
 

  

 
 

Kompostiranjem z 

organkom 
 

četrtek, 6. 4. 2017 ob 16. uri 

 

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 metala, še 

posebej in se naučite kako le te dobro 

uporabiti. 

 

Dobimo  se v četrtek, 6. 4. 2017  ob 16. uri v 

Kulturno kongresnem centru 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.  

 
 

Učim se učiti 

četrtek, 13. 4. 2017 ob 16. uri 

 
"Učenje učenja" je zmožnost učiti se in vztrajati 
pri učenju ter učinkovito upravljati s časom ter 
informacijami.  
Na delavnici boste spoznali svoj učni stil in se 
seznanili z novimi učinkovitimi tehnikami 
učenja ter s tem, kako izbira načina učenja in 
načrtovanje učenja vplivata na uspešnost 
učenja. v. Dobili boste tudi koristne napotke, 
kako se pripraviti na izpit. 

 
Dobimo se v četrtek, 13. 4. 2017 ob 16. uri v 
Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice. 

 

Aktiviraj se 

ponedeljek, 24. 4. 2017 ob 16. uri 

 
Pridite in spoznajte osebo, ki vam bo natrosila 
podrobnosti in vas usmerila kako se lahko 
aktivirate in storite v življenju nekaj več. 
 
Dobimo se v ponedeljek, 24. 4. 2017  ob 16. uri v 
Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice. 

 
  

Eko čistila 

četrtek, 20. 4. 2017 ob 16. uri 

 

 

Različna čistilna sredstva vsebujejo številne 

škodljive sestavine – z njihovo uporabo 

škodujemo tako sebi kot okolju. Pridite in se 

naučite kako lahko sami hitro izdelamo 

učinkovito, predvsem pa zdravju, okolju in naši 

denarnici prijazna čistilna sredstva. Pripravili 

smo nabor preprostih, a nadvse učinkovitih 

receptov za pripravo domačih čistil, s pomočjo 

katerih smo kos še tako trdovratnim madežem. 

 

Dobimo  se v četrtek, 20. 4. 2017  ob 16. uri v 

Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice. 
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Spregovorimo po angleško 

 

Ob ponedeljkih  3. 4. 2017 in  

10. 4. 2017 ob 16. uri 

 

Tečaj angleščine je namenjen tistim, ki bi se 

radi učili angleščine ali pa je že dolgo niste 

uporabljali. V 20 urah bomo ponovili ali pa 

se naučili osnovnega besednega zaklada, 

osnov komuniciranja, tvorjenja stavkov, 

pisanja ...   

Želimo, da se boste po koncu tečaja dobro 

odrezali v različnih situacijah, ko je 

angleščina nujna in zaželena. 

 

Dobimo se v ponedeljek, 3. 4. 2017 ob 16. 

uri v Kulturno kongresnem centru 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.  

 

INFORMACIJE 
 

 

Vse do leta 2021 bomo za vas organizirali različne 

brezplačne aktivnost.  

 

Aktivnosti bodo načeloma potekale vsak ponedeljek 

in četrtek med 16. in 19. uro v Kulturno 

kongresnem centru Dolenjske Toplice, občasno pa 

tudi na drugih lokacijah.  

 

VGC SKUPAJ ima sedež v prostorih RIC-a Novo 

mesto, kjer je z novim letom  na voljo dnevni center 

za druženje, dnevno med 8. in 19. uro. Vabljeni, da 

ga obiščete. 

 

Mesečno nas spremljajte v Vrelcu, kjer bomo 

objavljali vse aktivnosti. 

 

Info.: Gregor Sepaher, gregor.sepaher@ric-nm.si,  

 07 393 45 54, 051 670 968, www.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. 
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