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KRATEK OPIS
Spodaj je prikazan postopek urejanje delavnice na Kmetiji Pr'Nebavec. V času načrtovanja in izvajanja
projekta so na kmetiji stalno živeli štirje člani, okvirno od pet do deset pa se jih je na prostor redno
vračalo.
Načrtovani prostor, imenovan Delavnica, je bil uporabljen zelo pogosto, to je večkrat dnevno, zato se
ga uvršča med elemente I. cone. Prav tako je prostor imel veliko različnih uporabnikov, kar pa je
zahtevalo tudi razvoj socialnega organizma delovanja Delavnice.
Živeči na prostoru in občasni uporabniki niso bili preveč naklonjeni pravilom, katere bi potencialno
lahko vzpostavili za tekoče delovanje delavnice.
Zaradi velikega pretoka različne uporabe in brez jasne strukture, je prostor, kljub temu, da se je zanj
občasno skrbelo, redno dobival obliko kaosa. Ta oblika delovnega prostora je primerna le v trenutkih,
ko vzporedno tečejo določeni delovni procesi s svojim začetkom in s svojim koncem, ne podpira pa
rednega vzdrževanja za rabo kmetije niti drugih trajnih procesov, katere element delavnice na kmetiji
predstavlja.
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OPAZOVANJE
Kot redni uporabnik in so-vzdrževalec prostora sem imel priložnost opazovati spreminjanje delavnice,
od reda, ki sem ga včasih vzpostavil, pa do kaosa, ki je nastal v dokaj kratkem času.
Opazil sem vzorce vračanja posameznikov v delavnico, njihove potrebe delovanja delavnice in
potrebe uporabnikov delavnice in kmetije.

POTREBA
Iz osnovnega opazovanja in spreminjanja prostora sem prepoznal nekaj potreb, katere smo v času
načrtovanja uporabniki Delavnice imeli.
Jasni dve potrebi delavniškega prostora sta bili shranjevanje orodja, strojev in materialov na suhem in
varnem, hkrati nudi prostor za ustvarjanje, delo in izvajanje drugih mehanskih del.
Spodaj je seznam orodij in materialov, katerim je Delavnica nudila prostor.
ORODJA

MATERIALI

čevlji
gorilnik in plin 2x
gradbeno orodje
motorke
električni stroji
reflektorji
škarje, klešče
metri, merila
ključi, gedore, nastavki
rezila …
cunje
cepila
Tabela: Orodja in materiali, shranjeni v Delavnici.

vijaki, žeblji, …
plinske bombe
smeti
lesni elementi
brusni papir
ponjave, role, …
hoboki, vedra,…
mivka, apno,…
elektro material
vodovodni material in kanalizacijski material
barve, laki, ….
olja, bencin, druge tekočine, …

Spodaj je seznam elementov, ki bodo omenjene potrebe skozi proces načrtovanja zadostili.

Slika: Elementi v delavnici in njihove dimenzije.
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NAMEN
Namen načrtovanja prostora Delavnica je predvsem vzpostaviti pregleden, jasen in pretočen prostor,
ki bo služil osnovnim potrebam kmetije, uporabnikov in procesov.

ANALIZA: Funkcije in elementi
PONK
značilnosti:
delo v stoje, prazen prostor
namen uporabe: kratkotrajno delo, odlaganje sredstev (orodja, materiali)
OMARA GRADBENO
značilnosti:
zaprta, police srednje višine, suho
namen uporabe: spravljanje materialov in/ali orodja, možnost shranjevanja srednje velikih kosov,
možnost odlaganja na vrh
OMARA CUNJE
značilnosti:
2 predala, majhen velikosti, možnost odlaganja na vrh
namen uporabe: spravljanje drobnih stvari ali stvari v razsutem stanju
OMARA MOTORKA
značilnosti:
zaprta, police, visoka, srednje visoke police,ključavnica, možnost odlaganja
na vrh
namen uporabe: za spravljanja srednje velikih do velikih stvari, material in/ali orodja
OMARA VRVI
značilnosti:
visoka, odprta, ozka, globoka, visoke police
namen uporabe: za spravljanje orodja, škatel, gajbic
OMARA SMETI
značilnosti:
pokrov, prekati
namen uporabe: za odlaganje materiala v vrečke v razsutem stanju
CIRKULAR
značilnosti:
lahko se pospravi pod druge dele
namen uporabe: orodje za občasna dela
PREDALNIK
značilnosti:
majhen, ozek, s predali, možnost odlaganja na vrh, lahko se vgradi kot del
druge enote
namen uporabe: za spravilo manjšega in lažjega orodja in materiala, za razsute reči
ODLAGALIŠČE
značilnosti:
nizek, prostor na ploskvi in pod ploskvijo, lahko se ga vgradi kot del druge
enote
namen uporabe: za začasno odlaganje elementov, orodja, materialov
MIZA
značilnosti:
miza, za sedeče delo
namen uporabe: fina dela, za odlaganje ob delu
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ORODJE
značilnosti:
visoka, police, predala, odprta
namen uporabe: za spravilo drobnejšega orodja, materialov, flaš, plastenk
TRAKTOR
značilnosti:
le parkiran v garaži
namen uporabe: uporaba zunaj delavnice
STELAŽE
značilnosti:
poljubno široke, visoke, različna višina polic, možnost brez polic, modularno
namen uporabe: za odlaganje, spravilo materialov, drugo orodje, drugi elementi

PLAN I - PREGLED IN POPRAVKI - PLAN II
Za pripravo planov sem zrisal tloris načrtovanega prostora v merilu 1:33 (ali 1 cm predstavlja 3 m) ter
prostoru označil lego odprtin. V enakem razmerju sem izrezal vse elemente, ki bodo gradili bodočo
delavnico.
V drugem koraku sem se igral z možnosti postavitve elementov v prostor. Tako sem dobil štiri različne
možnosti izvedbe (Priloga A, Priloga B, Priloga C, Priloga D).

