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PROSLAVILI SMO DESET LET NAŠE UNIVERZE
Povezava do video spota    http://youtu.be/uVfJa6Jgzi0

30 LET SLOVENSKE UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE 
V počastitev tega jubileja je bila lepa prireditev v klubu Cankarjevega 
doma. Častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor. Prireditve so 
se udeležili predstavniki vseh petinštiridesetih univerz. Med tistimi, ki so 
dobile priznanje, je bila tudi naša.

27. februarja je Kristalna dvorana Sokolskega doma pokala po šivih. Po svečanem delu 
proslave se je druženje nadaljevalo v preddverju.

PRIJETNO PRESENEČENJE – ČASTNO PRIZNANJE NAŠI UNIVERZI 
Zlata Ramovš

V četrtek, 20. marca, smo se v Cankarjevem domu udeležili slavnostne proslave ob 
tridesetletnici Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 45 Univerz 
po celi Sloveniji. Dogodek je potekal pod naslovom »Njenih 30 let, in pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Slavnostni govornik je bil dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport. 

http://youtu.be/uVfJa6Jgzi0
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Med drugim je povedal, da imajo 
starejši veliko izkušenj in znanj in niso 
le mladi tisti, ki učijo starejše, temveč 
je pogosto tudi obratno. Ravno 
Univerza za tretje življenjsko obdobje 
temelji na povezovanju generacij, ki 
med sabo prenašajo izkušnje, znanja 
in veščine. Predstavil je tudi novost 
predloga Zakona o visokem šolstvu, ki 
predvideva, da bi imel vsak državljan 
Republike Slovenije, ne glede na 
starost, pravico do rednega vpisa na 
visokošolski študij.
Prof. dr. Ana Krajnc, predsednica 
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, se je v 
svojem govoru dotaknila vseh pomembnih dogodkov, od 
prvega leta 1984 dalje in nakazala tudi pot za naprej.  
Ob zaključku slavnostnega dogodka s priložnostnim kulturnim 
programom je prof. dr. Ana Kranjc podelila najuspešnejšim 
slovenskim univerzam častna priznanja za dolgoletno 
požrtvovalno in ustvarjalno izobraževalno delo ter delovanje 
v lokalnem in širšem okolju. Med devetimi najuspešnejšimi 
članicami je izpostavila tudi Škofjeloško univerzo ter jo 
predstavila kot univerzo, kjer se veliko dejavnosti, ki jih 
univerza prične, razširi v krajevne prostovoljske dejavnosti.  
Častno priznanje je prevzela vodja naše UTŽO, prof. Borjana 
Koželj. Bili smo ga zelo veseli.

IZOBRAŽEVANJE

V današnjem času ne gre brez znanja uporabe računalnika. 47 naših članov si je pridobilo 
osnovno računalniško znanje. Čestitamo!
V letošnjem študijskem letu smo razpisali in izpeljali 4 računalniške krožke: dva začetna 
in dva nadaljevalna krožka. Izobraževanja  se je udeležilo 47 študentov in opravilo skupaj 
kar 84 ur.
Zahvaljujemo se Občini Škofja Loka za skromen prispevek, da so si naši člani lažje 
privoščili to izobraževanje. Prav tako se zahvaljujemo Šolskemu centru Škofja Loka in 
Gimnaziji Škofja Loka, da smo izobraževanje lahko izpeljavi v njihovih računalniških 
učilnicah. Zahvala pa gre tudi izkušenemu mentorju Roku Pogačniku!

GALERIJA HODNIK

V torek, 18. marca, smo v galeriji 
Hodnik imeli otvoritev fotografske 
razstave Mi in lepote gora. Avtorica 
fotografij je Slavica Laznik, vodnica 
naših planinskih izletov in načelnica 
vodniškega odseka Planinskega 
društva Škofja Loka. Fotografije si 
lahko ogledate do konca maja.
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ČAJ OB PETIH

Otvoritvi fotografske razstave je sledil 
Čaj ob petih. Naša gostja je bila Milena 
Miklavčič. Predstavila nam je svojo zadnjo 
knjigo Ogenj, rit in kače, niso za igrače. 
Naša gostja je privabila veliko poslušalcev, 
pogovor se je podaljšal krepko čez uro in 
Marinkina knjižnica je bogatejša za še eno 
knjigo. Milena, hvala!

