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Rudi Zadnik, dosedanji urednik e-novic Od tu in tam, si je naložil preveč dela in se je 
odločil, da se bo odpovedal urednikovanju novic. Želimo mu veliko uspeha pri 
izpolnjevanju ostalih zadolžitev!
Vse sekcije DU prosim, da mi pošiljajo kratke novice ali obvestila. Objavili jih bomo.

          V.d. urednika Borjana Koželj

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Univerza ne miruje. V jeseni smo 
predstavili program našega dela v 
študijskem letu, a ga že dopolnju-
jemo. Vsako leto se nam to dogaja, 
da nam pridejo na pot nove zanimive 
vsebine in novi izzivi. Nekateri krožki 
so z delom že zaključili. Nekaj novega 
pa smo že postavili v naš urnik in to 
vam danes predstavljamo.
Veliko dela so opravile udeleženke 
delavnic ročnih spretnosti. Zahvalju-
jemo se mentoricama-prostovoljkama 
Sonji Dolinar in Meri Bozovičar

DELAVNICE ROČNIH SPRETNOSTI
Sonja Dolinar

V novembru sva z Meri Bozovičar vodili delavnico izdelave punčk in drugih igračk iz cunj. 
Delavnice se je udeležilo 15 udeleženk in izdelalo okoli 30 punčk in ostalih igračk. Bile so 
dobrodošle za obdaritev otrok v Sopotnici in za obdaritve naših vnukov in prijateljev. 
Obdarili smo tudi Nežo Maurer. 
Ko je bila Meri odsotna, smo organizirale delavnico za izdelavo okraskov iz slanega testa. 
Te delavnice se je udeležilo okoli 10 udeleženk. Vse so bile navdušene, ker so jim okraski 
zelo lepo uspeli in veliko teh smo dobili kot prispevek za okrasitev naše smrečice na hod-
niku. Razstavo čipk, dopolnjeno z našimi izdelki, si je ogledala tudi Alenka Bajželj, ki nas 
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je naučila, kako se ti okraski izdeluje-
jo na eni od prejšnjih delavnic. Naše 
izdelke je zelo pohvalila. Na tej de-
lavnici smo se tudi dogovorile, da se 
bomo naslednje leto lotile okraskov iz 
oblancev. 
Zadnja delavnica pa je bila name-
njena prazničnim dekoracijam. 
Udeleženke so si želele izdelati 
smrečice iz lusk velikih storžev, ker 
smo venčke in ostalo že delale na lan-
ski delavnici. Te smrečice in drugo kar 
smo doma naredile, smo razstavile na 
razstavi čipk. 

NOVI KROŽKI

Vibracijska medicina
Uspešno je končal delo en študijski 
krožek Vibracijska medicina, drugi pa 
bo svoje delo zaključil s sprehodom 
po Škofji Loki in z ogledom knjižnice v 
kapucinskem samostanu. Oba krožka 
je vodila Breda Poljanec. In tu se je 
ponudila priložnost za novo vsebino: 
Sheng Zhen Gong
Predstavitev je v Obvestilih.

Tečaj ruskega jezika za seniorje
Tretje življenjsko obdobje je pravi čas za nove izzive 
in spoznavanja novih jezikov, zanimivih ljudi in tujih 
dežel. 
Želite izboljšati in utrditi svoje znanje ruščine? Ruska 
predavateljica Irina Guščina bo poskrbela, da vaše 
znanje postane popolnoma uporabno, da se boste na 
vaših izletih v tujini lahko znašli v vsaki situaciji! 
Vabimo vas na 40-urne tečaje ruščine za začetnike 
in tiste, ki ste se že učili rusko in bi radi svoje znanje 
osvežili in nadgradili.
Za vpis v začetni tečaj ruščine ne potrebujete 
predznanja - pričeli bomo od samega začetka - 
postopoma, sproščeno in na zanimiv način.

Irina Guščina
tel: 041 276124

Irina Guščina je rojena v Rusiji v mestu Samara ob reki Volgi. V Slovenijo je prišla pred 
18 leti ter začela svojo učiteljsko pot. Na podlagi sodobnih metod in lastnih izkušenj je 
razvila sistem poučevanja, ki je primeren za Slovenijo. Poleg tega med poučevanjem 
uporablja elemente igre, zanimivo branje in ogled filmov.  Z energijo in domišljijo zna 
motivirati udeležence ter pripravi živahen in učinkovit pouk.

