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PRIJAVNI OBRAZEC ZA PODELITEV NAZIVA 

 
NAJ PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA PROSTOVOLJSTVA 2020 

 

PODATKI O PRIJAVI 

Naziv organizacije: Prostovoljno gasilsko društvo Črešnjevec 

Naslov organizacije:  Cerovec pri Črešnjevcu 4. 8333 Semič 

Zakoniti zastopnik 
organizacije: 

Sonja Malnarič 

Kontaktna oseba za 
prijavo: 

Sonja Malnarič 

E-naslov kontaktne osebe: s.malnaric@gmail.com 

Tel. številka kontaktne 
osebe: 

040 399 600 

 
Prosimo, da se držite omejitve števila znakov v besedilu (skupaj s presledki).  
 

PODATKI O PROJEKTU 

Naziv projekta: IZDELAVA BROŠURE JEDI SEMIŠKIH BABIC 

Nosilec projekta – organizacija: PGD ČREŠNJEVEC 

Sodelujoče organizacije: Občina Semič, Zadruga SUPLIMI z.o.o., KUSI Malnarič Sonja s.p. 

Opis projekta z nameni in cilj projekta: (največ 2000 znakov) 

Brošura je nastala v sklopu projekta »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju« 
(akronim: Zdravo in aktivno podeželje). Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. 
Z izdajo brošure »Jedi semiških babic« smo želeli oživiti in ohraniti kulinarično dediščino našega 
okolja. Komisija za članice pri Prostovoljnem gasilskem društvu Črešnjevec si je zadala nalogo 
zbiranja starih receptov. V poletnih mesecih smo imele kar nekaj skupnih sestankov te skupine, ki 
je prevzela dejansko nalogo uredniškega odbora. O naši nameri smo obvestili tudi vsa 
gospodinjstva, ki spadajo pod naše gasilsko društvo in tudi spodbujale gospodinje k sodelovanju. V 
pogled smo dobili tudi kuharske zvezke štirih gospodinj, ki so obiskovale kuharske tečaje takoj po 
2. svetovni vojni, ko so se v takratni šoli na Cerovcu odvijali razni kuharski tečaji. Nekatere 
udeleženke se tega še dobro spominjajo.  Glede izbire receptov so članice uredniškega odbora 
prispevale svoje, iz starih zvezkov pa smo pobirali recepte, ki so se nam zdeli aktualni tudi v 
današnjem času. V začetku nas je bilo strah, da bo receptov  premalo, na koncu sem jih morala kot 
urednica dajati stran. V prijavi na projekt smo zapisali brošuro s 40 stranmi, v objavljeni brošuri jih 
je več kot 100. Pri nastajanju brošure smo tesno med seboj sodelovale tri generacije.  Velik 
poudarek pri izbiri receptov in pripravi jedi smo dale sestavinam iz domačega kraja, pridelanim na 
naraven način.  Vedno bolj se zavedamo pomena lastnega vrtička ali njive. Ponosni smo na to,  da 
to zavedanje z našo brošuro prenašamo uspešno tudi na mlajše rodove.  
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Število vseh prostovoljcev, ki so sodelovali pri 
izvedbi projekta: 

13 

Struktura prostovoljcev - Število prostovoljcev po 
generacijah 
 

1. starostna skupina (0-29 let):     3  osebe 
2. starostna skupina (30-64 let):   9   oseb 
3. starostna skupina (nad 65 let):  1 oseba 

Št. vseh vključenih v projekt? (udeleženci, 
prostovoljci, obiskovalci …) 
*Če ne veste točnega števila, navedite oceno 

1. starostna skupina (0-29 let):   3 oseb 
2. starostna skupina (30-64 let):20 oseb 
3. starostna skupina (nad 65 let):5 oseb 

Struktura prostovoljcev glede na spol.  Moški: 1 
Ženske: 12 

Število opravljenih prostovoljskih ur vseh 
prostovoljcev v tem projektu v letu 2020: 

Več kot 397 

 

1. Področje in vsebina dela prostovoljcev, kakšne so bile njihove naloge: (največ 1000 znakov) 

Celotno delo od analize stanja do končne izvedbe izdelave brošure Jedi semiških babic smo opravili 
člani Prostovoljnega gasilskega društva Črešnjevec prostovoljno in brezplačno. Prispevek v naravi, 
ki ga bomo uveljavljali v projektu bo izključno pripadal društvu.  
Vrsta opravljenih del pri izdelavi brošure: 
- analiza stanja 
- izdelava načrta zbiranja gradiv/receptov 
- terensko delo: izvajanje intervjujev 
- posneti, zapisati recepture, fotografirati recepte 
- obdelava in analiza zbranega gradiva 
- vnos receptov v računalnik 
- fotografiranje jedi 
- računalniška obdelava 
- oblikovanje gradiva 
 Glede na starost, izkušnje in znanje smo smi delo med seboj razdelili. Pri končnem izdelku je 
pomemben vložek vsakega posameznika.  
 
