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Pogled skozi okno v soboto, 29. novembra 2021

Marica Mrak v oddaji Storž

Prisluhnite na Storž    

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0LnJ0dnN
sby5zaS9zdG9yei54bWw/episode/MTc0ODI1NDM2?ep=14

Projekt Zlati most, medgeneracijsko sodelovanje s posaditvijo jablane 
zaključeno. 
V sredo, 24. 11. 2021 Katka Žbogar:
Partnersko sodelovanje v našem projektu clld Živi ŽIVO - življenjske veščine odraščanja in
Zlati most, z Društvom U3, predsednico Borjano Koželj, mentoricami Mirjano Kocjančič, 
Mari Furlan, Almo Vičar in vsemi drugimi ljubimi mentoricami, smo 24. novembra okronali 
z zasaditvijo JABLANE, stare sorte Carjevič. Tudi brez partnerjev INVIDA d. o. o. nebi šlo. 
Hvala LAS loškega pogorja in GROZD-u, da lahko puščamo sled za otroke in mladino!
Da bi rastlo znanje, prijateljstvo, modrost, obilje, zdravje in skupno prepletanje generacij, 
znanja, prijateljstva, za vsa nadaljnja leta. Živi ŽIVO! Hvala drevesnici Zakotnik za 
donacijo!
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        Mentorice v Besnici sadijo jablano.

Posvet 2. decembra na Zoomu
Vsako leto v tem času se na posvetu srečamo predstavniki triinpetdesetih Univerz za tretje
življenjsko obdobje. Ker ne gre v živo, se bomo tokrat dobili na daljavo na Zoomu. 
Pozdravila nas bo prof. dr. Ana Kranjc, predsednica Slovenske univerze (SUTŽO), po tem 
pa bomo poslušali njeno predavanje z naslovom: »Kako lahko digitalizacija pripomore k 
podaljšanju osebne samostojnosti«.
Sledila bo razširjena seja Mreže SUTŽO, kjer bom tudi jaz kot predstavnica naše univerze 
predstavila naše delo. Povzetke bom predstavila v naslednjem Občasniku. 

Omikron
Različice virusa omikron pri nas še ni, vendar nam že grozi in se moramo pripraviti na 
nepredvideno. Če bodo razmere kritične, bi bilo smiselno, da več naših krožkov 
prenesemo na Zoom.

Vabilo na delavnico uporabe aplikacije Zoom – delo od doma
V četrtek, 9. decembra 2021 vas vabimo na delavnico, ki bo potekala na dva načina hkrati 
in to je :

► ob 9. uri od doma 

► ob 10. uri v živo v Marinkini knjižnici 

V prijavi morate navesti za kateri način sodelovanja se boste odločili. Če boste delali od 
doma vam bomo sporočili telefonsko številko mentorja Domna Koklja, ki vas bo vodil pri 
vključevanju na daljavo. Ostali pa se boste dobili ob 10. uri v Marinkini knjižnici. 
Vse, ki učenja na daljavo ne marajo pa bi svoj odpor radi premagali vabimo, da se prijavijo
na delavnico uporabe Zooma. Domen bo vaše znanje utrjeval na daljavo.

Prijavite se!
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Ta veseli dan kulture v Loškem muzeju

Pozdravljeni udeleženci krožka Širimo obzorja in tudi vsi ostali. V petek, na Prešernov 
rojstni dan, je dan kulture in imamo prost vstop v muzej. Predlagam, da si tokrat ogledamo
naš domači muzej. Za vodenje po razstavi  Od osvoboditve do osamosvojitve, se še 
dogovarjam. Prosim, da se čimprej prijavite, da vemo okvirno število.
Dobili bi se pred muzejem ob 10. uri. Kdor težko hodi lahko pokliče Agato in Jurija za 
prevoz.
Vabljeni

Mestna mini-busa Agata in Jurij vozita brezplačno. Če se z enim izmed njiju še niste peljali
je tokrat priložnost, da ga preizkusite. Tel. št. 051 444 760

------------------------------------------------------------------------

Konec meseca oktobra smo pričeli z računalniškim krožkom Googlove aplikacije. 
Slušatelji so sami predlagali, da je bilo opravljenih več ur od predvidevanih. 

Aplikacija Google poskrbi, da ste na 
tekočem s stvarmi, ki vam veliko 
pomenijo. Poiščite hitre odgovore, 
raziščite področja, ki vas zanimajo in 
prejmite vir obvestil glede stvari, ki so 
vam pomembne. Bolj ko uporabljate 
aplikacijo Google, boljša je.

Po novem letu bomo zopet razspisali 
krožek.

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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