
                                  

Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje (PARTNERSTVA)

Izvedbeni načrt projekta VSEŽIVLJENJSKO U ČENJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA
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Ime  aktivnosti

Ime naloge (po mesecih ali trimesečjih) Za četek Zaključek Izvajalec 
ZIK

Izvajalec 
KP KOLPA

Izvajalec 
RIC BK

Rezultat

16 1. Vodenje in koordiniranje projekta 13.6.2008 31.8.2011* Kakovostna izvedba projektnih aktivnosti

16 Vsebinsko in finančno poročanje financerju 13.6.2008 31.8.2011 *
Vsebinsko in finančno poročilo 
poslovodečega in konzorcija

16 Administrativno vodenje projekta pri partnerjih 13.6.2008 31.8.2011 * * Vsebinsko in finančno poročilo partnerjev

12 2.

Javna predstavitev 
začetka projekta

Takoj po 
odobritvi 
projekta *

Najmaj 5 medijskih objav o pričetku 
projekta, prisotnih najmanj 20 

predstavnikov medijev, strokovne in 
zainteresirane javnosti

1 3.
Pregled obstoječih virov o pridelavi lanu in 
njegovi predelavi 13.6.2008 1.7.2008 *

1
Ugotavljanje razpoložljivosti obstoječega orodja 
za predelavo lanu in lanenih izdelkov 1.8.2008 31.9. 2008 *

2 4. Animacija kmečkih družin na terenu 1.10.2008 30.11.2008 *

2 Priprava gradiva za motivacijske delavnice 1.8.2008 31.9.2008 *

2

Izvedba dveh motivacijskih delavnic za bodoče 
udeležence v projektu za sodelovanje pri pridelavi 
lanu 1.10.2008 20.03 2009 *

3 Priprava njive za sejanje lanu (oranje, brananje) 20.3.2009 31.3.2009 *
40 udeležencev sodeluje pri pripravi njive 
za setev

Motivacija, 
animacija 

prebivalcev 
podeželja za 
sodelovanje v 

projektu

Izdelano gradivo za motivacijske 
delavnice za podeželsko prebivalstvo, 

Najmanj 40 udeležencev, zainteresiranih 
za sodelovanju v projektu

Vodenje projekta, 
vsebinsko in 

finančno poročanje 
financerju

Pregled 
obstoječega stanja 
o pridelavi lanu in 
njegovi predelavi, 

o orodjih in o 
spremljevalni 

prehrani
Posnetek obstoječega stanja



3 Setev lanu (zagrebanje, zaprašenje semen) 1.4.2009 10.4.2009 *
3 Pukanje lanenih bilk in povezovanje v rukoveti *

3 Sušenje na soncu 20.7.2009 23.7.2009 *

3 Otepanje lanenih semen 23.7.2009 23.7.2009 *

3 Očiščenje lanenih semen 23.7.2009 23.7.2009 *

4 Spravilo lanenih semen 23.7.2009 23.7.2009 *

4

Razgrinjanje oziroma rosenje ali namakanje lanu 
(lanene bilke se 3 tedne rosijo na travniku, ali pa 
samo 3 dni namakajo v vodo – Kolpo. Medtem bo 
zunanji, oleseneli del delno strohnel. 23.7.2009 15.8.2009 *

4
Pobiranje in sušenje lanu – zvezan v snope čaka na 
tučnjo 15.8.2009 20.8.2009 *

4
Tučnja lanu (s pomočjo tukače-leseno orodje, se 
lan »stuče« - zlomijo se ostanki) 20.8.2009 30.9.2009 *

4 Trenje, mikanje lanu (s trlico in mikalnikom) 20.8.2009 30.9.2009 *

9
Svetovalno delo na 

terenu Svetovanje pri delu na polju 20.3.2009 20.8.2009 *

9 Svetovanje pri obdelavi pridelanega lanu 23.7.2009 30.9.2009 *

9
Organizacija dela in svetovanje pri izdelavi 
lanenega platna 1.12.2009 15.4.2010 *

5
Predenje lanenih niti na kolovrat ali s preslico, 
motanje na rašek 1.12.2009 15.1.2010 *

5
Parjenje oziroma beljenje štrenj s pepelovim 
lugom 15.1.2010 31.1.2010 *

5 Motanje v klobka in snovanje 1.2.2010 1.3.2010 *

5 Tkanje 1.3.2010 15.4.2010 *

6

Usposabljanje za 
obdelavo lanenega 

platna

Krojenje in šivanje gvanta (lanene obleke) ter 
izdelava ostalih izdelkov iz lanenega platna 15.4.2010 31.12.2010 *

4o udeležencev usposobljenih za 
obdelavo platna

6
(drugo in tretje 

leto) Vezenje 15.4.2010 31.12.2010 *

10 5. Delavnice o vezenju in šivanju lanenih izdelkov 1.10.2009 31.12.2009 *

10 Delavnice o osnovah poslovne komunikacije 1.4.2009 31.7.2009 *

10
Delavnice o možnostih promocije in trženja 
lanenih izdelkov 1.1.2011 31.3.2011 *

10
Delavnice o ekološkem kmetovanju in trajnostnem 
razvoju 1.1.2009 31.3.2009 *

10
Usposabljanje za pridobivanje znanj in trženje 
izdelkov s pomočjo IKT tehnologije 1.10.2010 31.12.2010 *

10
1 delavnica o orodju za pridelavo in predelavo 
lanu 1.10.2009 31.12.2009 *

Izobraževalne 
aktivnosti

240 ur svetovalnega dela

3.

