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ZAHVALE EKIPI 
 

Prostor in zamisel, vizija, ki se razvija z njim, je plod dolgoletnih manjših in večjih sanjarjenj, 

pogovorov, premišljevanj, akcij in drugih pozivov, ki so pripeljali mene, prostor in vse ujete v tem 

ciklu do točke, kjer sedaj smo. 

Zaradi tega sem dolžan poleg soavtorjem, mojemu očetu Rajkotu, materi Bernardi, sestri Jerci in 

bratu Vidu dati posebne zahvale še: 

bratu Izidorju in njegovi ženi Petri, ter njunim otrokom Jakobu, Ajdi in Emi ter svaku Žigu Zaplotniku 

za vso podporo, pomoč in sodelovanje. 

Zahvale tudi prijateljem Gašperju Šestu, Luku Hriberniku, Žigu Kotniku in Aljažu Planklu in 

prijateljicam Tini Pernuš, Darji Udir in Nadji Plestenjak, ki so mi pomagali pri implementaciji spodaj 

opisanega načrta. 

Posebne zahvale gredo tudi mojim novim sosedom, za hvaležno in iskreno dobrodošlico in 

pripravljenosti za pomoč, Zvonki Tovornik in Lojzetu Goleju ter njunim otrokom Adrijani, Niki in 

Regini. 

V novem odstavku sem dolžan izraziti globoko hvaležnost svoji partnerici in soprogi Vesni Mitrović. 

Besede ne morejo izraziti tistega, kar dobivam v druženju in soustvarjanju s teboj. 

Rad bi se zahvalil tudi vsem ostalim, ki na prostor prihajate, ste prihajali in imate še namen prihajati. 

Vi ste mi, s svojo navdušenostjo nad prostorom in vizijo, ki jo gradimo, navdih za vsak naslednji korak. 
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ZGODBA 
 

Pravzaprav vse zgoraj naštete umeščam kot soavtorje tega načrta, saj so bili vsi del določenega 

procesa, ali sanjanja, ali načrtovanja, izvajanja ali praznovanja. Zakaj sem se odločil izbrati osnovno 

celico kot naslovne avtorje je zato, ker se je ta načrt začel kot naš skupni projekt. 

Z rojstvom otroka so starši v tistem času v svojih podjetjih dobivali neke vrednostne papirje. Vsaj tako 

nam je bilo rečeno, ko smo se otroci začeli zavedati dogajanja okrog sebe. Starši so nam  to odprto 

povedali in tudi obrazložili, da to vrednost dobimo, ko bomo dovolj stari. Seveda smo otroci imeli 

mnoge zamisli, kaj vse bi s tem denarjem naredili, a nas je modrost naših staršev ustavila in usmerila 

v drugo smer. In to je smer nakupa ''vikend'' hiške. 

Tako smo v mojih poznih najstniških letih začeli iskati posest, kmetijo, s hišo. Iskali smo jo leto dni, 

kopirali oglasne deske, iskali po internetu, klicali po Sloveniji in se vozili na izlete na vse konce. Po 

letu dni pa sta so se starši vrnili z enodnevnega raziskovalnega popotovanja in nas razveselila z 

novico, da jo imamo. Imamo pravo zemljišče, s hišo, zemljo, toplarjem. 

Tako smo leta 2007 prevzeli gospodarjenje nad hišo in posestjo na Kozjanskem, v razpršeni, 

vinogradniški vasici Virštanj. Nekateri bolj, drugi manj navdušeni smo se začeli spoznavati z novim 

prostorom, ga raziskovati, pospravljati in na novo preurejati. S svojo veliko družino smo redno 

zahajali tja in praznovali. Ker smo bili vsi dokaj zasedeni s drugimi stvarmi, je posest večinoma 

samevala in za njo je poskrbel sosed, ki je na njej pasel. 

KRATEK OPIS 
 

Kozjansko leži v vzhodni Sloveniji, južno od Rogaške Slatine in Podčetrtka, kjer se zaključuje Savinjska 

dolina ter severno od Bizeljskega. Rahlo gričevnato, toplo, vinorodno okolje, ki se na prvi pogled zdi 

daleč od vsakdanjega vrveža in hitenja. Mirna pokrajina pomiri tudi dušo. 

Posest Virstan leži v vasi Virštanj, nekaj kilometrov južneje od vasi Olimje. Leži na južnem bregu 

slemena, ki gre od vzhoda proti zahodu, mikro-lokacijsko pa je obrnjena proti jugovzhodu. V tlorisni 

izmeri obsega dobre pol hektara zemljišča na brežini. Na njen stojita dva objekta, kamnita hiša iz leta 

1837 ter toplar, dvojni kozolec na kozla (to je z zamaknjenim slemenom).  Objekta ležita, sicer v 

sredini razpršene vasi, a kljub temu na robu, saj vodi do nje le ena cesta in je na koncu le te. 

Na severnem robu parcele, grebenu, se razteza manjši mešan gozd. Klančina se iz hude strmine rahlo 

ukroti in gozd obstane v gozdnem robu, polnem pionirjev višjega reda. Vzorec gozdnega roba se 

razširja skoraj čez celotno posest, le del nje je travnik. Zemlja je pretežno ilovnata in glinena s 

kamnitimi robovi, kamnita podlaga pa je ali lapor ali peščenjak. 

V bližini je nekaj praznih sosednjih objektov, eden je nedavno prenovljen, drugi pa so zapuščeni in 

bolj ali manj vidno propadajo. 
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Posest je po letih dobila tudi svoje ime, ki vznika kar iz svojega osnovnega, in sicer Virstan. 

Premišljeno ime v sebi skriva igro besed, vir, ki v sopomenki pomeni izvor, izvir, ter stan, ki v 

sopomenki starinsko pomeni stanje, dom. 

Zanimivo, ko pišem to, se mi odstirajo novi vpogledi. Vir zastarelo pomeni velika uharica. In prav 

velika uharica me je v tem letu dvakrat obiskala na tem prostoru. 

OBSTOJEČE STANJE IN POTREBA 
 

Ob prevzemu posestva je bila le-ta v srednje ohranjenem stanju. To pomeni, da se je na parceli pasla 

živina, krave. Parcela se ni zaraščala, a so krave z intenzivnim pašništvom veliko razhodile in steptale. 

Kasnejša leta smo imeli na parceli ovce in ponije, ki so skrbeli, da se ni preveč zarasla, med tem, ko 

nas ni bilo tam. Naša naloga je bilo zgolj ohranjati ograjo okrog parcele. 

Hiša je bila ohranjena toliko, da ni propadala, Notranjost celo delno prenovljena, da nam je 

omogočala takojšnjo uporabo. Preživela je v vsej svoji preprostosti preteklega časa ter ohranjala 

svoje dostojanstvo do danes. Prav tako nam pod istimi pogoji še vedno služi. Čas se na njej pozna, a 

dober gospodar bi lahko poskrbel, da bo doživela še kakšno generacijo. 

V toliko slabšem stanju pa je bil toplar, saj je streha že malo puščala, stal je na labilnih temeljih in se 

je tudi zelo pogreznil v glineno podlago. Spreminjajoča vlaga je načela nosilne stebre, in kozolec se je 

pogreznil. Te premiki so povzročili pokanje drugih nosilnih lesenih elementov. Poškodbe še niso bile 

prevelike in spoštljiva prenova, tako tehnična kot vsebinska, je bila nujno predvidena. 

Za prvo obdobje, ko smo na prostor prihajali zelo redko, smo za minimalne potrebe hitro poskrbeli, 

čeprav so se mnogi uporabniki prostora skozi izkustvo pogosto pomikali na rob cone udobja. 

V letih, ko je začel nastajati ta načrt, pa so se začele potrebe spreminjati. Predvsem je družina skozi 

svoje sanje začela projicirati svoje sanje. Najprej o oblikovanju prostora, potem vsebine in nato 

vizionarsko novo stanje medsebojnih družinskih in družbenih odnosov. 

V letu začetka načrtovanja tega projekta, 2014, sem bil na intenzivnem treningu zmajevega sanjanja, 

ki mi je dal metodo, da sanje cele družine povežem v eno samo točko, in energijo le-te uporabim za 

razvoj prostora. Leta smo prostor uporabljali in skrbeli zanj po principu minimalnega vnosa fizične 

energije. Smo pa zato krepili mentalno in emocionalno energijo. 
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UPOŠTEVANJE NAČEL PERMAKULTURE 
 

1. OPAZUJ IN SODELUJ 

- opazovanje parcele , sosednjih parcel, delovanje družbe (10let) 

- sodelovanje s sosedi 

2. UJAMI IN SHRANJUJ ENERGIJO 

- načrtovanje koriščenja lastna vode, kapnice in kompostnega stranišča 

3. VZDRŽUJ DONOSE – KORISTI PRIDELEK 

- potrebno več podpore pri vsakoletni žetvi 

4. UPORABLJAJ SAOOMEJITVE IN SPREJMI POVRATNE INFORMACIJE 

5. UPORABLJAJ IN CENI OBNOVLJIVE VIRE IN STORITVE  

6. NE USTVARJAJ ODPADKOV 

- NO WASTE/NO PLASTIC politika – smer zmanjšanja proizvajanja plastične embalaže, kompostiranje 

papirja in organskih odpadkov, ločevanje kovinske in steklene empalaže 

- ročna košnja v kombinaciji s strojno 

7. NAČRTUJ OD VZORCEV K PODROBNOSTIM 

- upoštevanje principa pri oblikovanju teras za zahodni parceli in pri umeščanju objektov v prostor 

8. POVEZUJ RAJE KOT RAZDRUŽUJ – VKLJUČUJ, NE IZKLJUČUJ 

- vključevanje družine v krog sanjanja, širše družine pri uporabi in nadgradnji parcele ter ponudba 

parcele s hišo v uporabo širši družbi z možnostjo koriščenja pridelka 

9. UPORABLJAJ MAJHNE IN POČASNE REŠITVE 

- načrtovanje infrastrukture z vrtovi načrtovano za dobo naslednjih 10 – 30 let; oblikovanje načrta z 

namenom iste smeri delovanja 

10. UPORABLJAJ IN CENI RAZNOVRSTNOST 

- upoštevanje tega principa v smislu vključevanja elementov v prostor, ki so plod celotne skupine 

uporabnikov in njihovih stopenj zahtevnosti 

11. UPORABLJAJ ROBOVE IN CENI MEJE 

- zavedanje majhne zmožnosti vnašanja nove energije v razvoj posestva (denar, čas, motivacija) 

12. USTVARJALNO UPORABLJAJ IN SE ODZIVAJ NA SPREMEMBE 
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13. UPORALJAJ BIOLOŠKE VIRE 

- rastlinska čistilna naprava, kompostno stranišče, lokalni materiali za obnovo in nadgradnjo 

infrastrukture v kombinaciji s sodobnimi materiali 

14. STABILNOST JE ŠTEVILO RAZLIČNIH POVEZAV 

- vključevanje širokega spektra možnih dejavnosti znotraj majhne celice kmetijske posesti 

15. VSAKA FUNKCIJA PODPIRA VEČ ELEMENTOV IN VSAK ELEMENT IMA VEČ FUNKCIJ 

- upoštevano predvsem pri načrtovanju prostorov, ogrevanja in sekundarne in terciarne uporabe 

vode 

16. VSE JE POVEZANO 

- POVEZANOST je cilj zmajevega sanjanja družine :D 

17. PREPUSTI MOČ DOMAČINOM 

18. POPRAVI IN RESTAVRIRAJ 

- sanje avtentične obnove kozjanske hiše (z možnostjo dodatne nove v avtohtonem smislu) 

19. PRAZNUJ IN NEGUJ 

20. UPOŠTEVAJ UČINKOVITOST MAJHNIH EKOSISTEMOV 

21. PROBLEM JE REŠITEV 

22. DELUJ Z NARAVO NAMESTO PROTI NJEJ 

- poslušanje narave in njenih želja smeri razvoja posestva (gozd, gozdni vrt, zeliščni vrtovi) 
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METODE DELA 
 

Spodaj opisujem nekaj osnovnih metod dela in predvsem njihove rezultate. Metod dela je bilo 

uporabljenih še več, ki pa niso stvar te naloge, zato jih ne bom opisoval, morda le še kakšnega naštel. 

(pogajanje,  

ZMAJEVO SANJANJE 
 

Model zmajevega sanjanja opisuje trajnostne pristope k vodenju projektov, hkrati pa daje osnovno 

mnogim drugim metodam in tehnikam. Sledi osnovnim štirim fazam zmajevega sanjanja, sanjanje, 

načrtovanje, izvajanje, praznovanje, znotraj teh pa celoten krog vsebuje dvanajst korakov. 

Prvi in najmočnejši korak, po mnogih letih je bil, da smo se z družino na posesti zbrali, ter naredili 

krog sanj. 

Krog sanj je metoda, kjer posameznik deli svoje sanje. Le-te se zapisuje in tako dobimo dolg zapis sanj 

vseh posameznikov, zbranih na enem mestu. Pomembno se je zavedati, da krog sanj ni zgolj 

mentalno naštevanje zamisli, ki nam naključno prihajajo skozi miselni proces, ampak globlje misli, 

lahko dolgoletno kultivirane. Lahko so tudi misli, ki privrejo na površje skozi globoko poslušanje sebe 

in drugih in imajo moč momenta, vzvoda, in s svojo močjo kreira širšo in globljo sliko posameznika in 

skupine na določeno vsebino. V trenutku kroga sanj se ustvarja zavedanje, motivacija ter zbiranje 

informacij. Ker se sanje deli na glas in v skupini, se začnejo le-te preslikavati in tudi vedno bolj 

konkretizirati, hkrati pa gradijo skupno sliko. Pomembna je tudi zrelost posameznika, ki vstopa v 

takšen proces, saj se mora zavedati, da s tem, ko deli svoje sanje, le-te postanejo del večjega, 

kolektivnega in tako tudi drugačne. In če upoštevaš načelo, da se vse stalno spreminja, ti novih, večjih 

sanj ni težko sprejeti. 

