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Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka
Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Ker nam razmere preprečujejo druženje, ki je pomemben del naših aktivnosti v Društvu
U3, smo se odločili, da z novim Občasnikom poskušamo obdržati stike in vas seznanjati z
našim delom, ki kljub vsemu ni obstalo. Po novem smo v pisarni ob ponedeljkih, sredah in
petkih od 10. do 12. ure. Veseli bomo vsakega vašega odziva.
Leto 2020 se je lepo začelo. Študijski krožki so nadaljevali načrtovano delo in študijsko
leto se je bližalo zaključku spomladanskega semestra. A virus, ki je v marcu dosegel tudi
naše kraje, nas je prestrašil in nas zaprl v domače okolje. Na te okoliščine nismo bili
pripravljeni. Nekateri krožki so zaključili delo z dopisovanjem preko e-pošte in le redki so
se preizkusili v uporabi Zoom aplikacije. Poletje je bilo kar optimistično in v jesenskih
dneh smo le nekako opravili načrtovano delo v živo na poletni univerzi, izpeljali smo že
za april načrtovano okroglo mizo z naslovom Učimo se vse življenje. S predstavniki
organizacij, ki delajo na področju izobraževanja odraslih, smo se sestali pod krošnjami
dreves in se posedli po preprogi iz listja. Ugotovili smo, da je naslov »Učimo se vse
življenje» pravi. Bližal se je drugi virusni val in stekle so priprave na virtualno delo. Ponudili
smo kar nekaj delavnic uporabe orodij za učenje na daljavo. Poleg tega pa moramo
pohvaliti mentorje, ki so svoje študente motivirali za tak način dela, jih vodili pri
prvih korakih, jih spodbujali. Vsi, ki smo sprejeli nove možnosti in jih usvojili, smo
naredili velik premik v osebni rasti. Dokazali smo, da zmoremo delovati v okvirih nove,
digitalne resničnosti. Tako ohranjamo prijateljske stike in se veselimo prihodnosti, ko se
bomo lahko objeli, pogovorili ob kavici bogatejši za veliko izkušnjo. Pridobljenega znanja
ne bomo le ohranjali, ampak ga bomo tudi nadgrajevali, da nas ne bo nič več presenetilo.
Poleg mentorjev in animatorjev si pohvalo zasluži več kot 120 slušateljev, ki so se
opogumili in sprejeli nov način dela v študijskih krožkih. Uspešno.
Kaj pravita mentorici?
Jasna Kejžar, mentorica študijskih krožkov
Kljub prvotni negotovosti, morda celo odporu do izobraževanja na daljavo, smo danes s
slušatelji, ki so se odločili za to možnost zadovoljni, da lahko nadaljujemo z delom, ki ni
prav nič manj učinkovito kot v učilnici. Je pa seveda drugačno, saj v prvi vrsti ne omogoča
osebnega stika, kar je med našimi študenti velik motiv za udeležbo. Po drugi strani se
študentje pohvalijo, da lahko znanje usvajajo »doma na toplem, v copatkih in ob kofetku«.
Alenka Veber, mentorica študijskega krožka, Zavod Rihtarjeva domačija
Z nestrpnostjo sem pričakovala četrtek, 15. oktobra 2020, ko sem se navsezgodaj
odpeljala proti Škofji Loki. Začeli naj bi s prvim predavanjem. Društvo U3 Škofja Loka je
pripravilo vse, da bi naše izobraževanje nemoteno teklo.
Tokrat smo se preselili v Sokolski dom Škofja Loka. Ko sem prižgala prenosni računalnik,
me je dosegel glas animatorke Jelke Dolinar: »Pospravi računalnik. Gremo domov.«
Začel se je drugi val epidemije z večjimi razsežnostmi kot prvi.
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Kaj pa pravijo študentje?
Jelka Dolinar, animatorka
Naš krožek na daljavo »Skriti biseri Slovenije« se je kar lepo prijel. V povprečju nas je 20.
Glede na prejšnja srečanja je to sicer malo, glede na okoliščine pa kar zadovoljivo. Kljub
začetnim pomislekom, smo sedaj zadovoljni, da se vsaj na daljavo vidimo in slišimo.
Seveda pa komaj čakamo normalne čase in kakšen izlet v živo.
Nevenka Mandić Orehek, animatorka
V teh koronskih časih smo že spomladi izvedli nekaj ur študijskega krožka ruščine po
Zoomu. Sprva smo premišljevali, da bi se dobivali na Skypu. Ta možnost ni bila izvedljiva,
ker nismo vsi imeli novejših programov Oken (Windows), ki so nujna za Skype. Ker je
naša učiteljica Irina Guščina že imela izkušnje z Zoomom, smo se domenili, da poskusimo.
In že prvo srečanje je uspelo!
Ni enako, kot se dobivati okrog mize, ampak gre. Včasih ima kdo težave z vključevanjem,
a po telefonu se pokličemo in s skupnimi močmi težavo rešimo. Začnemo točno. Toda
ena seansa na Zoomu traja 40 minut, pouk pa 90. Ko nas Zoom »vrže ven«, smo že kar
uigrani, zato se hitro vključimo nazaj. In to dvakrat!
Srečno v letu 2021 želimo vsem mentorjem, animatorjem in študentom, tudi tistim, ki se še
niso opogumili za delo na daljavo. Če delo na daljavo zmorejo otroci, mladi, zakaj se ne bi
preizkusili tudi mi!
Na vse dogajanje poglejmo z optimizmom.
Kaj vse nam je prinesla epidemija? Med vsemi težavami je najti tudi kaj pozitivnega:
sprejemamo digitalizacijo in se učimo novih prijemov pri izobraževanju. Računalnik
postaja tudi naše okno v svet novih spoznanj, saj je izobraževanje naš način
življenja.
Program študijskih krožkov, ki delujejo preko aplikacije Zoom lahko najdete tu:
http://3univerza-loka.splet.arnes.si

