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pestro celoto. Vrt je namenjen vsem starostim skupinam, ima izobraževalno vlogo,
je turistično privlačen in prikazuje način pridelave sadja in zelenjave. Ustvarjena so
nova habitatna območja, kjer so naseljene rastline in živali. Življenjske združbe
gradijo biološko raznovrstnost, ki so pomemben člen delovanja vrta. Predlog
permakulturnega vrta v Sodražici vključuje tudi slovenske avtohtone vrste domačih
živali, ki prispevajo k ohranjanju pasem.
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Permaculture garden represents food production option in planned environment. It is
focused on human needs so that it is consistent with natural processes and
environmental protection. Characteristics of balanced natural ecosystems with strong
diversity are main guide for planning in permaculture, leading to very stable
environment as the result. In this master’s thesis permaculture principles are used in
the design of garden, where theory of sustainable gardening is combined with
landscape design. Due to abandonment of agricultural activity and poor tourism,
garden concept is placed in area of Sodražica municipality. It represents a set of
activities based on natural agriculture and tourism. Selected area is dedicated to the
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functions. 16 small different gardens, which are individually themed, form the whole.
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1

UVOD

Onesnaževanje naravnih virov, pojavljanje socialno ekoloških kriz, kot sta lakota in
pomanjkanje vode, so posledica okoljskih problemov, ki zmanjšujejo zmožnost za zadovoljitev
človeških potreb (Ecosystem …, 2005).
Zaradi nenadzorovanega industrijskega razvoja so ogroženi naravni viri in vedno bolj postaja
jasno, da je koncept trajnostnega razvoja postal pomemben del filozofske paradigme konca 20.
stoletja. Trajnostni razvoj temelji na ravnotežju med človekom in naravo in če je katera od teh
sestavin zapostavljena, obstaja nevarnost trajne degradacije, ki je ni moč popraviti. Za
zagotavljanje ravnotežja ter ohranjanje narave je potreben celovit pristop usmeritev
podeželskega območja, ki temelji na načelu trajnostnega razvoja (»sustainable development«)
(Barbič, 2005). Trajnostni razvoj po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj pomeni
»zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih
generacij« (Trajnostni …, 2014).
»Slovenija v zadnjih letih namenja podporo razvojnim programom v podeželskih skupnostih,
saj ima pestre naravne danosti, z različnimi tipi krajin in bogato krajinsko členitvijo, z velikim
deležem gorsko višinskih kmetij in drugih območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost. Zato ima slovenski prostor odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj
ekološkega načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin,
ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti,
varstvu virov pitne vode in sploh varovanju celotnega okolja« (MKGP, 2014). Iz citata je
mogoče razbrati, da je slovenska krajina izredno pestra in ima zato velik potencial za razvoj
ekološkega kmetijstva, ki v slovenskem prostoru pridobiva na vse večjem pomenu. Vse te
prostorske danosti je potrebno upravljati na pravilen način in s tem zagotoviti prihodnost pri
razvoju in ohranjanju kulturne krajine.
Ekološko kmetovanje ohranja naravo in uporablja naravi prijazne postopke pridelave. Eden od
načinov ekološkega kmetovanja je tudi permakultura, ki je oblikovan sistem in deluje tako, da
povezuje sinergije med elementi, kot so človek, krajina, etika, kmetijstvo, arhitektura,
oblikovanje in ekologija. Deluje po vzoru narave in sistemu raznolikosti ter uravnoteženosti. Iz
pomanjkljivosti prepozna priložnost, ki lahko kasneje postane prednost.
Namen magistrskega dela je prikaz alternativnega pristopa upravljanja prostora, ki deluje po
načelih permakulture. Permakultura je načrtovan sistem trajnega življenjskega prostora, ki
posnema principe ter vzorce delovanja iz narave. Povzema naravne sisteme, ustvarja sonaravni
življenjski prostor, prepoznava univerzalna načela in pravila delovanja iz okolja ter jih prenese
v manjši ali večji prostor, kjer oblikuje lasten ekosistem. Deluje po principu večnamenskosti,
kar pomeni, da je vsaka delujoča celota podprta z drugimi večjimi ali manjšimi funkcionalnimi
enotami. Pojem PERMAKULTURA je sestavljenka iz besed permanenten (trajnosten) in
agrikultura (kmetijstvo), ki pomeni trajno agrikulturo oz. trajnostno kmetijstvo.
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Oblikovanje permakulturnih vrtov je lahko pomemben segment ekološkega oblikovanja krajine
v prihodnosti, zato želim v magistrskem delu prikazati združitev kmetijstva in krajinske
arhitekture, ki se izraža v oblikovani kulturni krajini. Izbrano območje obravnave, katerega
namenska raba je kmetijska, dejanska košeni travnik, želim oblikovati tako, da vključuje
sonaravno delovanje po vzorcih in načelih permakulture. Glavne smernice pri oblikovanju
permakulturnega vrta, uporabljene v nalogi bodo:
 ohranjanje kulturne krajine,
 vzpostaviti eko turizem na podeželju,
 vzpostaviti novo identiteto prostora.
1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Tako kot pretežen del Slovenije ima tudi občina Sodražica problem opuščanja kmetijske
dejavnosti in posledično zaraščanje najboljših kmetijskih površin. Prostor občine ima naravni
potencial za razvoj eko turizma, za katerega je potrebna prava razvojna usmeritev in navezava
na naravno in kulturno dediščino (Občina Sodražica, ustni vir).
Občina Sodražica se sooča s problemom upadanja kmetijstva, kljub rodovitnim kmetijskim
površinam (k1), ki so po dejanski rabi pretežno travniki. Nekdaj kmetijske površine sedaj
zarašča grmovje. Še vedno so vidni tudi ostanki terasnih polj, ki so bila včasih nujna za
preživetje ljudi. Nekaterim kmetijskim površinam blizu gozdnega roba, ni več mogoče določiti
meje med gozdom in kmetijskim zemljiščem. Zaraščanje spreminja strukturo tal, ki kasneje
izgublja kvaliteto in namembnost. Drug problem, s katerim se sooča občinski prostor, je
neprepoznavnost prostora, saj občina nima ponudbe, s katero bi se lahko predstavila in privabila
turiste. Trenutno je edina turistično privlačna Sodraška pešpot, vendar se jo v večini udeležujejo
le lokalni prebivalci. Občina nima namestitvenih kapacitet, kar se sklada s slabo turistično
ponudbo. Prostor v občini Sodražica ima v nižinskem delu doline Bistrice najboljše pogoje za
razvoj in ponovno povrnitev kmetijske dejavnosti, saj so površine kmetijskega zemljišča tam
sklenjene. S sonaravnim pristopom gospodarjenja bi se dvignil nivo okoljske ozaveščenosti ter
možnost vključitve lokalnega prebivalstva v delovanje vrta. Na tem območju je tudi del
zemljišča v zaraščanju, kjer je trenutno odlagališče odpadkov, ki so potencialno nevarni za
okolje (salonit in gradbeni material). Zaradi možnosti onesnaženja okolja je potrebna sanacija
območja. Glede na naravne danosti prostora in upoštevanje ter reševanje problematike
kmetijstva in turizma menim, da ima prostor potencial v turistični in kmetijski dejavnosti z
alternativnim pristopom t. i. permakulturnim vrtom, katerega idejo in zasnovo podajam v
nadaljevanju.
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1.2

3

CILJ NALOGE

Cilj naloge je izdelava predloga permakulturnega vrta v Sodražici, ki bi zajemal teoretične
osnove delovanja permakulture, ki so povzete v krajinsko oblikovani zasnovi. Prostor bi bil
členjen na različne tematske sklope, ki jih predstavljajo manjši vrtovi. Vrt bi vključeval stare
sorte sadnega drevja in avtohtone vrste živali, kar bi prispevalo k večji biodiverzitetni
prepoznavnosti. Permakulturni vrt bi predstavljal alternativni način pridelovanja hrane, ter
ekološki, kulturni in socialni izziv lokalnemu prebivalstvu s poudarkom na »zelenem
življenjskem slogu«. Vrt bi se navezoval na naravno in kulturno dediščino z možnostjo
vključevanja turistične ponudbe. To bi prispevalo h krepitvi in pripadnosti kraju, kar je
pomembno za prihodnje generacije, saj je ta občutek pripadnosti ogrožen.
Cilj naloge je tudi izkoristiti prostor, ki trenutno nima prave vloge v kmetijstvu, kljub namenski
rabi. Rešitev prikazuje možnost obuditve rabe prostora s krajinsko ureditvijo, ki prostor členi
na različne urejene kmetijske in nekmetijske dejavnosti. Permakulturni vrt bi povečal
prepoznavnost prostora, ustvaril doživljajsko privlačnost narave in kulturne krajine ter
prispeval k razvoju turizma na podeželju. Prebivalcem bi nudil pridelke iz lokalnega okolja,
vzpostavljal družbeno povezanost ter omogočal izobraževalno dejavnost za otroke, mladino ter
ostale širše generacijske skupine. Delovanje vrta bi podpirala sonaravna oz. permakulturna
načela, ki so opisana v nadaljevanju.
1.3

DELOVNA IZHODIŠČA

Permakulturni vrt v Sodražici bi predstavljal model vzdržnega razvoja in primer dobre prakse
na področju ohranjanja in urejanja kulturne krajine.
Sonaravna kmetijska dejavnost bi imela turistično-izobraževalno vlogo, z možnostjo
vključevanja lokalnega prebivalstva v upravljanje vrta.
Občina Sodražica bi imela večjo prepoznavnost z vidika ohranjanja kulturne krajine z novo
dejavnostjo v prostoru.
Nova turistična dejavnost bi prinesla večjo dodano vrednost kraja, saj bi bila vzpostavljena nova
identiteta s prepoznavno sonaravno prostorsko podobo.
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4

PERMAKULTURA

»Permakultura je zavestno načrtovanje, oblikovanje in vzdrževanje kmetijsko produktivnega
sistema, ki je raznolik, stabilen in odporen naravni ekosistem. Je vključevanje ljudi v krajino,
ki zagotavlja hrano, energijo, zavetje in druge nematerialne potrebe na trajnosten način«
(Mollison, 1988). Je integriran sistem trajnostnega kmetijstva, ki zajema veliko raznolikost
rastlinskega in živalskega sveta. Je veja ekološkega kmetijstva, pod katero spadata še biološkodinamična metoda ter organsko-biološko kmetovanje. Vse oblike imajo svoj način delovanja,
vse pa sledijo istemu cilju (Januš, 2013).
Permakultura je način ustvarjanja uravnoteženega človekovega okolja. Ni samo trajno
kmetijstvo, ampak tudi trajna kultura, ki ne more preživeti brez stabilnega, uravnoteženega ter
zdravega kmetijstva. Ukvarja se z rastlinami, živalmi in obnovljivo energijo. Načrtuje strukture,
ki posnemajo delovanje naravnih zakonitosti in jih prenese v krajino. Upošteva lastnosti rastlin
in živali ter jih kombinira z naravnimi značilnostmi krajine. Gre za odnos medsebojne povezave
ter umeščanja sonaravnih struktur v krajino. Ustvarja zdravo okolje, ki bi lahko ekonomsko
preživelo, bilo neodvisno ter sposobno kriti svoje potrebe z naravnimi viri. Temelji na
opazovanju naravnih okolij ter na modrosti, ki se ozira na tradicionalen način kmetovanja.
Zgleduje se po naravnih značilnostih in zakonitosti narave ter ustvarja kultivirano okolje,
namenjeno pridelavi zdrave in kakovostne hrane za ljudi in živali. Gre za delovanje struktur, ki
sodelujejo z naravo in ne proti njej. Je sistem, ki nam lahko omogoča obstoj na Zemlji z uporabo
energije, ki je v stalnem kroženju. Deluje po sistemu vzajemnosti med živalmi in rastlinami,
vendar je potrebno vedeti, katera povezava ustvarja ravnovesje in medsebojno podporo med
njimi. Je oblikovan sistem energije, ki ima sposobnost samovzdrževanja. Je popolno nasprotje
intenzivnemu kmetijstvu, ki je nepremišljeno in z dolgoročnimi posledicami na okolje.
Za stabilen sistem je potrebna raznovrstnost in ustvarjanje dobrih medsebojnih povezav med
človekom in naravo. Dober sistem je tisti, ki ima sposobnost samovzdrževanja brez stalnega
vnosa dodatne energije in ostalih virov, kar je v slabih sistemih nepogrešljivo. Permakultura,
kot veja ekološkega načrtovanja in ekološkega inženiringa, poišče prednosti pri ovirah, poskrbi
za stabilen odnos med naravo in ljudmi ter daje prednost naravnim virom, ki zmanjšajo
obremenitev okolja. Večkrat uporablja različne vire energije in jih povezuje v druge sonaravne
strukture v prostoru. Prednost daje mnogoterni vlogi oz. večfunkcionalnosti določenega vira
(Mollison, 2012).
Večnamenska ali mnogoterna vloga, kot jo opisuje Mollison, predstavlja naravni vir, kot je npr.
sonce in voda. V idejni rešitvi je podrobneje opisan primer večfunkcionalne vloge, kjer se
sončna energija čez dan akumulira v vodo mikroklimatskega vrta, del žarkov pa se odbija od
vodne gladine, razpršijo se v okolico in jo segrevajo. Akumulirana toplota se čez noč sprošča
iz vode in ogreva okolico. Primer opisuje delovanje naravnih virov, kot je to v naravi. V

Pintar S. Permakulturni vrt v občini Sodražica.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2015

5

naravnem okolju se odvija še veliko drugih manjših ali večjih procesov. Njihove funkcije lahko
povzamemo in združimo v novo delujočo celoto.
2.1

ALTERNATIVNI PRISTOP UPRAVLJANJA KULTURNE KRAJINE

Intenzivno kmetijstvo porablja neobnovljivo energijo, medtem ko so naravni viri še vedno
premalo koriščeni. Negativne posledice intenzivnega kmetijstva so socialne, zdravstvene ter
ekološke. Potratno moderno kmetijstvo ima za cilj hiter zaslužek, ne glede na posledice.
Okoljska degradacija je težko predvidljiva in ravno to predstavlja največjo ranljivost za človeka
in naravo. Reševanje trenutnih okoljskih problemov bo vključevalo številne spremembe v
gospodarstvu, tehnologiji kot tudi v zasebnem življenju. Če je cilj usmerjen v trajnostno
gospodarjenje, bodo alternative trenutnemu sistemu nujno potrebne (Scoot, 2010).
Permakultura kot alternativna oblika kmetijstva, želi graditi avtonomno samozadostno okolje.
Želi ustvariti uravnoteženo človekovo okolje, z upoštevanjem medsebojne povezanosti med
živalmi, rastlinami in ljudmi. Prizadeva si za stabilno okolje in daje velik pomen življenjskim
združbam, ki se med seboj podpirajo in ne ovirajo. S sonaravnim pristopom se veča rastlinska
in živalska združba, kar se kaže tudi na pestrosti flore in favne ter pestre palete ekoloških
pridelkov. V permakulturi ni pretiranega škropljenja in zatiranja škodljivcev s
fitofarmacevtskimi sredstvi, vsa potrebna gnojila pa se ustvarja znotraj sistema. Možnost
ustvarjanja permakulturnega sistema nima omejitev in ni vezana le na podeželje. Implementira
se lahko tudi na urbanih področjih. V mestih se lahko na manjših površinah (ravne strehe terase,
travnate površine) vzpostavi ekosisteme, ki predstavljajo območja urbane pridelave hrane
(Svete, 2005).
2.2

OSNOVNA ETIČNA NAČELA PERMAKULTURE

Etična načela v permakulturi vključujejo bistvene atribute ter moralna prepričanja, ki bi lahko
pripomogla k trajnemu okolju in našemu preživetju na Zemlji. Ključen element delovanja
sistema permakulture je sodelovanje in ne tekmovanje. Tri osnovna etična načela so podlaga
vseh aktivnosti v permakulturi (Januš, 2013):
 skrb za Zemljo:
ekologija in trajnostni razvoj, skrb za ohranjanje živalske in rastlinske
raznovrstnosti za žive in nežive sisteme,
 skrb za ljudi:
kot podlaga socialne pravičnosti in enakosti, samozadostnosti
ter spoštovanje pravičnosti,
 pravična delitev presežkov: prepoznavanje in upoštevanje omejenosti naravnih virov.
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Slika 1: Osnovna oblikovalska načela in etika permakulture po Holmgrenu (zrisano po Januš, 2013: 15─17)

V permakulturi se z energijo ravna racionalno, kar pomeni, da se jo ujame, shrani, uporabi in
reciklira. Vsaka funkcija permakulturnega delovanja je podprta z več elementi in vsak element
opravlja več funkcij. Permakultura ima dva utemeljitelja, ki sta delovala neodvisno eden od
drugega. Razvila sta podobne vzorce razmišljanja, ki sta jih povzemala po delovanju ter
posnemanju narave. To sta Avstralec Bill Mollison in Avstrijec Seep Holzer, ki sta vsak zase
razvila idejo o stabilnem agrokulturnem sistemu. Razlike med njunima teorijama niso izrazito
drugačne, v večini vezane na geografsko lego. Oba sledita zakonom narave, ki jih uporabljata
pri načrtovanju vrta.
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7

PERMAKULTURA PO MOLLISONU IN HOLMGRENU

Leta 1974 je Avstralec Bill Mollison skupaj s svojim študentom Davidom Holmgrenom razvil
idejo o trajnostnem kmetijstvu (agrikulturi), ki sta jo poimenovala permakultura. Po njuni
definiciji se permakultura ukvarja z rastlinami, živalmi, zgradbami ter infrastrukturo (voda,
energija, cestne povezave), kjer ne gre za stvari same po sebi ampak za medsebojni odnos in
način umeščanja v krajino (Mollison, 2012).

