
  

  

Tečaj računalništva za otroke 

19. 6. 2017 ob 13. uri 

 Z g. Blažem Rubinom bomo spoznavali digitalni svet in  
 varno uporabo interneta.  (OBVEZNA PRIJAVA) 
 

Ustvarjalna delavnica 

20. 6. 2017  ob 14. uri 

 Ustvarjali bomo iz različnih materialov (npr. lesa, servietov, 

steklenic…).  Dobimo se v prostorih Ljudske univerze Kočevje. 

(ga. Ivana Milavec) (OBVEZNA PRIJAVA) 
 

Tečaj ruščine 

  20. 6. in 27. 6. 2017 ob 16. uri 

Učili se bomo osnove ruskega jezika, ki ga lahko uporabljamo 

na popotovanjih, poslovnih srečanjih ali pa smo samo 

vedoželjni in si lahko brezplačno pridobimo novo znanje, ki je 

vedno dobrodošlo. 

(ga. Tatiana Negruta) 
 

Delavnice za ženske 

  20. 6. in 27. 6. 2017 ob 16. uri 

Vsak torek v juniju se v dnevni sobi družijo ženske, ob kavici, v 

zaupnem prostoru z go. Jadranko Glavač. 
 

  Ustvarjalne delavnice v romskem             

naselju  

21. 6. 2017 ob 13.30 uri 

Obiskali bomo romsko naselje, se družili ter ustvarjali. 

(ga. Ivana Milavec) 

Delavnice za dvig zdravstvene 

pismenosti – PRIPRAVKI IZ ZDRAVILNIH ZELI  

21. 6. 2017 ob 15. uri 

Narava nam nudi "zdravilne rožice", iz katerih si za domačo 

uporabo lahko pripravimo preprosta mazila in tinkture.  Izvedba  

aktivnosti bo v DSO Kočevje. Vodja bo mentor g. Alojz Vidic. 
 

»Kognitivna znanost v šoli za 21. 

stoletje« 

21. 6. 2017 ob 16. uri 

Dr. Dušan Rutar je sodeloval s pokojnim Janezom Rugljem, še 

vedno je urednik Časopisa za socialne študije AWOL ter avtor 

več kot dvajsetih knjig o filmu, filmski estetiki, filmski teoriji, 

psihologiji filmske kulture, bil je predsednik kurikularne 

razvojne skupine za filmsko vzgojo pri Zavodu za šolstvo R 

Slovenije, ustanovil je filmsko šolo Vzgajanje pogleda (2000), ki 

še vedno deluje, zadnja leta predava v Knjižnici Otona 

Župančiča in Osrednji knjižnici Celje.  

Zmanjšanje ali preventiva padcev v 

starosti 

22. 6. 2017 ob 9.30 uri  

Imate možnost obiskati predavanje in spoznati, kaj lahko vsak 

sam naredi, da bo verjetnost padcev veliko manjša. 

Usposobljene voditeljice vas bodo vodile skozi preproste 

telovadne vaje in skozi lastne izkušnje boste spoznali svoje 

sposobnosti. Prejeli boste tudi knjižico, ki bo postal vaš 

rokovnik znanj, katera so vedno dobrodošla. 

(Inštitut Antona Trstenjaka – članice Sekcije Kočevje) 

 

Vseživljenjskost učenja in 

izobraževanja odraslih 

22. 6. 2017 ob 16.30 uri 

Dr. Zoran Jelenc, dipl. psiholog in pedagog, doktor pedagoških 
znanosti, področje andragogike, predsednik Andragoškega 
društva Slovenije, pisec številnih strokovnih in znanstvenih del na 
področju andragogike, nam bo predstavil koncept 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih. 

 

Družabne igre 

22. 6. 2017 ob 13. uri 

Družili se bomo in igrali različne družabne igre.  

(ga. Nadja Mikuž) (OBVEZNA PRIJAVA) 
 

VGC – INFO TOČKA 

23. 6. in 30. 6. 2017  

Informiranje in svetovanje v okviru VGC Skupaj.  
 

Trampolinka 

26. 6. do 29. 6. 2017 ob 16. uri 

   Vabljeni na noro otroško zabavo na mini trampolinih v 
sodelovanju z Društvom Trampolinko  (obvezna prijava do 
23.6.2017) 

 

»Podajmo si roke« 

 26. 6. 2017 ob 16. uri 

Ga. Martina Vrečič nam bo predstavila Društvo ''Podajmo si roke'' 
in prostovoljstvo kot odziv družbe na potrebe posameznika, 
družine, skupine. 

 

     



  

 

     

 

Na Ljudski univerzi Kočevje smo januarja 

pričeli z izvajanjem aktivnosti v okviru 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, Občine Kočevje, Občine Kostel in 

Občine Sodražica. 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 

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 

in 

tel. št.: 01/89-38-277 

majda.valda@lu-kocevje.si 

 

 

 

 

 

 

Sožitje generacij 

plemeniti naš vsakdan 

 

 

Dobrodošli v VGC Skupaj 

v prostorih LU Kočevje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

19. 6. 2017 – 30. 6. 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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