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ZADEVA:

Povabilo k sodelovanju

Spoštovani !
Vabimo vas, da na vaši šoli delček naravoslovnih vsebin popestrite z vsebinami, ki jih izvajamo v
okviru projekta z naslovom »Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske
raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine«.
Z aktivnostjo, ki smo jo poimenovali »Sadno drevo pred podeželsko osnovno šolo«, bodo naši
projektni sodelavci pripravili predstavitev o pomenu visokodebelnih sadnih dreves in na vašo
željo skupaj z otroci zasadili sadiko visokodebelnega sadnega drevesa na dvorišče vaše šole.
Sadika, ki jo bomo zasadili, predstavlja del projektnih stroškov in je tako za izbrane šole
brezplačna.
Žal nam obilo aktivnosti v okviru izvajanja projektnih aktivnosti omogoča izbiro le desetih šol. V
omenjene aktivnosti lahko vključimo le osnovne šole (lahko tudi srednje) na območju regij
izvajanja projekta (JV Slovenija, Posavje, Savinjska - del). Za izbrane šole bomo predvidene
aktivnosti izvajali v mesecih april-maj 2007.
Za vas smo pripravili tudi učni list z vprašalnikom, ki vam ga pošiljamo skupaj z našim
povabilom. Predstavitev projekta in tako tudi vsebino, ki se navezuje na travniške sadovnjake
smo podrobneje predstavili v promocijskem gradivu, lahko pa si ogledate tudi internet strani
našega zavoda (http//: kmetijskizavod-nm.si/interreg).

Obrazložitev:
V okviru prvega razpisa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa SlovenijaMadžarska-Hrvaška 2004-2006 je skupaj s partnerji uspel Kmetijsko gozdarski zavod iz Novega
mesta s projektom z zgoraj navedenim naslovom.
Visokodebelna sadna drevesa in travniški sadovnjaki so del tradicionalnega izgleda kulturne
krajine. So eden najbolj pestrih življenjskih prostorov v kmetijski kulturni krajini.
Z visokimi krošnjami dreves ustvarjajo značilno podobo številnim podeželskim naseljem,
prispevajo pa tudi k ugodni mikroklimi bivalnih okolij. Kljub številnim aktivnostim z namenom
ohranjanja visokodebelnih sadnih dreves v zadnjih letih, ostaja še vedno veliko dreves
neoskrbovanih. Visokodebelna sadna drevesa ob pravilni oskrbi nudijo obilo najbolj zdravih
plodov. Vse več takih dreves se tudi seka.
Partnerji v projektu so: KGZS – Zavod Novo mesto, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kozjanski park,
Zavod RS za varstvo narave, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje in Hrvatski zavod za poljuprivrednu savjetodavnu službu.
Funkcionalni vodja projekta: mag. Zdenka Kramar, zdenka.kramar@gov.si, tel. + 386-7373-05-70.
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Da bi ohranili tako pomemben krajinski element in življenjski prostor kot ga predstavljajo
visokodebelna sadna drevesa, se nam zdi pomembno o tem ozaveščati in izobraževati tudi
najmlajše prebivalce podeželja.

Sliki 1 in 2: Naravoslovni dan z vsebino visokodebelnih sadnih dreves na OŠ Dragatuš

Vabimo vas, da svoje želje o sodelovanju sporočite na:
KGZS – Zavod NM
Šmihelska 14
8000 Novo mesto
Tel.: 07/373-05-74 (Tatjana Kmetič Škof; tatjana.kmetic.skof@siol.net)

Funkcionalni vodja projekta:
mag. Zdenka Kramar

Strokovni vodja projekta:
Tatjana Kmetič Škof
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