
  

    

 

                                                                       

                                                                         

INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR IN PERMAKULTURNI INŠTITUT MARIBOR 

VABITA 

 

NA SPOMLADANSKO DELAVNICO 

 

PERMAKULTURNA PRIPRAVA IN NEGA ZELENJAVNIH TER ZELIŠČNIH 

GRED PO PRINCIPIH EKOSISTEMSKE PRIDELAVE 

Predaval in vodil bo g. Matej Kline 

Kdaj: v soboto, 6. aprila 2019 med 8:00 in 13. uro  

Kje: na Valvasorjevi ulici 94, Studenci 

Spoštovani starši in prijatelji permakulturnega vrtnarjenja, 
 

Pomlad je tu in delo z zemljo nas vsak dan bolj mami. Skupaj bomo imeli zelene prste in obilico 

novega znanja na 5 urni delavnici z predavateljem in praktikom, perma – kulturnikom g. Matejem 

Klinetom, ki bo gostoval v našem vrtcu, prvo soboto v aprilu. Dobili bomo vpogled v to, kako uspešno 

ustvariti zelenjavni in zeliščni perma kulturni vrt ter ga negovati in nadgrajevati. Delavnica bo 

zajemala teoretičen in praktičen del. 

Prosimo, če se prijavite najkasneje do srede, 3. aprila 2019 dopoldan in s prijavo poravnate pol 

kotizacije, ki v celoti znaša 60 eur. Plačilo kotizacije na: Permakulturni inštitut Maribor so.p., 

Betnavska 116, 2000 Maribor, TRR: SI56 610000015084332, odprt pri Delavska hranilnica d.d.  
  
O predavatelju:  

Matej Kline, permakulturni učitelj in načrtovalec 

Po študiju biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani mu je s svojim prvim projektom uspelo preprečit uvoz 

ogroženih panterjevih kameleonov iz njihovega naravnega okolja na Madagaskarju v Evropo. Po spoznanju, da 

lahko kot okoljevarstvenik naredi več , se je ponovno poglobil v študij in sicer študij 

permakulture (pri Billu Mollisonu in Geoffu Lawtonu) in ostalih trajnostnih 

sistemov, ki temeljijo na holističnem principu. V tem času je tudi aktivno deloval  na 

ekološki kmetiji Pri Baronu, kjer je Borisu Uranjeku s svojimi znanji, pripomogel do 

naziva Najinovativnejši Kmet leta. Predaval je na Permakulturnem inštitutu na Novi 

Zelandiji o alternativnih virih beljakovin za prehrano živali. Po sedmih letih 

intenzivnih praktično-teoretičnih izobraževanj je ustanovil okoljevarstveno 

organizacijo Permakulturni inštitut Maribor. Iniciativa inštituta temelji na širjenju 

zavesti o pomembnosti trajnostnih sistemov in regeneracije okolja za naslednje generacije. 

Direktiva Permakulturnega inštituta Maribor: Edina etična odločitev je, da sprejmemo odgovornost za svoj 

obstoj in obstoj naših otrok. Naredimo to zdaj! 

Vabljeni, da se nam pridružite. 


