
 

  

 

 

Preventivna delavnica 

7.9. 2017 ob 9. uri 

G. Primož Velikonja nam bo predstavil 

uporabo defibrilatorja. 

( delavnica bo potekala v sejni sobi Občine 

Sodražica) 

 

Predstavitev ameriške kulture  

14.9. 2017 ob 9. uri 

Američan, g. Shawn Werdebaugh, nam 
bo predstavil ameriško kulturo bivanja. 
( delavnica bo potekala v sejni sobi Občine 

Sodražica) 

 

Digitalno opismenjevanje  

21.9. 2017 ob 9. uri 

G. Gregor Krnc nam bo predstavil osnove 
računalniške pismenosti. 
( delavnica bo potekala v prostorih OŠ Sodražica) 

 

 
 
 
 

 
 

  
Socialnovarstveni prejemki 

28. 9. 2017 ob 9. uri 

Go. Marjanca Kordiš nam bo predstavila 

Zakon o socialno varstvenih prejemkih. 

( delavnica bo potekala v sejni sobi Občine 

Sodražica) 

 
Ustvarjalnica za otroke   

5.10. 2017 ob 9. uri 

Ustvarjali bomo z ustvarjalko go. Anito 
Šakič – obvezna prijava ( delavnica bo 

potekala v sejni sobi Občine Sodražica) 

 
Gibalne vaje za otroke   

12. 10. 2017 ob 9. uri 

Razgibali se bomo z go. Katarino Arko. 
Vabljeni otroci, dedki, babice in starši – 
obvezna prijava. ( delavnica bo potekala v 

sejni sobi Občine Sodražica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalno opismenjevanje 

19.10. 2017 ob 9. uri 

     
G. Gregor Krnc nam bo predstavil osnove 
računalniške pismenosti. 
( delavnica bo potekala v prostorih OŠ Sodražica) 

 

 Delavnica za družino 

26. 10. 2017 ob 9. uri 

    
Pogovarjali se bomo z go. Tanjo 
Stankovič o odnosih v družini.  ( delavnica 

bo potekala v sejni sobi Občine Sodražica) 

  

 

  

 

 

 



 

 

     

 
 

 

Na Ljudski univerzi Kočevje smo januarja 

pričeli z izvajanjem aktivnosti v okvirju 

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 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 v 

Sodražici 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 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sožitje generacij 

plemeniti naš vsakdan 

 

Dobrodošli v VGC Skupaj 

Sodražica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK 

BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

7.9. 2017 – 26.10. 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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