
  

 

Vsebine so del projekta Promocija ekosistemskega 

kmetovanja in permakulturnega načrtovanja, ki sta ga v 

sklopu programa Projektno delo z negospodarskim in 

neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za 

družbeno korist 2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 

2019/2020 sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport Republike Slovenije in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. Cilji inštituta 

Regeneracija okolja v podravski 

regiji, kar bi prispevalo k temu, 

da bi reka Drava spet tekla čista 

kot nekoč. 

Povečati kvaliteto hrane, ki jo 

jemo v Sloveniji. Kar pomeni, da 

bi ljudje jedli bolj zdravo hrano, 

z več hranili. 

Vzpostavitev vsaj 60 

raziskovalno-učno-

demonstracijsko-informativnih. 

centrov po Sloveniji do leta 

2030. 

 

 

Vizija inštituta 

Regeneracija naravnega in družbenega 

okolja v Sloveniji in s tem ustvariti blaginjo. 

Poslanstvo inštituta: 

Poslanstvo inštituta se nanaša na širjenje 

etičnih načel permakulture s pomočjo 

trajnostnih praks tako v teoriji kot v praksi. Ob 

upoštevanju le teh pa na doseganje ciljev in 

na koncu tudi vizije 
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Stik z nami 

Permakulturni inštitut Maribor 

Betnavska cesta 116 

Maribor, 2000 

041-797-144 

info@permakulturni-institut.si 

Obiščite nas v spletu: 

https://www.permakulturni-institut.si 

 

 

    Storive, ki jih ponujamo: 

- Izobraževanja 

- Načrtovanje in svetovanje 

- Rastlinjaki 

- Žive hiše 

Izobraževanja 

Pounjamo Vam izobraževanja iz različnih 

področij človeškega delovanja. Med njimi so: 

izobraževanje o pridelavi zelenjave brez 

oranja ali prekopavanja, načrtovanju in 

postavitvi energetsko učinkovitega 

rastlinjaka, načrtovanju in izgradnji žive hiše, 

itd.. 

 

ZABOJČEK ZDRAVJA 

Zabojček Zdravja je znamka 

Permakulturnega inštituta Maribor. Pod to 

znamko inštitut prodaja zelenjavo pridelano 

na učno-demonstracijskem centru. Zelenjava 

se prideluje po najvišjih standardih – na 

ekosistemski način. Ves dohodek od prodaje 

namenjamo delovanju inštituta in s tem 

doseganju ciljev in uresničevanju vizije. 

V kolikor si želite jesti najkvalitetnejšo 

zelenjavo in hkrati z nakupom vplivat na 

regeneracijo uničenih površin ali omogočit, 

da najkvalitetnejša hrana pride tudi v vrtce 

do naših najmlajših 

Trgovino lahko obiščete na spletni 

strani 

https://trgovina.zabojcekzdravja.si/ 

 


