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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
RAČUNALNIŠKE URICE - ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA
Sonja Dolinar

ČAJ OB PETIH 
PETER POKORN, PO DOMAČE INGLČOV PETER

Iz fotografije je razvidno, da nas je 
kar veliko, ki se z velikim elanom 
spopadamo s Picasso in drugimi 
veščinami v zvezi z obdelavo in 
urejanjem fotografij. Če bomo še 
naprej tako aktivni, se bomo lahko 
kmalu lotili izdelave foto knjige in 
ne bo več težav, ko bomo želeli za 
nekoga narediti darilo ali pa si jo 
bomo naredili kar zase.  
To se dogaja na naših računalniških 
uricah, ki jih vodiva Zlata Ramovš in 
Sonja Dolinar. 

Peter Pokorn je Ločan z izročilom, korenine njegovih prednikov pa so globoke več 
stoletij. Rodil se je v kmečki družini ob poletnem sončevem obratu leta 1939. V Škofji 
Loki je dokončal gimnazijo, na ljubljanski univerzi pa si je pridobil naziv inženirja 
arhitekture. Je velik ljubitelj glasbene in likovne umetnosti. Med študijem je bil član 
študentskega okteta. S svetlobo vneto zapisuje podeželsko kulturno dediščino. Je 
eden od ustanovnih članov loškega fotografskega društva Anton Ažbe in evropske 
skupine fotografov EPHAP. Bil je tudi predsednik Fotografske zveze Slovenije in v 
času njegovega predsedovanja je bil sedež zveze pet let v Škofji Loki.  Svoja dela 
predstavlja na vseh celinah, slovensko fotografsko delovanje pa je zastopal na kongresih 
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NOVI KROŽKI
ŠTUDIJSKI KROŽEK RUSKEGA JEZIKA

na Kitajskem, v Švici, v Italiji in 
na Madžarskem. Svoje izkušnje je 
delil tako z učenci in študenti kot 
tudi z zaposlenimi in upokojenci. Je 
član loškega muzejskega društva 
in smučarskega kluba, poleg 
tega pa tudi edini slovenski član 
brižinskega zgodovinskega društva na 
Bavarskem. Dolga leta je bil dopisnik 
različnih medijev. Je filolog, a vedno 
ostaja zvest pravemu slovenskemu 
izročilu.
Ob njegovi 70-letnici so mu Ločani 
podelili zlati grb Občine Škofja Loka 
za življenjsko delo.

Drugo 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 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.
Z znanjem ruščine lahko prepotujemo skoraj pol sveta. In prav gotovo vam bo dobro 
znanje ruskega jezika utrlo pot do novih spoznanj in zanimivih izkušenj. Ne odlašajte in 
sprejmite nov izziv!

Že več let je član društva upokojencev Škofja Loka in loškega društva izgnancev 2. 
svetovne vojne, ima pa tudi status vojnega veterana. Pravi, da se mu je v življenju 
zgodilo marsikaj, tudi dosti hudega, in da mu je vedno zmanjkovalo časa, a nikoli dobre 
volje. V fotografiji vidi predvsem »dobro luč«.
Naslov razstave je »P-ogledi«.

S Petrom Pokornom se je pogovarjal Janez Podnar.
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DRUŠTVENI PONEDELJKI
Maruša  Mohorič

Ponedeljek je začetek tedna, ki se ga 
veselimo mnogi upokojenci našega 
društva. V Marinkino knjižnico se 
vselijo najprej tisti, večinoma tiste, ki 
obnavljajo angleščino in se želijo naučiti 
snovi, ki so jo že pozabile ali osvojiti 
še nekaj novega. Potem pridemo tiste, 
ki smo se navdušile za etnologijo 
in bi rade spoznale to zelo bogato 
področje ali vsaj nekatere podrobnosti 
o kulinariki na škofjeloškem območju, 
pa še marsikaj v zvezi s tem. Zbirajo 
se tudi šahisti. V popoldanskem času 
je odprta Marinkina knjižnica za vse, 
ki radi berejo, skušajo ohranjati 
besedni zaklad, spoznavati zgodovinska 
dejstva in osebnosti, romantične 
zgodbe, nekateri tudi fantazijske in 
potopisne romane, in se trudijo, da bi 
osvojili bralno značko, ki je postala kar 
popularna, saj se veselimo srečanj z 
našimi pisatelji. Za konec dneva pa se 
tam zberejo klekljarice, ki ustvarjajo 
čipke, vsaka svojo umetnino. Pa lepo 
jim je, ker se družijo in imajo možnost, 
da se naučijo kaj novega. V sosednjem 
prostoru pa se srečajo tarokistke, da si 
popestrijo večer in skušajo za slabi dve 
uri vključiti možgane s štetjem tarokov, 
srčkov, križev, pikov in kar. Vedno 
je zanimivo v našem drugem domu. 
Pridite še vi.

