
 
 

 IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA VRTIČKARSTVA V ČS MOL, marec do maj 2019 

DOGODEK KRATKA VSEBINA  ČETRTNA 

SKUPNOST 

TERMIN LOKACIJA 

Rodovitnost tal in 

gnojenje na urbanih 

vrtovih MOL 

Vabljeni na predavanje  Rodovitnost tal in gnojenje na 

urbanih vrtovih MOL. Predavanja se lahko udeležite vsi, ki si 

želite pridobiti informacije o rodovitnosti tal, hkrati pa slišati in 

izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Predaval bo Janez Sušin, univ. dipl. ing. agr. (Kmetijski 

inštitut Slovenije). . 

ČS Dravlje Ponedeljek, 

4.3.2019 ob 

17:00 uri 

Sejna soba v ČS 

Dravlje, Draveljska 

ul. 44 

Kompostiranje in 

organsko gnojenje 

Vabljeni na delavnico Kompostiranje in organsko 

gnojenje. Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite 

pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z 

drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predaval bo Vanes 

Husić, univ. dipl. ing. agr., klub Gaia. 

ČS Posavje torek, 

5.3.2019 ob 

16:00 uri 

Sejna soba v 

prostorih ČS 

Posavje, 

Bratovševa pl. 30 

Rez sadnega drevja in 

jagodičevja 

Vabljeni na delavnico Rez sadnega drevja in jagodičevja. 

Na delavnici bo prikazana prva oskrba v sadovnjaku oz. rez 

sadnega drevja in jagodičevja ter oskrba nasadov. Predaval bo 

Vanes Husić, univ. dipl. ing. agr., klub Gaia. 

ČS Trnovo Torek, 

11.3.2019 ob 

16:00 uri 

Javni sadovnjak na 

Rakovi jelši – Barje 

 

Rodovitnost tal in 

gnojenje na urbanih 

vrtovih MOL 

Vabljeni na predavanje  Rodovitnost tal in gnojenje na 

urbanih vrtovih MOL. Predavanja se lahko udeležite vsi, ki si 

želite pridobiti informacije o rodovitnosti tal, hkrati pa slišati in 

izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Predaval bo Janez Sušin, univ. dipl. ing. agr. (Kmetijski 

inštitut Slovenije).  

ČS Posavje Četrtek,  

14.3.2019 ob 

17:00 uri 

Sejna soba v 

prostorih ČS 

Posavje, 

Bratovševa pl. 30 

Rodovitnost tal in 

gnojenje na urbanih 

vrtovih MOL 

Vabljeni na predavanje  Rodovitnost tal in gnojenje na 

urbanih vrtovih MOL. Predavanja se lahko udeležite vsi, ki si 

želite pridobiti informacije o rodovitnosti tal, hkrati pa slišati in 

izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Predaval bo Janez Sušin, univ. dipl. ing. agr. (Kmetijski 

inštitut Slovenije). 

ČS Bežigrad  Ponedeljek, 

18.3.2019 ob 

17:00 uri 

Sejna soba v ČS 

Bežigrad, Vojkova 

c. 1 

Načrtovanje in priprava 

zelenjavnega vrta za 

sejanje 

Vabljeni na delavnico Načrtovanje in priprava 

zelenjavnega vrta za sejanje. Delavnice se lahko udeležite 

vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in 

izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Predavateljica Marjana Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE 

ČS Trnovo Sreda, 

20.3.2019 ob 

17:00 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša - 

Barje 
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d.o.o. 

Prve setve Vabljeni na delavnico Prve setve na vrtičkih. Delavnice se 

lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati pa 

slišati in izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji 

samooskrbe. Predaval bo Vanes Husić, univ. dipl. ing. agr.,  

klub Gaia. 

ČS Posavje Sreda, 

22.3.2019 ob 

16:00 uri 

Vzorčni Gain bio 

vrt – Ježica , 

Saveljska c. 50 

Rodovitnost tal in 

gnojenje na urbanih 

vrtovih MOL 

Vabljeni na predavanje  Rodovitnost tal in gnojenje na 

urbanih vrtovih MOL. Predavanja se lahko udeležite vsi, ki si 

želite pridobiti informacije o rodovitnosti tal, hkrati pa slišati in 

izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Predaval bo Janez Sušin, univ. dipl. ing. agr. (Kmetijski 

inštitut Slovenije). 

