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Vrtec na obisku
Borjana Koželj

10. avgusta 2011 je Marinkina knjižnica 
pod krošnjami dobila obisk. Z otroki iz vrtca 
Najdihojca smo šli na sprehod v kamnolom 
na Kamnitniku, kjer so poslušali zgodbo 
o Kamnitniku. Žal je bila rosa, zato se 
nismo zabavali pod krošnjami, ampak kar 
na asfaltu. Prelistali smo knjige za otroke, 
risali, pihali mehurčke in tekali. Za zaključek 
smo jim pokazali našo veliko knjižnico, ki je 
namenjena predvsem dedkom in babicam. Obljubili so nam, da nas bodo kmalu zopet 
obiskali.

Strelsko tekmovanje v Hrastniku
Ivanka Prezelj

Dobili smo povabilo na strelsko tekmovanje 
Pokal 3. julij, posvečen prazniku rudarjev in občine 
Hrastnik. Z veseljem smo se odzvale, ker jih poznamo 
kot prijazne ljudi in prisrčne gostitelje. Zares so se 
dobro pripravili, saj so vsem 66 tekmovalcem poklonili 
tudi praktična darila. Naša dekleta so v kategoriji nad 
35 let dosegle: odlično prvo mesto Francka Demšar 
Mesec, tretje Nevenka Mandić Orehek, peto Julija 
Jenko, šesto Ivanka Prezelj in sedmo Slavka Stanonik.
Pripravljamo se na Državno prvenstvo upokojencev, ki bo 22. septembra v organizaciji 
našega DU Škofja Loka.

Mojca Rus, Francka Demšar Mesec 
in Nevenka Mandić Orehek



stran 2 Od tu in tam - št.13

22. julij 

Tudi šolski otroci so 
listali knjige in risali. 

27. julij

Druženje v Marinkini 
knjižnici pod krošnjami

5. avgust

Obiskal nas 
je Rudi Rejc, 
predsednik 
Muzejskega 
društva iz 
Železnikov 
in je naši 
knjižnici 
podaril 
zbornike 

24. avgust - Otroci iz vrtca so popili »babičin 
čaj«, prisluhnili pravljici in vadili spomin!

Marinkina knjižnica pod krošnjami

- skozi fotografske leče

Selške doline, Železne niti.
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Tekmovalo je 15 balinark, v finale jih 
je prišlo 8. Absolutna zmagovalka je 
postala Tončka Dolinar, drugo mesto 
je zasedla Smiljana Oblak, tretje pa je 
osvojila Ivanka Prezelj.
Hvala Ivanu Brezniku za pripravo 
sistema poteka tekmovanja, izvedbo 
žreba ter sojenje.

Na igrišču Ogled slikarske razstave pod lipo

Razglasitev 
rezultatov

30. julij, 6. in 13. avgust

Tekmovanje za najboljšo balinarko za leto 2011

Obisk Bleda

Prostovoljni kulturni mediatorji se vsako leto 
odzovemo povabilu Loškega muzeja 

na strokovno ekskurzijo. 
Tokrat smo skupaj obiskali Bled 

in si ogledali vse zanimive razstave.
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Astronomija na Univerzi za tretje življenjsko obdobje
Rok Vidmar

V letu 2009, mednarodnem letu astronomije, se 
je po celem svetu izkazalo dvoje: zanimanje za 
astronomijo je zelo veliko; večina šolskih sistemov 
po svetu ne poskrbi za čvrste temelje, na katerih 
bi si tisti, ki jih astronomija zanima, lahko zgradili 
pravilno, podrobnejšo sliko o vesolju.
Najbrž je prvo posledica drugega. To, da 
astronomije v šolah skoraj ni, pa je vsaj zelo 
nenavadno, saj se je ravno z njo pravzaprav 
vse začelo. Ko se je človek zazrl v nočno nebo 
in to povezal s tistim, kar je videl podnevi, se je 
začelo nenavadno potovanje njegovega duha, 
ki je človeštvo pripeljalo do marsikaterega 
civilizacijskega, kulturnega, tehničnega in 
znanstvenega dosežka, pa tudi do tega, da lahko zdaj poskrbi na več kot en način, da 
bivanje na tem planetu zanj ne bo več možno - najprej z zlorabo jedrske energije, potem 
z zlorabo genetike in kaže, da tudi z zlorabo narave sploh, posebno z zlorabo fosilnih 
energetskih virov.
Univerza za tretje življenjsko obdobje utegne igrati precej pomembno nalogo pri širjenju 
znanj o astronomiji med ljudi, saj ga zaradi prenašanja znanja z generacije starih staršev 
na generacijo vnukov lahko opravi brez težav, po zelo naravni poti in vanj, spet po zelo 
naravni poti, posredno vključi še generacijo staršev.
Zato sta izobraževalna programa zasnovana tako, da udeleženci dobe pregled nad 
osončjem, našo galaksijo, njeno bližnjo in daljno okolico in tudi nad kozmologijo. Poleg 
tega pa dobe tudi osnove ravnanja z amaterskimi optičnimi teleskopi, poznavanje 
teleskopov, orientacije na nočnem nebu, prepoznajo tipe objektov na nebu in se 
seznanijo s tehnikami opazovanj.
Programa ne bo težko prilagoditi slušateljem in pri izvajanju najti zanimive oblike dela. 
Skrajni cilj pa je pripraviti slušatelje na sodelovanje pri astronomskih opazovanjih in celo 
na samostojno organiziranje javnih astronomskih opazovanj.

Vabilo

GOBARJENJE
Lanskega novembra nam je gospa Marta Novljan 

iz Gobarskega društva predstavila svet gliv.

