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NAMESTO UVODNIKA

Miro Duič, predsednik društva
Kljub poletnemu času smo se v sredo, dne 21. julija 2010, člani Upravnega odbora
društva sestali na 11. seji.
Prvo polletje je mimo, zato smo imeli na dnevnem redu informacijo o poslovanju
društva v prvem polletju 2010. Pod drugo točko pa smo razpravljali o vlogi in pomenu
sodelovanja članstva pri jesenskih lokalnih volitvah.
Po izčrpnem poročilu računovodkinje smo ugotovili, da smo v tem času dobro poslovali in
tako je upravni odbor soglasno sprejel polletno poročilo.
Pri drugi točki se je razvnela razprava o tem, kako čim bolj konkretizirati pomen in vlogo
upokojencev pri jesenskih lokalnih volitvah. Pri tem se zavedamo, da društvo ni politična
organizacija in da smo do sedaj tudi na ta način uspešno delovali. Zavedamo se, da so
naši člani različnih pogledov in simpatij do posameznih političnih opcij, saj ima vsak od
nas pravico do svojega mnenja in stališča. Zaradi tega v društvu nimamo nobenih težav.
Dejanja, aktivnosti in zadovoljstvo naših članov je tisto, kar nas povezuje in nam daje
voljo do dela.
No, kljub temu smo v razpravah glede teh vprašanj prišli do zaključka, da smo v
občinskem prostoru zelo pomembna populacija, a nam je namenjeno zelo malo
“političnega prostora”, kar je pri 6000 upokojencih skoraj nedopustno. Zaradi tega nam
ne bi smelo biti vseeno, kdo in v kakršnem številu nas bo zastopal pri razreševanju široke
občinske problematike. Za nas pa ima osrednje mesto trajna in kakovostna rešitev
našega prostorskega problema in zanesljiv ter dolgoročen način zagotavljanja
potrebnih finančnih sredstev s strani proračunskih virov.
To so vprašanja, ki jih moramo skupaj reševati. In zaradi tega bi morali dobiti na mizo
volilne programe vseh strank, ki se bodo na volitvah pojavljale, in ugotoviti, katera od
strank ima v svojem programu iskreno željo in namen sodelovati in pomagati reševati
med drugimi tudi ta vprašanja. To seveda velja tudi za županske kandidate od katerih
tudi pričakujemo jasne opredelitve do navedene problematike.
V razpravi na Upravnem odboru društva smo spoznali, da je tokrat treba narediti korak
naprej in se vključiti v predvolilno obdobje na ta način, da v našem glasilu namenimo
nekaj prostora predstavitvam programov in kandidatov za občinski svet iz upokojenskih
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vrst, ne glede na to ali so naši člani ali ne. Predstavili bi tudi vse kandidate za župana.
Zaradi tega bomo vse stranke, ki bodo kandidirale na jesenskih volitvah pozvali, da
pripravijo kratko predstavitev. Upamo, da bomo tokrat upokojenci dobili več “poslanskih
stolčkov” v občinskem svetu ali pa vsaj več uspešnega sodelovanja z vsemi strankami.

