci se bodo aktivno vključili v proces predelave lanu in se s pomočjo nekoč timske 
aktivnosti vključili v celovit proces – s poudarkom na izzivu osvajanja novih znanj in treninga 
hitrega odzivanja v netipičnih situacijah. Skozi tekmovanje bodo vaši zaposleni preizkusili svoja 
znanja in veščine v tučnji in trenju lanu, predenju in motanju lanene niti ter tkanju platna. Ob 
skupinskem ter individualnem delu in druženju bodo tkali neformalne, a trdne medsebojne 
vezi, ki bodo odpravljale šume v komunikaciji na delovnem mestu. Udeleženci bodo poglabljali 
razumevanje nujnosti poraktivnega reševanja novih izzivov, zahtev in pričakovanj. Preizkus v 
že skoraj izumrlem postopku s posebnimi (tradicionalnimi) orodji namreč ne bo dopuščal 
umika na okope vsakdanjih rutin. Z delavnico izdelave označevalnika s štikanjem na laneno 
platno bomo timbildingu dodali tudi kreativno komponento. Z neposredno izkušnjo v 
skupinskem in individualnem delu bodo udeleženci prispevali k ohranjanju kulturne dediščine 
predelave lanu ter okrepili medsebojne odnose v kolektivu. 
 

KULTURNO DRUŠTVO BOŽO RAČIČ ADLEŠIČI 
Osnovno poslanstvo društva je razvijanje in izvajanje kulturnih dejavnosti, ohranjanje 
ljudskega izročila ter ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturne dediščine. Naše osrednje 
aktivnosti so usmerjene v ohranjanje kulturno etnološkega izročila, tradicije, dediščine, 
kulinarike, ljudskega petja in običajev.  
Prizadevamo si za ohranjanje in prenašanje kulturnih vrednot - identitetnih in kulturnih 
značilnosti naših prednikov ter za vzpostavitev temeljev za trajnostni razvoj in samooskrbo 
prebivalstva. Posebno pozornost namenjamo pridelavi in obdelavi lanu, avtohtoni belokranjski 
rastlini, ki že stoletja uspeva na območjih okoli reke Kolpe. 
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Z odločitvijo za sodelovanje s Kulturno umetniškim društvom Božo Račič prispevate k 
uresničevanju prizadevanj po skladnem regionalnem razvoju Slovenije, dvigu ravni 
samooskrbe ter rehabilitaciji lanu kot ekološke in trajnostno naravnane in zdravilne rastline. 
 

PODATKI O IZVEDBI 
Ustvarjalnost Tekmovalnost Sodelovanje Vodenje Obvladovanje 

stresa 
     
 
Čas: 1 dan (8 ur). Izvedba možna v mesecu juniju, juliju ali septembru. 
 
Lokacija: Bela krajina, Šokčev dvor v vasi Žuniči (Krajinski park Kolpa) 
 
Cena: do 1.150,00 EUR za 15 udeležencev. Cena je informativna. Dokončna cena programa se 
oblikuje v sodelovanju s partnerjem naročnikom.  
 
Število udeležencev: do 15 oseb 
 

VODENJE: SAŠO KRONEGGER 
Socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec. Vrsto let izvaja visoko strokovna 
usposabljanja za različne naročnike. Vsebine usposabljanj so predvsem usmerjene v 
izboljševanje komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj 
izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novozaposlenim, novoizvoljenim), izobraževanjem in 
usposabljanjem različnih deležnikov organizacije, reševanju konfliktov in timskemu delu. Poleg 
izobraževanj se ukvarja tudi z moderiranjem procesov ter mentorstvom. 
 
Z vodenjem skupin in usposabljanjem za kakovostno timsko delo se je profesionalno začel 
ukvarjati v okolju prostovoljskih organizacij, kjer je prav vložek v kakovostno timsko delo 
osnova za dolgoročno aktivnost prostovoljcev. Aktivnosti za oblikovanje tima je vodil za večje 
število mladinskih in prostovoljskih organizacij, v zadnjih letih pa znanje zelo uspešno prenaša 
tudi v poslovna okolja. 

 

KONTAKT: 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto – Regijski NVO center 
Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto 
www.nevladnik.info, drpdnm@gmail.com 
 
Kontaktna oseba Regijskega NVO centra: 
Maja Žunič, 041/ 925-405, 
majazun@gmail.com 
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