Slika 2: Avstralski utemeljitelj permakulture Bill
Mollison (Kelsgardenjurnal …, 2014)

Slika 3: Mollisonov načrt za permakulturni
vrt (Kelsgardenjurnal …, 2014)

Strategija delovanja permakulture omogoča, da vsakdo lahko ustvari sistem, ki:




daje veliko pridelka in obnavlja okolje,
zahteva minimalni trud za maksimalni rezultat,
vključuje etične vidike in skrb za zemljo in ljudi.

Osnovni korak pri permakulturnem načrtovanju so zakoni in načela, ki veljajo ne glede na
podnebne razmere in geografsko lego. Drug pomemben korak so praktične tehnike, ki so
prilagojene in spremenljive glede na podnebje in geografsko lego.
Našteta načela so osnova in del vsakega načrtovanja v permakulturi. So enotna ne glede na
podnebje in ali velikost zemljišča. Načela so izbrana iz ekologije.
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Temeljna načela permakulture po Mollisonu in Holmgrenu (Mollison, 2012) vključujejo:
1.

Izbira ustreznega prostora za načrtovanje permakulturnega vrta
Ustrezen prostor je temelj načrtovanja. V permakulturi velja, da je možno na vsakem
področju krajine oblikovati vrt, ki posnema vzorce narave. Izjema so le nekatera
področja, ki zato niso primerna. To so poplavna območja, močno degradirana območja,
območja z onesnaženo prstjo, območja z onesnaženo podtalnico, plazovita območja itd.
Pri načrtovanju permakulturne krajine je pomembno, da določimo, čemu bo neka
prostorska struktura namenjena, katere vire bo črpala in kakšni bodo končni rezultati.

2.

Pestrost vlog
V permakulturi se upoštevajo vse funkcije, ki jih določeni vir ponuja. Npr. vloga rastlin
je različna. Lahko so namenjene krmi za živali, imajo simbiotsko vlogo (metuljnice –
Fabaceae s pomočjo bakterij vežejo dušik iz zraka in ga dovajajo v tla), lahko so
namenjene paši čebelam, imajo estetsko vlogo, zdravilno vlogo, varovalno vlogo pred
erozijo, sproščajo O2, so hrana ljudem, primerne so za 'zeleno' gnojenje ter
kompostiranje. Po tem zgledu imajo lahko tudi druge prostorske strukture različne
vloge. Npr. sadovnjak ima primarno vlogo nasada več vrst sadnega drevja. Zaradi
vzajemnega sodelovanja med živalmi in sadnim drevjem lahko v sadovnjak vključimo
občasen prost izpust domačih živali in tako povečamo pestrost. Živali, ki se pasejo v
sadovnjaku, s svojim vedenjem (pobiranje odmrlega sadja, ritjem tal, zatiranjem talnih
ličink) prispevajo k ravnovesju tal. Pestrost je pomemben člen uravnoteženega
delovanja, kjer lahko že na manjši površini prispeva k stabilnosti.

Slika 4: Pestrost vlog rastlin (zrisano po Mollison, 2012: 13─14)

3.

Permakulturne strukture podpirajo različne funkcije delovanja
Gre za skupek manjših vlog oz. funkcij permakulturnega sistema, ki vplivajo na
drugega, večjega. Za npr. delovanje vodnega mikroklimatskega vrta je potrebnih več
manjših funkcij, da celoten sistem lahko deluje. Ustvarjeno okolje črpa naravni vir, v
tem primeru sončno energijo, ki se akumulira v zgrajeno sestavo mikroklimatskega vrta
(terase, skale, voda). Toploto koristijo rastline za svojo rast. Prav tako tudi živali (race,
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goske, ribe), ki bivajo v neposredni bližini in koristijo toploto. V primeru zmrzali
akumulirana toplota deluje proti zamrznitvi vodnega telesa, kar omogoča preživetje
ribam. Rastline na teh predelih veliko bolje uspevajo, kar je posledica zgrajene
mikroklimatske strukture. Sonce je torej vir za delovanje mikroklimatskih območij, ki
so urejena z namenom boljšega izkoristka toplote.
4.

Načrtovanje permakulturnih con glede na pogostost rabe
Pri načrtovanju je potrebna razdelitev območja na cone uporabe. Cona, ki je največkrat
v uporabi, je centralni del območja. Na centralno cono so vpete vse tiste dejavnosti, ki
se največkrat odvijajo. Sledijo ostala območja, ki so od centralnega območja oddaljena
glede na intenzivnost rabe. Najbolj oddaljena so območja z najmanjšo rabo. Načrtovanje
po conah rabe se največkrat uporablja za večje zasebne vrtove, kjer centralni del
predstavlja bivalna enota (hiša, vrt), vse ostale dejavnosti so pozicionirane glede na
manjšo pogostost rabe.

5.

Uporaba bioloških potencialov za obogatitev prsti
Biološki potenciali rastlin (živi in neživi deli) in živali (gnojenje, zatiranje škodljivcev)
imajo številne koristi pred umetnimi pripravki. Npr. namesto umetnih dušikovih gnojil
lahko uporabimo rastline za zeleno dušikovo gnojenje, kot so metuljnice (Fabaceae).
Namesto pesticidov si pomagamo z živalmi, ki se prehranjujejo z žuželkami (ptiči, žabe)
ipd.

6.

Ponovna uporaba (recikliranje) uporabljenih virov
Permakultura želi zaustaviti odtekanje energije ter snovi in jih vključiti v kroženje.
Energijo želi ujeti, ohraniti in ponovno uporabiti, preden se dobljena energija tako
zmanjša, da nima več uporabne vrednosti. Npr. organske odpadke je mogoče ponovno
uporabiti pri kompostiranju in ustvarjanju hranil za rastline. Živalske izločke se
ponovno uporabi za gnojila ter za pridobivanje bioplina. Siva voda se skozi rastlinsko
čistilno napravo ponovno uporabi za zalivanje rastlin.

7.

Učinkovitost manjših ekosistemov
Za učinkovitost večjega ekosistema, je najprej pomembno obvladovanje manjših.
Pomembno je razvijati manjše donosne združbe rastlinskih in živalskih vrst, ki skupaj z
drugimi manjšimi ekosistemskimi območji tvorijo celoto.

8.

Sukcesijsko prilagajanje
Manjša habitatna območja določenih združb (živali, rastlin), se v naravi spreminjajo,
razvijajo in prilagajajo. Npr.: zapuščeno kmetijsko zemljišče bo najprej prerastla plast
plevelov, za njimi bo prišla na vrsto rast grmičevja, ter kasneje tudi drevesne združbe.
Vsaka faza ustvarja primerne pogoje za naslednjo fazo in vsaka faza spreminja strukturo
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zemlje. Pionirske rastline bogatijo tla z dušikom, rahljajo zbito prst, zmanjšujejo
količino soli v tleh, utrjujejo strma pobočja, vsrkavajo odvečno vlago in dajejo zavetje.
9.

Raznolikost
V permakulturi je raznolikost povezana s stabilnostjo. Stabilnost pa lahko dosežemo le
takrat, ko združimo med seboj vrste, ki se dopolnjujejo in druga drugi ne povzročajo
škode. Za raznolikost so pomembne koristne medsebojne povezave, ki se dopolnjujejo
in ne škodujejo. Tu je pomembno dobro sosedstvo med rastlinami in živalmi. V mešanih
združbah rasti je pomembno, da vemo, katera vrsta privlači določene škodljivce in
katera jih odganja. V monokulturi imajo škodljivci hrane na pretek, v polikulturah pa
škodljivci predstavljajo vir hrane za njihove plenilce.

10.

Učinkovitost razmejitvenih pasov
Na mejnem območju dveh okolij je vzpostavljena medsebojna sinergija. Na tem
področju je večja biodiverziteta in ustvarjeni boljši pogoji za rast, ker gre za vpliv enega
in drugega okolja. Na razmejitvenih pasovih se nahajajo vrste, ki so značilne samo za te
predele. V naravi se taka področja nahajajo na meji med gozdom in travnikom, med
travnikom in močvirjem, med kopnim in rečnim predelom. Znan primer je koralni
greben (meja med koralami in oceanom), ki predstavlja enega v naravi najbolj plodnih
okolij na svetu.

11.

Pozitivno gledanje
Vsaka stvar je lahko koristna ali škodljiva, odvisno je od tega, na kakšen način je
razumljena in ali jo je mogoče uporabiti »sebi v prid«. Stalen veter nam lahko povzroča
veliko težav. Če pogledamo iz druge plati, lahko problem spremenimo v prednost in
vetrno energijo ujamemo s pomočjo generatorja. Gmota skal nam lahko predstavlja
oviro, v permakulturi pa je mogoče izkoristiti njeno prednost. Skale akumulirajo sončno
toploto, ki jo kasneje oddajajo v prostor, kjer jo prejemajo rastline za svojo rast
(Mollison, 2012).

2.4

PERMAKULTURA PO SEPP HOLZERJU

Avstrijec Sepp Holzer se je s sonaravnim načinom kmetovanja začel ukvarjati že leta 1962.
Leta 1995 je vodil seminar za dunajsko univerzo na svojem posestvu Krameterhof in tu izvedel,
da za ta način kmetovanja že obstaja izraz permakultura, ki sta ga uvedla avstralski ekolog Bill
Mollison in njegov študent David Holmgren. Holzer je z opazovanjem narave dosegel učinek
vzajemnega delovanja s pestrostjo rastlin, kar je čisto nasprotje monokulturi, kjer se vse rastline
hkrati borijo za enaka hranila v prsti. Posledično se med njimi pojavijo bolezni, proti katerim
se človek bojuje s škropivi.
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Če je vzpostavljen sistem vzajemnosti, so rastline zdrave in sodelujejo ena z drugo. Takrat ni
potrebno dodajati umetnih dodatkov, ki bi kasneje škodili človeku in naravi.
Urejanje krajine po načelih Holzerjeve permakulture temelji na izgradnji teras, visokih in
gomilastih gred, urejenih vodnih vrtov, ribnikov, humusnih-zadrževalnih bazenov,
mikroklimatskih področij itd. Pri načrtovanju vrta se ohranja naravno dane nepravilne oblike
brez ravnih linij, kotov, ali strmih pobočij. Pri snovanju struktur Holzer izhaja iz manjših
območij in jih širi v večje površine. Ukvarja se z gozdnim kmetijstvom (uporaba dreves in
grmičevja za kmetijske namene), ribolovom, gojenjem vodnih rastlin, živinorejo, sadjarstvom,
planšarstvom, gojenjem zdravilnih zelišč, turizmom. Gospodari, kot sam pravi, v sozvočju z
naravo, ki temelji na naravnih krogotokih in ekosistemih (Holzer S., 2010).
»Razum mi je narekoval, da sem se zgledoval po vzoru narave. Kaj pa naj bi spremenil v
naravi, če v njej vse deluje popolno?« (Holzer S., 2010: 20)

Slika 5: Logotip Holzerjeve permakulture, ki deluje od leta 1962
(Holzer S., 2013: 17)

Slika 6: Avstrijski utemeljitelj permakulture Sepp
Holzer (Krameterhof, 2013)

Slika 7: Holzerjev permakulturni načrt za področje
Ausseerland (Holzer C., 2010: 31)
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Slika 8: Permakulturni vrt: AsGrad, Sibirija, Rusija
(Holzer internationale projekte, 2013)
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Slika 9: Permakulturni vrt: Varnita, Moldavija
(Holzer internationale projekte, 2013)

Tako kot Mollison ima tudi Holzer svoja temeljna načela, ki jih upošteva pri planiranju
permakulturne krajine. Načela so si med seboj podobna, saj je delovanje povezano z zakoni
narave, ki temeljijo na opazovanju ter koriščenju naravnih obnovljivih virov.
Temeljna načela po Holzerju (Holzer S. 2010: 21) so sledeča:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elementi znotraj delovanja permakulture učinkujejo vzajemno
Vsak element opravlja več nalog in vsaka naloga temelji na več elementih
Smiselna in učinkovita izraba obnovljive energije
Raba naravnih virov
Temeljita raba delovanja permakulture na majhnem prostoru
Raba in sooblikovanje naravnih procesov in krogotokov
Razvijanje in uporaba robnega učinka (visoko produktivne manjše površine)
Pestrost namesto enoličnosti

Holzerjeva permakultura upošteva načela, ki so kot vodilo oz. pogoji, ki jih pri svojem načinu
kmetovanja izpolnjuje. Upošteva jih pri urejanju krajine (izgradnja teras, ribnikov, visokih in
gomilastih gred, vodnih vrtov, mikroklimatskih vrtov itd.), gozdnem kmetijstvu, gojenju vodnih
rastlin, živinoreji, sadjarstvu ter turizmu. Njegov način kmetovanja, kot pravi sam, je možno
ustvariti kjer koli po svetu. Potrebne so le določene prilagoditve, ki jih zahteva vsako
geografsko področje ter upoštevanje avtohtonih vrst.
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TALNE ZAHTEVE ZA PERMAKULTURNI VRT

Pri permakulturi slabo strukturirana tla ne predstavljajo ovir, saj se kakovost tal lahko s časoma
popravi in izboljša. Redka so tla, ki so popolnoma neuporabna, saj vedno obstajajo rastlinske
vrste, ki jih je mogoče uporabiti ter zasaditi. Tista redka in neuporabna, so le močno
degradirana, kemijsko onesnažena in za pridelovanje hrane iz zdravstvenih razlogov
neprimerna tla (Mollison, 2012).
Preden načrtujemo permakulturni vrt v prostoru, je potrebna predhodna pedološka analiza tal,
da preverimo kakovost prsti ter ocenimo pobočja za primernost teras, da kasneje na strmih
pobočjih ne pride do zdrsa tal, ali do vodnega odnašanja hranljivih snovi. Pomembne so
pedološke razmere v tleh (pH vrednost, delež humusa, stanje mikroorganizmov, ocena
lahkih/težkih tal), višinska lega, ekspozicija, podnebje, položaj, oblika zemljišča, predhodna
namembnost in vegetacija (indikatorske rastline za določanje vrst tal) (Holzer S., 2010).
Prepričati se je torej potrebno tudi, kako voda odteka z zemljišča, kje ponikne, kje se zadržuje
in katere vrste rastlin trenutno rastejo ob njej (indikatorji). Na osnovi teh ugotovitev vemo,
čemu bo zemljišče namenjeno. V permakulturi velja, da tla nikoli ne smejo biti gola, saj le ta
predstavljajo porušeno naravno ravnovesje med prstjo in talnimi organizmi. Gola tla,
prepuščena vsem vremenskim vplivom (sonce, voda, veter), se lahko zelo poškodujejo. Zdrava
tla, v katerih so mikro in makroorganizmi, so prhka in lahko prepustna za vodo. V permakulturi
obstajajo trije osnovni načini za izboljševanje kakovosti tal, ki vključujejo rahljanje in
dodajanje hranil:




sajenje dreves in grmov za zaščito tal (pogozdovanje),
uporaba plugov, ki zemlje ne obrača, ampak samo rahlja,
skrb za organizme v tleh (dodajanje deževnikov, zastiranje in kompostiranje).

