
 

RAZPISUJEMO  

10-MESEČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

VISOKODEBELNI SADOVNJAK, 
ki se bo izvajal prek mesečnih teoretsko-praktičnih delavnic na ekološki kmetiji Zelena centrala v Jurovskem 

Dolu v Slovenskih goricah in v Knjižnici Lenart od februarja do novembra 2015. 
 

Udeleženci programa bodo pridobili sledeče spretnosti in znanja: 

 osnovne lastnosti visokodebelnega travniškega sadovnjaka,  

 lastnosti in posebnosti starih sadnih sort v Slovenskih goricah in SVZ Sloveniji, 

 osnove terenskega raziskovanja v smeri prepoznavanja in evidentiranja starih sadnih sort v 

Slovenskih goricah in SVZ Sloveniji (medgeneracijsko sodelovanje, arhivi, literatura, delo na terenu), 

 načrtovanje novega travniškega sadovnjaka (katero sadje kam, kako izbrati primerne sorte, krajina, 

teren ...), zasaditev novega travniškega sadovnjaka (način sajenja, pridobivanje cepičev, cepljenje, 

iskanje/pridobivanje divjakov …), vzdrževanje sadovnjaka (gnojenje, obrezovanje, škodljivci/bolezni …),  

 visokodebelni sadovnjak kot ekosistem (živali v sadovnjaku) in pomen biotske raznovrstnosti, 

 osnove biodinamičnega pristopa k sadjarstvu; voda v sadovnjaku (upravljanje z vodnimi viri in deževnico), 

 pomen starih sadnih sort za zdravje ljudi, 

 skladiščenje in uporaba različnih vrst sadja iz Slovenskih goric in SVZ Slovenije. 
 

 

Potek dela: Strokovno vodene teoretsko-praktične delavnice bodo potekale ob petkih popoldne ali čez dan 

ob sobotah ali nedeljah. Skupno 10 delavnic in vsaj štiri delovne akcije. Program, ki bo potekal v slovenskem 

jeziku, bo zahteval tudi samostojno učenje in raziskovanje na terenu. Vodja programa je Nataša Kramberger, 

predsednica Društva Zelena centrala. Strokovni vodja programa je Gregor Božič, avtor projekta 

www.zgodbasadeza.eu in knjige Sadje sonca. Na delavnicah bo gostovalo več kvalificiranih predavateljev. 
  

 

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

Prednost bodo imeli brezposelni in prekerno zaposleni ter osebe, ki jih še posebej zanima sadjarstvo. 

Udeležba v programu je brezplačna, a po vključitvi v program obvezna (pogodba). Možnost zaposlitve po 

zaključku programa.  

Število udeležencev je omejeno, izbor bo opravila vodja programa na podlagi motivacijskih pisem in 

morebitnih osebnih razgovorov.  
 

 

Prijava: Prijave v program sprejemamo do 15.2.2015 na spletni naslov novice@zelenacentrala.eu ali na 

Društvo Zelena centrala, Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol s pripisom PRIJAVA V PROGRAM - SADOVNJAK. 

Prijavi priložite kratek življenjepis s kontaktnimi podatki in motivacijsko pismo, v katerem na kratko (max. 

ena tipkana stran) razložite, zakaj bi se radi priključili programu.  
 

 

Informativni dan: Četrtek, 19.2.2015, ob 18. uri v Knjižnici Lenart. 
 

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