Izdelava lanenega 
platna

4o udeležencev usposobljenih za izdelavo 
platna

4.

2.

Usposabljanje za 
obdelavo 

pridelanega lanu

Najmanj 40 usposobljenih udeležencev za 
obdelavo pridelanega lanu

5.

Pilotsko 
usposabljanje za 

dela na polju

40 udeležencev sodeluje pri setvi lanu, 40 
usposobljenih udeležencev 



10
1 delavnica o izdelavi orodij za pridelavo in 
predelavo lanu 1.10.2008 31.12.2008 *

10 Informiranje o možnostih registracije dejavnosti 1.1.2010 31.3.2010 *

10 Usposabljanje za pridobivanje dodatnih sredstev 30.9.2009 31.12.2010 *

10
2 predavanji o lanu in njegovi uporabni vrednosti 
na trgu 1.10.2008 20.3.2009 *

7 Izdelava beta - 5 kom *

7 Izdelava tukače – 2 kom *

7 Izdelava trlice – 5 kom *

7 Izdelava mikalnika – 5 kom *

7 Izdelava preslice – 8 kom *

7 Izdelava vretena – 8 kom *

7 Izdelava kolovrata – 2 kom *

7 Izdelava rašeka – 5 kom *

7 Izdelava škafa za beljenje – 5 kom *

7 Izdelava malega vitlena – 5 kom *

7 Izdelava velikega vitlena – 2 kom *

7 Izdelava čolničkov – 20 kom *

7 Izdelava statev – 4 kom *

8
Iskanje znanja o pripravi hrane pri starejših 
kmečkih ljudeh in zapis informacij *

8
Delavnice o belokranjskih jedeh ob opravilih od 
sejanja lanu do šivanja lanenih izdelkov *

8 Delavnice o trženju hrane *

13 7.
Promocija 
projekta Izdelava komunikacijskega načrta 13.6.2008 30.9.2008 *

13
Vzpostavitev in vzdrževanje interaktivne spletne 
strani 1.11.2008 31.8.2011 * * Dostop do e-vsebin 

13
Snemanje in montaža promocijsko izobraževalnega 
filma o projektu 20.3.2009 31.12.2010 * 20 minutni promocijsko motivacijski film

13 Promocijska zloženka o lanu 1.11.2008 31.12.2009 * 5000 kom promocijskih zloženk

13
Organizacija in izvedba zaključnih aktivnosti 
projekta in priprava gradiva za brošuro projekta 1.3.2011 31.8.2011 * *

Pripravljen opis postopka za izdelavo 13 
različnih orodij, Usposobljenih najmanj 5 
novih izdelovalcev orodij

Usposabljanje za 
pripravo in trženje 
hrane ob kmečkih 

opravilih, povezanih 
s pridelavo in 

predelavo lanu in 
uporaba lanu v 

prehrani

1.11. 2008 – 28.2.2009

30 kmečkih žensk usposobljenih za 
pripravo in ponudbo podeželske 
kulinarike6.

Pripravljenih  in izvedenih 9 
izobraževalnih delavnic, 60 udeležencev 
vključenih v izobraževalne oblike

Usposabljanje za 
izdelavo orodja za 

pridelavo in 
predelavo lanu

01.10.2008 – 31.12.2009



13
Promocija projekta na vidnejših prireditvah in 
sejmih v Sloveniji in širši regiji 1.9.2008 31.8.2011 *

Spodbujeno povpraševanje opo 
izobraževalnih možnostih

14 8.
Diseminacijske 
aktivnosti

Predstavitev modela dobre prakse v drugih okoljih 
v Šloveniji 1.6.2011 31.8.2011 * Širitev modela v druga okolja

15 9.
Evalvacijske 
aktivnosti Priprava evalvacijskega instrumentarija 1.1.2009 31.3.2009 *

15 Spremljanje projektnih aktivnosti 13.6.2008 31.8.2011*

15 Izdelava samoevalvacijskega poročila 1.6.2011 31.8.2011 *

11 10. Izdelava modela 13.6.2008 31.5.2011 *
Pripravljen in pilotsko izveden model 

partnerstva

12 11.
Zaklju čna 
konferenca 1.7.2011 *

200 udeležencev na konferenci, najmanj 5 
medijskih objav

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.peracijo delno 
financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.                                    

Izdelano samoevalvacijsko poročilo


