
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 mesecu februarju 2017 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: daliborka.orel@lu-kocevje.si 
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univerza.kocevje/  

 
 

 

prijave: 

Daliborka Orel 

 daliborka.orel @lu-kocevje.si 

   

 051/433-566 
 

 
 

Lahko nas obiščete na sedežu Ljudske 

univerze Kočevje v času uradnih ur  

od ponedeljka do četrtka od 800 do 1700 

ure, ob petkih pa od 800 do 1300 ure. 

 

 

 

LJUDSKA  

UNIVERZA  

KOČEVJE 

 

 

 Trg zbora odposlancev 30 

1330 Kočevje 

 
 

 

 

 

 

 
 

URNIK  

AKTIVNOSTI  

 

06.02.2017 – 

10.2.2016 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE 

mailto:daliborka.orel@lu-kocevje.si
http://www.lu-kocevje.si/
http://www.facebook.com/ljudska.univerza.kocevje/
http://www.facebook.com/ljudska.univerza.kocevje/
mailto:info@lu-kocevje.si
file://192.168.0.105/en/close-up?o=646385&memlevel=C&a=c&q=phone&s=61&e=90&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3


 

 

 PONNEDELJEK  06. 02. 2017: 

9:00 – 11:00  USTVARJALNE URICE z 

varovanci varstveno delovnega centra  ŽELVA 

Kočevje 

(Izvajalec: Daliborka Orel) 

13:00 – 14:00 UČNE URICE MATEMATIKE  so 

namenjene učencem OŠ, ki imajo težave pri 

matematiki. Potrebna je predhodna prijava in 

soglasje staršev zaradi omejenega  števila učencev 

(predvidena je pomoč za 4 učence hkrati) (Izvajalec: 

Lidija Gornik) 

14:00 – 15:00 UČNE URICE 

Urice so namenjene pomoči učencem OŠ pri 

pisanju domačih nalog in druženju ob družabnih 

igrah. Potrebna je predhodna prijava in soglasje 

staršev zaradi omejenega  števila učencev 

(predvidena je pomoč za 4 učence hkrati) 

(Izvajalec: Daliborka Orel) 

 

 

 

 TOREK 07. 02. 2017 

13:00 – 14:00 UČNE URICE ANGLEŠČINE  

so namenjene učencem OŠ, ki imajo težave pri 

matematiki. Potrebna je predhodna prijava in 

soglasje staršev zaradi omejenega  števila 

učencev (predvidena je pomoč za 4 učence 

hkrati) (Izvajalec: Ira Štimec) 

 

 

 

14:00 – 15:00 UČNE URICE 

Urice so namenjene pomoči učencem OŠ pri 

pisanju domačih nalog in druženju ob družabnih 

igrah. Potrebna je predhodna prijava in soglasje 

staršev zaradi omejenega  števila učencev 

(predvidena je pomoč za 4 učence hkrati) 

(Izvajalec: Daliborka Orel) 

15:00 – 17:00 Predstavitev prostovoljstva – 

kako se lahko registriraš kot prostovoljec. – v 

sodelovanju z društvom »Podajmo si roke« bomo 

spoznali kaj je to prostovoljstvo. Vabljeni vsi, ki 

želite prostovoljno pomagati ranljivim skupinam. 

(Izvajalec: Martina Vrečič) 

 ČETRTEK 09. 02. 2017 

9: 00 – 10:00 VRTEC NA OBISKU – z igro do 

znanja nemškega jezika (Tjaša Lubej) 

10: 00 – 12:00 Delavnica ličenja - za 

Romska dekleta  

(Izvajalec: Petra Kozina Halčakova) 

13:00 – 15:00 UČNE URICE  

Urice so namenjene pomoči učencem OŠ pri 

pisanju domačih nalog in druženju ob družabnih 

igrah. Potrebna je predhodna prijava in soglasje 

staršev zaradi omejenega  števila učencev 

(predvidena je pomoč za 4 učence hkrati) 

 (Izvajalec: Daliborka Orel) 

13:00 - 17:00 

Urice kvačkanja in štrikanja za otoke in starše. 

Čas od 14. do 15. ure je namenjen otrokom, čas 

od 15. do 17. ure pa staršem. Ves čas pa so 

lahko prisotni oboji.  

 (Izvajalec: Barbara Mavrin) 

 

17: 00 – 19:00  POTOPISNO PREDAVANJE  

»S KOLESOM OKOLI SVETA«  

Popotnik Žiga Ogorelec nas bo odpeljal po 

svetu, opisal občutke, spoznanja, doživetja, 

kulture, probleme,... Ker pa slika pove več kot 

1000 besed, si bomo naslednjič ogledali totalno 

»kul« film.  Vabljeni vsi občani! 

 PETEK, 10. 02. 2017 

9:00 – 11:00  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. Obvezna 

prijava zaradi omejenega števila slušateljev 

(tečaj je predviden od 6 do 10 oseb) . 

(Izvajalec: Gregor Krnc) 

 12:00 – 14:00  Pogovor z mamicami o 

vsakdanjih težavah pri negi in prehrani 

dojenčkov. Obvezna prijava zaradi omejenega 

števila slušateljev (predvideno je druženje za 6 

oseb) . 

(Izvajalec: Marjeta Orel) 

 

 

13:00 – 15:00 UČNE URICE  

Urice so namenjene pomoči učencem OŠ pri 

pisanju domačih nalog in druženju ob družabnih 

igrah. Potrebna je predhodna prijava in soglasje 

staršev zaradi omejenega  števila učencev 

(predvidena je pomoč za 4 učence hkrati) 

(Izvajalec: Daliborka Orel) 

 

Urnik dejavnosti od  

06. 02. 2017 – 10. 02. 2017 


