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ČAS BEŽI

Pred devetnajstimi leti se nas je nekaj članov Društva upokojencev Škofja Loka srečalo v 
bifeju društva (današnja Marinkina knjižnica) in ustanovili smo univerzo za tretje življenjsko 
obdobje. Pobudo je dala Mana Veble Grum, takratna predsednica društva, jaz pa sem se z 
veseljem lotila dela. Od prvih štirih krožkov dalje smo rastli. Nekoliko nas je zavrla le 
epidemija kovid 19, a naša univerza se ne da. 
Čestitke Društvu U3 in vsem, ki svojo prisotnostjo prispevate k rasti društva. Gremo naprej 
in veselo stopimo v novo, dvajseto leto novim zmagam nasproti!

Borjana
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ODZIV NA POVABILO:
»Ali vi kje sodelujete kot prostovoljka – prostovoljec? Pošljite nam kratek zapis, predstavite 
nam kje prostovoljite. Z veseljem ga bomo objavili.« (Občasnik št. 24) 

Pozdravljeni!
Borjana me je izzvala s svojo ugotovitvijo kaj ji pomeni prostovoljstvo, zato mi ne da miru, da
vam napišem kje sem se spet našla s svojo željo po prostovoljstvu. 
Verjetno že vsi veste, da imamo v Podlubniku nov prostor za druženje. Z Mano sva obe 
takoj zagrabili idejo, da bi spet prepevali ljudske pesmi tako kot jih je Dušica Kunaver med 
svojimi predavanji in kot jih je pela Mavrica še pred nedavnim. Določili smo dan in uro v 
tednu in Srečevalnica s petjem je zaživela. Na začetku nas je bilo samo šest, danes pa že 
petnajst. Občasno se nam pridružijo tudi fantje in to kar pet fantov. Za vsako pesem, ki nam 
je všeč in jo že malo poznamo, razmnožimo besedilo in kar prepevamo in to večglasno. 
Takih besedil se nam je nabralo že 22. V programu imamo pet minut za novo pesmico, pet 
minut za solistični nastop in pet minut za čaj. Ko pijemo čaj in tudi malo vmes, nas zabavajo 
tisti, ki so mojstri v pripovedovanju "vicev". Tako je tudi veliko smeha in dobre volje. 
Jutri bo pa spet živahno, ko bomo delali adventne venčke. Moja terasa je že polna 
materiala, javljajo pa se mi tudi prostovoljci, ki na delavnico ne bodo mogli priti pa so 
ponudili material. Naš sosed mi je rekel, da lahko vzamem celo drevo, da bom imela dovolj 
materiala. Vidite tako to gre, zgledi vlečejo. Naj ostane tako in že uživamo, pa se veseli 
december še začel ni. 

LP Sonja

SKRITI BISERI SLOVENIJE
Zelo smo se veselili velikega zanimanja in prijav v skupino. Alenka Veber je priljubljena 
mentorica in njene vsebine so vedno zanimive. Pogrešali smo jo. Prijave so kar deževale in 
kar 63 jih je bilo. A na zadnjem predavanju je bilo prisotnih le 23 slušateljev.

Kje so ostali?
Sklenili smo, da bomo prijave zopet preverili, saj je organizacija zaradi negotovosti pri 
številu udeležencev zelo otežena. Nevzdržno je, da najamemo veliko in cenovno neugodno 
dvorano, ki je potem na pol prazna.