Naslednjo delavnico izdelave krpank 
bo pripravila in vodila Nevenka 
Mandić Orehek.
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Zbiramo prijave za izmenjavo prostovoljnega dela s Ciprom

Prijavili se bomo na Grundtvigov razpis za tritedensko izmenjavo prostovoljcev s Ciprom. 
Dogovorili smo se, da bomo s svojim prostovoljnim delom predstavili zgodovinske, etno-
grafske in kulinarične posebnosti škofjeloškega območja. Pri izbiri prostovoljcev bomo 
upoštevali osnovno znanje angleščine, osnove etnologije in zgodovine.
Za dobro pripravo organiziramo etnografski študijski krožek in vse, ki vas ta tema in 
prijava na prostovoljstvo na Cipru zanima, vabimo, da se tega krožka udeležite. Začnemo 
v začetku februarja.
Etnologija (iz grščine ethnos - ljudstvo) je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vsakdan-
jega načina življenja in kulturo etničnih skupin. Mi bomo začeli s splošnim poznavanjem 
etnologije, nato pa se orientirali na dediščino običajev in obrti na škofjeloškem območju. 
Prijave zbiramo vsak četrtek od 10. do 12. ure v prostorih Društva upokojencev 
do konca januarja.

Znaš, nauči drugega

Obveščamo vas, da bomo v okviru akcije Znaš - nauči drugega organizirali računalniške 
urice za tiste, ki že znajo osnove računalništva in bi radi z izmenjavo znanja od kolegov 
pridobili dodatne spretnosti.
Srečanja se bodo začela v sredo, 16. januarja 2013 v računalnici Kluba študentov ob 
9. uri. Dobimo se pred trgovino Trava (na koncu Mestnega trga blizu Upravne enote) ob 
8.55. Računalniki so na voljo, vendar lahko zaradi boljšega in bolj uspešnega spoznavan-
ja svojega računalnika prinesete s seboj tudi svoj prenosnik. Internet je na voljo.
Na prvem srečanju se bomo pogovorili o vaših željah in začeli s prvo računalniško urico. 
Imamo že nekaj prijav, vendar so mesta še prosta in ste prisrčno vabljeni! 
 

Glina v Ateljeju CLOBB
Borjana Koželj

MARINKINA KNJIŽNICA
Marija Draškovič

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO 2012/2013 V SLOVENŠČINI
Za bralno značko Marinkine knjižnice vsak tekmovalec prebere vsaj pet romanov, trije 
naj bi bili s tega seznama, o tem napiše nekaj vtisov in kratko vsebino. Vodilni avtor 
letošnje bralne značke je pisatelj Bogdan Novak, spomnili pa smo se tudi pesnika Ivana 
Minattija in pisateljice Mimi Malenšek, ki sta umrla v letu 2012. Bralne značke bomo 
podelili na srečanju s pisateljem Bogdanom Novakom maja 2013.   

Že nekaj let je minilo, kar nas je nekatere začarala glina. Zopet smo 
se zbrale in začele ustvarjati. Študentje so nam odstopili atelje, Saša, 
naša mentorica, je pripravila program, nam ga predstavila in že de-
lamo. Za začetek kiparimo. Posvetile smo se malim sovam. Primerno! 
Sove so simbol modrosti, ki se najpogosteje pripisuje starejšim. Torej 
je sova naš simbol. Si ga zaslužimo? Tako je. Z ustvarjalnostjo, s 
sodelovanjem dodajamo življenje našim dnevom v tretjem življenj-
skem obdobju.
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Romani slovenskih avtorjev
1. Bogdan Novak: Lipa zelenela je 
2. Bogdan Novak: Drugo življenje
3. Bogdan Novak: Puščava
4. Bogdan Novak: Niki
5. Bogdan Novak: Pasja grofica – Resnična  
            Napoleonova ljubezen
6. Bogdan Novak: Trte umirajo stoje

SKUPINA MAVRICA
Marička Zadnik 

SREČANJE S ČLANI ZB V CSS, dne 19. 12. 2012
V mesecu decembru, ko se leto počasi izteka, so se člani ZB že tradicionalno srečali v 
CSS. Srečanje vedno obogatijo tudi s kulturnim programom. 
Našo pevsko skupino so že tretjič povabili in na to smo kar ponosni. Za nastop smo se 
naučili nekaj novih partizanskih pesmi in ob spremljavi Saševe harmonike smo jih ponos-
no zapeli. Najprej smo zapeli Svobodno Slovenijo, nato pa so učenci iz OŠ Ivana Groharja 
zaigrali odlomke iz Martina Krpana in zaplesali nekaj folklornih plesov. Vsem gostom so 
razdelili tudi novoletna voščila, ki so jih sami izdelali. Potem je spet zaigrala harmonika in 
po prostoru so zadonele naslednje pesmi: Počiva jezero v tihoti, Hej brigade, Bilečanka, 
Za vasjo je čredo pasla in Domovina naša je svobodna. Nekateri izmed gostov so se 
pridružili našemu petju, marsikomu pa se je orosilo oko ob spominu na hude čase, ki 
so jih preživeli. Za konec smo dodali še dve lepi pesmi: Kje je sonce in Bela snežinka. 
Zaploskali so nam in zagotovo jim je naš nastop polepšal dan. Sašo je nato s svojimi 
prsti izvabil iz harmonike prijetne melodije. Ubrani zvoki so napolnili Burnikovo dvorano. 
Navzoči pa smo ob kavi, soku in slaščicah pokramljali in si zaželeli srečno novo leto.

