
  

  

Zgodovina za otroke 

V mesecu oktobru 2017 

Zgodovina za osnovnošolce OŠ Ljubo Šercer z gospo Tjašo 

Lubej.  
 

Osnove kaligrafije-GOVORICA PISAVE 

  2. 10. in 9. 10. 2017 ob 10.30 uri 

 

S pisavo in črkami vseh mogočih oblik se v vsakdanjem 

življenju srečujemo tako pogosto, da se veličine in 

skrivnosti njihovega nastanka skorajda ne zavedamo. 

Ne pomislimo na dolgo pot, ki je v tisočletjih pripeljala 

do razvoja mnogoterih oblik zapisovanja človeške misli. 

Prelivanje in prehajanje oblik skozi čas in prostor 

zrcalijo pisave različnih ljudstev in jezikov s svojo 

kaligrafsko govorico. Vabljeni ! (ga.Franja Virant) 
 

Zvočna kopel z gongi 

2. 10. in 9. 10. 2017 ob 16.30 uri 

 

Delavnice Zvočna kopel z gongi se izvajajo v telovadnici na OŠ 

Zbora odposlancev - Reška (poleg avtobusne postaje Kočevje). 

Pridite športno oblečeni. S seboj si prinesite podlogo iz flisa, 

toplo odejo in sobne copate. Vabljeni! (g. Stanislav Knežič) 
 

Digitalno opismenjevanje  

3. 10. in 10. 10. 2017 ob 13.uri 
 

Vabljeni na brezplačni tečaj računalništva v torek, 

3.10.2017 in v torek, 10.10.2017 od 13.00 do 15.00 z g. 

Blažem Rubinom. 

 

»Socialna aktivacija« 

  3. 10. in 10. 10. 2017 ob 16. uri 

Vsak torek v mesecu se v dnevni sobi VGC družijo ženske, ob 

kavici, v zaupnem prostoru z go. Jadranko Glavač. 
 

Nemški jezik za otroke 

  4. 10. in  11. 10. 2017 ob 9. uri  

Gospa Frančiška Virant bo otrokom v vrtcu skozi igro 

približala nemški jezik. Delavnica se bo izvajala v sredo, 

4.10.2017 ob 9. uri v Vrtcu Ostržek (vzg. g. Mitja Lavrič) 

in v sredo, 11.10.2017 ob 9. uri v Vrtcu Ostržek (vzg. ga. 

Vida Stefanišin) 
 

Učne urice v VGC Skupaj 

4. 10. in 11. 10. 2017 ob 14. uri 

Učne urice so namenjene učencem OŠ, ki imajo težave 

pri angleščini. (OBVEZNA PRIJAVA) (ga. Ira Štimec) 
 

Pogovorni jezik španščine 

4. 10. 2017 ob 15. uri 

 

Jezikovna delavnica je namenjena vsem starejšim odraslim, 
ki si želijo osvežitev pogovornega jezika ŠPANŠČINE. 
Vabljeni! (ga. Griselda Cardozo Kočar) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kočevske zgodbe iz roda v rod 

     4. 10. 2017 ob 16. 30 uri 

 

Kakovostno staranje in skrb za lepo sožitje med 

generacijami je rdeča nit srečanja. Z gosti srečanja 

bomo vodili razgovor o izobraževanju in možnosti 

zaposlitve v preteklosti, v sedanjem času in 

možnostih ter željah v prihodnjem času v Občini 

Kočevje. Tematiko VČERAJ-DANES-JUTRI koordinira 

ga. Majda Valda. Izvajalec aktivnosti pa bo Društvo 

upokojencev Kočevje. Vabljeni ! 
 

Tečaj slovenščine 

    4. 10. in 11. 10. 2017 ob 17. uri 

Vabljeni na tečaj slovenskega jezika vsi tisti, ki vam 

slovenski jezik ni materni jezik, se pa želite naučiti 

slovenskega jezika za vsakdanje življenje. (ga. Tanja 

Radovič) 
 

Računalniške delavnice za 

starejše odrasle in invalide 

    9. 10. in 11. 10. 2017 ob 9. uri 

Delavnice so namenjene vsem, ki si želijo s pomočjo 

interneta naučiti, poiskati različne informacije, 

prebrati dnevne novice ali mogoče poiskati zanimiv 

kuharski recept. Naučili jih bomo uporabljati 

elektronsko pošto, naložiti oz. shraniti fotografije 

na računalnik in uporabljati mobilni telefon. 

Mogoče bo za nekatere zanimiv tudi Facebook. 

Program bomo prilagodili željam in znanju 

udeležencev. Vabljeni! (g. Blaž Rubin)



  

 

     

 

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 

2. 10. 2017 – 13. 10. 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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