PREGLED DOGAJANJA V JULIJU IN AVGUSTU
OD TU:
Izleti

Borjana Koželj
Klub vročemu poletju in dopustniškem času je naša tajnica Cveta Škopelja skoraj vsak
dan v pisarni. Izkoristila sem trenutek, ko ni bilo obiskovalcev in jo povprašala, kako se
upokojenci udeležujejo kopalnih izletov na Debeli Rtič.
»Zanimanja za te izlete je veliko. V juliju so bili štirje kopalni izleti na Debeli Rtič in vedno
je bil avtobus polno zaseden. S to obliko kopanja poleti smo zelo zadovoljni, saj je zelo
udobno. S prijetno ohlajenim avtobusom se pripeljemo do plaže, kjer se razporedimo pod
drevesi, ki smo jih že skoraj posvojili. Za kosilo je več možnosti: lahko naročimo kosilo
v restavraciji Ministrstva za notranje zadeve, v restavraciji Ministrstva za obrambo ali pa
v restavraciji neposredno pri plaži. Ne nazadnje pa lahko nekaj hrane in pijače prinese
vsak s seboj in tako lahko tudi tisti s tanjšimi denarnicami koristijo poletne dneve ob
morju. Okoli 18. ure se običajno vračamo proti domu. V juliju smo se lahko veselili lepega
vremena. Upam, da bo tako tudi na zadnjih dveh kopalnih izletih, ki sta na sporedu dne
4. in 11.  avgusta. V primeru slabega vremena poskrbimo za rezervno lokacijo in sicer v
bazenu Hotela Adria v Ankaranu,« je povedala Cveta.
Kdo pa spremlja skupino in poskrbi za vse potrebno na izletu?
»Odvisno, kako se pri pripravi celoletnega programa dogovorimo. V zadnjih letih smo se
največkrat zvrstili Tončka Dolinar, Edo Erzetič, Maruša Mohorič in jaz. Enkrat je vskočila
tudi Andreja Rupnik iz Podlubnika, tako da glede tega ni problemov. V avgustu bo
spremljevalka Maruša,« je še pojasnila.

P0hodniki
POKLJUŠKA POT

Besedilo:Maruša Mohorič
Fotografiji: Alenka Dolenc
Torek, 27. 7. 2007, smo
Matevževi pohodniki preživeli
na 10,3 km dolgi pokljuški
poti v osrčju Triglavskega
narodnega parka, našega
velikega zaklada.
Po skoraj obvezni jutranji
kavici v obnovljenem ŠPORT
hotelu na Pokljuki nas je
pozdravil direktor hotela,
gospod Rado, ki je bil naš
vodnik po posebni, zanimivi
in prekrasni poti v objemu
smrekovih gozdov, po nekaj
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travnikih in planinah. Del poti je samostojna učna pot po šotnem barju Goreljek. Tu
smo obnavljali že zdavnaj pozabljene podatke o nastanku barja, občudovali šotni mah.
Pot smo nadaljevali proti Grajski planini in Mrzlemu studencu, v njegovi bližini smo
videli eno od mokrišč in se sprehodili mimo požiralnika. Prišli smo do ostankov savske
linije, rezervne obrambne črte iz časov prve svetovne vojne, ves čas pa občudovali
krasne pokljuške smreke, ki pa
jih napada lubadar. Naslednja
zanimivost je eno od kopišč, kjer
so v zadnjih letih spet postavili
čudovito kožarico (oglarsko kočo)
kot spomin na dolgoletno oglarjenje
na Pokljuki, ko so bili tam še bukovi
gozdovi in več sto kopišč. Na
zadnjem delu naše poti, dobesedno
ob glavni cesti na Rudno polje, je
še ena informacijska tabla, kjer se
lahko seznanimo z zakonitostmi
pomlajevanja v gozdu. Na Pokljuki
je pomlajevanje večinoma
naravno. Še nekaj korakov in spet
smo pri hotelu, kjer smo z veseljem
»pospravili« pripravljeno malico,
zaključili pa smo s poobedkom na Bledu pri Šmonu, kjer delajo odlične kremne rezine.
Srečni, veseli in zadovoljni, pa hvaležni za prečudovit in topel sončen dan se je naše
dobre pol stotnije loških upokojencev vrnilo na svoje domove z obljubo, da se čez dva
tedna vidimo na Krvavcu.

