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Škofja Loka je vedno lepa.
Pravkar smo praznovali začetek leta 2023. V novo leto smo vsi vstopili z velikimi načrti in 
upam, da ste jih začeli uresničevati.  
Pred nami pa je že februar ...

080 22 61
Naša informacijska točka počasi napreduje. Če ste te novičke prejeli prvič ali če ste pozabili 
kakšna točka je tu, poglejte pretekle Občasnike. Lahko nas pokličete in posredovali vam 
bomo vse informacije.

OPRAVLJENO

Dihalne vaje Strelnikove

V četrtek, 12. januarja 2023 smo se v Marinkini knjižnici prvič srečali z mentorico Irino 
Guščino. Začeli smo z novim študijskim krožkom Dihalne vaje Strelnikove. Vaje so bile zelo 
sproščujoče in enostavne. Ker sem zelo radovedna, sem na spletu poiskala, kaj so o teh 
vajah zapisali razni strokovnjaki. Pravijo, da se z izvajanjem teh vaj lahko znebimo oz. 
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omilimo težave z astmo, pri raznih kroničnih pljučnih boleznih, zapletih pri sladkorni bolezni, 
izgubi glasu … Poleg naštetega vaje spodbujajo aktivacijo imunskega sistema, pomagajo 
nam tudi, da se znebimo stresa. Vključeni so skoraj vsi deli telesa: noge, roke, trebušne 
mišice, glava in hrbtenica.
Pomembno pa je, da te vaje vsaj na začetku izvajamo pod nadzorom strokovnjaka. Zato 
vam toplo priporočam, da se priključite tečaju.

Olga Loboda

SKRITI BISERI SLOVENIJE IN TOKRAT ŠOLSKI MUZEJ - LJUBLJANA

Pust snežen dan je bil, mi pa dobre volje na vlak in v 
Ljubljano, kjer nas je pričakala Alenka. Skozi 
Frančiškansko cerkev, pogled na tromostovje in že smo 
se znašli na Kongresnem trgu. V živo smo si ogledali 
vse, kar smo že obravnavali v učilnici. V  Uršulinski cerki 
nas je pričakala sestra. Arhitekt Jože Plečnik je pisal 31. 
marca 1930 z Dunaja prednici uršulinskega samostana 
m. Elizabeti Kremžar: »Vaša cerkev šteje zame med 
najlepše prostore, katere sploh poznam. Je v Ljubljani

ena najlepših arhitektur«. In res je prelepa. Glavni oltar ima izredno umetniško vrednost. Je 
delo slavnega italijanskega kiparja Francesca Robbe. Pod baldahinom so iz kararskega 
marmorja narejene alegorične podobe treh božjih čednosti: v sredini zgoraj je Vera, na 
desni Upanje in na levi Ljubezen. Samostan z znamenito cerkvijo sta dala postaviti bogati 
ljubljanski trgovec in finančnik Jakob Schell pl. Schellenburg in njegova žena Ana Katarina. 
Samostan je bil ob urejanju Trga republike močno prezidan, vrt pa povsem uničen.
Potem pa v šolski muzej. Nenadoma se znajdeš v šolskem razredu, kjer veljajo druga 
pravila, kjer ni dovoljeno klepetati, kjer je priporočljivo sedeti vzravnano, odgovarjati pa stoje
s celimi stavki, če ne želiš klečati v kotu na koruzi ali si oprtati lesenega osla na hrbet, kakor 
so kaznovali učence nekoč. Tako se ustvari posebno vzdušje. Bilo je odlično in nekoliko 
podobno našim prvim korakom v osnovni šoli.
V muzeju so nam predstavi pedagoške prijeme od davnine pa do danes.
Ima kdo podobno izkušnjo iz svojih prvih let šolanja?

Ela Dolinar

POSNETEK RADIJSKE ODDAJE

Pogovor s prof. dr. Ano Krajnc, pedagoginjo, andragoginjo in med 
drugim predsednico Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. 

19. januarja v oddaji Via pozitiva na Radiu Ognjišče: Možgani so vesolje in najmočnejši 
računalnik.
 
Intervju s profesorico je vodila novinarka Nataša Ličen. S klikom na spodnji povezavi 
prisluhnite zanimivemu pogovoru.  https://avdio.ognjisce.si/share/positiva_2023_01_19
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DELAVNICA ALI SEM FIT?

KOLIKO SEM FIT?

