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OTVORITEV PRENOVLJENIH PROSTOROV V DU ŠKOFJA LOKA
Marinka Mesec

Društvo upokojencev Škofja Loka se 
je v stavbo na Partizanski c. 1 vselilo 
leta 1996. V vseh teh letih so se v 
notranjosti  prostorov dogajale izboljšave 
in obnove. V začetku letošnjega leta je 
bila zasnovana prenova galerije Hodnik 
in vhodnega prostora. Zato se je najbolj 
zavzela Zlata Ramovš, ki je pripravila 
temeljit načrt za izvedbo projekta in ga 
prijavila na občinski razpis. S prenovo 
smo pričeli v počitniškem času, ko je v 
prostorih društva manj obiskovalcev. K 
delu je bilo potrebno pristopiti načrtno 
in organizirano, od priprave prostora 
do čiščenja in namestitve stvari nazaj 
na svoje mesto. Opravljenih je bilo več kot 500 ur prostovoljnega dela. Največ sta 
jih opravila Ciril Podgoršek in Mirko Urh, seveda pa je bilo delo vsakega posameznika 
cenjeno in hvaležno. Pred stavbo društva upokojencev sta svečano prerezala trak 
župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe in Zlata Ramovš, potem pa sta vse 
navzoče pozdravila župan in predsednik društva upokojencev Miro Duić. V prenovljeni 
galeriji Hodnik smo odprli lepo fotografsko razstavo z naslovom Moj pogled. S svojimi 
fotografijami so se predstavili člani 
društva. Za vse fotografske dogodke v 
galeriji, za fotografije v našem glasilu 
in za fotodokumentacijo aktivnosti 
vseh sekcij društva poskrbi Zlata 
Ramovš. Obiskovalci so si lahko ogledali 
tudi čudovite lutke, ki so jih izdelale 
spretne roke naše članice društva, Meri 
Bozovičar. Tudi za sladke dobrote so 
poskrbele pridne prostovoljke društva, 
ki so jih s kozarčkom tekočega ponudile 
obiskovalcem. Slišala se je tudi glasba 
in zapetih je bilo nekaj že pozabljenih 
pesmi.
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ŠTUDIJSKI KROŽEK MENTOR URE
Angleški jezik Stephen Mayland 40 ur

Angleški jezik – konverzacija Stephen Mayland 40 ur

Angleški jezik Tadej Gartner 40 ur

Angleški jezik – konverzacija Veronika Hartman 40 ur

Nemški jezik Olga Volčič 30 ur

Bralni krožek Nataša Škofic Kranjc 20 ur

Računalništvo-začetni tečaj Domen Kokelj 20 ur

Foto krožek – digitalna fotografija Domen Kokelj 10 ur

Likovni krožek  Edi Sever 60 ur

Klekljanje Mici Koblar 20 ur

Urjenje spomina Romana Kumer 10 ur

Umetnost pripovedovanja Nataša Škofic Kranjc 20 ur

Zdravje - Vibracijska medicina Breda Poljanec 20 ur

Mediacija in ustvarjalno reševanje konfliktov  Jasna Tepina  

Hortikultura (sadjarstvo, zelenjavni vrt in 
okrasne rastline)

Maja Zakotnik in Živa Kalan 36 ur

Zgodovina: Male skrivnosti srednjega veka Mojca Bergant 20 + 20 ur

Zgodovina Bizanc  Ajda Cuznar 20 ur

Etnologija Katka Žbogar  20 ur

Fit v najlepših letih  Barbara Cenčič  36 ur

Kulinarika Zvonka Labernik 10 ur

Cena: 10 pedagoških ur je 29€. 

Prispevek ob vpisu 7€.

Krožek začne z delom takoj, ko je najmanj 7 prijavljenih.

DELAVNICA IZVAJALEC URE LOKACIJA

Dražgoški kruhki Breda Tolar in Alenka Lotrič 3 ure DUO
Glina Breda Bernik DUO
Nakit iz fimo mase Sonja Dolinar M. knjižnica
Polstenje Alja Venturini DUO
Rože iz krep papirja Anica Šinkovec M. knjižnica
Tkanje in kvačkanje torbic  Albina Jamnik DUO

VABILO K VPISU 
Novo študijsko leto 2012 – 2013 je tu.

Vabimo vas med nas. 

Vpis v programe novega študijskega leta bo potekal
 12., 13. in 14. septembra od 10.00 do 12.00 ure 

v prostorih društva na Partizanski 1v Škofji Loki.

Za zamudnike bomo na razpolago še vsak naslednji četrtek v septembru.

Odločite se za aktivno življenje!
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VABIMO NA IZLET

V torek, 25. septembra 2012 

Cilj: NEKROPOLA V ŠEMPETRU, JAMA PEKEL, ŽALEC

• Odhod avtobusa ob 6.30 
• Prvi postanek na Trojanah, potem pa v Šempeter v Savinjski dolini na ogled 
arheološega parka – Rimske nekropole.
• Naslednja postaja bo jama Pekel v območju Ponikovskega krasa, stare več kot 3 
milijone let.
• Kosilo
• Sprehod po Žalcu, ki je občinsko središče in ogled mestnih zanimivosti.
• Obisk univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec. Zahvalili se jim bomo za 
gostoljubnost in organizacijo ogledov. 
• Prihod v Škofjo Loko okrog 19. ure.
Cena:  29€   (vključuje vožnjo, vodenje in kosilo)

PRIJAVE SPREJEMAMO:

Že od 5. septembra, v sredo in petek med 8. in 11. uro, v četrtek med 10. in 12. uro 
vse do 20. septembra.