ETNOLOGIJA 
Nadja Podgoršek

V drugi polovici januarja 2013 se je na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
pričel tečaj Etnologije in kulturne 
antropologije, ki ga vodi mlada 
diplomirana etnologinja Katja Sekirnik. 
Tečaj bo trajal 20 šolskih ur. Udeležuje 
se ga 9 slušateljic, ki z velikim 
navdušenjem spremljamo predavanja 
in se že veselimo dela na terenu. 
Skušale bomo poiskati čim starejše 
poznavalce kulinarike na širšem 
loškem območju in od njih izvedeti kar 
največ zanimivih starih receptov za posamezne jedi. Ob zaključku tečaja bomo pripravile 
skupno poročilo o delu na terenu, ki bo zagotovo zanimivo branje tudi za druge in morda 
povabilo ostalim zainteresiranim, da bi se tudi oni udeležili naslednjega tečaja.
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GLINA V ATELJEJU CLOBB

Ljubiteljice usvarjanja iz gline so 
se zopet zbrale okrog mentorice 
Saše Ambrožič. Študentom pa se 
zahvaljujemo za velik atelje, kjer vlada 
ustvarjalno vzdušje.

NOVE KNJIGE V MARINKINI KNJIŽNICI
Corinne Hofmann AFRIKA MOJA STRAST

Švicarska pisateljica Corinne Hofmann je v knjigi Bela 
Masajka opisala štiri leta, ki jih je preživela v Keniji, ker 
je sledila veliki ljubezni svojega življenja, masajskemu 
bojevniku. Tam je rodila hčerko in tudi spoznala, da se 
v ta svet ne more vključiti, zato se je vrnila v Švico. 
Zaradi hčerke je poskušala premostiti prepad med 
dvema svetovoma. V knjigi Afrika moja strast, ki je 
četrta knjiga te pisateljice, beremo razmišljanje, da 
bo njena povezanost z afriško družino trajala večno. V 
Afriki jo je prevzela energija, vedrina in izjemno veselje 
do življenja, ki je povezano s preprostim načinom 
življenja. Ugotavlja, da imamo ljudje v Evropi precej 
boljše pogoje za življenje, vendar smo manj povezani 
med seboj in veliko je tudi osamljenih. Afričani mislijo, 
da imamo Evropejci vse pogoje za zadovoljno življenje, 
pa vendar smo resni in ves čas hitimo. 
Pisateljica in njena hčerka sta v Švici ustanovili 
Humanitarno društvo Kenija BELA MASAJKA, s pomočjo 
katerega bi zbirali denar za pomoč ljudem v mestu 
Barsaloi.  

PEVSKA SKUPINA MAVRICA
OBISK PRI GREBENARJU
Marička Zadnik   

Kdo ne pozna Grebenarjeve domačije? Nahaja se na poti, ki pelje mimo Loškega gradu 
proti Lubniku, lahko pa se pride do nje tudi iz Vincarij. Pri Grebenarju že več kot sto let 
postavljajo jaslice. Ta tradicija se ohranja še danes. 
Pevska skupina Mavrica se je že tretje leto zapored odločila, da si ogleda jaslice. V 
četrtek, 31. januarja, smo se v zimski idili odpravili iz Vincarij proti domačiji. Sonce je 
prijetno sijalo in hoja nas je ob klepetu še bolj pogrela. Na ravnici pred Grebenarjem 
se je naš korak ustavil. Oči so se napasle, ko smo v daljavi gledali naše, s soncem 
obsijane vršace. Lepe občutke je popestrila še pesem, ki se je prijetno razlegla po okolici. 
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PONOVOLETNO SREČANJE

Na ponovoletnem srečanju pri Marku 
v Crngrobu je bilo zelo živo.
K dobremu vzdušju s plesom je 
prispevala tudi prostovoljka - 
upokojenka Majda Balant,
verzirana umetnica na ribežnu 
domače izdelave. 