Tokrat nas Gobarsko društvo vabi
na gobarjenje

v sredo, 14. septembra 2011.
Dobili se bomo ob 8. uri pred Društvom upokojencev,

kjer se bomo razporedili v nekaj avtomobilov in se odpeljali na Jelovico.
Zaradi boljše organizacije vas prosimo za prijave,ki jih bomo sprejemali ob 

sredah, četrtkih in petkih od 11. do 12. ure
v prostorih Društva upokojencev osebno

ali na e-naslov: loka3univerza@gmail.com
Na skupino desetih gobarjev bomo imeli enega mentorja iz Gobarskega društva.

Prispevek za stroške vodenja znaša 3€ na osebo.
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ŠTUDIJSKI KROŽEK MENTOR TERMIN  URE
Angleški  jezik Stephen Mayland Oktober      40 ur
Angleški  jezik – konverzacija Stephen Mayland Oktober      40 ur
Angleški  jezik Ivica Kožuh Oktober      40 ur
Angleški  jezik Tadej Gartner Oktober      40 ur
Angleški  jezik – konverzacija Veronika Hartman Oktober      40 ur
Nemški  jezik Olga Volčič November       30 ur
Bralni krožek Nataša Škofic Kranjc Oktober             20 ur
Računalništvo-začetni tečaj Domen Kokelj Oktober     20 ur
Foto krožek – digitalna fotografija Domen Kokelj December                10 ur
Oblikovanje gline Mojca Žalik dogovor     40 ur
Klekljanje Mici Koblar Oktober       20 ur
Likovni krožek Edi Sever Oktober 20 ur
Urjenje spomina Romana Kumar November   10 ur
Kulinarika Alenka Bajželj Oktober         10 ur  
Umetnost pripovedovanja Nataša Škofic Kranjc Oktober       20 ur
Zdravje - Vibracijska medicina Breda Poljanec Oktober       20 ur
Sadjarstvo Maja Zakotnik Oktober       20 ur
Blagodejnost dotika Lea Mlakar Oktober 20 ur
Kulturna dediščina Jana Vilma Proje Januar 10 ur
Neverbalna komunikacija Albina Belič Januar  10 ur
Zelenjavni vrt Živa Kalan Januar 20 ur
Astronomija Rok Vidmar Oktober  20 ur
Astrologija Tadej Šink Oktober 21 ur
Skrivnosti življenja Rimskega 
imperija Ajda Cuznar Oktober  20 ur

Zmanjšanje padcev v starosti Mirjam Gartner September 20 ur

Program izobraževanja
2011 – 2012  /jesenski semester

Cena: 10 pedagoških ur je 29 €. 
Prispevek ob vpisu 7€.
Krožek začne z delom takoj, ko je najmanj 7 prijavljenih.

Univerza za 
tretje življenjsko 
obdobje                

Društvo 
upokojencev 
Škofja Loka
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Učenje računalništva v dvoje
Kdor si želi utrditi znanje uporabe računalnika v vsakdanjem življenju, se bo ob 
vpisu lahko prijavil in poiskali mu bomo nekoga, ki mu bo pri učenju pomagal.
»Znaš, nauči drugega« je geslo akcije Slovenske univerze za tretje življenjsko
obdobje. Tudi naša univerza je vključena v to vseslovensko gibanje učenja.

PRISTOPNA IZJAVA

Podpisani(-a) potrjujem, da bom v študijskem letu 2011/2012 član/ica 
študijske skupine Univerze za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki
Partizanska 1, Škofja Loka

Naziv študijske skupine: ________________________________________

Mentor (ime in priimek):_________________________________________

S svojim podpisom jamčim, da bom prispeval(-a) svoj delež k delovanju skupine in 
društva, ne glede na to, ali bom redno obiskoval(-a) izobraževalna srečanja. To dejstvo 
sprejemam in se zavedam, da ga moram upoštevati in spoštovati, kakor tudi načela in 
pravila.

IME IN PRIIMEK:  ______________________________________________________

Naslov:  ______________________________________________________________

Telefon: _______________________________  Podpis:

E-naslov: ______________________________

Darilni bon 

Nudimo vam možnost nakupa 
darilnega bona, s katerim lahko 
obdarite prijatelja ali prijateljico in 
jim tako omogočite obiskovanje 
katerega koli študijskega krožka
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Darilni bon

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Škofja Loka

za 
10 ur krožka

Vodja Univerze
Borjana Koželj

Šolsko leto 2011 - 2012                                       Škofja Loka, 
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Spletne novice Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik, lektorirala Mara Volčič in oblikovala Nevenka 
Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

OPOZORILO

Nekaj nasvetov voznikom pred novim 
šolskim letom.

Upoštevajte omejitve hitrosti in s svojim 
ravnanjem zagotovite, da bodo šolske 
poti varne.

Pred prehodi za pešce se vedno ustavite 
in otroku z jasnimo kretnjo pokažite, da 
je pot varna.

Otroci nimajo zavor, vozila jih imajo. Bod-
ite previdni, strpni in prijazni.

Pozorno spremljajte obnašanje otrok, 
njihovo ravnanje v prometu in morebitno 
igrivost in razposajenost.

Svet za preventivo  in varnost v cestnem prometu občine Škofja Loka

Pozdravljeni,
dragi upokojenci, dragi prijatelji
en polansk pozdrav …

Če boste v ponedeljek, 5. septembra ob 11h 
poslušali Radio Sora,
boste morda slišali kaj …O SEBI, in o moji novi knjigi, 
»Mladost na preizkušnji«,
ki jo bova z Moniko Tavčar predstavili v oddaji: 
»V jeseni življenja«.

Lep dan vam želim in nasvidenje!

Minka Likar
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ČESTITAMO OB NOVI KNJIGI!
Univerza


