
  

  

Ustvarjalna delavnica 

1. 6., 8. 6. in 15. 6. 2017  ob 14. uri 

Vsak četrtek bomo v prostorih LU Kočevje ustvarjali iz različnih 

materialov (npr. lesa, servietov, steklenic…).   

(ga. Ivana Milavec) 
 

Tečaj ruščine 

  1. 6., 6. 6.  in 13. 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) 
 

Pevske vaje 

2. 6. do 16. 6. 2017 ob 8.30 uri 

GLASBENE DELAVNICE z varovanci VDC Želva Kočevje vsak 

ponedeljek in petek. (ga. Karmen Šmalcelj) 
 

VGC – INFO TOČKA 

2. 6., 9. 6. in 16. 6. 2017  

Informiranje in svetovanje v okviru VGC Skupaj.  
 

Tečaj računalništva za otroke 

5. 6. in 12. 6. 2017 ob 13. uri 

 Z g. Blažem Rubinom bomo spoznavali digitalni svet in  
 varno uporabo interneta.   
 
 
 

 

Družabne igre 

6. 6. 2017 in 13. 6. 2017 ob 14. uri 

Družili se bomo in igrali različne družabne igre.  

(ga. Nadja Mikuž) 
 

Delavnice za ženske 

  6. 6. in 13. 6. 2017 ob 16. uri 

Vsak torek v juniju bomo izvajali delavnice za ženske.  

(ga. Jadranka Glavač) 
 

  Ustvarjalne delavnice v romskem             

naselju  

7. 6. in 14. 6. 2017 ob 13.30 uri 

Obiskali bomo romsko naselje, se družili ter ustvarjali. 

(ga. Ivana Milavec) 
 
 

Zdrav in aktiven življenjski slog 

8. 6. 2017 ob 10. uri 

Ga. Eva Gornik nam bo predstavila splošne smernice zdravega      
prehranjevanja, ki dobrodejno vplivajo na naše zdravje in 
dobrodejni vpliv telesne aktivnosti. 

 
 

Štiri tačke in pravljična ura 

12. 6. in 13. 6 .2017 od 8.00 ure dalje 

Družili in spoznavali bomo potrebe domačih ljubljenčkov in prisluhnili  

pravljičarki, ki bo povedala zgodbico. 

(Društvo za zaščito živali Kočevje, Dragica Gornik) 

 

 

 

Delavnice za dvig zdravstvene 

pismenosti 

     12. 6. 2017 ob 9.30 uri 

Pripravki iz zdravilnih zeli - za domačo uporabo.  Izvedba  

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

Šakali na Slovenskem 

 12. 6. 2017 ob 16. uri 

Šakali v Evropi – od kod so prišli in kaj nam prinašajo? 

(ga. Jasna Mladenovič) 
 

Sprehodi – hoja za zdravje in vitalnost 

 14. 6. 2017 ob 9. uri 

Vabljeni ste na lažji sprehod po čudovitih poteh Kočevske. 

Zborno mesto je parkirišče pred LU Kočevje.  Rekreirali se 

boste pod vodstvom mentorice ge. Vide Ofak. 
 

    Kočevske zgodbe iz roda v rod 

      15. 6. 2017 ob 16. uri 

Kakovostno staranje in skrb za lepo sožitje med 

generacijami je rdeča nit srečanja. Saj se je zavedanje o 

pomenu tega področja začelo prebujati. Izvajalec 

aktivnosti bo Društvo upokojencev Kočevje. Vabljeni ! 
 

Ustvarjalne delavnice 

 16. 6. 2017 ob 9.30 uri 

Preživljanje prostega časa je lahko tudi ustvarjalno. 

Izvajalec aktivnosti bo Društvo upokojencev Kočevje. 

Dobimo se v prostorih DSO Kočevje ob 9.30 uri. Vabljeni !     



  

 

     

 

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 

1. 6. 2017 – 16. 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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