
 

POROČILO O IZVEDBI DELAVNIC 

(po končani I. fazi) 

  
»Projekt »ODPRIMO VRATA PODEŽELJU« se izvaja ob finančni pomoči Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.« 

 Eden izmed partnerjev, ki sodelujemo v tem projektu, smo tudi učenci in učitelji na OŠ dr. 
Franceta Prešerna Ribnica. Naš cilj je, da s praktičnimi delavnicami pri mladih spodbudimo 
zanimanje za ohranjanje kulturnega izročila in stare obrti ter eko-kmetijstva, kar lahko 
spodbudi podjetništvo in pripomore k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in 
posledično k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. 
 Projekt je zasnovan v dveh fazah. Prva faza vsebuje 6 delavnic za učence in se konča 
decembra 2013, druga faza pa vsebuje 7 delavnic in se konča maja 2014. 
V mesecu septembru smo v okviru projekta, z učenkami in učenci naše šole, izpeljali prvo 
delavnico, katere tema je bila: Pomen ekološko pridelane hrane, ekokmetije, zdrava 
prehrana in tradicionalna hrana. Delavnica je trajala 3 pedagoške ure. Delo je potekalo po 
skupinah, kjer so učenci s pomočjo računalnikov in knjig poiskali podatke o zgoraj navedeni 
temi in te podatke predstavili svojim sošolcem. 
 V mesecu oktobru smo nadaljevali z naslednjo delavnico, katere tema je bila Kuhanje 
marmelade in džema iz ekološko pridelanih pridelkov, način dekoriranja izdelkov, peka 
palačink in marmeladnega peciva ter izdelava knjižice receptov. Delavnica je trajala dvakrat 
po 3 šolske ure, vodile pa so jo članice Društva podeželskih žena Ribnica. 
Naslednjo delavnico, na že prej omenjeno temo, sem 3 pedagoške ure z učenci izvedla v 
mesecu oktobru, preostale 3 pedagoške ure pa v mesecu novembru. Pri tej delavnici smo 
dali večji pomen uporabi ekološko pridelanega sadja in marmelade. Z učenci smo izbrali kar 
nekaj različnih receptov za pecivo, ki vsebuje ekološko pridelano sadje ali marmelado. Izbrali 
in spekli smo naslednje pecivo: jabolčna rulada, jabolčna pita, slivovi cmoki, hitro jabolčno 
pecivo, krhki žepki z marmelado, marmeladne palačinke, biskvitni polmesci in linško pecivo. 
Učenci so pri peki zelo uživali. 
 Četrto delavnico smo izpeljali v mesecu oktobru. Namen te delavnice je bil, da učenci 
spoznajo pomen ohranjanja tradicije in domače obrti v regiji, pomen tradicionalnih izdelkov 
in običajev ter pomen prenašanja kulturnega izročila. Delavnica je trajala 3 pedagoške ure. 
Tudi tokrat je delo potekalo po skupinah, kjer so učenci s pomočjo računalnikov in knjig 
poiskali podatke o zgoraj navedeni temi in te podatke predstavili svojim sošolcem. 
 V tem koledarskem letu smo izvedli še dve delavnici, ki sta bili izvedeni v mesecu novembru 
in decembru. Tema delavnic je polstenje volne od materiala do izdelka. Prvi del delavnice je 
izvedla predstavnica podjetja SOVEN d.o.o., gospa Marija, ki se ukvarja izključno s temo 
polstenja volne, drugi del pa sem vodila učence sama. Gospa nam je najprej razložila 
postopke, kako pridejo do volne, ki je primerna za postopek polstenja ali po domače 
»filcanja«, nato pa smo pričeli z izdelovanjem preprostih izdelkov. Vsak učenec se je 
preizkusil najprej v mokrem polstenju in naredil vsaj en preprost relief, nekaj kroglic in 
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milo, oblečeno v volno, nato pa so naredili še nekaj okraskov s postopkom suhega polstenja. 
Izdelke učencev smo razstavili v etno kotičku, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe C. 
Izdelki, ki jih bomo naredili bodo namenjeni prodaji na božičnem bazarju naslednje šolsko 
leto. 
 V namen obveščanja javnosti smo na šoli v prvem nadstropju stavbe C z učenci postavili tudi 
etno kotiček, v katerem so razstavljeni naši izdelki, fotografije z delavnic ter recepti za 
marmelado in pecivo, ko smo ga spekli. 
Mentorica: 
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