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• Postopki izdelovanja naravnih mil, krem in drugih negovalnih
sredstev• Kako ohraniti lastna semena • Komunikacija in gradnja odnosov z gosti v nemškem jeziku • Poslovna komunikacija
v italijanskem jeziku • Slovenščina za vsak dan • Digitalnica •
Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem obdobju • Pojdimo k
izviru čiste vode

Izdelovanje jabolčnega soka na mobilni liniji (iz projekta Prehrana in tradicija Zgornjega Posočja)

Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
info@prc.si, www.prc.si
tel. št.: 05/38-41-506

EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Delavnica Irene Regovec

Postopki izdelovanja naravnih mil, krem in
drugih negovalnih sredstev
Na predavanju Irene Regovec boste izvedeli, kako izdelati naravna, ročno izdelana mila, ki:
• so biološko razgradljiva in izdelana po hladnem postopku,
• so narejena na rastlinski osnovi in ne vsebujejo živalskih maščob,
• vsebujejo glicerin in visoko kvalitetna naravna rastlinska olja (kokosovo, sončnično, oljčno, mandljevo olje).
Osnovni podatki o izvedbi predavanja:
• Izvedba: torek, 11. 12. 2012
• Kraj izvedbe: Kobarid, Zelena hiša.
• Trajanje predavanja: od 17.00 do 19.00
Prijava in dodatne informacije:
Peter Domevšček, 031-409-012, peter.domevscek@prc.si
Predavanje bo izvedeno v okviru projekta Prehrana in tradicija Zgornjega Posočja (NIP 2011), sklop predavanj Zelišča.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje.

LAS ZA RAZVOJ

EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Predavanje Fanči Perdih

Kako ohraniti lastna semena
Na predavanju nam bo Fanči Perdih, ki se edina v Sloveniji že od leta
2007 ukvarja s pridelavo eko semen in sadik zelenjadnic, predstavila:
• pomen tradicionalnih semen, ki so se na slovenskih vrtovih ohranjala
iz generacije v generacijo,
• kaj je pomembno in na kaj moramo biti pozorni pri vzgoji in posebno
pri ohranjanju semen,
• prednosti in lastnosti eko semen in sadik.
Osnovni podatki o izvedbi predavanja:
• Izvedba: torek, 18. 12. 2012
• Kraj izvedbe: Tolmin, učilnica Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c
• Trajanje predavanja: od 9.00 do 12.00
Udeleženci lahko s seboj na srečanje prinesete tudi svoja lastna semena, ki ste jih pripravljeni izmenjati. Srečanje je namreč namenjeno tudi
njihovi izmenjavi.
Prijava in dodatne informacije:
Patricija Rejec, 05/38-41-506, patricija.rejec@prc.si
Predavanje bo izvedeno v okviru projekta KROG – vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje.

LAS ZA RAZVOJ

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Komunikacija in gradnja odnosov z gosti
v nemškem jeziku
Program je namenjen ponudnikom turističnih storitev, ki želijo obnoviti
oziroma izboljšati svojo komunikacijo v nemškem jeziku.
Osnovni podatki o izvedbi programa:
• Skupina: v skupino se lahko vključi 15 oseb
• Termin izvedbe: februar–maj 2013
• Kraj izvedbe: Tolmin
• Trajanje programa: 50 ur
• Zahtevnostna stopnja: začetna

Poslovna komunikacija v italijanskem jeziku
Program je namenjen odraslim, ki znanje italijanskega jezika potrebujejo za sporazumevanje v poslovnem italijanskem okolju ter želijo izboljšati svojo komunikacijo v tem jeziku.
Osnovni podatki o izvedbi programa:
• Skupina: v skupino se lahko vključi 15 oseb
• Termin izvedbe: februar–maj 2013
• Kraj izvedbe: Kobarid
• Trajanje programa: 50 ur
• Zahtevnostna stopnja: začetna
BOGATIM,

Prijava in dodatne informacije:

KER SE Patricija Rejec, 05/38-41-506, patricija.rejec@prc.si
Programa sta za udeležence brezplačna, saj operacijo Splošno neformalno izobraževanje
odraslih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Slovenščina za vsak dan
Program je namenjen odraslim, ki imajo težave v ustnem in pisnem
sporazumevanju v slovenskem jezku in si želijo izboljšati svoje izražanje
v svojem vsakdanjem življenju.
Osnovni podatki o izvedbi programa:
• Skupina: v skupino se lahko vključi 15 oseb
• Termin izvedbe: februar–maj 2013
• Kraj izvedbe: Bovec
• Trajanje programa: 50 ur

Digitalnica
Program je namenjen odraslim (ne glede na starost in izobrazbo) iz
občin Tolmin in Kobarid, ki želijo izboljšati svoje znanje računalništva.
Osnovni podatki o izvedbi programa:
• Skupina: v skupino se lahko vključi 15 oseb
• Termin izvedbe: februar–maj 2013
• Kraj izvedbe: Tolmin
• Trajanje programa: 50 ur
• Tematski sklopi: Osnove digitalnih tehnologij, Svetovni splet, Digitalna komunikacija, Programska oprema, Digitalne naprave in storitve.
BOGATIM,

Prijava in dodatne informacije:

KER SE Patricija Rejec, 05/38-41-506, patricija.rejec@prc.si
Programa sta za udeležence brezplačna, saj operacijo Splošno neformalno izobraževanje
odraslih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Prehrana in zdravje v tretjem življenjskem
obdobju
Program je namenjem starejšim, ki jih zanimajo tako osnove zdrave
prehrane oz. zdravega načina življenja, kot sama priprava preprostih,
zdravih jedi, prilagojenih starejšim.
Osnovni podatki o izvedbi programa:
• Skupina: v skupino se lahko vključi 15 oseb
• Termin izvedbe: februar–maj 2013
• Kraj izvedbe: Kobarid
• Trajanje programa: 50 ur
Program je za udeležence brezplačen, izvajal se bo enkrat tedensko v
dopoldanskem času.
Vsebine programa bodo obogatene s predavanji priznanih predavateljev.
Prijava in dodatne informacije:
Nataša Klobučar Štrancar, 05/38-41-514, e-pošta: natasa.ks@prc.si

BOGATIM,

KER SE

Program je za udeležence brezplačen saj operacijo Splošno neformalno izobraževanje odraslih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

Splošno neformalno izobraževanje odraslih

Pojdimo k izviru čiste vode
Program je namenjem vsem aktivnim upokojencem, ki jim je narava
blizu, radi hodijo in jih tematika vode in skrb za ohranjanje okolja še
posebej zanimajo.
Osnovni podatki o izvedbi programa:
• Skupina: v skupino se lahko vključi 15 oseb
• Termin izvedbe: februar–maj 2013
• Kraj izvedbe: Tolmin/Kobarid
• Trajanje programa: 50 ur
Program je za udeležence brezplačen, izvajal se bo enkrat tedensko v
dopoldanskem času, pretežno na terenu. Srečanja bodo prilagojena željam udeležencev in lepemu vremenu.
Vsebine programa bodo obogatene s predavanji priznanih predavateljev.
Prijava in dodatne informacije:
Nataša Klobučar Štrancar, 05/38-41-514, e-pošta: natasa.ks@prc.si

BOGATIM,

KER SE

Program je za udeležence brezplačen saj operacijo Splošno neformalno izobraževanje odraslih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

