
 

Društvo UTŽO Ivančna Gorica 

Program dejavnosti za študijsko leto 2017/18 

 

Predavanja ( vsak prvi torek v mesecu v občinski sejni sobi ) 

-Šola varne vožnje – Avtošola INTI PRAH d.o.o. Krško 

-Je staranje ali pomlajevanje stvar odločitve – dr. Helena Jeriček Klanšček, Drago Klanšček 

-Prepro78sto življenje, napredno mišljenje – Andrej Pešec 

-Rudolf Maister – dr. Mihael Glavan 

-Reševanje sporov pred Sodiščem Evropske unije – dr. Marko Ilešič 

-Romanje v Kompostelo – Jožica Kovačič 

-Čudežni svet čebel – Joži Pevec 

Ekskurzije 

-Štanjel, Ferrarijev vrt – vodi mag. Dušan Kramberger 

-Ptuj – z lokalnimi vodniki 

-Železniki, Dražgoše, Kropa – vodi mag. Dušan Kramberger 

Kulturni dogodki 

-Nastop skupine Jage babe – na uvodnem srečanju 

-Festival Stična – ogled predstav 

-Gledališki abonma ZKD Ivančna Gorica 

-Ogled kulturnega dogodka v Ljubljani 

-Praznični december v Ljubljani 

-Zaključek študijskega leta 

Krožki 

TUJI JEZIKI – angleščina, nemščina, španščina 

RAČUNALNIŠTVO 

UMETNOSTNA ZGODOVINA 

DOMOZNANSTVO 

URJENJE SPOMINA 

KAVARNICA ŽIVLJENJA 

USTVARJALNI KROŽKI – fotografski, delavnice v Višnji Gori 



ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE – nordijska hoja, vodena telovadba, jazz dance 

Delavnice 

-Varna vožnja po krožiščih in AC z inštruktorjem 

-Počutim se dobro, EFT tehnika za sprostitev 

Medgeneracijsko sodelovanje 

-Prostovoljna učna pomoč učencem in dijakom 

-Mladi kot mentorji krožkov 

-Sodelovanje pri kulturnih dogodkih 

Prvo srečanje bo v torek, 3.10.2017 ob 10. uri, v dvorani Župnijskega doma v Stični 

Uradne ure 

Zadnji teden v septembru, vsaki dan od 9. do 10. ure dopoldne in od 17. do 18. ure popoldne, v 

predavalnici nad knjižnico. 

 

Informativni sestanek in vpis v krožke 

Krožki in delavnice se odvijajo v predavalnicah nad knjižnico, vsi ostali dogodki pa po vnaprejšnjem 

dogovoru v ustreznih drugih prostorih. 

 

 

 

 

 sreda 

4.10.2017 

četrtek 

5.10.2017 

ponedeljek 

9.10.2017 

torek 

10.10.2017 

angleščina   ob 9.00  

računalništvo    ob 9.00 

kavarnica ob 10.00    

domoznanstvo ob 15.00    

španščina  ob 9.00   

fotografski   ob 10.30   

umet. 

zgodovina 
 ob 13.00   

urjenje 

spomina 
 ob 16.00   

nemščina  ob 17.00   

Delavnice v 

Višnji Gori 
 ob 9.00 v 

Višnji G. 

  

  


