
PROGRAM DELAVNICE
REGENERATIVNE SAMOOSKRBE

Veliko ljudi ima težavo kako pričeti s samooskrbo. Kot pogosto oviro vidijo pomanjkanje
prostora, časa in motivacije.

Na delavnici Regenerativne samooskrbe boš spoznal ugodne in dostopne metode, kako
lahko z nekaj minutami na dan pričneš že jutri.

S pridobljenim znanjem boš izboljšal svoje okolje ter spoznal, kako z upoštevanjem naravnih
procesov in premišljenim načrtovanjem prideš do najboljših rezultatov z malo dela.

Z osvojenim znanjem boš lahko že v nekaj minutah na dan pridelal in vzgojil velik del svoje
hrane.



KAJ BOŠ PRIDOBIL NA DELAVNICAH?

naučil se boš prepoznati okoljske potenciale
in znake osiromašenega površja,

spoznal boš trajnostno uporabo naravnih virov
in ugodnih mikroklimatskih lokacij za največjo produktivnost,

z manj truda boš znal zasnovati funkcionalno
bivalno, pridelovalno in mobilno infrastrukturo,

izvedel boš katere pasme živali in vrste rastlin izbrati
ter kako uporabiti njihove naravne potenciale,

pridobil boš praktične nasvete in veščine
vzreje kokoši, piščancev in pujsov.

PROGRAM DELAVNICE
REGENERATIVNE SAMOOSKRBE

Lokacija:
Novi Kot 9, 1319 Draga

Čas:
9.00 do 16.00

Cena:
120 evrov na osebo



ZBOR PRI CERKVI SV. FRANČIŠKA KSAVERJA V STAREM KOTU IN IZKUSTVENI
SPREHOD SKOZI POKRAJINO DO HIŠE MANDROVA

Prvi korak k izboljšanju površja in povrnitvi rodovitnosti je prepoznavanje posledic
intenzivne pretekle rabe pokrajine. Skupaj se bomo sprehodili skozi različne mikrolokacije,
od primarnega, do sekundarnega gozda, zaraščajočih površin in sedanjih kmetijskih
površin.

Na poti bomo s pomočjo indikatorskih rastlin prepoznali sončne in tople lokacije, globoke
ali plitke, kisle ali bazične ter hranilno bogate ali izprane prsti. Z opazovanjem pokrajine in
naravnih procesov, boš pričel razumeti vire, ki so ti lahko v pomoč pri pridelavi hrane in
vzreji živali.

KAKO ORGANIZIRATI OHIŠNICO?

Da bi postali zelo produktivni in si z malo dela ustvarili veliko, je pomembna dobra izraba
prostora ob hiši - ohišnica. Na sončnih straneh hiš so pogosto ugodni mikroklimatski
pogoji, ki jih lahko različno izkoristimo, poleg tega pa smo okrog hiše vedno veliko prisotni.
Zato je pomembno, da je prostor praktično in estetsko organiziran.

Dobro organizirana ohišnica je povečan prijeten bivalni prostor, v katerega lahko
funkcionalno vključimo tudi živali, premišljeno zasaditev, manjše objekte ter zbiralnike
padavinske vode.

Na primeru ohišnice Hiše Mandrova si boš ogledal kompostne rastlinjake, kompostni kurnik,
rastlinsko čistilno napravo, vodne zbiralnike in splošno praktičnost ureditve.

MAGIČNI SVET KOKOŠI, PIŠČANCEV IN PUJSOV

V naravi ni ekosistemov brez živali in tudi človeški ekosistemi so brez njih nepopolni.

Živali nam lahko pomagajo pri aktivaciji rodovitnost in mobilnosti hranil v našem
ekosistemu. Poleg tega so nadvse koristne in zabavne, če jim le omogočimo kakovostno
življenje s tem, da izkoristimo vse njihove potenciale.

Živali v resnici ne smrdijo, tako kot mislijo mnogi. Če se naučimo kako uravnavati razmerje
med ogljikom in dušikom v nastilju, jih imamo lahko čisto ob hiši ali celo v hiši, kot je to
praksa pri Hiši Mandrova.

Pašna reja piščancev in pujskov je najbolj ekološki in hranilno bogat način vzreje živali,
predvsem kadar gre za hkratno regeneracijo okolja. S premikanjem ograje in mobilnih kletk
po površju, lahko izboljšamo površje in rodovitnost ter živalim ponudimo najbolj kakovostno
in zdravo življenje.



Naučil se boš katere avtohtone sorte živali so primerne in kakšna je njihova ekološka niša,
kako gojimo živali s pomočjo globokega nastilja, ki ga predelamo v najboljši kompost za naš
vrt, kako vzrejamo pitovne piščance in pašne pujse (pridobil boš podatke o sami skrbi, ceni
krme, mobilni kletki, številu piščancev na površino kletke, število pujsov na površino ograje
in še) in zasnove ter izdelave najbolj donosnega kompostnega kurnika.

ARHITEKTURA, ODPORNA NA PRIHODNOST

Zaradi podnebnih sprememb postaja vreme vse bolj nepredvidljivo, zato je pomembno, da
si znamo narediti preprosto mobilno ali nepremično infrastrukturo, ki nam omogoča
kakovostno bivanje in pridelavo hrane.

Pri Hiši Mandrova, kjer je “9 mesecev zima, 3 mesece pa mraz” kakor pravijo domačini,
navkljub ekstremnim temperaturnim nihanje se vzreja in prideluje hrano najboljše kakovosti.

Naučil se boš zasnovati in izdelati trajnosten rastlinjak, ki ga boš lahko uporabljal za več
namenov, izdelal premične kletke za pašne živali in ponovno uporabil že obstoječe
materiale.

HIŠA, KI NI LE HIŠA

Samooskrba se prične s funkcionalnostjo izrabo bivalnega prostora.

Hiša Mandrova je več, kot le hiša. Je prostor, ki združuje intimno bivanje, vzrejo enodnevnih
piščančkov, vzgojo sadik, kletne shrambe in je tisti prostor na posesti, kjer se kuhajo krasne
domače dobrote.

Dobro organizirana hiša, ki za svoje delovanje ne potrebuje veliko vzdrževanja in je v zasnovi
premišljena, ti lahko omogoči, da prihraniš pri stroških in predvsem nepotrebnem stresu.

S tem, ko ustvarimo dom, ki združuje več funkcij, lahko dosežemo kakovostno in ugodno
bivanje. Od drevesa, ki postane hiša, do sadike, ki postane drevo.

Naučil se boš kako z uporabo zasteklitve na primernih delih hiše ustvariš pasivno sončno
ogrevanje hiše in hkratni prostor za gojenje sadik (tudi v ekstremnem podnebju), kako lahko
z načrtovanjem odprtega prostora ustvariš le eno točko ogrevanja za celotno hišo in pri tem
ogromno prihraniš in kako lahko iz ponovne uporabe materialov izdelaš še tako krasne
stvari, ki popestrijo tvoj dom (vse od majhnih izdelkov do večjega pohištva).



Naložbo sofinancirata Republika Slovenĳa in Evropska unĳa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

REZERVIRAJ MESTO NA DELAVNICI

https://hisamandrova.com/book-now/#start-booking-classes



