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PRIKAZ REZI IN DELAVNA AKCIJA V UČNIH VRTOVIH 

 

Sadjarji Sadjarskega društva Bele krajine smo v soboto 20. 3. 2021 organizirali delavno akcijo na učnih vrtovih 

v občini Črnomelj in občini Semič. 

Na prvi spomladanski dan ni dišalo po pomladi saj je zima s svojim repom pošteno otepala. 

Zaradi ukrepov NIJZ smo se zbrali le v predpisanem številu  na Belokranjski čebelarski učni poti v Žuničih ob 

8.30. uri. 

Temperatura okolice je bila 0 stopinj Celzija in sneg je rahlo naletaval. Kljub temu smo pričeli z obrezovanjem 

in urejanjem sadovnjaka. Po uri in pol smo zaključili delo v sadovnjaku in šli na učni vrt  VDC Črnomelj na 

Majerju. Tu sta nas pričakala Jožica in  Dušan s toplim čajem, kavo  in obilnim narezkom. Ko smo se podprli 

in s čajem ogreli smo pričeli z delom v sadovnjaku učnega vrta VDC na Majerju. Po zaključenem delu smo se 

odpeljali na Smuk nad Semičem k polharski koči na Smuku. Tu nas je pričakalo 80 neobrezanih sadnih dreves. 

Predsednik polharskega društva Andrej z nekaj člani polharskega društva nas je sprejel in pogostil s toplim 

obrokom pasulja in kranjsko klobaso. 

Po dobrem in obilnem obroku nam ni bilo težko obrezovanje. Po zaključenem obrezovanju smo se zbrali pri 

odprtem ognju in spili kavo in degustirali več sort vina, ki jih je prinesel Tone in ostali člani. 

Čakala nas je še ena delavna akcija v Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču zato smo se kmalu poslovili.  

V Učnem vrtu dr. Derganca smo obrezali sadno drevja in jagodičevje, pobrali veje in razvozili zemljo. 

Vsa dela  je vodil in nadziral  skozi ves dan  Janija Gačnika. 

Dela smo zaključili ob 17.30. uri. 

 

Zapisal Bojan Jakša 
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