Planinci
OSVAJALI SMO DVATISOČAKE

Besedilo in fotografije: Mira KOFLER
Mesec julij in vrhunec poletja.
Sonce greje kot za stavo, in mi
smo osvojili kar tri dvatisočake.
Ni slabo, kaj?
V prelepo četrtkovo jutro 8.
julija, sveže, kot se za Rudno
polje spodobi, smo se podali na
Viševnik.
Oči so bile uprte v vrh, ki smo
ga kmalu dosegli, in uživali
v razgledu. Naš prvi letošnji
dvatisočak nam je nudil razgled
po lepotah kraljestva Triglava.
Čez Srenjski preval smo se
spustili na Planino Lipanca, hodili
mimo in pod zelenimi macesni, uživali v preprogah cvetja ob poti. Nobena državniška
rdeča preproga se ne more meriti z njeno lepoto!
Počitek na Blejski koči, nato pa pot nazaj na Rudno polje.
V zavetju mogočnih smrek Pokljuke smo se vrnili na izhodišče.
Bogati, neizmerno bogati.
Dušo nam je obogatila lepota gora. Bogastvo brez primere!
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Peklenska vročina julija
nas ni ustavila. 22. julij je bil
naš dan, ko smo se namenili
v svet Bohinjskih Stogov. Trije
kombiji so s 57 udeleženci
hiteli nad Bohinj. Hitro oprtamo
nahrbtnike, da še izkoristimo
svežino jutra, in zagrizemo v
hrib. Kmalu smo na Krstenici,
od koder se že bahavo
razkazujejo Ogradi. In gremo
proti Planini Jezerca. Naša pot
je zlata, zlatijo jo preobjede in
vrbovolistni primožki.
In nato se odpirajo veličastni
pogledi na Ograde, Škednjevec,
Debeli vrh, na Adama in Evo,
na Jezerski in Prevalski Stog.
V potu obraza dosežemo
2012 m visokega Adama in
pogledujemo proti 2019 m
visoki Evi. Po njenem robu se
povzpnemo na 2075 m visoki
Prevalski Stog. In uživamo,
uživamo!
Ko objemamo Triglav s Planiko,
gledamo proti Blejskim vratom
in na Velo polje tam daleč
spodaj, ni nihče bogatejši od
nas.
Med šopki planik zapustimo
vrh in ko se vrnemo v dolino,
zagotovo vem, da Adam in Eva
nista bila izgnana iz raja.
Preselila sta se sem gor nad
Bohinj in raj se je premaknil na
zemljo.
Ne verjamete ? Pojdite in poglejte!
In kje nas bodo vodile poti v avgustu? 4. in 5. avgusta 2010 se bomo povzpeli na Ojstrico
in Lučkega dedca (nova dvatisočaka).
19. 8. 2010 pa se podamo v Hudičev graben in na Celjsko kočo.

EN SONČEN DOBER DAN
Rudi Zadnik

En sončen dober dan
in en nasmeh krasan,
nasmeh iskren
in iz srca,
odpre ti vrata, vrata vsa.

To ključ je,
pravi ključ,
od VSEH vrat sveta.
Naj srečen bo,
kdor ga ima!

Pohodniki, ki prebirate
naše e-novice! Tudi
vaše vtise s pohodov
bi želeli objaviti, zato
vas vabimo, da nam jih
pošiljate! Veseli bomo
tudi zanimivih fotografij.
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MARINKINA KNJIŽNICA
ODPRTA JE VSAK PONEDELJEK OD 14.30 DO 16.30 URE,
V SREDO IN PETEK OD 11. DO 13. URE
Tudi v avgustu velja enak odpiralni čas, saj je bralcem na razpolago ena od naših
prostovoljk.
Izposoja je brezplačna. V knjižnici sta na voljo tudi dva računalnika, ki imata internetno
povezavo. Za vse informacije lahko pokličete na telefonsko številko 051 371 052 Marija
ali 040 636 299 Katja.
Na zgornji telefonski številki lahko pokličete tudi v primeru, če želite, da Vam knjige
prinesemo na dom. Z veseljem Vas bomo obiskali, se pogovorili z Vami, kakšne knjige
berete in Vam jih tudi prinesli.
V knjižnici skrbimo za dobro urejenost in tako nastaja baza podatkov o knjigah v
računalniku, pripravljamo pa se tudi na organizacijo bralne značke.

