
 

MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA 

19 – 28 JULIJ 2019 

JUROVSKI DOL, SLOVENIJA 
 

Društvo Zelena centrala v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Irske, 

Romunije in Italije vabi na mednarodno mladinsko izmenjavo »BEE THE FUTURE« 

(S čebelo v prihodnost), ki se bo odvijala med 19. in 28. julijem na ekološkem 

posestvu Zelena centrala v Jurovskem Dolu.  

 

Izmenjava bo povezala 24 mladih, starih od 18 do 30 let (po šest iz vsake sodelujoče 

države), ki se bodo osem dni družili v pridobivanju novega znanja, spretnosti in 

izkušenj s področja čebelarstva, naravne arhitekture in gradnje, kulturne dediščine, 

ekološkega kmetijstva, biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja podeželja. 

Čakajo vas vrhunski mentorji, zanimive teme, odlična (lokalna in ekološka) hrana in 

pijača, spoznavanje drugih kultur in jezikov ter živopisna druženja v travniškem 

sadovnjaku - pod soncem, zvezdami ali ob ognju.   

 

Mednarodna mladinska izmenjava BEE THE FUTURE je financirana iz programa 

Erasmus + Mladi v akciji. Vse aktivnosti za vse udeleženke in udeležence, vključno s 

prenočišči, prevozi in prehrano, so POPOLNOMA BREZPLAČNE!  
 

 

 

SLIŠATI JE KRASNO! SE LAHKO PRIDRUŽIM? 

Seveda! Če si le starejša, starejši od 18 let in mlajša, mlajši od 30. 



JE STAROST EDINA OMEJITEV? 

Uradno, ja. A število sodelujočih je omejeno, zato nas moraš v svoji prijavi 

osvojiti s prav posebnim motivacijskim pismom. Naj bo to elektronsko ali 

klasično pismo, poslano na naš naslov, v katerem nam pojasni, zakaj je ta 

mladinska izmenjava zbudila tvojo pozornost. Povej nam, zakaj bi za sodelovanje 

morali izbrati prav tebe! 

 

DOBRO. IN ZAKAJ BI MORALI IZBRATI PRAV MENE? 

Zagotovo bi te morali izbrati, če: 

* si doma iz podeželskega okolja in si želiš spoznati druge mlade iz podobnega 

okolja iz Slovenije, Irske, Romunije in Italije,  

* se želiš poučiti o čebelah (kako živijo, komunicirajo in kako gradijo svoja 

domovanja), o ekološkem čebelarjenju in različnih čebelarskih tradicijah po vsej 

Evropi. Predznanje o teh temah ni predpogoj za sodelovanje, zagotovo pa se boš 

naučila, naučil veliko novega!  

* Želiš se naučiti več o naravni gradnji in preprosti naravni arhitekturi. Kako gradi 

čebela? Kako gradi trta? Kako gradi človek? Pripravljena, pripravljen si aktivno 

sodelovati – skupaj z novimi znanci in prijatelji iz Slovenije, Irske, Italije in 

Romunije - pri gradnji zelo preproste arhitekturne konstrukcije “Mlada brajda” 

ter se preizkusiti v delu z naravnimi materiali, npr. z lesom. Ne pozabi: 

predznanje ni potrebno! 

* Zanima te ekološko kmetovanje, biotska raznovrstnost in trajnostni razvoj. 

Rada, rad spoznavaš nove ljudi in prisluhneš njihovim zgodbam. Si radovedna, 

radoveden in si želiš novih izkušenj z mladimi z različnih koncev Evrope. 

* Rada, rad ješ dobro (lokalno in ekološko) hrano in želiš preživeti nekaj 

kakovostnega prostega časa na ekološki kmetiji na Štajerskem.  

 

RAZUMEM. MORAM VEDETI ŠE KAJ? 

Jp. Zapomni si, da so vse projektne aktivnosti popolnoma brezplačne za vse 

udeleženke in udeležence, vključno s prenočišči, prehrano in prevozi. 



Sodelovanje v izmenjavi te ne stane nič! Še več! Če trenutno nimaš službe ali 

imaš zgolj prekarno delo, ki te ne izpolnjuje, in če ne veš, kaj bi sama, sam s 

sabo, je ta izmenjava mogoče prava priložnost, da sprožiš spremembo in 

investiraš vase! Osem dni stran od doma, druženje z novimi ljudmi in 

spoznavanje novih vsebin ti lahko omogočijo drugačen vpogled v tvojo trenutno 

situacijo in ti nemara pomagajo rešiti kakšno navidez nerešljivo težavo. Pridi in 

probaj! 
 