ČS Trnovo Ponedeljek, 

25.3.2019 ob 

17:00 uri 

Sejna soba 

/2.nadstropje - ČS 

Trnovo, Devinska 

ul. 1 B 

Kolobar in prva dela na 

vrtu 

Vabljeni na predavanje  Kolobar in prva dela na vrtu. 

Predavala bo Davor Špehar, dipl. ing. agr. in hort (Zeleni 

svet) in na Api delavnica z naslovom Marjetica in gozdni 

med na kateri bomo med praktično izvedbo pripravka spoznali 

delovanje pripravka na naše telo, njegovo uporabnost na 

splošno in v zdravi prehrani. Delavnico bo vodila Nina Ilič, 

Zavod Eneja.  

ČS Rožnik Torek, 

26.3.2019 ob 

17:00 uri 

Sejan soba v ČS 

Rožnik, Viška c. 38 

Pomladanske setve in 

oskrba vrta v prvih 

mesecih 

Vabljeni na delavnico Pomladanske setve in oskrba vrta v 

prvih mesecih. Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite 

pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z 

drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predavateljica 

Marjana Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

27.3.2019 ob 

17:00 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša - 

Barje 

Kako in s čim gnoji 

ekološki vrtnar in 

predstavitev akcije 

priprave skupnega 

komposta 

Vabljeni na delavnico Kako in s čim gnoji ekološki vrtnar 

in predstavitev akcije priprave skupnega komposta. 

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe.  Predavateljica Marjana 

Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

3.4.2019 ob 

17:30 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša - 

Barje 

Mešani posevki in dobri 

sosedi  vrtu 

Vabljeni na delavnico Mešani posevki in dobri sosedi  vrtu.  

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predavateljica Marjana 

Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo  Sreda, 

10.4.2019 ob 

17:30 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša – 

Barje  

Sajenje in nega 

jagodičja in sadnega 

drevja 

 

Vabljeni na delavnico Sajenje in nega sadnega drevja.  

Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova 

znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predaval bo Davor Špehar, 

ČS Rožnik Torek, 

16.4.2019 ob 

17:00 uri 

Medoviti vrt Grba 

 

(novo vrtičkarsko 

območje Grba - na 
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in 

 

Api-sadna malica proti 

spomladanski 

utrujenosti 

dipl. ing. agr. in hort., Zeleni svet.  

 

Vabljeni na delavnico Api-sadna malica proti 

spomladanski utrujenosti. Predavala bo Nina Ilič, Zavod 

Eneja.   

 

koncu Puhtejeve 

ul.) 

Nizek ali visok? 

Pripravimo se na setev 

fižola 

Vabljeni na delavnico Nizek ali visok? Pripravimo se na 

setev fižola.  Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite 

pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z 

drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predavateljica 

Marjana Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

17.4.2019 ob 

17:30 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša – 

Barje 

Sajenje sadik na prosto Vabljeni na delavnico Sajenje sadik na prosto.   Delavnice 

se lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati 

pa slišati in izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji 

samooskrbe. Predaval bo Vanes Husić, univ. dipl. ing. agr. iz 

kluba Gaia.  

ČS Posavje Petek, 

19.4.2019 ob 

16:00 uri 

Gain zelenjavni bio 

vrt na Ježici, 

Saveljska c. 50 

Dobri in slabi sosedje 

 

 

 

 

in 

 

Spoznajmo različne 

načine uporabe 

pegastega badlja 

 

 

Vabljeni na predavanje Dobri in slabi sosedje.  Predavanja 

se lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati 

pa slišati in izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji 

samooskrbe. Predaval bo Davor Špehar, dipl. ing. agr. in 

hort., Zeleni svet.  

 

Vabljeni na delavnico Spoznajmo različne načine uporabe 

pegastega badlja. Predavala bo Nina Ilič, Zavod Eneja.   