''DUCK CASE'' 
 

Analiza, imenovana Duck Case, ali Primer Race, uporabljamo na izobraževanjih o permakulturi pred 

umeščanjem elementov v mrežo elementov in nato v prostor. Pove nam naravo elementov, ki jih 

želimo umestiti v prostor in sicer štiri stvari: 

Vnos ali Input, so vse stvari, ki jih bo potrebno v element vložiti, da se ga vzpostavi. 

Donos ali Output nam pove, kaj bomo od elementa dobili, kaj nam do dajal. 

Lastnostni ali karakteristike nam povejo osnovo o sestavi in delovanju elementa, njegov vpliv, sliko v 

celoti. 

Obnašanje elementa pa nam pove, kaj je treba v element vlagati v času njegove uporabe in 

delovanja, kakšne funkcije bo opravljal. 
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OBREDIM (CE) 
 

Metoda OBREDIM(CE) je eno klasičnih orodij v permakulturnem načrtovanju in nam kaže korake 

postopanja pri načrtovanju in izvajanju določene vsebine. Deluje lahko tudi fraktalno, torej, da se 

znotraj načrta ponovno uporabi isti model. 

OBREDIM(CE) je sicer akronim in predstavlja: 

O – observe = opazuj, B – boundaries = meje, R – resources = viri, E – evaluate = preglej, D – design = 

načrtuj, I – implement = izdelaj, M – maintain = vzdržuj, (C – celebrate = praznuj, E – evaluate = 

preglej). 

Spodaj je prikazana uporaba modela in sicer do faze prvega E. Naslednji koraki so prikazani v 

nadaljnjih poglavjih s konkretnimi načrti, izvedbenimi načrti, izvedbo posameznih elementov in 

vzdrževanjem le-teh. 

SKICIRANJE, RISANJE 
 

Risanje in skiciranje so metode, katere sem večinoma razvijal na študiju pred tem, študiju 

gradbeništva. Metode kot same tukaj ne bom opisoval, saj zajema široko paleto znanj. Predvsem pa 

sta metodi uporabni pri načrtovanju zemljišč, parcel, prostorov, objektov, načeloma tudi procesom, 

ne pa dogodkom in socialnim sistemom. 

Morda za okvir, kako naj poteka načrtovanje skozi risanje: 

1. korak: Skica 

2. korak: Idejna zasnova 

3. korak: Idejni načrt 

4. korak: Izvedbeni načrt 

5. korak: Izvedeni načrt 

6. korak: Načrt vzdrževanja 

Pomembno se je zavedati, da si koraki sledijo eden za drugim in so načeloma nadgradnja drug 

drugega, kar torej nujno ne pomeni, narisati 4 različne načrte, ampak jih le nadgrajevati. Posebnost 

sta edino skica, ki je prva projekcija zamisli na papir in načrt vzdrževanja, ki je običajno bolj opisne 

narave. 
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BRAINSTORMING 
 

Je primer metode, ki jo uporabimo, da razširimo možnosti na dano temo. Od kroga sanj se razlikuje, 

ker brainstorming, kot že beseda sama pove, prihaja iz čistega mentala in načeloma nima moči 

momenta. V četrtek koraku zmajevega sanjanja, Razmislek o alternativah, ki je že v fazi načrtovanja, 

nam da nove možnosti za konkretizacijo in realizacijo naših sanj. Torej so tudi misli, ki prihajajo iz te 

metode, bolj racionalne ,konkretnejše, bolj definirane, a seveda to ni nujno pogoj. 

IMPLEMENTACIJA, IZVEDBA, URESNIČITEV 
 

Implementacija je sedmi korak zmajevega sanjanja znotraj faze izvedbe. Težko je govoriti o pojmih iz 

naslova tega razdelka kot o metodah dela, hkrati pa zaobsega mnoge metode dela. 

Če vzamemo na primer izvedbo kompostnega stranišča, ki je tudi del tega načrta, bi bile metode dela 

v implementaciji naslednje: 

priprava seznama potrebnega materiala, klicanje, naročanje materiala, prevoz materiala, 

preslikovanje načrta na zemljo, kopanje temeljev, zidanje, mešanje malte, merjenje, žaganje, rezanje, 

zabijanje, vijačenje in druge. 

Zgoraj opisane metode so za točno določen element in/ali proces v načrtu. Seveda je teh elementov 

in procesov mnogo. Fizična in časovna energija, ki je potrebna za prenos načrta v fizično resničnost pa 

je v fazi izvajanja največja. Zato se pogosto zdi, da je najpomembnejša, a temu ni tako, saj brez 

dobrega načrta, porabiš še mnogo več fizične energije, brez dobrih sanj, temelja, pa lahko na koncu 

ugotoviš, da to, kar si storil, sploh ni niti tvoja potreba niti te ne izpolnjuje in ti lahko izvedeni načrt 

celo predstavlja breme. 
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INTERVJU S STRANKO 

ANALIZA LOKACIJE 
Virštanj 53, januar 2017 

Področja: 

Parcela spada pod upravno enoto Šmarje pri Jelšah in pod občino Podčetrtek. 

Velikost lokacije: 6000m2 

Čas, ki ga imaš na razpolago za vzdrževanje lokacije: 7 dni na mesec. 

Finance: nizko. 

Življenjski stil: preprosta kultura bivanja. 

Število ljudi, ki uporablja lokacijo: od 1 do 10. 

Namen prihodov ljudi: odmik, sprostitev, fizično delo, učenje, igra. 

 

Prioritete ciljev, glavne skrbi, faze planiranja: 

vzpostavitev osnovne infrastrukture (tuš, wc, soba); glavne skrbi so redna košnja in minimalno 

vzdrževanje streh; planira se način delovanja in življenja kmetije. 

Voda: lastno solastniško zajetje za vse vrste uporabe, dolgoročno planiran dodatni vir. 

Zgradbe: obnova in vzdrževanje obstoječih objektov, dolgoročno možnost dodatnih novih gradenj 

(hiške, rastlinjaki, zemljanke,…). 

Področja uporabe: izobraževanje, agrofitnes, otroška igra, sproščanje, meditacija, kontemlpacija. 

Stopnja samooskrbe s hrano: trenutno svoj vrt, nekaj sadnega drevja, cilje je doseči samooskrbo s 

povrtninami, zelišči, čaji, sadjem, idr. 

Dobiček od lokacije: možnost oddajanja prostorov tako za teambuildinge, počitnice za otroke, umik 

manjših skupin, posameznikov, pridelava in predelava darov narave, izobraževanja, idr. 

Odpadki: pridelati čim manj umetnih odpadkov (plastika); ostale se smiselno kompostira. 

Domače živali: v prvi fazi le pes; na dolgi rok druge, vendar neizoblikovano katere in kje. 

Hišni ljubljenčki: načeloma lahko maček. 

Divjad: na parceli so že kune, divji zajci, srne in srnjaki, veverice, miši, podgane, zelenci, kuščarji, 

ptice, ježi,idr. 

Pregled lokacije 
Obstoječi podatki parcele: 

Davno v preteklosti  je na vzhodni parceli ležal vinograd. Kasneje (podatki izpred desetih let so) se je 

več let na parceli paslo govedo. Več let pred izdelavo načrta so se pasle ovce in nekaj let poniji. Zadnji 

dve leti se zemlja na parceli obnavlja. 

Izzivi: 

Voda: potreben načrt regulacije površinske vode, vstavljanja vodni elementov, zadrževanje 

površinske vode na parceli. 

Topografija: značilen udor zemljine, njeni robovi kamniti. 

Erozija: najmočnejša erozija je zaradi človeškega vpliva (oranje). 

Zvok: na zemljišču se poleg naravnih zvokov najpogosteje ujamejo zvoki motornega orodja, zvok 

tovornjakov z glavne ceste, traktorjev z različnih pobočij, občasno letal. 
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Vidno onesnaženje: najbolj vidni in sporni sta dve točki in sicer nasipavanje gradbenega materiala in 

smeti na sosednem južnem robu parcele (nima direktnega vpliva na parcelo) ter severen intenziven 

vinograd, katere del plastnic pada proti parceli in s tem prinaša strupe – primerno vgraditi vetrno in 

zemeljsko zaščito. 

Čas in denar: parcela v tem trenutku potrebuje redno košnjo dvakrat letno (največji strošek je prihod 

do parcele), kar skupaj vzame enemu človeku cca. 6 dni; ter redno pobiranje pridelka, ki je 

enakomerno razporejen čez vse leto, za kar bi potrebovalo vzdrževanje več ljudi. 

Oblikovanje lokacij 
Za živali in rastline: za živali se za enkrat predvideva le lokacije za divje živali; sanje so tudi imeti 

konja, a za pašo tega bo potrebno iskati alternativno lokacijo (sosednje parcele). 

Zgradbe: sanje so postaviti dva do tri primerne objekte, ki bi služili predvsem bivanju, večji del 

parcele zaradi podtalne vode, plazovitega in nenosilnega terena ni primeren za gradnjo z izjemo 

nekaj pasov, ki so označeni na načrtu. 

Vodnjaki: parcela nima lastnega zajetja; svoj vir vode dobiva s sosednje grape; sanje so izvesti lasten 

vodnjak/vrtino na višjem robu parcele; skrb za oporečnost vode je nizka. 

Odplake: trenutno gredo odplake v štrbunk WC, kar pomeni direktno v podtalnico; načrtuje se 

kompostno stranišče, kjer se bodo fekalije zbirale, kompostirale in ponovno uporabile; ter 

dolgoročno izvedba tesno zaprte rastlinske čistilne naprave z notranjim izlivom. 

Shramba za hrano: ločene shrambe za živila ni, potencial se lahko izkoristi v kleti stanovanjske hiše; v 

dolgoročnem načrtu bi se lahko upoštevalo pri izgradnji pokritega zelenega parkirišča. 

Energija 
Smer in hitrost vetra: večinski del parcele dobi veter iz smeri jugovzhod, le del severozahodne 

parcele lahko dobi severozahodni veter (še ni bilo zaznano); hitrosti vetra so nizke; obstaja tudi zračni 

kanal pod elektrovodom, ki napolni parcelo s severnega pobočja (le ta se zarašča s trajnim nasadom 

orehov). 

Število sončnih in oblačnih dni: 

Osončenost in ovire, ki mečejo senco: parcela sloni na južnem pobočju hriba; ima močno osončenost 

vzhodnega dela parcele z vzhodnim in južnim soncem ter močno osončenost zahodnega dela parcele 

z južnim in zahodnim soncem; osrednji in severni del parcele sta močno osenčena z drugo generacijo 

pionirskih sort in starim gozdom. 

Voda, potoki: na vzhodnem delu parcele ob zahodnem robu udora je močna podtalna voda; 

površinskih vod ni. 

Ostali potencialni viri: največji potencial je v lesni biomasi, a je biomasa močno omejena (primerno 

za uporabo raketnih peči); močan potencial za vzpostavitev alternativnih virov energije na sočno 

energijo. 

Viri 
Naravne značilnosti: podtalna voda, močna drevesna pestrost na majhni površini 

Hrana: obstoječa hrana so tri drevesa starih sort hrušk ter dve mlajši drevesi jabolk, več mlajših in 

starejših sliv, bezeg. 

Viri biomase: sosednja parcela ima manj negovan gozd; gozd na parceli je mlad; zaradi različnih 

dejavnikov je primerno panjsko gospodarjenje, vendar zaloge lesa niso zadostne za celotno kurilno 

sezono, zato se išče alternativne vire. 

Razgled: različni razgledi iz različnih točk parcele, večinoma na južno smer neba. 
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Dostop: 

Parcela je v postopku pridobivanja služnostne pravice za dostop. Pravica bo morala biti pridobljena s 

strani enega soseda, čigar parcelo prečkaš ob dostopu. 

Na parcelo z zahodne strani trenutno ni mogoče priti in je, z manjšim posegom, potrebno izvesti 

dostop. Dostop na zahodni del parcele je omejen na dogovore s sosedi, s katerimi ni podpisana 

služnostna pravica. 

Legalne ovire: 

Za parcelo je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo na upravni enoti. 

Javne storitve, viri: 

Čez parcelo poteka lokalni elektrovod po zraku. Del jo gre po zemlji. Stavbe na parceli so priključene 

na javno omrežje elektrike. 

S štirimi sosedi si delijo lastno zajetje pitne vode. Zajetje je na parceli enih od koristnikov. 

Druge infrastrukture parcela z obstoječimi objekti nima. 

Uporaba okoliške zemlje: 

Namen uporabe okoliške zemlje je prikazan na načrtu. V širšem smislu gre predvsem za pašništvo in 

intenzivno vzgojo vinogradov. Obdeluje se tudi nekaj njiv in travnikov. 

V dolini je tudi potok, katerega bi lahko načrtovali za koriščenje skupnega dobrega. 

Vas Virštanj ima svoje gasilsko društvo z gasilnim domom, gostišče in nekaj lokalnih zasebnih podjetij. 

ANALIZA OKOLJA 
 

Osvetljenost lokacije: 

Parcela ima samo naravno osvetlitev, južni breg močno izpostavljen sončevemu sevanju, dobro 

osvetljena parcela večinski del dneva; javna osvetlitev prihaja le z doline (redke cestne svetilke) ter sij 

večjih mest (Zagreb). 