Permakulturni preventivni ukrepi za izboljšanje talne strukture po Mollisonu (2012):
 skrb za rastline in živali (paša živali mora biti nadzorovana, da ne pride do zbitosti in
poškodb travnatega koreninskega sistema),
 mehanska obdelava (za večje površine),
 pridelovanje humusa (na vrtu).
Z nekaterimi ukrepi se lahko ugodno vpliva k izboljšanju tal, kot npr. preprečevanje erozije s
pogozdovanjem na strmih pobočjih, dodajanje organske snovi v tla, kot je zeleno gnojenje ter
organska masa odmrlih rastlin, rahljanje zbitih tal, sajenje primernih rastlin glede na trenutni
talni pH (to je bolj smotrno kot spreminjanje pH vrednosti). Kakovost prsti se spreminja in
vsako prst je mogoče uporabiti, potrebna je le pravilna izbira rastlinskega gradiva. Če imamo
npr. zelo kisla tla, izkoristimo to lastnost za npr. gojenje ameriških borovnic (Vaccinium
corymbosum), v gozdnem vrtu pa lahko zasadimo gozdne borovnice (Vaccinium myrtillus)
(Mollison, 2012). Za lažje in hitro ovrednotenje tal nam pri permakulturnem načrtovanju
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pomagajo indikatorske rastline, ki nam dajejo grobo informacijo o količini hranil, pH vrednosti
in splošnem stanju tal. Strukturo tal je potrebno preučiti, saj je le tako možno doseči dobre
rezultate. Če permakulturni vrt oblikujemo na rodovitni zemlji, so rezultati permakulturnega
delovanja zato še uspešnejši (Holzer S., 2010).
2.6

PREDNOST ZAHTEVNEJŠIH PODROČIJ

»Kmetijstvo na slovenskem podeželju že nekaj časa nima več odločujoče vloge v gospodarskem
razvoju. Podeželje in njegov razvoj sta bolj in bolj odvisna od urbanega središča« (Ravbar,
2006: 208). Sonaravno kmetovanje, kot je permakultura, bi bila lahko dober primer naložbe za
zdravo in čisto okolje brez negativnih posledic. Kot ekološka dejavnost pridelave hrane, bi v
svoje delovanje vključevala tudi naravne vire in bila dober vzorec trajnostnega razvoja. Čeprav
zveni nekoliko netradicionalno, so bile do sredine 20. stoletja kmečke dejavnosti na slovenskih
tleh popolnoma sonaravne. Delovale so po permakulturnih principih in permakultura na naših
tleh ne bi bila ravno nova kmetijska dejavnost (Kocjan Ačko, 2001). Za nadaljevanje te
tradicije, ki jo sedaj imenujemo permakultura, je potrebna vključitev vseh razpoložljivih
naravnih virov, ki so nam dani v prostoru. V permakulturi velja, da se na vsakem področju, ki
velja v konvencionalnem kmetijstvu kot problematično oz. zahtevnejše, poišče prednosti in
potenciale. Če ima določeno zemljišče problematične predele, kot sta npr. mlaka in skalnat
teren, se lahko na podlagi permakulturnih načel le te koristno uporabi. Taka področja ponujajo
večjo možnost urejanja ter večjo tematsko in biotsko pestrost.
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri ukrepi t.i. »problematičnih področij«, ki se lahko v
permakulturi uredijo in uporabijo v koristne namene:
Sušni predeli so primerni za gojenje rastlin, ki dobro uspevajo v suhih rastiščnih pogojih. Taka
področja so primerna za zeliščni vrt.
Pobočja so primerna za terasni vrt, kjer se na južni ekspoziciji ustvari ugodna mikroklima za
rast. Na terasno preoblikovani krajini je obdelovalna površina večja ter je lažja za obdelavo.
Povečan je dostop do bolj oddaljenih točk zaradi višine terena. Na terasno obdelovalni površini
je tudi manjša možnost erozije, saj je zdrs zemljine zaradi preoblikovanega terena manjši.
Skalnat teren predstavlja področje za ustvarjanje toplega mikroklimatskega področja. Skale,
kamni, skalne razpoke predstavljajo mesto toplotne akumulacije. Čez dan se toplota skladišči
npr. v skale, ponoči pa se postopoma sprošča ter oddaja v okolico. Oddajana toplota zmanjša
možnost zmrzali (jeseni, spomladi) ter pripomore k boljši letni rasti.
Zaraščene površine se lahko uredijo v gozdni permakulturni vrt, ki je primeren za gojenje gob
in gozdnega jagodičevja.
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Vodni viri (rečne struge, pritoki, izviri, stoječa voda, deževnica) so izredno pomembni, zato se
jih na zemljišču zadrži, kar se le da najdlje. Urejeno vodno območje lahko predstavlja ribnik,
mlaka, vlažni travnik, meandrirana vodna površina vrta, kompleksen vrt iz različnih vodnih
vsebin. Mokrišče se lahko uredi v ribnik ali manjšo vodno kotanjo. Preurejeno mokrišče lahko
postane območje biotske pestrosti vodnih in obvodnih rastlin in živali (kačji pastirji, žabe,
metulji itd.). Pomemben vir vode je tudi deževnica, ki se skladišči in kasneje porabi v vrtu.
Možnosti koriščenja so raznolike, vse je odvisno od koncepta in tega s kakšnim vodnim virom
se razpolaga.
Vetrno področje se lahko izkoristi za pridobivanje dodatne energije. Z umestitvijo male vetrne
elektrarne je možno dobiti energijo vetra, ki se jo pretvori v mehansko ali električno energijo.
Najpogosteje se jo uporablja za vodne črpalke (Holzer S., 2010).
2.7

SWOT ANALIZA PERMAKULTURNEGA VRTA (PSPN MATRIKA)

Permakultura, kot veja sonaravnega kmetijstva, izključuje vsakršna mineralna gnojila ter
fitofarmacevtska sredstva, ki bi potencialno lahko škodovala človeku in okolju. Cilj
sonaravnega kmetijstva je stabilnost ekosistema, manjša obremenitev okolja ter upoštevanje
ekoloških smernic. Nasprotje sonaravnega je konvencionalno kmetijstvo, ki je lahko usmerjeno
v dobičkonosnost ter v doseganje minimalnih standardov. Posledice se tako lahko odražajo v
onesnaženosti podtalnih voda, slabi strukturi prsti ter vedno manjši biotski raznovrstnosti.
Visoka obremenitev okolja, naravnih virov in ekosistemov ter monokulturna usmerjenost vodi
v okoljsko neravnovesje in ima negativni vpliv na živalstvo in rastlinstvo.
Preglednica s SWOT analizo prikazuje možnosti permakulturnega kmetijstva v primerjavi s
konvencionalnim oz. intenzivnim kmetijstvom. Po določitvi dejavnosti prevladajo prednosti in
priložnosti, ki so zelo pomembne pred načrtovanjem vrta. Pomembno je tudi upoštevanje
slabosti in nevarnosti, ki bi potencialno lahko predstavljale skrb v prihodnosti.
Glede na vse prednosti bi bil permakulturni vrt lahko primer dobre prakse sonaravnega
kmetijstva. Priložnosti, ki bi se lahko izrazile v prostoru, bi predstavljale novo razvojno
usmeritev pri izobraževalni dejavnosti, turistični prepoznavnosti oz. razvoju eko turizma.
Ustvarila bi se lahko tudi blagovna znamka, ki bi predstavljala inovativen in alternativen pristop
obdelovanja kulturne krajine.
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Preglednica 1: SWOT analiza permakulturnega vrta
PREDNOSTI















Zdravi in kakovostni pridelki
(investicija v zdravje – gledano
dolgoročno)
Ekološko oblikovanje
Posnemanje naravnih procesov
Raba obnovljivih virov
(sonce, veter, voda)
Fizično manj zahtevno
Recikliranje
Biodiverziteta
Čisto okolje brez pesticidov
Ohranjanje naravnega ravnovesja
Ohranjanje identitete prostora
Krepitev socialnih stikov
Ohranjanje kulturne krajine

PRILOŽNOSTI













Spodbuda sonaravnemu kmetijstvu
Izobraževalna dejavnost
Turistična prepoznavnost prostora
(nova izletniška točka, ekoturizem,
enodnevni turizem)
Zaposlitve (študentje, upokojenci)
Poštena trgovina
Ekovas
Individualna blagovna znamka
permakulturnega vrta
Kolektivna blagovna znamka
regionalnih ponudnikov eko izdelkov
Razvojni vidik spodbujanja lokalne
ekonomije razvoja
Inovativnost
Ustrezen marketinški in promocijski
pristop

SLABOSTI










Začetna finančna investicija
(zemljišče, oblikovanje zemljišča,
objekti, stroji, infrastruktura)
Sezonska omejenost pridelkov
Relativno majhni tržni pridelki (glede
na celotno površino kmetije/vrta)
Več ročnega dela – stroški za delo,
Večja odvisnost od naravnih razmer –
večje tveganje izgube pridelkov ob
akutnem napadu škodljivcev
Vprašljiva dolgoročna
rodovitnost/kakovost tal, če ne
vračamo hranil, ki jih prodamo s
pridelki in izgubimo po naravni poti
(erozija, izhlapevanje, izpiranje)

NEVARNOSTI





Zloraba ekološkega kmetijstva
Problem trženja
Nezainteresiranost sodelovanja
lokalnih prebivalcev
Pomanjkanje ostalih turističnih
dejavnosti, ki bi dodatno dvignile
nivo ponudbe
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3 NAČRTOVANJE PERMAKULTURNEGA VRTA
»Permakulturno načrtovanje je način sestavljanja konceptualnih, materialnih in strateških prvin
v vzorec, ki funkcionira v korist vsem oblikam življenja. Stremijo k zagotavljanju trajnostnega
in varnega življenjskega prostora« (Mollison, 2002: 36). Kot navaja citat, je cilj
permakulturnega načrtovanja ustvariti uravnoteženo človekovo okolje, ki deluje v korist vsem
oblikam življenja. Potek načrtovanja zajema koncept, materiale, tehnike ter strategije.
Permakultura je veja ekološkega dizajna, ekološkega inženiringa ter okoljevarstvenega
oblikovanja, ki razvija trajnostno okolje. Cilj ekološkega dizajna je ustvariti sistem, ki je
sposoben samodelovanja in samoobnavljanja (Permacultureproject.com). Ekološko
oblikovanje temelji na sodelovanju narave in kulture ter predstavlja zavezo med človeškimi in
ostalimi živimi združbami.
Permakulturni načrtovalski koncept poskuša integrirati naravne prostorske sestavine ter etične
vidike v celoto. Za doseganje celovitega in delujočega sonaravnega sistema se ne osredotoča le
na posamezne prostorske sestavine (voda, sonce, prst itd.), temveč na povezovanje in
združevanje le teh. Vrt je tako v ravnovesju, podpira življenje in deluje harmonično. Če so
okoljske sestavine usmerjene v samodelujoč sistem, potem za sam obstoj in delovanje ne
potrebuje veliko dodatne energije. Če pa je za obstoj potrebna velika količina dodane energije,
lahko to vodi v samodestruktivno delovanje (Mollison, 2002).
Permakulturno načrtovanje je proces, ki se mora pred samim načrtovanjem najprej seznaniti s
prostorskimi potenciali in omejitvami določenega zemljišča. Na osnovi danosti in omejitev se
konceptualno določijo oblikovne vsebine ter njihovo delovanje. Pred načrtovanjem je potrebno
inventarizirati območje in določiti, kateri naravni viri nam lahko pomagajo pri delovanju. V
permakulturni vrt sodijo naravni materiali, kot so kamen, les, voda in zemlja. Voda je osnovna
prvina vrta, saj podpira življenje in delovanje celotnega vrta. V vrtu lahko oblikujemo različne
vodne sisteme, kot so meandrirane tekoče struge, ali stoječe vodne elemente kot npr. ribnik.
Vodne elemente oblikujemo glede na danosti in oblike površja. Oblika površja vpliva tudi na
mikroklimo, na odtekanje oz. zastajanje vode ter na vizualno podobo območja. Topografske
značilnosti, ki nam pomagajo pri načrtovanju, so: prisojna ali osojna pobočja, pečine ali večje
skale, smer odtekanja površinske vode zaradi nagiba terena, predeli mokrišč, možnost erozije,
dostopnost, višine vrhov ter točke dobrih razgledov. Podnebne razmere in lokalna mikroklima
nam določata stopnjo raznolikosti rastlinskih in živalskih vrst območij. Ugotoviti je potrebno,
kje so tista območja, ki so najbolj ugodna za določene funkcionalne sklope. Na območjih, kjer
je konstanten veter, uredimo zaščitne nasade ter tako zmanjšamo hitrost vetra in s tem erozijo
tal ter zaščitimo rastline, ki so občutljive na veter. Na območju konstantnega vetra lahko
uredimo tudi manjšo vetrno elektrarno (Mollison, 2012).
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Slika 10: Osnovne sestavine pri načrtovanju permakulturnega vrta (prerisano po Mollison, 2012: 8)

3.1

INVENTARIZACIJA PROSTORA

Občina Sodražica sodi v jugovzhodno regijo Slovenije in spada med manjše občine (50 km2) v
Sloveniji. Meji z občinami Ribnica, Bloke, Loški Potok in Velike Lašče. Sodraška dolina
zavzema severozahodni del Ribniške doline. Začne se pri povirju Bistrice pod Boncarjem in se
razprostira v koritasto kraško dolino z ravnim dnom v smer jugovzhoda. Južni del doline mejita
dve strmi robni prelomnici ob Veliki in Mali gori, katere najvišja točka je Travna Gora (892
m). Severni del doline obdajajo manj strma Slemena, s številnimi grapami in soteskami. Skozi
dolino teče potok Bistrica, ki izvira z več povirnimi kraki. Eden povirnih krakov je Mateča
voda, ki je izdolbla krajši kanjon t. i. sotesko Kadice. Soteska Kadice je eden najlepših naravnih
spomenikov. V soteski se nahaja zaščiten rastlinski svet alpskega značaja.
Inventarizacija prostora zajema celotno območje občine Sodražica s površino 50 km2. Grafično
prikazana območja vključujejo kmetijske in gozdne površine ter promet s funkcionalnimi
ustanovami. Grafični prikaz kmetijskih in gozdnih zemljišč prikazuje namembnost občinskih
zemljišč ter območje obravnave, ki je na kmetijskem zemljišču in je trenutno v rabi kot košeni
travnik.
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Slika 11: Kmetijska in gozdna zemljišča (kart. podlaga: Naravovarstveni atlas, 2013)

Velik del območja so gozdovi, kjer prevladuje mešani in iglasti gozd. Tudi kmetijska zemljišča
predstavljajo velik del prostora, kjer ni več obdelovana zemlja in prevladujejo košeni travniki.