V MESTO STOTERIH SONC – PRAZNIČNI IZLET
Zapisala Majda Puhar Kovač

Še ena odlična ekskurzija z Društvom U3 Škofja Loka pod vodstvom Alenke Veber, to pot 
najprej v naravni rezervat Škocjanski zatok, kjer smo bili navdušeni nad prijaznim 
sprejemom ter zanimivo predstavitvijo tega našega največjega polslanega mokrišča, kjer 
gnezdi kar 265 vrst ptic, tu so tudi kamarški konji ter istrsko govedo (boškarin). Nato nas je 
pot vodila v zaledje slovenske Istre, mimo Šmarij, Nove vasi nad Dragonjo v vas Sveti Peter,
kjer stoji Tonina hiša, kot primer trdno stoječe istrske kmečke hiše z bivalnimi prostori zgoraj
in stiskalnico oljk (torklo) spodaj. Vse v originalni podobi, saj je zadnja lastnica Tona tu 
živela do 1967 leta. In že je bil čas za odlično kosilo na kmetiji Tonin, kjer se ukvarjajo s 
turizmom v vasi Puč, kjer smo lahko opazovali zaton sonca. Nato pa v krasno božično 
osvetljeni Koper skozi glavna vrata Muda, ki so nekoč edina povezovala otok s kopnim. Ste 
vedeli, da je bil tudi Koper nekoč otok, tako kot Izola? V Kopru pa zopet odlično vodenje 
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gospe Irene po starem delu, mimo beneških palač do glavnega Titovega trga s Pretorsko 
palačo, Ložo (tu je prijal odličen kuhanček) in stolnico Marijinega vnebovzetja z 
impozantnimi novimi orglami. In naprej na obalo, kjer je lepo osvetljena kar vsa ulica z 
raznimi živalskimi podobami vse do marmorne beline nove tržnice in nazaj na izhodišče. 
Zopet smo se imeli lepo, z odličnim vodenjem pa tudi veliko izvedeli in videli.

V DECEMBRU JE DELO ZAČEL ŠTUDIJSKI KROŽEK KOTIČKI ŠKOFJE 
LOKE, prvo srečanje je bilo v sredo, 14. decembra, kjer smo obiskali Staro Loka in 
starološki grad. Res pa je, da je bila udeležba tako majhna, da smo se odločil, da bosta po 
novem letu samo dve srečanji: na novo bomo odkrili Uršulinski samostan pri Sv. Duhu in 
Kapucinsko knjižnico. Krožek bo potekal ob sredah dopoldne s pričetkom predvidoma 14. 
decembra. Dobili boste obvestilo katera znamenitost bo v sredo na sporedu, prav tako bosta
navedena točna ura in zbirno mesto, vi pa se odločite in potrdite udeležbo. Vse informacije 
glede prijave, plačila in poteka krožka dobite na sedežu Društva U3 oz. po telefonu ali e-
pošti v času uradnih ur.

Lepo vas pozdravljam!
Mentorica Jasna Kejžar Hartman  

VELIKO ZANIMANJE JE ZA:

-    Urejanje fotografij in digitalnih posnetkov - že druga skupina 

V četrtek, 5. januarja 2023 v Marinkini knjižnici ob 11.15 uri. Delavnica bo potekala 3 x po 2 
študijski uri.

-    Medosebni odnosi – že tretja skupina
Zaradi dobrega odziva in interesa bomo za vas ponovili delavnico Dobri medosebni 
odnosi, na kateri se bomo pogovarjali o socialnih veščinah, kako krepiti dobro počutje v 
odnosu, kako na nevsiljiv in neagresiven način izraziti svoje želje, se uveljaviti in pri tem 
ohraniti dobre odnose. Prepoznavali bomo nasilno in manipulativno komunikacijo in jo 
razlikovali od asertivne. Gre za interaktivno izobraževanje v majhni skupini do 10 oseb. 
Namenjena je vsem odraslim, ki jih tema zanima. Delavnica vsebuje štiri srečanja. Prvo 
srečanje kmalu po praznikih: sreda, 4. januar ob 11. uri v Domu zveze borcev.
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OBISK IZ VRTCA KAMNITNIK

V ponedeljek, 28. novembra, so se pri nas oglasili otroci iz oddelka Oblaček (otroci stari 3 - 
4 leta; 19 otrok v oddelku). 
Zanimalo jih je kaj se dogaja v hiši mimo katere se vsak dan sprehodijo. Z zanimanjem so si
ogledali razstavo na Hodniku, vzgojiteljici pa sta nam predstavili predlog, kako bi lahko 
sodelovali. Sodelovanje sta vzgojiteljici tako predstavili:
»Naša ideja v oddelku je bila, da bi se skozi šolsko leto družili z "dedki in babicami", ob 
enem pa otroke vedno bolj zanima kaj vse je v stavbah v okolici vrtca. S sovzgojiteljico sva 
pomislili na vas - na vaše Društvo U3 in meniva da lahko najdemo aktivnosti, ki bi bile 
zanimive obema stranema (vam in nam :). 
Letošnja prednostna naloga vrtca Škofja Loka je: Trajnostno mesto in skupnost. (V 
nadaljevanju prilagam opis prednostne naloge iz spletne strani vrtca).

