
 

      

Skupno druženje 
otrok in staršev 

 
14. 6. 2017 ob 16. uri, 

Kulturni dom Straža 
 
 

Skupno druženje staršev in otrok je 
majhen kamenček, ki lahko veliko 
prispeva v mozaiku pozitivnih 
odnosov v družini. Istočasno pa 
vplivamo na športno naravnanost 
družin in njihove gibalne sposobnosti. 
 
 
Naš glavni cilj je druženje otrok in 
staršev, vplivati na bolj zdravo in 
aktivno skupno preživljanje prostega 
časa ter na dvig kvalitete življenja. 
 
 
 

 
Vabimo vas v sredo 14. junija ob 16. 
uri v Kulturni dom Straža. 
 
V času poletnih počitnic bomo ob 
sredah v dopoldanskem času 
organizirali brezplačne delavnice za 
otroke vseh starosti: 

- Ustvarjalnice 
- Športne aktivnosti 
- Delavnice za razvijanje 

pozitivne samopodobe 
- Digitalna pismenost 
- Spretnostne igre 
- Družabne igre 
-  ... 

 
 
 
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.  
 
 

         Dnevni center VGC  

 
Večgeneracijski center  SKUPAJ ima 
sedež v prostorih RIC-a Novo mesto 
(Topliška cesta 2, rumena stavba 
nasproti avtobusne postaje), kjer je z 
novim letom vsem  na voljo dnevni 
center za druženje, dnevno med 8. in 
19. uro. 
 
V dnevnem centru vam je na voljo 
prijeten kotiček za druženje. Na voljo 
so vam različne revije, knjige, 
računalnik z dostopom do interneta, 
TV … ter vse informacije v zvezi z 
aktivnostmi Večgeneracijskega centra 
Skupaj.  
 

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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Tečaj računalništva 
 

 

21. 6 - 5.  7. 2017 ob 16 uri, 

OŠ Vavta vas 

 

 
 

Tečaj računalništva je namenjen 
začetnikom in tudi vsem tistim, ki že 
nekaj znajo in bi radi utrdili osnove 
uporabe računalnika in postali 
"računalniško pismeni". 
 
Na tečaju obravnavamo vse, kar je 
potrebno za vsakodnevno uporabo 
računalnika.  
 
Učenje poteka na prijazen in zabaven 
način, na podlagi enostavnih, 
praktičnih primerov, ki jih udeleženci 
tudi preizkusijo v praksi. 
 

 
 

Naučimo se urejati besedilo, urejati 
slike, prenašati dokumente, 
učinkovito brskati po spletu, 
komunicirati na družbenih omrežjih. 
 
Število mest je omejeno.  
 

Prijave so obvezne. 
 
 

Ob sredah od 21. junija do 5. 7. 2017 
ob 16. uri v računalniški učilnici OŠ 
Vavta vas. 
 
 
 

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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