Temperatura:  

Povprečna količina padavin: mesečna 81,58mm (povprečje let 2014,2015, 2016) 

Zmrzal: 

Toča: v zadnjih letih ni več pojavov toče; pred tem je toča redno ogrožala pridelek. 

Nevihte: 

Mikroklime: globalne mikroklime celotne parcele prikazano na načrtu. 

Veter: prevladujoča smer vetra je SV (močan veter) in JV iz jugovzhoda (šibak veter). 

Hidrologija: 

 kvaliteta vode: voda neoporečna. 

 višina podtalnice: višina podtalnice skozi sezono (poleti-pozimi) niha do več metrov. 

 površinska voda: potrebno čim dlje zadržati na parceli zaradi hranil. 

Prst in geologija: 

Predvideva se, da je vzhodni del parcele udor plasti, na vzhodni in zahodni del meji kamnito sleme 

(peščenjak, apnenec, lapor); zemljina je večinoma melj, glina, ilovica, slabo drenira, organske plasti so 

tanke. Predvideva se, da je plaz umirjen. 

Nosilna tla za konstrukcije le na kamnitih robovih ter severnem slemenu, ki meji na vinograd. 
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Rastline in orodja 
  

Vegetacija: pestra in raznolika; večinsko prevladuje leska kot pionirska vrsta; severno vzhodni rob je 

gozdnat z glavnimi drevesnimi sortami bukev, gaber, hrast, jesen. Gozd je mlad in na robovih 

potreben rednega vzdrževanja (električna napeljava po zraku in skalni rob, ki ne nudi dobre 

koreninske rasti); gozdni rob se zarašča s pionirskimi rastlinami gozdnega roba (dren, leska, črn trn, 

šipek, divja češnja, vrba, bezeg). Na parceli je bila izvedena inventarizacija (glej prilogo) skupaj z že 

posajenimi rastlinskimi sortami. 

Živali: področje občasno naseljujejo divje živali, ki pa se umaknejo ob bivanju ljudi. Opažene živalske 

sorte so divji zajec, kuna, podgana, jež, srna/srnjak, zelenec, kuščar, veverica, detel, (druge ptice, 

katere je potrebno še prepoznati). 
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ZMAJEVO SANJANJE 

MOJE SANJE SO… 
 

Virštanj, 4.oktober 2014 

Jošt:  …da sonaravno obnovimo hišo 

Rajc:  …da Virštanj zagotavlja samozadostnost s prehrano 

Vid:  …da so sobe v hiši urejene 

Nada:  …da zgradimo sonaravno/ekološko čistilno napravo 

Jerca:  …da bi imeli leseno kopalnico 

Žiga:  …da imamo klopco ob peči 

Jošt:  …da spremenimo teren v gozdni vrt 

Rajc:  …da se postavi nekaj avtohtonih hiš po parceli 

Vid:  …da se živali prosto sprehajajo po parceli 

Nada:  …da so zelenjavni vrtovi ob vsaki hiši 

Nadja:  …da je krušna peč tako velika, da lahko na njej ležiš 

Jerca:  …da imamo cvetlične gredice 

Jošt:  …da Virštanj postane zbirališče ljudi 

Rajc:  …da se postavi zunanja prešnica 

Vid:  …da vzgojimo majhen vinograd 

Nada:  …da postavimo džakuzi na parceli 

Nadja:  …da postavimo savno 

Jerca:  …da posadimo veliko sadnih dreves 

Žiga:  …da postavimo velik nadstrešek, ki pokrije celo mizo 
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Jošt:  …da zgradimo sonaravni bazen na parceli 

Rajc:  …da uredimo in pripravimo prostor za izvajanje domačih delavnic 

Vid:  …da prirejamo akustične koncerte 

Nada:  …da WC na štrbunk ostane 

Jerca:  …da bi imela svojega konjička 

Žiga:  …da bi imeli jaso na vrhu hribčka 

Jošt:  …da vzgojimo zelo raznolik zeliščni vrt 

Rajc:  …da hišo obnovimo avtentično 

Vid:  …da obdržimo enostavnost in preprostost 

Nada:  …da postavimo pokrito parkirišče s travnato teraso 

Nadja:  …da uredimo skriti vrt z ribnikom in klopco 

Jerca:  …da se v hiši prehaja v višje prostore skozi loputo 

Žiga:  …da se mize uredi za normalno sedenje 

Jošt:  …da razširimo gozdni vrt na območje sosedov 

Rajc:  …da izkopljemo lasten vodnjak 

Vid:  …da uredimo poti po parceli 

Nada:  …da postavimo zunanji tuš z bojlerjem 

Nadja:  …da postavimo zunanjo kamnito kuhinjo 

Jerca:  …da naredimo stopnice od parkirišča do hiše 

Jošt:  …da ima vsaka hiška svoje kurišče za druženje 

Rajc:  …da vzpostavimo sistem za uporabo alternativnih virov energije 

Vid:  …da postavimo zunanje kad iz hrasta za kopanje 

Nada:  …da uredimo desno sobo in dodamo peč, ki jo hitro ogreje 
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Nadja:  …da uredimo dnevno sobo 

Jerca:  …da izkopljemo luknjo v hrib in postavimo WC in savno 

Žiga:  …da na jaso postavimo velike, težke kamne za sedet 

Jošt:  …da prekrijemo hišo s slamo ali skodlami 

Rajc:  …da pol časa živim v Drulovki in pol časa v Virštanju 

Vid:  …da postavimo sončno uro 

Nada:  …da postavimo zemljanko z dvema terasama 

Nadja:  …da povečamo parcelo na sosednjo hišo 

Jerca:  …da v hiši uredimo kuhinjo 

Žiga:  …da velik lesen hrastov sod v kleti ponovno zaživi 

Rajc:  …da uredimo dostopno pot na zahodni strani parcele 

Vid:  …da predelujemo domače pridelke 

Nada:  …da postavimo lasten čebelnjak 

Nadja: …da kurišče toliko povečamo, da se da sedeti okrog njega 

Jerca:  …da poskrbimo za igrače za otroke iz naravnih elementov 

Jošt:  …da kopalnico uredimo iz lesa, stekla, kovine, kamna in opeke ter ji dodamo 

romantično razsvetljavo 

Nada:  …da zahodno podstrešno špico damo v steklena okna ter obdržimo lesena polkna 

Jerca:  …da ohranimo senik 

Žiga:  …da naredimo postelje za desni prostor po Rajčevi metodi 

Jošt:  …da prostor v Virštanju uporabljajo ljudje s celega sveta 

Rajc:  …da ostanemo z vsemi ljudmi v okolici v najboljših odnosih 

Vid:  …da sodelujemo s Podčetrtkom 
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Nada:  …da imamo teren brez blata 

Nadja:  …da imamo na oknih mrežice proti mrčesu 

Jerca:  …da imamo življenje brez nepovabljenih malih živalskih gostov 

Jošt:  …da uredimo zahodno teraso za bivanje 

Rajc:  …da vsak, ki pride v Virštanj, s seboj odnese pozitivno energijo za življenje 

Jerca:  …da ostane del fasade vidne, kamnite 

Jošt:  …da Virštanj postane temelj sodobne alternativne družbe s poudarkom na 

medsebojnem spoštovanju, etiki, naravi in ljubezni 

Rajc:  …da promoviramo Virštanj v svetu z namenom pridobivanja sredstev 

Vid:  …da poskrbimo za varnost v hiši z detektorjem monoksida in gasilnim aparatom 

Nada:  …da uredimo žlebove in zgradimo štirno 

Jerca:  …da ohranimo čist teren, kjer vedno lahko hodiš bos 

Jošt:  …da se starina v hiši uporabno uporabi 

Rajc:  …da vsi pripomoremo pri zbiranju idej za zagotovitev finančnih sredstev 

Nada:  …da imamo pred hiškami na terasah lesene ležalnike 

Jerca:  …da ohranimo preprostost brez tehnoloških naprav 

Jošt:  …da gre električna napeljava na parceli pod zemljo 

Nada:  …da vsadimo vse vrste sadja, ki uspevajo pri nas 

Jošt:  …da se nam vse sanje uresničijo v petih letih 

Jerca:  …da Virštanj postane dojenčkom prijazen prostor 

Jošt:  …da začnemo novo dobo zavestnega praznovanja  

 

OP:  ko se v sanjah omenja Virštanj, je s tem mišljena hiša s parcelo Virštanj 53 
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SANJE V ZGODBI 

DUH 
V Virštanju na Kozjanskem obstaja skrivnostni prostor, zemlja, ki krepi ljudi. Vsak, ki si dovoli tej 

zemlji, da se ga dotakne, s seboj odnese pozitivno energijo za življenje. 

Parcela meri slabi šest tisoč kvadratnih metrov in nekoč je tukaj živela Zimškova domačija, preprosta 

in enostavna, kar ohranja še do danes. 

Največja preprostost, ki jo domačija skuša obdržati se kaže v enostavni tehnologiji. Le-ta nas 

spodbuja v zavestno druženje na zemlji in praznovanje. 

SOCIALA 
Zemlja nas spodbuja v naši ustvarjalnosti, povezovanju in nam predstavlja sodobno družbo, katero 

krepi medsebojno spoštovanje, v skupnih etikah in ljubezni do narave. Prostor kliče in vabi ljudi iz 

celotnega sveta, kjer skupaj ustvarjamo in urejamo prostore za izvajanje delavnic, hkrati pa nam nudi 

odlične možnosti za ohranjanje lepih, srčnih in prijateljskih odnosov s sosedi ter ljudmi iz cvetočega 

Podčetrtka. 

Skozi množico različnih dejavnosti, ki privablja, mlade, stare in otroke, postaja prostor 

medgeneracijski center. Otrokom omogoča prosto igro, katero podpirajo mnoge igrače, izdelana iz 

naravnih materialov, starejše pa k praznovanju kličejo akustični koncerti, ki se v prostoru redno 

dogajajo. 

Ljubitelji prostora veliko časa preživimo na tem prostoru in ga s svojim delovanjem spodbujamo in 

mu sledimo. 

PARCELA 
Parcela s svojimi 5000m2 površine nudi velik potencial za trajnostni način pridelovanja hrane. Ponaša 

se z gozdnim vrtom, v katerem je posajeno veliko različnih vrst sadnih dreves in grmovnic. Skupnost 

ohranja zeliščne in zelenjavne vrtove ter s tem zagotavlja predelavo domačih izdelkov. Za estetiko pa 

skrbijo cvetlične zasaditve. 

Gozdni vrt je obogaten z divjim in domačimi živalmi, ki ohranjajo homogenost ekosistema in nam 

zagotavlja mirno in brezskrbno bivanje. 

Kdor išče stik sam s sabo in z naravo, si lahko poišče miren kraj, jaso, kjer ima možnost najti mir. 

Velike skale, ki nam jih prostor ponuja, nam nudijo možnost za oddih in nas povabijo k prepoznavanju 

njegove starosti. Komur se zaljubi ognja v intimnem prostoru, si lahko poišče kurišče, kjer uživa v 

presketanju domačega lesa. Skrite kotičke in vrtove med seboj prepletajo vijugaste, mistične potke, ki 

se od časa do časa spreminjajo. 

Skrb za parcelo je navdušilo tudi sosede, ki se obračajo na skupnost domačije in sodelujejo v širjenju 

ideje na njihova območja. 

INFRASTRUKTURA 
Na parceli je postavljenih nekaj avtohtonih Kozjanskih hiš, ki nudijo možnost bivanja in spoznavanja 

starih stavbarskih pristopov. V poletni vročini se lahko skrijemo v zemljanko, skočimo v sonaravni 
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bazen, katerega delimo z ribami in drugimi vodnimi živalmi. Polni ga mrzel potok, kateri se preko 

hrastovega soda preliva vanj. V zimskem času se lahko po kopanju v zunanjem džakuziju pogrejemo v 

savni. 

Parcela podpira preprosto kulturo bivanja, zato so vsi vodni elementi smiselno načrtovani. 

Parcela ima lastno zajetje pitne vode, zbiralniki deževnice pa omogočajo zunanje tuširanje. 

Domačija ohranja tudi staro stranišče na štrbunk. 

Uporabljena voda se preliva v rastlinsko čistilno napravo, katere prečiščena voda je uporabna za 

zalivanje vrtov. Nad njo je travnata terasa z lesenimi ležalniki, sončna ura in čebelnjak. 

Uspelo nam je razviti sistem, kjer uporabljamo alternativne vire energije. 

HIŠA 
Hiša je prenovljena po sonaravnih vzorcih, z lepo, uporabno in naravno notranjostjo. Skozi proces 

prenove nam je uspelo ohraniti njeno avtentičnost in s premišljenimi elementi prenovljenega starega 

ohraniti duh časa naših prednikov. Notranji prostori so smiselno urejeni in med seboj povezani. 

V prenovi hiše so uporabljeni lokalni naravni materiali, kot so kamen, les, ilovica in mnogi elementi 

notranjosti in zunanjosti to tudi jasno izražajo. 
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NAMENI IN CILJ 
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NALOGE 

VZDRŽEVALNA DELA 

1. Vzdrževanje: Pokositi po conah 

 

Načrt košnje (glej razporeditev con LIST A6-2): 
4x DO 1x mesečno: 1.CONA 
1x mesečno DO 4x letno: 2.CONA + POTI v 3.CONI 
max 2x LETNO: 3 CONA 
po potrebi: 4. CONA 
se NE kosi: 5.CONA 
 

2. Očistiti WC 

 

Redno čiščenje WC-ja. 

3. Vzdrževanje: Sajenje, cepljenje, nega, rez 

 

Sajenje drevesnih sadnih vrst, grmičevja in zelišč ter začimbnic po terenu. Naj se sledi načrtu 
zasaditve (glej načrt). 
Kjer rastejo divje sadne vrste, se na njih lahko cepi rodne. 
Sadna drevesa, ki so posajena, jih negujemo z dodajanjem zastirke okrog njih (naj se ne dotika 
debla), pletjem okrog drevesa, privezovanjem vej,… 
Rez sadnega drevja se opravlja ob primernem času. Skozi leto bomo ugotovili, kdaj približno 
posamezne sorte potrebujejo nego in rez. Le to naj se zapiše v svoj dokument, da se bo lahko iz 
njega razbralo, kdaj in kaj se reže. Rez naj bo le ročni. 
Ponekod so območja robid, malin in podobnih rastlin, ki potrebujejo stalno nego in nadzor, da ne 
pobegnejo in ne ustvarijo zaraščenosti. Le-te naj se neguje, redno reže, če je potreba. 
V primernem času naj se vrt poflanca in zaseje z različnimi povrtninami. Nekatere se lahko poseje 
tudi okrog sadnih dreves. 
Zeliščem porežemo suhe veje, jih občasno obrežemo, okrog njih dodamo zastirko, jih omejimo, če je 
potrebno. Z njimi se lahko pogovarjamo :) 

4. Vzdrževanje: Kompost, zastirka, pletje 

 

Ob hiši se preko jeseni in zime nabere listje. Prav tako na poti vse do zahodne meje parcele. To listje 
naj se pograbi, pomede ter znosi na kup ob vrtu. Lahko se ga tudi direktno nosi, kjer se ga potrebuje 
(na grede, ob drevje,…). 
Preko sezone se vrt večkrat popleje plevela. Na potkah naj se popleve vse, na gredicah pa je 
potrebno biti posebej previden. Plecel gre za kompost. 
Zastriko se dodaja kjer je potreba, na vrt, okrog sadnih dreves, med začimbnice in zelišča. Lahko se 
uporabi pokošena trava, listje ali na drobno narezane veje in žaganje. 
Kompost se odlaga na predvidena mesta.  Vmes naj se dodaja suha snov (npr. listje), da ne pride do 
gnitja. Vsake toliko se ga lahko prezrači (obrne ali preluknja). Na načrtu označeno mesto trenutnega 
odlaganja komposta. (glej načrt-base map). 
Na terenu se pojavlja invazivna rastlinska vrsta imenovana enoletna suholetnica z malimi belimi 
cvetovi. Le te je potrebno redno odstranjevati (puljenje) in deponirati na isti kup, ki se v naslednjem 
letu zakuri. 
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5. Vzdrževanje - LES: spravilo lesa, izdelava butar 

 

Na nekaterih mestih se odlagajo veje, ki so namenjene izdelavi butar, ki se bodo čez zimo 
uporabljale za kurjenje. Naj bodo zvezane iz organskega materiala (konopljina vrv, srobret, …). 
Shanjuje se jih v drvarnico. 
Na terenu je nekaj kupov podrtega drevja in vej, ki jih je potrebno privleči do toplarja, kjer se jih bo 
nadalnje pripravilo za drvarnico. Potrebno jih je narezati na dolžnio cca. 50 cm in jih zložiti v 
drvarnico. Zlaga naj se jih na nov kup, kjer so sveža drva (glej načrt). 

6. Vzdrževanje: Pobiranje plodov, predelava 

 

Bezeg nabiramo ob cvetenju (sončen dan) in ga na soncu hitro posušimo ter sharnimo na suho. Ko 
so zrele jagode, jih pobiramo, sušimo ali predelamo v terjak (knjiga receptov).Zelišča porežemo za 
sušenje, ko je za to čas. Nikoli ne porežemo vsega, ampak pustimo, da naprej uspeva. Sušimo jih na 
toplarju (v senci, na toplem in zračnem) in jih shranjujemo na suhem.Orehe pobiramo, ko so zreli in 
jih sušimo na suhem in zračenem.Redno pobiramo plod z vrta, kar je sezonske zelenjave. Zelenjavo, 
primerno za zimski čas, pustimo na vrtu. Vzamemo le toliko, kot lahko porabimo.Ob času zorenja se 
pobira vse sadne vrste. Nalagamo jih v gajbice. Naj se loči lepše od manj lepih (v začetku gnitja). Kar 
jih je neuporabnih, naj se jih da na kompost. Sadeže lahko uporabimo, predelamo v sok, marmelade, 
sušimo. Presežke delimo z drugimi.Povrtnine, sadeže in druge rastline se lahko, ko je za to primeren 
čas, predela v želene izdelke (marmelade, čaje, hidralate, eterična olja,…). 

7. Vzdrževanje: Skale po terenu 

 

Po terenu ležijo manjše in večje skale. Predvsem v območjih košenja trave je primerno, če se jih 
sproti odstranjuje, saj poškodujejo koso ob košnji. Naj se jih zlaga nekam na kup, da so vidni. 
Ob zahodni strani hiše se predvideva napraviti teraso. Za to potrebujemo višjo škarpo, ki nam bo 
dala prostor za  izdelavo terase. Pomembno je, da je škarpa izvedena kvalitetno, da se ne bo kasneje 
porušila. 
Na grebenu so večje in manjše skale, ki bi jih lahko uporabili pri izvedbi škarp. Lahko se znosijo na 
kup blizu toplarja, kjer jih bomo potrebovali. 

GRADBENA DELA 

8. Gradbena dela: Postaviti škarpo ob toplarju 

 

Ob toplarju se bo naredila škarpa. Se tem pridobivo večji manipulacijski prostor med hišo in 
toplarjem ter rešimo problem lezenja zemllje. Pomembno je, da je škarpa izvedena kvalitetno, tudi z 
odvajanjem površinske vode. 

9. Gradbena dela: Razširiti pot 

 

Na terenu je ponekod že zakoličena pot (sedaj pešpot), ki jo je potrebno razširiti na cca. 120 cm. S 
tem bo manipulacija s samokolnico ali kakšnim drugim orodjem (strojem) enostavnejša. Če se najde 
čisto ilovico ali glino, naj se jo deponira na kup, da jo lahko kasneje uporabimo. 
Kjer poti še niso dorečene, jih je potrebno označiti/zakoličiti (A6-2). 
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10. Gradbena dela: Razmontirazi in pobrati deske ob njivi 

 

Okrog njive je postavljena ograja iz desk. Nekatere deske ležijo na tleh, druge so še del ograje. Naj se 
jih razmontira in znosi na pod. 

11. Gradbena dela: Opazovanje vode in načrt odvodnjavanja 

 

Potrebno je izvesti opazovanje toka površinske vode in meteorne vode s strehe ter dodati 
kanalizacijsko vodo. Potrebno bo pripraviti načrt odvodnjavanja. 

NAČRTOVALNA DELA 

12. Načrtovanje: Načrtovanje njive 

 

Potrebeno je narediti detajlni načrt njive in njene zasaditve ter poti in teras, da lahko začnemo z 
majhnimi premiki. 

13. Načrtovanje: Načrtovati mikroklime in mikrolokacije 

 

Parcela nam ponuja ogromno mikroklim, ki bi jih lahko uspešno uporabili tako za zasajanje kultur kot 
za prostor namenjen druženju, meditaciji, šotorom,… Le te je potrebno pregledati in popisati ter jih 
umestiti na načrt. 

14. Načrtovanje: Načrtovati uporabo lesa 

 

Potrebno je izdelati načrt uporabe lesa, kot so gradben les, les za kurjavo, gozni les, ''star les'',… Tako 
bomo vedeli, kako z njim upravljati. 

15. Načrtovanje: Načrtovanje zunanjega tuša 

 

Potrebujemo dober celosten načrt zunanjega tuša. Naj se načrtuje upoštevajoč permakulturne 
principe. Naj bo enostaven in estetski. 

VZPOSTAVITEV KOMUNIKACIJE 

16. Komunikacija: Izdelava baze fotografij idr. 

 

Parcela naj se redno fotografira, da bomo kasneje lahko videli njen napredek in ustvarili album. 

17. Komunikacija: Narediti priročnik za nego parcele 

 

Združiti vse načrte, priporočila, smernice, pravila in ostale dokumente. To bi bilo dobro imeti, v 
pregledni obliki, vedno pri roki. Tako bomo šli vsi vsaj približno v isto smer. 

18. Komunikacija: Narediti priročnik za uporabo in vzdrževanje hiše 

 

Hiša potrebuje, prav tako kot vrt, redno nego in pregledovanje. V priročniku se lahko napiše vsaj 
nujna redna dela in preglede, da bo to vedel vsak, ki bo hišo uporaljal. (kako tretirati z vodo, 
elektriko, pečjo, uporaba drv, kompostiranje, pospravljanje, ...). 

19. Komunikacija: Narisati temeljni načrt + tematske mape 

 

Ustvarila se bo temeljen načrt parcele z objekti ter potrebne tematske mape, iz katerih bodo 
razvidne vse informacije, ki jih potrebujemo. 
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20. Komunikacija: Objavljanje na spletnih mediji 

 

Lahko ustvarimo spletni medij, preko katerega lahko tudi komuniciramo med seboj o potrebah, 
uporabi parcele, in vseh drugih temah. 

21. Komunikacija: Pregledovanje in nadgrajevanje nalog 

 

Naloge opisane v tem dokumentu naj se občasno pregledajo, izločijo storjene in dodajajo nove. 

22. Komunikacija: Voditi knjigo zorenja sadežev (načrt zorenja) 

 

Napravil se bo načrt zorenja sadežev, da bomo vedeli, kdaj se vračati. 

23. Komunikacija: Voditi knjigo gostov 

 

Naj se vodi knjiga gostov v časovnem zaporedju, da vemo, na koga se obračati, če je potrebno. 

DELA NA HIŠI IN TOPLARJU 

24. Toplar: Ureditev senika - temeljni načrt  

 

Senik je potrebno načrtovati, da bo čim bolj uporaben. 
Potrebno je razmisliti, kako izvesti poden, da ne bo seno letelo skozi (spodaj bo delavnica in 
drvarnica). 
Potrebno je pregledati streho, če slučajno kje pušča in jo, če pušča, popraviti. 
Severne stebre toplarja je potrebno popraviti. 
Tako na severni kot na južni strani je potrebno namestiti žlebove. Za smer padca glej načrt (P15-1). 
Na južni strani je pot do vrta in parkirišča. Lahko se jo razširi in uredi. Naj bo estetsko in upoštevaj 
načrt (P15-1). 
Na severni strani toplarja bi bilo potrebno izvesti kanalete za odvajanje površinske vode, da ne 
zamaka pod toplar. Predhodno je potrebno načrtovati celotni sistem odvodnjavanja in zbiralnike 
vode. 

25. Okolica hiše (P15-1) 

 

Lahko se sledi smernicam okolice hiše in se ustvarja. 

26. Hiša: Očistiti dimnik 

 

Vsakoletno redno čiščenje dimnika s dimniško krtačo, katero si lahko sposodimo pri sosedih. 

27. Hiša: Načrtovanje in izvedba zunanje kuhinje 

 

Načrtovanje kuhinje, pretehtanje možnosti, določevanje funkcije, pregled lokacij, definiranje 
potreb,… (P9) 

28. Hiša: Očistiti skrinjo 

 

V kleti so skrinje. Naj se jih očisti in popravi, premaže z laneninm (ali drugim) oljem za les. Ko se 
posuši, se jih lahko prinese v hišo za uporabljat. Potrebna previdnost pri manipulaciji s starino. 
Morda so potrebni tudi obnovnitveni elementi. 

29. Hiša: Načrtovanje koč 

 

Po parceli se bo skozi čas izvedlo nekaj koč, katerih funkcija bo nadomestilo šotorom. 

30. Hiša: Načrtovanje RČN 

 

Pregled delovanja RČN. Pridobiti vhodne podatke in potrebne dimezije. Načrtovati lokacijo na terenu 
za RČN. 
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31. Hiša: Načrtovanje zunanjih ognjišč 

 

Parcela ima eno zunanje ognjišče, ki je večinoma namenjno kuhanju. Tega se lahko nadgradi, da bo 
bolj primeren za kuhanje (morda nadviša). Poišče in načrtuje se drugo kurišče, ki bo namenjeno 
druženju ob ognju. 