Slika 12: Prometno funkcionalni prikaz (kart. podlaga: Naravovarstveni atlas, 2013)
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Prometno funkcionalni prikaz vsebuje glavne dejavnosti in funkcije, ki se odvijajo v občinskem
prostoru. Grafični prikaz opredeljuje bližnje izobraževalne ustanove, ki jih je mogoče vključiti
v izobraževalno dejavnost permakulturnega vrta. Slika prikazuje cestnoprometno povezavo,
potok Bistrico s pritoki ter ostale funkcije, ki se nahajajo v prostoru. V osrednjem delu t. i.
vaškem trgu so strjene ustanove, kot so pošta, banka, šola, vrtec, trgovine in zdravstveni dom.
V bližnji okolici je rekreacijsko območje Izver, ki je v zimskem času smučišče. V okolici Izverja
so pozimi urejene tudi tekaške proge ter sankališče. Na močvirnatem območju Smrekovec je
urejen ribnik, katerega upravitelj je Ribiška družina Ribnica. Ribolov je dovoljen le z ribolovno
dovolilnico.

Slika 13: Prikaz zasnove prostorskega razvoja občine (DTK …, 2008)

3.2

HIERARHIJA DEJAVNIKOV ZA IZBOR LOKACIJE

Pri izbiranju primerne lokacije je bilo potrebno s hierarhijo dejavnikov oceniti potencialne
lokacije. Najpomembnejši dejavniki oz. danosti prostora so vodni vir, razmere travišča, bližina
jedra naselja, velikost območja, bližina opuščenih kmetij in sanacija območja. Vsaka lokacija
je bila ocenjena glede primernosti za permakulturni vrt.

Pintar S. Permakulturni vrt v občini Sodražica.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2015

21

Pri iskanju primerne lokacije sem poiskala štiri potencialne, kjer bi lahko hipotetično
permakultura najbolje delovala. Z določanjem dejavnikov in hierarhijo le teh sem določila oz.
izbrala najbolj primerno lokacijo za konceptualno umestitev permakulturnega vrta. Vse štiri
lokacije so kmetijska zemljišča, kjer bi se lahko razvijala permakultura. Ocenjevane lokacije so
bile L1 - Loke, L2 - Zamostec, L3 - Maškovc, L4 - pod Malim Gričem.

Slika 14: Ocenjevane potencialne lokacije (kart. podlaga: Naravovarstveni atlas, 2013)
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Preglednica 2: Izbiranje lokacije glede na danosti prostora

Prostorske prvine

Vodni vir

Travišče

Podrobnejše
prostorske prvine
Tekoča voda

Lokacija
2

Lokacija
3

Lokacija
4

(L1)

(L2)

(L3)

(L4)





Stoječa voda



Vlažni travnik



Suhi travnik
Bližina jedru naselja
Velikost območja

Lokacija
1

Do 15 ha























Bližina opuščenih kmetij



Sanacija območja



Pobočje za terase
Dejanska raba


Košeni travniki
Površina v zaraščanju


delno






delno


delno

Območje Natura 2000
Poplavna ogroženost
Vodovarstveno območje
OPN Sodražica
Namenska raba

Območje zelenih
površin

delno

Dostopnost za obiskovalce
Lokalni prebivalci







Vrtec in šola



Osebe s posebnimi potrebami (socialno
varstveni zavod)



Turisti



Bližina cestne povezave
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NAČRTOVANJE PERMAKULTURNEGA VRTA V SODRAŽICI
1. IZBOR LOKACIJE

Glede na izbrane permakulturne strukture in tematske sklope je bilo potrebno izbrati lokacijo,
ki bo podpirala izbor. Prednost je imelo področje, ki ima vodni vir (tekoči in stoječi), različno
vrsto travnikov (vlažni travnik in suhi travnik), bližino opuščenih kmetij, bližino jedra naselja,
območje namenske rabe kot zelene površine (po občinskem prostorskem načrtu), dostopnost
(lokalni prebivalci, šola, vrtec, osebe s posebnimi potrebami, turisti) ter bližino cestne
povezave. Upoštevala sem tudi, da področje ni v Naturi 2000 ter da ni v vodovarstvenem ali
poplavnem območju. Lokacija, ki je po podrobnejšem ocenjevanju in določevanju prioritet
najbolj ustrezala vsem določenim kriterijem, je L3 oz. Maškovc. V bližini ima vodni vir,
različne oblike travišč (vlažni in suhi), je v bližini naselja, ima primerno velikost območja, v
bližini je večja zapuščena kmetija ter ima odlagališče nevarnih odpadkov, ki ga je potrebno
sanirati. Po namenski rabi občinskega prostorskega načrta (OPN) je to kmetijsko zemljišče, ki
je v dejanski rabi košeni travnik.
Izbrana lokacija L3 Maškovc se nahaja v neposredni bližini jedra naselja, na ravnem terenu, ki
je pestro zaradi svoje talne zgradbe (suho, vlažno). Ima vodni vir s stoječo in tekočo vodo,
različna travnata rastišča, kot je vlažni in suhi travnik. Na izbrani lokaciji je košeni travnik,
nekdaj pa so bile obdelovalne površine. Pomemben dejavnik pri izboru lokacije je tudi obuditev
oz. ponovno aktiviranje kmetijskega objekta, ki je nekdaj služil za potrebe živinoreje. Vrt brez
ljudi ne more delovati, zato je pomemben del delovanja sodelovanje in aktivno vključevanje
prebivalcev Sodražice. Smiselno je vrt približati ljudem, saj bi se tako okrepila povezanost z
naravo ter socialni stik. Glede na majhnost občine je največja koncentracija prebivalcev v jedru
naselja, kar pomeni, da je lahko v vrt zajeta širša skupina lokalnih prebivalcev. Lokacija vrta
omogoča neprometno povezavo (oddaljenost 250 m) za šolo, vrtec ter socialno varstveni zavod,
kjer so osebe s posebnimi potrebami. V prihodnosti ima občina namen urediti javno zeleno
površino, zato je tudi po OPN del izbranega območja po namenski rabi območje zelenih
površin. Na delno zaraščenem območju je divje odlagališče nevarnih odpadkov, ki sem ga
konceptualno sanirala z vsebinsko primerno strukturo. Upoštevala sem, da območje ni v Naturi
2000 ter na vodovarstvenem ali poplavnem območju. Lokacija ima cestno povezavo in
dostopnost iz smeri: Ljubljana, Kočevje-Ribnica, Cerknica, Loški Potok. Zaradi cestne
povezave je dostopnost približana tudi turistom.
Odločitev za izdelavo idejnega načrta za permakulturni vrt v Sodražici temelji na osebnem
poznavanju lokacije in občinske problematike, ki zadeva urejanje prostora. Sodražica želi imeti
v prihodnosti urejen prostor z dejavnostjo, ki preprečuje propadanje kulturne krajine. Želi
ohranjati tudi gozdne površine, doline vodotokov ter ohranjati tipično kraško krajino. Najboljše
pogoje za razvoj kmetijstva ima nižinski del občine v dolini Bistrice. Obdelava in raba
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kmetijskih zemljišč mora temeljiti na tradicionalni in trajnostno naravnani proizvodnji.
Ohranjati se mora tudi ekološki pomen ter pestrost strukture kultur (Odlok …, 2011: 20).
Območje obravnave se nahaja v neposredni bližini naselja Sodražica. Območje leži med
potokom Bistrica in gozdno potjo, ki meji na gozd Miklavec. Zaradi lege je dostopno iz smeri
Ljubljana, Ribnica, Kočevje in Cerknica, kjer je dovoz skozi ulico Zavoda. Za lokalne
prebivalce je prav tako primeren dovoz po glavni cesti, za pešpot pa je najprimernejša pot, ki
prečka potok Bistrico.
Predlog permakulturnega vrta izpolnjuje prvo temeljno načelo permakulture po Mollisonu
(Mollison, 2012), to je izbira ustreznega prostora.
Obravnavani prostor, katerega namenska raba je kmetijsko zemljišče, naj bi se v prihodnosti
razvijalo v smeri javnih zelenih površin, namenjenih prebivalcem občine Sodražica. Prostor, ki
je po dejanski rabi košeni travnik, ima potencial za razvoj novih dejavnosti, saj trenutno ne
izpolnjuje primarne vloge kmetijske dejavnosti. Permakulturni vrt, kot alternativa
tradicionalnemu kmetijstvu, bi upravičil namembnost rabe zemljišča z obdelovano kulturno
krajino ter tako ustvaril identiteto in prepoznavnost prostora.

Slika 15: Območje obravnave (DOF …, 2010)
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Slika 16: Panorama območja obravnave (L 3) (osebni arhiv)

Območje obravnave se nahaja v neposredni bližini šole, vrtca in socialno varstvenega zavoda,
kar predstavlja prednost pri dostopnosti načrtovanega permakulturnega vrta.
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Slika 17: Prikaz obstoječih pogledov
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KONCEPT VRTA

Pri načrtovanju vrta je bila najprej potrebna zamisel oz. vsebinski koncept, zatem je sledilo
tematsko načrtovanje posameznih delov vrta, ki se medsebojno programsko razlikujejo. Želela
sem vključiti vse staroste skupine, zato sem prostor razdelila na manjše sklope oz. vrtove, kjer
lahko vsakdo najde primeren prostor.
Koncept je vključeval tematsko različna območja t. i. manjše vrtove, ki se medsebojno
povezujejo v celoten permakulturni vrt. Tematski sklopi so biodiverziteta, vodni vrt, osrednji
večnamenski prostor, sončna past, zeliščni vrt, mikroklimatski vrt, pridelovalni vrt, otroški
senzorični vrt, sadovnjak, vrt gomilastih gred, pašnik, krmno polje, jahalni prostor, kmetijski
objekt, namestitvene kapacitete ter info center.
V zasnovo vrta sem želela vključiti različne reliefne strukture, ki so zasajene in delujejo po
načelih permakulture. Strukture omogočajo rastlinam večjo površino za rast, varovanje pred
vetrom in mrazom, toplejša področja za občutljive rastline ter zbiranje vode za rabo v sušnem
obdobju.
Z oblikovanimi strukturami, kot so kraterski vrt (mikroklimatski vrt), gomilaste grede, zeliščno
nasutje ter sončna past, sem želela vnesti v prostor pestrost za vse starostne generacije in
možnost vključevanja lokalnega prebivalstva in turistov. S pestrim izborom kulturnih
rastlinskih sort, sadnega in ostalega drevja bi bil vrt s svojo barvito podobo rastlin v času
cvetenja vizualno privlačnejši. V sklop delovanja vrta sem želela vključiti tudi biodiverzitetno
območje ter pašnike namenjene avtohtonim vrstam živali. Živalska in rastlinska pestrost bi
prispevala k ravnovesju obravnavanega prostora ter k podpori celotnemu permakulturnemu
sistemu. Za otrokom privlačen prostor je bilo smiselno načrtovati otroško igrišče, s poudarkom
na razvoju čutil (voh, vonj, okus, tip, vid, sluh). Grajen bi bil iz naravnih materialov lokalnega
okolja (les, kamen, zemlja). Ker bi bil vrt lahko nova turistična točka, je smiselno oblikovati
tudi namestitvene objekte oz. lesene bungalove, primerne za nočitev.
3.5

UPRAVLJANJE VRTA

Upravljanje vrta bi zajemalo glavne cilje, kot so:
 ohranjanje narave in naravnih virov
 ohranjanje kulturne dediščine oz. ponovna oživitev dejavnosti
 ohranjanje krajine
 trajnostni razvoj kmetijstva (po načelih permakulture)
 izobraževalna vloga
 turizem in rekreacija
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promocija območja (blagovna znamka).

Permakulturni vrt bi zaradi »naravi prijaznega« načina delovanja ohranjal naravo in naravne
vire (voda, zrak, prst), saj dejavnosti znotraj vrta nimajo negativnih vplivov, ki bi se kazale kot
onesnaževanje. Ohranjala oz. ponovno bi oživela kmetijska dejavnost s trajnostnim razvojem.
Izvajala bi se izobraževalna vloga na prostem po vrtni učni poti, skupaj v sklopu tematskih
delavnic, ki bi bile prilagojen glede na letni čas. Objekte ter učno pot bi koristile šolske skupine,
vrtci ter ostale izobraževalne ustanove. Vrt bi bil del rekreacijske poti, kot npr. tek skozi vrt, ki
bi se nadaljeval po gozdni poti Miklavca. Za potrebe turizma bi bila potrebna dobra promocija
in ponudba pridelkov in izdelkov znotraj vrta. Turisti bi imeli možnost udejstvovanja na
različnih delavnicah ter možnost nočitve v lesenih bungalovih. Permakulturni pridelki bi bili
vključeni v prodajo na lokalni ekotržnici, z možnostjo medobčinskega sodelovanja eko
pridelovalcev iz Ribnice, Loškega Potoka, Blok, Nove vasi, Cerknice. Del ekoloških pridelkov
bi bil namenjen lokalnim ustanovam, kot sta osnovna šola in vrtec. S tem bi bila otrokom
omogočena zdrava prehrana iz lokalnega okolja. Znotraj vrta bi potekala izmenjava semen za
ohranjanje in širjenje sort. V vrtu bi bila kasneje lahko možna tudi nadgradnja programa z
gostinskim objektom, kjer bi se uporabljale izključno surovine, pridelane po načelih
permakulture.
Organizacija dela bi bila vodena s strani občinskega koordinatorja oz. upravitelja vrta. V vrtu
bi lahko delo opravljali študentje, upokojenci ter brezposelni. Potrebna bi bila vzdrževalna
kmetijska dela, pobiranje kmetijskih pridelkov, vodenje delavnic (turisti, šola, vrtec), nudenje
informacij v info centru, delo z živalmi, vodenje treninga za jezdenje konja, skrb za red in
čistočo.
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PREDLOG UREDITVE PERMAKULTURNEGA VRTA V SODRAŽICI

