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Še ene poletne počitnice so pred nami. Želimo vam veliko veselja na dopustu, na 
potovanju, v visokem hribovju!
Nekaj časa boste gotovo preživeli tudi v domačem mestu. Tudi ta čas preživite 
ustvarjalno in si oglejte domače prireditve. Med temi prireditvami vas vabimo v Marinkino 
knjižnico, ki ima odprta vrata vse poletje, ob petkih pa bo zabavno v MK pod krošnjami. 

GALERIJA HODNIK
Čez vse poletje se bomo veselili pogledov na razstavljene slike v galeriji Hodnik. 
Razstavljajo  Razigrani akvarelisti

DELO, DELO IN ŠE ENKRAT DELO!
Tako je lani napisal Edi Sever, mentor slikarske skupine Razigrani akvarelisti,
tako nas prepričuje že vse letošnje leto in tako, upamo, da se bo ponavljal še nekaj časa. 
In trditev je podkrepil:
»Imeti samo talent, četudi velik, ne zadošča. Kot v vseh podobnih dejavnostih, brez 
marljivosti in veselja tudi v slikanju ne bo velikega učinka.« 

In kaj pravimo člani skupinice Razigrani akvarelisti?
Ivanka Prezelj: Vesela sem, da soustvarjam v tej skupini. Prav lepo se imamo. Predvsem 
pa sem hvaležna Ediju, ki svojega slikarskega znanja in izkušenj ne skriva v sebi. 
Obratno, z navdušenjem jih deli z nami, ki mu poskušamo slediti.
Ivanka Keber: Ko Edi reče »S tem me pa nisi prepričala« že vem, da sem zgrešila 
kompletno in samo upam lahko, da bo vzel v roke čopič in rešil zadevo.
Beno Laznik kot zadnji priključeni spodbuja Edija k sodelovanju z naslednjo mislijo: 
»Znanje je tisto, kar lahko podariš, pa zaradi tega sam nimaš nič manj.«
Mira Golja se v celoti ne strinja s tisto mislijo, da Edi svoje znanje in izkušnje nesebično 
deli med nas, kajti odgovora na vprašanje, kako zmeša prav tisto barvo, nikoli ne dobi.
Marta Satler pa se izraža bolj pesniško: Zdi se, da smo kar lepo napredovali, kakšna 
je bera, pa presodite sami. Slušatelji si pa le to želimo, da tudi prihodnje leto Edija še 
obdržimo.
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MARINKINA KNJIŽNICA pod krošnjami 2014
Vabimo vas v senco pod krošnje! Veseli bomo vašega obiska. Povabite tudi svoje 
prijatelje.

Predstavljamo vam julijski program: 

MARINKINA KNJIŽNICA
pod krošnjami 2014

Marija Draškovič
Zlata Razpet
Nevenka Mandić Orehek
Brigita Lužar
Katarina Goljat

                                

1. srečanje bo v petek,
4. 7. ob 9.uri.

NADJA STRAJNAR ZADNIK
bo vodila

GLEDALIŠKI TEČAJ BREZ STAROSTNE 
OMEJITVE

Preko zabavnih vaj nas bo Nadja  seznanila z 
osnovami gledališke tehnike in na življenje 

bomo pogledali skozi gledališko perspektivo.

   

2. srečanje bo 
v petek, 11. 7. ob 17. uri,

ko nam bo  IVAN KRIŽNAR predstavil 

knjigo DEUNICE.

Prof. Ivan Križnar nas bo popeljal skozi zgodovino  
svojega  rojstnega kraja. 
Vrnili se bomo v čas, ki jo opeva pesem:

Pod rožnato planino grabila je seno
in z radostnim izrazom prepevala glasno. 
Privriskal je s planine
sosedov brhki sin, 
poklonil ji je cvetje iz rožnatih planin. 

3. srečanje - UNICEF
v petek, 18. 7. ob 9. uri

Unicefova prostovoljka se bo srečala z otroki 
iz Vrtca Škofja Loka in jim preko pravljice 

predstavila Unicef
 kot sklad za pomoč otrokom.
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Prvo srečanje pod krošnjami je bilo zelo uspešno! Nadja Strajnar Zadnik in njen sin 
Vid sta nas in otroke iz vrtca Škofja Loka seznanila z osnovami gledališke tehnike in na 
življenje smo pogledali skozi gledališko perspektivo.

NOVO DRUŠTVO
V petek, 20. junija 2014, se je 22 ustanovnih članov zbralo na ustanovnem 
zboru in ustanovili smo Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja 
Loka

