
                                       

 
 
 

 

DIJAKI IN UČITELJI SREDNJE ŠOLE SLOVENJ GRADEC IN MUTA NA 

MEDNARODNEM SREČANJU - V OKVIRU PROJEKTA TURIZEM, 

INOVACIJE, TRAJNOST - V ŠPANSKEM MESTU ASTILLERO 

V  tednu med 3. 4. in 9. 4. 2022 je v španskem mestecu Astillero, ki se nahaja v španski avtonomni 

skupnosti Kantabriji, potekalo srečanje dijakov in učiteljev v okviru Erasmus+ KA2 projekta z 

naslovom Turizem, inovacije trajnost. Srečanja se je udeležilo 16 dijakov in  9 učiteljev iz Francije, 

Italije, Turčije in Slovenije. Dijaki so v času srečanja bivali pri družinah dijakov španske šole, 

gostiteljice srečanja. Domačini so nam pripravili pester program, v tednu, ki smo ga preživeli skupaj, 

smo obiskali številne turistične institucije, ki upravljajo različne turistične destinacije po načelih 

trajnosti, dijaki pa so posneli intervjuje z osebami, ki te institucije upravljajo.  

 

 

Med sprejemom na srednji šoli I.E.S EL ASTILLERO, gostiteljici srečanja   

 

 

 



                                       

 
 
 

 

 

 

  
 
V ponedeljek zjutraj smo se odpravili v naravni park Cabárceno. To je živalski vrt in naravni 
rezervat, ki se nahaja v nekdanjem rudniku železa, na kraški pokrajini, ki obsega približno 750 
hektarjev. Med obiskom parka smo lahko opazovali številne živalske vrste iz vseh koncev sveta. 
Najbolj nas je navdušila predstava s pticami ujedami, med katero so le-te z vrtoglavimi hitrostmi 
švigale mimo naših glav.   
 

 
 



                                       

 
 
 

 

 

 

Po ogledu parka smo se udeležili delavnice v sirarni La Jarradilla, kjer so se dijaki učili osnov izdelave 

sira. V sirarni po tradicionalnih receptih na inovativne načine izdelujejo sire. 

 

Ustavili smo se tudi v muzeju Sobaos Joselin, kjer so nam predstavili tradicionalni način priprave 

sobao-a. Sobao je španska poslastica, ena od značilnih dobrot Kantabrije. Sestavine za pecivo so 

sladkor, maslo, moka, jajca, sol, limonina lupinica, janeževo žganje in suhi kvas. Pecivo nas je nekoliko 

spominjalo na jogurtovo pecivo, ki se pogosto znajde na slovenskih mizah. 



                                       

 
 
 

 

V torek smo se najprej odpeljali na ogled CIESE Comillas (Mednarodni center za visoke študije v 

španščini), univerzitetnega središča pri Univerzi v Kantabriji. Od maja 2010 dejavnosti Fundacije 

Comillas potekajo v popolnoma prenovljeni zgodovinski zgradbi, ki je bila nekoč samostan jezuitskih 

menihov. 

 

Sledil je ogled svetovno znane jame Altamira. To je jamski kompleks, ki se nahaja v bližini 

zgodovinskega mesta Santillana del Mar. Slovi po prazgodovinski jamski umetnosti z risbami z ogljem 



                                       

 
 
 

in s slikami lokalne favne in človeških rok. Najstarejše slike so bile ustvarjene v zgodnjem paleolitiku, 

pred približno 36 000 leti. Slike v Altamiri so bile prve evropske jamske slike, za katere je bilo potrjeno 

prazgodovinsko poreklo. Ker je obisk jame omejen na pet obiskovalcev na teden, smo si ogledali 

njeno kopijo, narejeno iz umetnih mas, ki se z originalno jamo ujema v 99 odstotkih. Le ta se nahaja v 

muzeju, oddaljenem 200 metrov od originalne jame. 