Vrt je zasnovan po načelih permakulturnega delovanja in je primer pestre kulturne krajine ter
vzdrževanega sistema, ki je v neprekinjenem ravnovesju. Osnovno in prvo načelo po Mollisonu
je »izbira ustreznega prostora« za načrtovanje, ki je bil predpogoj za idejno zasnovo celotnega
permakulturnega vrta. Načelo »pozitivnega gledanja« je bilo skozi celotno snovanje vodilo, da
iz prostorskih ovir ustvarim prednosti. »Oblikovanje krajine v permakulturi ni nič drugega kot
rekultivacija deloma uničene krajine. Je obnova strukturirane krajine po vzoru naravnih
ekosistemov« (Holzer S., 2010).
Pri snovanju permakulturnega vrta sem želela dati prostoru novo vrednost z dejavnostmi, ki bi
bile medsebojno različne. Iskala sem rešitve, na kakšen način privabiti goste, kot so lokalni
prebivalci, šola, vrtec, turisti itd. Rešitev sem našla v tem, da oblikujem različne tematske
sklope, ki se med seboj povezujejo v celoto. Glede na to, da je permakultura raznolika že sama
po sebi, sem temu iskala vzporednice. Našla sem jih tako, da sem pri vsakem programskem
sklopu poiskala glavne funkcije, kot so: agrarna funkcija, permakulturna funkcija in turistična
funkcija. Te funkcije bi dajale vrednost prostoru, da ga obiskovalec obišče, v njem preživlja
svoj čas, se udejstvuje različnih delavnic in v sklopu več dnevnih delavnic tudi prenoči. Želela
sem tudi, da je vrt enostaven za dostopanje, zato ima dva možna vhoda.
Vhod v vrt je možen iz dveh smeri, in sicer iz severne smeri Ljubljana–Sodražica, po ulici
Zavoda, ter južni vhod (pešpot) iz jedra naselja, po Kurirski cesti preko potoka Bistrice.
Velikost predvidenega permakulturnega vrta je 12,4 ha. Vrt zajema različne tematske sklope
oz. različne manjše vrtove, ki tvorijo celoto. Vsak vrtni sklop ima svojo funkcijo, ki se povezuje
v drug tematski sklop. Vsak sklop je zasnovan po načelu pestrosti namesto enoličnosti. Vse poti
so peščene in nepravilno vijugavo oblikovane, kar je v skladu s permakulturo, brez ravnih ter
slepih poti.
Vijugave poti omogočajo opazovalcu odpiranje novih pogledov iz različnih zornih kotov na
celoten permakulturni vrt. V času cvetenja je vrt barvno zelo pester, hoja po njem pa predstavlja
posebno izkušnjo. Vsak tematski sklop vrta je zasnovan tako, da obiskovalcu omogoča razumeti
posamezne strukture, kot so npr. delovanje mikroklimatskega vrta, prednost gomilastih gred
itd. Ker imajo naravni viri velik pomen, sem posamezne dele vrta zasnovala tako, da se voda,
kar se da dolgo, zadržuje na njih, kar je tudi v skladu s permakulturnim načelom »ujemi in
zadrži energijo«. Potok predstavlja vodni vir in je pomemben element pri delovanju
permakulturnega vrta. Osrednji del predstavljajo manjši vrtovi, ob katerih vodijo vijugasto
oblikovane poti. Z njih preidemo na medpašne poti, ki so speljane tako, da pogledi iz njih dajejo
sprehajalcu občutek prepletenosti pašnih površin in s tem pomešanost živali na njih.
Vrt je namenjen vsem starostnim generacijam. Ker ima tudi učni pomen, je pomemben
predvsem za mlajše (vrtec in šola), saj imajo otroci možnost sodelovanja pri oskrbovanju rastlin
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(sajenje, zalivanje, nabiranje plodov, opazovanje rasti itd.) ter možnost udejstvovanja v
delavnicah na prostem.
Izbrani del vrta je namenjen vzreji domačih avtohtonih vrst živali. Avtohtone vrste živali
predstavljajo del slovenske zgodovine rejskih in selekcijskih opravil. Del pašnika je zasnovan
tako, da je možen občasen izpust živali v sadovnjak. Z možnostjo izpusta želim poudariti
simbiotsko sodelovanje živali in sadnega drevja, kar prinaša obojestransko korist. Z izpustom
je olajšano delo v sadovnjaku ter hkrati omogočeno živalim dobro počutje.
Preglednica 3: Program vrta (N: Neufert in Neufert (2002), V: Vidrih M. (2014), H: Holzer S. (2010)
Struktura/objekt
Turistična cona
 Parkirišče (avto)
 Parkirišče (avtobus)
Predavalnica (50
ljudi)
+ toaletni prostor
 Turistični
objekt
Info center


Namestitveni objekt
P+M

Pašna reja

Dimenzije
4000 m2
2,5 m x 5 m
3,8 m x 12 m
110 m2

10 m x 15
m=
150 m2

Količina
19
2



Poti ob pašniku



Pašna zasaditev

Jahalni prostor
Pridelovalna cona
Sadni vrt

N
N
N

1

10 m x 5 m = 50 m2
Skupna bivalna površina
(P+M) = 100 m2
50232 m2

N
Število bivanja oseb
4

9

Kaluža (blatna kopel)

Vir

40 m2

Pašniki



Opombe

5m x 3 m

N

Število živali/pašnik
20 ovc + 10 goveda:
jezersko - solčavska
ovca + cikasto govedo
20 koz + 10 konjev:
drežniška koza +
lipicanec + slovenski
hladnokrvni konj
15 svinj + 50 kokoši:
krškopoljski prašič +
štajerska kokoš

U

U

U

3

š= 3 m

100 m x 60 m = 6 000 m2
22 115 m2
3772 m2

4 x 6 = 24 oseb

Pesek

1
Cca 50 dreves
Se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 3: Program vrta (N: Neufert in Neufert (2002), V: Vidrih M. (2014), H: Holzer S. (2010)
Struktura/objekt

Vodni mikroklimatski kraterski vrt

Vrt gomilastih gred
Pridelovalni vrt
Polje krmnih rastlin
Kmetijski objekt
Vrt biodiverzitete
 Vodna kotanja


Čebelnjak

 Žuželčniki
 Ptičje gnezdilnice v trstičju
Sončna past



Zeliščne blazine
Miza+klopi

Otroški senzorični vrt
 Bosonoga pot
 Nasipi, vkopi (razgiban relief)
 Sadno grmičevje
Zeliščni vrt
Osrednji večnamenski prostor
Vodni vrt
Parkovni inventar


klopi

 koši
Vrtna pešpot
NETO POVRŠINA
ZELENE POVRŠINE
BRUTO POVRŠINA

Dimenzije
Naklon teras 45° (100%)
Širina poti 1,20 m
Število teras: 3
Dolžina terase: c= √a2+b2=
1,41 m
∆h=2 m
3516 m2
Dimenzije gomile:
d=2 m h=1,2 m
1458 m2
4846 m2
7504 m2
1019 m2
5884 m2
162 m2

Količina

Opombe

Vir

H

82

2 m x 4 m= 8 m2

1

1,2 m x 0,4 m= 0,48 m2

3

H

Kranjska čebela ( Apis
mellifera )

1584 m2
2 m x 2,5 m= 5 m2
(3 osebe)
2 m x 1 m x 0,8 m (10oseb
/mizo)
1241 m2
Dolžina 200 m

Za 45 oseb

H

30

N

19
5

4527 m2
4404 m2
2485 m2
d=2,05 m (3 osebe)
(0,68 m/osebo)
š= 1,5 m
103647 m2 = 10,3 ha
20 940 m2 = 2,1 ha
12 4587 m2 = 12, 4 ha

42 oseb
14
10
pesek
trava

N
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Slika 18: Coning obravnavanega območja
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Slika 19: Območje obravnave s programskimi sklopi

4.1

FUNKCIJE V PERMAKULTURNEM VRTU

V preglednici so prikazane glavne funkcije permakulturnega vrta v Sodražici, kot so klasična
agrarna funkcija, permakulturna funkcija in turistična funkcija. Glavne funkcije se podrobneje
delijo na ostale manjše funkcije, glede na dejavnost posameznega manjšega vrtnega sklopa
znotraj permakulturnega vrta.
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Preglednica 4: Prikaz različnih funkcij posameznih sklopov v vrtu
Vrtni sklop

Agrarna funkcija

Permakulturna funkcija

Turistična funkcija
o

o
Pašnik

o
o

Ohranjanje
avtohtonih pasem
Drevesno pašna
raba
Upravljalni režim
paše

o
o

Simbioza živali s
kombinirano pašo

o

Stik z živalmi

o

Rast zelišč na
različnih talnih
razmerah (suho
rastišče, vlažno
rastišče)
Vzajemna raba z
izpustom živali:
ritje - rahljanje
prsti
zatiranje
škodljivcev (npr.
polži)
gnojenje
konzumacija
odpadlega sadja
Ustvarjena vodna
kotanja za
akumulacijo
toplote (sončna
energija)

o
Jahalni prostor

Zeliščni vrt

o

Zeliščni nasad

o

Sadni vrt

o

Nasad sadnega
drevja





o
o
Mikroklimatski vrt
o

Pridelovanje
zelenjave na
terasah
Pridobitev
prostora z višino
o

Vrt gomilastih gred

o

Pridelovanje
zelenjave

Razkroj organske
mase in nastajanje
hranil s pomočjo
mikroorganizmov

o
o

Pridelovalni vrt

Ohranjanje starih
sort

o

Rast po principu
»dobrih sosedov«

Sprehajalna pot
skozi zelišča
Doživetje vonjav
in okusov

o

Zanimivost
kombinacije
sadovnjak - pašnik

o
o

Razgledne točke
Zimsko drsališče v
kotanji
Ribolov

o
o

o
o

Spoznavanje
Slovenskih
avtohtonih pasem
(istrska pramenka,
jezersko solčavska ovca,
drežniška koza,
kraškopoljski
prašič, štajerska
kokoš, posavski
konj, lipicanski
konj)
Jahanje (športno,
dresurno,
terensko)

Delavnice na
prostem
Sajenje in
nabiranje
pridelkov
Delavnice na
prostem
Sajenje, nabiranje
pridelkov
Se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 4: Prikaz različnih funkcij posameznih sklopov v vrtu
Vrtni sklop

Agrarna funkcija

Permakulturna funkcija
o

Sončna past
o

Otroški senzorični vrt

o

o

Osrednji večnamenski
prostor

Ustvarjeno toplo
klimatsko
področje
Doživetje za
otroke s
spoznavanjem
narave z vsemi
čuti
Tip: bosonoga pot
različnih naravnih
tekstur (pesek, les,
trava)
Vid, okus, voh:
sadne grmovnice

o

Varstvo semen
(izmenjava)

o

Tematska struga,
ki vodi do
mikroklimatskega
vrta
Speljan rečni
rokav, ki se zliva
nazaj v potok

Turistična funkcija
o

Daljše bivanje na
prostem zaradi
toplote

o

Sprehajalna pot
skozi vrt
Zanimivo otroško
doživetje

o

o

o

Vodni vrt

o

Gojenje rib
o

Krmno polje

o

Dodatna krma
živalim

o

Biodiverziteta

o
o

Ribolov
Opazovanje rib in
ostalih obrečnih
živali

o
o

Barvna pestrost
Privabljanje čebel,
metuljev
Bivanje v
permakulturnem
vrtu
Tematske
delavnice
Nabiranje
zelenjave in sadja

o
o
Namestitvene kapacitete
o
o
Kmetijski objekt

o
o

Prezimovanje
živali
Hramba pridelkov
Spravilo kmetijske
mehanizacije

o

Vsaka bivalna
enota z rastlinsko
čistilno napravo
Zelena streha
Ponovno
delovanje
zapuščenega
kmetijskega
objekta

Ekološka tržnica
permakulturnih
pridelkov
Izmenjava semen

o
o

o

Zimski zaloga
pridelkov
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Slika 20: Pomanjšava idejne zasnove permakulturnega vrta
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5 OPIS REŠITVE POSAMEZNIH VRTNIH SKLOPOV
Permakulturni vrt sestavlja več posameznih vrtnih sklopov, ki tvorijo celoto. Za vsak
posamezni vrt so bila upoštevana temeljna permakulturna načela, ki so osnovna izhodišča
oz. pravila pri načrtovanju, po katerih deluje celoten vrt. Permakulturni vrt sestavlja 16
manjših vrtov, ki so si tematsko različni. Preko vrtnih poti je možno prehajanje iz enega vrta
v drugega, kar predstavlja za obiskovalca pestro izkušnjo. Permakulturni vrt se deli na
naslednje manjše vrtne sklope:
5.1

MIKROKLIMATSKI VRT

Mikroklimatski vrt sestavljajo terase, kakršne so poznali že naši predniki, ko so z višinskimi
nivoji lahko pridelali več, predvsem pa izkoriščali ugodno ekspozicijo. Mikroklimatski vrt
ali kraterski vrt terasastega nasipa nastane z oblikovanjem izkopa vodne kotanje. Nastala
struktura ima številne prednosti, kot so: ugodna mikroklimatska področja, večja pridelovalna
površina, nov življenjski prostor oz. biotop ter prostor za druženje in šport. Mikroklimatska
področja so ena od oblik tvorbe t. i. »sončnih pasti«. Zaradi sončne energije se zgodi
primarna akumulacija toplote v vodno gladino. Od gladine se refleksirajo žarki in ustvari se
sekundarna skalna akumulacija toplote. Čez noč poteka proces oddajanja akumulirane
toplote v bližnjo okolico, torej v notranjost kraterja. Terase so kot vetrobran in zaščita pred
temperaturnim uhajanjem, kjer se ustvarja posebna klima toplega zraka. Zaradi »lova«
žarkov se tako stalno ustvarja ugodno toplo področje, od katerega imajo največjo korist
rastlinske vrste, ki so zasajene v notranjem področju vrta. Zaradi posebne klime so pogoji za
rast veliko boljši, hkrati pa omogočena zaščita pred zmrzaljo za na mraz občutljive rastline.
Zaradi vodnih hlapov je na območju kotanje tudi večja vlažnost zraka, kar je ugodno za
rastline na terasah. S pestrostjo kultiviranih rastlinskih vrst se prepreči invazivnost določenih
agresivnih vrst rastlin.
Mikroklimatski vrt je največja tvorba permakulturnega vrta (3680 m2 oz. 0.368 ha), kjer so
osnovnim dodane še nekatere druge, zlasti za obiskovalce privlačne funkcije, kot so
razgledišče nad celotnim permakulturnim vrtom, možnost ribolova, drsanja ter oddiha. Skozi
terase je možno prehajati na višji nivo do maksimalne višine 2 m. Najvišja terasa je tudi
razgledišče nad celotnim permakulturnim vrtom. Prehod v ribnik se začne z mokrim
predelom do globine 20 cm, nadaljuje do plitve vode globine 40 cm in konča v maksimalni
globini 2 m, kar je optimalno za prezimovanje in skrivališče rib, žuželk in ličink.
Ker se mikroklimatski vrt tematsko navezuje tudi na sosednji vrt biodiverzitete, je tudi že na
tem delu prostora poudarjena biotska pestrost živali in rastlin. Da je mikrookolje pestrejše
in primerno za glavno vodno kulturo (ribogojstvo), je potrebno vanj vključiti različne
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koristne vodne vrste. To so obvodne rastline, grmi, podvodne rastline, fitoplankton, raki,
žabe, kačji pastirji ter vodne ptice (npr. mlakarica oz. divje race (Anas platyrhynchos)).

