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Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Kočevje 
 
 
Številka zadeve: 6042-2/2017 
Datum: 4. 5. 2017  
 
 
 

Zadeva: OBVESTILO IN POVABILO V ŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI 
 
 

Spoštovane članice in člani ! 
 

Univerza vztrajno stopa po učljivo-zastavljeni poti in vpliva na trajnostni razvoj, o čemer priča 

tudi današnje obvestilo o predstavitvi pridobljenega znanja. 

Da bi naša prizadevanja približali širši javnosti, Univerza za tretje življenjsko obdobje organizira 

dogodek, ki bo v SREDO, 10. maja ob 9.00 uri, v Grajski kavarni v Nami Kočevje. 

 

V ospredju dogodka bodo predstavitve študijskih krožkov, ki jih posebej navajam v 

nadaljevanju, ter skozi neformalno druženje boste deležni tudi vseh ostalih informacij. 

 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite in tudi sami postanete del pomembnega koraka v smeri 

vseživljenjskega učenja. 

 

Koordinatorica:                                                 
                                                          Majda Valda, magistrica medkulturnega menedžmenta          

 

… DOGODEK, ki bo 10.maja 2017, bo vključen v FOTO ALBUM  
UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE … 

 

 

Vabljene vse članice in člani, da kot vsak študent, pridobljeno znanje med 
študijskih letom predstavi javnosti skozi neformalno druženje ob čaju in 

kavici. Mentorji študijskih krožkov bodo vaši vodniki in povezovalci. 
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Predstavili se bodo: 
 

 

KOČEVJE NEKOČ IN DANES - pogovori v nemškem 

jeziku (nadaljevalni program) 
Mentorica: Dragica Gornik, predmetna učiteljica slovenščine in nemščine 

Zaključno srečanje bo v sredo, 10.5.2017 ob 9.00 uri, 

v Grajski kavarni, v prostorih NAME Kočevje. 

 

ŠPANSKI JEZIK – osnovni in nadaljevalni program 
Mentorica: Griselda Cardozo Kočar 

Zaključno srečanje bo v sredo, 10.5.2017 ob 9.00 uri, 

v Grajski kavarni, v prostorih NAME Kočevje. 

 
 

UČNE DELAVNICE zdravilnih pripravkov s terenskimi vajami 
Mentor: Alojz Vidic, ing.agr. 

Predstavitev zeliščnega izleta v PRERIGELJ bo v sredo, 10.5.2017 ob 9.00 uri, 

v Grajski kavarni, v prostorih NAME Kočevje. 

Zaključni skupni strokovni dogodek s pogostitvijo bo zeliščni izlet v PRERIGELJ, pri katerem bodo 
sodelovali vsi mentorji ter člani U3O (organizacija v lastni režiji).  

Vse podrobnosti in možnost prijave BOMO SPREJEMALI na ta dan. 
 

NEZNANA ZNANKA KOČEVSKA             
Mentor: Mihael Petrovič, ml., publicist 

Predstavitev zaključne strokovne ekskurzije PO KOČEVSKIH POTEH V SLOVENIJI 

bo v sredo, 10.5.2017 ob 9.00 uri,v Grajski kavarni, v prostorih NAME Kočevje. 

 

POPOTNIŠKA MALHA (mesečni raziskovalni pohodi)           

Mentorica:Vida Ofak 

Predstavitev raziskovalnega pohoda na UČKO bo v sredo, 10.5.2017 ob 9.00 uri, 

v Grajski kavarni, v prostorih NAME Kočevje. Mentorica bo sprejemala PRIJAVE ! 
 

Raziskovalni pohod na UČKO bo v petek, 16.6.2017 z odhodom ob 7.00 uri, izpred 

parkirišča pred Ljudsko univerzo Kočevje. 



          

 
 

V VEDNOST ŠE PODATEK: 
 

Vabljeni k udeležbi rekreativnega sprehoda po KOČEVSKI, ki bo 14.junija ob 9.00 uri, zbor je na 
parkirišču Ljudske univerze Kočevje. 

 

 
 
 

… in še obvestila in povabila na DOGODKE … 
 

MOJA KUHINJA NA KROŽNIKU z recepti - SPOMLADANSKE SOLATE 

Mentorica: Maja Žitnik, profesorica gospodinjstva in biologije 

Zaključno srečanje bo v torek, 9.3.2017 ob 16.30 uri, v II.nadstropju, učilnica 1. 
 

Vabljeni na pripravo in degustacijo spomladanskih zdravilnih solat.  
 

MOJA ŽIVLJENJSKA VPRAŠANJA, ko sem študent v tretjem 

življenjskem obdobju 

Predavateljica: Nina Mozetič, strokovnjakinja mediacije in prava 

Predstavitveno srečanje bo v torek, 23.5.2017 ob 16.00 uri, v II.nadstropju, 

učilnica 1. 
 

Vabljeni na popolnoma nov vidik priprav na življenje v tretjem življenjskem obdobju.  Deležni boste 
tudi odgovorov, ki jih boste zastavili predavateljici. 

 

PRAVILNA UPORABA ZDRAVIL IN NAMEN ZDRAVLJENJA Z NJIMI 

Predavatelji: LEKARNA KOČEVJE, magistri farmacije 

Predstavitveno srečanje bo v četrtek, 25.5.2017 ob 16.00 uri, v II.nadstropju, 

učilnica 1. 
 

Vabljeni na pomembno predavanje, saj nas farmacija zalaga z najrazličnejšimi izdelki oziroma zdravili. 
In le pravilna uporaba, zdravilno vpilva na naš organizem. 

 

 

Celodnevni voden izlet z ladjico z vodenimi ogledi obmorskih mestec: 
»Izlet z ladjo:  Poreč – Rovinj – Limski kanal« , ki je bil planiran za dne 16. 5. 2017, 

ODPADE. 

 

Vabljeni v družbo znanja in učljiva srečanja.  
                                         

 
Koordinatorica Univerze za tretje življenjsko obdobje: 
 
Majda Valda, mag.medk.mendž.  

Direktorica Ljudske univerze Kočevje: 
 

Maja Rupnik, univ.dipl.kom. 
 
 
V vednost: 

- Mentorjem, članom u3o 
- arhiv LUK 


