
PRIREDITVE IN DELAVNICE V TOČKI MOČI  – MAREC 2018 

KDAJ DOGODEK 
 

KJE/ ORGANIZATOR 
 

(simbolična fotografija ali logotip) 

Petek 2.3. ob 
16.00 

Februar je mesec vzgoje lastnih sadik. V tem mesecu zavihamo rokave 
in posejemo prva semena. Predvsem plodovke potrebujejo dovolj časa 

za rast, zato s setvijo nikar ne čakajmo predolgo. Prijava na 
tocka.moci@zavod-znanje.si  

Večgeneracijski 
center  

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 

Petek 2.3. ob 
18.00 

Prvi korak v svet kriptovalut. 
Vabljeni na delavnico kripto valut, namenjen tako začetnikom, ki se 

sprašujete kaj je to, tistim, ki bi radi izvedeli še kaj več, pa tudi 
tistim, ki ste v svetu kripto valut že domači. Prešli bomo teme od 

začetka kriptovalut, njihovega rudarjenja, tradinga, priložnosti, ki si 
jih lahko ustvarite s kripto valutami in vse skupaj na drugačen način 
kot ste ga vajeni do sedaj. Od kje kripto valute, zakaj jih uporabljati, 

čemu in kako? Storage KV in varnost, ICO in kako sodelovati v enemu 
izmed njih, kako generirati prihodek iz KV. Po koncu delavnice 

okrogla miza. Udeležba brezplačna.  Prijava na tocka.moci@zavod-
znanje.si  

Večgeneracijski 
center  

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 

Petek, 9.marec 
med 18.00-

20.00. 

Društvo za otroke sveta. Botrstvo. Predstavitev potopisnega značaja 
s predstavitvijo društva za otroke sveta in programov botrstvo ter 

potuj kot prostovoljec. V okviru programa potuj kot prostovoljec so 
različne dejavnosti kot so pomoč učieteljem v lokalnih šolah, ki jih 

obiskujejo tudi otroci naših botrov, pomoč na klinikah, v 
laboratorijih, na veterinarski kliniki, deli fotografa, novinarja, 

reševanje želv, pomoč pri gradnji izobraževalno bivalnega centra, ki 
ga gradi društvo za otroke sveta. 

Večgeneracijski 
center 

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 

Delavnica je  
prvi torek v 

aprilu, 3.4.2018 
16.30 

. 

Obrezovanje vrtnic – spoznali bomo kaj je pomembno pri 
obrezovanju vrtnic. Delavnica bo teoretična in praktična. Delavnico 

izvaja Robert Rogič. Prijave sprejemamo na tocka.moci@zavod-
znanje.si . Udeleženci prinesejo s sabo rokavice. 

Večgeneracijski 
center 

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 
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Sreda 14. marec 
med 10.00-

11.30 

Predavanje umetnost pospravljanja.  
Ali imate dovolj tega, da komaj pospravite hišo, pa je spet 

razmetana? Se nenehno prepirate z otroki, naj že enkrat pospravijo 
svoje sobe? Se vsako leto lotite pomladanskega čiščenja, a urejenost 

hiše ne traja dolgo? Lepo vabljeni na predavanje Umetnost 
pospravljanja, kjer boste izvedeli in se naučili metode, ki jo po svetu 

uči japonska svetovalka za pospravljanje Marie Kondo. Ko bo vaš 
dom pospravljen, se bo vaše življenje korenito spremenilo.  

Udeležba brezplačna. Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si.  
Vodi Jana Pavlovič. 

Večgeneracjiski 
center 

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 

Petek 16.3. ob 
18:00 

Programiraj um za uspeh: ODNOSI. Si želite programirati svoj um za 
uspeh na vseh področjih..? Uresničiti svoje sanje, svojo sanjsko kariero 

in vse, kar si želite.. in vas nekaj zadržuje. ODNOSI. Naučili se boste 
sledeče.. Zakaj vas ljudje ne spoštujejo? Opozorilni znaki »toksičnih« 

ljudi! Kako prekiniti nezdrave vezi? Kako se postaviti zase in prenehati 
izgubljati svojo moč? Kako reči »ne«! Kako postaviti zdrave meje? 
Kako ravnati s problematičnimi ljudmi? Delavnico bodi Kim Brce. 

Prijave sprejemamo na tocka.moci@zavod-znanje.si 

Večgeneracjiski 
center 

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 

Petek, 
23.3.18 ob 16:00 

Obrezovanje Sadnega drevja Prvo delo v sadovnjaku . spomladi je 
obrezovanje sadnega drevja. Ker je v času mirovanja bistveno manj 

nevarnosti okužbe nekaterih vrst sadnega drevja. Spoznali bomo 
teoretični in praktični del. Dobimo se na naslovu Mala brda 13, 
Hruševje. Delavnico vodi Robert Rogič. Prijave sprejemamo na 

tocka.moci@zavod-znanje.si   

Mala brda, 
Večgeneracjiski 

center 
Točka moči Postojna 

Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 
Vsak torek med 
14.00 – 17.00, 

ter četrtek med 
14.00-17.00 

Individualno računalniško opismenjevanje – za tiste, ki se niste še 
nikoli srečali z računualnikom in tiste bolj zahtevne. V terminu 

mogoče sprejeti največ tri udeležence. Prijava možna na naslovu 
tocka.moci@zavod-znanje.si, v kateri napišete tudi kaj bi se radi 

učili. Udeležba brezplačna. 

Večgeneracijski 
center 

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b 

 

Vsak petek med 
17.00-18.00. 

Ura prostega plesa, free dance z Dunjo Močnik. Vabljeni na plesno 
urico, kjer se bom skupaj sprostili in zabavali. Udeležba brezplačna. 

Večgeneracijski 
center  

Točka moči Postojna 
Zelena dvorana 
Ulica 1.maja 2b  
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