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Danica Zavrl Žlebir, nova urednica glasila Mi o sebi
...in nova številka že prihaja.
Nekaj poudarkov iz vsebine:
Župan Tine Radinja v nagovoru predstavi nove prostore, ki bodo
namenjeni starejšim. Tako pravi: »V neposredni bližini bo tudi
prostor za srečevalnico, neformalen prostor za starejše občanke in
občane Škofje Loke, v katerem bodo vsak dan lahko preživljali
nekaj svojega prostega časa in se kakovostno, pa tudi organizirano
družili«.
Zanimiv je članek urednice z naslovom Kako izboljšati življenje starejših in vseh drugih.
Pomemben poudarek je na prostovoljstvu, Starejši za starejše, kot tudi na dogajanju v
našem Društvu U3. Ne smemo spregledati dogajanja na področju športa in planinstva. Ne
nazadnje najdemo tudi vrsto dobrodošlih informacij.
Veselimo se vseh novih številk.

KOTIČKI ŠKOFJE LOKE
Jasna Kejžar, mentorica krožka pravi:
»Študijski krožek s tem naslovom se je lepo prijel, saj neprekinjeno poteka že vrsto let.
Letos smo krožku dodali tudi nekaj novih vsebin in tako se je razširil s prejšnjih 10 na
sedanjih 13 srečanj. Letos poteka nekoliko bolj fleksibilno: vsi člani Društva U3 so nekaj
dni vnaprej obveščeni, kakšna bo vsebina naslednjega obiska in kdor želi se vsakokrat
posebej prijavi za ogled, ki ga zanima. Če je le mogoče, se oziramo tudi na vreme, tako da
v primeru slabše vremenske napovedi izberemo znamenitost, kjer smo na suhem in
toplem. Tako smo preteklo sredo obiskali Kapucinsko knjižnico, ki je zanimiva tudi, če smo
jo že kdaj prej obiskali«.

ROČNO IZDELANE VOŠČILNICE

Voščilnice je izdelala skupina članic našega društva. Namenili
smo jih stanovalcem Centra slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka.
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RAZSTAVA ČIPK V VITRINAH

Ko nas obiščete v naši pisarni, naj se vam korak ustavi v vhodni avli ob priložnostni
razstavi. Tokrat so razstavljeni novi izdelki naše skupine klekljaric. Družijo se že desetletje
in pred nekaj leti smo prav zanje postavili stekleni vitrini. Njihovi izdelki so filigransko
natančni.

NAČRTI
Korona virus ne popušča, a tudi mi ne bomo popustili in delamo naprej.
Nadaljujemo delo po programu sprejetem za tekoče študijsko leto.
Kmalu nas čaka poročanje o delu in priprave na zbor članov in pričakujemo občinske
razpise na katere se bomo lahko prijavili za financiranje naše ponudbe študijskih krožkov
Imamo nekaj novih zamisli in prosimo, da nam sporočite, katere se vam zdijo zanimive.
Najprej bomo povabili na pogovor z Marto Satler, za nadaljevanje pa se bomo potrudili in
našli vodje delavnic za zanimiva področja kot so na primer: astronomija, risanje karikatur,
izdelava mozaika in če nam bodo člani predlagali še kaj zanimivega, bomo z veseljem
delo organizirali.
Z Marto Satler se bomo pogovorili o

MOŽNOST SOBIVANJA STAREJŠIH
Poskusi z oskrbovanimi stanovanji so v Ljubljani, Murski Soboti in Krškem, vendar so
vedno le manjše bivalne enote, skupni prostori pa ne zaživijo. Ko nas bo veliko, ki nas to
zanima v različnih delih Slovenije, se bo tudi kaj spremenilo!
Peter Prezelj iz Davče pa je pred petimi leti idejo uresničil.
V revijo Vzajemnost je dal oglas, da svoj turistični objekt želi nameniti starejšim za
sobivanje.
Prostora je za 8 starejših, ki imajo vsak svojo opremljeno sobo z balkonom, kopalnico in
TV, kar jim zagotavlja zasebnost in jo tudi sami čistijo. Razkošni skupni prostori: kuhinja,
jedilnica, dnevna soba, pralnica, terasa, zimski vrt, zelenjavni vrt in rastlinjak, pa so
namenjeni vsem. Toliko ljudi brez težav poskrbi za čistočo skupnih prostorov, nabavo
hrane in kuhanje kosil za celo skupino.
Kaj so prednosti:
- zasebnost v skupnosti
- neokrnjena narava
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- možnost druženja
- popolna svoboda gibanja
- topli prostori
- vsa oprema, ki je potrebna
- skrbnik, ki poskrbi za vse!
Imeli bomo tudi čas za vprašanja in odgovore.

ŠIRIMO OBZORJA: CUKRARNA
Z vlakom bomo šli v Ljubljano na obisk in ogled čudovito obnovljene znamenite zgradbe.
Datum bomo sporočili kasneje.
Cukrarna je v prvi polovici 19. stoletja
spadala med najpomembnejše industrijske
objekte na Slovenskem.
Najprej je bila predelovalnica sladkorja. Po
požaru leta 1858 je nekaj let samevala,
potem je gostila vojake, kasneje je v njenih
prostorih delovala tobačna tovarna, vendar
je kmalu doživela že drugi požar in življenje
v stavbi se je zaustavilo.
Nekaj časa je bila uporabljana tudi kot vojašnica. Po potresu leta 1895 je tu začasno
prebivalo veliko družin pa tudi brezdomcev.
Cukrarna velja za rojstni kraj slovenskega modernizma ob koncu 20. stoletja. V njej so
se ob koncu 19. stoletja zbirali in živeli predstavniki slovenske moderne Dragotin Kette,
Josip Murn Aleksandrov, Ivan Cankar in Oton Župančič.

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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