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KRATEK OPIS
Permakulturni tečaj načrtovanja je 12 dnevni dogodek, ki tako udeležencem kot organizatorjem in
učiteljem ponudi unikatno izkušnjo ter poglobi razumevanje in zavedanje posameznikove pozicije v
svetu, odnos do sebe, drugih in okolja, odnos do družbe in Zemlje. Skozi različne procese
izobraževanja, ki se sinhrono dogajajo skozi celotni tečaj, izkustveno predamo mnoge metode,
tehnike in veščine za rast posameznika in skupine, skupnosti, ter preko konkretizacije le-te tudi
udejanjimo. Tako gremo z dogodka vsi bogatejši v odnosu do treh temeljnih vrednot, sebe, družbe in
okolja. Hkrati pa prejmemo in uporabimo konkretne tehnike načrtovanja, naj bo to vrt, kmetija ali
socialni dogodek.

POTREBA IN NAMEN
Namen permakulturnega tečaja načrtovanja je predvsem predati znanje o tem, kaj permakultura je,
celostno znanje, ki ga mora posameznik imeti pri načrtovanju tako lastnega življenja, lastnega
življenjskega prostora kot socialnega sistema.
V tem času se srečujemo z mnogimi izzivi, tako okoljskimi, družbenimi in osebnostnimi ter
duhovnimi. Rešitve, katere bi radi vnesli v naš prostor bivanja, težko naletijo na odprta vrata ali
trajnostnost, dokler so ustvarjene iz istega nivoja, kot so bili ustvarjeni problemi. Skozi to potrebo
človeku resnično lahko ponudimo kvaliteten odmik iz trenutne resničnosti v neko novo, a realno
resničnost. To posamezniku postane kot temeljni kamen v svojem nadaljnjem razvoju.
Ta dokument je namenjen vsem organizatorjem permakulturnega tečaja načrtovanja, kot referenčna
točka dobre prakse, iz katere lahko izhajajo in jo seveda kvalitetno nadgradijo. Predstavljeni bodo
temeljni kamni dobrega načrta, ki pa ima seveda neskončno možnost za rast. Morda ta potreba
prihaja iz mene samega, ki bi takšen dokument prišel prav, ko sem sam začenjal raziskovati tovrstne
procese. Le-to bo predstavljeno skozi poglavje NAČRTI.

EKIPA
V procesu načrtovanja dveh permakulturnih tečajev nas je aktivno sodelovalo pet organizatorjev, za
izvedbo dogodka pa je bilo potrebnih skupaj več kot deset oseb, za dvajset udeležencev. V pripravo
tečaja je vloženih več kot 200 ur dela posamezno in v skupini, za izvedbo tečaja pa več kot 800 ur.
Sicer bi res lahko to naredil en sam človek, morda trojica, efekt, ki ga dobimo s takšnim pristopom, pa
je ogromen.
V vlogah organizatorja, učitelja in moderatorja smo se znašli Jošt Kozelj, Petra Jazbec, Tina Pernuš,
Primož Turnšek in Aljaž Plankl. Spoznali smo, da bolj kot smo sinhroni in povezani v notranji ekipi,
lepše tečejo procesi, katere naslavljamo v pripravi in izvedbi dogodka.
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NAČRTI
PROCES PRIPRAVE
Prvi korak pri pripravi tega dogodka so prepoznati potrebo po izvedbi. Potrebo nosijo tako
organizatorji, udeleženci kot gostitelji dogodka. Potrebno je prepoznati in nasloviti vse. Tako se
oblikujejo prvi okviri nastajajoče ekipe, ki bo dogodek pripravljala. Pomembno je izbirati pravo ekipo,
ki skozi lastno potrebo posameznika nosi dovolj motivacije za ustvarjanje momenta izvedbe. Torej
potreba, ki gradi motivacijo. To naj bo temelj in ključ h kvalitetni izvedbi.
Drugi korak je jasno definirati proces priprave dogodka, od prve zamisli do zadnjega diha projekta.
Model, ki ga ekipa izbere mora biti jasen, enostaven, predvidljiv in mora vsebovati povratne zanke, ki
ga vedno nadgrajuje. Ker v tečaju permakulturnega načrtovanja pripravljamo celostne vsebine, tudi
na tem mestu izberemo metodo celostnega vodenja projektov. Moj predlog vsem bodočim
organizatorjem je, da uporabijo metodo zmajevega sanjanja. Enostavna, aplikativna in celostna.

