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Ker se narave ne da prelisičiti

Kako zasnovati permakulturni vrt, kako se izogniti najpogostejšim 
napakam, kako vrtnariti ob službi in majhnih otrocih, kako si 
omisliti vrtiček ali celo kompostnik v bloku sredi mesta, kako 
poskrbeti za kakovostno in poceni ozimnico, kako pozimi do 
zelene vitaminske žetve kar na okenski polici …  Knjiga ponuja 
preizkušene in učinkovite odgovore na vsa ta in mnoga druga 
vprašanja. Hkrati pa nas uči vrtnariti z naravo in ne proti njej, 
namesto ovir iskati oporo, v svojem domu ustvarjati mir in 
harmonijo, namesto negotovosti okrog sebe videti obilje in nove 
priložnosti …  Ker permakultura ni le način vrtnarjenja, ampak 
predvsem način življenja.     

 Prva knjiga iz zbirke Moj slovenski permakulturni vrt predstavlja 
permakulturne osnove. Zmes vsega po malem novincem ponuja 
okus, kaj permakultura sploh je. Celo vrsto novih pogledov, idej 
ter nasvetov za vrt in dom pa bodo v njej našli tudi preizkušeni 
vrtnarji. Nasveti in priporočila temeljijo na dolgoletnih izkušnjah 
in preverjenih virih. Ker se narave ne da prelisičiti, lahko pa 
sprejmemo njeno ponujeno roko in začnemo »svet reševati« na 
domačem dvorišču, v svoji kuhinji. 

V prvem delu knjiga odgovori na vprašanja, po katerih osnov-
nih načelih permakultura deluje in  po katerih naravnih principih 
se zgleduje. Ob tem našteje tudi najpogostejše mite in zablode 
pri tovrstnem vrtnarjenju. Postreže z navodili, kako zasnovati 
permakulturni vrt, visoko gredo ali zgolj balkonsko zasaditev. 
Posebna pozornost je namenjena mladim mamam, ki bi si rade 
uredile svoj vrt, a morajo v prvi vrsti usklajevati službo in skrb 
za družino. Permakulturni vrt ponuja veliko izzivov in veselja 
tudi za otroke, če jih le znamo pritegniti. Permakultura bolj kot 
kateri koli pristop podpira tudi urbano vrtnarjenje. V mestu 
je tako mogoče pridelati med, na balkonih rastejo zelenjava in 
zelišča, z nekaj znanja in spretnosti pa je celo v strnjenih naseljih 
in na balkonih stanovanjskih blokov mogoče nemoteče pridelati 
domač kompost. Pozimi si lahko vitaminsko obilje kalčkov in 
mikrozelenjave pripravimo kar na okenski polici. Permakultura 
je tudi eden izmed najboljših načinov, kako priti do zdrave in 
vitke postave. Knjiga ponuja sedemdnevno zasnovo hujšanja in 
nakaže pot za dolgoročno ohranjanje želene teže. 



V zadnjem delu izvemo, kaj pomeni permakultura v načinu bivanja in urejenosti našega doma. Pri 
tem črpa iz japonske filozofije spoštovanja preteklosti in zgodovine uporabljenih predmetov. Opozori na 
ustvarjalne možnosti recikliranja in obnavljanja starega pohištva. 

Permakultura kot način življenja najde vzornike na najbolj nenavadnih mestih zgodovine. Tako nas 
avtorica na koncu povabi, naj gledamo tja in v tisto, kar je lepo. Ker je dojemanje našega sveta in doživljanje 
vsakdanjega zadovoljstva v največji meri odvisno od nas samih. 

  
O avtorici
Bojca Januš se je rodila v Celju in tam preživela zgodnje otroštvo. Nekaj časa je živela 
na Švedskem, nato v Ljubljani in zdaj že več kot četrt stoletja na Zaplani. Na gimnaziji 
je bil njen najljubši predmet biologija. Ob delu je na ekonomski fakulteti diplomirala 
iz marketinga. Spremljala je prve razvojne korake svetovnega spleta, skrbela za ključne 
kupce podjetja, postavljala spletne strani, urejala spletni časopis in ob tem ugotovila, kako 
uživa v pisanju. Leta 2010 se je najprej rodil blog Permakultura za telebane, leto kasneje 
pa podjetje Gajin vrt. S svojim poslanstvom sedanjim in bodočim vrtnarjem omogoča 
dostop do znanja in izdelkov, s katerimi svojega okolja ne uničujejo, temveč ga ohranjajo 
in izboljšujejo. Danes z največjim veseljem in užitkom raziskuje, svetuje, piše, ustvarja in 
razmišlja o čudovitem svetu, ki nas obdaja.
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