GLEDALIŠČE
Jelka Dolinar

7. Bogdan Novak: Pavlihova frača
8. Nika Maj: Kličejo me cigan
9. Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela
10. Mimi Malenšek: Temna stran meseca
11. Mimi Malenšek: Minuta molka
12. Mimi Malenšek: Plamenica
13. Vesna Milek: Cavazza

Bogdan Novak je v slovenskih knjižnicah med petimi najbolj branimi pisatelji, zato upam, 
da bodo po njem radi posegli tudi naši bralci. Vabimo vas, da se nam pridružite.
Za bralno značko v angleščini lahko preberete knjigo po vaši želji.
Vabimo vas k branju!

Pesniške zbirke
Tone Pavček: Angeli
Ivan Minatti: Pod zaprtimi vekami

Spoštovani obiskovalci kulturnih prireditev!
Dne 30. marca se nam bosta v Ljubljani v CD predstavila 
violončelista svetovnega slovesa  Luka Šulić in Stjepan Hauser, 
imenovana 2CELLOS. Vstopnica stane 35 evrov. Kogar zanima, 
naj čimprej sporoči na e-naslov loka3univerza@gmail.com in 
če bo dovolj zanimanja, bomo rezervirali karte in organizirali 
prevoz.
V Obvestilih si oglejte več o koncertu in posnetek njunega 
nastopa.

Za več informacij pokličite Elo 041 801 980



Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj, 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.

KJE SMO HODILI  IN KAM BOMO ŠLI
Mira Kofler

Ne ve se od kdaj, toda 
ostala je navada, da se 
ljudje ob izteku leta ozre-
mo nazaj in pogledamo, 
kaj smo naredili, delamo 
zaključke o preteklem 
času  in hkrati  lepe načrte 
za prihodnost.
In kakšen pogled imamo 
planinci na leto 2012?
Planinska sekcija DU je 
lahko z letom 2012 zado-
voljna.
Z vremenom sklenjen 
dogovor, da so četrtki 
takšni kot morajo biti, je 
še vedno veljal.
Znova smo spoznali lep 
del naše dežele in bližnjih 
sosed, od načrtovanih 21. 
pohodov je ostal neizpolnjen le tisti v Karnijske Alpe - na Polinik.
S pomladjo smo najprej odšli na Trstelj in nato na Jagršče in Šebrelje. Že konec marca 
smo se preskusili v telesni pripravljenosti. Ponosni  smo uspešno prehodili 31 km dolgo 
pot od Pasje Ravni do Dražgoš. Bravo mi!
Pa na Cirniku pri Čatežu smo bili in na Lisci, v Buzetu po poti sedmih slapov, na Belih 
stenah na Hrvaškem, iz avstrijske strani smo se vračali na Srednji vrh, dva dni prehodili v 
kraljestvu zlatoroga, spoznali  Resevno - kraj domovanja svetovne popotnice Alme Karlin,
osvojili Vrtačo, Mali Carman, Prestreljenik in Tolminski Triglav, se sprehodili po Veliki 
Poljani v zavetju Storžiča, hodili na Štajerskem po šumeči poti Bistriškega vintgarja do 
znamenitega Črnega jezera na Pohorju, obiskali bližnji Blegoš in najvišji vrh Nanosa - 
Suhi vrh. 
Kot hip je minilo leto in že smo bili na zadnjem pohodu Neznanokam. Čez Kališe v 
Dražgoše nas je vodila pot, nato pa na prijetno druženje v Železnikih. Tam smo se 
spomnili vseh doživetij in ker smo ljudje načrtov, so nas vodnice že seznanile, kje bomo 
hodili v letu 2013.
Čaka nas znova veliko lepih poti in upamo, da jih bomo znova z veseljem prehodili. Prav 
vsi.
Že 12. januarja se bomo podali po poti slovenskega tolarja in se konec meseca na 
Zelenici seznanili z varno hojo v zimskih razmerah. 
28. februarja, še pred astronomsko pomladjo pa bomo odšli na Kraški rob pogledat, če je  
pripravljena na čas svojega kraljevanja.
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