
 

RAZPISUJEMO  

160-URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

NARAVNA GRADNJA Z GLINO, 
ki se bo izvajal prek teoretsko-praktičnih delavnic na ekološki kmetiji Zelena centrala v Jurovskem Dolu ter v 

Knjižnici Lenart od julija do novembra 2015.  
 

 

 

Udeleženci programa bodo v teoriji in praksi pridobili sledeče spretnosti in znanja: 

 osnovne lastnosti naravnih gradbenih materialov (glina, ilovica, pesek, slama, les, kamen),  

 osnovne lastnosti naravne gradnje, 

 naravna gradnja kot del lokalnega kulturnega izročila, 

 naravna gradnja kot del svetovnega kulturnega izročila, 

 različni pristopi k naravni gradnji z glino, 

 lastnosti in uporaba gradbenih orodij, 

 priprava in zaščita gradbišča, 

 izvedba gradnje od temeljev do strehe (začeti iz nič, končati na toplem!), 

 naravni ometi, 

 naravni pigmenti, 

 reciklaža v naravni gradnji.  
 

 

Potek dela: Strokovno vodene teoretsko-praktične delavnice bodo potekale ob sobotah med julijem in 

novembrom ter v enem 14-dnevnem ciklusu celodnevnih delavnic med 30.7. in 13.8.2015, ko se bo izvedlo delo na 

konkretnem objektu. Program bomo izvedli v sodelovanju z visoko usposobljenimi tehničnimi sodelavci iz italijanske 

organizacije Terra e Paglia. Osrednji mentor delavnic bo njen ustanovitelj Sanni Mezzasoma, eden vodilnih 

strokovnjakov naravne gradnje z glino v Italiji ter eden od ustanoviteljev izobraževalnega centra Panta Rei. Program 

bo potekal v slovenskem jeziku. Sodelovanje v programu bo zahtevalo tudi samostojno učenje in samostojno 

raziskovanje na terenu.  
 

 

 

Udeležba: Programa se lahko udeležijo vse polnoletne osebe ne glede na spol, starost ali državljanstvo, osebe z 

izkušnjami z gradnjo ali popolnoma brez izkušenj. Prednost bodo imeli brezposelni in prekerno zaposleni ter tisti, 

ki jih to področje še posebej zanima (pojasnite v prijavi!). Program je primeren tudi za osebe, ki se že ukvarjajo z 

gradnjo, pa jih zanima ustvarjanje in sodelovanje v skupini ter izmenjava novih idej, zgodb in znanj. Udeležba v 

programu je brezplačna, število udeležencev pa strogo omejeno. Izbor udeležencev bomo opravili na podlagi 

motivacijskih pisem v prijavi in po potrebi osebnega razgovora. 
 

 

Prijava: Prijave v program sprejemamo do 7. 7. 2015 na spletni naslov novice@zelenacentrala.eu ali na Društvo 

Zelena centrala, Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol s pripisom PRIJAVA V PROGRAM – NARAVNA GRADNJA Z GLINO. 

Prijavi priložite kratek življenjepis s kontaktnimi podatki in motivacijsko pismo, v katerem na kratko (nekaj vrstic) 

razložite, zakaj bi se radi priključili programu. Za več informacij pokličite 041997070. 
 

 

Informativni dan: Torek, 7. 7. 2015, ob 19. uri v Knjižnici Lenart. Obvezen za vse, ki se želijo pridružiti. 
 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje je del programa CELA ŠTALA, ki ga omogočajo sredstva finančnega mehanizma EGP in Norveške 2009-2014. 