ORGANIZACIJSKI NAČRT
METODA DELA: ZMAJEVO SANJANJE
Celotni proces načrtovanja, tako projektnega kot vsebinskega sloni na modelu zmajevega sanja, štiri
faznega modela oblikovanja celostnih projektov vsebujoč povratne zanke za identifikacijo možnih
nadgradenj ali sprememb smeri. Model vsebuje štiri enakovredne faze, katere naslavljamo v vsakem
koraku pri uresničevanju projekta. To so SANJANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE in PRAZNOVANJE.
Vsaka od štirih faz vsebuje tri korake in eno povratno zanko. Tako dobimo 12 korakov zmajevega
sanjanja s štirimi povratnimi zankami znotraj posamezne faze. Vsakemu od dvanajstih korakov sledi
metoda ali tehnika izvedbe posameznega koraka. Prav tako vsakemu prečkanju osi med kvadrati
štirih faz.
Diagram na Sliki 1 prikazuje 4 faze in 12 korakov ter povratne zanke. Bere se ga v nasprotni smeri
urinega kazalca.
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Slika 1: Celostni krog zmajevega sanjanja.
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VSEBINSKI NAČRT
VSEBINE
Vsebinsko je tečaj razdeljen na štiri enote, ETIKE in NAČELA, NAČRTOVALSKA NALOGA, PROSTOR in
SKUPINA ter NAČRTOVALSKI PROCES. Vsaka enota nosi svoje vsebinske sklope.
Po modelu zmajevega sanjanja dinamika vsebinskega toka prehaja iz teorije v prakso, od
posameznika k skupini, ki se skozi enoto dneva in enoto celotnega tečaja uspešno med seboj
prepletajo.

Slika 2: Prikazuje temeljni zemljevid osnovnih vsebin, ki se jih v tečaju predava. To je temelj, iz
katerega črpamo vsebino za ustvarjanje urnika.
Posamezne sklope na dane vsebine pripravljajo učitelji, ki so jih prevzeli in niso točno določene. Kar
je pomembno, da so interaktivne, vključujejo udeležence in jih vabijo k sodelovanju. Primerno je
uporabiti različne metode in tehnike. Tema je poglavje zase in jo podrobno opiše tečaj Pemacuture
Teaching Matters.

5

Permakulturni tečaj načrtovanja – Permakulturna diploma – pomlad 2018 & 2019
– Jošt Kozelj | Petra Jazbec | Tina Pernuš | Primož Turnšek | Aljaž Plankl
TOK VSEBIN IN URNIK
Urnik sestoji iz dveh modelov, DNEVNI TOK in TOK TEČAJA. Obema vzporedno sledi TOK VSEBIN.
Tok vsebin je sestavljen tako, da vsebine sproti zagotavljajo dovolj teorije, ki jo uporabimo pri
praktičnih načrtovalskih urah. Na Sliki 4 so razvidne vsebine prvih desetih dni. Tako v enoti dneva kot
v enoti tečaja prehajajo iz teorije v prakso, iz bolj abstraktnih, splošnih, k bolj konkretnim.
Proces nastajanja urnika je interaktiven, saj je odvisen od mnogih dejavnikov predvsem od pravilnega
zaporedja tem, ki služijo aplikaciji skozi načrtovalsko nalogo, število zaporednih dni, vključitev
zunanjih učiteljev.
DNEVNI TOK IN TOK TEČAJA
Dnevni tok je razdeljen na 7 sklopov (jutranji + 5 + nočni), ki trajajo od 45 minut do 1,5 ure z
vmesnimi pavzami in obroki.

