
Enejin medoviti učni vrt na Grbi

PROGRAM ANIMACIJ, STROKOVNIH PREDAVANJ IN STROKOVNIH DELAVNIC 
V LETU 2019

PROGRAM FINANCIRA MESTNA OBČINA LJUBLJANA



Vrtnarska predavanja in api delavnice

 Predavanja 
 Api delavnice 
 Otroci 
 Odrasli 
 Družine 



Kolobar in prva dela v vrtu + Marjetica in gozdni med

 Kaj sejemo in sadimo med prvimi vrtninami,
 Gnojenje in kolobar,
 Sorodstvene vezi med rastlinami in načrtovanje vrta,
 Pravilna uporaba kompostnika, kaj spada v kompostnik, 
 Kako pripraviti odpadne dele za kompostiranje ter kako uporabljati v 

kompostniku pridobljeno gnojilo pri vrtnarjenju.

 Delovanje gozdnega medu na naše telo,
 Delovanje marjetice na naše telo,
 Uporaba marjetice v gozdnem medu v prehrani,
 Uporaba marjetice v gozdnem medu v tinkturi. 



Pizza vrt za mlade

 Priprava zemlje,
 Sajenje začimbnic in zelenjave,
 Spoznavanje opraševalcev, ki nam pomagajo do pizze,

Ogled virtualnega panja. 

 Zgodovina pizze in njene sestavine,
 Načrtovanje lastne pizze,
 Načrtovanje Pizza vrta,
 Ustvarjanje na papirju,



Sajenje in nega jagodičja in sadnega drevja + 
Api sadna malica proti spomladanski utrujenosti

 Sajenje jagod,
 Rez jagodičja in sadnega drevja,
 Kje rodi sadno drevje in jagodičje,

 javni nasad sadnega drevja in jagodičja v vrtičkarskem območju 
na Grbi ter kako z nasadi ravnati, da bo pridelka čim več.

 Zakaj se spomladanska utrujenost pojavi in pri kom,
 Kakšni so simptomi spomladanske utrujenosti ter
 kako jo lahko premagamo,
 Učinki medu, cvetnega prahu in propolisa na naše telo.



Dobri in slabi sosedje v vrtu + Spoznajmo različne 
načine za uporabo pegastega badlja

 Dobro sosedje, ki jih sadimo skupaj v vrtu,
 Sajenje v mešanih skupinah,
 Kako kombiniramo rastline v začetku rasti,
 Izbor kvalitetnih sadik zelenjave, 
 Pravilni način sajenja in najboljši izkoristek prostora. 

 Legenda in značilnosti pegastega badlja,
 Kateri deli rastline so uporabni in na kakšen način, 
 Kdaj nabiramo pegasti badelj,
 Apiterapevtska raba pegastega badlja v kulinariki. 



Sajenje paradižnika in ostalih plodovk + 
Spomladanska in poletna solata za krepitev odpornosti

 Kako kombiniramo paradižnike in ostale rastline,
 Dobri sosedje, ki jih sadimo med paradižnik,
 Kombiniranje kumar, paprike, jajčevcev in ostalih plodovk,
 Izbor kvalitetnih sadik in pravi čas sajenja, 
 Prilagoditev vrtnarjenja vremenskim razmeram (suša, nalivi, bolezni). 

 Kdaj je pravi čas za gradnjo telesne odpornosti,
 Na kakšen način naravno imunost organizma, 
 Katere sestavine uporabimo za to in kje jih dobimo,
 Kako pogosto in v kakšnih količinah naj uživamo api solato. 



Moji skriti potenciali

 Vaje za sproščanje in večanje pozornosti,
 Razgibanje telesa in duha,
 Spoznavanje pojmov: lastna resonanca, energijski vzorci, ledena gora 

prepričanj, vloge v osebnem in poklicnem življenju, ipd.

 Resonančna delavnica za odrasle,
 Oblikovanje mesta moči,
 Razvajanje čutov z medovitim nasadom ter 

povezava zdravje-način življenja na vrtu,



Počitniške API delavnice za otroke

 Čebele in drugi opraševalci,
 Osebna odgovornost in skrb za varnost,
 Biotska pestrost – zdravje – varovanje okolja – prehrana človeka, 
 Api zobna pasta, razlika med vrtom in medovitim vrtom ter prosta 

igra na igralih vrtičkarskega območja. 

 5 tednov v juliju in avgustu,
 7 – 11 let,
 Pomen življenjskega cikla in pridelave hrane,



Pobiranje semena + Sivkina tinktura s sortnim medom

 Kako in kdaj pravilno pobiramo semena,
 Kaj sadimo v jesenskem času,
 Kako pravilno pospravimo in skladiščimo semena čez zimo,
 Nega vrta v jeseni.  

 Kakšna je bistvena razlika med različnimi sortami medu,
 Na kakšen način naravno imunost organizma, 
 Kako sivka pomaga našemu organizmu,
 Kako si pripravimo sivkino tinkturo z medom ter za kaj in 

kako jo uporabljamo. 



Priprava vrta na zimo + Api zobna pasta

 Kdaj jeseni je pravi čas za pripravo vrta na zimo,
 Katere so optimalne vremenske razmere za pripravo vrta na zimo,
 Katero orodje uporabiti za rahljanje zemlje,
 Kako uporabljamo kompost in kupljena organska gnojila, 
 Kakšen vpliv imajo trajnice v vrtu, ko ga pripravljamo na zimo .  

 Sestavine za api zobno pasto,
 Učinkovanje poglavitnih sestavin na naše telo, 
 Kako prepoznati kvalitetnega čebelarja,
 Kako si pripravimo api zobno pasto po svojem okusu.



Api piknik na EMUVG

 Razvajanje čutov  s čebeljimi pridelki 

 Druženje 

 Zaključni dogodek za vrtičkarje 2019



Ko izbiramo medovite rastline za naš vrt, 
vključujmo naše čute. Okrasne rastline slišimo, ko 
se premikajo in se jih dotikamo, užitne rastline so 
pogosto močnih barv in nas mamijo z okusi, pa 
tudi nekatere barvite in dišeče cvetke so užitne. 
Cvetje živih barv prinaša na vrt svetlobo, sončno 
barvo in užitna semena, ki privabljajo ptice in 
slišimo njihovo žgolenje. V sproščenem utripu 
spokojnega dne se za hip prepustimo opazovanju 
lahkotnega preletavanja metuljev, čebel in drugih 
opraševalcev in dopustimo, da njihovo 
spreletavanje boža naša ušesa. Tako naš vrt 
postane tudi terapevtska točka, prijeten prostor za 
druženje in praznik za ljubljansko Čebeljo pot.



ZAHVALA

Z velikim veseljem se zahvaljujemo deležnikom, ki 
soustvarjajo z nami: 

Zeleni svet, Davor Špehar s.p.
Javni zavod Mala ulica 
Resonančni coaching Iris Kline Arih s.p.
Nova kuverta
Bayer d.o.o.
Socialna akademija
in drugi. 

Posebna zahvala gre Mestni občini Ljubljana, ki je 
omogočila program. 

Nina Ilič
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja


