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SREČA JE V NAS. POIŠČIMO JO!
Borjana Koželj

Meni univerza pomeni del vsakdana. Če imam kakršne koli osebne težave, ko pridem 
med prijatelje v Marinkino knjižnico ali v študijski krožek ali se spopadam z organizacij-
skimi problemi, pozabim na svoje težave. Kaj pa vi?
Večkrat se je že zgodilo, da je prišla mlada upokojenka v društvo. Želela se je vključiti, 
a ni imela predstave, kaj jo zanima, kakšne možnosti sploh so... O univerzi ni vedela 
ničesar. Prav ta dan je bilo v vseh prostorih zelo živahno: iz knjižnice se je slišala nova 
pesem, v pisarni se je pravkar končal sestanek animatork in nekatere so imele še nekaj 
vprašanj, na hodniku so se pogovarjali o računalniških problemih, o e-učenju… Ko sem 
opazila nov, nekako zbegan pogled, sem ji namenila pozdrav in poizvedela, kaj želi. Vse 
prisotne smo kar zažarele: dobile smo priložnost, da gospe predstavimo, kaj vse smo 
ustvarili v zadnjih letih.
Marsikdo ni pripravljen na tretje življenjsko obdobje in se ne znajde. A obupati ne gre. 
Poiskati moramo nove izzive, nove prijatelje. Nekomu je izziv vrh Triglava, drugemu je 
cilj naučiti se kaj novega, ali svoje znanje izpopolniti in ga podariti drugim. Izzivov ne 
manjka. Čakajo nas nove zmage.

V DOLINI RAVENSKE KOČNE  - nedelja 10. oktober 2013

P0hodniki

V hladnem in meglenem ponedeljko-
vem jutru smo se srečali Veseli 
pohodniki Društva upokojencev 
Škofja Loka na znanem parkirišču 
in kmalu ugotovili, da se je običajna 
šestdeseterica skoraj prepolovila. 
Morda so na pohodu virusi, nepred-
videno varstvo vnukov ali pa kaj 
drugega. Vodnica Dragica nam je dala 
nekaj koristnih nasvetov, potem pa 
smo izvedeli, da današnji cilj, Jenkova 
planina, ne bo dosežen in da gremo v  
dolino Ravenske Kočne.
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Mimo Kranja smo se peljali po dolini 
Kokre, prečkali starodavno mejo med 
Kranjsko in Koroško ob znamenitem 
mejnem kamnu, se zapeljali skozi 
Jezersko in ustavili pri Planšarskem 
jezeru, kjer smo se ogreli s čajem ali 
prebujali z jutranjo kavo.

Več tukaj

OBISK
Cveta Škopelja

V septembru 
letošnjega leta je 
skupina 54 članov 
Društva upokojencev 
Škofja Loka obiskala 
EP v Bruslju in se 
srečala z evropsko 
poslanko Tanjo 
Fajon. Povedala nam 
je, kaj evropski par-
lament sploh je, kaj 
dela, zakaj, kakšni 
so cilji itd. Poučila 
nas je o marsičem, 
česar iz medijev ne 
bi izvedeli. Z vese-
ljem je sprejela naše 
povabilo in nas v 
petek, 18. oktobra, 
obiskala v Škofji 
Loki. Najprej je pozdravila župana Miho 
Ješeta in vojaške atašeje Črne gore, 
Kitajske, Rusije, Nemčije in Združenih 
držav Amerike, skupaj z njihovim 
spremstvom, ki so bili ravno tedaj pri 
njem na obisku. Sledilo je srečanje s 
člani društva, ki je bilo izjemno pri-
jetno in spontano. Razgovor je vodila 
Monika Tavčar, tema pogovora pa se je 
nanašala na aktualne izzive Slovenije 
in Evropske unije.
Za zaključek si je ogledala še naše 
prostore in bila priča delavnici 
izdelovanja cvetličnih aranžmajev, ki 
so jih pod vodstvom Sonje Dolinar 

Člani DU Škofja Loka v Evropskem parlamentu

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_V_dolini_Ravenske_Kocne
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izdelovale naše članice. Z občudo-
vanjem si je ogledovala tudi 
mnogoštevilne pokale naših 
športnikov, pokazali pa smo ji še 
fotografije, iz katerih so razvidne 
številne aktivnosti članov društva v 
preteklem enoletnem obdobju.

Razstava

AKTIVNOSTI DU V SEZONI 2012/13 
in RAZSTAVA JESENSKIH DEKORACIJ
Zlata Ramovš

V ponedeljek, 21. oktobra, smo v 
galeriji Hodnik odprli fotografsko 
razstavo s prikazom mnogih dejav-
nosti, ki smo jih v okviru društva 
pripravili od septembra 2012 do sep-
tembra 2013. Fotografsko razstavo 
je barvito popestrila spremljevalna 
razstava jesenskih dekoracij, ki jih je 
pod vodstvom mentorice Sonje Dolinar 
pripravila skupina naših članic. 
Na otvoritev razstave smo povabili 
tudi vse fotografe, ki so med letom 
pridno beležili naše prireditve in 
nam s tem omogočili pripravo take 
razstave. Zahvalili smo se jim za foto-
grafije in se priporočili za nadaljnje 
sodelovanje. 
Otvoritve se je udeležil tudi župan, 
mag. Miha Ješe. Ob razstavi smo 
predstavili tudi Knjigo vtisov, v katero
so obiskovalci vpisali svoje misli. 
Galerija je bila polna, saj se je 
otvoritve udeležilo preko 60 obisko-
valcev.
Razstava dekoracij je bila odprta do 
petka, 25.10., fotografska razstava bo 
trajala do sredine decembra. 