Slika 3: Prikazuje interaktivni način ustvarjanja urnika, kjer lahko organizacijska skupina premešča
listke z vsebinami v toku dneva ali toku tečaja.
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Slika 4: Primer oblikovanega urnika za prvih 10 dni, povzeto iz interaktivnega s Slike 3. V levem
stolpcu je viden tok dneva po sklopih z vmesnimi pavzami in obroki.
Naslednji korak je distribucija vsebin urnika različni učiteljem.
NAČRTOVALSKA NALOGA
Eden rezultatov tečaja je načrtovalska naloga. Vsak udeleženec gre skozi proces načrtovanja. Izbira
med dvema tipoma nalog, PROSTORSKI NAČRT ali SOCIALNI NAČRT.
Prostorski načrt je namenjen načrtovanju parcele, zemljišča, kmetije oziroma drugih površin, socialni
načrt pa se ukvarja z načrtovanjem dogodka. Za konkretizacijo načrtovanja je pripravljen Vodnik za
izdelavo načrtovalske naloge: 4. koraki do permakulturnega načrta in se nahaja v Prilogi A.
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SOCIALNI NAČRT
PROSTOR
Prostor mora nuditi elemente za zadovoljitev osnovnih potreb. Je temelj dobremu socialnemu
sistemu, ki ga bo vzdrževal tekom tečaja.
Spalnice so zaželeno skupnostne, lahko so šotori, jurte, posamezne sobe. Pravilno izbrani tipi ležišč
nam dajo temeljno osnovo za dobro počutje udeležencev, hkrati pa lahko spodbudimo že občutek
skupnosti (skupna ležišča, šotorišče,…).
Predviden mora biti prostor za osebno nego in izločanje. Običajno so to kopalnice, skupnostna
stranišča, zunanja kompostna stranišča, stranišča v naravi.
Kuhinja in jedilnica naj bosta blizu drug druge ali celo premišljeno združene v eno, saj ima tako
posameznik in skupina stik s kuharsko ekipo in pripravo hrane. Lahko so zunanji ali notranji prostori,
pomembno pa je, da je v bližini predviden prostor, kjer se skupina zbere, formira krog in se umiri.
Skupnostni prostor je namenjen druženju skupine, zabavi in naj vsebuje elemente, ki skupino
spodbudi, da prostor uporablja. Skupnostni prostori naj bodo tako notranji, kot zunanji. V notranjih
skupnostnih prostorih oblikujemo niše za druženje, niše za odlaganje osebnih stvari, knjižnico, igralni
kotiček in drugo. V zunanjih prostorih oblikujemo ognjišče, plesišče, prostor za igro in šport, prostor
za branje, meditativne prostore tišine, prostor za kramljanje ob kavi, čaju in cigareti.
Tehnični prostori so operativne oblike in so običajno že del celostnega načrta prostora. To so
delavnica in orodjarna, pralnica, skladišče, parkirišče, odlagališča in druge.
Učilnice naj bodo velike, odprte, zračne, čiste. Vsebujejo naj vse potrebne elemente učilnice, tako
tehnične (tabla, pisarniški material, prostore za odlaganje, stole, blazine, mize) kot vsebinske (načrti,
skice, vizualizacije, modele, primere,..). Učilnica na prostem naj bodo primerno izbrane glede na pot
sonca, vlažnost, veter, oddaljenost drugih prostorov. Hkrati so učilnice na prostem vrt, skalnjak, njiva,
gozd, drugi grajeni elementi, odvisno od teme.
Hkrati naj se v načrt vključi tudi delovni prostor oz. pisarno, ki je namenjena predvsem učiteljem in
organizatorjem za pripravo na vsebine, ki jih predajajo.
Učilnice in delovni prostori naj bodo v prostor umeščeni premišljeno, da dinamika drugih prostorov
ne vpliva na tok dogajanja v učilnici.
VLOGE
V času priprave, izvajanja in zaključevanja projekta tečaja se posamezniki vključujejo in sodelujejo pri
gradnji tečaja. Projekt za svojo izvedbo potrebuje sledeče vloge:
ORGANIZATOR
Organizatorji prevzemajo skrb za pripravo celotnega tečaja, od ZAVEDANJA do MODRE PRESOJE (Slika 1,
prvi in zadnji korak). Naloge organizatorja so priprave vsebine, vključevanje posameznikov v druge
vloge, obveščanje in prodaja, komunikacija z drugimi vlogami, upravljanje. Skratka organizator ima
oko nad dogajanjem.
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UČITELJ
Naloge učitelja so priprave in predajanje vsebin na posamezno temo v različnih sklopih. Učitelji so
običajno del organizacijske ekipe in jim pravimo domači učitelji ali pa se pridružijo tečaju le v
določenem času in jim pravimo zunanji učitelji.
MODERATOR
Naloge moderatorja so skrb za tok dneva, čas in energijo v skupini, zapise kaj se je zgodilo, skrb za
potrebe skupine, skrb za posameznike ter celosten pregled na tokom tečaja. Tako kot učitelji skrbijo
za posamezne sklope, moderatorji skrbijo za posamezne dni.
GOSTITELJ
Gostitelj ponudi prostor, kjer se tečaj dogaja. Poskrbi za urejenost prostora delovanja, učilnice in
učilnice na prostem, udobnost v prostoru, prostor za spanje, za kuhanje in toaleto. Gostitelj lahko
ponudi tudi druge praktične elemente, delavnico, vrtove, sadovnjake in druge potrebe tečaja, vezane
na prostor.
KUHAR
Kuhar s svojimi pomočniki poskrbi za pripravo hrane, čiščenje kuhinje in posode, pripravo jedilnikov,
nabavo hrane in druge vsebine, vezane na kuhinjo in prehranjevanje.
UDELEŽENEC
Udeleženci so gosti v socialnem sistemu zgoraj omenjenih vlog. Oni prejemajo plodove drugih vlog in
se hkrati aktivno vključujejo v načrtovane procese in s tem soustvarjajo proces tečaja. Hkrati se imajo
možnost, skozi vsebine tečaja, sami postaviti v različne druge vloge, na primer učitelj, moderator,
kuhar, gostitelj in s tem dobiti izkušnjo.

