
 

RAZPISUJEMO  

120-URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

CELA ŠTALA ZGODB, 
ki se bo izvajal prek teoretsko-praktičnih delavnic na ekološki kmetiji Zelena centrala v Jurovskem Dolu, v 

Knjižnici Lenart in v mizarskih delavnicah po Slovenskih goricah od julija do novembra 2015.  
 

 

 

Udeleženci programa bodo pridobili sledeče spretnosti in znanja: 

 načrtovanje, oblikovanje ter izdelava bivalnega pohištva in umetniških izdelkov, 

 estetska vrednost dizajna, 

 lastnosti in uporaba ročnih orodij (žaganje, skoblanje, vrtanje, dletenje, dolblenje, privijanje, žeblanje, 

brušenje …) in delno tudi strojnih orodij (reskalnik, rezalna orodja … ), 

 osnove spajanja – od lesnih vezi do improvizacije, 

 terensko raziskovanje v smeri prepoznavanja starih orodij, strojev, pohištva in druge kulturne etnološke 

dediščine po kmetijah v Slovenskih goricah, medgeneracijsko sodelovanje in učenje, 

 popisovanje kulturne etnološke dediščine (evidentiranje in dokumentacija), 

 zapisovanje zgodb, 

 uporaba kulturne etnološke dediščine kot sodobno pohištvo; kombiniranje kosov pohištva etnološke 

dediščine z drugimi elementi (različni naravni materiali), 

 inovativne rešitve za izdelavo funkcionalnih kosov pohištva (interior in eksterior) iz recikliranih materialov iz 

vsakdanjega življenja, 

 osnove restavriranja (čiščenje, utrjevanje, dopolnjevanje, zaščita).  
 

 

Potek dela: Strokovno vodene teoretsko-praktične delavnice bodo potekale ob sobotah ali v večdnevnih (od 

četrtka do nedelje) celodnevnih sklopih julija in avgusta ter ob sobotah septembra in oktobra. Program, ki bo 

potekal v slovenskem jeziku, bo zahteval tudi samostojno učenje in samostojno raziskovanje na terenu. Na 

delavnicah bodo gostovali kvalificirani predavatelji. 
 

 

 

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

izkušnjami z oblikovanjem ali popolnoma brez izkušenj. Dijaki nad 16 let se lahko udeležijo s privolitvijo staršev. 

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 oblikovanjem, pa jih zanima ustvarjanje in 

sodelovanje v skupini ter izmenjava novih idej, zgodb in znanj. Dobrodošli so tudi upokojenci, starejši in 

študentje! Še posebej vabimo izkušene mizarje, tudi upokojene! Udeležba v programu je brezplačna, število 

udeležencev pa omejeno. Izbor udeležencev bomo opravili na podlagi motivacijskih pisem v prijavi. 
 

 

Prijava: Prijave v program sprejemamo do 6. 7. 2015 na spletni naslov novice@zelenacentrala.eu ali na Društvo 

Zelena centrala, Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol s pripisom PRIJAVA V PROGRAM – CELA ŠTALA ZGODB. 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 031505617 ali 041997070. 
 

 

Informativni dan: Ponedeljek, 6. 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. 