 

Med ogledom zgodovinskega mesteca Santillana del Mar smo se ustavili tudi v 'muzeju mučenja' 

(Museo de la Tortura), kjer hranijo srhljive mučilne pripomočke, ki jih je za svoja zaslišanja 

uporabljala španska inkvizicija. Stari pregovor pravi, da je Santillana del Mar mesto treh laži, saj ni niti 

svetnik (Santo), niti ravno (llana), niti ni ob morju (Mar), kot nakazuje njegovo ime. Vendar pa ime 

dejansko izvira iz Santa Juliane, svetnice,  katere ostanke hranijo v Colegiati, romanski cerkvi in 

nekdanjem benediktinskem samostanu. 

 

 



                                       

 
 
 

 

 

Obiskali smo veslaški klub Astillero. Tu so nam predstavili različne oblike veslaških čolnov.  

 

Z ladjico smo se podali na panoramski ogled zaliva mesta Santander. Pluli smo mimo zgodovinskih 

zgradb in neskončnih peščenih plaž.  



                                       

 
 
 

 

Med ogledom Santanderja, glavnega mesta Kantabrije, nas je sprejel tudi sam predsednik Kantabrije, 

gospod Miguel Ángel Revilla Roiz. V svojem nagovoru je vse navzoče povabil, da preživimo počitnice v 

Kantabriji, deželi v kateri lahko smučaš in se kopaš v morju v časovnem razmiku ene ure. Slovencem 

je to zvenelo precej znano. 

 

V sredo smo si ogledali palačo Magdalena. Jedilno mizo v palači so morali izdelati v sobani, kjer se 

nahaja, saj je prevelika, da bi jo lahko prinesli od zunaj. Palacio de la Magdalena (palača Magdalena) 

je palača, ki se nahaja na polotoku Magdalena v mestu Santander. Zgrajena je bila med letoma 1909 

in 1911, za špansko kraljevo družino, leta 1982 pa je bila razglašena za zgodovinski spomenik. 

 



                                       

 
 
 

 

 

Anja, Laura, Nuša in Tjaša pred posnetki ladij Niña, Pinta in Santa Maria,  

s katerimi je Kolumb plul na svojem prvem potovanju. 

 

Na promenadi mesta Santander, potem ko smo se temeljito okrepčali s Churrosi, ocvrtimi sladkimi 

palčkami, ki jih je obvezno treba pomakati v vročo čokolado. 

 

 



                                       

 
 
 

 

V četrtek smo si ogledali Močvirje Alday, ki je je ostanek nekdaj velikega močvirja. Nahaja se na 

območju, obkroženim z infrastrukturo, kot so avtoceste, železniške proge in nakupovalno središče. V 

pogovoru z upravnikom smo izvedeli, da si že več kot 20 let prizadevajo vzpostaviti naravno okolje, 

čim bolj podobno močvirju, kot je bilo nekoč. Na tem območju gnezdi veliko vrst ptic, obiskujejo pa 

ga tudi ptice selivke.  

 

Obiskali smo tudi botanični center v Astilleru, kjer so nam predstavili svoj program, potem pa smo se 

udeležili delavnice, na kateri so nas poučili, kako saditi drevesa. 



                                       

 
 
 

 

 

 

Petek smo preživeli v šoli. Dijaki so vse gradivo (posnete intervjuje, rezultate anket), ki so ga zbrali, 

deloma že pred srečanjem in v času srečanja, objavili v skupnem dokumentu v aplikaciji Google drive. 

Po zelo pestrem in tudi napornem tednu smo se vsi udeleženci poslovili na skupni zabavi. V Astillero 

so potovale dijakinje 3. letnika GTT Vanja Vučetić, Laura Zajamšek, Tjaša Miklavc Gregelj, Anuša 

Sekuti in učitelja Nevenka Žlebnik in Tomaž Šoster. 

Tomaž Šoster, 

koordinator projekta za Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta 