Zaželeno je, da se posamezniki v vloga mešajo in preizkušajo in s tem iščejo nišo, kjer resnično lahko
izživijo svoj potencial. Tako se dogaja, da skozi tečaj organizator postane tudi učitelj, učitelj
moderator, kuhar gostitelj ali celo udeleženec učitelj, gostitelj moderator in podobno. V vsaki od vlog
pa je seveda lahko celotna ekipa, torej kuharska ekipa, gostiteljska ekipa, moderatorska ekipa.
TOK SKUPINE
Dinamika skupine je najtežji element, katerega lahko natančno načrtuješ, saj ima največ
spremenljivk, na katere ne moremo direktno vplivati. Hkrati je potrebno upoštevati različne skupine,
ki se oblikujejo znotraj vlog in v celotnem procesu načrtovanja tečaja. Torej načrt srečevanja pred
tečajem, med tečajem in po tečaju je del načrta toka skupine.
Spodaj opišem nekaj modelov, orodij in tehnik, ki jih uporabimo za oblikovanje kvalitetnega toka
skupine med tečajem.
Jaz – Mi – Prostor: Model vsebuje tri vidike negovanja. Pomembno je, da vsak zna poskrbeti za sebe
in svoje potrebe. Hkrati mora vsak poskrbeti za skupino oz. poskrbimo drug za drugega ter skupaj
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skrbimo za prostor. Na podlagi tega modela uporabimo orodje foruma Kulture bivanja, kjer vsak
posameznik pripravi svoj doprinos negovanja in ga deli s skupino.
Spoznavanje prostora: Skupina se sprehodi skozi vse prostore, jih spozna, se nauči, kako delujejo in
čemu služijo. Gre predvsem za orientacijo v prostoru. Tako ima vsak posameznik v skupini celotno
sliko prostora. Predstavitev prostora je lahko dinamična skozi igro (Lov na zaklad).
Igre dinamike: V toku dneva in toku tečaja načrtujemo različne igre za vzpostavitev dinamike
skupine. Lahko jim rečemo teambuilding in vsebujejo igre zaupanja, igre izzivov, igre refleksije in
kontemplacije, igre za poživitev, igre za umiritev. Pomembno je ozavestiti robove cone udobja
posameznikov v skupini. Prav tako je potrebno izpeljati proces od stika k dotiku, potrebno je
načrtovati prazen prostor in solo moment.
Vklop in izklop skupine: Vklop skupine umestimo v dopoldanski čas, preden gremo v vsebino, se
skupina zbere skupaj, podeli izkušnjo preteklega dneva in noči, izrazi potrebe in gre v proces vklopa,
kjer posamezniki odgovarjajo na specifična vprašanja. To običajno naredimo v manjših skupinah (a ne
nujno vedno) in s tem oblikujemo varen prostor za izražanje. V zaključevanju dneva umestimo Izklop,
kjer skupina podeli izkušnjo dneva, izrazi (ne)naklonjenost določenim vsebinam, elementom, vlogam,
osebam. Izklopi so lahko skupinski, solo ali v majhnih skupinah. Lahko so na nivoju mentala, čustev ali
telesna. Najbolje je, da se ti nivoji menjajo ali prekrivajo.
Refleksije: Poleg ali v sklopu dnevnega izklopa, skupino povabiš k refleksiji. Podaš ji usmerjena
vprašanja, na katera odgovarjajo. Enako, lahko odgovarjajo solo ali v skupini. Refleksije niso nujne
vsak dan, so pa zaželene vsaj na nekaj dni oz. po prepoznani potrebi skupine.
Zgodnja jutra in družabni večeri: Zjutraj, pred zajtrkom se lahko organizira telovadba, meditacija ali
podobne vsebine, kar pa običajno prepustimo skupini, kjer posamezniki prevzamejo iniciativo,
moderator poskrbi predvsem, da nekdo prevzame zavezo. Zvečer se običajno organizira razne
družabne vsebine kot so ogenj, ples, petje, igranje muzike, masaže, ustvarjanje, pripovedovanje
zgodb oz. druge vsebine na pobudo skupine. Tudi tukaj je pomembno, da moderatorji poskrbijo, da
se stvari zgodijo.