RAZPIS
Bralna značka za študijsko leto 2010/2011.
Vabimo vse člane društva upokojencev Škofja Loka, da sodelujejo v branju knjig iz
Marinkine knjižnice in dosežejo bralno značko.
V študijskem letu 2010/2011 je potrebno prebrati 5 knjig.
Podelitev značk bo v maju 2011, na dan odprtih vrat Marinkine knjižnice.

Univerza
Pripravite se na vpis v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje.
VABILO K VPISU
Vabimo vas v naše vrste
2010 – 2011
Ste že razmislili, kako boste zapolnili dolge zimske dni?
Novo študijsko leto je pred vrati. Le zakaj se ne bi veselili ob spoznavanju
novih vsebin v družbi vrstnikov.
Vpis v programe novega študijskega lete bo potekal 15., 16. in 17. septembra
od 10.00 do 12.00 ure v prostorih društva na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki.
Za zamudnike bomo na razpolago še v četrtek 23. in 30. septembra.
DODAJTE LETOM ŽIVLJENJE!

Ljudska univerza
vabi k prijavi na predavanje Damjane Šmid (2 srečanji) in študijski krožek Nataše Škofic
Kranjc
Za prostovoljno delo je nagrada lahko tudi sodelovanje v krožku z zanimivimi
vsebinami. Tako kot lansko jesen, vabimo tudi letos vse prostovoljke, da se
prijavijo v krožke, ki smo jih pripravili zanje v sodelovanju z LU.
Udeležba je brezplačna. Vabljeni tudi vsi ostali člani DU
1. Sedem sestavin za dobre medsebojne odnose - mentorica Damjana Šmid
2. Življenjske strategije in zakoni - Delavnica: Različne generacije (lepo)
živimo skupaj – mentorica Nataša Škofic Kranjc
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Letos vam bomo ponudili
tudi možnost nakupa
darilnega bona, s katerim
boste lahko obdarili
Univerza za tretje
življenjsko
obdobje
prijatelja
ali prijateljico
za rojstni dan in jim tako
omogočili obiskovanje
katerega koli študijskega
krožka.
jesenski
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Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Škofja Loka

Darilni bon
Vodja Univerze
Društvo upokojencev
Škofja
Loka
za
Borjana
Koželj

10 ur krožka

Program izobraževanja 2010 – 2011
Šolsko leto 2010 - 2011

Škofja Loka,

semester

_

_

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Škofja Loka

ŠTUDIJSKI KROŽEK
Angleški jezik
Angleški jezik – konverzacija
Angleški jezik
Angleški jezik
Angleški jezik – konverzacija
Nemški jezik
_
Bralni krožek
Renesansa in dvajseto stoletje
Slovenski slikarji od renesanse do impresionizma
Računalništvo-začetni tečaj
Foto krožek – digitalna fotografija
Oblikovanje gline
Klekljanje
Delavnice ročnih spretnosti
Urjenje spomina
Kulinarika
Umetnost pripovedovanja
Zdravje - Vibracijska medicina
Sadjarstvo
Plavanje
Mizarska delavnica

