
 

»Nepozabna izkušnja, novi obrazi, nove kulture, 

veliko novih doživetij, predvsem pa veliko novega 

znanja.« 

Kristjan Čadež  

  

»Bila je zelo zanimiva izkušnja polna tuje kulture, 

kulinarike in ljudi. Izmenjava mi je bila zelo všeč, 

saj sem pridobil veliko novih izkušenj.« 

Jaka Majcen  

  

»Izkušnja polna lepih razgledov, zanimivih ljudi, 

čudovite pokrajine in dobre hrane.« 

Žiga Primožič   

  

»Mobilnost v Franciji je bila zame zelo zanimiva in 

poučna. Najbolj zanimivo mi je bilo delo na 

kmetijskem področju, predvsem pa reja polžev in 

bioplinarna.« 

Gašper Šink  

  

»Zanimivo je bilo primerjati Slovenijo in Francijo - 

pokrajina je zaradi Alp zelo podobna, navade 

prebivalcev pa zelo različne. Spoznali smo tudi, 

kako o nekem izdelku splesti zgodbo in mu tako 

dodati dodano vrednost - vsekakor nekaj, kjer 

imamo v Sloveniji še mnogo priložnosti za razvoj 

in napredek.« 

Jure Ausec, učitelj  

  

»Obisk ekstenzivnih kmetij na planinskem 

območju v Franciji nam je dal nov vpogled v 

njihovo kmetovanje in navade. Opazili smo, da 

francoski potrošniki cenijo doma pridelano hrano. 

Dobil sem občutek, da je življenje kmeta tam bolj 

enostavno in manj stresno kot pri nas. To jim 

omogoča tudi velikost njihovega trga s hrano in 

pozitivna percepcija lokalno pridelane hrane.« 

Tilen Selan, učitelj  

PROJEKT »School4life in MI v Evropi« 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

FRANCIJA 2018 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 

komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost 

avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije.  

Terensko delo—določanje kakovosti tal 



Raziskovanje jame Gournier 

Skupina štirih dijakov kmetijsko-podjetniške 

in naravovarstvene smeri v spremstvu prof. 

Tilna Selana in prof. Jureta Ausca se je v 

sklopu  Erasmus+ projekta »Let's cross 

borders – school for life« in »Mi v Evropi« v 

času med 21. 4. in 2. 5. 2018 udeležila 

usposabljanja v Franciji.   

Pohod po Coste belle turistični poti 

Šola EPLEFPA de Chambery – La Motte Servolex  

Usposabljanje je potekalo na srednji in višji 

biotehniški šoli Reinach EPLEFPA de 

Chambery, ki se nahaja v kraju La Motte 

Servolex, v bližini francoskih Alp. Njihovi 

izobraževalni programi so zelo povezani s 

trajnostnim kmetijstvom, agroturizmom, 

naravovarstvom ter lokalno pridelavo in 

predelavo surovin.  

Med strokovno ekskurzijo so si ogledali nekaj 

različnih kmetij, ki se ukvarjajo z govedorejo, 

ovčerejo ipd., ogledali pa so si tudi majhno 

kmetijo, ki se ukvarja s pridelavo piva.   

V kraju Frangy so se preizkusili v iskanju 

zlata, kar pa ni bilo tako enostavno, kot se je 

zdelo na prvi pogled.  

Ogledali so si tudi mesti Lyon in Annecy ter 

raziskovali jamo Gournier.  

»Imeli smo se čudovito!« 

Dijaki: Kristjan Čadež, Jaka Majcen, Žiga 
Primožič, Gašper Šink 

Učitelja spremljevalca: Jure Ausec in Tilen 
Selan 

 

Dijaki so se usposabljali na področju varstva 

narave, ohranjanja biotske raznovrstnosti, 

življenja v zavarovanih območjih, spodbujanja 

dejavnosti in podjetnosti na podeželju, 

ohranjanja kulturne krajine in tradicije.  

Iskanje zlata 

Med bivanjem v Franciji so bili pri pouku na šoli 

prisotni dva dneva, kjer so se družili s 

tamkajšnjimi dijaki ter spoznali načine gojenja 

polžev in njihove priprave, načine izdelave 

tradicionalnih mlečnih izdelkov … En dan so 

preživeli na prireditvi ocenjevanja goveda, ki je 

bila organizirana na posestvu šole, tri dni pa so si 

na strokovni ekskurziji ogledovali gorske kmetije.  