FINANČNI NAČRT
OBLIKOVANJE CENE
V spodnjih tabelah je prikazan proces oblikovanja končne cene. Oblikovan so tri tabele, Tabela 1
prikazuje DEJANSKO VREDNOST tečaja, Tabela 2 NIŽJA VREDNOST in Tabela 3 SOS VREDNOST.
Dejanska vrednost tečaja po tem izračunu je 1450€ na udeleženca v primeru 18. udeležencev. Ker pa
s tečajem želimo nasloviti skupino ljudi z manj finančnih sredstev, smo oblikovali minimalno ceno
nižje vrednost, kjer se celotna ekipa še dobro počuti, da se tečaj kvalitetno izpelje. Gre le za nižjo
finančno vrednost in ne nižjo izvedbeno, vsebinsko vrednost. V primeru, da ne dobimo dovolj
udeležencev, pa imamo še sos vrednost, ki nam pove, v katerem trenutku moramo tečaj zaradi
premalo interesa preklicati.
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DEJANSKA VREDNOST TEČAJA

Tabela 1: Tabela prikazuje izračun dejanske vrednosti tečaja.
Dejanska vrednost tečaja po izračunu za 18 udeležencev znaša 1450€, v primeru 12. udeležencev bi morala biti cena 1850€. Cena, ki bi jo tako naslovili v
javnosti za izvedbo tečaja bi morala biti vsaj 1850€. Ker bi tako v primeru več udeležencev ustvarili presežke oziroma dobiček, bi potrebovali še finančni
načrt za porazdelitev presežkov.
Hkrati je potrebno ustvarjati dodano vrednost na izvedbo tečaja z dodatnimi vsebinami, ki jih lahko posamezniku in skupini ponudimo pred, med in po
tečaju.
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NIŽJA VREDNOST TEČAJA