IZVEDBA - PREGLED IN POPRAVKI
Načrt po predlogu je bil tudi izveden in sicer načrt v Prilogi D. Pri izvajanju, kamor sem vključil tudi
domačo ekipo, je prišlo še do manjših popravkov, novih zamisli in sprememb, tako da je tudi korak
izvajanja predstavljal zabaven in kreativen ter sodelovalen proces.

PRAZNOVANJE
Stvari v delavnici so dobile svoje mesto, kar je bil največji dosežek za tekočo uporabo delavnice. Tako
smo vsi uporabniki vedeli, kje iskati, ko se je potreba po orodju ali materialu pokazala. Prav tako smo
vedeli, kam odlagati, ko so v prostor prišle nove stvari.
Pomemben element, ki je bil umeščen v prostor, je bil element praznega prostora, Odlagalna miza.
Le-ta je dobila funkcijo nezavednega odlaganja stvari v delavnici. To pomeni, da smo stvari, ki nismo
vedeli kam, stvari, ki so se pozabile in so obležale drugje, stvari, katere spontano odložiš o delu,
odlagali na Odlagalno mizo. Prav tako smo odlagali na odlagalno mizo stvari, ki so sicer nabirale po
drugih elementih in niso spadale tja. Največji dosežek tega elementa je bil dogovor (ne pravilo):'' Ko
se ta Odlagalna miza napolni toliko, da je ne moremo več uporabljati, je čas, da pospravimo
delavnico.'' Tako smo lahko omejili nezavedno širjenje kaosa na celoten prostor.
Kako doseči red v delavnici brez ''pravil''? Doseči red pri začasnih uporabnikih je bilo lažje, kot pri
domačih uporabnikih. Začasnim uporabnikom smo predali kulturo uporabe delavnice: naj se vse vrne,
od koder je prišlo, naj se z orodjem ravno kot z lastnim ter naj se prostor po uporabi počisti.
Kar je bil pomemben nauk, tudi zame, predvsem pa manj redoljube uporabnike, je izkušnja reda in
primer delovanja delavnice, če stvari najdeš na svojem mestu.
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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.

Manj je ravno prav.
Načrtovalski proces je sledil
bistvenim potrebam.

Najbrž marsikaj.
Nič, kar bi bistveno vplivalo na
končni rezultat.

Uporaba permakulturnih etik,
principov in teorije je primerna
situaciji.

Etike se izražajo skozi skrb za
Morda bi lahko že skozi
ljudi in skrb za prostor.
načrtovalski proces vključil več
Principi ki se kažejo:
uporabnikov.
Opazuj in sodeluj
Ujemi in shranjuj energijo
Vključuj, ne izključuj.
Uporabi in ceni raznovrstnost.

Uporabljen je nabor orodij, ki
ustreza potrebam stranke in
situacije.

Orodje, 2D modeliranje
makete, je ustrezna metoda
za postavitev nove uporabne
vrednosti prostora.

Lahko bi naredil maketo večjo
in bolj interaktivno.
Vprašanje, če je bil interes
uporabnikov.

Načrt je razumljiv, povezan in
učinkovit (oz. ustreza
potrebam stranke).

Je razumljiv in je ustrezal
potrebam okolja in
uporabnikov.

V procesu analiziranja bi moral
vključiti glavne uporabnike, saj
se prostor skozi čas spreminja.

Dokumentacija in predstavitev
načrta je primerna stranki in
ostalim.

Ustvarjeni načrti se lahko
ponovno uporabijo pri novem
načrtovanju. Prav tako
metodologija.
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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).

Opisano v dokumentu pod
poglavjem POTREBA in
PRAZNOVANJE.

V proces načrtovanja bi moral
vključiti uporabnike.

Jasno razložite uporabo
načrtovalskih procesov in
permakulturne teorije v dani
rešitvi.

Načrtovalski proces je bil
Ne vem.
spontan in je jasno sledil
potrebam časa, prostora in
uporabnikov. Že v osnovi je bil
zasnovan tako, da se bo skozi
čas spreminjal, zato so rešitve
elementov, postavljene v
prostor, montažne in
prestavljive.
Načrt je sicer vseboval tudi
celosten načrt upravljanja
gospodarskih in drugih
dejavnosti ter njenih
elementov, ki pa niso stvar te
naloge.
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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.

Efektivnost načrtovanja in
Glede na potrebe v danem
izvedenega načrta je bila 99%, času, nič.
kar pomeni, da je bilo v oba
dva dela procesa vnesene
minimalno energije za
maksimalen učinek v
obstoječih robnih pogojih in
dosegljivih virih.

Premislite uporabo
načrtovalskih orodij in
procesov ter permakulturne
teorije in prakse.

Načrtovalska orodja so
nastala spontano (OPNA PIP)
in so, do sedaj, aplikativna le
na tem primeru.

Kako se v načrtu kaže napredek
v vaših veščinah in znanjih.

Se ne.

Ne vem.

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:
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