Zdravstveno-vzgojni center Škofja Loka je 20. januarja letos v Domu Zveze borcev, kjer 
domuje zadnja leta, pripravil delavnico z naslovom Ali sem fit? Vodil jo je diplomirani 
fizioterapevt Jaka Oblak. V kletnih prostorih stavbe se nas je zbralo samo šest 
zainteresiranih, vse same ženske (le kje so moški?). 
Po uvodni predstavitvi pomembnosti zdravega življenjskega sloga in vseživljenjske skrbi za 
telesno aktivnost se je začelo zares. G. Oblak nam je povedal, kako bo potekalo testiranje 
telesne zmogljivosti vsake od šestih zbranih. Vsaka posebej se je postavila pred prečno 
letvico, katere višino je vodja prilagodil njeni telesni višini, nato pa je dve minuti hodila na 
mestu, tako da je koleno dvigovala do višine letvice. Čas hoje in število korakov je meril s 
štoparico. Po opravljenem testu je vsaka od udeleženk zvedela svoj rezultat, torej koliko 
korakov ji je uspelo narediti v predpisanem času. Glede na to je bila telesna zmogljivost 
vsake ocenjena kot nadpovprečna, povprečna ali podpovprečna. G. Oblak se potem 
pogovoril z vsako udeleženko posebej in ji – odvisno od njenega rezultata – je priporočil 
vsakodnevno telesno aktivnost oz. program hoje ter raztezne vaje. 
Izkušnja je bila brez dvoma tako spodbudna kot tudi koristna.

Nuša Radinja

VABIMO VAS

Fotografska razstava v galeriji Hodnik

V torek, 31. januarja 2023 ob 17. uri.

Pred vami je izbor najboljših fotografij, ki so nastale v okviru poletne univerze Društva U3 na
temo Drevo v urbanem okolju.
Naš cilj je bil, da skozi leče fotoaparata predstavimo drevesa, ki sooblikujejo podobo Škofje 
Loke. Pri odkrivanju motivov smo se posvetile tako estetski vlogi dreves v mestu kot tudi 
pomenu drevesa v bivalnem okolju. Iskale smo odnos drevo – človek v vsakdanjem življenju
in tudi vlogo dreves v prihajajočih podnebnih spremembah. V objektivu smo na območju 
mesta iskale posamezna drevesa, parke, otroška igrišča, drevorede, drevesa v naravnem 
okolju, pa tudi, kaj pomeni, če drevesa manjkajo in jih na posameznih lokacijah pogrešamo.
Čas poletne šole smo raztegnili še v jesen, da smo v objektive lahko ujele tudi vso barvitost 
jeseni.
Odziv je bil dober in prijavilo se je osem ljubiteljic fotografije, do konca šole pa smo vztrajale 
le štiri najpogumnejše fotografinje. 
Naš mentor Sašo Kočevar nas je na prvem srečanju konec avgusta opremil z navodili, kako 
se podati s fotoaparatom na lov na motive in opravil izbor najboljših fotografij.
Žal Zlata Ramovš ni dočakala odprtja fotografske razstave.
Galerija hodnik je njen projekt. Neskončne ure prostovoljstva je opravila v Društvu 
upokojencev, v Društvu U3, pri ustvarjanju glasila Mi o sebi.
Fotografiranje pa je bilo njena strast. Zato to razstavo posvečamo Zlati, saj bodo njene 
čudovite fotografije za vedno ostale del nas in bogatile naš spomin nanjo.

Alma Vičar
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Težko je spejeti in verjeti, da se je kar poslovila in odšla.
Zlata.
Ostaja v spominu nas vseh, ki smo jo srečali in delili čas z njo.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje in Društvo upokojencev Škofja Loka

RAČUNALNIŠTVO

V študijskem letu 2022/2023 bomo imeli 15 delavnic oz. študijskih krožkov . Od 1. oktobra 
2022 do 25. januarja 2023 imeli naslednje študijske krožke in delavnice:

Exel za začetnike 8 študijskih ur 7

Izdelava foto knjige 4 študijske ure 10

Urejanje digitalnih fotografij  2x 16 študijskih ur 25

Varno na internetu 4 študijske ure 6

Računalništvo začetni 12 študijskih ur 8

Računalništvo nadaljevalni 10 študijskih ur 7

Skupaj : 54 študijskih ur 63 slušateljev

Od februarja dalje imamo v učnem načrtu naslednje računalniške delavnice:

