
 

  

DELAVNICA 
 

Sami si izdelajmo čistila 
Torek, 14. 3. 2017, ob 16. uri  

Zdrave malice in večerje 

Torek, 21. 3. 2017, ob 16. uri 

DELAVNICA 

DUradna otvoritev 
Četrtek, 23. 3. 2017, ob 17. uri  

Bi želeli postati pravi prostovoljec? 
 

Torek, 28. 3. 2017, ob 16. uri 

    DELAVNICA 

  Velikonočni pogrinjki in dekoracije  

Torek, 4. 4. 2017, ob 16. uri 

Na ustvarjalni delavnici bomo izdelali 
praznične pogrinjke in dekoracije ob 
bližajočem se prazniku. Za material bo 
poskrbljeno.  
Delavnico bo vodila mag. Gabi Ogulin 
Počrvina. 

 

  Načrtovanje kariere  

  Torek, 11. 4. 2017, ob 16. uri 

 

Na delavnice boste spoznavali kako lahko 
dobro in učinkovito načrtujemo svojo kariero. 
Seznanili se boste z sodobnimi načini iskanja 
zaposlitve in vključevanjem v različna 
izobraževanja v okolju. Vse to vam bo koristilo 
pri načrtovanju vaše nadaljnje karierne poti. 
 

 

 

 

 

 

Na delavnici se bomo pogovorili o sestavinah, ki so 
nepogrešljive pri izdelavi domačih čistil (soda 
bikarbona, borax, pralna soda, marsejsko milo, 
eterična olja…). 
Na sami delavnici bomo naredili tudi nekaj čistil, ki 
jih boste lahko odnesli tudi domov. Za material bo 
poskrbljeno. 
Delavnico bo vodila Suzana Plut. 

 

Skoraj brez kuhanja, z malo volje, bomo 
pripravili zdrave malice in večerje, ki pa lahko 
brez slabe vesti nadomestijo tudi glavni obrok. 
Pogovorili se bomo o stročnicah ter njihovi 
uporabi pri pripravi malic, ker se stročnice 
vedno nakuhajo čez mero. Pripravili bomo 
avokadov desert, spomladanski humus, namaz 
iz suhih paradižnikov, namaz iz tofuja in bučnih 
semen, zelenjavni, sadni in žitni smoothie. Za 
material bo poskrbljeno. 
Delavnico bo vodila Suzana Plut. 
 

 

Uradna otvoritev VGC Skupaj v Občini Škocjan 
bo v četrtek, 23. 3. 2017, ob 17. uri v 
Metelkovem domu. Prisotne bosta nagovorila 
župan Jože Kapler in direktorica RIC Novo mesto 
Marjeta Gašperšič. Po otvoritvi bo sledilo 
predavanje Pridelovanje zelenjave za 
samooskrbo, izvajalke Natalije Pelko iz 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. 

 

Na delavnici se bomo dotaknili splošnih tem, 

ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega 

dela. Namenjena je vsem, ki želite postati 

prostovoljci in tistim, ki že delujete kot 

prostovoljci. Udeleženci so lahko srednješolci, 

študenti, brezposelni, zaposleni, upokojenci, 

skratka vsi, ki vas prostovoljsko delo zanima. 

Delavnico bo vodil Gregor Sepaher. 
 



DELAVNICA INFORMIRANJE 

 

     

DELAVNICA 

Ali znam dobro razpolagati 

s svojim denarjem?  

Torek, 18. 4. 2017, ob 16. uri 

Omejena finančna sredstva od nas 
zahtevajo njihovo varčno porabo. S 
praktičnimi nalogami in teoretičnimi 
pojasnili boste pridobili znanja, kako čim 
bolj smotrno razpolagati z denarjem, kako 
kontrolirati nakupe (želje in potrebe, 
kakšne so dobre nakupovalne prakse) in 
kako kontrolirati porabo denarja. 
Delavnico bo vodila mag. Gabi Ogulin 
Počrvina. 

 

Erasmus za mlade 

podjetnike 
Torek, 25. 4. 2017, ob 16. uri 

INFORMIRANJE 

 

Torek, 25. 4. 2017, ob 16. uri 

Aktivosti so brezplačne in se bodo 

odvijale ob torkih v Metelkovem 

domu do leta 2021. 

 
Vabljeni vsi občani, da se udeležite 
brezplačnih predavanj, delavnic ali 
pa tudi v vlogi izvajalcev popestrite 
ponudbo v vašem kraju. 

 

Za vse informacije smo vam na 

voljo na tel. številki 05 907 5712 

ali 031 329 567 (Gabi Ogulin 

Počrvina) ali na e-naslovu 

gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si. 

 

  

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 
2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s 
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino 
oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

AKTIVNOSTI VEČGENERACIJSKEGA 
CENTRA SKUPAJ  

V OBČINI ŠKOCJAN 
 

V METELKOVEM DOMU 
 
 

Marec in april 2017 
Vas zanima delo v medkulturnem okolju, 

mobilnost v tujino in podjetništvo. O 

možnostih s primeri dobrih praks oseb, ki so se 

uspele uspešno aktivirati, boste izvedeli na 

delavnici, ki jo bo vodila Aleksandra Pavlič iz 

Europe Direct Novo mesto. 

 

Vabljeni! 
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