Slika 21: Mikroklimatski vrt (Holzer C., 2013: 97)
Preglednica 5: Jezerske ribe primerne za vodno kotanjo (Bell, 2010: 222)
Krap
Ameriški somič
Klen
Rdečeoka
Šarenka
Rdečeperka
Lipan
Linj
Ščuka

Vrsta jezerske ribe
Cyprinus carpio
Ictalurus punctatus
Leuciscus cephalus
Rutilus rutilus
Salmo gairdneri
Scardinius erythrophthalmus
Thymallus thymallus
Tinca tinca
Esox lucius

Vodna kotanja je ustvarjen vodni habitat za bivanje jezerskih rib s stalnim pritokom vode (s
kisikom obogatena voda), ki je speljan iz potoka Bistrica. Kotanja mikroklimatskega vrta je
primerna za športni ribolov, pod vodstvom upravljanja ribiške družine. Ribolov bi bil
namenjen turistom kot tudi lokalnim prebivalcem.
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Preglednica 6: Značilnosti, zahteve in prednosti mikroklimatskega vrta (Holzer S., 2010)
Značilnosti
Biotop obrobljen s terasastim
nasipom

Zahteve
o
o

Nastanek mikroklime zaradi
vodnih in pobočnih površin

o

Prednosti

Izkop materiala za nasutje
terasaste obrobe
Širina teras > 1 m

o

Skalne površine za
akumulacijo toplote

o

o

o

Akumulacija toplote čez dan
(skale, voda)
Oddajanje toplote čez noč (kamni,
voda)

Večja pridelovalna
površina
Terase kot vetrobran
Topla cona podnevi
in ponoči
Zadržana sončna
energija

o

Sončno okolje

o

Utrditev brežine

o

Skale na terasah za
klimatsko delovanje

o

Manjša verjetnost
zmrzali

Slika 22: Delovanje mikroklimatskega vrta čez dan (povzeto po Holzer C., 2013)
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Slika 23: Delovanje mikroklimatskega vrta čez noč (povzeto po Holzer C., 2013)

Slika 24: Prečni prerez mikroklimatskega vrta (povzeto po Holzer S., 2010)

5.2

PRIDELOVALNI VRT

Pridelovalni vrt ima vlogo gojenja zelenjave po principu dobrih sosedov. S tem načinom
zasaditve rastline druga drugi koristijo preko izločanja snovi iz listov ali korenin. Za
zagotavljanje rodovitnega vrta je najprimernejše zeleno dušikovo gnojenje z metuljnicami,
saj imajo le te sposobnost vezave dušika iz zraka. Zeleno listje metuljnic je hkrati tudi hrana
nekaterim živalim. Vsaka posamezna vrsta rastline potrebuje hranilne snovi, vendar se te
snovi v zemlji sčasoma izčrpajo. Pomembno je načrtovanje posevkov oz. kolobarjenje in s
tem kroženje snovi. Nekatere rastline za seboj pustijo hranila (sposobnost metuljnic vezave
dušika iz zraka v zemljo), ki koristijo naslednjim posevkom. S tem se povečata stabilnost tal
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in zdravje rastlin. Primer kolobarnega kroga: krompir (1. leto), korenasta zelenjava (2. leto),
kapusnice (3. leto), stročnice (4 leto) (Bell, 2010).
Preglednica 7: Rastline za podor ('zeleno gnojenje') (Bell, 2010: 131)
Vrsta rastline
Boreč
Borago officinals
Ajda
Fagopyrum esculentum
Sončnica
Helianthus annus
Angleška ljulka
Lolium perenne
Volčji bob
Lupinus
Hmeljna metelka
Medicago lupolina
Facelija
Phacelia tanacetifolia
Redkvica
Raphanus sativa
Gorčica
Sinapsis alba
Drobnocvetna žametnica Tagetes minuta
Inkarnatka
Trifolium incarnatum
Črna detelja
Trifolium pratense
Grašica
Vicia sativa

Preglednica 8: Ugodne rastlinske združbe (Holzer S., 2010: 257 - 259)
Beluš
Blitva
Bučka
Čebula
Česen
Fižol
Grah
Korenje
Koruza
Krompir
Kumarica
Paprika
Paradižnik

Vrsta rastline
Asparagus officinale
Beta vulgaris
Cucurbita
Aliaceae
Allium sativum
Phaseulus sp.
Pisum sativum
Duncus carota
Zea mays
Solanum tuberosum
Cucumis sativus
Capsicum sp.
Lycopersicon esculentum

Rdeča pesa

Beta vulgaris

Por
Rukola
Zelena solata
Špinača

Allium ampeloprasum
Rucula selvatica
Letuca sativa
Spinacia oleracea

Topinambur

Helianthus tuberosum

Zelena
Zelje

Apium graveolens
Brassica oleracea

Dobra sosednja vrsta
Solata in ostale nizke rastline
Fižol, grah, zelje, redkev, solata, meta
Fižol, grah, koruza, paradižnik, topinambur
Korenje, sladki koren, solata, redkev, krompir, pesa
Kumare
Šetraj, koruza
Koruza (pomoč za vzpenjanje)
Čebula, por, grah, fižol, solata
Fižol, grah, paradižnik, solata
Ognjič, grah, fižol, čebula
Grah, fižol, česen, bazilika
Paradižnik, por, solata, kumare
Česen, bazilika, špinača, fižol, por, solata, paprika
Fižol, grah, čebula, redkev, redkvica, solata, zelje, boreč,
zelje
Korenje, česen, paradižnik, redkev
Zelo dober podsevek
Redkvice, zelje, koleraba, čebula por, boreč, fižol, špinača
Fižol, grah, redkvice, redkev, solata, kumare
Robna rastlina pri bučah, kumarah, odganja voluharje pri
sadnih drevesih
Zelje, grah, fižol, por, kumare
Grah, fižol, ognjič, solata

Rastline, ki si medsebojno koristijo, so t. i. dobri sosedje. Pomagajo si pri razvoju, rasti ter
zorenju plodov. Tak način sajenja imenujemo mešani posevki. Njihova prednost je v tem, da
rastline druga drugi koristijo preko korenin, listov ali z izločanjem eteričnih olj. Te snovi
velikokrat tudi odvračajo škodljivce in preprečujejo nekatere bolezni rastlin. Na učinek
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mešanih posevkov vpliva tudi mikroklima, različne vrste tal, sorte vrtnin ter način obdelovanja
zemlje. Mešani posevki so sonaraven ukrep pri zaščiti in krepitvi rastlin in alternativna rešitev
pred fitofarmacevtskimi sredstvi.
Pridelovalni vrt vključuje zelenjavna polja, ki so namenjena sajenju mešanih posevkov
različnih sort zelenjave. Pri sajenju imajo prednost rastlinske združbe, ki dobro sovplivajo na
drugo vrsto. Pri načinu sajenja z mešanimi posevki se tudi tla manj utrudijo, visoke rastline
nudijo sosednjim vrstam oporo pri vzpenjanju ter jih ščitijo pred zmrzaljo. Prekrita tla z
mešanimi posevki preprečujejo razrast plevela ter odvračajo nekatere vrste škodljivcev, kot
npr. med krompirjem posajen ognjič, ki odvrača uši, koloradske hrošče ter talne škodljivce.
5.3

VRT BIODIVERZITETE

Raznolikost je v permakulturi povezana s stabilnostjo okolja, ki jo dosežemo s
povezovanjem vrst, ki se medsebojno dopolnjujejo, povezujejo ter ne povzročajo škode
druga drugi. Pomembno je ustvariti dobro sosedstvo med rastlinami in živalmi v harmonično
povezavo (Mollison, 2012). Na območju zasnovanega vrta biodiverzitete je zemlja nekoliko
manj odcedna, kar pomeni, da se voda ne odteka v podzemlje enako dobro kot drugje. V
tradicionalnem kmetijstvu je tako območje prej ovira kot prednost, saj je kvaliteta prsti in
travinja nekoliko zmanjšana. Trenutno je na tem območju naraven habitat trstičja
(Phragmites australis) in navadnega ločja (Juncus effusus), kjer bivajo nekatere ptice in
žuželke. Te rastline so indikatorski kazalci slabše odcednih ter rahlo močvirnih tal.
V bližini je tudi manjši vodni bajer, ki ima ustaljeno vodno in obvodno življenje. V
zasnovanem vrtu biodiverzitete je ustvarjena raznolikost življenjskih združb živali in rastlin,
ki poseljujejo prostor in ustvarjajo pestrost biotopa. Za raznolikost in stabilnost je
pomembno ohranjanje obstoječih avtohtonih združb pred drugimi tujerodnimi oz.
invazivnimi vrstami.
Vrt biodiverzitete je gosto posajen z različnimi rastlinskimi vrstami, vključuje pa tudi
različne živalske vrste. Ker je to območje po naravi vlažen predel, so tudi izbrane rastline
primerne rastišču. Prevladuje izbor trav, primernih za vlažno rastišče, kot so navadno ločje
(Juncus effusus), vodna perunika (Iris pseudacorus), navadni trst - trstičevje (Phragmites
australis), baldrijan (Valeriana officinalis), širokolistni rogoz (Typha latifolia), šaš (Carex
sp.), kobulasta vodoljuba (Butomus umbellatus), konjska griva (Eupatorium cannabinum),
brestovolistni oslad (Filipendula ulmaria), kačja dresen (Polygonum bistorta), vodna meta
(Mentha aquatica), navadna pogačica (Trollius europaeus Superbus), nožničavi munec
(Eriophorum vaginatum).
V vrtu so zasajena drevesa, ki najbolje uspevajo na vlažnih tleh, kot so različne vrbe (Salix
sp.) in črna jelša (Alnus glutinosa). Omenjene drevesne vrste je možno tudi najpogosteje
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zaslediti ob obvodnih pasovih v lokalnem okolju. Skozi vrt teče potoček, ki poteka iz
reguliranega pritoka potoka Bistrice, skozi vodni in mikroklimatski vrt nazaj v potok
Bistrico. Zaradi ohranjanja slovenskih avtohtonih vrst živali je v vrt umeščen tudi čebelnjak,
kjer domuje kranjska čebela (Apis mellifera carnica), ki je hkrati opraševalka cvetov
celotnega vrta. Za vzdrževanje biotske pestrosti so razporejeni tudi žuželčniki, ki privabljajo
koristne žuželke (pikapolonice, čmrlje, hrošče, pajke). Na krošnjah dreves so ptičje valilnice
in netopirnice.
Vrt biodiverzitete je cona, ki prispeva k ugodnemu delovanju in ohranjanju ravnovesja v
celotnem permakulturnem vrtu. Lociran je na najbolj primernem delu prostora, predvsem
zaradi naravnih danosti, ki so že v osnovi pestre (vlažno travišče, suho travišče, bajer). Skozi
vrt vodijo vzdolžne poti speljane v različne smeri. Zasnovane so tako, da se priključijo
vodnemu, mikroklimatskemu ali pridelovalnem vrtu. Različne smeri omogočajo
sprehajalcem neposredno prehajanje iz enega v drugi del vrta.

Slika 25: Vrt biodiverzitete in pridelovalni vrt
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VODNI VRT

Voda je pomemben funkcionalno-estetski element pri krajinski obliki. Razpoložljivost pa
kot osnova za ustvarjanje biotopa živalskih in rastlinskih združb. Združba rib, rakov, vodnih
ptic, vodnih in obvodnih rastlin ponuja številna mikrookolja in daje veliko hrane (Mollison,
2012).
Vodni vrt je zasnovan iz speljanega rečnega rokava potoka Bistrica, ki se vijugavo odvija po
prostoru ter kot pritok izliva v mikroklimatsko vodno kotanjo. Voda se na tem mestu obogati
s kisikom in izlije iz mikroklimatskega vrta, kjer nadaljuje pot skozi biodiverzitetni vrt in
izlije nazaj v potok Bistrica.
Vodni vrt ima funkcijo gojenja rečnih rib. Vijugava struga je zasnovana tako, da vključuje
brzice (utrjen prag) in tolmune. Zaradi vijug je povečana možnost obrečnih skrivališč
zasajenih z obvodnim rastjem. Skrivališča so pomembna zatočišča rib pred plenilci ter pred
nizko zimsko temperaturo, saj je voda v globini toplejša. Tolmuni so pomembni tudi v
sušnem obdobju, ko je pretok vode manjši in posledično primanjkuje kisika, v tolmunski
kotanji pa je zaloga le tega večja, kar je pomembno za preživetje rib. Za drstitev so
predvideni plitvejši deli struge, kjer so v vodi nameščene tudi skale. Pozimi se zaradi skalnih
gmot zviša temperatura vode, kar lahko prepreči zamrznitev (Holzer S., 2010). Vrsta rib, ki
je izbrana za vodni vrt, izhaja iz že obstoječega vodnega habitata v potoku, kjer prevladuje
potočna postrv (Salmo trutta). Ob strugi je zasnovana tudi pot s podesti ob tolmunih, kjer je
mogoče opazovati življenje v in ob vodi, možnost pa je tudi športnega ribolova. Ob obrežje
struge so umeščena drevesa, ki so najpogostejše vrste lokalnega okolja, kot na primer že prej
omenjena črna jelša (Alnus glutinosa).

Slika 26: Razgledišče vodnega vrta
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Slika 27: Tloris vodnega vrta

5.5

OSREDNJI VEČNAMENSKI PROSTOR

Osrednji prostor je primeren za ekološko tržnico, kjer ponudba zajema pridelke iz
permakulturnega vrta, možnost medsebojne izmenjave semen, izobraževanja na prostem ter
druženja. Prostor predstavlja barvito pestrost v času pomladi, saj so za parkovna drevesa
izbrane različne sorte češenj, ki s cvetjem poudarjajo barvni kontrast. Zelenica nudi možnost
ležanja in počitka na prostem.
5.6

ZELIŠČNI VRT

V permakulturi je zeliščna spirala oblikovni element, katere prednosti so različna
mikroklimatska območja z višinskimi nivoji ter večja sejalna površina v višino. Večja kot je
spiralna greda, večji je učinek mikroklime. Vrh spirale predstavlja najbolj izpostavljeno in
suho rastišče, saj od tu voda odteka proti tlom. To rastišče je primerno za zelišča, ki rastejo
na sušnih tleh. Sredinski del spirale predstavlja srednje rastišče, ki je vmesni del med vlažnim
in suhim predelom. Spodnji del oz. pritalni del je mokro rastišče, primerno za zelišča, ki
uspevajo na vlažnih tleh.

Pintar S. Permakulturni vrt v občini Sodražica.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2015

46

Slika 28: Spiralna greda (Mollison, 2002: 101)

V zeliščni vrt so umeščena zeliščna nasutja, ki so preoblikovana in višinsko razgibana tako,
da se od tipičnih razlikujejo le oblikovno. Ohranjena je enaka fizikalna sposobnost oz.
funkcija odtekanja vode. Zaradi različnih višinskih predelov so ustvarjena različna rastišča
oz. mikroklimatska področja manjšega obsega, ki imajo različno vlogo delovanja. Predel z
vodno kotanjo in kamnito podlago je vlažen, saj se voda zadržuje že na srednji višini grede.
Namen vodne kotanje je v refleksiji sončnih žarkov od gladine vode. Suho področje je v času
vodnega izhlapevanja bolje dlje časa oskrbovano z vodno paro, kar zagotavlja minimalno
vlaženje. Vodna kotanja se napolni v času deževja in ohranjala funkcijo refleksije in
evaporacije vse do končne izhlapitve. Rastline sušnega področja so dalj časa deležne vlage,
ki jo potrebujejo za svojo rast. Da se voda lahko zadrži in ne prehaja v okolico, je potrebna
utrjena kamnito-skalna podlaga in stene.

Slika 29: Zeliščno nasutje
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Preglednica 9: Značilnosti, zahteve in prednosti zeliščnega nasutja ( Holzer S., 2010)
Značilnosti

Zahteve

Prednosti

Kamnita zgradba (stabilnost
strukture, akumulacija
toplote)
o Organska masa (kompost,
humus)
o Ravna tla
o Velikosti zeliščnih spiral:
Premer
Višina
Volumen
(m)
(cm)
(m3)
o

o

Različni
mikroklimatski
pogoji

1

35

0,1

1,5

50

0,3

2

70

0,7

2,5

85

1,4

3

100

2,3

4

135

5,4

5

170

10,6

o
o
o

Sposobnost
samovzdrževanja
Povečana zeliščna
površina
Hiter dostop

Zeliščne polkrogle v osrednjem delu zeliščnega vrta predstavljajo enostavni oblikovni
element okrogle oblike, ki so hkrati del parkovne ureditve. Delovanje zeliščnih polkrogel je
podobno kot pri zeliščnih nasutjih. Vrh predstavlja suho rastišče, spodnji del pa srednje do
vlažno rastišče, odvisno od lokalnih klimatskih razmer.