32. Hiša: Izvesti temeljni načrt hiše (P9, P10, P11) 

 

Inštalacijksi načrt (voda, elektrika, ogrevanje, kanalizacija); medetažna komunikacija, tlaki, potrebna 
obnovitvena dela,… 
Kopalnica se bo izvedla v sedajšnjem svinjaku. Potrebno ja narediti temeljni načrt, da se ve kje bodo 
inštalacije, kakšen bodo aplikacije sten in tal, katere elemente bomo uvrstili mednje ter načtovali 
ogrevanje. 
Obstoječa kuhinja v pritličju se lahko nadgradi z estetskim masivnim pultom in omaricami za posodo. 
Potrebno bi bilo nadgraditi tla in strop. Potrebno je doreči tudi inštalacijo. 
Podstrešju je potrebno določiti funkcije, potrebe, poti, inšatalacije ter konstrukcijske sklope. 
Na južni strani hiše je potrebno namestiti žlebove. Voda naj pada proti zahodu. Severno stran je 
potrebno redno čistiti ter vodo odvesti v načrtovano odvnodnjavanje. 
Hiša in toplar potrebujeta nove strehe. Pregledati možnosti, cene, dimenzije, idr. Zanimiva ideja je 
razviti novodobno leseno streho. 
Fasada se bo obnovila samo tam, kjer manjka in je poškodovana. Čez celotno se bo nanesla samo 
zadnja plast, barva. Uporabili se bodo apneni ometi. 
Na podstrešju se lahko razmontira obstoječa papirnata soba. Naj se postopa previdno z vsemi deli. 
Lepenka se bo uporabila kot zastirka, stiropor bomo uporabili v drugih prostorih. Postelje se kasneje 
lahko uporabi. Pod sobo je potrebno očistiti prah. 
Peč je potrebno temeljito sčistiti ter popraviti nastale razpoke. Material za obnovo bo apno. 
Potrebno je pregledati streho ter popraviti luknje, če so. 
Pločnik ob hiši na severni strani je potrebno preložiti, da ne bo lukenj. Ob njem naj se predvideva 
manjša kanaleta za površinske zaledne vode. 
Žlebove s strehe je potrebno odvesti v sistem odvodnjavanja. 
Pripraviti osnutek izvedbe zahodne sobe in popis materiala. 
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IZVEDBA ''DUCK CASE'' 
 

SONARAVNA/RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA 

Input: 
zemeljska dela, gradbeni material, delo, 
uporaba naravnih čistil in mil, vzdrževanje, reden 
dotok vode 

Karakteristike: 
majhen vpliv na naravo, pozitivni vpliv na 
naravo, del naravnega cikla,  

Output: 
čiščenje fekalij in sive vode, informacija o telesu 
v zemljo, gošča za kompostiranje, vodno telo za 
živa bitja, uporaba vode za zalivanje 

Obnašanje: 
potrebna redna uporaba, redno praznjenje 
usedalnika blata in kompostiranje, lahko zmrzne,  

 

GOZDNI VRT 

Input: 
redna nega na začetku, pobiranje pridelkov, 
predelava pridelkov, poraba pridelkov, 

Karakteristike: 
stabilen sistem, ko se postavi; ohranjanje in 
nadgrajevanje kvalitete tal, samooskrbni sistem, 
zdrava lokalna hrana, biotska pestrost, dom za 
divje živali 

Output: 
malo nege, sadeži, les za kurjavo, hrana za živali, 
sejanci za cepljenje, možnost razširjanja na 
sosednje parcele,  

Obnašanje: 
vpliv na mikroklime, zadrževanje vode, 
zadrževanje hranil,  

 

AVTOHTONE HIŠKE 

Input: 
delo, gradbeni materiali, velik finančni vložek, 
dovoljenja, zemeljska dela (izkop + poti), 
vzdrževanje, infrastruktura, redno vzdrževanje, 
redno ogrevanje 

Karakteristike: 
bivalni element, streha nad glavo, ogrevani 
prostori, varnost,  

Output: 
možnost bivanja, oddajanje prostorov, življenje v 
srcu narave, možnost delavnic, shramb, 
udobnost, ohranjanje kulturne in stavbarske 
dediščine, zvišana vrednost nepremičnine 

Obnašanje: 
propadanje v zobu časa,  

 

ZELENJAVNI VRTOVI 

Input: 
nega, skrb, pletje, flancanje, pobiranje pridelkov, 
voda, kompost,  

Karakteristike: 
enoletni posevki, zaraščanje, vaba za divje živali,  

Output: 
domača, lokalna hrana, hrana živalim, 
kompostiranje, sprostitev, izražanje hvaležnosti, 
urejen prostor 

Obnašanje: 
spremenljivi skozi letne čase, različna intenziteta 
rasti v različnih mikroklimah 
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ZUNANJA PREŠNICA 

Input: 
premik, postavitev strehe, iskanje namena in 
primerne lokacije, 

Karakteristike: 
težko, leseno, lastnost propadanja pri 
vremenskih vplivih, mehanski delovni stroj 

Output: 
prešanje sokov, šank, pult, delovne površine, 
estetska funkcija, ohranjanje dediščine, prodaja, 

Obnašanje: 
stroj z enoznačno funkcijo stiskanja predmetov 

 

MAJHEN VINOGRAD - KIVIGRAD 

Input: 
posaditev, urejanje, nega, rez, pobiranje 
pridelkov, predelava pridelkov, veliko sonca, 
vode, škropljenje, košnja,  

Karakteristike: 
letni pridelek, velik letni prirastek rastline,  

Output: 
zastirka, grozdje in grozdni sok, vetrna zaščita, 
senca, domača lokalna hrana, naravni sladkor, 
urejen prostor 

Obnašanje: 
potrebna redna nega, razraščanje v velike 
razsežnosti, globoke korenine 

 

JACUZZI NA PARCELI 

Input: 
primerna lokacija, velik dotok vode, toplota, 
primeren material za izgradnjo, redno čiščenje,  

Karakteristike: 
dovod vode, odtok vode, vpihavanje vode/zraka, 
ogrevana voda,  

Output: 
toplota, voda-kopanje, užitek, naravno okolje, 
čiščenje/prečiščevanje telesa, umiritev,  

Obnašanje: 
izpostavljen zobu časa na prostem propada, ima 
le eno funkcijo 

 

SAVNA 

Input: 
izgradnja, toplota (el. energija ali ogenj), 
gradbeni material,  

Karakteristike: 
topla, na suhem trajna, estetska, vzame veliko 
prostora, energetsko potratna, povezovalna 

Output: 
toplota, užitek, naravno okolje, 
čiščenje/prečiščevanje telesa, umiritev,  

Obnašanje: 
ima le eno funkcijo – lahko se poveže s sistemom 
za sušenje čajev oz. ogrevalnim sistemom hiše 
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SADNO DREVJE 

Input: 
saditev, sajenje, cepljenje, presajanje, rez, 
pomlajevanje, zaščita pred divjadjo, pobiranje 
pridelkov, prostor za shranjevanje 

Karakteristike: 
dolgotrajen nasad, vzgajanje več let, potrebna 
nega, vetrna zaščita,  

Output: 
lokalna domača hrana, različno sadje skozi 
različna letna obdobja, senca, zavetrje, hrana 
živalim, možnost posredovanja sadik, 
konzerviranje hrane 

Obnašanje: 
različne mirkoklime skozi različna letna obdobja 

 

NADSTREŠEK ZA MIZO 

Input: 
gradbeni material, primerna lokacija, izvedba 

Karakteristike: 
ustvarja senco, ščiti pred dežjem in snegom,  

Output: 
senca, prostor za druženje, obedovanje, delo, 
pripravo hrane, 

Obnašanje: 
malo vzdrževanja, 

 

SONARAVNI BAZEN 

Input: 
velik pretok vode ali kroženje vode, zemeljska 
dela, redno čiščenje, zasaditev, gradbeni 
material, potrebno ustrezno odvajanje 

Karakteristike: 
zniževanje temperature v mikroklimi, voda,  

Output: 
kopanje, umiritev, plavanje, ohladitev, življenjski 
prostor vodnim in obvodnim živalim, privabi 
nove živalske vrste 

Obnašanje: 
poveča biotsko pestrost, privabi komarje in 
druge živali, povečanje hrupa 

 

KOMPOSTNO STRANIŠČE 

Input: 
gradbeni material, zemeljska dela, izvedba, 
posip, ustrezen toaletni papir, čiščenje in 
prelaganje, voda za umivanje rok 

Karakteristike: 
močan vonj (ob pravilni uporabi ni smrad), 
zaloge komposta 

Output: 
umiritev, izpraznitev, surovina za kompost,  

Obnašanje: 
potrebna redna izpraznitev 
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JASA NA VRHU HRIBA S KAMNI 

Input: 
košnja, redna uporaba, kamenje 

Karakteristike: 
 

Output: 
druženje, meditacija, kontemplacija, urejen 
prostor 

Obnašanje: 
 

 

ZELIŠČNI VRT 

Input: 
toplota, voda, redna nega, zasaditev, pobiranje, 
predelava pridelkov, sušilnica in sušenje,  

Karakteristike: 
nizka rast, potrebuje veliko toplote, 

Output: 
zelišča, likerji, kreme, urejen prostor, dišave, 
prodaja,  

Obnašanje: 
različno skozi različne letne čase, več nege 
spomladi manj pozimi 

 

POKRITO PARKIRIŠČE Z ZELENO STREHO 

Input: 
gradbeni material, izvedba, načrti, dogovori s 
sosedi, nega zelene strehe, vzdrževanje 

Karakteristike: 
gradbena struktura 

Output: 
senca za parkiranje, shranjevanje delovnih 
strojev,   

Obnašanje: 
 

 

SKRITI VRT Z RIBNIKOM IN KLOPCO 

Input: 
nega ribnika, zasaditev okoliških rastlin, košnja, 
izdelava klopce 

Karakteristike: 
 

Output: 
druženje, meditacija, kontemplacija, urejen 
prostor, intima, sonaravnost 

Obnašanje: 
lahko se poveže z jaso in/ali z čistilno napravo ali 
bazenom 
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VODNJAK 

Input: 
izkop vodnjaka, priklopi omrežja, izvedba 
cevovoda, priklop na hišno omrežje, zemeljska 
dela 

Karakteristike: 
na lokaciji, kjer je podzemna voda (t.j. lahko 
daleč od hiš), 

Output: 
lastna voda 

Obnašanje: 
možno nihanje dotoka vode skozi letne čase, če 
ni pravilno izveden 

ZUNANJI TUŠ 

Input: 
gradbeni material, cevovod, izkop, izvedba, 
čiščenje 

Karakteristike: 
na prostem 

Output: 
tuš, čiščenje in čistoča telesa, možnost daljšega 
bivanja 

Obnašanje: 
izpostavljen vremenskim vplivom potrebuje več 
nege (izpust vode pred zimo,…) 

 

ZUNANJA KAMNITA KUHINJA 

Input: 
delo, načrt, primerna lokacija, kuhinjski 
pripomočki (pribor, posode, strojčki,…) 

Karakteristike: 
 

Output: 
kuhinja na optimalni lokaciji,  več uporabnikov 
hkrati,  

Obnašanje: 
uporaba ni primerna pozimi 

 

KURIŠČE ZA DRUŽENJE 

Input: 
primerna lokacija, vzdrževanje, les, čiščenje,  

Karakteristike: 
 

Output: 
druženje, kontemplacija, urejen prostor,  

Obnašanje: 
v vetru nevaren, lahko se poveže z jaso 

 

ZUNANJA KAD IZ HRASTA 

Input: 
izdelava kadi, voda, čiščenje in vzdrževanje, 
primerna lokacija, namen uporabe 

Karakteristike: 
 

Output: 
kopanje, meditacija, kontemplacija, intima, 
sonaravnost 

Obnašanje: 
propada pod vplivi vremenskih vplivov 
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ZEMLJANKA Z DVEMA TERASAMA 

Input: 
delo, gradbeni materiali, velik finančni vložek, 
dovoljenja, zemeljska dela (izkop + poti), 
vzdrževanje, infrastruktura, redno vzdrževanje, 
redno ogrevanje, namen 

Karakteristike: 
bivalni element, streha nad glavo, ogrevani 
prostori, varnost,  

Output: 
možnost bivanja, oddajanje prostorov, življenje v 
srcu narave, možnost delavnic, shramb, 
udobnost, ohranjanje kulturne in stavbarske 
dediščine, zvišana vrednost nepremičnine 

Obnašanje: 
propadanje v zobu časa,  

 

ČEBELJNAK 

Input: 
izvedba, redna skrb, pobiranje in shranjevanje 
medu, znanje 

Karakteristike: 
suh prostor,  

Output: 
med, opraševanje, 

Obnašanje: 
 

 

PROSTOR ZA OTROŠKO IGRO 

Input: 
določiti in označiti lokacijo, dobiti primerno 
orodje 

Karakteristike: 
 

Output: 
otroška posta igra, izražanje, raziskovanje,…. 
 

Obnašanje: 
 

 

ZAHODNA TERASA OB HIŠI 

Input: 
zemeljska dela, gradbena dela, kamenje 

Karakteristike: 
 

Output: 
osončen prostor za druženje, obedovanje, 
počivanje, … 

Obnašanje: 
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ŠTIRNA 

Input: 
lokacija, izvedba (način izvedbe), napeljava vode, 
pumpa, odvod viška vode, zemeljska dela, 
gradbena dela, izvedba 

Karakteristike: 
 

Output: 
zaloga vode, odvod vode s strehe 

Obnašanje: 
 

 

RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA | GOZDNI VRT | AVTOHTONE HIŠKE | ZELENJAVNI VRTOVI | 

ZUNANJA PREŠNICA | MAJHEN VINOGRAD – KIVIGRAD | JACUZZI NA PARCELI | SAVNA | SADNO 

DREVJE | NADSTREŠEK ZA MIZO | SONARAVNI BAZEN | KOMPOSTNO STRANIŠČE | JASA NA VRHU 

HRIBA S KAMNI | ZELIŠČNI VRT | POKRITO PARKIRIŠČE Z ZELENO STREHO | SKRITI VRT Z RIBNIKOM IN 

KLOPCO | VODNJAK | ZUNANJI TUŠ. | ZUNANJA KAMNITA KUHINJA | KURIŠČE ZA DRUŽENJE | 

ZUNANJA KAD IZ HRASTA | ZEMLJANKA Z DVEMA TERASAMA | ČEBELJNAK | PROSTOR ZA OTROŠKO 

IGRO | ZAHODNA TERASA OB HIŠI | ŠTIRNA  
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IZVEDBA ANALIZE OBREDIM(CE) 
[O – opazuj B – robni pogoji R – viri E – preglej D – oblikuj plan I – ustvari M – vzdržuj C – praznuj E - ovrednoti] 

 

OBREDIMCE [opazuj  observe ] 
Opazovanje parcele, okoliških območij in delovanje okolice, infrastrukture zadnjih 11 let in zadnja 4 

leta intenzivno in usmerjeno. 

OBREDIMCE [robni pogoji boundaries] 

SANJE 
Sanje požete po metodi Zmajevega sanjanja leta 2014 v notranjem krogu družine Kozelj. 