MENTOR

TERMIN

URE
40 ur
Vodja Univerze
Stephen Maylandza
Oktober Borjana Koželj40 ur
10 ur krožkaOktober
Ivica Kožuh
40 ur
Tadej
Gartner
Oktober
40 ur
Šolsko leto 2010 - 2011
Škofja Loka,
Veronika Hartman
Oktober
40 ur
Olga Volčič
Oktober
30 ur
Nataša
Škofic
Kranjc
Oktober
20 ur
Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Škofja Loka
Matic Kalamar
Oktober
20 ur
Darilni
bon
Neža Rejc
Oktober
20 ur
Vodja Univerze
Domen Kokelj za
Oktober Borjana Koželj20 ur
Domen Kokelj
10 ur
10 ur krožkaNovember
Saša Ambrožič
Oktober
40 ur
Šolsko leto 2010 - 2011
Škofja Loka,
Mici Koblar
Oktober
20 ur
Damjana Šmid
November
Romana Kumer
November
10ur
Alenka Bajželj
Oktober
10 ur
Nataša Škofic Kranjc
Oktober
20 ur
Breda Poljanec
Oktober
20 ur
Maja Zakotnik
Oktober
20 ur
Nuša Krvina
Marec
10 ur

Darilni bon
Stephen Mayland
Oktober

_

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

Računalniška pismenost starejših odraslih je še vedno nizka. Statistični podatki
kažejo, da računalnik
EU uporablja
le 8
% moških in 4 % žensk v starosti med 54 in 64
Univerza zav tretje
življenjsko
obdobje
letom (EUROSTAT za leto 2007).
Darovanje Uradne
znanja
med od
ljudmi.
ureje
so vez
ob četrtkih
10. do 12. ure.
Že spomladi smo začeli z akcijo
Društvo upokojencev Škofja Loka
Telefon: 04 512 63 08
Učenje računalništva v dvoje
Partizanska cesta 1
E-pošta: loka3univerza@gmail.com
Kdor si želi utrditi znanje uporabe računalnika
4220 Škofja Loka
http://univerza-tri-du-skofjaloka.si
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.
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Predstavljamo nove krožke:
UMETNOST PRIPOVEDOVANJA
Nataša Škofic Kranjc, mentorica je tako predstavila krožek v glasilu:
»Potrebno je znati povedati, kako se vsadi kruh v peč! Medgeneracijska nuja je
povedati mlajšim, kje in koliko časa se je včasih hodilo iz Loke v Železnike in to mora
biti zanimivo, iskrivo, morda hudomušno ali celo s kančkom skrivnostnosti. Zgodb in
spominov se vam je, o tem sem prepričana, do sedanjih let nabralo dovolj. Teorijo o
nastopanju in pripovedovanju pa bomo spoznali ali nadgradili ter drug drugega naučili
umetnosti pripovedovanja.« (iz Mi o sebi št. 12)

VIBRACIJSKA MEDICINA
Z zanimivimi vsebinami s področja medicine se predstavi v našem glasilu Mi o sebi
Breda Poljanec dr. med.:
»V letu 1967 sem se vpisala na Medicinsko fakulteto in sem kasneje, ko sem doštudirala
sem delala kot zdravnica v Zdravstvenem domu Škofja Loka na področju varstva žena in
otrok.«
Predstavi nam tudi krožek z naslovom Vibracijska medicina:
»Enciklopedično bomo obravnavali zdravljenje z energijo: akupunkturo, zdravljenje z
Bachovimi cvetličnimi zdravili, homeopatijo, radioniko, zdravljenje s kristali, zvokom,
elektroterapijo, radiologijo. Zvedeli bomo več o čakrah, o zdravljenju z meditacijo in kako
zdravijo zdravilci.«

