
  

  

Glasbene urice – VGC Želva 

3. 4. in 10. 4. 2017 ob 8.30 uri 

GLASBENE DELAVNICE z varovanci Varstveno delovnega 

centra Želva Kočevje. (ga. Karmen Šmacelj)  
 

Učne urice v VGC Skupaj 

3. 4. do 12. 4. 2017   

MATEMATIKA – 3 .4.  in 10 .4. 2017 ob 16. uri. (ga. Nada 

Perko) 

ANGLEŠČINA -  4. 4. in 11. 4. 2017 ob 13.uri. (ga. Ira Štimec) 

FIZIKA – 5.4. in 12.4.2017 ob 16.uri. (ga. Nada Perko) 

Učne urice so namenjene učencem OŠ, ki imajo težave pri 

matematiki, angleščini in fiziki. 
 

Predavanje s področja socialnega 

varstva 

3. 4. 2017 ob 16. uri 

Predstavitev Zakona o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih. (ga. Simona Komat CSD Kočevje)  
 

Delavnice za ženske 

4.  4. in 11. 4. 2017 ob 16. uri 

 Vsak torek v aprilu bomo izvajali delavnice za ženske. (ga. 

Jadranka Glavač) 
 

Digitalna pismenost - fotografija 

5. 4. in 12. 4. 2017 ob 17.00 uri 

 Delavnice so namenjene odraslim, ki nimajo izkušenj z 

računalniško in digitalno fotografijo. Vabljeni! (ga. Anja 

Colnar) Obvezna prijava na tel.: 01 89 38 277 ali  

majda.valda@lu-kocevje.si 
 

 

Vrtec na obisku  

5. 4. in 12. 4. 2017 ob 9. uri 

Zgodovina za otroke. (ga. Tjaša Lubej) 
 

Kvačkanje in štrikanje  

5. 4. in 12. 4. 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 pa so lahko prisotni oboji.  Vabljeni! 

(ga. Barbara Mavrin) 
 

Ura pravljic  

5. 4. in 13. 4. 2017 ob 8.30 uri 

Ura pravljic z otroci iz OŠ Ljubo Šercer. (ga. Romana Novak) 
 

Obisk romskih družin  

6. 4. in 13. 4. 2017 ob 15. uri 

Delavnice socialne vključenosti romskih družin. (ga. Ivana 

Milavec) 
 

Depresija je ozdravljiva  

6. 4. 2017 ob 17. uri 

Predavala bo gospa Barbka Špruk, ki ima veliko izkušenj na 

področju osebnega in skupinskega svetovanja. Vabljeni! 

 

 

 
 

Dekoracije iz recikliranega 

materiala 

6. 4. 2017 ob 9. uri 

Za vas smo izbrali zanimive ideje, da boste izdelali 

večnamensko škatlico, papirno dekoracijo ali samo inovativno 

zavili darilo. S seboj prinesite škarje. Vabljeni! (Društvo 

upokojencev Kočevje) Obvezna prijava na tel.: 01 89 38 277 ali 

majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Tečaj angleščine za brezposelne  

7. 4. in 14. 4. 2017 ob 11. uri 

Brezplačni tečaj angleščine za brezposelne osebe. 
 

Industrijska konoplja od setve do 

žetve 

10. 4. 2017 ob 16. uri 

Predstavili vam bomo pridelavo industrijske konoplje. 

(ga. Sonja Grlica) 
 

Uporaba YOUTUBE - vaje za hrbtenico 

11. 4. 2017 ob 9. uri 

Predstavili vam bomo vaje za hrbtenico, krepitev trebušnih mišic 

in stimulacijo krvnega obtoka. (g. Gregor Krnc) Obvezna prijava 

na tel.: 01 89 38 277 ali majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Velikonočne – spomladanske solate  

11. 4. 2017 ob 16.30 uri 

Ker je osebno zdravje na prvem mestu, ste vabljeni na predavanje z 

degustacijo solatnih krožnikov. Vabljeni! (ga. Maja Žitnik) Obvezna 

prijava na tel.: 01 89 38 277 ali majda.valda@lu-kocevje.sii
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Pogovorni jezik - ŠPANŠČINA 

12. 4. 2017 ob 9. uri 

Jezikovna delavnica je namenjena vsem starejšim odraslim, ki 
si želijo osvežitev pogovornega jezika ŠPANŠČINE. Vabljeni! (ga.  
Griselda Cardozo Kočar) Obvezna prijava na tel.: 01 89 38 277 ali 
majda.valda@lu-kocevje.si         

                                       

Uporabna računalniška pismenost 

13. 4. 2017 ob 9. uri 

Vabljeni na spoznavanje novih ali osvežitev računalniških veščin.  

(g. Gregor Krnc) Obvezna prijava na tel.:  01 89 38 277  

ali majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Delavnica servietna tehnika 

13. 4. 2017 ob 11. uri 

Usvajali bomo servietno tehniko, pri tem nam bodo pomagale 

ustvarjalke iz Centra Ponovne uporabe. Vabljeni! 
 

Primer dobre prakse 

13. 4. 2017 ob 16. uri 

Delavnica na temo podjetništva in predstavitev mladih 

podjetij iz lokalnega okolja. (ga. Mašenjka Hvala) 

 

 

 

 

 

 

 

V sklopu dejavnosti VGC SKUPAJ bomo 

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 

v prostorih LU Kočevje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

3. 4. 2017 – 13. 4. 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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