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Povzetek projekta

• Izumiranje domače obrti lončarstva

• Izgubljanje tipičnega posodja

• Seznanitev ljudi o pomembnosti

• 27 etnološko – lončarskih –

kulinaričnih delavnic

• Od otrok do upokojencev



Cilji projekta: 

• Izobraziti ljudi o pomenu kulturne dediščine.

• Umestiti tradicionalno lončeno posodo v 

sodobno kuhinjo, razviti nove oblike lončenih 

posod,

• Izobraziti ljudi o vrednosti posod, ki so jih 

nekoč uporabljali,

• Medgeneracijski prenos izkušenj in znanja,

• Zbuditi med mladimi zanimanje za lončarstvo,

• Omogočiti odraslim kvalitetno in  ustvarjalno 

preživljanje prostega časa,

• Pokazati, da je lončarstvo lahko poleg hobija 

tudi primerna dopolnilna dejavnost.



Partnerji

• Vodilni partner: Zavod Čebela

• Muzej Novo mesto

• Kmetijska šola Grm



Delavnica 1: 
Delavnica dokumentiranja in zbiranja 
tradicionalnih keramičnih posod

• Zbiranje, urejanje, 

dokumentiranje in skladiščenje 

tradicionalnih posod

• Priprava za potujočo razstavo:

Stara posoda za novo rabo

• Fotografiranje za zloženko



Delavnica 2: 
Etnološko – lončarska delavnica

• Predavanje etnologa in lončarja

• Prikaz izdelave na vretenu

• 5 enodnevnih delavnic

• Aktivi kmečkih žena, 

upokojenke, kmečke gospodinje



Delavnica 3: 
Etnološko – lončarska – kulinarična 
delavnica

• Predavanje etnologa in lončarja

• Prikaz uporabe nekoč in danes

• Udeleženci se bodo preizkusili v 

izdelavi posod ter kuhanju jedi

• Aktivi kmečkih žena, učenci 

srednjih šol



Delavnica 4: 
Delavnica za odrasle - Nova posoda za 
staro rabo

• Prikaz uporabe nekoč in danes

• Udeleženci se bodo preizkusili v 

izdelavi tradicionalnih in 

sodobnih posod na vretenu

• Dve delavnici



Delavnica 5: 
Lončarske ustvarjalnice za otroke

• Vrtci Dolenjske in Bele krajine

• Otroci spoznali glino in izdelali 

posodo, pripravili na žganje

• 15 vrtcev



Delavnica 6: 
Razstava stara posoda za novo rabo

• Mobilna razstava 

• Razstavljene tradicionalne 

posode v naravni ter fotografski 

obliki ter izdelki ki so bili izdelani 

na delavnicah

• 5 dvotedenskih razstav



Delavnica 7: 
Zloženka lončena posoda nazaj v domove

• Prikaz tradicionalnega 

lončarstva

• Deljenje po turističnih točkah 

Dolenjske in Bele krajine



Finančni podatki

• 100% neprofiten projekt

• Januar 2010 – September 2011 

• Upravičeni stroški skupaj: 

28.770 EUR



Hvala,

vprašanja?


