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Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Kočevje 
 
Številka zadeve: 6042-2/2017 
Datum: 30. 10. 2017  
 
 

Zadeva: OBVESTILO O ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTIH 
 
 

Spoštovane članice in člani ! 
 
 V nedeljo smo prešli s poletnega na zimski čas in kazalce na uri premaknili za eno uro 

nazaj. Marsikdo si bo v tem tednu privoščil počitnice za oddih in učenje življenja, 

tako kot bo to storila naša  vaša Univerza. 
 

Univerza za tretje življenjsko obdobje ima »krompirjeve« počitnice od 30/10 do 3/11. 

Ponovno začne z izvajanjem študijskih krožkov, 6.novembra 2017, po ustaljenem URNIKU. 
 
 

Vse o JESENSKIH študijskih krožkih izveste v nadaljevanju. 
 

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

vseživljenjskega učenja. 
 

Koordinatorica:                                                 
                                                          

Majda Valda, magistrica 
medkulturnega menedžmenta          
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Če kateri študijski krožek ni naveden, velja njegovo delovanje po URNIKU ! 
 

 

POPOTNIŠKA MALHA (mesečni raziskovalni pohodi)           

Mentorica: Vida Ofak 

Raziskovalni pohod na ZELENI VIR bo v petek, 3.11.2017 z odhodom ob 8.00 uri, 

izpred parkirišča pri rdeči dvorani v Kočevju. 

PRIJAVE sporočite mentorici, po telefonu 041/489-534 ! 
 

V DECEMBRU vabljeni še na raziskovalni pohod KAMN GRIČ. Termin je 1.12.2017 z odhodom ob 8 uri. 
 

ZVOČNA KOPEL Z GONGI           
Mentor: Stanislav Knežič 

Delavnice se izvajajo vsak ponedeljek, od 6.11.2017 dalje, s pričetkom ob 16.30 uri, 

v telovadnici na Reški-OŠ Zbora odposlancev.            VABLJENI ! 

 

SVET USTVARJALNOSTI – OSNOVE KALIGRAFIJE           

Mentorica: Franja Virant 

Udeležite se lahko še dveh delavnic, ki bosta 6.11. in 13.11. 2017, ob 10.30 uri, 

v prostorih LU, učilnica 1.           VABLJENI ! 

 

UPORABNA RAČUNALNIŠKA PISMENOST           

Mentor: Blaž Rubin 

Tema bo SPLETNA KLEPETALNICA članstva UNIVERZE za tretje življenjsko 

obdobje, ki se začne 6.11.2017, ob 9.00 uri, v prostorih LU, računalniška učilnica.           
VABLJENI ! 

 

NOVINARSTVO NEKOČ IN DANES           

Mentorica: Mojca Skender 

Vabljeni na zaključno srečanje, ki bo 8.11.2017, ob 10.30 uri, 

v prostorih LU, učilnica 1.  Tema srečanja bo, kako »sestaviti« novinarsko reportažo.      
VABLJENI ! 

 



          

 
 

… in še obvestila ter povabila na DOGODKE … 
 

KUHINJA z recepti – MARTINOVE JEDI 

Mentorice: članice Društva podeželskih žena Kočevje 

Praktična delavnica bo v četrtek, 16.11.2017 ob 16.30 uri, v gospodinjski učilnici  

OŠ Rinža Kočevje. 
 

Vabljeni ste na pripravo in degustacijo MARTINOVIH JEDI. 
 

 

USPOSABLJANJE ZA OSEBNOSTNO RAST 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vabljeni ! 
 

 

Točneje o novoletnem potepu z vodenimi ogledi z mentorjem Mihaelom Petrovičem, ml.,  
ki jo planiramo izvesti v tednu med 18. 12. in 22.12. 2017, 
o tem vas še obvestimo. REZERVIRAJTE si prosti teden  

 

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, članstvu u3o, arhiv LUK 

Kdaj: sreda 8. november 16.30-18.00 uri 
- kako s prehrano podpremo zdravje in izboljšamo počutje 

- 10 zlatih pravil zdrave prehrane 

- sestavimo si zdrav krožnik 

Kdaj: sreda 15. november 16.30-18.00 uri 
- kaj z refleksoterapijo Sorensensistem dosežemo, tako na fizičnem kot psihičnem nivoju 

- samostojno delo z refleksoterapijo in tradicionalnimi taoističnimi vajami 

- preizkus delovanja Obrazne refleksoterapije Sorensensistem TM na lastni koži 


