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Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka

Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Vabimo vas na Zoom

Z novimi vsebinami vas vabimo pred ekran. V teh časih je druženje po tej poti edino 
mogoče in neizbežno. Sprašujem se ali to zmoremo? Več kot sto naših članov to zmore in 
imamo dobre izkušnje. Žal pa se nekateri iz različnih razlogov ne vključujejo: njihove 
naprave nimajo kamere in zvočnika ali imajo do nove tehnologije odpor ali jih je strah, da 
ne bi zmogli »buljiti« v ekran.

Tehnične ovire je mogoče odpraviti, kako pa premagati strah?

Vabim vas, da poskusite pridobiti kakšnega prijatelja, ki ima te zadržke in mu pomagate pri
premagovanju ovir. Odrasli smo, znamo izbirati vsebine in se omejevati pri uporabi teh 
naprav.

Da uporaba Zooma ne bi bila prenaporna:

 Mentorji preverite ali je pouk zastavljen tako, da ga vaši študentje zmorejo. Omejite

       se na dve šolski uri ali na največ eno polno uro pouka.

 Slušatelji  vzemite si to uro in odmislite druge skrbi.

 Da bi te nove napore lažje zmogli, poskrbite za dovolj gibanja na svežem zraku.

Kmalu se bo to krizno obdobje končalo in spet se bomo lahko srečevali v živo, se objeli, 
poklepetali ob kavici. Bomo pa tudi bogatejši za novo spretnost: delo preko Zooma.

VABILA

Vabilo za sodelovanje pri novi mehki grafitarski akciji v Škofji Loki.
Vabi organizator: Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse.

Pletilska skupnost Breja preja je v decembru izvedla dobrodelno akcijo ŠALite se z 
nami, ki jo je pričela njihova sestrska organizacija iz Zagreba Udruga Ozana. Izdelke so 
podarjale starejšim v socialni stiski. Povezale so se z Nežko Fojkar, ki v okviru Društva 
upokojencev Škofja Loka vodi program Starejši za starejše. Ob novoletnih praznikih so 
podarile pletene izdelke: šale, kape, nogavice.

Kaj pa tokrat? Nina Arnuš piše: »Tokrat smo se v pletilski skupnosti Breji preji odločile, 
da bomo grafite vezle na mreže (fasaderske mreže, ki sta nam jih podarili Alenka in Maja
iz Društva Smetumet).

 Mreže in volno vam lahko pošljemo, dostavimo, se dogovorimo za prevzem.

 Če je interes, lahko organiziramo delavnico, ki bo potekala po spletu.

 Začnemo čimprej in obešene grafite fotografiramo ter objavimo po svojih kanalih. 

Vesela bom vašega odziva, vprašanj, pomislekov dopolnitev.«
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Če imate kakšno idejo, kam bi grafite še lahko namestile - na dan z njo! (npr. Trata ni bila 
deležna nobenega grafita do sedaj.)

 

Sporočite mi.
Katera bi se lotila tega enostavnega ročnega dela? Prijavite se, da bom lahko pridobila 
mreže. Okrasile bi lahko okolico našega društva ali okolico okrog vašega doma. 
Predlagam naše osnovno geslo: »UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE«, »DOBIMO SE NA 
ZOOMU«, »PRIDRUŽITE SE DRUŠTVU U3«. (če niso ta gesla predolga ali bi morala biti 
bolj v spodbudo za…). Seveda pa bom vesela vaših predlogov.
Prejšnja akcija nam je zvabila nasmeh, naša akcija je ustvarila podritnike, ki krasijo stole 
na našem hodniku.
Gremo?!
Srečno in zdravo!

Borjana

Vabimo vas k prijavi na predstavitev ustvarjalcev na področju
fotografije v naši Loki.

Predstavitev razstave bo v petek, 22.1.2021 ob 10.uri.
Dobimo se na Zoomu

Prijave sprejemamo do srede, 20. 1. 2012 do 12. ure.

Foto Loka
Predavateljici: Saša Nabergoj in Nina Misson
Datum srečanja: petek, 22. 1. 2021, ob 10. uri
Trajanje: 60 min
Cena: 3,5 €
 
Na spletnem predavanju bosta Saša Nabergoj in Nina Misson predstavili raziskovalno-
razstavni projekt Foto Loka: Ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje Loke, ki zajema več 
kot stoletje dolgo obdobje razvoja fotografije v Škofji Loki. Na razstavi, ki je trenutno na 
ogled na Loškem gradu, so s skoraj 500 deli predstavljeni ustvarjalci, ki so delovali v 
obdobju najzgodnejših začetkov (avtorske) fotografije (Avgust Berthold) in povojnem 
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obdobju med 1945 in 1990 (Janez Misson, Tone Mlakar, Peter Pokorn st., Vladimir Vlastja 
Simončič, Edi Šelhaus), ter protagonisti sodobnih fotografskih praks, ki delujejo ali so 
delovali v preteklih tridesetih letih (Urban Babnik, Mito Gegič, Jana Jocif, Sašo Kočevar, 
Tomaž Lunder, Janez Pelko, Igor Pustovrh, Tone Štamcar).
 
Predstavljen bo celoten proces priprave na razstavo, vse od izdelave koncepta, 
raziskovanja, izbiranja sodelujočih in razstavljenega gradiva, sodelovanja z oblikovalcem 
razstave in vzpostavitve spletnega arhiva.
 

Saša Nabergoj je umetnostna zgodovinarka, direktorica Loškega muzeja in vodja 
projekta Foto Loka: Ustvarjanje zgodovine fotografije Škofje Loke. Nina Misson je 
umetnostna zgodovinarka in kustosinja razstave Foto Loka: Ustvarjanje zgodovine 
fotografije Škofje Loke.

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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