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Spoštovani. 

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z današnjim dopisom Vas vabimo na zaključno predstavitev JESENSKEGA 
kreativnega druženja, ki bo dne 12.12.2016 ob 17.00 uri na LJUDSKI UNIVERZI. 

Predstavili se bodo vsi študijski krožki v okviru naše Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Kočevje, kjer delimo mnenje z vami, da je vseživljenjsko učenje 

trajnostno za učečo se družbo. 
 

Častni gost predstavitve bo naš župan dr.Vladimir Prebilič, s katerim se bomo 

pogovarjali tudi že pod nam znano naslovno temo 
 

DRUŽENJE Z ŽUPANOM ob kavici in pogovor o dejavnostih in razvojnih 

potencialih občine 

 

 

 

 

 

 
 

 

Koordinatorica: Majda Valda, magistrica medkulturnega menedžmenta 

Štev:  6042-4/2016-15 

Datum: 7.12.2016 

 

Transformacija mišljenja 

skozi prakso 

Vpisni dan univerze za 

tretje življenjsko obdobje 

Kočevje nekoč in danes – pogovor v 

nemškem jeziku (nadaljevalni program) 

Neformalno izobraževanje 

računalniške pismenosti 

Moja kuhinja na krožniku z recepti 

Ženske so z VENERE, moški so z MARSA, 

AKTIVNA STAROST – SOŽITJE 

GENERACIJ 

Zvočna kopel z GONGI 

Zdravilne rastline in 

novodobni pripravki le-teh 

 

Učne delavnice zdravilnih 

pripravkov (na terenu) 

 

Druženje z županom ob kavici 

in pogovor o dejavnostih in 

razvojnih potencialih občine 

Kako razumeti umetnost. Od 

umetnosti k filozofiji, od filozofije 

k umetnosti.  

Pomen poznavanja lastne 

zgodovine ter prepoznavnosti 

domačega kraja 
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Predstavili se bodo naslednji študijski krožki: 

 

KOČEVJE NEKOČ IN DANES – pogovor v nemškem jeziku  

(nadaljevalni program) 

Mentorica: Dragica Gornik, predmetna učiteljica slovenščine in nemščine; 
 

KAKO RAZUMETI UMETNOST. Od umetnosti k filozofiji, od filozofije k 

umetnosti. 

Mentorica: Lela B. Njatin, filozofinja, pisateljica in vizualna umetnica; 
 

ZDRAVILNE RASTLINE in novodobni pripravki le-teh z učnimi delavnicami 

Mentor: Alojz Vidic, inž. agr.; 
 

POMEN POZNAVANJA LASTNE ZGODOVINE TER PREPOZNAVNOSTI 

DOMAČEGA KRAJA 

Mentor: Mihael Petrovič, ml., publicist; 
 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI 

Mentor: Boštjan Colnar, dipl. inž. rač. in inf.; 
 

ZVOČNA KOPEL Z GONGI 

Mentor: Stanislav Knežič; 
 

TRANSFORMACIJA MIŠLJENJA skozi prakso 

Mentorica: Stanka Delač, prihotronik; 

 

… in še ZAKLJUČNO PREDNOVOLETNO SREČANJE …  

P O M P O S A    i n    B O Ž I Č N A    R A V E N N A 
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PREDNOVOLETNA DRAGULJA - POMPOSA IN RAVENNA 
  

Kdaj in kje je odhod: 

Na pot se bomo odpravili ob 4:00 zjutraj s parkirišča pri Športni dvorani Kočevje. 

 

Program strokovne ekskurzije: 

Pot nas bo mimo Gorice in vzdolž beneške lagune najprej popeljala do Pompose, 

ene najpomembnejših benediktinskih opatij srednjega veka. 

Ogledali si bomo samostansko cerkev s freskami in talnimi mozaiki, potem pa izpod 

50 metrov visokega zvonika, ki sodi med najlepše romanske zvonike Italije, 

nadaljevali vožnjo do bližnje Ravenne.  
  

Nekdanja prestolnica Zahodnorimskega cesarstva po vsem svetu slovi po svojih 

osupljivih »zlatih« mozaikih. V cerkvi San Vitale sta imenitno upodobljena cesar 

Justinjan in cesarica Teodora, ki ju poznamo iz romana Pod svobodnim soncem, še 

posebej pa navdušuje bleščeča modrina mavzoleja Galle Placidie, matere cesarja 

Valencijana. Kot biseri se na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine 

nizajo še druga ravennska svetišča, od cerkve Sant Apollinare Nouvo do Arianskega 

baptisterija, poslednje počivališče pa je v mestu našel tudi pesnik Božanske 

komedije, Dante Alighieri …  
  

Ogled ravennskih kulturnih draguljev bomo popoldne zaključili z obiskom božičnega 

sejma, potem pa se vrnili proti Kočevju, kamor bom prispeli v poznejših nočnih urah. 

  

Cena: 

V ceno strokovne ekskurzije so poleg prevoza že vključeni stroški vstopnin v višini 

ca. 15 EUR in znaša: 

               -         45 EUR za člane U3O oziroma 

               -         50 EUR za nečlane U3O 

               -         ob udeležbi najmanj 45 oseb 

 

Prijave in vplačila so še možna in jih sprejema mentorica Olga Koritnik 

in v ta namen vam prilagam njen kontaktni telefon: 041 / 351 – 660. 

  

                                                   

                                  RAVENNA SAN VITALE                                                SAN VITALE  

Se vidimo, lepo pozdravljeni. 

                                     Koordinatorica:                                                 

                                                          Majda Valda, magistrica medkulturnega menedžmenta          
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BOŽIČNI SEJEM RAVENNA 

 

 
 

POMPOSA 

mailto:info@lu-kocevje.si