VIZIJA 

• prostor druženja, učenja drug od drugega, poučevanja 

• prostor tišine, samorefleksije, introspekcije, meditacije 

• prostor povezanosti sam s seboj, z naravo in z bogom 

• medgeneracijska raba prostora 

• prostor preproste kulture bivanja, ustvarjanja in soustvarjanja 

• prostor za celostnega človeka v duhu, umu, srcu in telesu 

ŠTEVILO LJUDI 

• redni stanujoči, skrbniki: do 4 (5) 

• redni nekajdnevni obiskovalci: do 10 (12) 

• enodnevni obiskovalci: do 20 

• enourni obiskovalci: 50+ 

• turistični gostje: do 6 (brez širitve) 

KVALITETA BIVANJA 

• prostor spoštovanja, reševanja, podpore, poslušanja, opazovanja, spoznavanja, učenja 

• kvalitetna lokalna voda – lastna 

• prednost nizkotehnološkim rešitvam (low-tech) 

• racionalna in zmerna raba visokotehnološkim rešitvam (high-tech) 

• lokalna samozadostnost z živili (do 90%) 

• prostor brez odpadkov (zero waste) 

• prostor počasnega življenjskega tempa (do občasno zmernega) 

• prostor sobivanja s človekom, naravo in bogom 

• prostor naravnih materialov 

• prostor ustvarjanja, izvirnosti, avtentičnosti 

• prostor zavestnega druženja 

•  
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MOŽNOSTI ŠIRITVE 

• razpršeni hotel v Virštanju, Kozjansko 

• dokup (najem) parcel in zemlje 

• širitev v skupnost sobivanja 

• integracija v lokalno skupnost in agenda razvoja v skupno trajnost 

• družinska / skupnostna / lokalna manofaktura butičnih proizvodov (čaji, zelišča, začimbe, 

sokovi, marmelade,….) 

•  

HITROST PREMIKANJA 

• več začetne energije za minimalni zagon do točke samovzdržnosti v smislu preproste kulture 

bivanja 

• počasen ritem življenja in upoštevanja naravnih ciklov življenja 

• geneza razvoja po plastnicah do želene kvalitete 

POTREBA PROSTORA 

• prenova infrastrukture, dvig kvalitete bivanja, ohranjanje obstoječega, sonaravno 

gospodarjenje 

• upoštevati življenjski impulz gozdnega roba, kar je značilnost dane parcele in jo podpreti z 

želenimi jedilnimi kulturami 

• seme preprostosti v razkošju za naše zanamce 

LASTNE POTREBE 

• čas za meditacijo, introspekcijo, molitev 

• intelektualni razvoj in socialna skrb 

• kvalitetna lokalna naravna hrana in voda 

• visoka neodvnisnost od togih socialnih struktur in mehanizmov 

• sobivanje z ljudmi in doživljanje življenja skozi unikatne izkušnje 

POTREBE DRUGIH 

• možnost za umik iz hitrega vsakdana 

• uživanje v preproščini in naravi 

• možnost ustvarjanja in soustvarjanja 

•  

OBREDIMCE [viri resources] 

MREŽE  
Društvo za permakulturo Slovenije / Naturo / Veles / Metta / Sončni Grič / Transitiontown Slovenija / 

Združenje za naravno gradnjo / Društvo Nega Zemlje in Duha / Bob / Center za pomoč mladim / 

Holozofsko društvo Slovenije 

Global Ecovillage Network Europe / Transitiontown Croatia / RIVE / RIE / Yes to sustainability / 

SrbiaGroup / Holosophic society international 
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INVESTICIJA 

• 25.000 – 35.000 € interno posojilo 

• Slovenski in evropski razpisi 

• 1000 – 2000 € /mesec lastno delo 

• Ripple 

ČAS / ČASOVNI RITEM 
glej plan izvedbe 

LJUDJE 
družina / lokalci / mojstri obrti / člani mrež / nova mreža 

NARAVNE DANOSTI 

• uporaba lokalnih materialov 

• 6000m2 zemljišče/ Sončna lega 

• inteligenca in izobrazba 

OBSTOJEČE STRUKTURE 
Fizične 

• hiša + toplar 

• prazne sosedove nepremičnine in prazne nepremičnine v okolici 

Socialne 

• Kozjanski park 

• Terme Olimija 

• Terme Tuhelj 

• Turistične točke 

Elektronske 

• bolha.com 

• aliexpress / ebay 

• podarimo.si 

• facebook / twitter / … 

POTENCIALI ZA TRG 

• naravni turizem v razpršenem hotelu 

• glamping 

• simple living 

• butični izdelki 

•  

OBSTOJEČI MODEL SOCIALNE KMETIJE 
glej načrt za Domačijo Zimšek 

OBREDIMCE [preglej evaluate]   
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KONCEPTUALIZACIJA SOCIALNEGA SISTEMA: SOCIALNA KMETIJA 
 

Osnovna zamisel Socialne kmetije je, da imamo na kmetiji namesto živali ljudi. Socialna kmetija 

spodbuja revitalizacijo slovenskega podeželja in obuditev socialnega življenja ljudi v vaseh. Gradi 

novo, trajnostno mikro-družbo, ki je dovolj gibljiva, da se spoprime s sodobnimi težavami človeka in 

človeštva. Človeka obravnava kot posameznika in mu nudi stik z naravo in preko tega s samim seboj. 

UVOD 
Koncept Socialna kmetija predstavlja predstavitev zamisli uporabe kmetije in kmetijskega zemljišča 

kot del t.i. socialne kmetije [SSKJ socialen – lna -o prid. (a); 1. 1. nanašajoč se na družbo, družben; 4. ki 

upošteva koristi drugih, skupnosti; kmetija -e ž (i) zemljišče s hišo in gospodarskimi poslopji]. 

Osnovna zamisel je človeku ponuditi čim bolj celostno doživljanje človeka, narave in stvarstva skozi 

različne vsebine. 

Različne kmetije se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, v grobem pa delimo dejavnosti na živinorejo in 

poljedelstvo. V slovenskem prostoru se čestokrat ti dve dejavnosti prepletata. V zadnjih desetletjih 

pa se pojavljajo tudi t.i. turistične kmetije, ki so kmetije, s svojo osnovno dejavnostjo, hkrati pa s 

turistični ponudbo. 

Tako bi lahko koncept Socialne kmetije nadgradili iz treh zgoraj opisanih kmetij in ji dodali element, ki 

po drugi etiki permakulture, dodaja element skupnosti.  Tukaj se beseda skupnost vseeno omejuje na 

robne pogoje socialne kmetije s svojim gospodarjem, ki upravlja z osnovno imovino kmetije. 

Vzporedna možnost pa je spremeniti tok kmetije in jo pretvoriti v popolnoma socialno kmetijo, kjer 

skupina ljudi upravlja kmetijo. In seveda različne kombinacije le-teh. 

Če bi še iskali vzporednice in združevali različne zamisli, lahko najdemo koncept socialne kmetije kot 

mešanico turistične kmetije z elementi lokalne skupnosti povprečnih slovenskih krajev, ki imajo v lasti 

domove krajanov (lahko tudi gasilski domovi ali kulturni domovi), torej nekaj, s čimer ima pravico 

upravljati širša družba in ni namenjeno pridobivanju dobička. 

Znani so primeri odmika človeka izven sodobne družbe, v osamo. Pogosto to ni rešitev aktualnih 

problemov  in s tem ni dosežena želena kvaliteta bivanja. Osnovna potreba, kateri sodobni človek 

sledi, je biti povezan z naravo, rastlinami, živalmi, naravnimi cikli, naravno hrano, lokalno vodo, 

preprostostjo. Tovrstna povezanost daje človeku občutek svobode, sreče in pomirjenosti. Znane so 

tudi prakse znanosti, ko s temi prijemi rešuje sodobne psihološke, travmatološke, duševne bolezni. 

Izkušnja bivanja na socialni kmetiji človeku daje večjo zavedanje samega sebe in svojega delovanja ter 

učinka, svojih osnovnih potreb, želja, zavedanje svoje pozicije in vloge v svetu ter zavedanje 

pripadnosti isti vrsti. Skozi samozavedanje sebe in svoje pozicije se v človeku zbudi ustvarjalnost. 

Tukaj pa se nam odpirajo vrata za postavljanje temeljev definiranja namenov in ciljev vzpostavitve 

takšne kmetije. 

Če smo skeptični ali bi se nam to zdelo iluzorno, pa naj omenimo, da v slovenskem  prostoru že 

obstajajo dobre prakse uresničenja takšne zamisli. To ni nekaj novega, ampak je le opis in 

poimenovanje trenutnega dogajanja. Socialne kmetije so odlično seme za širitev v samozadostna 

ekološka naselja, katerih lahko veliko najdemo po mnogih deželah zahoda, ter v njihovi naravni obliki 

v mnogih deželah vzhoda. Hkrati pa imamo Slovenci, s svojo pozicijo na prepihu narodov, še vedno 
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živo znanje vzhodnjaškega zavedanja socialnega elementa skupnosti in tovrstnih  naselij in globokega 

razumevanja zahodnjaških ekoloških naselij in. S tem pa odlično priložnost, da z nekaj vzgibi, 

ponovno vzpostavimo ravnovesno stanje. 

MODEL 

 

Zamisel Socialne kmetije ja podprta z osnovnim modelom štirih plasti 

Zemlja & strukture: zasnuje novo stanje trenutnih struktur na kmetiji in usmerja v potencialne 

možnosti sodobne večplastne uporabe 

Uporabniki & dejavnosti: skozi različne namene uporabe prostorov, odpira možnosti različnih 

uporabnikov prostora, različnih dejavnosti in jasno prepletanje le-teh 

Tokovi & finance: definira tokove na socialni kmetiji, poda alternativni tržni model izmenjave, 

definira osnove finančnega toka in podporo ostalim dejavnostim 

Organizacija & komunikacija: na podlagi prejšnjih treh plasti modelov, vzpostavi jasne 

komunikacijske in organizacijske podporne elemente delovanja socialne kmetije upoštevajoč 

organizacije praznih središč, z jasnimi vlogami, rangi in dogovori med uporabniki; z zavedanjem 

dobrega gospodarja in hkrati nudi dovolj odprt prostor za implementacijo ustvarjalnosti 

ZASNOVA 

ZEMLJA IN STRUKTURE 
Pomembno pri Zemlji in strukturah je definirati javne in zasebne prostore. Glede na možnosti, ki jih 

dan prostor ima, se lahko strukture in zemlja definirajo v nove vsebine. V procesu definiranja je 

dobro čim prej vključiti Uporabnike s svojimi Dejavnostmi. 
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HIŠA 
Hiša služi kot osnovni objekt na kmetiji in je namenjena družini, ki s kmetijo gospodari.  V primeru, da 

s kmetijo gospodari več družin lahko v ta namen na kmetiji stoji tudi več družinskih hiš. Družinska hiša 

naj služi svojemu namenu. Namreč  ni potrebe po velikih hišah, temveč bolje več manjših ter večji 

skupnostni objekt. 

GOSPODARSKO POSLOPJE, HLEV 
Gospodarsko poslopje v svoji osnovi služi shranjevanju opreme, orodja in pridelkov. V konceptu 

socialne kmetije, pa se le-to prestrukturira in/ali optimizira ter prostore preobrazi v večnamensko 

uporabne prostore za človeka. 

Odvisno od uporabnikov prostora se ponovno definira namembnost. 

Tako lahko veliko gospodarsko poslopje dobi tudi namen konferenčne dvorane, plesišča ali mini telovadnice 

(joga). Dodatne sobe in drugi prostori se pretvorijo v delavnice/orodjarne namenjene oblikovanju različnih 

materialov, laboratoriji, skupnostne kuhinje, kuhinje za obdelavo in predelavo živil, knjižnice in bralne sobe, 

ateljeji, pisarne … 

Hlev bi lahko obdržal svojo prvotno funkcijo, lahko se nadgradi v zavetišče za zapuščene živali, ali pa dobi 

popolnoma nov namen. 

Obe strukturi bi lahko služili tudi namestitvam, kot so apartmaji in sobe, gostišču ali drugim že znanim 

strukturam današnje družbe. 

KOZOLEC, POMOŽNI OBJEKTI 
Kozolec ali toplar (dvojni kozolec) v današnjem času ne služi več svojemu prvotnemu namenu. Z 

zgubljanjem svojega namena pa zgubljajo tudi unikaten kulturno-krajinski pomen. Skozi razvoj 

socialne kmetije, lahko kozolci, s popolnoma enako podobo ali prenovljeno podobo dobijo nov 

namen. 

Toplar predvsem predstavlja odlično priložnost za zunanjo učilnico oz. učilnico na prostem. prav tako pa služi 

kot telovadnica na prostem (v primeru slabega vremena), ustvarjalnice na prostem, delovni prostor ali kot 

večnamenski prostor, ki podpira omenjene vsebine. 

Pomožni objekti na kmetiji se uporabijo v skladu dejanskih potreb kmetije in rastočih novih vsebin. 

TRAVNIKI, PAŠNIKI, POLJA, GOZD IN GOZDNI ROB 
Kot svojo osnovno namembnost, pridelave hrane za človeka in živali, na socialni kmetiji lahko 

omejimo, površinam pa definiramo novo namembnost. Pomembno pri definiranju novih 

namembnosti je, da so posegi v prostor minimalni in da ostajajo osnovne značilnosti enake. 

Vsa področja se lahko oblikujejo v skladu z vsebinami, ki jih uporabniki prinesejo na prostor in jih 

domači podprejo. Tako lahko dobijo te površine, poleg pridelovanja hrane, tudi izobraževalne 

vsebine, športne vsebine, umetnostne, duhovne in druge vsebine. 

