
 

  

 

 

Gibalne delavnice - Želva 

6. 3. in 13. 3. 2017 ob 9. uri 

GIBALNE VAJE z varovanci Varstveno delovnega centra  
ŽELVA Kočevje (ga. Eva Gornik) 

 

Učne urice MATEMATIKA 

6. 3. in 13. 3. 2017 ob 13. uri 

UČNE URICE MATEMATIKE so namenjene učencem 
OŠ, ki imajo težave pri matematiki. Učne urice bodo 
potekale v ponedeljek ob 13. uri. (ga. Lidija Gornik) 
 

Učne urice ANGLEŠČINE 

7. 3. in 14. 3. 2017 ob 13. uri 

UČNE URICE ANGLEŠČINE so namenjene učencem OŠ, 
ki imajo težave pri angleščini. Učne urice bodo potekale 
ob torkih ob 13. uri. (ga. Ira Štimec) 

 

Ustvarjamo iz naravnih 

materialov 

6. 3. in 13. 3. 2017 ob 10.30 uri 

Ustvarjalne delavnice za starejše občane. Ustvarjali 

bomo iz naravnih materialov. (ga. Anja Colnar) 

Obvezna prijava na tel. št.: 01 89 38 277  

ali na e-mail: majda.valda@lu-kocevje.si 

 

 
 

 

 

Zvočna kopel z gongi 

6. 3.  in 13. 3. 2017 ob 16.30 uri 

Zvočna kopel z gongi se bo izvajala na OŠ Zbora 

odposlancev - Reška (poleg avtobusne postaje Kočevje). 

Bodite športno oblečeni. S seboj prinesite podlogo iz 

flisa, toplo odejo in sobne copate.  (g. Stanislav Knežič) 

Obvezna prijava na tel. št.: 01 89 38 277 ali na  

e-mail: majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Zeliščna delavnica 

7. 3. 2017 ob 17. uri 

Spoznajte načine nabiranja, vzgajanja ter uporabe 

različnih zdravilnih zeli. Z nami bo zeliščarka Metka 

Maček, ki nam bo predstavila zdravilnost rožic, ki 

rastejo v našem okolju. Delavnica je za širšo javnost. 

Vabljeni! 
 

Vrtec na obisku  

8. 3.  in 15. 3. 2017 ob 9. uri 

Z igro do znanja nemškega jezika (ga. Tjaša Lubej) 
 

Kvačkanje in štrikanje  

8. 3.  in 15. 3. 2017 ob 13. uri 

Delavnica kvačkanja in štrikanja za otoke in starše. Čas od 13. 

do 15. ure je namenjen otrokom, čas od 15. do 17. ure pa 

staršem. Ves čas  so lahko prisotni oboji. (ga. Barbara Mavrin) 

Delavnica je za širšo javnost.  Vabljeni! 

 

 

 Predavanje s področja 

 odvisnosti 

9. 3. 2017 ob 16. uri 

Z nami bo g. Toni Kočevar, ki nam bo predstavil področje 

zasvojenosti, preventivo in osebne izkušnje pri delu z 

ljudmi, ki se soočajo z odvisnostjo. Predavanje je za širšo 

javnost. Vabljeni! 

Obisk romskih družin  

9. 3.  in 16. 3. 2017 ob 15. uri 

Glasbena delavnica za romske otroke (g. Dorian Granda) 
 

Računalniška delavnica  

10. 3.  in 17. 3. 2017 ob 9. uri 

Brezplačni začetni tečaj računalništva za brezposelne 

osebe. Namenjen je vsem, ki želijo izgubiti strah pred 

računalnikom in pridobiti temeljna znanja za 

prihodnost in lažjo zaposljivost.  

(g. Gregor Krnc) 
 

 Predavanje za ženske 

14. 3. 2017 ob 16. uri 

 Vabljeni na predavanje »Navezanost v odnosih in 

razvijanje občutka za lastno vrednost«. V okviru 

predavanja bomo spoznali, kateri so stili navezanosti, kaj 

nas v življenju spodbuja in kaj nas ovira. (ga. Desa 

Vanovšek - družinska terapevtka) Predavanje je za širšo 

javnost. Vabljeni!



 

 

     

 
 

 

Na Ljudski univerzi Kočevje smo januarja 

pričeli z izvajanjem aktivnosti v okvirju 

projekta Večgeneracijski center SKUPAJ (VGC 

SKUPAJ) katerega vodilni partner je RIC Novo 

mesto. Projekt VGC je sofinanciran s strani 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

in enake možnosti in Občine Kočevje.  VGC 

SKUPAJ predstavlja osrednji prostor zbiranja v 

lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, 

ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in 

zadovoljevanje potreb naših občanov. Temelj 

je prenos znanja med generacijami.  

 

V sklopu dejavnosti VGC SKUPAJ bomo v 

organizirali različne brezplačne dejavnosti. 

Delavnice in predavanja so številčno omejena, 

zato je potrebna  prijava.  

Veselimo se vaših prijav na : 

tel. št.:   051/433-566 ali 

e-mail: ivana.milavec@lu-kocevje.si 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sožitje generacij 

plemeniti naš vsakdan 

 

Dobrodošli v VGC Skupaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK 

BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

6. 3. 2017 – 17. 3. 2017 
 

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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