SADJARSTVO
Mentorica Maja Zakotnik
Poleg teoretičnega dela se bodo člani krožka preizkusili tudi pri praktičnem delu v
sadovnjaku.
Maja Zakotnik, univ. dipl. inž. agronomije, smer sadjarstvo, se predstavi:
»Leta 2007 sem diplomirala na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer
agronomija-sadjarstvo, ker pa me
zelo veseli delo z ljudmi in želim
svoje znanje in izkušnje posredovati
naprej, sem se jeseni 2008 vpisala na
pedagoško andragoško izobraževanje,
katerega bom zaključila v letošnjem
letu.
V zadnjih treh letih sem delala
na promociji domače drevesnice,
prav z izvajanjem raznih predavanj
(o sortah, boleznih, škodljivcih),
praktičnih prikazov (prikaz
obrezovanja sadnega drevja, prikaz
cepljenja) in razstav sadja. Prav tako
doma vodim tehnologijo pridelovanja
jabolk, jagod in sadnih sadik.«
Zanima jo še veliko drugih področij, kot so urejanje krajine, vrtov, zelišča, okrasne
rastline. Rada ima novosti in se je pripravljena dodatno izobraževati.
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Med dvema generacijama se pletejo niti učenja:
V dvanajsti številki glasila MI O SEBI smo predstavili mentorico Nežo Rejc. Teme, ki jih
ponuja so: Slovenski slikarji od renesanse do impresionizma.
Tokrat predstavljamo še enega mladega mentorja, ki nam ponuja nove teme iz
umetnostne zgodovine.
Matic Kalamar
Sem študent tretjega letnika Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Pred tem sem obiskoval
Gimnazijo Škofja Loka, že ves čas pa se ukvarjam z likovno umetnostjo. Vedno sem
užival v risanju in se izpopolnjeval pri več učiteljih, pri katerih sem se naučil risanja
predmetov, figur, uporabe barv in še mnogo več. Poleg tega sem se zanimal za likovno
teorijo in razvoj umetnosti. Umetnostno zgodovino sem vedno učil s posnemanjem velikih
zgodovinskih umetniških del in njihovih avtorjev.
Učenje nadaljujem na področju arhitekture, kjer pa je moj pristop enak. Menim da za
razumevanje sedanjosti moramo razumeti zgodovino. Za razumevanje umetnosti pa ne
potrebujemo letnic in imen, ampak predvsem umetnost samo.

RENESANSA IN DVAJSETO STOLETJE
Za obiskovalce univerze za tretje življenjsko obdobje, ki jih zanima umetnostna
zgodovina in umetnost na splošno predlagam dve temi, oziroma dve obdobji, ki sta s
svojo dinamiko spremenili tok umetnosti. Govorim o vseprisotni renesansi in še vedno
aktualni umetnosti dvajsetega stoletja.
RENESANSA
Nedvomno vsi že poznate renesanso,
to široko kulturno gibanje, ki je
zraslo iz svobodomiselnega delovanja
mislecev in umetnikov. Rad bi vam
predstavil kvalitete renesančne
umetnosti preko njenih največjih
slikarjev, kiparjev in arhitektov.
Menim, da obdobje zares poznamo
šele, ko razumemo ustvarjalce in
jih tudi sami posnemamo, zato bi
vam poleg klasičnega podajanja
umetnostne zgodovine želel
predstaviti tudi risanje človeške
figure, perspektivno risbo in še druge likovne veščine, v katerih bi se lahko preizkusili
obiskovalci krožka.
DVAJSETO STOLETJE
Umetnost dvajsetega stoletja
zaznamuje veliko število umetnostnih
smeri, kar otežuje zaokrožen pogled
na to obdobje, ki ga lahko imenujemo
naše obdobje. Pogosto sodobno
umetnost narobe razumemo, mi sami
pa smo zato prikrajšani za lepoto, ki
jo skriva.
Predstavil bi vam rad začetke
sodobne likovne umetnosti in
arhitekture, ki je kljub navidezni
zmešnjavi presegla po ustvarjalnosti,
inovativnosti in presunljivosti vsa
prejšnja obdobja. Pogledali si bomo
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sloge, ki so najbolj zaznamovali čas, v katerem živimo in umetnike, ki so ustvarili
najboljša dela.
V umetnosti pa se seveda najbolj uživa, ko se ji približamo, zato bi si lahko ogledali tudi
razstave v Škofji Loki in Moderni galeriji v Ljubljani.