UPORABNIKI IN DEJAVNOSTI 
Uporabniki na Socialni kmetiji so v prvi vrsti ljudje. Vendar imajo ljudje na kmetiji različne vloge in 

range. Tako so ljudje, ki na kmetiji živijo, domači, znotraj njih pa so gospodarji. Gospodarji so lahko 

tudi lastniki, ni pa nujno. Druga skupina ljudi so ljudje, ki na kmetijo prihajajo. To so uporabniki, ki so 

vezani na različne dejavnosti kmetije. 
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Glede na smer razvoja Socialne kmetije se lahko na kmetiji vzporedno razvijajo različne dejavnosti in 

vsebine, kot so turizem, tehnika in znanost, izobraževanje, umetnost in kultura, delo z zemljo in 

živalmi, delo z otroki, delo z drugimi ljudmi. 

TOKOVI in FINANCE 
Tokovom na kmetiji moramo dati posebno pozornost. Največji tok so njeni uporabniki, povratniki in 

radovedneži. Povratniki so tisti ljudje, ki se na kmetijo vračajo in posredno in neposredno vplivajo na 

njen razvoj. Z njimi se da vzpostaviti daljše sodelovanje, saj prostor in ljudi na prostoru (s)poznajo, 

poznajo njihove potrebe, želje. Radovedneži so skupina ljudi, ki jih Socialna kmetija zanima in pridejo 

na ogled. Za slednjo je potreben jasen plan Organizacije in komunikacije. 

Tudi domači znotraj svoje skupine morajo posebno skrb posvetiti razdelku Organizacija in 

komunikacija. Potrebne so jasne vloge in dogovori. Na Socialnih kmetijah, kjer so gospodarji ali 

lastniki stalno prisotni na prostoru, je potrebno razviti tudi transparente procese vključevanja 

posameznikov v tok dogajanja hkrati pa puščati dovolj svobode za ustvarjanje. 

Močan element tokov ljudi predstavljajo sosedi. Vsak posameznik se mora zavedati svoje pozicije na 

danem prostoru, lege kmetije in prisotne kulture. 

Druge tokove na Socialni kmetiji določajo dejavnosti in uporabniki socialne kmetije in so lahko 

spremenljivega značaja. Del teh tokov, ki je posebej izpostavljen, so finančni tokovi. Finančni tokovi 

Socialne kmetije so definirani znotraj osnovne dejavnosti, ki jo kmetija izvaja in različnih drugih 

vsebin, ki jih Socialna kmetija razvija in ponuja, kot so pridelava in predelava hrane, oddaja 

premoženja v najem (kratkoročni in dolgoročni), gostitev ljudi, prirejanje dogodkov, izmenjava 

dobrin, izvajanje delavnic, idr. Del finančnega toka predstavlja Socialna ekonomija, ki naj ji sledi 

Vračanje presežkov. Hkrati Kmetija vzpostavlja vzporedne sisteme izmenjave, s katerimi spodbuja 

lokalne tokove in kreativne procese sodelovanja. Transparentnost ali delna transparentnost finančnih 

tokov je zaželjena (vsaj) v skupini domačih, saj omogoča, da tokovi tečejo. 

ORGANIZACIJA in KOMUNIKACIJA 
Zaradi velike pretočnosti ljudi na Socialni kmetiji je potrebno imeti dober in jasen komunikacijski in 

organizacijski plan s pripadajočimi vlogami in strukturo delovanja. Tako lahko vsak udeleženec 

Socialne kmetije hitro najde svoje mesto, vlogo in s tem lažje podpre prostor in delovanje ter sebe in 

svoj ustvarjalnost. 

Glede na Uporabnike in Dejavnosti kmetija za ta namen lahko odpre pravno formalno obliko 

delovanja, ki naj temelji na smernicah društev ali zadrug. 

V svoj načrt razvoja pa se lahko umestijo tudi razni koncepti, kamor želimo, da se kmetija razvije skozi 

čas (zero waste, no-wi-fi, green area, compos toilets, dry-washing, silent area, creative space, safe 

inviroment, natural, …). To naj spodbuja domače in uporabnike v razmislek, pogovore in možnosti 

aktivnega ukrepanja na probleme časa. 
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SOCILNA KMETIJA: NA PRIMERU POSESTI VIRSTAN 

SPLOŠEN OPIS 
Zimškova domačija (sedaj Posest Virstan) se nahaja na Kozjanskem, Virštanj in je del Kozjanskega 

parka. 

Na parceli v izmeri 5.431 m2 stojita stara hiša (iz leta 1873), potrebna obnove in star kozolec - toplar. 

Parcela je na prisojni strani. Dovoz do hiše je in parkirišče sta urejena. 

Hiša je trenutno prazna in se uporablja v namene občasne uporabe, počitniške rabe. Toplar je 
namenjen shranjevanju drv, sena in drugih stvari. 
Hiša ima dva prostora s cca 40 m2 uporabne površine. Je brez kopalnice in kuhinje. Ima vodovod, brez 
razvoda po hiši in elektriko. Hiša se ogreva s staro krušno pečjo in štedilnikom na drva. 
Vhod v bivalne prostore je s severne strani in je ločen od kleti, vinice, kamor se dostopa z vzhodne 

strani v etaži nižje. V kleti je vodovod, v bivalnih prostorih pa elektrika. Nad bivalnimi prostori je 

podstrešje. Dostop  je v etaži višje od pritličja z zahodne strani, samo po lestvi. 

UVOD 
Prostor sledi osnovnim smernicam Socialne kmetije. 

Vsi še pomnimo časov svojega otroštva, ko smo hodili s starši na morje v Dalmacijo. Preden se je na 

Hrvaškem razvil ''instant'' turizem, smo tako imeli možnost izkusiti pristen domorodni turizem. Ko 

smo prišli v apartmaje k dalmatincu, nas je ta najprej povabil na kavo in njihovo vino. Med 

letovanjem nam je večkrat pripravil sveže ribe (kar nikoli ni računal) ali nas v zgodnjih jutranjih urah 

celo s seboj vzel na ribolov. S tem človekom smo spletli osebno vez, ki nas je pogosto vračala nazaj na 

isti prostor. 

To je zgodba, ki se nam je dogajala še ne dolgo nazaj. Sedaj pa bi isti ''model'' turizma preslikal v naše 

okolje in ga obogatel z našo kulturo bivanja. Torej, kar bi ljudem na prostoru ponudil, so vsebine, ki 

jih ljudje tukaj delamo. Tako bi se lahko pridružili sosedom pri trgatvi, ali bi si izposodili kolo in 

kolesarili, lahko bi šli na reko plavati ali jo prevoziti s kanujem, hribolaziti, oziroma kar ljudje v 

slovenskem in lokalnem okolju delajo. 

Človeku, ki pride na obisk, ne ponudiš samo prenočišča, ponudiš mu sebe in svoj način bivanja. 

ZEMLJA in STRUKTURE: Prostor v razvoju 
Zasebni prostor, hiša, je namenjen domačim za namene vsakdanjega življenja. Za ta namen se bo 

stanovanje tudi prenovilo. To sta dve sobi, kuhinja in hodnik. Dozidala se bo tudi kopalnica. Kasneje 

se lahko na podstrešju dogradi še kakšna soba s svojim namenom. V primeru, da v hiši nihče ne živi, 

je to samostojna enota, ki bi se lahko oddajala. 

Javni prostori so namenjeni domačim ljudem in uporabnikom, torej ljudem, ki na prostor prihajajo. 

Vinica v kleti se bo razvila v skupno kuhinjo z jedilnico in ognjiščem za zimske dni. Druga klet bo 

večnamenska (shramba, ropotarnica, prostor za toplotno črpalko, jacuzzi). Del podstrešja bo 

namenjen prenočitvam na senu. Toplar bo v svoji kleti dobil delavnico in orodjarno, namenjeno 
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ustvarjanju. V nadstropju se bo oblikovala večnamenska soba (meditacije, masaže, družabni krogi, 

filmski večeri, …). Na parceli bodo še dodatni prostori namenjeni prenočitvam obiskovalcev. To bodo 

preprosta bivališča, namenjena zgolj nočitvi (samo postelje) ali pa z minimalni pogoji preproste 

kulture bivanja (naravno kurišče, tuš na prostem, kompostno stranišče). Podporni elementi javnega 

prostora so kompostno stranišče in solarni tuš na prostem ter različni vrtovi za druženje in umik. 

Rastlinska čistilna naprava bo čistila sive vode. Deževnica se bo zbirala v štirni, višek pa se bo odtekal 

v zadnji prekat rastlinske čistilne naprave in ponikoval. Skozi čas se bo razvil tudi naravni plavalni 

bazen. Namen je ohladitev prebivalcev v vročih poletnih dneh, drsanje ob hudi zimi in seveda bivalno 

okolje mnogim živalim. Savna po skandinavskem sistemu se bo postavila ob naravnem plavalnem 

bazenu. 

UPORABNIKI in DEJAVNOSTI: Vsebina/ponudba 

Delavnice naravne gradnje 
Skozi proces prenove objektov in nadaljnjega razvoja se bodo oblikovale delavnice na različne teme 

naravne gradnje. 

Dneve odmika v tišino in čuječnosti 
Prostor nudi možnost odmika od vsakdana in s tem introspekcijo, povezavo s samim seboj in z 

naravo. 

Dnevi meditacije 
V večnamenski sobi toplarja imamo nekajdnevne intenzivne meditacije. 

Delavnice permakulture: načrtovanje, vodenja projektov,  gozdni vrt 
Skozi različna orodja permakulture se izvajajo izobraževanja o permakulturnem načrtovanju, 

trajnostnem vodenju projektov itd. 

Rastoči gozdni vrt na dani parceli nam daje možnosti o izobraževanju in spoznavanju intenzitete 

gozdnega roba in njegovih danosti ter možnosti. 

Počitnice za otroke 
Prostor je namenjen tudi otrokom in njihovi prosti igri. Hkrati pa z delavnico nudi dovolj orodja za 

ustvarjanje. 

Ustvarjalni dnevi 
Delavnica na toplarju nudi možnosti ustvarjanja vsem začasnim ali dolgoročnim uporabnikom 

prostora. Tako se lahko spoznavajo z novimi materiali, tehnikami in svoje zamisli skušajo izvesti. 

Delavnice o lastni pridelavi ozimnice 
Po potrebi prostora, kjer rastejo različne jedilne rastline, ter vrtovih, kjer rastejo zelišča, čaji in 

zelenjava, se izvajajo različne uporabne tehnike konzerviranja in shranjevanja pridelkov (sušenje, 

vlaganje, …). Sveža žetev, ki jo bo prostor dal, bo namenjena uporabnikom, da si jo naberejo in 

odnesejo s seboj. Lahko si bodo postregli tudi z butičnimi izdelki predelave. 

Prenočitev na seniku in v enostavnih bivalnih enotah 
Prostor skozi svoj razvoj ponuja možnosti za spanje na senu. 
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Na parceli so postavljeni enostavne bivalne enote kot so šotori, naravne strehe in druge vrste 

bivalnih celic. 

Druge možnosti 
Znotraj danih robnih pogojev ali z razvojem in širjenem ponudbe in prostora, se lahko razvijejo 

popolnoma novi koncepti. V teh krajih ni nobenih vsebin za otroke. Podeželski otroci si bolj kot igre v 

naravi želijo ''mestnih iger'' (adrenalinski park, soba pobega, bowling, kino, paintball,…). 

TOKOVI in FINANCE 
Do sedaj opažene interesne skupine, ki se skozi vsebine domačih razširjajo na tem prostoru so: 

meditacija in umik, druženje ob ognju in ustvarjanje, izletništvo, kuhanje, vsebine permakulture in 

naravne gradnje, otroške igre. 

Največjo perspektivo kaže okolje, kjer je kmetija locirana, in sicer na robu Kozjanskega parka, 

območje Natura 2000, in na robu turistično atraktivne lokacije Term Olimje. Zato lahko v tem duhu 

okrepimo finančni tok dogajanja na kmetiji z atraktivno turistično ponudbo odmik v divjino a v 

objemu udobja. Koncept, podoben glampingu, a le-ta na lokaciji bivanja nebi nudil udobja, temveč 

divjino, udobje pa bi ponudile Terme Olimje s svojo stalno ponudbo. Hkrati pa bi kmetija nudila 

kvalitetne usluge preproste kulture bivanja (ognjišče na prostem, masaža na seniku, plavanje v 

naravnem plavalnem bazenu,…). V namen bivanja na prostem bi se postavile bivalne celice od 6 do 

10 prenočitvenih enot, kar pomeni 3 do 5 bivalnih celic. Šest enot bi predstavljalo normalen tok 

dneva ob prisotnosti domačih, deset enot pa bi se koristilo v primeru večdnevnih izobraževanj, 

praznovanj ali drugih zaključenih družb. 

Enostaven izračun finančnega toka za bivalne celice: 

3 bivalne celice -> 50€/nočitev/celico -> 10 nočitev na mesec -> 8 aktivnih mesecev = 12000€ na letni ravni. Za 

zagon celotnega projekta (točno definiranje v drugih dokumentih) bi se potrebovalo okrog 25000€. Po tem 

planu bi se investicija obrnila v 5. letih. 

Turistična ponudba bo predstavljala osnovno dejavnost kmetije, ostale dejavnosti se bodo dodajale. 

Nekatere po finančno stabilnih modelih, druge po alternativnih tržnih modelih, ter nekatere po 

modelih socialne ekonomije vračanja presežkov. 

ORGANIZACIJA in KOMUNIKACIJA 
Vzpostavljena je družina, ki vključuje gospodarja. Robovi družine so rahlo zabrisani in se v tem času 

mešajo z dosedanjimi rednimi obiskovalci prostora. Znotraj družine v močnem odločevalnem rangu 

prevladujejo lastnica in trije (od štirih) dediči. 

