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DAN ZA SPREMEMBE
Borjana Koželj

Ta dan smo sodelovali tudi mi. Najprej so nas povabili gimnazijci.
Iz vabila: »Dnevu za spremembe se bomo v tem šolskem letu pridružili tudi prostovoljci 
Gimnazije Škofja Loka. Odločili smo se, da bomo organizirali računalniški tečaj za člane 
Društva upokojencev in za člane Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Tečaj bo v soboto, 21. 4. 2012. Potekal bo v dveh skupinah, prva bo s tečajem pričela ob 
9.00. Udeleženci te skupine se boste računalniških veščin učili do 11.00. Druga skupina 
bo začela ob 11.15 in delo zaključila ob 13.15.« 
Potem pa je še iz Slovenskega rodoslovnega društva prišla ponudba za medgeneracijsko 
sodelovanje. V študentski računalnici je rodoslovje predstavil Peter Hawlina, predsednik 
Slovenskega rodoslovnega društva, slušatelji pa so bili naši člani.
Vtisi:
Iz študentske računalnice: »Predavanje o rodoslovju je bilo zanimivo, udeležilo se nas 
je sedem slušateljev. Računalniki so bili pripravljeni za delo, razen pri udeležencih, ki 
so imeli svoje, so morali dodatno namestiti še program. Predavatelj Peter Hawlina je v 
uvodu še pojasnil pomen in namen akcije Dan za spremembe, študentski prostovoljec 
je dokumentiral srečanje. Na vpogled smo dobili tudi društveno glasilo Drevesa. Po 
nekaj uvodnih pojasnilih, kaj je rodoslovje, je bil poudarek na programskih orodjih, ki so 
dostopna na spletu in omogočajo vodenje družinskih rodovnikov in povezovanje le teh z 
drugimi bazami podatkov.
Na enem od dostopnih programov smo se 
praktično seznanili, kako program deluje in 
vnesli nekaj podatkov za vajo.«

Iz gimnazije: »Vse, kar sem si zamislila, da bi 
se rada naučila, mi je uspelo. Moj mentor je 
bil Anže Vidic. Pokazal mi je, kako se izdela 
power pointov kolaž z dodatkom komentarja in 
glasbe. Naučil me je tudi osnov izdelave filma 
iz kamere s pomočjo Movie makerja. Mislim, 
da sem si kar dobro napisala vsa navodila, 
da bom lahko sama poskusila narediti power 
pointov kolaž in tudi film s potovanja.
Zelo sem bila vesela, celo ganjena, kako v 
kratkem času sva uspela "predelati" vse, kar 
sem se želela naučiti. Res je, da imam nekaj 

Dan za spremembe v Loški gimnaziji

osnov že od prej in nama je šlo veliko hitreje, a vseeno mislim, da bom zdaj, ko sem 
prepuščena sama sebi, ugotovila, da mi tu in tam še kaj ni jasno.«
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Zaključek akcije LOŠKO JE EKOLOŠKO in OČISTIMO SLOVENIJO 2012
Maruša Mohorič, fotografiji: Klavdija

V petek, 11. maja 2012, je bila v Sokolskem domu v Škofji Loki zaključna prireditev 
okoljskega projekta Loško je ekološko in akcije Očistimo Slovenijo 2012.
Ob tej priložnosti je župan, mag. Miha Ješe, odprl razstavo likovnih del učencev 
škofjeloških osnovnih šol in dijakov Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka z naslovom Mi 
vemo, kako ravnati z odpadki.

8. MAJ 2012 
PRVI DAN ODPRTIH VRAT UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Borjana Koželj

Tatjana Bernik, vodja oddelka za 
okolje in prostor Občine Škofja Loka, 
je predstavila aktivnosti, izvedene v 
okviru projekta Loško je ekološko, zlasti 
glede pomena zbiranja in ločevanja 
odpadkov, osveščanja in izobraževanja 
prebivalstva glede varstva zraka, pa tudi 
zdrave pridelave hrane. Za uspeh akcije, 
ki poteka že drugo leto, se je zahvalila 
sponzorjem, partnerjem, predavateljem 
Agencije za okolje in svojim sodelavcem.
Lea Mlakar, lokalna koordinatorka akcije 
Očistimo Slovenijo 2012 za Škofjo Loko, 

