
 

      

Ko odpadek oživi 

 
15. 5. 2017 ob 16 uri 

 
 

Kar je za nekoga odpadek, je lahko za 
drugega material za izdelavo 
umetnine. Na delavnici bomo tako 
spoznali, da se da iz starega papirja 
izdelati marsikaj, plastenke pa lahko 
postanejo ljubki hranilniki. 
 
Z vami bosta ustvarjala Blanka 
Renčelj in Gregor Sepaher. 
 
Dobimo se v ponedeljek, 15. 5. 2017 
ob 16. uri v KKC Dolenjske Toplice. 
 
Za vse informacije smo vam na voljo 
na telefonski številki 07 393 45 54, 
051 670 968 oziroma po elektronski 
pošti gregor.sepaher@ric-nm.si. 

Permakulturni vrt 

 
    18. 5. 2017 ob 16 uri 
 
Permakulturni vrt kot samozadostni 
trajnostni vrt, ki ga upravljamo 
sonaravno (brez umetnih gnojil, 
kemični pripravkov …). Naučili se 
bomo skrbeti za zemljo, za ljudi in 
upoštevali načelo vračanja presežkov. 
Da ne bomo ostali le pri besedah, pa 
se nam ponuja možnost, da bomo tak 
vrt tudi skupaj ustvarili. 
 
Z vami bo dr. Tamara Teršič. 
 
Dobimo se v četrtek, 18. 5. 2017 ob 
16. uri KKC Dolenjske Toplice. 
 
Za vse informacije smo vam na voljo 
na telefonski številki 07 393 45 54, 
051 670 968 oziroma po elektronski 
pošti gregor.sepaher@ric-nm.si. 

Verjamem vase – 

pozitivna samopodoba 
 

    22. 5. 2017 ob 16. uri 

 

Samopodoba  je sklop zaznav, misli in 

predstav o sebi, o tem kdo in kaj smo. 

Je vse tisto, kar si mislimo o sebi, 

svojih sposobnostih, možnostih v 

življenju, uspehih in neuspehih.  

 

Več z dr. Petjo Kovačevič. 

 

Dobimo se v ponedeljek, 22. 5. 2017 

ob 16. uri KKC Dolenjske Toplice. 

 

Za vse informacije smo vam na voljo 

na telefonski številki 07 393 45 54, 

051 670 968 oz. po elektronski pošti 

gregor.sepaher@ric-nm.si.  
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E- VEŠČINE 
 

    22. 5. 2017 ob 16 uri 
 
 

IKT tehnologija spreminja naše 
aktivnosti in posega v številna 
področja našega življenja: od branja 
Novic, nakupovanja, komuniciranja 
na družabnih omrežijih, objavljanja 
fotografij ….  Kako? 
 
Delavnico bosta vodila Belinda 
Lovrenčič in Gregor Sepaher. 
 
Dobimo se v četrtek, 25. 5. 2017 ob 
16. uri Računalniški učilnici OŠ 
Dolenjske Toplice. 
 
Za vse informacije smo vam na voljo 
na telefonski številki 07 393 45 54, 
051 670 968 oz. po elektronski pošti 
gregor.sepaher@ric-nm.si   
 

Delavnica VATSU 

Trajnostni krog narave 
 
      29. 5. 2017 ob 16. uri 
 

 
Govorili bomo o trajnosti narave, 
življenjski poti materiala (od zibelke 
do groba, (vrečka, plastenka, oblačila, 
igrače,...)), osnovnih petih elementih, 
kroženju v naravi in vplivih 
elementov narave. 
 
Več z Gregorjem Brčonom. 

 

Dobimo se v ponedeljek, 29. 5. 2017 

ob 16. uri KKC Dolenjske Toplice. 

 

Za vse informacije smo vam na voljo 
na telefonski številki 07 393 45 54, 
051 670 968 oz. po elektronski pošti 
gregor.sepaher@ric-nm.si   
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