
Osnove premakulture in načrtovanje posestva

(Permakulturna delavnica)

Kdaj? 1.7 . - 3.7.2011

Kje? Dolnji Slaveči / Grad na Goričkem na posestvu pri Mirjam, Lovru in Luki.

Kaj? Osnove permakulturnega načrtovanja posestva v teoriji in praksi

Na posestvu, na katerem ni tekoče vode, bo vzpostavitev vodnih ekosistemov s pomočjo zbiranja po-
vršinske vode jedro načrtovanja. Na to osnovo se bo razširil gozdni vrt, sinergičen vrt pa bo zaokrožil
osnovne potrebe po hrani. Koliko nam bodo okoliščine dopuščale bomo zadeve konkretizirali s pilot-
skimi primeri. Skozi načrtovanje se bo spoznavalo permakulturna načela, conacija posestva je klasika
permakulturnega načrtovanja, določitev tokov nam bo izostrila sliko, pretres petih elementov pa bo ce-
lotno zadevo dvignil na višjo raven.

Zgodba se začne v petek ob 17.00 z namestitvijo in večerjo in nadaljuje s teoretičnim uvodom v perma-
kulturo ob 19.00. Naložili bomo o gozdnem in sinergičnem vrtu, do lažjega spanca pa si bomo pomaga-
li ob tabornem ognju.

Sobotni dopoldan bo posvečen spoznavanju osnovnih veščin permakulturnega načrtovanja, kar bomo
popoldne prenesli na dotično posestvo in izdelali permakulturni načrt posestva. Večerne ure bodo
posvečene socializaciji, na katero so vabljeni inštrumenti in podobna pomagala.

Nedelja bo posvečena pilotskim primerom vodnega ekosistema, gozdnega vrta in sinergičnega vrta.

Zakaj? Da se kaj naučimo, se pogovorimo in družno boljši svet zgradimo :)

Kaj prinesti s sabo? Poleg vsega kar mislite, da boste potrebovali in nasmeha, prinesite še:

šotor, spalno vrečo, armafleks, skodelico/krožnik, žlico/vilico, kozarec, beležko, svinčnik.

Na posestvu ni tekoče vode, tuša.

Hrana bo sadno žitno zelenjavna in priprava bo zabavna. Pijača bo brezalkoholna.

Za otroke bomo (po potrebi) priredili delavnice spoznavanja narave in umetniškega ustvarjanja - po-
vejte ob prijavi .

Prenočevanje: na posestvu v šotorih. Možno je prespati tudi v apartmajih - ob prijavi povejte - plači-
lo posebej.

Prihod na posestvo in postavitev šotorov v petek 1.7. do 18.00; ob 18.00 večerja; ob 19.00 predavanje
na gradu Grad

http://sl.wikipedia.org/wiki/Permakultura


Kako do nas? Posestvo se nahaja neposredno nad vasjo Grad na Goričkem.

Zemljevid (google maps) - v prazno polje A (na levi strani) vpišite vaš kraj in google vas bo do nas
pripeljal.

Iz vasi Grad in Dolnji Slaveči vam bodo v času delavnice pot kazali kažipoti.

Na posestvo se ne da zapeljati z avtom (150m peš)- upoštevajte pri pripravi prtljage. Prostor za parkira-
nje bo označen.

Prispevek za delavnico je 40€.

Vključuje hrano, pijačo, prostor za šotorenje, izvedbo delavnice.

Število udeležencev je omejeno.

Prijavite se lahko na tel. 051 399 803 (Lovro) ali e-pošto: zelisca.korina@gmail.com.

Na delavnico vas vabijo Tomi, Aljaž, Mirjam in Lovro.
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