V nadaljevanju pa se bodo razvile interesne skupine uporabnikov s svojimi nameni in svojimi robnimi 

pogoji. 

Zasebni prostori bodo namenjeni družini in stalnim prebivalcem, javni prostori pa bodo namenjeni v 

uporabo vsem uporabnikom. 
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PERMAKULTURNI NAČRT POSESTI 
Permakulturni načrt posesti je nastal neko zimo, ko sem se odločil, da jo preživim v hiški sam. Analize 

in načrte sem risal v programu Auto-Cad ter z nekaterimi drugimi programi. 

Prvi del načrtov so ANALIZE (List 1 do 8 in 13), prikazani tokovi, cone, zemljine, mikroklime, poti, 

rastje in podobno. 

V drugem delu so izrisani IDENJI NAČRTI (List 9 do 15, brez 13), kjer je opravljena prva projekcija na 

papir, to so notranjih prostorov hiše in toplarja ter parcele kot celote s svojimi vsebinami ter objekti. 

KAZALO NAČRTOV 
 

LIST 1: ANALIZE Osnovni podatki (priloga) 

LIST 2-1: ANALIZE Tok vode in vetra (priloga) 

LIST 2-2: ANALIZE Tok podzemne vode, vodovod (priloga) 

LIST 3: ANALIZE Zemljine (priloga) 

LIST 4: ANALIZE Mikroklime (priloga) 

LIST 5: ANALIZE Sosednja zemljišča (priloga) 

LIST 6-1: ANALIZE Poti (priloga) 

LIST 6-2: ANALIZE Cone (priloga) 

LIST 7: ANALIZE Rastje (priloga) 

LIST 8: ANALIZE Cona gradnje (priloga) 

LIST 9: IDEJNI NAČRT Klet (priloga) 

LIST 10: IDEJNI NAČRT Pritličje (priloga) 

LIST 11: IDEJNI NAČRT Podstrešje (priloga) 

LIST 12-1: IDEJNI NAČRT Toplar pritličje (priloga) 

LIST 12-2: IDEJNI NAČRT Toplar nadstropje (priloga) 

LIST 13: ANALIZE Mreža elementov (priloga) 

LIST 14: IDEJNI NAČRT Vsebinske površine (priloga) 

LIST 15: IDEJNI NAČRT Umestitev objektov (priloga) 

LIST 15-1: IDEJNI NAČRT Objekti – detajl (priloga)  
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IZVEDBENI NAČRTI, SKICE, FINANČNI IN DRUGI NAČRTI 
 

Spodaj prikazani razni drugi načrti, predvsem izvedbeni za posamezne elemente, idejne skice, 

finančne projekcije, akcijski plani in drugi, ki so nastajali v poteku vzpostavljanja infrastrukture in 

vsebinske strukture prostora. 

Mnogi spodnji dokumenti so risani ročno in tako tudi vstavljeni v mapo načrtov. Kar je bistvo 

načrtovanja je, da je načrt živ organizem, ki se spreminja in raste s spreminjanjem potreb in 

namembnosti, spreminja se skozi cikel življenja uporabnika. 

Skoraj vedno, če ne rečem kar vedno, preden grem narediti poseg v prostor, naredim načrt, naj bo to 

le nekaj črt z dodanimi opombami, skica ali resen izris z roko ali na računalnik. Tako v trenutku, ko to 

dam na papir, spraznim svojo glavo, ki se lahko začne posvečati detajlom, kar pogosto ne dajem na 

papir, ne pa nujno, hkrati pa obdržim širšo sliko. Tudi napake oz. pomanjkljivosti načrta so pogosto 

vidne že na skici, kar lahkotno lahko nadgradim. 

 

KAZALO VSEBINE 
 

KOMPOSTNO STRANIŠČE (priloga) 

SOLARNI TUŠ (priloga) 

TEMELJENJE HIŠE IN ODVAJANJE VODE (priloga) 

SKRIVNI VRT (priloga) 

NIHANJE ENERGIJE (priloga) 

FINANČNA STRUKTURA 0219 – 2023 (priloga) 

AKCIJSKI PLAN 2018 – 2020 (priloga) 

CENIK (priloga) 

DEFINIRANJE PROSTOROV (priloga) 

OGREVANJE TOPLAR (priloga) 

VRT 2019 (priloga) 

VZDRŽEVANJE (priloga) 
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PRENOVA TOPLARJA 
 

Prvi, kateri je potreboval resen poseg in potrebo po nadgradnji je bil toplar. Kljub temu, da smo pred 

tem uredili nekatere manjše elemente, ki nam služijo v toku vsakdana, smo v letu 2019 veliko 

energije usmerili v prenovo toplarja. 

Razlogov za to je bilo več in večkrat sem šel v ponovno pretehtanje odločitev a se je na koncu 

izkazalo, da ima objekt že resne poškodbe in velike premike temeljev, hkrati pa je puščala streha. 

Spodaj bom skušal čim bolj plastično prikazati izvedbene načrte za prenovo toplarja. 

KAZALO VSEBINE 
 

NAČRT TOPLAR TEMELJI TLORIS (priloga) 

NAČRT TOPLAR KLET TLORIS (priloga) 

NAČRT TOPLAR SOBA TLORIS (priloga) 

NAČRT TOPLAR PREREZ A-A (priloga) 

NAČRT TOPLAR PREREZ B-B (priloga) 

NAČRT PODPORNI ZID (priloga) 

NAČRT STREHA DETAJL (priloga) 

KALKULACIJA MATERIALA IN OCENA STOŠKOV IN DELA EPOHA 1 (priloga) 

KALKULACIJA MATERIALA IN OCENA STOŠKOV IN DELA EPOHA 1 IZPIS (priloga) 

NAROČILNICE IN PONUDBE (priloga) 
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PRENOVA HIŠE 
 

[OPIS] 

[NAČRTI] 
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BIROKRATSKI IN DRUGI DOKUMENTI 

KAZALO VSEBINE 
 

PODATKI O STAVBI (GURS) 

PODATKI O DELI STAVBE (GURS) 

PRIKAZ PARCELE (GURS) 

POTRDILA O PARCELI (GURS) 

VLOGA ZA POSEG V PROSTOR (OBČINA PODČETRTEK) 

UPORABNO DOVOLJENJE (UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH)  
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POGLED NAZAJ 
 

V letu 2014 smo z družino na posesti izvedli krog sanj, kjer smo poželi vse sanjarjenje zadnjih sedmih 

let. Iz tega smo definirali namene in cilj, ki nam je služil v tistem času. 

Kasneje, kot nameni predvidevajo, so bili izvedeni analize in načrti infrastrukture (2017) 

V naslednjih letih se je uredil kompostno stranišče (2018), solarni tuš (2019), ureditev začasne 

skupnostne kuhinje (2019) ter delno uredili poti na parceli (2019). 

Narisali so se detajlni načrti za prenovo toplarja (2018) ter prenovili temelje, streho, nosilni podporni 

zid (2019). 

Na parceli smo uredili zelenjavni vrt (2014) in ga ponovno obudili in nadgradili (2019). Od leta 2017 

dalje smo začeli zasajati gozdni vrt, ki je že dobil svojo krovno plast in sedaj se dograjuje druga. 

Naredila se je tudi projekcija in s tem konkretizacija koncepta socialne kmetije na primer Virstan, s 

čimer so se začele definirati vedno bolj konkretne vsebine, vezane na dejanske možnosti. 

V letu 2019 smo pridobili uporabno dovoljenje za hišo in podali poziv k spremembi občinskega 

prostorskega načrta za naše parcele, ki bodo služile viziji. 

Mnogo stvari je bilo narejenih v teh letih, glede na dane vire, ki so nam bili na voljo. Veliko je še za 

narediti in zdi se, da je to življenjski projekt. Raste z mano, z nami in tako dobiva nove razsežnosti. 

Kakšno dodano vrednost pa bo dal ta dokument celotnemu projekt, pa bo pokazal čas. Kakorkoli 

dokument kaže širši in globlji razmislek o projektu, na katerega se lahko dodaja nove plasti. 

DANI TRENUTEK 
 

Konec leta 2018 sem se preselil na prostor, kjer sedaj bivam že dobro leto dni. Kmalu po tem se je k 

meni preselila moja nova partnerica, s katero sva v letu 2019 mnogo stvari ustvarila skupaj. V procesu 

priprave tega dokumenta so se začele zlagati nekatere stvari, nekatere nevede, druge pa sem vključil 

zavestno. Tako bo stranski produkt tega dokumenta končni načrti za prenovo hiše ter posodobljena 

vizija, ki služi obema. 

KAM GREMO 
 

V prihodnjih letih bomo energijo usmerjali v dokončanje prenove toplarja, prenovo hiše ter 

vzpostavitve dodatnih malih bivalnih enot. Hkrati bomo gradili na letnem planu raznovrstnih vsebin, 

na katerih se bo skozi čas gradilo in ustvarjalo. Mnoge zamisli in načrti iz tega dokumenta bodo 

uporabljeni, mnogo katere pa bo potrebno še podrobneje dodelati. 
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VIZIJA 
 

PRILOGA  
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SAMO OCENITEV NAČRTA 
 

Ime vajenca: Jošt Kozelj 

Datum prijave v proces diplome: 2016 

Datum ocene projekta: jesen 2019 

Ime mentorja: Ira Zorko 

Ime načrta: POSEST VIRSTAN 

Datum začetka: poletje 2014 

Datum zaključka: traja 

Implementacija: DA – v teku 

Zaporedna številka načrta: 04 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 1: Prikaz načrtovalskih veščin 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Pravilna in primerna uporaba 

načrtovalskih procesov. 

Nekateri procesi so bili odlični 

in so popolnoma podprli 

razvoj načrta, nekateri pa so 

bili v danem času načrtovanja 

preveč detajlni in so vzeli 

preveč časa za premalo 

dodane vrednosti. 

Tiste procese, ki so zasnovani 

preveč detajlno bi posplošil in 

se k njim vrnil, ko bi 

potreboval bolj natančno. 

Vseeno tega ni bilo veliko. 

Uporaba permakulturnih etik, 

principov in teorije je primerna 

situaciji. 

Zelo primerna. Preslikave so 

bile odlične. 

Potrebno je paziti, da nas le-te 

(principi) ne omejijo, namesto 

podprejo. Za etike to ne velja. 

Uporabljen je nabor orodij, ki 

ustreza potrebam stranke in 

situacije. 

Nabor orodij smo uporabljali 

v odvisnosti od potreb. 

Kljub temu smo za osnoven 

načrt uporabili osnovna 

orodja takoj na začetku, 

kasneje pa dodajali po 

potrebi. 

Risanje načrtov direktno v 

računalnik ni v redu. Prvi 

načrti morajo biti zrisani na 

roko, nato pa preneseni v 

računalnik. 

Pokaže se več težav, tako v 

dinamičnosti načrtov, kot v 

njihovi prenatančnosti. 

Načrt je razumljiv, povezan in 

učinkovit (oz. ustreza 

potrebam stranke). 

Najboljše je šlo zmajevo 

sanjanje, kjer je skupina lahko 

spustila svoje zamisli na papir 

in jih začela udejanjati. 

Ko sem ugotovil potrebni nivo 

natančnosti v odvisnosti od 

potreb načrta, sem se izognil 

mnogim perfekcionističnim 

načrtom in jih z zadostno 

natančnostjo risal na roke. 

Dokumentacija in predstavitev 

načrta je primerna stranki in 

ostalim. 

Načrt je pregleden. Potrebna 

bi bila še krajša predstavitev 

le-tega. 

Je zelo obsežen in morda ni 

potrebe po takšnem obsegu. 

Hkrati predstavlja kvalitetni 

dokument za razvoj prostora. 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 2: Uporabljanje permakulture v lastnem življenju 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Razložite opravljene 

spremembe za povečanje 

osebne in/ali gospodinjske 

trajnosti (potrebe in izzivi). 

Bistvena vidna sprememba v 

uporabi prostora je bila 

izdelava kompostnega 

stranišča. 

Kljub temu, da se zdi, da je 

planiran preveč detajlno, bi 

določene detajle lahko 

predvidel. 

Jasno razložite uporabo 

načrtovalskih procesov in 

permakulturne teorije v dani 

rešitvi. 

  

   

Kriteriji ovrednotenja načrta 3: Učenje in napredek v permakulturnih veščinah 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Ovrednotite efektivnost 

svojega načrtovanja na 

projektu. 

Ker je načrt večplasten, lahko 

rečem, da je bilo kar nekaj 

načrtov odličnih in tudi 

izpeljanih. Predvsem, ko sem 

ugotovil nivo potrebne 

natančnosti. 

Ker sem večinoma izvajal 

stvari sam in ne s projektno 

ekipo, bi mi pomagalo, da bi 

lahko le-to naredili skupaj. 

Morda v naslednjih korakih. 

Premislite uporabo 

načrtovalskih orodij in 

procesov ter permakulturne 

teorije in prakse. 

  

Kako se v načrtu kaže napredek 

v vaših veščinah in znanjih. 

Slika je jasna, kako in kam se 

potuje. Jasno se ve, kaj 

posamezni načrti 

predstavljajo in čemu so bili 

opravljeni. 

V naslednjih podobnih 

projektih bom skušal 

ekstrahirati najpomembnejše 

in opredeliti. 

Šele potem detajlirati. 
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Komentarji o projektu, splošnih ali specifičnih problemih. 

Komentarji: 

 

 

 

  

Zaključki 

Ali je načrt pripravljen za predstavitev?  DA 

Kaj so vajenčevi nadaljnji koraki?   

Pri tem projektu bi izpostavil. 

 

  

  

Ime mentorja:  Ira Zorko 

Podpis: 

 

  

Datum:   

  

 

 