IN OD TAM:
NA DOPUSTU Z VNUKOM
Maruša Mohorič

Aleks, moj skoraj šestletni vnuk, me je
razveselil z izjavo po lanskem dopustu,
da bo še šel z mano, »če boš tako
želela«.
Odpeljala sva se v Bohinj, ravno prav
daleč od doma pa spet dovolj blizu, če bi
bilo domotožje prehudo. A mali korenjak
je zelo komunikativno in zvedavo bitje,
vse ga zanima in je ustrežljiv, predvsem
pa, za moje pojme, preveč korajžen. Ko
sva zagledala jezero in množico veslačev,
je hotel na veslanje. Priznala sem, da
tega ne znam, a mi je zagotovil, da zna
on in bo veslal. Morala sem ga prepričati,
da se je treba prijaviti v hotelu.
V naslednjih dneh smo plavali v jezeru
in v bazenih, zlasti je bilo »ful dobr« v
vodnem parku, kjer je skakal v vodo s
plezalne umetne stene, plezal po naravni
steni v Ribčevem lazu, kjer mi je zastajal
dih, čeprav je bil varovan. V spremstvu
odraslega človeka je tudi veslal. Na Vogel
sva se peljala z gondolo, naprej še s
sedežnico na Orlove glave, nazaj pa se
sprehodila do žičnice.
S kolegico sva se do solz nasmejali, ko sva gledali, kako Aleks pomaga obleči varovalni
pas starejši gospe. In lastna mati ga ne bi spoznala, ko bi gledala, kako njen sin sedi
dobre pol ure kot pribit na klopci, ker čaka na vrsto za plezanje.
Prehodili smo sotesko Mostnice, dobre tri ure po krasni, lepo vzdrževani poti, zanimiva
barva vode in kamni fantastičnih oblik (zagotovo se vsi spomnite znamenitega
SLONČKA), povzpeli smo se do slapa Savice. 553 stopnic v eno smer. Tam smo srečali
skupino mladih Angležev, ki so prijatelju peli Happy Birthday, s kolegico in vnukoma pa
smo to ponovili v našem jeziku, drugi obiskovalci so nam pritegnili in Angleži so bili srečni
in hvaležni.
V večernih urah smo bili na travniku pred hotelom, kjer je moj vnuk na hitro navezal
stike z dvema Holandcema, da so se podili za žogo in letečim krožnikom. Zanimivo je
opazovati otroke, ko se pogovarjajo vsak v svojem jeziku, nihče nikogar ne razume
pa se vse zmenijo. Mene je veselilo, da sem imela možnost »iskati« angleške besede
v neki podzavesti, ko sem delala reklamo za slovenske znamenitosti njunima, precej
hipijevskima staršema.
»Babi, a ne, če nekaj obljubiš, potem to tudi narediš.« Skoraj sem se »stopila« ob tej
ugotovitvi, a vsa ponosna na bodočega prvošolčka Aleksa.
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Večkrat ste želeli vprašati…
V tej rubriki bomo odgovarjali na vaša vprašanja.
Pišite nam na   loka3univerza@gmail.com
Zakaj naj se vpišem na U3? (bralec)
Morda boste uresničili davno željo in se naučili nekaj, za kar prej ni bilo časa…
Potrebujete več znanja angleščine, ker potujete in se boste lažje sporazumevali..
V času informacijske družbe je nujno znati uporabljati računalnik, da lahko navezujemo
stike s prijatelji in sorodniki v tujini, opravimo bančne storitve, poiščemo ponudbo v
trgovskem centru in se že doma odločimo, kaj bomo kupili…
Ker je cena zelo primerna za nizke pokojnine…
Ker se družimo ob učenju in veselimo kavice po tem…
Ker se učimo v dobri družbi…