DELAVNICA 
– DRAŽGOŠKI KRUHEK
Darinka Merlak Antonić

V decembru in februarju je naša neumorna 
animatorka in mentorica Sonja Dolinar 
organizirala začetniško in nadaljevalno 
delavnico za izdelavo dražgoških kruhkov. 
Delavnico je vodila priznana izdelovalka 
iz Dražgoš Alenka Lotrič. V začetniški 
delavnici se nas je zbralo več kot deset in 
skoraj enako število v nadaljevalni.
Mentorica nas je seznanila z zgodovino 
tega posebnega medenega peciva, naučile 
smo se pripraviti testo, spoznale smo 
orodja in pripomočke za delo, postopke 
izdelave osnovnih oblik in okraskov. 

Spoznale smo razliko med dražgoškim 
kruhkom in drugimi podobnimi izdelki, 
kot so loški kruhek ali lectarski izdelki. 
Največja posebnost dražgoškega 
kruhka je ta, da je v celoti narejen 
ročno in z ljubeznijo. Vanj so vdelane 
lepe misli in želje za obdarovanca. 
Izdelava je vedno prilagojena 
obdarovancu. Dekleta so včasih svojim 
fantom poklanjala predvsem srčke, 
lahko se pa izdela tudi druge oblike ali 
okraske za splošno rabo. V medenem 

testu za izdelavo dražgoških kruhkov so samo užitne surovine. 
V njih ni nevarnih umetnih barvil, sladil ali konzervansov.
Naučile smo se izdelovati različne oblike: srčke, angelčke, 
okraske za novoletno jelko, jih okrasiti s cvetličnimi in 
geometrijskimi okraski.
V delavnici smo se tako dobro izučile, da smo lahko za 
praznovanje desete obletnice delovanja Univerze za tretje 
življenjsko obdobje izdelale 25 darilnih srčkov za slavljence. 
Imamo pa tudi že nova »naročila« za izdelavo srčkov za druge 
slavnostne priložnosti.
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DOPISOVANJE Z DUŠICO KUNAVER
Sonja Dolinar

Kako sem se razveselila, ko sem po 
fotografijah ugotovila, da je bila na naši 
proslavi v Sokolskem domu med gosti 
tudi Dušica Kunaver!
Člani pevske skupine Mavrica dobro 
vemo, da ima ona veliko zaslug, da smo 
se ustanovili. 
Ko je bila namreč povabljena leta 2007 
na »Čaj ob petih«, smo med njenim 
predavanjem, na njen predlog, zapeli 
kakšno narodno pesem. Po zaključku 
srečanja pa sva s takratno predsednico 
DU ugotavljali, kako lepo bi bilo, če bi 
se večkrat tako srečevali in ob druženju 
prepevali naše narodne pesmi. Trajalo je 
sicer dve leti, ampak nekega četrtka smo 
se zbrali in začeli s prepevanjem in to 

Borjana Koželj, Ana Krajnc in 
Dušica Kunaver v Kristalni dvorani

počnemo že kar peto leto. 
Seveda Dušica Kunaver za našo ustanovitev ni vedela, sedaj pa sem ugotovila, da je 
celo slišala naše prepevanje. Takoj sem ji napisala, da ima zasluge za našo ustanovitev 
in jo povabila na kakšno našo pevsko vajo. Dobila sem prav prijazen odgovor, v katerem 
je celo napisala: »Z velikim veseljem sem poslušala vašo pesem in bila skupaj s celo 
dvorano navdušena nad vašim petjem.« Ta njena iskrena pohvala nam veliko pomeni.
V pismu pa nam je še predlagala, da bi naše koncerte obogatili z besedili. Lahko se 
pohvalimo, da smo na nekaterih nastopih to že izvajali in bilo je lepo sprejeto.  
Najino dopisovanje bo verjetno imelo za posledico, da nas bo Dušica Kunaver na 
kakšnem »čaju« spet obiskala, ker je prava zakladnica znanja o slovenski ljudski pesmi. 

