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CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

NA LJUDSKI UNIVERZI KOČEVJE 
 

 

 

 

Spoštovani. 
 

 

Vabljeni na medgeneracijska srečanja, ki bodo v prostorih Ljudske univerze Kočevje, 

Trg zbora odposlancev 30  v Kočevju. 
 

Izbirate lahko med naslednjimi aktivnostmi: 
 

v SREDO,  10.februarja 2016 

Od 12.00 do 13.30 ure; 

Javna predstavitev delovanja 

UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE KOČEVJE 

bo izvedla Majda Valda, koordinatorica za izobraževanje odraslih na LU,    

v sodelovanju z mentorji učnih programov. 
 

Naši študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo 

radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Ker si vsebino, potek 

in zahtevnost učenja izbiramo sami in uspešne rezultate potrdi le njihova uporaba, so študijski 

krožki privlačni in iskani. 

Ob zaključku predstavitve imamo za vas še presenečenje, ki vas bo sprostilo-razgibalne vaje 

in poživilo-zdrav prigrizek. 
 

v SREDO,  10.februarja 2016 

Od 16.00 do 17.30 ure; 

Tematsko predavanje z degustacijo z naslovom  

ZDRAVA HRANA – ZDRAVO TELO 

bo izvedla predavateljica Anja Janeš, univ.dipl.inž. živilske tehnologije. 

Predstavili vam bomo ustrezna živila, govorili o receptih in načinih priprave le teh, pripravili 

nakupovalne sezname,… 

Glavno vodilo pri izvedbi bo združevanja teorije in prakse s poudarkom na praktičnih primerih 

in degustaciji, da si naredimo celostno vsebino poučno ter izkustveno. 
 

OBRNI LIST ! 

Štev:  6042-3/2016-3 
Datum: 4.2.2016 
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v SREDO,  10.februarja 2016 

Od 18.00 do 19.30 ure; 

Predstavitveno predavanje s prakticiranjem z naslovom  

NAŠA CELOVITOST JE MAGNET ZA VSE, KAR SI ŽELIMO 

bo izvedla predavateljica Vesna Hostnik, vizionarka globine lepote. 

Prepustili se bomo celostnemu pregledu odnosa do sebe. Kaj je prvi vtis? 

Kaj želimo sporočiti skozi naša oblačila in kaj dejansko sporočamo? 

 

PREDSTAVITVENA DELAVNICA, kjer vas bomo peljali skozi vse naslednje štiri teme: 
 

1.KAKO ZOPET USTVARITI PROSTOR ZASE -OMARA; 

2.ODNOS DO SEBE JE NAJPOMEMBNEJŠI ODNOS, KI ODRAŽA VSE DRUGE ODNOSE; 

3. KAKO PREPOZNATI SVOJ TIP LEPOTE IN JO PODPRETI TUDI Z OBLAČENJEM po    

    CarolTuttle; 

4. KAKO Z MODNIMI DODATKI PODPRETI SVOJO NARAVNO ENERGIJO GIBANJA. 

 

Obdani smo s toliko materialnimi stvarmi, da smo sami sebi odvzeli fizični prostor pod soncem. 

Omara je najintimnejši in skrbno varovani prostor ženske kot moškega, prostor, kjer se naše 

jutranje popotovanje čez dan tudi začne. 

Kako jo urediti, da se bo dan začel umirjeno, zadovoljno in uspešno?  

 

v ČETRTEK,  11.februarja 2016 

Od 17.00 do 18.30 ure; 

Tematsko predavanje v besedi in sliki z naslovom  

PO POTI KOČEVSKIH ZGODB 

bo izvedel Mihael Petrovič, ml., publicist in mentor-predavatelj na LU. 
 

Prva asociacija na mesto Kočevje niso njegovi prebivalci, ampak kočevski rjavi medved. Tako 

predavatelj Mihael Petrovič, ml. prične uvodno pripoved skozi naše mesto Kočevje z njeno 

okolico. Predstavili vam bomo tudi izletniške namige: 

- za dušo: Stalna razstava v pokrajinskem muzeju o kulturni dediščini kočevskih Nemcev.  

- za telo: Roška pot – 60 kilometrov, Kočevska planinska pot 70 oziroma 130 km. Krajše 

poti: ruševine gradu Fridrihštajn nad mestom. 

- za želodec: Gostišče Veronika – gobove in divjačinske jedi, npr. iz medvedjega mesa.  
 

Obisk vseh srečanja je za vse udeležence BREZPLAČEN ! 

 

Vabljeni vsi zainteresirani.                                                     Koordinatorica:                                                 

                                                                             Majda Valda, dipl.org.menedž. 
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