Vabljeni!

POD STORŽIČEM NA MALI IN VELIKI POLJANI

Meteorološko poletje se izteka in njegov 
predzadnji dan smo izkoristili za naše po-
hajkovanje po vrhovih. Ker smo se namenili 
v bližnjo okolico, smo se dobili malo kas-
neje. V četrtek, 30. avgusta 2012 smo se 
odpeljali po gorenjski avtocesti proti Tržiču.
Polja koruze ob cesti kažejo zgodbo vročega 
poletja pa tudi vse prevečkrat povsem poza-
bljenega vpliva tal na rast rastlin. Poletje se 
poslavlja.

Več: tukaj

VRTAČA - KRALJICA KARAVANK

Naš četrtek, 16. avgust 2012 in jasno jutro. 
Avtobus pelje proti Ljubelju. Živahen jutran-
ji klepet utihne, ko nam vodnica Slavica 
razlaga potek današnje poti, po tem znova 
zaživi. Tam pri Kranju zagledamo dolgi hr-
bet Karavank (tja smo danes namenjeni) in 
veliko naslonjalo Stola je že v soncu.
Na Ljubelju se ustavimo in pripravimo za 
pot. Danes bomo osvojili drugi najvišji vrh..

Več: tukaj

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Pod_Storzicem_na_Mali_in_Veliki_Poljani
http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Vrtaca_-_kraljica_Karavank
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PRISTOPNA IZJAVA

Podpisani(-a) potrjujem, da bom v študijskem letu 2012/2013 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: ______________________________

PRISTOPNA IZJAVA

Podpisani(-a) potrjujem, da bom v študijskem letu 2012/2013 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: ______________________________

RADI IGRATE ŠAH?
V našem društvu želimo poleg moške skupine šahistov, ki že dolgo 
pridno trenirajo, organizirati tudi žensko skupino.

Vabimo vse, še posebej pa ženske, ki vas šah zanima, da se prijavite. 
Prijave sprejemamo ob četrtkih med deseto in dvanajsto uro in v času 
vpisa v programe univerze 12., 13. in 14. septembra 2012. Ko bo 
prijav dovolj, bomo organizirali prvo srečanje.

DOBRODELNA AKCIJA
V dogovoru z OBMOČNIM ZDRUŽENJEM RDEČEGA KRIŽA ŠKOFJA LOKA smo se 
odločili izpeljati dobrodelno akcijo zbiranja hrane. Vse člane in tudi druge ljudi dobre 
volje vabimo, da prispevajo po svojih močeh. Hrano bomo zbirali v prostorih Društva 
upokojencev, Partizanska 1 v času uradnih ur ob sredah in petkih od 8.00 do 12.00 in ob 
četrtkih med 10.00 in 12.00. od 1. septembra dalje. Sprejemamo pa jo tudi v času, ko je 
odprta Marinkina knjižnica. 
Poleg raznih čistil predlagamo, da prispevate nekaj iz seznama hrane:
moka, riž, testenine, polenta, zdrob, ješprenj,
pločevinke paradižnika, graha, fižola,
marmelada, evrokrem, čokolešnik,
olje, kis, sol, sladkor in drugo hrano z daljšim rokom trajanja. Hrano bomo posredovali 
RK v Škofji Loki, ki jo bodo upravičencem razdelili po svojih pristojnostih.
Posebej vabimo člane univerze, da izkoristijo priložnost in izrazijo solidarnost ter ob vpisu 
v naše programe prispevajo nekaj iz seznama hrane.
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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.

ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA            

Ime in priimek:   

Elektronska pošta:                     Telefon:                                                

Z.št. VRSTA KAJ ZNAM1 ŽELIM ZNATI

1. RAČUNALNIŠTVO Word ☐ ☐

Excel ☐ ☐

Power Point ☐ ☐

Internet in elektronska pošta ☐ ☐

Ostalo
2. FOTOGRAFIJA Splošno ☐ ☐

Elektronsko urejanje ☐ ☐

Ostalo
3.
 

ROČNA DELA Izdelava keramičnih izdelkov ☐ ☐

Kvačkanje ☐ ☐

Tkanje ☐ ☐

Klekljanje ☐ ☐

Izdelava čestitk in manjših okraskov ☐ ☐

Izdelava nakita ☐ ☐

Polstenje ☐ ☐

Ostalo
4. OBRTNIŠKA DELA Mizarjenje ☐ ☐

Vodovodne instalacije ☐ ☐

Pleskanje ☐ ☐

Ostalo
5. UMETNOST Slikarstvo ☐ ☐

Intarzije ☐ ☐

Kiparjenje ☐ ☐

Vitraž ☐ ☐

Ostalo
6. JEZIKI Angleščina ☐ ☐

Nemščina ☐ ☐

Italijanščina ☐ ☐

Ostalo
7. VAŠ PREDLOG

¹Označi z X polja vrstic v koloni ZNAM, kjer lahko pomagaš drugemu in polja v koloni 
ŽELIM ZNATI v vrsticah, kjer se želiš naučiti. 