@

BONTON UPORABE E-POŠTE

- drugi del

Izogibajte se pretirani uporabi velikih tiskanih črk.
TAKO JE VIDETI, KOT DA KRIČITE! VELIKE TISKANE ČRKE JE TUDI VELIKO TEŽE BRATI
kot male tiskane črke, ki so bolj prijetne za oko. Če sporočila pošiljate v zapisu HTML,
lahko namesto velikih tiskanih črk besede pišete s krepkimi črkami (bold) ali jih
zapišete v kurzivi (italics). Vsako sporočilo pred pošiljanjem še enkrat preberite, preverite
naslove prejemnikov in odpravite morebitne slovnične napake, saj bi vas lahko zaradi
površno napisanega sporočila obravnavali poslovni partnerji kot nezanesljivo in površno
osebo. Seveda vam bodo prijatelji takšno površnost rade volje spregledali. Če že morate
izražati čustva, uporabljajte znake za emocije oz. smeške, ki pa jih nikakor ne uporabljati
v poslovnih sporočilih. Pri izražanju čustev (pri tem ne mislimo samo na smeške) je
potrebno vsekakor biti previden, saj lahko mimogrede koga užalimo ali pa prizadenemo.
Pomen emotikonov - daljša in krajša različica:
:)
		
:-)
sreča ali smeh
		
:-( žalost ali razočaranje :(
		
;-) šaljivost, nagajivost ;)
:))
		
:-))
veliko veselje
		
:-I ravnodušen nasmeh :I
:/
		
:-/
dvom
Ker pri komunikaciji prek e-pošte ni neposrednega vidnega in slušnega stika s
sogovorniki, se zdijo e-sporočila velikokrat hladna in neosebna. Ravno zaradi tega pa
se velikokrat zgodi, da prejemniku napišemo tisto, česar si mu ne bi upali povedati v
obraz. Da si zaradi vaše nepremišljenosti ne bi po nepotrebnem nakopali jeze ali zamere
prejemnika, vam priporočamo, da pred oddajo sporočila še enkrat natančno preberete
tisto kar ste zapisali in o po potrebi omilite slog pisanja. Ko boste enkrat oddali sporočilo,
ga ne boste mogli več preklicati ali zaustaviti na poti do prejemnika. Sporočilo zaključite
z vljudnostnim pozdravom in podpisom, ki smo ga omenjali nekaj odstavkov višje.

OBLIKOVANJE SPOROČIL
Kljub temu da je pisno komuniciranje prek e-pošte zelo podobno običajni poslovni
»papirni« komunikaciji, pa moramo biti zaradi posebnosti e-komuniciranja pozorni
na samo obliko e-sporočil.
(Nadaljevanje prihodnjič.)
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ŠE ENA OD: »GOR«
Minka Likar

Pred kratkim smo se vračali z vrha Blegoša proti koči. Bilo je veliko pohodnikov.
Vsevprek smo se pogovarjali in šalili, saj nas je razveseljevala glasba izpred koče, kjer je
bila prireditev.
»Gospa,« me je nagovoril nek starejši gospod z gorenjskim naglasom, »vas smem nekaj
vprašati?« Jaz pa z nasmehom: »Seveda, če ne bo bolelo …!«
»Ste morda sestra naše sosede Marjance v Podgorju? Tako ste ji podobna.« Pojma nisem
imela o kom gospod govori in sem se še enkrat pošalila: »A je fejst baba?« On pa: »Noo,
jaa … stara je ratova!«
A verjamete, da me je tisti hip res ‘zabolelo’!?
Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj in oblikovala Nevenka Mandić Orehek.

Če E-novice ne želite prejemati, nam to sporočite na naslov:
loka3univerza@gmail.com
Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete
njen ali njegov elektronski naslov.

PRIPRAVLJENO ZA TISKANJE
Če ste se že odločili, v kateri študijski krožek se boste vpisali, lahko pristopno izjavo
izpolnite že doma. Lahko pa jo na dan vpisa dobite tudi pri nas.

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani(-a) potrjujem, da bom v študijskem letu 2010/2011 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: ______________________________

___________________________________________________________________________________________________