Uporaba pametnega telefona 8 študijskih ur

Spletno nakupovanje 4 študijske ure

Spletno bančništvo  4 študijske ure

Komuniciranje v digitalnem svetu 
in spletni bonton

4 študijske ure

Kamera na pametnem telefonu 12 študijskih ur

Googlove aplikacije 8 študijskih ur

Digitalni podpis 4 študijske ure

Aplikacija kolesarske poti 2 študijske ure

Aplikacija za starejše 4 študijske ure

Skupaj 50 študijskih ur

Občasnik 26 4 30. januar 2023



VABIMO V CRNGROBU

V sredo, 1. februarja 2023 vas mentorica 
študijskega krožka Kotički Škofje Loke Jasna
Kejžar vabi na ogledali cerkve v Crngrobu, ki 
predstavlja eno najpomembnejših 
spomenikov  srednjeveške in baročne 
umetnosti na Slovenskem. Dobimo se ob 9. 
uri pred cerkvijo. Ker prihodnji teden kaže na 
suho vreme, bo prijetno tudi za tiste, ki se 
boste morda podali iz Loke peš. Prosim, 
prijavite se, saj bo ogled izveden le v primeru
zadostnega števila udeležencev.

VABILO NA DELAVNICO WORD IN POWERPOINT ZA ZAČETNIKE
Delavnica bo potekala 4 krat po 2 študijski uri, po dogovoru pa lahko tudi več.

Prvo srečanje: četrtek, 2. februarja 2023 ob 11.15 v Marinkini knjižnici.

Na delavnici bomo spoznali osnove programa Word, kot so:

- osnovno oblikovanje besedila,
- oblika, barva, velikost besedila,
- delo z odstavki,
- kopiranje besedila, preslikovalnik oblik,
- uporaba orodja najdi in zamenjaj,
- vstavljanje slik, vstavljanje preloma strani,
- vstavljanje tabele,
- vstavljanje številčenja strani,
- shranjevanje in tiskanje dokumenta.

Na delavnici bomo spoznali tudi osnove programa PowerPoint, kot so:

- osnove oblikovanja predstavitve v programu powerpoint,
- izbira ozadja, oblike pisave,
- dodajanje novih strani,
- delo s slikami, tabelami,
- upravljanje prehodov med stranmi,
- shranjevanje in tiskanje prezentacij.
Delavnici Worda in PowerPointa sta združeni, ker sta si programa med seboj precej 
podobna. Za delavnico je potrebno imeti svoj računalnik z nameščenima programoma. 
Udeleženci bodo dobili tudi skripto o obeh programih.
Delavnico bo vodil Domen Kokelj

Prijave zbiramo do torka, 31. januarja 2023.
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GREMO V ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, ENOTA ŠKOFJA LOKA

V petek, 3. februarja 2023.

Kaj je arhiv?
Arhiv je ustanova, ki pridobiva, hrani in daje 
v uporabo arhivsko gradivo. V arhivskih 
depojih so shranjene ogromne količine 
zgodovinskih podatkov, zapisanih v različnih 
oblikah in hranjenih na raznih nosilcih.
Ste vedeli, da je naše glasilo Mi o sebi v 
celoti shranjeno v loškem arhivu? Če bo 
dovolj zanimanja, se bomo dogovorili za 
obisk v arhivu, kjer nam bodo predstavili 
delovanje arhiva in kaj vse hranijo.

Dobimo se pred našim društvom ob 10. uri.

Vabimo vas na
ČAJ OB PETIH

21. februarja ob 17. uri v Marinkini knjižnici. Gostili bomo Bredo Poljanec, ki vam bo 
predstavila zanimivo delavnico Duh sočutja. 
Delavnica Duh sočutja bo v petek, 3. marca 2023 ob 15. uri.  Trajala bo štiri ure in bo 
potekala v kuhinji na Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto. Kuhali boste z veliko mojstrico 
svojega poklica Marijo Arh Ivanšek.

Prijave zbiramo do petka, 10. februarja 2023.

VABIMO VAS 
na ogled opere, ki bo v sredo, 22. februarja 2023 v SNG Ljubljana.

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA

Občasnik 26 6 30. januar 2023



Je ena najbolj priljubljenih oper in je sinonim za ognjemet čudovitih melodij, »ki gredo v 
uho«. Spada med tiste operne mojstrovine, ki so nastale v enem zamahu, saj jo je skladatelj
v nepretrganem ustvarjalnem zanosu uglasbil v mesecu in pol. Verdi je na oder postavil 
propadlo pariško kurtizano Violetto, ki jo prevzema čista in nesebična ljubezen. Violetta je 
arhetip ženske, ki ji je meje postavila le ljubezen.

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
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Za Občasnik Borjana Koželj
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