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UVODNIK

ZAČETKI 
Borjana Koželj

Ljubljanska univerza za tretje življenjsko obdobje je zaorala ledino na področju izobraže-
vanja starejših že pred sedemindvajsetimi leti. Danes je v Sloveniji že 47 univerz za 
tretje življenjsko obdobje. Med njimi je že sedem let tudi naša univerza. 

Držimo se teh načel:

   NAČELA UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

-  Univerza je del vseslovenskega gibanja, ki temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju 
in prispevanju ustanovnih in podpornih članov.

-  Slušatelji in mentorji svoje znanje in izkušnje izmenjujemo med seboj in prispevamo k 
ustvarjalnemu delovanju svoje študijske skupine in Univerze v celoti

-  Želimo si pridobiti znanja za osebno rast, za razumevanje lastnega položaja v družbi 
ter za dejavno delovanje v svojem okolju v lastno dobro in dobro drugih generacij.

-  Prijaznost in strpnost med nami je pogoj za delovanje Univerze

-  Zavezujemo se, da bomo branili izobraževalno in socializacijsko poslanstvo Univerze, 
da bomo ohranjali in razvijali pozitiven pogled na starost in staranje

-  Univerza je odprta odraslim v poznejših letih (upokojenim in brezposelnim) ne glede na 
starost, stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost

http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/univerzeslo.htm
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ČAJ OB PETIH -	LOVCI

V sredo 12. januarja smo ob čaju 
gostili lovca Lojzeta Mlakarja, ki je 
kinološki sodnik in predsednik lovskega 
kinološkega društva Gorenjske. 
Razveselili pa so nas še trije lovci, ki 
so se nam pridružili. Lojze se nam je 
predstavil v svečani obleki, ostali pa 
so bili delovno obarvani. Najprej smo 
se na kratko seznanili z Lovsko zvezo, 
potem pa smo v sproščenem pogovoru 
zvedeli vse o nalogah lovcev, o lovski 

OD TU:

etiki, o lovskem psu, zvestem spremljevalcu in o lovskih dogodivščinah.
	
LOJZE PRIPOVEDUJE

»Sosed me je prosil, če bi ustrelil jazbeca, ki mu vsako noč uničuje koruzo. Pod večer 
sem se odpravil k njivi, sedel in čakal. Dolgo se ni nič dogajalo, pa sem malo zakinkal. 
Nenadoma zaslišim čudno pokanje iz koruze:»Pok, ..pok…«. Senca v koruzi se mi je za 
jazbeca zdela nekoliko prevelika. Le kaj drugega bi lahko bilo? Naprezam oči, počasi 
pripravim puško in opazujem. Kar naenkrat pa se »jazbec« vzravna. In… Ženska, ki je 
kradla koruzo. Zmrazilo in pogrelo me je obenem, prav lahko bi se zgodila tragedija. 
Sama se ni zavedala nevarnosti in me je prosila naj je ne izdam. Mene pa je tako jezilo, 
da sem jo porinil v avto in odpeljal k lastniku njive. »Tu imate jazbeca!«

ČAJ OB PETIH - RAK DOJK

PA JO IMAM

Sreda, 26. januar.
Tokrat se nas je ob čaju zbralo 
rekordno število. Z velikim 
zanimanjem smo prisluhnili naši gostji 
Darji Rojic, ki je premagala zahrbtno 
bolezen. O boju za življenje je napisala 
knjigo, ki smo jo vsi kupili, dve pa smo 
dobili v dar za našo knjižnico.

http://www.europadonna-zdruzenje.si/

PROJEKT

Končno smo se tudi mi opogumili in se kot partner pridružili projektu Ministrstva za 
javno upravo za vsebinske mreže z naslovom Krepitev mreže nevladnih organizacij 
izobraževanja starejših. Nosilec projekta je Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko 
obdobje Ljubljana. Maja Zakotnik je prevzela večino dela in za uvod projekt predstavila.

KREPITEV MREŽE NVO IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH

Pod vodstvom Društva ITŽO Ljubljana, bo naša univerza sodelovala skupaj z Zvezo 
kulturnih društev Grosuplje, Notranjskim ekološkim centrom Cerknica in Univerzo za 
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Univerza za tretje življensko obdobje URNIK za  januar in februar 2011

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

ura Knjižnica Dom ZB Knjižnica Dom ZB Knjižnica Dom ZB Knjižnica Dom ZB Knjižnica ura

8.00 8.00

8.30 8.30

9.00 Vibracijska Umetnost Angleški j. Angleški j. Nemški j. 9.00

9.30 Angleška 

konverzacija

medicina

Breda
pripovedovanja

Nataša 
Ivica Kožuh Stephen

Mayland
Olga Volčič 9.30

10.00 Vera Poljanec Škofic Kranjc Zg. umetnosti 10.00

10.30 Hartman Barok Pevci 10.30

11.00 Angleška

konverzacija

Ana Babnik
JanaTrampuž

Mavrica 11.00

11.30 Stephen Knjižnica Knjižnica 11.30

12.00 Mayland 12.00

12.30 12.30

13.00 Angleški j. 13.00

13.30 Tadej 13.30

14.00 Gartner 14.00

14.30 14.30

15.00 Knjižnica 15.00

15.30 15.30

16.00 Klekljanje

Mici
16.00

16.30 Spomin Koblar 16.30

17.00 Romana  17.00

17.30 Kumer 17.30

18.00 18.00

18.30 18.30

19.00 19.00

19.30 19.30

20.00 20.00

NOVI KROŽKI, NOV URNIK

»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Oper-
acija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne 
usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.«

tretje življenjsko obdobje Žalec na projektu z naslovom Krepitev mreže nevladnih 
organizacij izobraževanja starejših. Projekt je namenjen povezovanju obstoječih in 
prihodnjih NVO (nevladnih organizacij) v mreži s področja izobraževanja starejših. 
Povezovanje temelji na prenosu, utrjevanju in razvoju koncepta ter poslanstva univerze 
za tretje življenjsko obdobje znotraj.  Nosilec projekta Društvo za izobraževanje za tretje 
življenjsko obdobje Ljubljana bo s partnerji prenesel koncept na potencialne nove NVO 
članice mreže in vsebinsko sorodne NVO organizacije animiral za razvoj izobraževanja 
starejših odraslih. Poleg okrepitve NVO na vsebinskem področju, se projekt posveča 
iskanju rešitev z resornimi ministrstvi.
V sklopu projekta bodo organizirana brezplačna izobraževalna in vsebinska srečanja ter 
mentorstvo posameznim NVO v mreži. 
Vabimo vse nevladne organizacije, ki se pri svojem delu dotikajo področij izobraževanja, 
sociale ali dela s starejšimi, da se priključijo mreži vsebinskega področja izobraževanja 
starejših odraslih in dejavnega staranja.
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MARINKINA KNJIŽNICA

Za bralno značko se je prijavilo 31 
bralcev  naše knjižnice. 6 jih je že 
doseglo določeno število prebranih 
knjig in nekateri berejo že naprej. 
Zaradi tekmovanja se nam je povečal 
tudi obisk v knjižnici, saj so nas bralci 
obiskali 351 krat in si izposodili 617 
knjig.

►Obisk iz knjižnice Ivana Tavčarja

FOTO RAZSTAVA

5. januarja nam je svoje fotografije 
predstavil Janez Bogataj. Razstava v 
galeriji Hodnik bo na ogled do konca 
februarja.

►
Janez Bogataj 

med pripravo razstave

VABILO 

Če se ukvarjate z ročnimi deli in ste jih pripravljeni 
pokazati na razstavi se prijavite v društvu. 
Prvo razstavo pletenih in kvačkanih izdelkov 
pripravljamo za marec. Če bo prijav veliko, bomo 
pripravili razstavo ročnih del v dveh delih.
Prijave so nujne zaradi organizacije razstavnega 
prostora.