»Četudi življenje po novi gre cesti,
koreninam Ločani ostajamo zvesti.« (M. Pogačnik)

Za trajnostno in sodelovalno družbo prihodnosti je pri otrocih pomembno krepiti zavedanje 
naše povezanosti z okoljem in primernega ravnanja z njim. V šolskem letu 2022/23 
nadaljujemo naša prizadevanja, da vrtec ostane vključujoča skupnost, kjer se ustvarjajo 
priložnosti za izkušnje, ki vzbujajo občutke sprejetosti in vključenosti. V takšnem okolju 
otroci lahko razvijajo svoje potenciale, izražajo svoje želje in hotenja, odkrivajo lastne 
strategije dojemanja, izražanja, razmišljanja ter krepijo empatičnost in občutljivost do 
sočloveka in narave. Prizadevali si bomo, da bodo otroci ob podpori odraslega neodvisno 
raziskovali in aktivno sodelovali z drugimi otroki v vrtcu. Tako bodo na njim primeren način 
spoznavali, da ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na 
družbeno in naravno okolje. Skupaj z otroki bomo odkrivali naravno in kulturno dediščino 
našega kraja, ki nam bo vir navdiha in osnova za rast lokalne sodelovalne skupnosti. 
Pripravili bomo različne dogodke in dejavnosti ter se povezali s starši, društvi, umetniki in 
podjetji.

Nekaj idej za sodelovanje smo nanizali že v ponedeljek, pošiljam pa vam še "pisne ideje oz. 
želje", ki smo jih izoblikovali skupaj z otroki. Nam ni pomembno koliko in kdo izmed starejših
bi se udeležil naših skupnih aktivnosti, sigurno pa se bo našel kdo, ki se bo želel podružiti z 
vrtčevskimi otroki (lahko so za različna srečanja različni ljudje).« 

Ideje, želje pa so:
- obiskali smo že vaše prostore, ogledali smo si fotografsko razstavo o Namibiji, mnogo 
pokalov ter starejše gospode pri igri šaha;
- povabili bi vas na skupen sprehod v bližnji okolici;
- povabili bi vas na (novoletno) čajanko v našem vrtcu, v naši igralnici;
- obiskali bi vašo knjižnico in vas prosili, da nekdo izmed starejših otrokom pripoveduje 
krajšo pravljico;
- obiskali bi vaš krožek jutranje telovadbe in se vam pridružili;
- iz vaše strani je prišla ideja za delavnico oblikovanja gline oz. keramike;
- lahko tudi sproti dodajamo, spreminjamo potek in program. 

Ali ste za tovrstno sodelovanje?
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Dragi člani Društva U3,
predlogi iz vrtca so velik izziv. Marsikdo izmed vas ima vnuke, ki jih vidi vsak dan ali mogoče
le občasno. Nekaj nas je, ki vnukov nimamo. Menim, da bi bilo lepo, da se vabilu 
odzovemo in sodelujemo z vrtčevskimi otroki. Kdo je ZA? 

Z Mari, ki vodi delo v delavnici Oblikovanje gline sva se že dogovorili, da bomo spomladi 
izpeljali delavnico. V Marinkini knjižnici pravijo, da ne bo šlo, ker je knjižnica odprta od 11. 
do 13. ure, takrat pa so otroci že na počitku. 

Na sprehod bi se lahko pridružili, na novoletno čajanko bi mogoče tudi lahko šli, …
predstavili nam bodo prostore v novem vrtcu, ki velja za enega najlepših v državi.

Kdo je ZA? Prijavite se in skupaj pripravimo sodelovanje.

Mislim, da nas bodo v vrtcu zelo veseli.

Praznujte v dobri družbi in se imejte lepo. Bodite zdravi in veseli.

Vidimo se v naslednjem letu!

Prispevke za Občasnik je zbrala Tanja Nikolić.

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

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

Za Občasnik Borjana Koželj
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