
 

  

DELAVNICE  
 

Kompostiranje z Organkom 

in predstavitev pravilnega 

kompostiranja 

Torek, 9. 5. 2017, ob 17. uri 

Metelkov dom 

Pravijo, da ni prostora, da je grdo, da smrdi, da 

predolgo traja in da se ne splača. Pridite na delavnico 

in spoznajte, da ni smiselno, da bi organske odpadke 

metali stran, še posebej se naučite, kako le-te dobro 

uporabiti. Prav tako boste na tej delavnici spoznali, 

kako pravilno postavimo kompostni kup. Delavnico bo 

vodila Suzana Plut. 

 

Šparglji na jedilniku 

 Torek, 16. 5. 2017, ob 17. uri 

OŠ Frana Metelka Škocjan 

Vabljeni na kuharsko delavnico, na kateri boste pripravljali jedi 

iz špargljev. Delavnico bo vodila Suzana Plut. Prijave do 

zapolnitve mest na tel. št. 031 329 567 ali 

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

DELAVNICE 

 

Pravopis za vsakdanjo rabo 
Torek, 23. 5. 2017, ob 17. uri 
Metelkov dom 

 

Osvežitev znanja rabe male in velike začetnice, ločil, 
sklanjanje kratic, raba presledkov pri merskih enotah, 
pisanju datuma, za ločili itd. Tudi o pisanju e-sporočila. Vse 
bo zasnovano na primerih in vajah. Delavnico bo vodila 
novinarka Bojana Lekše. 

 

 

Digitalna fotografija, 

Moviemaker, Powerpoint 

Torek, 30. 5. 2017,  ob 17. uri 

OŠ Frana Metelka Škocjan 

Na delavnici boste pridobili znanja, kako shraniti, urediti in 
obdelati digitalne fotografije in iz njih naredili krajši film v 
program Moviemaker. Spoznali boste lahko tudi osnove 
predstavitve s programom PowerPoint. S seboj prinesite 
fotoaparat, kabel, digitalne fotografije in USB ključek, 
kamor si boste shranili slike in digitalne izdelke. Delavnico 
bosta vodila Jan Fink in Belinda Lovrencičič. 
Prijave do zapolnitve mest na tel. št. 031 329 567 ali 

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

 

DELAVNICE 
 

Predavanje certifikati ekološke 

prehrane 

  Torek, 6. 6. 2017, ob 17. uri 
Metelkov dom 

Za ekološko hrano velja, da je pridelana brez pesticidov 
in hitro topnih mineralnih gnojil. Rodovitnost zemlje 
ohranjajo organska gnojila in naravna rudninska gnojila. 
Dovoljena so nekatera "klasična" škropiva, denimo 
modra galica in elementarno žveplo. Sicer pa je 
skrivnost v tem, da ekološki kmet z izbiro sort, s 
kolobarjenjem in z zdravo, s hranili celovito založeno 
prstjo okrepi odpornost rastlin ter s primerno prehrano 
poskrbi za zdravje živali. V primeru težav s škodljivci si, 
kolikor lahko, pomaga z naravnimi sredstvi in upošteva 
možnost (delnega) izpada pridelka. Več o certifikatih 
ekološke prehrane pa boste izvedeli na predavanju 
Suzane Plut. 

Ustvarjalna delavnica 

recikliranja 

  Torek, 13. 6. 2017, ob 17. uri 

  Metelkov dom 

 Vabljeni na ustvarjalno dogodivščino in ugotovite, kako lično 

in uporabno šatuljo oz. košarico je možno narediti iz 

časopisnega papirja. S seboj prinesite le časopise, za ostalo bo 

poskrbljeno. Delavnico bo vodila Anja Škulj. 
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DELAVNICE 
 
 

Demenca 

 – tiha vsiljivka v družini 

Torek, 20. 6. 2017, ob 17. uri 

 Metelkov dom  

 
Na predavanju bomo spregovorili o demenci, kako jo 
prepoznamo, kakšne težave prinaša v krogu družine in 
kako jih uspešno reševati. Predavala bo Darka Pečnik, 
Društvo Spominčica Dolenjske. 
 

Počitniška ustvarjalna 

delavnica 

Torek, 27. 6. 2017, ob 9. uri 

Metelkov dom 

Osnovnošolski otroci vljudno vabljeni na ustvarjalno 

delavnico ob začetku počitnic. Delavnico bo vodila Anja 

Škulj. 

Prijave do zapolnitve mest na tel. št. 031 329 567 ali 

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

 
 
 

INFORMACIJE 

 

INFORMACIJE 
 

 Aktivnosti so brezplačne in se bodo 
odvijale ob torkih v Metelkovem 
domu v Škocjanu in v prostorih OŠ 
Frana Metelka Škocjan in do leta 
2021. 
Nosilec projekta je Razvojno 
izobraževalni center Novo mesto. 
 
 

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 059 075 712 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 IN V  
OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

 
 

Maj in junij 2017 
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