►
Avtorica:

Angelca Štanta

P0hodniki

UTRINKI POHODNIKOV IZ LETA 2010
Tončka Trilar

Vsak dan podoživljamo kaj lepega in včasih tudi kaj čudovitega. Vsak dan se česa novega 
naučimo. Vsak dan si tudi kaj pridobimo ali izgubimo. Vsak dan koga novega spoznamo 
in vsak dan si česa novega zaželimo. Tako delujemo mi. Pohodniki. Naše želje, čeprav 
včasih nedosegljive in skromne pa so, da bi nas noge ubogale, da bi se še v bodoče 
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sprehajali in družili ter spoznavali še neodkrite kotičke Slovenije, pa čeprav tudi samo 
okrog Škofje Loke. 
Za nami je šest let prijetnega druženja. Hodili smo na različne relacije in odkrivali 
zanimivosti in lepote, ki jih nudi narava. V zadnjem letu smo imeli 18 pohodov, vseh 
pohodnikov pa je bilo kar 900. Mnogi vztrajajo že od začetka, nekateri pa so se nam 
pridružili, ko so prišli iz delovnega razmerja v zasluženi pokoj. Nikoli nismo imeli 
problema napolniti avtobus. 
Za pohod »Po poti kulturne dediščine« je bilo veliko zanimanja, zato smo morali pohod 
ponoviti.
Posebej naj omenim še pohod »Po poti starološkega romarja«, ki je bil nadvse zanimiv. 
Ta pot je bila prvič omenjena in zapisana v manjši brošuri v začetku leta 2010 in mi smo 
jo kot prvi pohodniki uspešno prehodili. Bili smo zelo zadovoljni. 
Imeli smo tudi pohod okrog Bohinjskega jezera in za nagrado smo se peljali tudi z ladjico. 
Do letos smo si ogledali že mnogo zanimivih točk in potrudili se bomo, da bodo prihodnji 
pohodi prav tako zanimivi in zabavni kot doslej. 

Prvi pohod bo 7. februarja 2011:  Kranjska gora-Krnica-Kranjska gora

PROGRAM POHODOV  »Ta lažje skupine«, KI BODO ZOPET OB TORKIH.

 15. februar Pohod okrog Blejskega jezera.
 15. marec   Hrpelje - naravoslovna-zgodovinska učna pot.
   5. april     Godeška učna pot - drugi del.
 19. april    Udin boršt - Kriva jelka.
   3. maj    Brdo pri Kranju - okrog gradu.
 17. maj      Planina nad Vrniko.
 ..........      Planina nad Golico.

Prijave sprejema  Matevž na tel. 04 51 22 724 ali Tončka gsm  031 482 809.
Pridružujemo si pravico do spremembe datuma, smeri ali odpovedi pohoda.

Planinci

VABILO 

Vse planince, pohodnike in ljubitelje hribov vabimo na  

SREČANJE
v petek, 11. februarja 2011 ob 17. uri

v predavalnico Osnovne šole Škofja Loka-Mesto (stranski vhod)

Teme predavanj:
●   Fotografije iz potepanja po Mehiki
●   Predstavitev izleta po Korziki
●   Predstavitev plezalne opreme

Na srečanju boste lahko poravnali članarino Planinskega društva za leto 2011.
Zbirali bomo tudi prijave za 1.pohod: Rašica – Mengeška koča 24. 02. 2011.
Na srečanje vabimo tudi ostale planince in pohodnike.
Veselimo se ponovnega srečanja!

Veselo na pot
Vabi vas planinska sekcija DU
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Izleti

Prvi kopalni izlet bo 8. februarja v Izolo.

Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj in oblikovala Nevenka Mandić Orehek.

Če E-novice ne želite prejemati, nam to sporočite na naslov: 
loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

http://www.univerza-tri-du-skofjaloka.si/

IN OD TAM:

Iz tiska

VZAJEMNOST: DA NE BO ZDRAH, NAPIŠITE OPOROKO!

Dediščina je mnogokrat vzrok za prepire v ožji in širši družini. Da bi se izognili 
nesporazumom med sorodniki, je najbolje napisati oporoko, v kateri natančno 
opredelimo, kaj želimo komu zapustiti. Seveda pa je pogoj za dedovanje premoženje ali 
po pravniško zapuščina. Pokojnik, ki nima premoženja, ni zapustnik, saj po njem ni česa 
dedovati.... 
Več na:    http://www.vzajemnost.si/aktualno/poglej/987.html

VABILO

Vljudno Vas vabimo na slavnostno prireditev ob

slovenskem kulturnem prazniku,

 ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2011 ob 17. uri v Sokolskem domu.

      Slavnostna govornika:

     	 mag. Miha Ješe, župan občine Škofje Loke

      Miro Duić, predsednik DU Škofja Loka