 

2. Kakšen problem/izziv rešuje projekt in kakšni so njegovi učinki (na posamezno generacijo, na 
povezovanje med generacijami ter na širšo skupnost) ? (največ 1000 znakov) 

 
Z brošuro Jedi semiških babic smo dejansko oživele stare recepte, ki so že počasi klonili v pozabo. 
Prepričana sem, da smo učinek dosegli, saj nam to potrjujejo številne povratne informacije ljudi, ki 
so brošuro že pogledali. Veseli nas tudi, da so zapisani recepti starih jedi privlačni tudi za mlade. Že 
pri izdelavi brošure smo tesno sodelovale generacije med seboj, in velik poudarek bomo tudi v 
prihodnje posvečali prenosu znanja na mlade. Tiskana brošura je pomembna tudi za širšo javnost, 
predvsem občino Semič. Prepričana pa sem, da bodo po njej rade posegale gospodinje tudi izven 
naše občine.  
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3. Kakšen je bil prenos veščin in znanj med različnimi generacijami? Kako je projekt spodbujal 
solidarnost? (največ 1000 znakov) 

 
Z zbiranjem  receptov in pripravo jedi iz brošure je bil zelo očiten prenos znanj in veščin med 
udeleženci.  Še bolj je prišlo do izraza, da vsako jed dokončno oblikuje gospodinja, zato ni bilo 
spoznanje, da isto jed pripravljamo oziroma smo tudi v preteklosti pripravljali na različni način. Z 
gotovostjo trdim, da smo se vse udeleženke naučile veliko novega. Izrednega pomena pa je tudi, da 
smo jedi iz brošure večkrat preizkušale tudi doma in tako z njimi seznanjale naše družine. V veliko 
veselje pa nam je, ko dobimo kakšno sporočilo ali celo fotografijo jedi iz naše brošure, ki so jo 
pripravile naše hčerke in ponekod tudi že vnukinje.  
Ves čas nastajanja brošure smo med seboj gojili solidarnost, se medsebojno podpirali, vzpodbujali 
in tako dosegli, da je vsak prispeval svoj del k nastajanju. Tudi pri pomembnih odločitvah mi je 
ekipa vedno stala ob strani.  Pomembno je tudi, da se za nas projekt z izdajo knjige ne zaključi, 
temveč je to šele začetek neke lepe zgodbe. Vsaka članica uredniškega odbora se bo »usposobila« 
za predstavitev vsaj dveh jedi iz brošure. Ko bodo »boljši časi« bomo izvajale tudi delavnice v živo. 
Ob tem pa je zelo pomembno, da imamo ob sebi mlado ekipo, ki bo naše delo znala dokumentirati, 
posneti in objaviti na aktualnih omrežjih in tako se bomo tudi mi starejši veliko od njih naučili.  
 

4. Kako ste zagotavljali vidnost oz. promocijo projekta? Kakšen je bil odziv na projekt v medijih? 
(največ 1000 znakov)  
Pripišite povezave do objav ali jih priložite kot prilogo.  

 Odziv javnosti je bil odličen. 

 Spletna stran Ob izidu brošure Jedi semiških babic - PGD Črešnjevec (pgdcresnjevec.si) 
na kateri si lahko tudi ogledate našo brošuro 

 Časopis Dolenjski list, 28. januar: -priloga 1 

 1. 2. 2021 – spletna stran Dolenskega lista 

 3. 2. 2021 – V informativni oddaji “Krka ob enih” je novinarka Radia 
Krka Vanja Movrin imela prispevek o Brošuri semiških babic. Posnetek 
si lahko lahko zavrtite na povezavi. 

 Mesečnik Belokranjec, februar 2021 – priloga 2 

 

5. Kakšen je bil prispevek projekta k reševanju izzivov dolgožive družbe? (Je npr. projekt 
spodbujal vključevanje starejših v prostovoljstvo; je projekt vplival na spodbujanje kakovostnih 
prostovoljskih programov v okolju, kjer živijo starejši; je projekt na kakšen način pomagal k 
ohranjanju in izboljšanju telesnega in duševnega zdravja; je projekt pripomogel k socialni 
vključenosti,  dostojnemu življenju starejših, k zmanjševanju osamljenosti starejših … ?) (največ 
1000 znakov)  