Tabela 2: Tabela prikazuje znižano finančno vrednost tečaja, ki v tem primeru znaša 650€ za 18 udeležencev.
Znižana vrednost je grajena predvsem iz dveh potreb. Ena potreba je naslavljanje udeležencev z manj finančnimi sredstvi, težkimi finančnimi situacijami v
življenju, študente. Druga potreba pa je proces učenja, skozi katerega gre ekipa pri postavljanju in profesionalizaciji tečaja.
Za nadaljnji razvoj določanja vrednosti vidim več možnosti. Ena je, da v bodoče ciljamo na dejansko vrednost tečaja in ga takega tudi prodamo. Druga
možnost je ozaveščanje udeležencev in javnosti o dejanski vrednosti tečaja in skozi to naslavljanje donatorjev in sponzorjev, da pokrijejo razliko od nižje do
dejanske vrednost. Tretja možnost je, da je tečaj izobraževalni poligon za ustvarjanje novi učiteljev, organizatorjev in moderatorjev. Le-ti po tem ključu
oblikujejo druge programe, na tem modelu pa naredijo prostor mlajšim generacijam.
Vse tri možnosti se mi zdijo dobre, kar se mi zdi pomembno je, da ozavestimo dejansko vrednost, saj le tako lahko začnemo ustvarjati dodano vrednost.
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SOS VREDNOST TEČAJA

Tabela 3: Tabela prikazuje minimalne vrednosti, za katere smo še pripravljeni tečaj izpeljati. Cena tečaja ostaja ista, vrednosti postavk pa se zmanjšujejo.
Končen rezultat predstavlja minimalno število udeležencev, ki jih potrebujemo, da se tečaj še vedno kvalitetno lahko izpelje.

Sos vrednost tečaja je pomembna, saj nam daje spodnje robne pogoje. Ta načrt predstavlja primer katastrofe in nam omogoča, da se varno gibljemo znotraj
pogojev. Seveda ni zaželeno, da do tega pride.
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MODEL CENIKA
Zaupamo vam, da si ceno tečaja izberete sami, glede na zmožnosti, ki jih imate.
Cena z mislijo na druge 750,00 €
Pokriva stroške tečaja in podpre posameznike z manj prihodki, da se nam lahko pridružijo.
Osnovna cena 650,00 €
Pokriva osnovne stroške tečaja.
Nižja cena 550,00 €
Ne pokrije vseh stroškov, da bi lahko zagotovili finančno trajnost tečaja. Namenjena tistim, ki ne
zmorejo plačati običajne cene. V okviru tečaja lahko sprejmemo štiri prijave na nižjo ceno. Velja vrstni
red plačila kotizacije.
Cena vključuje delavnice na izbrane teme, vegetarijansko hrano in bivanje (če želite, lahko po
predhodnem dogovoru plačate tudi v več obrokih).
Cenik se je oblikoval po načelu Uporabljaj robove in ceni meje. S tem mislim predvsem, da smo
skušali s ceno pokriti osnovne stroške, to so prenočišče in hrana, izvedba in predavanja, organizacija
in priprave ter dodaten znesek kot dar društvu, ki preslikava etiko vračanja presežkov, hkrati pa
zagotoviti dostopno ceno posameznikom. Uporabili smo tudi model treh cen, kjer so bodoči
udeleženci sami precenili, kje je njihov rob.
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ČASOVNI NAČRT
Tabela 4: Tabela prikazuje časovnico
izvajanja aktivnosti za pripravo in
izvedbo tečaja. V tem delu manjka
del po izvedbi tečaja.

V Prilogi B primer časovnega
akcijskega načrta za beleženje ur
med tečajem.
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IZVEDBENI NAČRT IN IZVAJANJE
Spodaj so opisane posamezne naloge, ki jih opravljamo skozi priprave, vodenje in zaključevanje
tečaja in so vezane na posamezne načrte.
ORGANIZACIJSKI NAČRT: Organizacija in priprave
priprave materialov, priprava literature, priprava procesov
priprava hrane, jedilnikov, zaloge potrošnega materiala
priprava prostora , pospravljanje, čiščenje, urejanje prostorov
VSEBINSKI NAČRT: Naloge po vsebini
priprava in oblikovanje načrtovalske naloge in procesa, priprava zemljevidov in podlag
priprava pisarniškega materiala, drugega potrebnega materiala
priprava posameznih sklopov, izbor in priprava učilnice
SOCIALNI NAČRT: Komunikacija in marketing
priprava marketinškega načrta, marketing, obveščanje
spremljanje prijav, komunikacija s potencialnimi strankami, komunikacija z udeleženci
komunikacija znotraj ekipe, komunikacija razširjene ekipe, srečanja notranje ekipe
priprava vsebin in prostorov za skupinske dinamike
FINANČNI NAČRT: Finance in administracija
usklajevanje, koordinacija med vlogami, pregled plačil
izdajanje računov, plačevanje računov, vodenje bilance
priprava končnih izračunov, poročil in predlogov izplačil
ČASOVNI NAČRT: Pregled nad časovnim tokom
obveščanje o stanju, pozivi k akciji, sledenje časovnice
beleženje procesov, račun procesov