VABIMO
Študijski krožek Zeliščarska delavnica z Miranom
Z mentorjem smo se dogovorili in prenesli začetek predavanj in odkrivanja zelišč v naravi
na spomladanski čas. Upamo, da bomo imeli takrat več sreče in bodo vse omejitve
ustavljene. Vabilo k prijavi pa še vedno velja.

Del letošnjega pridelka

Občasnik 1

2

13. januar 2021

Sem Miran Kavčič in bom v študijskem letu 2020/2021 vodil izobraževanje o zeliščarstvu.
Svoje teoretično znanje, ki sem ga tekom let pridobil z obiskovanjem tečajev in
preučevanjem literature, sem s terenskim delom pretvoril v praktično znanje. Med drugim
sem se izobraževal pri gospodu Pavletu Čuku, ki ga bom skušal nadomestiti.
V desetih šolskih urah vam bom predstavil nekaj rastlin, njihovo pridelavo, predelavo in
uporabo. Na voljo pa bom tudi za vaša vprašanja in pobude.
Če boste svoje znanje želeli še nadgraditi, bomo lahko nadaljevali z internetnim
izobraževanjem. Ko pa bodo razmere dopuščale, pa se bomo odpravili tudi na teren in
obiskali moj zeliščni vrt.
V tej zimski idili, zasneženi pokrajini, ne čutimo potrebe po spoznanjih s področja
zeliščarstva in še samo preko računalniškega ekrana. Zelišča moramo nabrati,
posušiti, skuhati čaj… začetek tega krožka bomo prenesli v pomladni čas, ko bo
virus mimo in …

PROSTOFER, Nacionalni prostovoljski projekt
V Škofji Loki sodeluje sedem prostovoljcev in med njimi je tudi naša vsestranska
prostovoljka Ela Dolinar, ki nam pove:
»V naši občini se je Prostofer že kar dobro prijel. Res je v veliko pomoč vsem, ki sami
nimajo prevoza. Vozimo predvsem starejše pa tudi kakšnega mlajšega. Marsikomu veliko
pomeni, da nekdo pride ponj na dom, ga odpelje k zdravniku, vmes še v trgovino, lekarno
in med vožnjo še malce poklepetamo. Večinoma so vožnje vsak dan. Naše poti so
največkrat do zdravstvenega doma pa po opravkih v Ljubljano, diagnostični center Bled in
tudi prevoz v zdravilišče. Šoferjev nas je sedem in vsak pride na vrsto vsaj enkrat na
teden. Dostop je preprost: uporabnik pokliče Zlato mrežo (080 10 10), kjer se dogovori za
prevoz vsaj tri dni prej. Odgovorni pokličejo enega izmed nas prostovoljcev in mi prevoz
izvršimo.«

Nov projekt z naslovom: Stik
»Lep pozdrav, kako si kaj?«
V društvu smo ugotovili, da pogrešamo stik z našimi člani in sklenili to popraviti. Če ne
moremo poklepetati ob kavi, izmenjati mnenja v študijski skupini ali si skupaj ogledati
razstavo, se vsaj lahko slišimo po telefonu, z nekaterimi pa se tudi vidimo preko Zoom
aplikacije
Upamo, da bomo marsikoga veselo presenetili in se pogovarjali tako kot nekoč – po
telefonu. Prijateljice smo se dogovorile, da bomo na telefonski zvezi za klepet vsaka
en dan v tednu od 10. do 12. ure: Meta Gartner v ponedeljek, Alma Vičar v torek,
Borjana Koželj v sredo in Ela Dolinar v petek.

Pišite nam
loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

ali nas pokličite v ponedeljek, sredo, petek med 10. in 12. uro na tel. številko: 064 233 535

Za Občasnik Borjana Koželj
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