Slika 30: Zeliščni vrt z zeliščnimi polkroglami
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Slika 31: Grafični prikaz izbora zelišč

V vrtu so na sončnih predelih razmeščene zeliščne blazine, na katerih obiskovalci počivajo.
Zelišča ob dotiku sproščajo eterična olja, zato je ležanje na blazinah sprostilno in
aromaterapevtsko. Zgrajene so iz kamenega drobirja (drenaža in utrditev), ki je pomešan
skupaj z zemljo, kjer rastejo zelišča. Za zeliščne blazine so primerna sončna mesta, da se po
padavinah lahko hitro osušijo. Zeleno vrtno pohištvo ima namen posedanja in sprostitve v
permakulturnem vrtu. Pri vzdrževanju sedežnih in ležalnih površin je pomembno, da imajo
izbrane vrste rastlin vse enako višino med 5 in 10 cm. To dosežemo z rednim striženjem
zelišč.
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Preglednica 10: Značilnosti, zahteve in prednosti živega vrtnega pohištva ( Holzer S., 2010)
Značilnosti
o
o

o
o

o
o

Živo vrtno pohištvo
Notranjost grajena iz
kamnitega
zemeljskega
materiala
Utrjena drenažna
vrhnja plast
Kamnita zgradba
akumulira dnevno
toploto
Oddajanje toplote v
večernem času
Poljubne dimenzije

Zahteve

o
o
o
o

Kamniti gradniki kot osnova
strukture
Zemeljska plast kot vezivo in
rast zelišč
Zasaditev odpornih rastlin z
nizko rastjo (5 do 10 cm)
Zasaditev ene vrste rastlin
(onemogočanje izpodrivanja
druge vrste)

Rastline, ki so po Holzerju primerne za sedeče in ležalne površine:
Preglednica 11: Zelišča primerna za živo vrtno pohištvo (Holzer S., 2010: 132)
Rožnati timijan
Kuminov timijan
Citronski timijan (plazeči)
Pomarančni timijan
Polajeva materina dušica
Blazinasti timijan
Plazeča meta
Angleška kamilica
Korziška meta

Vrsta rastline
Thymus serpyllum
Thymus herba - barona
Thymus herba - barona v. citriodorus
Thymus fragrantissimus
Thymus pulegiodes
Thymus praecox sp.
Mentha pulegium sp. repens
Anthemis nobilis
Mentha requienii

Slika 32: Živo vrtno pohištvo (spomladi) (Holzer C., 2013: 133)

Prednosti

o
o

Razvijanje čutov
Aromaterapija
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Skozi zeliščni vrt vodi vijugava pot s pripadajočim parkovnim inventarjem (klopi in koši). Izbor
drevesnih vrst temelji na najpogostejših lokalnih vrstah, kot so hrast (Quercus robur) in bukev
(Fagus svlvatica), katerih plodovi (želod in žir) so v jeseni hrana prostoživečim živalim.
5.7

SONČNA PAST

Sončna past je način zadrževanja sončnega sevanja. Čez dan drevesa sprejemajo sončno
energijo, ki jo akumulirajo krošnje, saj imajo listnate drevesne vrste večjo zmožnost absorpcije
toplote. Čez dan hladen zrak ostaja pod krošnjami, ponoči je proces ravno obraten, saj
akumulirana toplota iz krošenj prehaja v hladnejši zrak in ga segreva. Zato je v nočnem času
okoli drevesnih krošenj vedno bolj toplo, kot na območjih, kjer ni dreves. Sončna past je
posnemanje delovanja gozda, kjer je že na gozdnem robu mogoče zaznati spremembo
temperature med dnevom in nočjo. Zasajen polkrožni lok obrnjen proti soncu zajema energijo,
zato je območje bolj suho in toplo. Polkrožni nasad deluje tudi kot vetrobran, ki ščiti okoliški
nasad ali nudi zavetje živalim (Mollison, 2012).
Na območju obravnave z gosto zasajenimi črnimi jelšami (Alnus glutinosa) se nahaja divje
odlagališče nevarnih snovi. Območje je sanirano tako, da je prostoru dana funkcija, ki temelji
na permakulturnem načelu »Ujemi in zadrži energijo«. Oblikovanje polkrožne zasaditve je
izhajalo iz trenutnega naravnega zasaditvenega stanja črne jelše. V zasnovi je dodanih oz.
odvzetih toliko dreves, da oblikovno zadostuje funkciji lova in zadrževanja sončne energije. Da
bi bil izkoristek toplote kar se da še večji, so ob robnem delu črnih jelš zasajene vrbe (Salix sp.),
ki zaradi nižje rasti zaprejo rob in prispevajo k dodatni akumulaciji toplote.

Slika 33: Toplotno delovanje dreves (Mollison,
2012: 51)

Slika 34: »Suntrap« - sončna past (Mollison, 2002:
41)
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OTROŠKI SENZORIČNI VRT

Otroški senzorični vrt je vrt osebnega izkustva in območje razvojnega udejstvovanja. Pot, ki
vodi skozi igrišče, je bosonoga pot, ki je zasnovana z namenom spodbujanja čutov (angl.
sensory). Medtem ko otroci na poti skozi igro spoznavajo rastline in živali, so njihova čutila,
kot so tip, voh, sluh, vid in okus izpostavljena različnim dražljajem. Pot je sestavljena iz
različnih naravnih materialov in je namenjena sprehodu z golimi stopali, saj je le tako mogoče
s tipom spoznati občutke, ki jih sproži stik z različnimi podlagami. Materiali si sledijo v
zaporedju kamen (pesek) - trava - les. Za spoznavanje z okusi je ob poti zasajeno različno
jagodičevje in ostale grmovnice z užitnimi plodovi. Z vonjem se je mogoče spoznavati na
zeliščnih blazinah ter v času cvetenja sadnega jagodičevja in grmovnic. Sluh in vid sta
izpostavljena na osrednjem delu vrta, kjer je krožno polje rastlin, ki privabljajo metulje metuljevo polje.
Za otroško igro brez igral je namenjeno območje razgibanega terena z reliefnimi modulacijami.
Za igro je umeščen tudi manjši peskovnik s peskom. Senco zagotavlja zasaditev sadnih dreves,
katerih plodovi so del igre spoznavanja okusov.
Sadne vrste dreves so: jablane, češnje, slive, hruške.
Preglednica 12: Rastline za privabljanje metuljev
Davidov metuljnik
Bela detelja
Črna detelja
Inkarnatka
Kapucinka
Ameriški slamnik
Sončnica
Sivka
Poljski mak
Ognjič
Navadna marjetica
Prava kamilica
Navadni lan
Modri glavinec
Žajbelj
Vinska rutica
Šentjanževka
Navadni regrat
Travniška kozja brada
Boreč

Vrsta rastline
Buddleja davidii
Trifolium repens
Trifolium pratense
Trifolium incarnatum
Tropaeolum majus
Echinacea purpurea
Helianthus annus
Lavandula angustifolia
Papaver rhoeas
Calendula officinalis
Bellis perennis
Matricaria recutita
Linum usitatissimum
Centaurea cyanus
Salvia officianalis
Ruta graveolens
Hypericum perforatum
Taraxacum officinalis
Tragopogon pratensis
Borago officinalis
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Slika 35: Prerez otroškega vrta

Slika 36: Izsek tlorisa bosonoge poti

Slika 37: Prikaz poti in zeliščne kupole
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VRT GOMILASTIH GRED

Gomilaste grede so sestavljene iz različnega organskega materiala. V notranjosti je grob
material (drevesno deblo, veje), ki prehaja v vedno bolj fini nasip (zemlja, kompost).
Razpadajoče organske snovi v notranjosti so hranila rastlinam, ki jih v globini črpajo s pomočjo
korenin. Za gomilaste grede so primerne rastline, ki potrebujejo veliko hranilnih snovi, kot npr.:
buče (Cucurbita sp.), kumare (Cucumis sativus), krompir (Solanum tuberosum), zelje (Brassica
oleracea) itd. Gomilaste grede so zelo enostavne za obdelavo, saj je sklanjanja manj. Na
obrobnih delih so organsko oblikovana polja za rastline, ki privabljajo koristne žuželke, ter
polje z rastlinami, katerih namen je odganjanje škodljivih žuželk. Privabljanje ali odganjanje je
povezano z vonjem rastlin. Grede so postavljene v smeri sever - jug, zaradi enakomernega
izkoriščanja osončenosti čez dan.
Vrt gomilastih gred je namenoma zasnovan med otroškim in pridelovalnim vrtom in tako
povezuje ta dva tematsko povezana območja. Iz vidika povezave z otroškim senzoričnim vrtom
je vrt gomilastih gred nadaljevanje stika in sodelovanja z naravo. Otroci imajo možnost sajenja
lastnih rastlin, za njih skrbijo in okušajo lastne pridelke. V vrt gomilastih gred je smiselno
vključiti tudi lokalno prebivalstvo, upokojence, ljudi s posebnimi potrebami in izobraževalne
ustanove (vrtec, šola).

Slika 38: Delovanje gomilaste grede (Holzer S., 2010: 70)
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Preglednica 13: Rastline, ki privabljajo koristne žuželke (Bell, 2010: 53)
Vrsta rastline
Česnovka
Allaria petiolara
Boreč
Borago officinalis
Davidov metuljnik
Buddelia davidii
Fagopyrum
Ajda
esculentum
Melisa
Melissa officinalis
Travniška izjevka
Succisa pratensis
Novozelandska
Tetragonia
špinača
tetragonioides
Kobulnice
Umbelliferae
Kopriva
Urtica dioica

Privlači žuželke
Metulji
Čebele, čmrlji
Metulji
Čebele, muhe trepetavke
Čebele, čmrlji
Čebele, čmrlji
Muhe trepetavke
Muhe trepetavke
Gosenice metulja,

Preglednica 14: Rastline, ki odvračajo nezaželene žuželke (Bell, 2010: 99)
Vrsta rastline
Artemisia vulgaris
Lavandula officinalis
Tanacetum vulgare,
Kapucinka, sivka, pelin
Lavandula officinalis
Artemisia vulgaris
Calendula officinalis,
Ognjič , kapucinke
Tanacetum vulgare
Rjavkasta žametnica
Tagetes patula
Pelin
Sivka

Slika 39: Vrt gomilastih gred

Odvrača žuželke
Bolhač
Mravlje
Listne uši
Koloradski hrošč
Ščitkarji
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5.10

SADNI VRT

Sadovnjak je zasnovan tako, da se stika s pašnikom proste reje avtohtone pasme krškopoljskega
prašiča in štajerske kokoši. Sadovnjak tvorijo sadne vrste, ki so primerne za rast v slovenskem
prostoru. Izbrane vrste so del tradicionalne vzgoje sadnega drevja na tem področju in okolici.
Prostor sadovnjaka ima dvojno vlogo. Prva vloga je ohranjanje sadnih sort primernih za
Slovenijo. Druga vloga je pašna reja živali. Predstavnika slovenske avtohtone pasme
krškopoljski prašič ter štajerska kokoš imata možnost občasnega izpusta iz pašnika v sadovnjak.
Kombinacija živali v sadovnjaku prinaša veliko koristi pri (samo)upravljanju. Gre za simbiozo
in sodelovanje. V permakulturi imajo živali vlogo »sodelavk«, saj človeku lahko olajšajo delo,
le pravilno jih je potrebno usmeriti, da nam ne delajo škode (Holzer S., 2010).
Občasna reja živali v sadovnjaku ima naslednje prednosti:
 kakovostnejša zemlja in sadni pridelek (ritje in prezračevanje zemlje ter dognojevanje),
 prehranjevanje in hkrati zatiranje škodljivcev (polži, ličinke majskega hrošča, odmrlo
sadje, listje),
 dobro počutje živali (prosta reja, stik z drugimi vrstami živali).

Preglednica 15: Izbor sadnih sort (Sadni izbor za Slovenijo, 2002 )
Vrsta
sadnega
drevja
Latinsko
ime
Sorta

Češnja

Višnja

Jablana

Hruška
Pyrus
communis
junijska
lepotica

Prunus
persica

viljamovka

soča

konferans

pi 12

tepka

kraljica

Prunus avium

Prunus
cerasus

Malus
domestica

prvočenca

gorsemska

beličnik

vipavka

lotovka

bobovec

kozanka
trcinka
dujaki
čufarce
ivanke
bela cepika

zlata
parmena
šampanjska
reneta
adamovka
boskopski
kosmač
carjevič
ananas
reneta

Breskev

vinigradniška

majski cvet
karmen
rdečka

Sliva
Prunus
domestica
domača
češplja
čačanska
lepotica
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PAŠNIK

Pašnik je zasnovan tako, da ga sestavljajo nepravilno oblikovani pravokotniki t. i. čredinke.
Zaradi nepravilnih oblik čredink so tudi ob pašniški poti dolge linije, ki se lomijo na točki stika
z naslednjimi čredinkami. Lomljene linijske poti dajejo opazovalcu občutek povezanosti pomešanosti živali med seboj. Pašnik je namenjen prosti reji slovenskih avtohtonih pasem.
Različne drevesne vrste naredijo prostor pester in privlačen. Na določenih delih so drevesa
strjena v gručo in prehajajo iz čredinke skozi pot na sosednjo čredinko. Tako je tudi
sprehajalcem ponujena senca, iz katere lahko opazujejo živali na paši. Krošnje dreves in
grmovnice nudijo živalim naravno senco ter jim tako zagotavljajo dobro počutje. Kombinirana
paša različnih živali preprečuje zaraščanje ene rastlinske vrste, saj se vsaka vrsta živali
prehranjuje z drugačnim izborom zeli. Zaradi obnove ruše je potrebno živali seliti iz pašene
čredinke na obraslo čredinko. Krožna pot ob pašniku je zanimiva iz vidika pestrosti pogledov
na slovenske avtohtone vrste živali, ter je hkrati poučne narave, saj je možno naenkrat opazovati
celoten etogram (skupek oblik obnašanja, ki jih ima neka vrsta živali) (Štuhec, 1997).
»Drevesno-pašna raba se kaže kot rešitev tudi za številna opuščena kmetijska zemljišča, o
katerih še vedno nekateri razlagajo, da naj jih kar prepustimo za širjenje grmišč in slabega
gozda. To je seveda zelo napačno, saj s tem ustvarimo razmere za gozdne požare velikega
obsega, izgubljena bo negovana podoba krajine. Opuščena kmetijska zemljišča so že v škodo
ožjemu območju, saj se tam običajno preveč razmnožijo nezaželene zelnate rastline (pleveli),
škodljivci rastlin (majski hrošč) in zajedavci živali/ljudi (klopi)« (Vidrih T.). Kot navaja citat,
je na opuščena kmetijska zemljišča smiselno vpeljati drevesno pašno rabo, saj s tem ponovno
obudimo podobo kulturne krajine in onemogočimo razmnoževanje nezaželenih rastlin, ki so
velikokrat invazivne tujerodne rastline. V primeru pomanjkanja krme znotraj vrta bi bilo
potrebno dodatno krmo pripeljati od drugih virov. V primeru izvedbe permakulturnega vrta bi
bila potrebna specialistična študija glede obtežbe tal z živino, analiza tal ter izračun bilance
hranil, da kasneje ne bi prišlo do izpiranja dušika (N) v nitratni obliki v podtalnico
(evtrofikacija).
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Slika 40: Drevesno pašna raba zemljišča (Vidrih T., 2014))

Na primeru permakulturnega vrta v Sodražici je zasnovan pašnik z drevesno pašno rabo, kjer
so kombinirane različne avtohtone vrste živali. Kombinirane so na posamezno čredinko,
jezersko-solčavska ovca in cikasto govedo, drežniška koza, lipicanec in slovenski hladnokrvni
konj, krškopoljski prašič in štajerska kokoš. Avtohtone pasme so pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Čredinke kraškopoljskega prašiča in štajerske kokoši imajo kaluže.
Kaluže so potrebne za dobro počutje živali, predvsem prašičev, saj nimajo znojnic in se v
vročini hladijo le s kalužanjem. Tla so zasajena z gomoljem topinamburja (Helianthus
tuberosus), ki je namenjen kot krma prašičem in je dostopen z ritjem. Topinambur mora biti
ustrezno omejen, zaradi možnosti prevelikega razraščanja, ki lahko prevlada nad drugimi
vrstami rastlin. Drevesa na pašniku so del pašne krme, hkrati pa živalim nudijo senco. Plodovi
in listje dreves jesena (Fraxinus excelsior), jelše (Alnus glutinosa), hrasta (Quercus sp.), divje
češnje (Prunus avium), skorža (Sorbus domestica), jerebike (Sorbus aucuparia) so primerni za
krmo živali.
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Slika 41: Pašnik s kalužo

5.12

JAHALNI PROSTOR

Za obogatitev turistične ponudbe in večnamensko vlogo živali, je zasnovan jahalni prostor
dimenzij 100 m x 60 m. Jahalni prostor je primeren za športno rekreacijsko in dresurno jahanje.
V ta namen je izbrana slovenska pasma konj t. i. lipicanec. Lipicanec je konj živahnega
temperamenta, ki je dobro učljiv in primeren za dresuro. Zaradi razgibane okoliške krajine je
primerno tudi terensko jahanje, saj je lipicanec eden najboljših terenskih konj. Jahalni konji se
v času, ko niso v jahališču, prosto pasejo na pašniku.