P0hodniki

HOJA ZA ZDRAVJE IN DOBRO VOLJO... ZATO POT POD NOGE!
Kurja vas-Butajnova-Planina-Lučine, ponedeljek, 14.1.2013

Gospodar Rajko nas je z nasmehom in šilcem domačega povabil v hišo. Posedli smo 
ob topli peči in zapeli pesem Sveta noč. Ob jaslicah smo v spominih obudili lep božični 
običaj. Pesem je spet napolnila prostor in vsi smo se počutili kot ena družina. 
Takrat, ko je najlepše, čas zelo hitro beži. Tudi mi smo se morali posloviti. Zahvalili smo 
se za gostoljubnost. Vsak je odnesel s seboj tudi kanček sreče, ki jo je doživel ta dan. 

Preživeli smo napovedani konec 
sveta v decembru in novoletne 
praznike, zato smo se Veseli 
pohodniki DU Škofja Loka ponovno 
zbrali. Kdo se je zmotil v napovedi, 
starodavni Maji ali razlagalci njihovih 
napovedi? Res ni pomembno.
Bili smo veseli, da smo se ponovno 
srečali v januarski pomladi na znani 
dan in na znanem mestu, samo čas 
odhoda smo premaknili za eno uro. 
Stiski rok in dobre želje za vse leto, 
pa čeprav je 2013, pozdrav tistim, 
ki jih že nekaj časa nismo srečali in 
veselje ob spoznanju, da so se nam 
pridružili novi obrazi, in sreča, da so z nami tudi krjavlji in korenine, abonenti, kot radi 
rečemo. Vendar pa smo nekatere pohodnike pogrešali, saj je čas, ko se virusi staknejo na 
vsakem koraku.
Odpeljali smo se soncu naproti in uživali v prelepem jutru. Avtobus ni imel dovolj sedežev 
za vse pohodniške navdušence, zato je spremljevalno vozilo prevzelo potnike z začetka 
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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.

PREDAVANJE ZELIŠČARJA

V četrtek, 7. februarja 2013 ob 17. uri 
je bilo predavanje z naslovom: Novosti 
na področju zdravljenja z zdravilnimi 
zelišči. V predavalnici Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto je predaval znani 
zeliščar Jože Majes.
Za pomoč pri organizaciji se nam Silva 
Žontar, predsednica Društva diabetikov 
Škofja Loka zahvaljuje, predvsem pa 
se zahvaljuje Jelki Dolinar.
Vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni. 
Bilo jih je 120.

Poljanske doline, v Gorenji vasi pa smo 
zavili proti Dolenji Dobravi in Todražu, 
kjer še vedno zapirajo rudnik urana, 
mimo Brebovnice proti Kurji vasi.
Vodnica Dragica si je vzela čas za 
bogato novoletno čestitko z najboljšimi 
željami  in priporočili udeležencem za 
čim več gibanja v naravi, na svežem 
zraku, v dobri družbi in skupnem 
spoznavanju manj znanih krajev. Tako 
si bomo ohranjali zdravje, se izogibali 
obiskom pri zdravnikih in ne bomo 
obremenjevali zdravstvene blagajne. 
A mi smo grešili kar na začetku, saj 
je slavljenka Marjanca spekla krofe.  
Kako naj se odrečeš taki dobroti? V 
zahvalo smo ji zapeli za rojstni dan.
V Kurji vasi smo začeli s pohodom po 
lepi makadamski poti proti Butajnovi 
in Planini, kjer smo vstopili v cerkev 
Sv. Andreja, ki ima pet oltarjev. Megla se je privlekla od povsod, a vseeno smo si med 
potjo ogledali še zanimive »starine iz davnine«, ob tem ugotavljali, česa se spomnimo 
iz prejšnjih časov , kaj so nekateri imeli doma, za kaj se uporabljajo posamezna orodja. 
Zanimiv muzej na prostem.

Več ... tukaj

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Kurja_vas_-_Butajnova_-_Planina_-_Lucine

