
 
 

Društvo Zelena centrala iz Jurovskega Dola razpisuje  

BREZPLAČNI TEČAJ NARAVNE GRADNJE Z GLINO, 
ki ga bomo izvajali  

od 22. julija do 1. avgusta 2017 

v obliki celodnevnih teoretsko-praktičnih delavnic na ekološki kmetiji Zelena centrala v Jurovskem Dolu.  

 Tečaj je namenjen mladim od 16. do vključno 30. leta starosti in je del projekta »Gradimo prihodnost« v okviru 

programa Evropske Unije Erasmus +.   
 

 

 

 

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

 osnovne lastnosti naravnih gradbenih materialov (zemlja, pesek, apno, slama, les) in naravne gradnje, 

 naravna gradnja kot del lokalnega in globalnega kulturnega izročila, 

 lastnosti in uporaba gradbenih orodij ter priprava in zaščita gradbišča, 

 različne tehnike naravne gradnje z glino: čerpič/adobe, cimprača/blatnjača, predalčna gradnja, ilovnate 

malte, ilovnati ometi, končni ilovnati nanosi, apneni ometi, naravni pigmenti, 

 reciklaža v naravni gradnji.  
 

Potek dela: Strokovno vodene teoretsko-praktične delavnice bodo potekale vsak dan od 22. julija do vključno 1. 

avgusta od 8:30 do 18:00. Poleg naravne gradnje se bodo udeleženci seznanili tudi z osnovami socialnega 

podjetništva in možnostmi samozaposlitve na področju trajnostnega razvoja podeželja. Vsi udeleženci bodo po 

opravljenem tečaju dobili ustrezni certifikat spretnosti in znanj.  

Tečaj bodo skupaj vodili slovenski in italijanski mentorji: 

 Sanni Mezzasoma in Sara Lucetto, mednarodno priznana in večkrat nagrajena mojstra naravne gradnje iz 

italijanske skupine Terraepaglia in centra Panta Rei, ki je  najpomembnejši italijanski center s področja 

izobraževanja o trajnostnem razvoju in ekologiji,  

 Nika Arnuš iz Društva Zelena centrala, izučena mojstrica naravne gradnje in diplomirana likovna pedagoginja, 

in arhitektka Lea Korošec, izučena gradbinka z ilovico in slamo. 

Komunikacija bo potekala v angleškem jeziku, na voljo bo prevajalec v slovenski jezik. Udeležencem bosta vsak 

dan na voljo dva brezplačna topla obroka. 

Udeležba in prijave: Program je namenjen mladim od 16. do 30. leta starosti, mladoletne osebe morajo za 

udeležbo predložiti dovoljenje staršev. Prijave v tečaj zbiramo do 18. julija na elektronski naslov 

novice@zelenacentrala.eu. Prijavi predložite kratek življenjepis z vsemi kontaktnimi podatki (naslov, mobilna 

telefonska številka, elektronski naslov) in kratko motivacijsko pismo z razlago, zakaj se želite pridružiti tečaju. 

Dobrodošli so vsi, ne glede na izobrazbo, zanimanja in predznanje, še posebej je tečaj namenjen brezposelnim 

mladim ter mladim z različnimi socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi ali drugimi ovirami. Število 

mest je omejeno. Ob preveliki količini prijav bo o sprejetih udeležencih odločalo motivacijsko pismo.  

Štirje najbolj prizadevni in najbolje ocenjeni mladi s tečaja v Jurovskem Dolu se bodo lahko med 20. in 30. 

avgustom udeležili tečaja naravne gradnje z glino s poudarkom na protipotresni gradnji v italijanskem centru 

Panta Rei iz Perugie (www.pantarei-cea.it). Vse stroške za te udeležence – prevoz, prehrana in prenočišče – bo 

krilo Društvo Zelena centrala prek projekta »Gradimo prihodnost« Erasmus +. 