Iniciativni odbor je pripravil vse potrebno: 
dnevni red, predlog članov obveznih 
organov društva, osnutek statuta…
Vlasta Mekiš je sprejela vlogo predsednice 
zbora, Brigita Lužar pa je pisala zapisnik.
Borjana Koželj je pozdravila prisotne in v 
uvodu povedala:
»Pred desetimi leti smo na pobudo 
takratne predsednice Mane Veble Grum 
oblikovali sekcijo društva Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje. Imeli smo 
namen obogatiti vsebino dela društva z 
novim področjem – izobraževanjem
Deset let je mimo. Počasi smo rastli in vsako leto dodajali nove vsebine. Uspešno. 
Univerza omogoča izobraževanje kot način življenja, za osebnostno rast, za prostovoljno 
delo v društvu in v lokalni skupnosti.
Pri našem delu smo imeli vedno v mislih starejše nasploh in se nikoli nismo zapirali v 
ozek okvir. V svoje vrste smo vabili vsakogar, ki je v našem progamu našel nekaj zase. 
Počasi smo rastli in prerastli okvir društva upokojencev. 
V državi je 46 univerz, ki so povezane v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko 
obdobje. Večina jih deluje kot samostojno društvo, nekaj jih je v okviru Ljudskih 
univerz in nekaj v okviru knjižnic. Redko pa najdemo uspešno deujočo univerzo v okviru 
društva upokojencev. Mi smo dokazali, da je to mogoče. Vendar se univerza in društvo 
upokojencev močno razlikujeta, čeprav ponujata svoj program isti skupini ljudi. 
Končno je padla odločitev za samostojno pot in nastop v družbi. To ne pomeni, da 
naše delo ne bo še naprej namenjeno starejšim v Škofji Loki. Univerza deluje v korist 
upokojenih, invalidsko upokojenih, starejših brezposelnih. Še naprej se bomo trudili za 
boljši položaj te skupine ljudi,  kot tudi za dobro medgeneracijsko sodelovanje.
Še vedno bomo tesno sodelovali z Društvom upokojencev v skupnih akcijah kot so: 
Marinkina knjižnica, glasilo Mi o sebi, galerija Hodnik…
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Iniciativni odbor se je sestal s predsednikom DU in priprave so stekle.
Danes je pred nami predlog za ustanovitev samostojnega društva z imenom Društvo 
univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka s krajšim imenom Društvo U3.«

Predlog je bil soglasno sprejet. Prav tako je bil po razpravi soglasno sprejet 
statut Društva U3.
Za  predsednico Društva U3 je bila izvoljena Borjana Koželj.
V upravni odbor so bili izvoljeni naslednji člani društva:
- Borjana Koželj – kot predsednica društva
- Marija Draškovič 
- Nevenka Mandić Orehek
- Jelka Mlakar
- Zlata Ramovš
- Vlasta Mekiš

V nadzorni odbor so bili izvoljeni 
naslednji člani društva:
- Meri Bozovičar
- Sonja Dolinar
- Lojzka Brezovar

Začenja se novo obdobje dela 
univerze za tretje življenjsko 
obdobje
Zahvaljujemo se Društvu upokojencev Škofja Loka za vso podporo, ki jo je bila univerza 
deležna vseh deset let. Seveda bomo še naprej tesno sodelovali in se skupaj trudili za 
vse ljudi v tretjem življenjskem obdobju Škofje Loke. 

ČESTITKE
30. junija Škofja Loka praznuje občinski praznik. 
Čestitamo Škofji Loki za pomemben naziv, ki ga je podelila Slovenska 
filantropija: Prostovoljstvu prijazno mesto in vsem dobitnikom priznanj. 
Še posebej čestitamo predsedniku Društva upokojencev Miru Duiću!

Dr. France Štukl 
si je naziv častni občan 
Škofje Loke zaslužil za 
dolgoletno delovanje na 
področju arhivistike ter 
za izjemno poznavanje 
in zapisovanje
zgodovine loških krajev 
in ljudi. 

ČESTITAMO!

Na slavnostni akademiji vsako leto dobijo priznanje najbolj 
zaslužni občani. Tokrat je prejel naziv častni občan doktor 
France Štukl, zlati grb Šolski center Škofja Loka, srebrna 
grba Loški muzej in Miro Duić, z bronastim grbom pa so 
nagradili doktorja Jana Jelšika.

Ustanovni člani
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Šolski center Škofja Loka je zlati grb prejel za 125-letno poklicno in strokovno 
izobraževanje. 
Dobitnika srebrnega grba sta dva. Prvega je prejel Loški muzej za dolgoletno izredno 
uspešno in družbeno pomembno delo na področju kulture in za izjemno muzejsko 
razstavo Znanje je luč, drugega pa predsednik Društva upokojencev Škofja Loka 
Miro Duić za večletno uspešno in družbeno pomembno delo ter za zgledne 
uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih družbenega življenja. 
Dr. Jan Jelšik je dobitnik bronastega grba za dolgoletno požrtvovalno in nesebično delo 
ter velike zasluge za mednarodno povezovanje Škofje Loke in češkega mesta Tabor. 
Župan pa je tokrat podelil še dve priznanji, eno poljskemu veleposlaniku Cezaryju Krolu 
in drugo Jefu Albrehctsu iz belgijskega mesta Maasmechelen ob 15-letnici pobratenja. 

SPORT

BALINARKE SMO TEKMOVALE V KAMNIKU

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.

Smiljana Oblak 

Bile smo seveda v Kamniku in to v 
ponedeljek, 23. junija! Sodelovale so še 
ekipe iz Kamnika, Mengša, Komende, 
Bičevja in Most.
Bil je tradicionalen turnir, kakršnega 
smo gostile v maju doma, sedaj pa 
takrat vabljene ekipe vračajo povabilo. 
Tako gredo naše punce v soboto, 12. 
julija v Mengeš. V Kamniku so sicer 
zmagale Mengešanke, druge so bile 
Moščanke, me pa tretje. Prvič smo na 
ta srečanja vzeli s sabo tudi Vero, pa je 
zmagala v bližanju. 

Naša ekipa:
Slavka Stanonik, 

Vera Hartman, 
Smiljana Oblak 

in Tončka Dolinar

Zbor balinark