vas

Zlata Razpet



stran 5 Od tu in tam - št. 48

Šport
ZIMSKO ŠPORTNE IGRE UPOKOJENCEV GORENJSKE
Emil Satler

Tekmovanje je bilo v veleslalomu in smučarskih tekih v torek, 25.02.2014 na smučiščih 
SENOŽETA v Srednji vasi pri Bohinju.
Kljub trikratni prestavitvi tekmovanja zaradi vremenskih neprilik se je tekmovanje odvijalo 
v lepem sončnem vremenu. Za smučarje 
tekače kar prelepem, saj je bil prvi štart 
šele ob 12. uri in 30 minut in je sonce 
že dodobra načelo tekaško progo. Kljub 
temu smo se Škofjeločani dobro odrezali. 
Osvojili smo štiri medalje; zlato, srebrno 
in dve bronasti. Tudi ostali rezultati so 
bili odlični. Postali smo zmagovalci tega 
tekmovanja. Ker je bilo to že tretje leto, 
smo dobili prehodni pokal v trajno last.
Tudi naslednje leto bomo poskušali doseči 
čim boljše rezultate in upamo, da nam bo 
uspelo.

ATELJE CLOBB RAZSTAVLJA

V knjižnici Ivana Tavčarja je pravkar na ogled razstava, ki so jo pripravili starejši iz naše 
univerze v sodelovanju z umetnico Morgan Tipping. Dela so nastala v delavnici sodobnih 
grafičnih tehnik tiskanja s prešo po vzoru Arte povera.
Veseli nas sodelovanje z mladimi! Od njih se lahko veliko naučimo.

NAKIT IZ KVAČKANE ŽICE
Sonja Dolinar

Na naših ustvarjalnih delavnicah se je pokazalo zanimanje 
za izdelavo nakita. Take delavnice sta do sedaj uspešno 
organizirala Paleta in Center domače in umetne obrti /DUO/  
in zakaj jih ne bi še mi. Predvidevamo, da bi izvedli delavnico 
pod vodstvom Maje Dolinar Dubokovič, ki nas bo naučila, 
kako se naredi nakit iz kvačkane žice. Za tiste, ki ste že 
kvačkale, je izdelava dokaj preprosta, ostale pa se lahko 
tudi preskusite.  Naredite si lahko prstan, obesek, broško ali 
zapestnico. Do sedaj so to uspele 
narediti vse udeleženke delavnic. 
Če zmanjka časa, dobite material in 
dokončate doma. 
Pričakujte vabilo v naslednjih dneh. 
Sprejemamo prijave.



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.
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MARINKINA KNJIŽNICA

V galeriji Hodnik si lahko ogledate 
razstavo knjig, ki smo ji dali ime Vsako 
pomlad hujšamo.

Razstavo si lahko ogledate tudi izven 
uradnih ur knjižnice.

UTRINKI Z ZBORA ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV

V petek, 28. marca, smo v večnamenski 
dvorani OŠ Škofja Loka-Mesto imeli letni 
zbor članov DU. Zboru je prisustvovalo 
rekordno število članov DU ter gosti. Za 
uvod je zapel MePZ Vrelec, delo zbora 
je zaključila pevska skupina Mavrica. 
Po zboru smo si lahko ogledali razstavo 
bankovcev zbiratelja Ljuba Podpečana 
in dražgoške kruhke, ki so jih izdelale 
tečajnice pod vodstvom Sonje Dolinar. 
Druženje smo 
nadaljevali 
ob kozarcu 
rujnega in ob 
odlični malici, 
ki so nam jo 
pripravili v 
šolski kuhinji.


