
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Študijski krožek  
ŠOLA ZELIŠČARSTVA 

 
     Študijski krožek 

  PREPLET – PREPLETAMO Z LIČJEM 

 
      

 
Učenje, družba, izmenjava  

znanj in izkušenj … 
 
 
 
 

 

ŠTUDIJSKI  
KROŽKI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nova priložnost za  
življenje, za učečo se 

družbo! 
 
 
 

 



Spontanost, ustvarjalnost in sproščenost … 
 
 
 

Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna 
oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki 
poteka nehierarhično. Skupino tvori 5 – 12 oseb, ki se 
vsak petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. 
Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur 

pa obsega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol 
meseca. 

Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in prijateljski. 
Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovalno. Krožek 

vodi za vodenje posebej usposobljeni mentor.  
 

 

Udeleženci krožka sami določijo vsebino, kraj, način in 
ritem učenja, sami načrtujejo način dela in se učijo toliko 

časa in tako poglobljeno, kakor si sami želijo. V 
medsebojni odnosih in demokratičnem vzdušju pa 

spodbujajo svojo intelektualno rast, vzpostavljajo in 
krepijo vezi med ljudmi in pomembno pripomorejo v bolj 

kakovostnemu življenju v svojem okolju. Ob zaključku 
krožka sledi predstavitev rezultatov javnosti. 

 
 

 
 

          … Študijski krožki v letu 2016 … 
 
 

 
 

    S ČEBELO OD CVETA DO MEDA 
 

 

V domači Bistrici ob Sotli se povečuje zanimanje za  
čebelarjenje med mlado in zrelo populacijo. Posamezniki  
se čedalje bolj zavedajo, kako pomembne so čebele za 

človekovo zdravje in obstoj ter kot opraševalci nepogrešljive 
pri pridelovanju hrane. Čebelarstvo predstavlja hobi, ki z 
znanjem, nekaj ročnimi spretnostmi in minimalnim vložkom 

lahko preraste v dodaten zaslužek na kmetiji ali samostojno 
kmetijsko dejavnost, na kateri se lahko gradi dopolnilna 

dejavnost. 
 

 

Naši cilji so bili: 
1.) osnovno poznavanje biologije čebel in čebelarjenja; 
2.) spoznavanje z različnimi čebelarskimi opravili: žičenje 

okvirjev, vstavljanje satne osnove, čiščenje voska … in 
uporaba različnih čebeljih pridelkov; 

3.) srečanje s čebelami in delo v panju; 
4.) spoznavanje medovitih rastlin in njihovega pomena za 

okolje in čebele; 
5.) spoznavanje koristnosti čebeljih pridelkov za zdravje 

človeka. 
Mentorica: Irena Černleč 

 

   ŠOLA ZELIŠČARSTVA 
 

Stari rek pravi, da za vsako bolezen ena rožica raste. 
Katere zdravilne zeli lahko najdemo v našem domačem 

okolju, ki je v celoti del zavarovanega območja Kozjanskega 
parka, spoznavamo na srečanjih našega študijskega krožka. 
Naš namen je tudi, spodbuditi zanimanje za naravo pri širši 
javnosti, zato bomo pripravili izlet po svetu zelišč ter preko 

medijev razglašali o naši dejavnosti. 

                                                           Naši cilji so bili: 
1.) pridobiti osnovna znanja o zeliščih ter spoznati postopke 

obdelave zelišč do končnega produkta (obuditev 
tradicionalnih znanj); 

2.) izdelati razne izdelke za domačo uporabo ter s 
kreativnostjo in domišljijo ustvariti nove izdelke; 

3.) motivirati širšo javnost za aktivno preživljanje prostega 
časa v naravi ter dvigniti raven skrbi za zdravje; 

4.) spodbuditi aktivno medgeneracijsko učenje pri mlajših in 
starejših generacijah ter jim kot eno izmed oblik učenja 

približati tudi učenje v naravi (izkustveno učenje). 
 

Mentorica: Emilija šterlek 
 
 

 
 

 

PREPLET – PREPLETAMO Z LIČJEM 
 

 

 

 

Zaklad tega študijeskega krožka je v prepletanju koruznega 
ličja. Skupina osmih udeleženk v srečanjih spoznava pestro 
paleto izdelkov iz ličja ter pod strokovnih vodstvo gospe 
Vide Antolinc usvaja tehniko prepletanja z ličjem. 

 
 

Naši cilji so bil: 
1.) da skupina udeleženk pridobi znanje za samostojno 

izdelavo izdelkov iz ličja;  
2.) družbo seznaniti kako dragoceni so izdelki tradicionalnih 

obrti. 
Mentorica: Emilija šterlek 

 

 

 
               Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 
          Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli 
                         pisarnametulj@gmail.com 

                 Irena Černelč: 
                        ir1.cernelc@gmail.com 

                                  040 454 653 
                   Emilija Šterlek: 

                         emilija.sterlek@gmail.com 
                              031 499 037 

 
   Študijski krožek 

S ČEBELO OD CVETA DO MEDA 

mailto:pisarnametulj@gmail.com
mailto:ir1.cernelc@gmail.com
mailto:emilija.sterlek@gmail.com