   
 

8 DNI, PRAVITE? 

Tako je. 8 dni. Dnevni program bo trajal od 10h dopoldne do 18h popoldne, en 

dan bo prost. Zajtrk, kosilo in večerja bodo zagotovljeni. Lahko boš aktivno 

sodelovala, sodeloval pri sooblikovanju vseh aktivnosti mladinske izmenjave, tvoj 

glas bo slišan in upoštevan pri sprejemanju skupinskih odločitev, tudi pri 

oblikovanju urnika. Na voljo bo veliko prostega časa za druženje in zabavo z 

drugimi udeleženkami in udeleženci, a zapomni si, da je izmenjava oblikovana za 

učenje in spoznavanje novih vsebin skupaj z drugimi, zato se skušaj držati urnika, 

potem ko bo enkrat točno določen.  

Natančen opis/urnik vseh dejavnosti izmenjave boš dobila, dobil v trenutku, ko 

bo tvoja prijava sprejeta in odobrena. Vsa tvoja mnenja, pripombe ali predloge 

bomo upoštevali z največjo možno resnostjo! 

 

BODITE KONKRETNEJŠI! KAKŠNE DEJAVNOSTI IMATE V 

MISLIH?  

Uau! Pripravi se na množico zanimivih dejavnosti. 

 



1) UČENJE O ČEBELAH  

Biodinamični čebelar Karel Vogrinčič, tudi mojster 

apiterapije in eden vodilnih slovenskih ekoloških 

čebelarjev, nas bo poučil o čebelah, njihovem 

življenju in navadah. Peljal nas bo v čebelnjak in nas 

spoznal z množico čebeljih skrivnosti ter z različnimi 

čebelarskimi tradicijami po Sloveniji in Evropi skozi 

čas.  
 

2) UČENJE O NARAVNIH KONSTRUKCIJAH IN VKLJUČUJOČI ARHITEKTURI, BRAJDI 

Arhitektka Lea Korošec in umetnostni zgodovinar 

Simon Žlahtič nas bosta poučila, kako lahko 

arhitekturno znanje čebel in rastlin uporabimo v 

človeški arhitekturi. Spoznali bomo čudežno moč 

neverjetne “čebelje” oblike, šestkotnika, in se 

seznanili z bogato tradicijo brajde oz. Pergola, tistega 

prostora pred hišo, kjer po vsej Evropi pod naravno 

senco posedajo s prijatelji in znanci! 

  

3) GRADITI KOT ČEBELA 

Oblikovali bomo močno konstrukcijsko ekipo, ki bo s 

pomočjo lesarskega mojstra Matije Rižnerja zgradila 

preprosto, a očarljivo šestkotno vinsko brajdo oz. 

pergolo po načelu “graditi kot čebela”. Pri delu z 

naravnimi materiali bomo izrazili svojo ustvarjalnost, 

spretnost in iznajdljivost.  

  

4) UČENJE O BIOTSKI RAZNOVRSTNOTI, EKOLOŠKEM KMETIJSTVU IN TRTAH 

Hej! Ni brajde brez trte! Biodinamični kmet in 

vinogradnik Radovan Šuman nas bo vpeljal v 

ekološko kmetijstvo in pomembnost biotske 

raznovsrnosti. Obiskali bomo njegovo kmetijo in 

vinograd. Skupaj bomo nasadili mlade trte v našo 

brajdo in zaključili izmenjavo z obiskom sijajne vinske 

kleti! 

   



OK, TO ME RES ZANIMA! KAKO SE LAHKO PRIJAVIM? 

Prijaviš se z elektronskim pismom na novice@zelenacentrala.eu. Prijavi priloži 

kratek življenjepis in motivacijsko pismo, v katerem razloži, zakaj je ta mladinska 

izmenjava zbudila tvojo pozornost. Povej nam, zakaj bi za sodelovanje morali 

izbrati prav tebe! Lahko nam pišeš tudi po navadni pošti, in sicer na Društvo 

Zelena centrala, Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol. Za vsa dodatna pojasnila smo 

na voljo na telefonski številki 041997070. 

 

Zadnji rok za prijavo je 25. junij 2019! 

 

Se vidimo! 

 

 

 

 

 

Mednarodno mladinsko izmenjavo »BEE THE FUTURE« (S čebelo v prihodnost) so družno pripravile štiri partnerske organizacije: Društvo 

Zelena centrala iz Slovenije, skupina mladih Gruppo Api iz Italije, socialno podjetje IRD Duhallow iz Irske in razvojna agencija Asociatia Grupul 

de Actiune Locala din Zona Vailor Ampoiului si Muresului iz Romunije. Financira se iz programa Erasmus+ Mladi v akciji. 
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