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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO 

OBDOBJE KOČEVJE 

 

Temeljna lastnost vsakega človeka je radovednost. 

Posameznikovo iskanje novega pa je le redko izolirano od ljudi. 

Običajno se le-to prične najprej v družini, med sorodniki, prijatelji, 

soseski in širše. Druženje običajno  nastane spontano. 

 

Potrebe po znanjih in vedenju izhajajo iz skupnosti oziroma kraja. 

To so največkrat majhne učne skupine oziroma študijski krožki, ki 

se izražajo kot potreba okolja, kjer le-ti delujejo. Njihova dolgoletna 

in odlično razpršena prisotnost očitno prispeva ne le v materialnem 

smislu in z vidika pretoka znanja, ampak tudi z vidika boljše 

samopodobe posameznika ter pozitivnega naboja. 

 

V Sloveniji deluje 52 Univerz za tretje življenjsko obdobje. Z 

združevanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si 

prizadevajo za tesnejše sodelovanje generacij ter višjo stopnjo 

sodelovanja starejših v družbi. 

 

V nadaljevanju vam predstavljamo spomladanske študijske krožke 

v okviru naše Univerze za tretje življenjsko obdobje Kočevje, kjer 

delimo mnenje z vami, da je vseživljenjsko učenje trajnostno za 

učečo se družbo. 

 



 

Druženje z županom ob kavici in pogovor o dejavnostih 

in razvojnih potencialih občine 

Uporabna računalniška pismenost 

Kočevje nekoč in danes – pogovor v  

nemškem jeziku (nadaljevalni program) 

Ustvarjamo iz naravnih materialov 

Zvočna kopel z gongi 

Moja kuhinja na krožniku z recepti – 

spomladanske solate 

Vrtnarska predavanja – MOJ EKO VRT 

Učne delavnice zdravilnih pripravkov s 

terenskimi vajami 

Popotniška malha (tedenski in mesečni raziskovalni pohodi) 

 

Neznana znanka kočevska 

Plesna telovadba ob glasbi za gibčnost in 

skladnost telesa 

stline in novodobni pripravki le-teh 

 

Španski jezik – osnovni in nadaljevalni program 

  

Oblikovanje: Anja Colnar, dipl. inž. grafične tehnike 



DRUŽENJE Z ŽUPANOM ob kavici in pogovor o dejavnosti in razvojih potencialih občine 



NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI KOČEVJE NEKOČ IN DANES – pogovor v nemškem jeziku (nadaljevalni program) 



POMEN POZNAVANJA LASTNE ZGODOVINE TER PREPOZNAVNOSTI DOMAČEGA KRAJA TRANSFORMACIJA MIŠLJENJA SKOZI PRAKSO KAKO RAZUMETI UMETNO. Od umetnosti k filozofiji, od filozofije k umetnosti.  MOJA KUHINJA NA KROŽNIKU Z RECEPTI – SPOMLADANSKE SOLATE 



POPOTNIŠKA MALHA (tedenski in mesečni raziskovalni pohodi) 



ŠPANSKI JEZIK – osnovni in nadaljevalni program 



UPORABNA RAČUNALNIŠKA PISMENOST 



ZVOČNA KOPEL Z GONGI 



NEZNANA ZNANKA KOČEVSKA 



VRTNARSKA PREDAVANJA – MOJ EKO VRT 



UČNE DELAVNICE ZDRAVILNIH PRIPRAVKOV S TERENSKIMI VAJAMI 



PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ŠTUDIJSKIH KROŽKOV IN DRUŽENJE ŠTUDENTOV  

 



 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ŠTUDIJSKIH KROŽKOV IN DRUŽENJE ŠTUDENTOV  


