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8. FEBRUAR - PREŠERNOV PRAZNIK Ta veseli dan kulture
Spomnimo se na našega največjega pesnika.
France Prešeren
Rojen 3. decembra 1800, v Vrbi, umrl 8. februrja 1849, v Kranju.

O Vrba! srečna, draga vas domača,
kjer hiša mojega stoji očeta;
de b' uka žeja me iz tvojga svéta
speljala ne bila, goljfiva kača!
Ne vedel bi, kako se v strup prebrača
vse, kar srce si sladkega obeta;
mi ne bila bi vera v sebe vzeta,
ne bil viharjov nótranjih b' igrača!
Zvestó srce in delavno ročico
za doto, ki je nima miljonarka,
bi bil dobil z izvoljeno devico;
mi mirno plavala bi moja barka,
pred ognjam dom, pred točo mi pšenico
bi bližnji sosed vároval - svet' Marka.

Občinske novičke
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako,
da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.
Starejši bomo še naprej imeli prostore na območju bivše vojašnice, a bodo na novi
lokaciji. Imate idejo kako bi središče našega srečevanja popestrili, polepšali…?
Vabimo vas, da prispevate ideje. Vsaj ena ideja je že na mizi. Med predlaganimi
bomo izbrali eno in jo posredovali Komisiji za participativni proračun. O dokončnih
predlogih bodo lahko glasovali občani in občanke. Izglasovani projekti bodo
umeščeni v proračun občine za leti 2021 in 2022.
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Bralni kotiček
Beremo dobre knjige
Jelka Dolinar

"Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.
Branje knjig je zelo pomembno za človeka, saj si s tem razširimo svoj besedni
zaklad, povečamo koncentracijo, spodbujamo domišljijo ter razmišljamo o
prebranem. Branje ponuja intimen čas zase, v katerem se lahko poglobimo v lastne
misli.
V naši skupini prav zato beremo in se potem o prebranem tudi pogovorimo. Prebrali
smo že Kosmačev Pomladni dan, Mazzinijevo Nemško loterijo,
Partljičeve Prelesti, prelesti, sledi pogovor o knjigi Vinka Moderendorfarja z
naslovom Kot v filmu. Letos beremo slovenske avtorje in naš naslednji roman
bo Ivana pred morjem, avtorice Veronike Simoniti. Sledili bodo še: Novak, Sivec,
Jančar, Lainšček Miheličeva, Makarovičeva itd.
Če se nam želite pridružiti pri debati se prijavite. Dobimo se na ZOOM-u. Poslala
vam bom link. Brezplačno.
Toplo vabljeni, Ela Dolinar

Vaši predlogi
Delavnice in krožke uporabe interneta organiziramo za vas in zato nas zanima,
katere teme so za vas najbolj pomembne. Na osnovi vaših predlogov bomo z
mentorjem Domnom organizirali delavnice.
Vaše predloge pričakujemo na naslov loka3univerza@gmail.com
Kako uporabljamo internet?
• Kakšne informacije iščemo
• Dostop do družbenih omrežij (npr. Facebook)
• ZOOM za učenje na daljavo
• Družabne igre
• Nakupovanje
• Drugo

Naši člani sporočajo svoje mnenje
Moje mnenje je …
»da bi bilo lepo, če bi se na sporočilo na mailu pošiljatelju prijazno zahvalili«
»da na ZOOM-u ne bi motili poteka konference z zvečenjem malice ali žvečilke, z
neprestanim premikanjem…«
Sporočite nam svoje mnenje o vedenju na internetu.
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Vabimo v Loški muzej, za enkrat še preko Zooma
ŠPORT NA LOŠKEM
Predavateljica: Biljana Ristić, kustosinja za zgodovino
Datum srečanja: petek, 5. 2. 2021, ob 10. uri
Trajanje: 45–60 min
Bogata in raznolika zgodovina športa na Loškem predstavlja pomemben del v
mozaiku preteklosti. Pester nabor športnih panog, številni športniki, športna društva
in tekmovanja odražajo, da se je v Škofji Loki in njeni okolici šport razvijal tako
profesionalno kot rekreativno.
Na predstavitvi bomo spoznavali najstarejše upodobitve športnih aktivnosti, ki so jih
Ločani izvajali, nastanek prvih športnih društev, kako so gojenke v uršulinskem
vzgojnem zavodu telovadile, kje so imele telovadnico in kako so na nadaljnji razvoj
športnega življenja v Škofji
Loki vplivali Planinsko
društvo, Sokoli in Orli.
V drugem delu predstavitve
bomo spoznali številne
Ločane – prejemnike
Bloudkovega priznanja
in športnike, ki so tekmovali
na olimpijskih igrah.
Predavanje bomo popestrili
z ogledom nekaterih
zanimivejših predmetov z
razstave in iz depojev
Loškega muzeja.
Vljudno vabljeni!

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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