Tudi Tone Partljič je čestital dobitnikom 
Bralne značke

Priljubljenem pisatelju je prisluhnilo 
veliko naših bralcev 

8. maja 2012 smo s podelitvijo bralnih 
značk zaključili letošnje študijsko leto 
v Marinkini knjižnici. 
Po petih letih se lahko pohvalimo 
z lepim številom podarjenih knjig, 
za katere skrbijo prostovoljke pod 
mentorstvom Marije Draškovič. 
Pohvalimo se lahko tudi, da raste obisk 
v naši knjižnici. K temu je gotovo 
prispevala bralna značka, ki smo jo 
organizirali že drugo leto. Lansko leto 
nas je ob zaključku obiskal pisatelj 
Ivan Sivec, letos pa smo se razveselili 
Toneta Partljiča. Prepričani smo, da se 
je tudi on dobro počutil med nami.
V naši galeriji Hodnik smo si lahko 
ogledali gobeline, ki jih je razstavljal 
Rudi Fojkar.
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je predstavila potek akcije, rezultate, 
fotografije, udeležence in pokrovitelje 
akcije, ki je bila 24. marca 2012. 
Zahvalila se je vsem 2402 udeležencem, 
ki so čistili, pa vsem, ki so ji pomagali 
pri organizaciji. Najboljšim in najbolj 
zagretim je s pomočjo predstavnice 
Ekologov brez meja Slovenije in župana 
podelila priznanja. Ob tem smo poslušali 
himno akcije s pomenljivim naslovom 
Odprimo okna na stežaj!
Zagotovo vsi delimo županovo željo, da 
bi Loka postala najbolj ekološko mesto 
na svetu!

15. MAJ 2012 
DRUGI DAN ODPRTIH VRAT UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Borjana Koželj

V duhu letošnjega leta aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja smo 
pripravili na Dan odprtih vrat lepo razstavo. S svojimi risbami in spisi na temo »Dedek, 
babica« so sodelovali otroci iz Oš 
Škofja Loka-Mesto, študentka Vera 
Djokić je fotografirala svojo babico, 
naša članica Tončka Benedik je 
prispevala nekaj podob starejših iz 
vaškega življenja, Janez Bogataj, 
Ivan Likar, Zlata Ramovš in 
Nevenka Mandić Orehek pa so na 
svojih fotografijah prikazali nekaj 
ustvarjalnosti v našem društvu. 
Ugotovili smo, da se stereotipi o 
zlovoljnem in betežnem starejšem 
človeku rušijo. Starejši smo veliko bolj 
aktivni in ustvarjalni kot so bili naši 
stari starši.

Dokaz aktivnosti so bile podeljene 
bralne značke za prebrane knjige v 
angleškem jeziku. Prejelo jih je kar 
17 študentk, ki obiskujejo študijske 
krožke angleščine. Čestitamo!

Za prijeten zaključek prireditve je 
poskrbela naša nova članica Vlasta 
Mekiš, ki nas je povabila v Marinkino 
knjižnico na računalniško delavnico 
»Brskanje po spletu«. Pol druga ura je 
prehitro minila.

Razstavo so si ogledali drugošolci 
OŠ Škofja Loka-Mesto

Brskali smo po spletu

Podelitev priznanj
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ČAJ OB PETIH

25. aprila nam je 
Marjan Baričič 

predstavil 
delo in opremo 

jamarjev. 

32. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE 2012
Gorenja vas, 21. aprila

Podrobne rezultate si lahko ogledate na:
http://www.zsport-skloka.si/index.php?option=com_content&view=article&id=129:streljanje&catid=69

Ivanka Prezelj, Francka Demšar 
Mesec in Nevenka Mandić Orehek

Janko Demšar, Edo Horvat, Pavle 
Jereb in France Prezelj

Strelke in strelci 
DU smo na 
Medobčinskem 
tekmovanju 
v streljanju z 
zračno puško 
osvojili prvi 
mesti v ženski 
in moški 
konkurenci. Naša 
druga moška 
ekipa je osvojila 
3. mesto.

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.

TEKMOVANJE V PIKADU PZDU ZA GORENJSKO 
Žirovnica, 11. maja 2012

Ivanka Prezelj, Katja Galof,
Julija Jenko in Cvetka Škopelja

Franc Prezelj, Edo Horvat, 
Jelko Pešec in Adi Kočar

Naša ženska 
ekipa je s 2419 
točkami osvojila 
2. mesto, moška 
ekipa je z 2535 
točkami osvojila 
3. mesto.

Od tu 
in tam