Vabljeni k ogledu! 

Zapeli so nam fantje iz MePZ Vrelec pod 
taktirko Nade Krajnčan.
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Pohvale 

»Zlata, vse čestitke za odlično foto predstavitev društvenih in U3 dejavnosti v galeriji 
Hodnik. Res ste jo vrhunsko pripravili tudi v povezavi s Sonjino razstavo dekoracij. Tudi 
obiskovalcev je bilo presenetljivo veliko, kar je verjetno tudi rezultat pridnega pošiljanja 
elektronskih vabil s strani U3. Žal mi je, da nisem mogla pomagati pri pripravi razstave, 
ker naju ni bilo doma. Zagotovo pa je kar nekaj novih članov društva, ki z navdušenjem 
pomagajo in se moja odsotnost sploh ni poznala.«
Lep pozdrav, Nadja

ZLATE SVETLOBE POLN HODNIK
Pozdravljena, Zlata!

Razstava je odprta in trud je obrodil sadove.
Lep prikaz vseh dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo ljudje v tretjem življenjskem obdobju.
Hodnik z galerijo je s temi razstavami postal prostor svetlobe in optimizma.
Zasijal je.
Slehernemu lahko ponudi trenutke sprostitve, če se le sprehodi vzdolž njega, gleda 
stene s fotografijami zadovoljnih in optimizma polnih ljudi, in na police pod njimi, polne 
umetniških stvaritev,izdelanih z veseljem in s srcem.
Ponosna si lahko na to galerijo optimizma.
Lep pozdrav!
Mira

SESTANEK ANIMATORJEV

V četrtek, 24. 10. 2013, so se zbrale animatorke vseh krožkov, ki so že začeli z delom. 
Pogovorili smo se o vlogi in delu animatorja. Ugotovili smo, da ni animatorjeva vloga le v 
pobiranju prispevkov za izvedbo krožka, ampak morajo poskrbeti za obveščanje članov, 
za povezavo z mentorjem in tudi za pozitivno vzdušje v krožku.

OBISK IZ LU JESENICE 

Na obisk je prišla Lea, ki nam je posredo-
vala svoje znanje in odgovorila na naša 
vprašanja v zvezi z internetom. Predstavila 
nam je, kakšne prednosti ima Internet - od iskanja informacij, spletnih nakupov, do 
zabavnega učenja s pomočjo e-gradiv.

Simbioza
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LOŠKI ŠTUDENTI IMAJO OBOJE, MLADOST IN MODROST!
Marija Strah

V petek, 25. oktobra 2013, se je zaključil celotedenski slovenski projekt Simbioza. Pove-
zal je 16000 uporabnikov in izvajalcev računalniške in druge mobilne opreme.
Z možem sva nabirala znanje pri škofjeloških študentih v MMC na Mestnem trgu. Prego-
vor pravi, da česar nima mladost, ima starost. Loški študenti pa imajo oboje - mladostni 
entuziazem in odlično ter strokovno poznavanje računalništva. Od ponedeljka do petka so 
nam starejšim potrpežljivo, nazorno in razumljivo posredovali znanja in koristne nasvete 
iz računalništva, v petek pa smo dopolnjevali znanje z našimi mobilnimi telefoni.
Dopoldanska skupina, ki je štela pet članov, je bila na začetku zadržana in v strahu, da 
bo kaj narobe z računalnikom, v petek pa je odhajala domov bolj samozavestna, v duhu 
pa pomlajena in komunikativna. Računalniki in loški študenti so tako postali naši prija-
telji. 

Iz vabila študentskega multimedijskega centra Pulsar: »Osnovno poslanstvo Simbi-
oze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje 
vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za 
učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in in-
ternetom ter tele-fonom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, 
odgovornosti in krepi aktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Šteje namreč vsaka 
izkušnja,vsako doživetje.«
Pretekli teden je bil v znamenju SIMBIOZE. Vabila nas je Gimnazija, nekateri pa so se 
prijavili na delavnice v študentskem Pulsarju. 

VABILO 
Vabljeni na ogled razstave Železna nit

 v Gorenjskem muzeju v Kranju 

v četrtek, 7. novembra ob 16. uri. 

Razstavo si bomo ogledali v okviru krožka za umetnostno zgodovino. Zbirno mesto 
za vse zainteresirane je pri pošti v centru Kranja (od parkirišč na Hujah in Planini 
čez most čez Kokro) ob 15.55 uri. Voden ogled razstave bo trajal približno 1,5 ure. 

Cena vstopnice je 1,7 € na osebo in 20 € za vodenje, ki si jih bomo razdelil glede 
na število udeležencev.

 
Vljudno vabljeni, 

Mentorica krožka Jana Fojkar

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.


