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Vsakih praznikov je enkrat konec. Letos so vsi praznični dnevi drugačni, nenavadni.
Toda takoj potem pa delo teče naprej.

Pripravljamo novo delavnico z Domnom:
MAGDA - Mobilna aplikacija za starejše – Simbioza
Magda je prva mobilna aplikacija za starejše, kjer so na enem mestu združene vse
pomembne vsebine in informacije za starejše.

Delavnica bo potekala v petek, 7. 5. 2021 ob 10. uri preko aplikacije Zoom.

Kaj je Simbioza med generacijami?
- Je največji medgeneracijski projekt v Sloveniji! https://simbioza.eu/o-nas/nasa-zgodba
Aplikacijo si lahko naložite na pametni
telefon in na voljo imate več možnosti.
Na primer: kliknemo na telovadnico in
dobimo povezavo na razne vrste vaj.
Če kliknemo na info točko, dobimo
vrsto informacij in povezav novice,
učilnico, telovadnico, dogodke, SOS
številke, radio.

Kako si naložimo aplikacijo in jo
uporabljamo?
- Vse o tem na delavnici z Domnom.

Pobuda za referendum ZA PITNO VODO - DRUŽBENA ODGOVORNOST
Obrazec za podpis pobude lahko dobite na Upravni enoti, ga tam podpišete in prinesete v
našo pisarno, zbirna točka. Zbrane podpise bomo poslali naslovniku.
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Zakaj nasprotujemo spremembam Zakona o vodah ZV-1G?
1. Ker nočemo izgubiti dostopa do kakovostne kvalitetne pitne vode
S posegi na vodna območja se poveča možnost za onesnaženje podtalnice.
Podzemne podtalne vode so namreč neposredno povezane s površinsko vodo.
Podtalnica, ki je glavni vir naše pitne vode, ki je naša ustavna pravica in osnova
vsakega življenja.
2. Ker se želimo v naravi sprehajati, ne pa v njej nakupovati
Ker želimo gledati in uživati naravo, ne pa spet novih trgovin in lokalov in ker ne
želimo, da bi ob jezeru ali ob obali lahko posedali samo tisti, ki bi za to plačali.
Novela zakona bi namreč dovoljevala gradnjo na priobalnem zemljišču za objekte v
javni rabi, kar pa v naši zakonodaji pomeni gostilne, poslovne stavbe, hotele, trgovine, ipd.
3. Ker ne želimo, da nam oglasni panoji zastirajo pogled na naravne lepote in
ograje preprečujejo dostop do obale
V noveli brez gradbenega dovoljenja po novem dovoljujejo tudi gradnjo enostavnih
objektov, kar so na primer oglasni panoji in ograje. Narava je prostor za oddih in
sprostitev, ki mora biti dostopna vsem, in ne pa sredstvo za dobiček in za promocijo
interesov kapitala.
4. Ker hočemo ohraniti naravo in demokracijo ter in poslušati stroko
Ne pa služiti interesom kapitala in politike.
Podpisane obrazce lahko dostavita na naše društvo (lahko v nabiralnik Društva U3)
in mi jih bomo dostavili na pravi naslov.

Če imate digitalno potrdilo oddajte vlogo na portalu e-uprava.
Trenutno sta v teku dve različni zbiranji podpor volivcev dvema zahtevama za razpis
zakonodajnega referenduma o istem zakonu - Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah.
Naziv vloge na poratalu e-uprava je zato na obeh vlogh enak, vendar je iz opisa jasno
razvidno, kdo je pobudnik posamezne zahteve.
Posredujemo vam povezavi na obe vlogi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5125

(pobudnik Aljoša Petek)

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5126
družba)

(pobudnik Gibanje zdrava

Do šifre (NAVODILA) pridete s klikom na povezavo v rubriki "OSEBNO", kjer je na voljo
tudi "Primer izpolnjenega obrazca"

Donatorska prošnja
Že dolgo vemo, da se bomo morali iz sedanjih prostorov izseliti in veselimo se selitve v
zgradbo bivše komande vojašnice. Obnova traja že nekaj let in postopoma bo tekla naprej,
a dobili bomo svoj kotiček, ki nam bo omogočal prijazno okolje za druženje, izobraževanje
in druge aktivnost. Oprema dveh učilnic in pisarne je za društvo velik zalogaj in že nekaj
let varčujemo v ta namen.
Prošnja za donacijo je priložena.
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Ste že prebrskali aprilsko številko glasila Mi o sebi?
Naše glasilo izhaja že od 2007. leta in spisali smo jih že 47. Še pomnite? Imeli smo
novinarski krožek z mentorico Jelko Mlakar in tu se je rodila ideja o glasilu. Takrat nismo
imeli v mislih, da bo glasilo izhajalo tako dolgo.
Dostopna je na naši spletni strani na tej povezavi:
http://3univerza-loka.splet.arnes.si/files/2021/04/Mi-o-sebi-47.pdf
Na tej spletni strani boste našli še veliko zanimivosti iz naših aktivnosti.

Beremo dobre knjige
Študijski krožek vodi Ela Dolinar
Kaj smo že prebrali?

Ciril Kosmač

Miha Mazzini

Tone Partlič

Pomladni dan

Nemška loterija

Prelesti, ptelesti

Vinko Moderndorfer

Drago Jančar

Mira Mihelič

Kot v filmu

In ljubezen tudi

Obraz v zrcalu

Članice v krožku Beremo dobre knjige. V svet knjig nas vodi Ela Dolinar smo do sedaj
prebrali
Ko je kjiga prebrana se srečamo virtualno in prebrano komentiramo.
Bralke imamo na mizi že novo knjigo: Marjan Tomšič, Zrno frmentona
Pridružite se nam!
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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