EVALVACIJA, REFLEKSIJA
Evalvacija in refleksija sta procesa, ki spremljata pripravo, izvajanje in zaključevanje projekta na
vsakem koraku, v vsaki časovni in vsebinski enoti. Tako naj bo vsako srečanje zaključeno z refleksijo,
tako preko spleta, kot v živo. Po potrebi se doda samostojno srečanje namenjeno samo refleksiji. V
času izvajanja tečaja se refleksija in evalvacija zrcalita preko vklopov in izklopov, potrebno pa je
umestiti tudi refleksije notranje ekipe v tok dneva oziroma tečaja. V zaključku so ponovno srečanja
namenjena zaključevanju procesov, refleksiji na posamezen načrt projekta ter evalvacija stanja, kjer
se nahajamo. Hkrati pa iskanje predlogov za napredek.
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SAMO OCENITEV NAČRTA
Ime vajenca:

Jošt Kozelj

Datum prijave v proces diplome:

2016

Datum ocene projekta:

januar 2020

Ime mentorja:

Ira Zorko

Ime načrta:

PERMAKULTURNI TEČAJ NAČRTOVANJA

Datum začetka:
Datum zaključka:
Implementacija:

DA

Zaporedna številka načrta:

07

Kriteriji ovrednotenja načrta 1: Prikaz načrtovalskih veščin
Kaj je šlo dobro?

Kaj bi lahko naredili drugače?

Pravilna in primerna uporaba
načrtovalskih procesov.

Proces je bil pravilno izbran in
lahkotno izpeljan.

Lepo bi bilo imeti spletni
vmesnik, ki nas pelje preko
procesa in nam kaže kje smo,
ter avtomatsko obvešča, kaj je
naslednja naloga.

Uporaba permakulturnih etik,
principov in teorije je primerna
situaciji.

Se vklaplja v vsebino
poučevanja.

Dati še večjo težo izkustvu etik
in principov.

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

Nabor orodij je različen,
slikovit in enostaven.

Vedno poiskati odziv od
nekoga (udeleženec, drug
učitelj,…).

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

Načrt je pripravljen za
ponovno izvedbo.

Postaviti celostno sliko,
diagram vodenja procesa
(poleg zmajevega sanjanja
prav za tečaj).

Dokumentacija in predstavitev
načrta je primerna stranki in
ostalim.

Je pregledna in razumljiva.
Vsebuje bistvene elemente.

Pripraviti interaktivno tablo
vodenja procesa.
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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).

Nadgradnja obstoječih
sistemov tako prostora kot
delovanja skupine.

Za nekatere procese imam
skice. Morda enostavno
popisati procese in jim dati
sliko.

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

Glej Organizacijski
načrt/Metode dela: Zmajevo
sanjanje.

Jasnejša preslikava na model
zmajevega sanjanja tudi v
kasnejših korakih.

Kriteriji ovrednotenja načrta 3: Učenje in napredek v permakulturnih veščinah

Ovrednotite efektivnost
svojega načrtovanja na
projektu.

Kaj je šlo dobro?

Kaj bi lahko naredili drugače?

Destilacija pomembnih vsebin
na osnovne elemente.

Veliko časa se porabi na
učenju. Sedaj ko je jasna slika,
se lahko lažje poglobimo v
določene elemente, ki so šibki.

Premislite uporabo
načrtovalskih orodij in
procesov ter permakulturne
teorije in prakse.
Kako se v načrtu kaže napredek Jasnost vzporednih procesov
v vaših veščinah in znanjih.
in vlog.

Okrepiti procese, ki so šibki
(marketing) in močneje
povezati delovne skupine v
vlogah.
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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:
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PRILOGA A:: Vodnik za izdelavo načrtovalske
na
naloge.

