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14. julij 2021

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

IN MEMORIAM JELKI MLAKAR IN MARIJI DRAŠKOVIČ
22. junija smo se poslovili od Jelke Mlakar, urednice glasila Mi o sebi, 11. julija pa smo k
zadnjemu počitku pospremili Marijo Draškovič, dolgoletno lektorico našega glasila in
knjižničarko Marinkine knjižnice. Do zadnjega sta bili vpeti v svoje področje prostovoljnega
dela. Njuna zapuščina je zelo velika: Jelka je uredila kar 44 številk glasila, Marija pa je
zapustila po vseh knjižničnih pravilih urejeno knjižnico, ki danes šteje več kot 7.500 knjig.

Jelka in Marija sta tesno sodelovali v uredniškem odboru našega glasila.

Življenje gre dalje
ČAS POČITNIC IN MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE
ENI NA MORJE, DRUGI V HRIBE, NEKATERI PA KAR DOMA.
Nekateri počitnice preživljamo aktivno. V Društvu U3 se trudimo biti družbeno odgovorni,
povezujemo se z nevladnimi organizacijami, ki imajo enaka načela. Zato je nastal projekt
»Zlati most« v partnerstvu z Zavodom KRES in v sodelovanju z Zavodom TRI. Poudarek
je na medgeneracijskem sodelovanju. Kaj lahko starejši ponudimo mlajšim? Vsi si
zaslužimo počitnice, še posebej pa so si jih po dolgotrajnem učenju na daljavo zaslužili
otroci. Kako bi potekalo šolsko leto, če ne bi bili vešči uporabe računalnika? Med mladimi
je uporaba teh naprav pogosto že kar prevelika, med starejšimi pa je še veliko premalo
računalniškega znanja. Da bi prispevali k boju proti naraščanju digitalne zasvojenosti med
otroki je naša Univerza za tretje življenjsko obdobje pripravila projekt medgeneracijskega
povezovanja. V programu smo povezali druženje otrok in babic-mentoric pri oblikovanju
gline. Otroci so se veselili ustvarjanja drobnih izdelkov, kar je zahtevalo veliko zbranosti in
rokodelskih spretnosti. Ustvarjalno delo so otroci popestrili z živžavom na svežem zraku
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pod krošnjami. Rezultati so odlični. Z delavnicami bomo nadaljevali v drugi polovici
avgusta. Kako pa bodo mladi podprli starejše? Z računalniškim opismenjevanjem.
Nevzdržno je, da veliko starejših nima računalnika, in kako naj se vključijo v digitalno
družbo? Jasno pa je, da je to znanje nujno, saj je sicer posameznik izločen, zapostavljen.
Starejši so neizčrpen vir znanja in izkušenj, kar z veseljem posredujejo mlajšim. Toda svet
se spreminja in tudi starejši morajo v korak s spremembami, se jim prilagoditi. Pomembno
je, da se ne izključijo, temveč se povezujejo in ostajajo čim dlje neodvisni. Društvo U3 se
trudi premagovati te ovire na vseh področjih in zlasti na področju računalniškega
opismenjevanja. V študijskih krožkih se člani družijo, izmenjujejo izkušnje in nabirajo novo
znanje ob podpori mlajših. To je medgeneracijsko sodelovanje.

VABILO NA POLETNO UNIVERZO
Angleški jezik - konverzacija

Nemški jezik - konverzacija

Mentor: Jasna Kejžar Hartman
Kdaj:
september 2021
Ure:
4 dni po 3 študijske ure
Kje:
Marinkina knjižnica
Vsebina: Klasične počitniške teme: turizem,
prosti čas, kako se znajdemo na cesti,
kulturno življenje v angleško govorečih
deželah.

Mentor: Jasna Kejžar Hartman
Kdaj:
september 2021
Ure:
4 dni po 3 študijske ure
Kje:
Marinkina knjižnica
Vsebina: Klasične počitniške teme: turizem,
prosti čas, kako se znajdemo na cesti,
kulturno življenje v nemško govorečih
deželah.

Kotički Škofje Loke

Googlove aplikacije

Mentor: Jasna Kejžar Hartman
Kdaj:
september 2021
Ure:
12 študijskih ur
Kje:
okolica Škofje Loke
Vsebina: Spoznavanje škofjeloških in
okoliških znamenitosti s poudarkom na
zgodovinskem razvoju ter raznih
zanimivostih. Sprehodimo se čez Spodnji
in Mestni trg, povzpnemo se na Krancelj,
zgodovino Loke spoznamo v Loškem
muzeju.

Mentor: Domen Kokelj
Kdaj:
september 2021
Ure:
6 študijskih ur
Kje:
Marinkina knjižnica
Vsebina: Aplikacija Google poskrbi, da ste na
tekočem s stvarmi, ki vam veliko pomenijo.
Poiščite hitre odgovore, raziščite zanimanja
in prejmite vir obvestil glede stvari, ki so
vam pomembne. Bolj ko uporabljate
aplikacijo Google, boljša je.

Spoznavanje zelišč in njihova uporaba
Mentor: Miran Kavčič
Kdaj:
september 2021
Ure:
6 študijskih ur
Kje:
Železniki
Vsebina: Nabiranje in predelava zelišč,
spoznavanje posameznih zelišč, priprava
čajnih mešanic, raziskovanje zelišč v
zeliščnem vrtu in naravi.
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OBVESTILO
V juliju je pisarna Društva U3 zaprta. Vrata bomo zopet odprli 2. avgusta.
Vidimo se zopet v avgustu, ko bodo potekale še zadnje priprave na novo študijsko leto.

Pišite nam

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

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

Za Občasnik Borjana Koželj
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