


Vsebina projekta

Cilj projekta EUREVITA je oživitev starih obrti s čezmejnimi, inovativnimi 
izobraževalnimi ukrepi in povezovanjem. 

Povečanje števila obrtnikov in usposobljenih oseb.



Tradicionalne obrti

V okviru projekta EUREVITA smo skozi usposabljanje obudili naslednje 
tradicionalne poklice:

• izdelava in polaganje lesenih skodel (delna izvedba zaradi covid-19)

• izdelava grabelj in metel

• izdelava tradicionalnih wellness izdelkov, kot so zeliščni, smolni izdelki 
– mila, mazila ter izdelki iz čebeljega voska 



Aktivnosti ZRSZ – postopki vključevanja

• Vključitev projektnih usposabljanj bo v sklopu Kataloga aktivne 
politike zaposlovanja – Podporni in razvojni programi 

 Dodatek za aktivnost (1,20 eur/h)

 Dodatek za prevoz (0,16 eur/km)



KRATEK POVZETEK AKTIVNOSTI ZRSZ

• teoretična zasnova projekta in predpriprava na usposabljanje 
(usklajevalni sestanki z OZS, sestanki s projektnimi partnerji, sestanki s 
ciljnimi skupinami - načrtovanje....)

• Informacijska strategija

• promocijski materiali: plakati, zgibanke, brošure;

• predstavitev projekta svetovalcem zaposlitve po Območnih službah 
zavoda za zaposlovanje, ki so nato predlagali seznam zainteresiranih 
kandidatov za usposabljanje;

• So-organizacija delavnic;

• Spremljanje kandidatov;



Delavnica- wellness izdelki



Selekcijski postopek

• predstavitev projekta zainteresiranim kandidatom:

• wellness:  10.2.2020 OS Maribor, OS Murska Sobota, 12.2.2020: OS 
Celje, OS Velenje, 21.2.2020: OS Kamnik. 

• V selekcijski postopek je bilo vključenih 43 kandidatov, izbranih jih je 
bilo 20 (k usposabljanju je pristopilo 21 kandidatov, saj se je zaradi 
razglašene epidemije v vmesnem času ena od izbranih kandidatk 
upokojila - udeležbo smo ji vseeno omogočili, za potrebe projekta in 
dela na ZRSZ pa smo omogočili udeležbo še dodatni kandidatki z 
rezervnega seznama. 



Vseživljenjska karierna orientacija - VKO

• Za izbor so bili uporabljeni VKO pripomočki: 

• Hollandov vprašalnik poklicnih interesov Iskanje poklicne poti, SDS 
oblika R Ž(SI), 2008, 

• Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo (Liptak, J.J., 2017) in 
multifaktorska baterija testov za odrasle MFBT-OD (Boben, D. 
Trstenjak, M. in Gosar, D. 2014)- primerjanje risb predmetov (oblika A) 
in prostorska predstavljivost (oblika A). 

• Testiranje in vrednotenje sta izvedli zaposleni na ZRSZ, mag. Daša 
Babič, univ.dipl. psih. in Sonja Gomboc, univ.dipl. psih.



Predhodni postopki- predstavitve projekta

• metle: dne 18.8.2020 je v Rogatcu (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec) potekala 
predstavitev projekta za zainteresirane kandidate za izdelavo metel in grabelj. Prijavljenih je bilo 
25 kandidatov. Po predstavitvi je mentor pripravil praktičen prikaz izdelave miniaturnega koša, 
udeleženci pa so po navodilih izdelali svojega. Njihovo delo je mentor ocenil z ocenami po več 
kategorijah, pridobljene ocene pa so predstavljale število dobljenih točk. Izbrani so bili kandidati z 
najvišjim številom točk - k usposabljanju je pristopilo 10 kandidatov.

• skodle: dne 11.3.2020 in 22.9.2020 je potekala predstavitev projekta za zainteresirane kandidate 
za usposabljanje za izdelovanje in polaganje lesenih skodel. Sodelovalo je 19 kandidatov. Po 
praktičnem prikazu izdelave skodel je mentor delo vsakega kandidata ocenil z ocenami po več 
kategorijah, pridobljene ocene pa so predstavljale število dobljenih točk. Izbrani so bili kandidati z 
najvišjim številom točk - k usposabljanju je pristopilo 7 udeležencev.

• izobraževanje mentorjev je potekalo v prostorih UD Šentjur dne 14. in 15. januarja 2020. 
Predavanja je ob simultanem tolmačenju vodil August Krenn.



Delavnica - skodle



Delavnice:

• usposabljanje za izdelavo tradicionalnih wellness izdelkov je potekalo od 1.6.2020 do 
10.7.2020 v Skokah pri Mariboru. Usposabljanje je vodila Metka Ternjak Gomboc. 
Usposobljenih je bilo 20 kandidatov.

• usposabljanje za izdelovanje metel in grabelj je potekalo od 15. septembra do 2. oktobra 
2020 v Rogatcu - mentor Avguštin Fric. Usposabljanje se je udeležilo in ga tudi uspešno 
končalo 10 kandidatov.

• usposabljanje za izdelovanje skodel se je pričelo 16. oktobra in je trajalo do 23. oktobra 
2020, nato je bilo zaradi epidemije covid-19 prekinjeno. Sedem kandidatov je dobilo 
znanja iz varstva in zdravja pri delu, mentor Bojan Koželj pa je začel predstavljati tako 
teoretično kot praktično plat izdelave in polaganja lesenih skodel. 

• usposabljanja za izdelovanje tradicionalnih wellness izdelkov - preko spleta - se je v času 
od 24. novembra do 22. decembra 2020 udeležilo 10 kandidatk; 
predavateljica/mentorica Metka Ternjak Gomboc.



Dobre prakse v okviru usposabljanj

• wellness: ekskurzija na zeliščarsko kmetijo Kolarič, ogled zeliščnega vrta Patricije Šenekar; 
praktična predstavitev primera dobre prakse: mazila od ideje do registracije in ponudbe na trgu, 

• predavanje Klavdije Hladin: naravno barvanje in nega las;

• ogled čebelarstva Darko Rebernik, ogled oljarne Gea in oljarne Belšak v Terbegovcih, ogled 
zeliščarske kmetije in čebelarstva Kolarič, ogled botaničnega vrta Maribor.

• metle in grablje: praktični prikaz izdelovanja metle po ljudskem izročilu -Tone Vogrinec;

• teoretično spoznavanje lesa in praktični ogled vrst na terenu pod Donačko - Jože Gobec, revirni 
gozdar z Zavoda za gozdove Slovenije;

• vse troje usposabljanj se je začelo s predavanji iz varstva in zdravja pri delu - Zavod IVD Maribor; 

• vsi udeleženci dobili dostop do marketinških znanj - Zavod ID20, Idrija; 

• usposabljanju za izdelovanje tradicionalnih wellness izdelkov ter usposabljanju za izdelavo metel 
in grabelj je bilo dodano še predavanje SPOT: kako odpreti lastni s.p., d.o.o. 



Usposabljanje

Izdelava in polaganje lesenih skodel:

• Trajanje: do 240 šolskih ur

• Obdobje: od 15.10.2020 do predvidoma 30.11.2020

• Lokacija usposabljanja: Stahovica pri Kamniku

Izdelava grabelj in metel:

• Trajanje:  do 120 šolskih ur

• Obdobje: od 15. septembra do 30. septembra 2020

• Lokacija usposabljanja: Rogatec 



Delavnica- grablje/metle