4. KORAKI DO PERMAKULTURNEGA NAČRTA
NAČRTOVALSKA NALOGA
- vodnik za izdelavo načrtovalske naloge -

PRILOGA A: Vodnik za izdelavo načrtovalske naloge.
ETIKE IN NAČELA
1. Kako se v tvojem načrtu kažejo etična načela permakulture?
2. Izberi si vsaj 5 načel in opiši kako si jih v načrtu uporabil.

1.KORAK: OPAŽANJA / CILJI / NAMENI
1. Definiraj obseg načrta.
Izberi in opiši, kaj boš načrtoval_a?
2. Analiza lokacije/prostora. Zapiši svoja opažanja (o podnebju, reliefu, vodi, rastlinah in živalih,
infrastrukturi, mikroklimah, ljudeh, intuitivna opažanja).
3. Opravi intervju s stranko:
a. Kaj so glavne potrebe stranke?
b. Kakšne so sanje stranke?
4. Kakšni so namen(i)/cilj(i) načrta?
a. Zapiši namen(e) načrta v nekaj stavkih.
b. Zapiši glavne cilje načrta in definiraj, kako jih boš spremljal_a oz. meril_a.
c. Kakšne funkcije bo tvoj načrt opravljal?

2. KORAK: MEJE IN VIRI
1. Zapiši glavne omejitve projekta, ki ga načrtuješ. Upoštevaj tako fizične omejitve kot socialne.
2. Ustvari Osnovni zemljevid prostora oz. projekta, ki ga načrtuješ.
3. Na Osnovni zemljevid dodaj plasti:
a. Analizo sektorjev in tokov.
b. Analizo območij (con).
c. Obstoječe dostope, poti, odnose.
d. Teren, naklone, prostor.
4. Definiraj obstoječe vire v prostoru in okolici in vire projekta, ki ga načrtuješ (naravni viri,
infrastrukturni viri, človeški viri, drugi viri).
5. Zapiši dodatne vire, ki jih boš potreboval_a za potrebe izvedbe načrta, ki ga ustvarjaš. Kateri
so nujni človeški viri, ki jih boš predvidoma vključil oz. moral vključiti?

PRILOGA A: Vodnik za izdelavo načrtovalske naloge.

3. KORAK: ANALIZA IN NAČRTOVANJE
1. Izberi metodo(e) dela. (SADIM, OBREDIMET, ZMAJEVO SANJANJE, SWOT, CELOSTNO
UPRAVLJANJE, ...)
2. Definiraj glavne elemente načrta in funkcije, ki jih opravljajo:
a. Kako se elementi med seboj povezujejo?
b. Kako si elemente umestil_a v prostor?
3. Izriši načrt.
Na načrtu prikaži elemente in njihovo umestitev v prostoru, načrtovane dostope in poti,
ustvarjene mikroklime, druge potrebne podatke ...
4. Kako tvoj načrt vključuje potrebe in omejitve ljudi, ki ga bodo uporabljati?

4. KORAK: IZVEDBA IN VZDRŽEVANJE
1. Razmisli in določi ključne točke v procesu.
2. Razmisli o časovnici in fazah izvedbe načrta. Naredi okvirni načrt časovnice (vsaj za del
izvedbe načrta).
3. Razmisli o finančni plati izvedbe načrta. Naredi okvirni finančni načrt (vsaj za del načrta).
4. Razmisli o delu in času, ki je potreben za vzdrževanje načrtovanega sistema. Naredi okvirni
načrt vzdrževanja.

EVALVACIJA IN PRAZNOVANJE
Po končanem koraku načrtovanja pojdi skozi Evalvacijo in praznovanje.
1. Kaj se ti zdi dobro, tako v načrtu kot v procesu izdelave načrta?
2. Kaj ti je predstavljalo izziv, tako v načrtu kot v procesu izdelave načrta?
3. Kaj bi prihodnjič naredil drugače, tako v načrtu kot v procesu izdelave načrta?
4. Kakšni so bili tvoji AHA trenutki (vpogledi) v procesu načrtovanja?

PRILOGA A: Vodnik za izdelavo načrtovalske naloge.

4. KORAKI DO PERMAKULTURNEGA NAČRTA

PRILOGA B: Časovni akcijski plan za beleženje ur med tečajem.

