
 

Sprejem gostov  

 
 

 

kulturni program 

Stu ledi (primorska ljudska pesem), člani 

programa Z glasbo v lepši dan pri Univerzi za 

starejše v RIC Novo mesto; mentorica Cvetka 

Krampelj 

 

 

 

pozdravni nagovor gostitelja slovesnosti: 

mag. Gabi Ogulin Počrvina, vodja projekta 

Večgeneracijski center Skupaj 

 

pozdravni nagovor gostitelja slovesnosti:  

Marjeta Gašperšič, v. d. direktorice RIC Novo 

mesto. 

slavnostni nagovor župana Občine Kočevje: 

dr. Vladimir Prebilič, župan 

 

slavnostni nagovor župana MO Novo mesto: 

mag. Gregor Macedoni, župan 

 
 

kulturni program 

Vsak začetek je težak (kanon) 

Vsak človek naj svoj stan slovi (kanon) 

Stoji učilna zidana  

Funny little song  

člani programa Z glasbo v lepši dan pri 

Univerzi za starejše v RIC Novo mesto; 

mentorica Cvetka Krampelj 

 
 

 

 
 
 

slavnostni nagovor ministrice za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti  

dr. Anja Kopač Mrak, ministrica 

 

 

kratka predstavitev projekta VGC Skupaj z 

izjavami županij in županov 

 

 
 

 

 

kulturni program 

plesni nastop 

Patrik Klun iz Kočevja in Novomeščanka Jasna 

Potočar, Plesni klub Jasmin Kočevje 

 
 
 

Slavnostna otvoritev VGC Skupaj s torto 

 

 

 

 

 

Tiskovna konferenca 
 

 

       
 

 
 

 

Predstavitve nastopajočih 

 
 
 

Člani programa Z glasbo v lepši dan pri Univerzi za 

starejše v RIC Novo mesto 

»Petje je moje največje veselje, vsako sredo mi 

podaljša življenje,« je zapisala Marija in tako 

razmišljajo vsi, ki že drugo leto prihajajo vsako sredo 

v RIC na srečanja »Z glasbo v lepši dan, ki jih vodi 

mentorica gospa Cvetka Krampelj«. Dodajajo: »Ura in 

pol druženja je izredno prijetna, saj se nam takrat 

odpirajo vrata v svet glasbe. Ne sestajamo se zato, ker 

bi želeli postati člani slavnega pevskega zbora ali 

izvedenci za glasbo, ampak preprosto uživamo ob tej 

čudoviti spremljevalki življenja«.  

Na srečanjih izpolnjujejo (kot sami pravijo) že malo 

pozabljeno znanje o zvrsteh glasbe, se učijo o 

življenju in ustvarjanju skladateljev klasične glasbe, 

poslušajo njihova dela, zraven pa so pevsko, miselno 

in gibalno aktivni. 

 
 

 

Plesni par  

15-letni Patrik Klun iz Kočevja in Novomeščanka 

Jasna Potočar trenirata in tekmujeta za Plesni klub 

Jasmin Kočevje. 

Na povabilo LU Kočevje in tudi RIC-a Novo mesto J 

sta z veseljem sprejela priložnost, da nastopita na 

današnji otvoritvi. 

Ples je njuna ljubezen in motivacija, saj se s plesom 

ukvarjata že od otroštva. Skupaj plešeta 3 leta, njuni 

največji dosežki pa so: 

v kategoriji mladincev državna prvaka v latinsko-

ameriških (LA) in državna podprvaka v standardnih 

(ST) plesih ter pri mlajših mladincih državna 

podprvaka v LA plesih.  

Lani sta kot reprezentanta zastopala Slovenijo na 

Svetovnem prvenstvu mladincev v standardnih plesih 

v Romuniji in v latinsko-ameriških plesih v Moldaviji. 
 
 

 



 

Predstavitev projekta VGC Skupaj 

 

RIC Novo mesto je v letu 2017 skupaj s 

partnerjem Ljudsko univerzo Kočevje pričel z 

izvajanjem petletnega projekta 

Večgeneracijski center SKUPAJ (krajše VGC 

Skupaj). Le-ta bo deloval na območju osmih 

občin: MO Novo mesto, občin Šmarješke 

Toplice, Škocjan, Dolenjske Toplice, Straža, 

Kočevje, Kostel, Sodražica. 

 

V prostorih RIC-a je na voljo dnevni center 

med 8.00 in 19.00 in LUK med 9.00 in 17.00 za 

neformalno druženje, izmenjavo mnenj, 

izkušenj in znanja. Na vseh ostalih lokacijah v 

navedenih občinah pa so se intenzivno začele 

odvijati raznolike brezplačne aktivnosti za 

različne ciljne skupine z namenom dviga 

kakovosti življenja in preprečevanje zdrsa v 

socialno izključenost ter zadovoljevanja 

potreb udeležencev v posameznem lokalnem 

okolju. Preko aktivnosti bomo opolnomočili 

posameznike za obvladovanje vsakodnevnih 

težav in doseganje osebnih ciljev.  

V mrežo podpornih organizacij so vključene 

različne institucije. K sodelovanju vabimo tudi 

prostovoljce. 

Projekt sofinancirata MDDSZ in ESS, občine 

zagotavljajo brezplačne prostore in del 

sredstev za delovanje centra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije  

 

 

 
RIC NOVO MESTO 

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto 

www.ric-nm.si 

 

mag. Gabi Ogulin Počrvina 

05 907 57 12, 031 329 567 

gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 

 

Gregor Sepaher 

07 393 45 54, 051 670 968 

gregor.sepaher@ric-nm.si 

 

 

 

 
 

 

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 

Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje 

www.lu-kocevje.si 

 

Ivana Milavec 

01 89 38 270, 051 414 706 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
                  

 

 

 
 

 

 

 
 

ob odprtju  

Večgeneracijskega centra Skupaj 
 

 

 

RIC Novo mesto 

 

torek, 21. marec 2017, ob 15. uri 
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