ČS Rožnik torek, 

23.4.2019 ob 

17:00 uri 

Medoviti vrt Grba 

 

(novo vrtičkarsko 

območje Grba - na 

koncu Puhtejeve 

ul.) 

Paradižnik, paprika, 

kumare, buče… - sajenje 

in oskrba plodovk 

Vabljeni na predavanje Paradižnik, paprika, kumare, 

buče… - sajenje in oskrba plodovk  Delavnice se lahko 

udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati 

in izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji 

samooskrbe. Predavateljica Marjana Kajzer Nagode podjetje, 

ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

24.4.2019 ob 

17:30 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša – 

Barje 

Sajenje paradižnika in 

ostalih plodovk 

 

 

in 

Vabljeni na predavanje Sajenje paradižnika in ostalih 

plodovk. Predavanja se lahko udeležite vsi, ki si želite 

pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z 

drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predaval bo Davor 

Špehar, dipl. ing. agr. in hort., Zeleni svet.  

ČS Rožnik Torek, 

7.5.2019 ob 

17:00 uri 

Medoviti vrt Grba 

 

(novo vrtičkarsko 

območje Grba - na 

koncu Puhtejeve 
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Api spomladanska in 

poletna solata za 

krepitev odpornosti 

 

Vabljeni na delavnico Api spomladanska in poletna solata 

za krepitev odpornosti. Predavala bo Nina Ilič, Zavod 

Eneja.   

ul.) 

Zasaditev in oskrba 

zeliščnega vrta 

Vabljeni na predavanje Zasaditev in oskrba zeliščnega 

vrta. Predavanja se lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti 

nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z drugimi 

vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predavateljica Marjana 

Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

8.5.2019 ob 

18:00 uri 

Učni zelenjavni  

(zeliščni) vrt 

Rakova jelša – 

Barje 

Sami izdelajmo naravne 

pripravke za varstvo 

rastlin na vrtu 

Vabljeni na predavanje Sami izdelajmo naravne pripravke 

za varstvo rastlin na vrtu. Predavanja se lahko udeležite 

vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in 

izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. 

Predavateljica Marjana Kajzer Nagode podjetje, ISA ZNANJE 

d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

15.5.2019 ob 

18:00 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša – 

Barje 

Vse o zastirki na vrtu Vabljeni na delavnico Vse o zastirki na vrtu. Delavnice se 

lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati pa 

slišati in izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji 

samooskrbe. Predavateljica Marjana Kajzer Nagode podjetje, 

ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

22.5.2019 ob 

18:00 uri 

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša – 

Barje 

Prepoznavanje bolezni 

in škodljivcev 

Vabljeni na delavnico Prepoznavanje bolezni in 

škodljivcev.   Delavnice se lahko udeležite vsi, ki si želite 

pridobiti nova znanja, hkrati pa slišati in izmenjati izkušnja z 

drugimi vrtičkarji in ljubitelji samooskrbe. Predaval bo Vanes 

Husić, univ. dipl. ing. agr., klub Gaia.  

ČS Trnovo Petek, 

23.5.2019 ob 

16:00 uri 

Javni sadovnjak 

Rakova jelša - 

Barje 

Pletje, okopavanje, 

zalivanje – kdaj in kako, 

da bo čim bolj učinkovito 

Vabljeni na predavanje Pletje, okopavanje, zalivanje – 

kdaj in kako, da bo čim bolj učinkovito. Predavanja se 

lahko udeležite vsi, ki si želite pridobiti nova znanja, hkrati pa 

slišati in izmenjati izkušnja z drugimi vrtičkarji in ljubitelji 

samooskrbe. Predavateljica Marjana Kajzer Nagode podjetje, 

ISA ZNANJE d.o.o.  

ČS Trnovo Sreda, 

29.5.2019 ob 

18:00 uri  

Učni zelenjavni vrt 

Rakova jelša – 

Barje 

IZOBRAŽEVANJA SO ZA UDELEŽENCE BREZPLAČNA! 

 