Slika 42: Jahališče
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KRMNO POLJE

Polje krmnih rastlin, katerega primaren namen je dodatna krma za živali, je hkrati primer
rastlinskih vrst s poučno vlogo. Obiskovalci (predšolski in šolski otroci, turisti) bi dobili splošne
podatke o rastlini, čas setve in cvetenja ter katerim živalim so krmne rastline namenjene. Primer
rastlin: lucerna (Medicago sativa), inkarnatka (Trifolium incarnatum), krmna pesa (Beta
vulgaris), bela detelja (Trifolium repens), črna detelja (Trifolium pratense), facelija (Phacelia
tanacetifolia), koruza (Zea mays). V času cvetenja polje predstavlja močno barvito pestrost s
kontrasti in je paša za čebele in metulje.
5.14

KMETIJSKI OBJEKT

Kmetijski objekt je obstoječa stavba nekdanje kmetije. Smiselno ga je vključiti kot funkcionalni
objekt v permakulturni vrt. Objekt je namenjen prezimovanju živali ter sedlanju in uzdanju
jahalnih konj. Sklop funkcionalnosti vrta je tematsko obsežen, zato je kmetijskemu objektu
dodana hramba pridelkov (za shranjevanje sadja in zelenjave) ter servisni objekt kmetijske
mehanizacije.
5.15

NAMESTITVENE KAPACITETE

Za razširjeno turistično ponudbo so umeščeni štirje leseni bungalovi. V konceptu
permakulturnega delovanja so bungalovi zasnovani v smeri obnovljivih naravnih virov. Vsak
bungalov ima individualno rastlinsko čistilno napravo sivih voda, ki se jih lahko nadaljnje
uporabi v vrtu za zalivanje. Gre za način recikliranja odpadne vode s pomočjo rastlin, ki so zato
primerne. Najprimernejša vrsta je trstičje (Phragmites australis), ki je močvirnata vrsta rastline,
prilagojena anaerobnim razmeram vodnih tal. Trstičje ima sposobnostne lastnosti čiščenja vode
težkih kovin in kemičnih poltantov, s pomočjo združbe mikrobov na koreninah, kjer se vežejo
spojine v kemični obliki. Čistilna greda je sestavljena po plasteh iz manjših kamnov, peska in
mivke, ki delujejo kot filter vode (Bell, 2010). Rastlinska čistilna naprava je pester vodno
rastlinski detajl, s funkcijo čiščenja odpadne, sive vode. Za fekalije so primerne individualne
biološke čistilne naprave, ki ne obremenjujejo okolja. Strehe bungalovov so zasajene s sedumi
primernimi za zelene strehe: Sedum acre, Sedum album, Sedum floriferum, Sedum reflexum,
Agrostis capillaris, Bromus erectus, Festuca ovina, Poa pratensis, Festuca scoparia.
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Slika 43: Prerez namestitvenega objekta s pripadajočo rastlinsko čistilno napravo

5.16

INFO TOČKA

Info točka je mesto informacij in izobraževanja. Predavalnica je namenjena teoretičnim
delavnicam na temo permakulture. Namenjena je večjim skupinam (dijakom, študentom,
upokojencem ter ostalim).
5.17

PARKIRIŠČE

Parkirne kapacitete so primerne za osebna vozila (18 parkirnih mest) in avtobusa (2 parkirni
mesti). Parkirišče je lahko v uporabi enodnevnim ali večdnevnim gostom. S parkirnega prostora
je možen hiter vstop v permakulturni vrt mimo lesenih bungalovov in info točke.
5.18

KOMPOSTIŠČE

Organska kompostišča se v prostor poljubno umesti na mesta, kjer se pojavi največ rastlinskih
odpadnih produktov. Kompostišča so pomemben element kroženja biomase in vnosa hranil
nazaj v zemljo. V kompostni masi se dogajajo kemijski procesi razgradnje organske snovi. Faza
razkrajanja se začne takoj, ko pridejo v stik različne oblike rastlinskih odpadkov (listi, veje,
trava itd.). Pri razgradnji sodelujejo mikroorganizmi in makroorganizmi, ki pretvarjajo
organsko snov v mikro in makrohranila. Z delovanjem mikroorganizmov se vzpostavi visoka
temperatura (maks. 70 ºC), ki uniči kaljivost semena plevelov. Naslednja faza je zorenje, kjer
je temperatura nižja in nato še zrela faza, kjer se kompost ohladi na zunanjo temperaturo. V
zadnji fazi kompost naselijo makroorganizmi (deževniki, stonoge) (Pušenjak, 2009).
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Slika 44: Prikaz permakulturnega vrta na DOF posnetku
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Slika 45: Tloris permakulturnega vrta
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Slika 46: Zasaditveni načrt permakulturnega vrta
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Slika 47: Vrtne poti
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ZAKLJUČEK

Pojem permakulture, kot ene od oblik sonaravne pridelave hrane, je prvi uvedel in utemeljil
Bill Mollison. Skozi opazovanje narave in njenih procesov je spoznal, da ima narava sposobnost
samoupravljanja. Vzorce in pravila, ki se odvijajo v naravi, je prenesel in oblikoval v nov
prostor. Prenesen delujoč proces je poimenoval permakultura, ki je ena od oblik ekološkega
kmetijstva. Permakultura temelji na opazovanju naravnega okolja, modrosti, ki jo vsebujejo
tradicionalni način kmetovanja ter na sodobnih znanstvenih in tehnoloških spoznanjih.
Posnema univerzalne vzorce iz okolja in njihove koristi prenese v vsakdanjo prakso. Končni
produkti so pridelki in sadovi, ki so bili pridelani na način, ki ne pušča za seboj negativnega
odtisa z onesnaževanjem.
Cilj permakulturnega načrtovanja je ustvariti uravnoteženo človekovo okolje, ki bi lahko
ekonomsko preživelo, krilo svoje potrebe ter bilo sposobno samovzdrževanja na daljši rok.
Na podlagi osnovnih treh etičnih načel, (skrb za Zemljo, skrb za ljudi, pravična delitev
presežkov), gradi avtonomno in samozadostno okolje. Je etični sistem načrtovanja, ki je
primeren za pridelavo hrane.
Cilj magistrskega dela je bil izris idejne zasnove permakulturnega vrta v občini Sodražica, ki
rešuje probleme kmetijstva in turizma. Oblikovan permakulturni vrt je prostorsko lahko
umeščen tudi na manj kakovostnem kmetijskem zemljišču, saj iz ovir in pomanjkljivosti okolja
lahko ustvari prednosti, ki jih prikaže z različnimi strukturami. Permakultura temelji na
povezovanju različnih elementov, povezuje npr. vodo, živali in drevesa skupaj v delujoč sistem
in jih ne opredeljuje ločeno in samostojno. Vse temelji na medsebojni povezanosti in
sodelovanju. Iz vidika krajinskega oblikovanja permakulturni vrt v Sodražici predstavlja
urejeno in delujočo celoto. Je oblikovana kulturna krajina, ki temelji na ekološkem in
trajnostnem konceptu. Oblikovani vrt obdrži celotna pravila in načela, upošteva potenciale in
omejitve. Je vizualno privlačna kulturna krajina prostorsko zaključenega območja, ki je v
ravnovesju z naravnimi in ustvarjenimi vrednotami. Da ostane oblikovana krajina delujoča, je
potreben človek, ki zna upravljati s kmetijsko rabo prostora.
Permakulturni vrt v občini Sodražica bi pomenil dodano vrednost prostoru. Trenutno je
zemljišče košeni travnik, ki je zaradi svoje lege in strukture primeren za permakulturno
dejavnost. Alternativni pristop bi hipotetično doprinesel večjo turistično prepoznavnost
prostora ter ponovno vpeljal kmetijsko dejavnost na drugačen, sonaraven način. Prostor bi kot
celota zaživel v smislu »zelenjavnega parka«, v katerem bi se ljudje tudi medsebojno družili ter
spoznavali sonaravne metode upravljanja z zemljo. Idejna zasnova nudi raznoliko tematsko
področje, primerno za vse generacijske skupine. Tematsko je možna tudi nadgradnja turistične
ponudbe, kot je npr. ureditev gostinske ponudbe znotraj vrta, ureditev (učnih) gozdnih pešpoti
ter gozdnih kolesarskih poti.
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POVZETEK

V magistrskem delu je na podlagi zbranih dejstev in teorij iz literature, ocene primernosti
prostora ter vizualne analize terena zasnovan predlog permakulturnega vrta. Izraz permakultura
je sestavljenka iz permanenten in agrikultura, kar pomeni trajno, sonaravno kmetijstvo. Je
načrtovan sistem, ki želi ustvariti vzdržen življenjski habitat s posnemanjem vzorcev iz narave.
Pri izbiri lokacije so bili upoštevani dejavniki, ki imajo pomembno vlogo pri delovanju
permakulture. Izbrana lokacija leži v neposredni bližini jedra naselja Sodražica v Sodraški
dolini. Prostor se sooča s problemom upadanja kmetijske dejavnosti ter turistične
neprepoznavnosti zaradi ozke ponudbe. Permakulturni vrt je kot alternativni primer
sonaravnega kmetijstva z ostalimi tematsko zanimivimi sklopi, ki so potencialno turistično
atraktivni.
Na območju občine Sodražica sem idejno oblikovala permakulturni vrt in s tem skušala rešiti
problematiko kmetijstva in turizma. Idejna zasnova združuje različne programske sklope, ki so
tematsko in vsebinsko pestri. Glavna dejavnost vrta je kmetijstvo, ki se odvija na oblikovanem
prostoru. Je alternativna oblika kmetijstva, ki gradi uravnoteženo okolje. Vrt temelji na
osnovnih etičnih in oblikovalskih načelih permakulture. Za celovito delovanje sonaravnega
sistema se ne osredotoča le na posamezne prostorske sestavine, kot so voda, prst, sonce, temveč
na povezovanje in združevanje le teh. Zaradi tematsko pestrih vsebin je vrt privlačen tudi za
turiste, tako enodnevne kot večdnevne, saj so vanj umeščene bivalne kapacitete.
Permakulturni vrt je oblikovan sistem, kjer je krajinsko oblikovanje združeno skupaj s
permakulturnim delovanjem. Klasični permakulturni vzorci so krajinsko preoblikovani tako, da
opravljajo primarno permakulturno funkcijo ter so vizualno privlačnejši. Pri načrtovanju
permakulturnega vrta so pomembne naravne danosti (krajina, podnebje, rastline, voda in
zemlja), energija (naravni viri), abstraktne sestavine (izbira primernega časa, informacije,
etika), ter socialne sestavine (ljudje, kultura). Najprej je bil potreben vsebinski koncept vrta,
glede na izbrano lokacijo. Nekateri deli vrta so zasnovani glede na prostorske danosti in se
prilagajajo talnim razmeram, kot je npr. vrt biodiverzitete. Velikost vrta je 12,4 ha. Sestavljajo
ga manjši funkcionalni vrtovi, ki se medsebojno povezujejo in tvorijo celoto. Vsak posamezen
del vrta je zasnovan po načelih permakulture in je kombinacija teoretičnih dejstev dveh
utemeljiteljev permakulture Billa Mollisona in Sepa Holzerja. Mikroklimatski vrt temelji na
rabi sončne energije in je hkrati tudi najvišja razgledna točka nad celim vrtom. Vrt
biodiverzitete predstavlja živalsko in rastlinsko pestrost in je prostor za privabljanje koristnih
žuželk, kar vpliva na ravnovesje in stabilnost celotnega vrta. Pridelovalni vrt ima vlogo
ohranjanja starih sort. Vrt gomilastih gred sestavlja organska masa, ki se razkraja s pomočjo
mikroorganizmov v hranila, ki so potrebna rastlinam. Otroški senzorični vrt temelji na izkustvu
čutov na naravnih materialih. Otroška igra temelji na spoznavanju čutov skozi bosonogo pot ter
na igri brez igral na območju razgibanega terena z reliefnimi modulacijami. Sadovnjak ima
mnogoterno vlogo, saj ohranja stare sadne sorte ter ima možnost občasne paše živali. Paša v
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sadovnjaku ima vzajemno vlogo med živalmi in sadnim drevjem. Zeliščni vrt sestavljajo
zeliščna nasutja s funkcijo mikroklime, zeliščne polkrogle ter zeliščne blazine za počitek. Vodni
vrt je ribji habitat, namenjen gojenju rib, ki je zasnovan kot rečni rokav iz potoka Bistrice. Je
vijugavo speljan do mikroklimatskega vrta, kjer se voda obogati s kisikom ter pot nadaljuje
skozi vrt biodiverzitete nazaj v potok Bistrica. Sončna past je način zadrževanja sevanja sončne
toplote. Osrednji večnamenski prostor pa je namenjen kot prostor za sejmišče in izmenjavi
semen. Namestitvene kapacitete so namenjene bivanju turistov v lesenih bungalovih. Kmetijski
objekt je namenjen sedlanju in uzdanju konj ter prezimovanju živali. V sklop kmetijskega
objekta spadata tudi servisni objekt za spravilo mehanizacije ter hrambo pridelkov.
Permakultura navadno vključuje tudi živali, saj je npr. simbiotska-vzajemna vloga z drevesi
izredno pomembna za delovanje permakulture, kot je npr. sadni vrt. Naše avtohtone vrste živali
predstavljajo del zgodovine slovenskih rejcev, zato so umeščene zgolj take pasme, kar je
pomembno z vidika ohranjanja tradicije. V zasnovi so predlagane naslednje avtohtone živali:
jezersko-solčavska ovca, cikasto govedo, drežniška koza, lipicanec, slovenski hladnokrvni
konj, krškopoljski prašič, štajerska kokoš in kranjska čebela (Apis mellifera carnica). Pašnik je
namenjen avtohtonim vrstam živali s kombinirano drevesno pašno rabo. Razdeljen je na devet
čredink, kjer se živali sistematično premešča po čredinkah, kar preprečuje zaraščanje samo ene
rastlinske vrste. Krmno polje je področje za pridelavo krmnih rastlin kot dopolnilo osnovni
krmi. Jahalni prostor je namenjen jezdenju konj pasme lipicanec.
Vrt ponuja širok spekter odpiranja pogledov zaradi vijugavih ter (linijsko) lomljenih poti. V
času cvetenja je vrt barvno zelo pester in sprehod posebna izkušnja, ki ponuja razlago delovanja
posameznega vrtnega sklopa.
Naloga v prvem delu temeljito opredeljuje načine sonaravnega permakulturnega delovanja in
jih v drugem delu prikaže na urejeni in oblikovani celoti. Bistvo permakulturnega vrta je
posnemanje vzorcev iz narave, ki se odražajo v prid pridelovanja ekoloških pridelkov.
Obravnavani prostor se zaradi tematske naravnanosti povezuje z lokalnim prebivalstvom ter
zaradi svoje privlačnosti in drugačnosti privablja tudi zunanje obiskovalce.
Permakulturni vrt je oblikovana krajina, ki združuje kmetijsko dejavnost in krajinsko
oblikovanje ter nakazuje smernice ekološkega oblikovanja. Ekološko oblikovanje prikazuje
trajnostno okolje, ki je sposobno samodelovanja in samoobnavljanja. Prikazuje vez med naravo,
človekom ter ostalimi živimi združbami.
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