 
Vsekakor je projekt prispeval k medsebojnemu sodelovanju mlajše, srednje in starejše generacije. 
Čeprav je brošura zgolj opredeljena in povezana z gospodinjskimi dejavnostmi, se lahko pohvalimo, 
da je vzporedno teklo tudi več drugih dogodkov: zbiranje receptov, poskušanje receptov s strani 
zbirateljev, medsebojno usklajevanje … Da ne omenimo, kako je to povezovanje vplivalo na 
socialne stike, ki so bili v času korone sicer omejeni zgolj na telefone in druge »on-line« medije, 
ampak so se pri tem te »veščine« toliko bolj utrjevale. Lahko celo rečemo, da so nas dejavnosti, 
povezane z zbiranjem, povezale z različnimi starejšimi ljudmi. Zato brez slabe vesti potrdimo tudi 

http://www.pgdcresnjevec.si/zdravo-in-aktivno-podezelje/ob-izidu-brosure-jedi-semiskih-babic/
https://www.dolenjskilist.si/2021/02/01/245650/novice/bela_krajina/FOTO_Brosura_s_slastnimi_recepti_kmalu_v_ponatis_za_sirso_javnost/
https://radiokrka.si/clanek/krka-ob-enih/avdio-krka-ob-enih-v-marcu-nova-naklada-brosure-jedi-semiskih-babic-846834
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opcijo, da smo z vključevanjem starejše generacije gospodinj omogočili  njihovo vključevanje in 
izboljšali s tem osamljenost nekaterih v teh težkih časih. 
 

6. Je projekt zasledoval tudi kakšne trajnostne cilje? Če da, katere? (največ 1000 znakov) 

Projekt je »nakazal pot« tudi nekaterim trajnejšim ciljem, ki jih morda v začetku dejavnosti niti 
nismo opredelili, pa so se naknadno pokazali, recimo: 
 

- zbiranje starih receptov in izdaja njih v brošuri pomeni zgodovinsko osnovo obujanja starih 
običajev pri gospodinjskih dejavnostih; 

- v ozadju je lahko to tudi  velik doprinos k etnološkim razsežnostim našega semiškega okolja; 
- lahko se pohvalimo, da bomo z obujanjem starih receptov v bodoče organizirali različne 

kuharske delavnice za različne starostne skupine; 
- s sociološkega vidika bodo delavnice, ki jih bomo izvajali, omogočale druženje vseh 

generacij kuharic in kuharjev; 
- psihološki vidik pa bo tudi to, da se bo z druženjem ljudi omogočil pristen socialni stik 

udeležencev; 
- in še ena »dodana« drobtinica« v sklopu že mnogih dejavnosti našega okolja, ki bo 

popestrila že tako – »pisano paleto« dogodkov, ki se bodo zvrstili v našem društvu. 
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IZJAVA ORGANIZACIJE PREDLAGATELJICE 
  
Izjavljamo, da so navedeni podatki v predlogu resnični in točni. 
 
Kraj in datum: Črešnjevec, 10.03.2021    
 
Podpis odgovorne osebe organizacije (in žig):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge k prijavnemu obrazcu 

- Priloga 1: Objava v Dolenskem listu  - 28. 1. 2021 

- Priloga 2: Objava v mesečniku Belokranjec – februar 2021 

- podporna pisma 4 prostovoljcev iz 3 različnih generacij, 

- Priloga 3: Podporno pismo prostovoljke Vesne Malnarič, (datum rojstva 9. 6.2003) 

- Priloga 4: Podporno listo prostovoljke Milke Malnarič, (datum rojstva 30. 08. 1975) 

- Priloga 5: Podporno pismo prostovoljke Antonije Ogulin, (datum rojstva 22. 9. 1952) 

- Priloga 6: Podporno pismo prostovoljke Marije Špringer, (datum rojstva 30. 3. 1967) 

- Priloga 7: Podporno pismo prostovoljke Sonje Malnarič, (datum rojstva 25. 3. 1967) 

- Priloga 8: Podporno pismo udeleženke Martine Škrinjar, (datum rojstva 7. 11. 1955) 

- Priloga 9: Podporno pismo udeleženke Olge Plut (datum rojstva 5.7.1963) 

 
S podpisom izjave se strinjate, da bo Slovenska filantropija zbrane podatke zbirala, hranila in obdelovala v 
skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in sicer le za namen izvajanja in 
promocije tega natečaja. 
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- PRILOGA 1: Objava v Dolenskem listu  - 28. 1. 2021 
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- Priloga 2: Objava v mesečniku Belokranjec – februar 2021 
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Priloga 3: Podporno pismo prostovoljke Vesne Malnarič, (datum rojstva 9. 6.2003) 
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- Priloga 4: Podporno listo prostovoljke Milke Malnarič, (datum rojstva 30. 08. 1975) 
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- Priloga 5: Podporno pismo prostovoljke Antonije Ogulin, (datum rojstva 22. 9. 1952)  
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- Priloga 6: Podporno pismo prostovoljke Marije Špringer, (datum rojstva 30. 3. 1967) 
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- Priloga 7: Podporno pismo prostovoljke Sonje Malnarič, (datum rojstva 25. 3. 1967) 
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- Priloga 8: Podporno pismo udeleženke Martine Škrinjar, (datum rojstva 7. 11. 1955) 
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- Priloga 9: Podporno pismo udeleženke Olge Plut (datum rojstva 5.7.1963) 

 


